Agenda
rekomendowanych warunków zapewnienia hurtowego dostępu do sieci zrealizowanych w ramach
II-go naboru w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
II Warsztat
organizowane przez:
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
25.07.2017 r.
Budynek YAWA 21 ul. Kasprzaka 2/8 sala 37 (wejście róg ul. Kasprzaka i Karolkowej)
10:00- 10:15

Powitanie i rozpoczęcie warsztatów.

10:15 – 11:00 „Zasady dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach II-go konkursu w ramach działania
1. 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla gospodarstw domowych”:
Obowiązki informacyjne beneficjentów POPC
Dyskusja
11:00-11:15

Przerwa

11:15-12:15

„Zasady dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach II-go konkursu w ramach działania
1. 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla gospodarstw domowych”
Procedura składania zamówień oraz zgłaszania i usuwania Awarii
Dyskusja

12:15-12:35

Przerwa

12:35-13:20

„Zasady dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach II-go konkursu w ramach działania
1. 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla gospodarstw domowych”
Opłaty hurtowe za dostęp do sieci POPC
Dyskusja

13:20-14:00

„Założenia w zakresie zasad i cen dostępu do sieci przyłączających jednostki oświatowe,
zrealizowanych w II konkursie w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”
Proponowana procedura zatwierdzania oferty na dostęp hurtowy dla jednostek oświatowych
Dyskusja

14:00-14:15

Przedstawienie dalszego harmonogramu prac, podsumowanie oraz zakończenie warsztatów.

Agenda ma charakter ramowy. Zapraszamy do zgłaszania własnych stanowisk, w szczególności
w zakresie następujących tematów:
- zakres i wymogi dot. informacji na temat infrastruktury (pkt. 1.6 Zasad dostępu hurtowego);
- terminy i procesy we współpracy pomiędzy OSD a OK (pkt. 1.7-1.9 i 1.14 Zasad dostępu hurtowego);
- zasady wyznaczania opłat hurtowych (pkt 2 Zasad dostępu hurtowego).

OPIS ZAGADNIEŃ
Drugi warsztat dotyczący zasad dostępu hurtowego do sieci POPC będzie poświęcony szczegółowemu
omówieniu zagadnień wskazanych przez uczestników podczas poprzedniego spotkania:
1. Zasady dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach II-go konkursu w ramach działania
1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla gospodarstw domowych.
1.1.

Obowiązki informacyjne beneficjentów POPC (dalej „OSD”):
(a)
(b)
(c)
(d)

Zakres i wymogi przedstawienia informacji na temat infrastruktury (Informacje Ogólne);
Publikowanie ofert ramowych i cenników na ogólnodostępnej stronie www;
Publikowanie szczegółowych danych technicznych na ogólnodostępnej stronie www;
System komunikacji pomiędzy OSD a Operatorami Korzystającymi (dalej „OK”).

W tej części omówimy obowiązki informacyjne OSD – jaki jest sens oraz intencja zaproponowanych
regulacji. Rozważamy wprowadzenie rozróżnienia publikowanych informacji pod względem ich zakresu,
szczegółowości oraz sposobu publikacji. Oczekujemy, że podczas warsztatów uczestnicy wskażą
newralgiczne informacje wraz z uzasadnieniem, dla których należy przewidzieć szczególny sposób
publikacji.
1.2.

Procedura składania zamówień oraz zgłaszania i usuwania Awarii:
(a) Szczegółowe omówienie procesów składania zamówień, zgłaszania i usuwania awarii oraz
sposobu komunikacji;
(b) Wywiad techniczny i Projekt techniczny;
(c) Przekazanie infrastruktury telekomunikacyjnej.

W związku z pytaniami pojawiającymi się podczas pierwszych warsztatów, wskazane procedury
wymagają bliższego omówienia ze szczególnym uwzględnieniem zaproponowanych terminów.
Dotychczas nie przedstawiono konkretnych zastrzeżeń do zaproponowanych procedur. Bardziej wnikliwa
analiza zapisów pozwoli wykryć i wyeliminować ewentualne wątpliwości w tym zakresie.
1.3.

Opłaty hurtowe za dostęp do sieci POPC:
(a) Zasady wyznaczania opłat wynikające z przepisów prawa;
(b) Wyznaczenie opłat dla usług podstawowych z uwzględnieniem metody retail;
(c) Analiza metody ustalania cen detalicznych/hurtowych zróżnicowanych geograficznie
w ramach NUTS, także w odniesieniu do popytu na usługi telekomunikacyjne;
(d) Analiza metody ustalania cen detalicznych/hurtowych w oparciu o pakiety kilku usług (oferty
wiązane typu „bundle”);
(e) Metodologia określania cen w oparciu o metodologię ceny detalicznej minus („cena
detaliczna minus – przykład kalkulacji”).

W tej części omówimy szczegółowe propozycje Zasad dostępu do GD. Podczas pierwszych warsztatów
część uczestników zwracało uwagę na konieczność wprowadzenia całkowicie innego podejścia
do metodologii ustalania opłat dla usług podstawowych. Zasadnym jest omówienie korzyści i ryzyk

związanych z potencjalnymi alternatywnymi rozwiązaniami, dlatego umożliwimy uczestnikom
przedstawienie konkretnych propozycji alternatywnych zasad ustalania cen hurtowych przez OSD.
2. Założenia w zakresie zasad i cen dostępu do sieci przyłączających jednostki oświatowe,
zrealizowanych w II konkursie w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
2.1.

Proponowana procedura zatwierdzania oferty na dostęp hurtowy dla jednostek
oświatowych:
(a) wniosek OSD o zatwierdzenie oferty na dostęp hurtowy dla jednostek oświatowych;
(b) rola Prezesa UKE w zatwierdzaniu oferty hurtowej dla jednostek oświatowych;
(c) proces zgłaszania uwag przez Prezesa UKE;
(d) zatwierdzenie oferty na dostęp hurtowy dla jednostek oświatowych;
(e) zmiana oferty na dostęp hurtowy dla jednostek oświatowych.

W tej części przedstawimy bardziej szczegółowe propozycje założeń. Uczestnicy zapoznają się z zasadami
zatwierdzania ofert dostępu hurtowego do jednostek oświatowych. gruncie propozycje w tym zakresie
będą rozważane w kontekście projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

