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„Eliminacja „białych plam” w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu w województwie świętokrzyskim” 

 

§1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem promocji „Eliminacja „białych plam” w zakresie szerokopasmowego dostępu do 
internetu w województwie świętokrzyskim” jest Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków 
Kielc 3, 25-516 Kielce zwane też „Operatorem Infrastruktury” (OI). 

2. Z promocji mogą skorzystać podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną, które 
wpisane zostały do rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 
Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576.) zwane dalej „Operatorem Sieci Dostępowej” 
(w skrócie: „OSD”).  

3. Celem Promocji jest obniżenie bariery wejścia dla OSD planujących świadczyć usługi na terenie 
województwa świętokrzyskiego, w miejscowościach, które według danych UKE 
zamieszczonych na stronie: https://mapbook.uke.gov.pl/areas,  zostały zaklasyfikowane jako 
„białe plamy”. 

4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że miejscowość jest „białą plamą” jeśli  na 
terenie tej miejscowości wszystkie punkty adresowe na mapie stanu pokrycia usługami 
szerokopasmowymi dostępu do internetu opublikowanej na stronie UKE wymienionej w ust. 3 
oznaczone są czerwonymi kropkami. 
 

§2 Przedmiot i warunki oferty promocyjnej 

1. W ramach Promocji OSD może skorzystać z usługi Transmisji Danych Ethernet realizowanej, 
jako punkt-punkt o przepływności do 1 Gb/s łączącej punkt styku OSD z Regionalną Siecią 
Szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego (dalej jako: „RSSWŚ”) oraz węzeł 
dystrybucyjny RSSWŚ znajdujący się w okolicach miejscowości z „białymi plamami”. 

2.  Dodatkowo promocją objęta jest również usługa Dzierżawy Ciemnych Włókien od węzła 
dystrybucyjnego RSSWŚ, w którym zakończone jest łącze o którym mowa w ust. 1 lub od 
istniejącego punktu styku OSD z RSSWŚ, do studni/zasobnika RSSWŚ w okolicach 
miejscowości z „białymi plamami”. 

3. W celu skorzystania z promocji przez OSD wymagane jest: 
a) złożenie wniosku o wydanie Warunków Technicznych, z zaznaczeniem na standardowym 

formularzu wniosku, w polu: „uwagi OSD”, że dotyczy promocji „Eliminacja „białych plam” 
w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu w województwie świętokrzyskim”. 

b) w ww. wniosku OSD musi określić relację dla łącza transmisji danych i/lub relację dla 
dzierżawy ciemnych włókien oraz podać jednoznaczną nazwę(y) miejscowości wraz z 
określeniem powiatu i gminy, w której(ych) planuje świadczyć usługi dostępu do 
szerokopasmowego internetu z wykorzystaniem ww. zasobów RSSWŚ. Miejscowość(i) 
musi(szą) spełniać warunek określony w §1 ust. 3. 

c) do wniosku należy dołączyć mapę ze strony https://mapbook.uke.gov.pl/areas obejmującą 
miejscowość lub miejscowości, o których mowa w pkt b).  

d) w przypadku uzyskania przez OSD pozytywnych warunków technicznych OSD może złożyć 
Zamówienie na usługę(i) wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2. 

e) w celu świadczenia usługi zostanie zawarta z OSD umowa(y) szczegółowa(e), których wzór 
znajduje się w załączniku nr 1 i 2. Dla usługi Transmisji Danych Ethernet oraz Dzierżawy 
Ciemnych Włókien będą zawarte dwie oddzielne umowy szczegółowe.  

4. Każda Umowa szczegółowa na świadczenie usług w ramach przedmiotowej promocji musi 
zostać zawarta na czas oznaczony na 36 miesięcy. 

5. Opłaty miesięczne za usługę Transmisji Danych Ethernet oraz Dzierżawy Ciemnych Włókien w 
ramach Promocji wynoszą 1 zł/miesiąc netto każda, przez okres pierwszych 12 okresów 
rozliczeniowych dla danej usługi. Nie jest pobierana opłata jednorazowa za uruchomienie 
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usługi. W wyżej wymienionym okresie nie jest pobierana opłata jednorazowa za zmianę 
przepływności usługi transmisji danych, nie jest pobierana opłata za nadzór  oraz nie obowiązują 
żadne inne rabaty. 

6. Jeśli w okresie, o którym mowa w ust. 5 wystąpi konieczność zwiększenia przepływności łącza 
transmisji danych ponad 1 Gb/s opłata miesięczna za usługę zostanie obliczona jako połowa 
różnicy obowiązującej według cennika opłaty za zwiększoną przepływność i obowiązującej 
według cennika opłaty za 1 Gb/s. Na przykład dla przepływności 2 Gb/s na interfejsie 10 Gb/s 
będzie to różnica 1600 zł/mies. netto – 1200 zł/mies. netto = 400 zł/mies. netto czyli połowa tej 
kwoty to 200 zł/mies. netto. Opłata ta będzie obowiązywać do końca okresu, o którym mowa w 
ust.5. 

7. Po okresie, o którym mowa w ust. 5, opłaty miesięczne za usługę Transmisji Danych Ethernet 
i/lub Dzierżawy Ciemnych Włókien naliczane będą jako połowa opłaty zgodnej z 
obowiązującym cennikiem (https://rssws.pl/wp-content/uploads/2019/07/01_cennik-
uslug_sspw_maj_2019_v02_.pdf ), przy uwzględnieniu obowiązujących rabatów. Opłaty za 
nadzór i za zmianę przepływności naliczane będą również w kwocie połowy stawki wynikającej 
z cennika. 

8. Naliczenie opłat rozpoczyna się od daty aktywacji usługi wskazanej w protokole zdawczo-
odbiorczym. Data końca obowiązywania Umowy szczegółowej liczona jest od daty aktywacji 
usługi i jest datą końca miesiąca, w którym upływa okres na jaki została zawarta Umowa 
szczegółowa. 

9. W przypadku aktywacji usługi w środku miesiąca, do pierwszego okresu rozliczeniowego wlicza 
się okres od aktywacji usługi do końca danego miesiąca jako płatny z dołu w kwocie 
proporcjonalnej do ilości dni, w których usługa była w danym miesiącu uruchomiona. Pierwszy 
okres rozliczeniowy obejmujący płatność z dołu i płatność z góry za kolejny miesiąc traktowany 
jest jako jeden okres, w którym zastosowano opłatę promocyjną w wysokości 1 zł netto/mies. 
Oznacza to, że taka opłata będzie naliczana jeszcze przez 11 kolejnych miesięcznych okresów 
rozliczeniowych. 

10. Dla usług świadczonych w ramach niniejszej promocji obowiązuje poziom SLA Standard (24h) 
przez cały okres obowiązywania umowy. 

11. Procedura zawarcia umowy/umów na świadczenie usługi w ramach niniejszej promocji oraz 
wszelkie prace na infrastrukturze RSSWŚ związane z usługą będą realizowane według zasad, 
które zawarte są w Umowie Ramowej jeśli w niniejszym dokumencie nie zapisano inaczej. 

12. OSD ponosi koszty podłączenia do RSSWŚ z wykorzystaniem własnych zasobów oraz sprzętu 
(w tym koszty wkładek światłowodowych). 

13. Promocja dotyczy jedynie nowych usług, nie obejmuje usług już świadczonych w oparciu  o 
zasoby RSSWŚ. 

14. W przypadku wcześniejszego rozwiązania przez OSD każdej Umowy szczegółowej zawartej w 
ramach niniejszej promocji z przyczyn leżących po stronie OSD, OSD jest zobowiązany uiścić 
na rzecz Województwa  w terminie 30 dni od daty wypowiedzenia Umowy opłaty 
abonamentowe, które poniósłby do daty rozwiązania umowy, gdyby promocja go nie 
obowiązywała.  

 

§3 Postanowienia końcowe 

1. Województwo udostępni usługę Transmisji Danych Ethernet i/lub usługę Dzierżawy Ciemnych 
Włókien na podstawie zawartej umowy Ramowej oraz Umów Szczegółowych, których wzory 
znajdują się w załącznikach numer 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.  
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2. Województwo zastrzega, że dostępność usługi w ramach Promocji zależy od aktualnie 
posiadanych zasobów i warunków technicznych dla danej relacji. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem promocji mają zastosowanie 
postanowienia Umowy Ramowej.  

4. W przypadku kolizji między postanowieniami Regulaminu Promocji a Umową Ramową lub 
Umowami Szczegółowymi pierwszeństwo mają zapisy Regulaminu Promocji.  

5. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją umów zawartych na warunkach 
Regulaminu Promocji będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie. Jeśli nie przyniesie 
to pozytywnego rezultatu, rozstrzygnięcie będzie odbywać się  przed sądem właściwym ze 
względu na siedzibę Województwa. 

6. Regulamin Promocji „Eliminacja „białych plam” w zakresie szerokopasmowego dostępu do 
internetu w województwie świętokrzyskim” i wzór Umowy Ramowej wraz z załącznikami 
znajdują się na stronie https://rssws.pl/dokumenty/ oraz  
w siedzibie Województwa.  

7. Niniejszy Regulamin Promocji jest załącznikiem do umowy szczegółowej i stanowi jej integralną 
część. 

8. Promocja obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. z możliwością jej 
przedłużenia. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Wzór Zamówienia i Umowy Szczegółowej dla usługi Transmisja Danych Ethernet świadczonej 
w ramach promocji: „Eliminacja „białych plam” w zakresie szerokopasmowego dostępu do 
internetu w województwie świętokrzyskim, 

2. Wzór Zamówienia i Umowy Szczegółowej dla usługi Dzierżawa Ciemnych Włókien 
świadczonej w ramach promocji: „Eliminacja „białych plam” w zakresie szerokopasmowego 
dostępu do internetu w województwie świętokrzyskim”. 
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TRANSMISJA DANYCH ETHERNET 

 

Załącznik nr 1 - Zamówienie na Usługę Transmisja Danych Ethernet 
w ramach Promocji 

„Eliminacja „białych plam” w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu w 
województwie świętokrzyskim” 

 
Data: ………………………..…….………………… 

 
Nr Umowy: …………………………………………. 

 
 

I. DANE ADRESOWE OSD: 
 

 
Nazwa firmy: 

Adres: 
 
 
 
 

II. PUNKTY DOSTĘPU: 
Główny Punkt Dostępu A: 

 Nowe Zamówienie  

Nazwa obiektu:  
Adres obiektu:  

 

Kolejny Punkt Dostępu B: 

Nazwa obiektu:  
Adres obiektu:  

 

III. SPECYFIKACJA USŁUGI: 
 

Typ usługi:      L2 VPN punkt-punkt 

Przepływność:  

Miejscowości  
“białe plamy”: 

 

 

Identyfikator usługi:  
 

IV. WARIANT SLA: 
 

Standard (24h) Silver (12h) Gold (8h) 

 
V. TERMIN URUCHOMIENIA I DŁUGOŚĆ TRWANIA USŁUGI: 

 

Okres obowiązywania usługi: 36 miesięcy 
Data Aktywacji Usługi:  

 

VI. PODPIS OSD: 
 
 
OSD 

 
 
 
 

……………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, pieczątka, data) 



Załącznik nr 1 - Umowa Szczegółowa Transmisja Danych Ethernet 
zawarta w ramach Promocji: „Eliminacja „białych plam” w zakresie szerokopasmowego 

dostępu do internetu w województwie świętokrzyskim” 
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TRANSMISJA DANYCH ETHERNET 

 
Data: ………………………..…….………………… 

 
Nr Umowy: …………………………………………. 

 

 
I. ADRESOWE OSD: 

 

 
Nazwa firmy: 

Adres: 
 
 
 
 

II. PUNKTY DOSTĘPU: 
Główny Punkt Dostępu A: 

Nowe Zamówienie Przedłużenie okresu obowiązywania\aneks 

Nazwa obiektu:  
Adres obiektu:  
Typ obiektu: szafa kontener pomieszczenie studnia zasobnik ……….……… 

Urządzenie/ODF:  
Interfejs: 1 GigaEthernet 10 GigaEthernet Inny: ………………….……… 

Ilość interfejsów: 1 2 ………………….……..……… 

Numer portu ODF/IP:  
 
 

Typ złącza: 

RJ-45 850nm 1310nm 1550nm 

10km 40km 70km 100km 

LC (PC) LC (APC) SC (PC) SC (APC) 

Inne …………………………………………………………………………………………… 

Inne:  
 

Kolejny Punkt Dostępu B 

Nazwa obiektu:  
Adres obiektu:  
Typ obiektu: szafa kontener pomieszczenie studnia zasobnik ……….……… 

Urządzenie/ODF:  
Interfejs: 1 GigaEthernet 10 GigaEthernet Inny: ………………….……… 

Ilość interfejsów: 1 2 ………………….……..……… 

Numer portu ODF/IP:  
 
 

Typ złącza: 

RJ-45 850nm 1310nm 1550nm 

10km 40km 70km 100km 

LC (PC) LC (APC) SC (PC) SC (APC) 

Inne …………………………………………………………………………………………… 

Inne:  
 

III. SPECYFIKACJA USŁUGI: 
 

Typ usługi:     L2 VPN punkt-punkt L2 VPN wielopunkt 

Przepływność:  

Miejscowości  

“białe plamy”: 

    

Identyfikator usługi:  
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TRANSMISJA DANYCH ETHERNET 

 
 

IV. WARIANT SLA: 
 

Standard (24h) Silver (12h) Gold (8h) 

 
V. TERMIN URUCHOMIENIA I DŁUGOŚĆ TRWANIA USŁUGI: 

 

Okres obowiązywania usługi:  
Data Aktywacji Usługi:  

 

VI. OPŁATY: 
 

Opłaty: Wysokość opłaty netto [PLN] 
dla pierwszych 12 okresów 

rozliczeniowych 

Wysokość opłaty netto [PLN] 
od 13 do 36 okresu 

rozliczeniowego 

Jednorazowa: 0,00 zł  
Miesięczna Opłata abonentowa: 1,00 zł  
Udzielony opust: brak  
Miesięczna Opłata abonentowa 
po uwzględnieniu opustu: 

1,00 zł  

 

VIII. OŚWIADCZENIA OSD: 
 

1. Oświadczam, że usługa świadczona w ramach niniejszej umowy będzie wykorzystana 
jedynie do świadczenia usługi dostępu do szerokopasmowego internet dla mieszkańców 
miejscowości będących “białymi plamami”. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Promocji „Eliminacja „białych plam” w 
zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu w województwie świętokrzyskim” I 
akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

 
VIII. PODPISY STRON: 

 

OSD OI 
 
 
 
 

……………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, pieczątka, data) 

 
 
 
 

……………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, pieczątka, data) 



DZIERŻAWA CIEMNYCH WŁÓKIEN 

 

 

 

Załącznik nr 2 - Zamówienie na Usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien 

w ramach Promocji 
„Eliminacja „białych plam” w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu w 

województwie świętokrzyskim” 
 

Data: ………………………..…….………………… 
 

Nr Umowy: …………………………………………. 
 
 

I. DANE ADRESOWE OSD: 
 

 
Nazwa firmy: 

Adres: 
 
 
 
 

II. PUNKTY DOSTĘPU: 
Punkt Dostępu A: 

Nowe Zamówienie 

Nazwa obiektu:  
Adres obiektu:  

 

Punkt Dostępu B: 

Nazwa obiektu:  
Adres obiektu:  

 

III. SPECYFIKACJA USŁUGI: 
 

Dzierżawa  Ciemnych 
Włókien 

 
Miejscowości -  

“białe plamy”: 
 
IV. WARIANT SLA: 

 
Ilość włókien: 

 

 
  Standard (24h)   Silver (12h)   Gold (8h) 

  
V. TERMIN URUCHOMIENIA I DŁUGOŚĆ TRWANIA USŁUGI: 

 

Okres obowiązywania usługi: 36 miesięcy 
Data Aktywacji Usługi:  

 

VI. PODPIS OSD: 
 
 
OSD 

 
 
 
 

……………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, pieczątka, data)



Załącznik nr 2 - Umowa Szczegółowa Dzierżawa Ciemnych Włókien 
zawarta w ramach Promocji: „Eliminacja „białych plam” w zakresie 

szerokopasmowego dostępu do internetu w województwie świętokrzyskim 

DZIERŻAWA CIEMNYCH WŁÓKIEN 

 

 

Data: ………………………, 
 
Nr Umowy: …………………………………………. 

 
I. DANE ADRESOWE OSD: 

 
Nazwa firmy: 

Adres: 
 
 
 

II. PUNKTY DOSTĘPU: 
Punkt Dostępu A: 

 Nowe Zamówienie  

Nazwa obiektu:  
Adres obiektu:  
Typ obiektu:     szafa kontener pomieszczenie studnia zasobnik ……………… 

Typ złącza:     SC(APC) - dotyczy szafy/kontenera/pomieszczenia            spaw - mufa 

 

 Punkt Dostępu B: 

Nazwa obiektu:  
Adres obiektu:  
Typ obiektu:      szafa kontener pomieszczenie studnia zasobnik ……………… 

Typ złącza:      SC(APC) - dotyczy szafy/kontenera/pomieszczenia           spaw - mufa 
 

III. SPECYFIKACJA USŁUGI: 
 

Dzierżawa Ciemnych Włókien: Ilość włókien: Długość optyczna [km]: 
 
Miejscowości - “białe plamy”: 

 
IV. WARIANT SLA: 

 
   Standard (24h)  Silver (12h)                             Gold (8h) 

 
V. TERMIN URUCHOMIENIA I DŁUGOŚĆ TRWANIA USŁUGI: 

 

Okres obowiązywania usługi:  
Data Aktywacji Usługi:  

 

VI. OPŁATY: 
Opłaty: Wysokość opłaty netto [PLN] 

dla pierwszych 12 okresów 
rozliczeniowych 

Wysokość opłaty netto [PLN] 
od 13 do 36 okresu 

rozliczeniowego 

Jednorazowa: 0,00 zł  
Miesięczna Opłata abonentowa: 1,00 zł  
Udzielony opust: brak  
Miesięczna Opłata abonentowa 
po uwzględnieniu opustu: 

1,00 zł  
 
 

VIII. OŚWIADCZENIA OSD: 
 

1. Oświadczam, że usługa świadczona w ramach niniejszej umowy będzie wykorzystana 
jedynie do świadczenia usługi dostępu do szerokopasmowego internet dla mieszkańców 
miejscowości będących “białymi plamami”. 



Załącznik nr 2 - Umowa Szczegółowa Dzierżawa Ciemnych Włókien 
zawarta w ramach Promocji: „Eliminacja „białych plam” w zakresie 

szerokopasmowego dostępu do internetu w województwie świętokrzyskim 

DZIERŻAWA CIEMNYCH WŁÓKIEN 

 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Promocji „Eliminacja „białych plam” w 
zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu w województwie świętokrzyskim” i akceptuję 
wszystkie jego postanowienia. 

 
VII. PODPISY STRON: 

 

OSD OI 
 
 
 
 

……………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, pieczątka, data) 

 
 
 
 

……………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, pieczątka, data) 

 
 

 

  

 


