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Orange Polska i Netia są 
bliskie podpisania umowy o 
wspólnej budowie sieci światło-
wodowych (FTTH) – wynika z 
naszych informacji. 

Korzyści i pytania

Giełdowi operatorzy zade-
klarowali niezależnie, że w su-
mie na „światłowód do domu” 
wyłożą około 2,6 mld zł. Przez 
ostatnich kilka miesięcy pro-
wadzili rozmowy o współpracy 
i są one bliskie finalizacji, choć 
zależy ona od tego, czy na plany 
telekomów przychylnym okiem 
spojrzy minister cyfryzacji 
Anna Streżyńska. Dlatego – jak 
usłyszeliśmy w obu firmach – 
ostateczne decyzje nie zapadły. 

Współpraca pomogłaby 
firmom ograniczyć wydatki in-
westycyjne i koszty operacyjne 
budowy sieci FTTH. – Uzgad-
nialibyśmy, gdzie budujemy 
sieci, a następnie sprzedawali-
byśmy sobie nawzajem dostęp 
do infrastruktury – upraszcza 
wysoki rangą menedżer Oran-
ge. W Netii do korzyści dla 
stron porozumienia zaliczają 
fakt, że na danym obszarze 
formalności i negocjacje z 
właścicielem budynku prowa-
dziłaby jedna strona, co może 
przyspieszyć rozbudowę sieci. 

Piotr Marciniak, prezes 
Krajowej Izby Komunikacji 
Ethernetowej zrzeszającej 
małych operatorów, ocenia, 

że współpraca Orange i Netii 
miałaby sens. – To duże uła-
twienie dla każdego operatora. 
To koncepcja podobna do tej, 
którą wdrażamy w mniejszej 
skali – mówi. 

Diabeł tkwi w szczegółach, 
czyli w modelu współpracy i 
wzajemnych rozliczeniach. 
Ważne będzie też czy ta – niety-
powa dla rynku stacjonarnego 
dostępu do Internetu – współ-
praca wymagać będzie zgód 

Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, czy decyzji 
regulacyjnych Urzędu Komu-
nikacji Elektronicznej. 

Orange miałoby dążyć do 
wprowadzenia modelu funk-
cjonującego na francuskim 
rynku, gdzie największym 
graczem jest jego spółka matka. 
Tamtejszy regulator ARCEP 
odegrał znaczącą rolę. Netia zaś 
wolałaby model deweloperski, 
gdzie wehikuł (SPV) buduje 
sieć, opierając się na kanalizacji 
firm. 

Pomysł przeniesienia mo-
delu z Francji do Polski nie 
pojawia się pierwszy raz. Do 
tej pory nie trafił jednak na 
podatny grunt. Ani gdy firmy 

negocjowały w 2011 r., ani gdy 
w 2012 r. UKE chciał objąć 
ich porozumienie parasolem. 
Teraz może być inaczej: zmie-
niło się otoczenie regulacyjne 
i prawne. – Mimo że rezultat 
rozmów nigdy nie był otwarcie 
komentowany przez żadną ze 
stron, nie było tajemnicą, że 
oprócz braku porozumienia 
dotyczącego finansów, gene-
ralnym oczekiwaniem jednej 
strony, a obawą drugiej była 
polityka regulacyjna – przyzna-
je osoba znająca kulisy sprawy. 
Od 2014 r. UKE stopniowo 
zwalnia Orange z obowiązków. 

Dowody na sukces

W 2012 r. do dyskusji o wspól-
nych inwestycjach operatorów 
wrócono, nowym wątkiem były 
zachęty państwa, aby telekomy 
inwestowały w FTTH. ARCEP 
podzielił się z UKE doświad-
czeniami, ale zabrakło odwagi. 
– Nie mieliśmy możliwości 
oceny, na ile skuteczny był ten 
model – opowiada osoba zbliżo-
na do UKE. 

Według ARCEP w marcu w 
zasięgu sieci FTTH we Francji 
było 6 mln gospodarstw do-
mowych, o 37 proc. więcej niż 
rok wcześniej. – Kluczowym 
czynnikiem sukcesu we Francji 
było w miarę równomierne po-
dzielenie się zadaniami inwe-
stycyjnymi na terenach słabo 
zurbanizowanych – zauważa 
Grzegorz Bernatek, analityk z 
Audytelu. Po Netii inwestycji 
w FTTH poza miastami raczej 
nikt się nie spodziewa.  

Orange i Netia 
planują wspólne 
inwestycje
Telekomunikacja › Po latach przymiarek pomysł, aby 
razem inwestować w sieci światłowodowe, może się ziścić. 

2,6 mld zł
inwestycji w sieci 
światłowodowe mają 
w planach Orange i Netia. 
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