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Załącznik nr 2 do Zasad wykonywania Nadzoru właścicielskiego/Odbioru Prac  

przez Orange Polska S.A. 

Cennik 
wykonywania Nadzoru Właścicielskiego /Odbioru Prac  

przez Orange Polska S.A. w Infrastrukturze i Serwisie Usług 

obo 

Obowiązuje  

obowiązujący od 01.01.2023** 

 

Tabela 1. Opłaty za wykonywanie Odbioru Prac przez Orange Polska S.A. – Infrastruktura i Serwis Usług 

Lp. Pozycja Opłata netto [zł.] 

1. Odbiór końcowy 540,00 

2. Odbiór częściowy – za każdy przeprowadzony odbiór 

częściowy 

310,00 

 

Tabela 2. Opłaty za wykonywanie Nadzoru Właścicielskiego przez Orange Polska S..A.  

- Infrastruktura i Serwis Usług 

Lp. 

Pozycja Godziny Nadzoru Właścicielskiego Opłata za nadzór –       

do 2 godzin* 

Opłata za nadzór 

- za każdą kolejną 

rozpoczęta godzinę 

1. 

Nadzór 

właścicielski dla 

prac 

realizowanych 

w trybie 

planowym 

a) w dni powszednie od 8.00 do 

20.00 
360,00 155,00 

b) w dni powszednie od 20:00 do 

08:00 oraz soboty, niedziele i 

święta - od 08:00 do 16:00 

515,00 220,00 

c) Soboty, niedziele i święta - od 

16:00 do 08:00 
580,00 245,00 

2. 

Nadzór 

właścicielski dla 

prac 

realizowanych 

w trybie 

awaryjnym 

a) w dni powszednie od 8.00 do 

20.00 
540,00 235,00 

b) w dni powszednie od 20:00 do 

08:00 oraz soboty, niedziele i 

święta - od 08:00 do 16:00 

770,00 335,00 

c) Soboty , niedziele i święta - od 

16:00 do 08:00 
860,00 375,00 
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Tabela 3. Opłaty związane z nieuprawnionym dostępem do infrastruktury telekomunikacyjnej 

OPL/wykonywaniem prac bez nadzoru przedstawiciela OPL 

Lp. Pozycja Opłata netto [zł.] 

1. 
Obsługa zgłoszenia o nieuprawnionym dostępie do 

infrastruktury OPL 
100,00 

2.  Podjęcie interwencji służbami ochrony mienia. 230,00 

3. 

Opłata za wykonanie czynności sprawdzających stan 

infrastruktury telekomunikacyjnej po ujawnieniu 

przypadku prowadzenia prac na infrastrukturze 

telekomunikacyjnej OPL bez nadzoru właścicielskiego 

OPL  

3850,00 

 

 

Kwoty podane w Cenniku są kwotami netto, które zostaną powiększone o należny podatek VAT. 

 

*-opłata za pierwsze dwie godziny jest pobierana za każdy rozpoczęty nadzór 

** -Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo aktualizacji cennika w czasie trwania roku 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


