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W związku z prowadzonymi konsultacjami projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej („Prezes UKE”), znak: 
DR.WORK.6082.12.2019 („Projekt Decyzji”), T-Mobile Polska (”TMPL”) przedstawia poniższe stanowisko: 

 
1. Projekt Decyzji proponuje podwyższenie cen za usługi hurtowe Orange (poziom dostępu Ethernet).  

Poniżej TMPL przedstawia zestawienie opłat z projektu Decyzji oraz aktualneo cennika Orange dla 3 typów 
prędkości 
 

Elementy podlegające opłacie w PLN/m-c Projekt Decyzji Aktualny cennik oferty Orange 

Utrzymanie Łącza Abonenckiego w 
technologii światłowodowej xPON (FTTH) 
dla Usługi BSA w budynku o typie zabudowy 
wielorodzinnej 22,3 22,24 

Utrzymanie Łącza Abonenckiego w 
technologii światłowodowej xPON (FTTH) 
dla Usługi BSA w budynku o typie zabudowy 
jednorodzinnej 34,9 22,24 

Dzierżawa ONT 3,79 brak opłaty 

 

   Projekt Decyzji 
Aktulny cennik 
oferty Orange 

Wielkość 
podwyżki 

Opcje 
prędkości 

Maksymalna 
szybkość 
transmisji do/od 
Abonenta Typ zabudowy Opłata 

Opłata za 
Utrzymanie 
Łącza 
Abonenckiego 

Opłata z 
tytułu 
dzierżawy 
ONT Suma   

      A B C A+B+C  D  A+B+C-D 

300 000 
kbit/s 

300000/50000 
kbit/s 

Wielorodzinna 10,22 22,3 3,79 36,31 34,72 1,59 

Jednorodzinna 10,22 34,9 3,79 48,91 34,72 14,19 

600 000 
kbit/s 

600000/100000 
kbit/s 

Wielorodzinna 13,3 22,3 3,79 39,39 37,24 2,15 

Jednorodzinna 13,3 34,9 3,79 51,99 37,24 14,75 

1Gbit/s 
1000000/300000 
kbit/s 

Wielorodzinna 17,84 22,3 3,79 43,93 41,94 1,99 

Jednorodzinna 17,84 34,9 3,79 56,53 41,94 14,59 
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2. Projekt Decyzji nie przedstawia informacji, czy Prezes UKE przeprowadził weryfikację kosztów Orange poprzez 
dostęp do danych wejściowych do modelu kalkulacji kosztów, a następnie dostęp do samego modelu kalkulacji 
kosztów, aby móc prześledzić przyjęte metody alokacji i wyliczenia ostatecznego wyniku. W ocenie TMPL, bez 
dostępu do tych podstawowych informacji nie ma możliwości dokonania oceny prawidłowości kalkulacji kosztów 
przedstawianych przez Orange oraz weryfikacji przeprowadzonej przez Prezesa UKE. 

 
3. Projekt Decyzji nie przedstawia informacji, czy analiza kosztów usług objęła porównanie innych elementów 

kosztowych związanych ze świadczeniem usługi BSA, w celu uniknięcia przypadków nieuzasadnionej alokacji 
kosztów pomiędzy poszczególnymi elementami usługi (np. usługa dzierżawy ONT). W ocenie TMPL bez 
przeprowadzenia takiej analizy istnieje uzasadnione ryzyko przeprowadzenia przez Prezesa UKE nieprawidłowej 
oceny wyników kalkulacji kosztów Orange.  
 

4. Jednocześnie wnioskujemy do Prezesa UKE, aby wezwał Orange do przedstawienia uzasadnienia wysokości 
propowanych opłat w opariu o dane za ostatni rok obrotowy tj. 2019 roku.  
Ustalenie wysokości opłat o dane historyczne, w sytuacji gdy są dostępne aktualne dane, powoduje, iż 
proponowane ceny przez Orange dotyczą roku 2019, a nie zaś roku 2020.  
Oznacza to, iż Projekt Decyzji nie wspiera równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług 
telekomunikacyjnych, ponieważ w tym samym czasie działalność detaliczna Orange korzysta obecnie z aktualnych 
wartości kosztowych (określonych, jako transfery wewnętrzne za rok 2019), zaś operatorzy korzystających z usług 
hurtowych Orange muszą bazować na opłatach określonych o dane kosztowe za rok 2018.  
 

5. Prezes UKE z niejasnych przyczyn zrezygnował z wykorzystania analizy „Cena detaliczna minus”, choć posiada 
narzędzia do bieżącej weryfikacji wysokości opłat hurtowych, w ramach tzw. testu zawężenia ceny, który mógłby 
zostać wykorzystany, jako test ekonomicznej odtwarzalności. W ten sposób Prezes UKE mógłby uniknąć sytuacji 
ustalenie wysokości opłat w oparciu o koszty, które nie odpowiadają aktualnym warunkom rynkowym. 
 

6. Zwracamy uwagę, iż wszelkie zmiany cen powinny obowiązywać tylko łączy, które zostały udostępnione przez 
Orange po dacie, w której zmiana cennika została wprowadzona. 

 
 

Z poważaniem, 
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