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STANOWISKO KONSULTACYJNE  

dotyczące projektu decyzji z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o określenie 

warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. 

w zakresie kabli telekomunikacyjnych 

Działając w imieniu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie (dalej KIKE), 

niniejszym przedstawiamy stanowisko odnoszące się do projektu decyzji z wniosku Orange 

Polska S.A. (OPL) o ponowne rozpatrzenie postępowania o ustalenie warunków zapewnienia 

dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zakresie kabli telekomunikacyjnych w 

budynkach wielorodzinnych. 

Przedmiotowa decyzja Prezesa UKE utrzymuje w mocy poprzednią decyzję Prezesa UKE z dnia 

19 grudnia 2019 r. sygn. DR.WIT.6082.6.2019.51, w której Prezes UKE określił warunki dostępu 

do kabli wewnątrzbudynkowych należących do OPL. Biorąc pod uwagę zgłoszoną w 

postępowaniu argumentację OPL o braku konieczności przedmiotowej regulacji względem 

OPL, KIKE w pełni zgadza się z projektowanym rozstrzygnięciem Prezesa UKE utrzymującym w 

mocy poprzednią decyzję. Choć KIKE w poprzednim postępowaniu podnosiło zarzuty co do 

poprawności przyjętych przez Prezesa UKE rozwiązań (m.in. model liczenia opłat za dostęp do 

kabli OPL), to zgadzamy się z ogólną tezą zaprezentowaną w konsultowanym projekcie o 

konieczności przeprowadzenia takiej regulacji względem OPL. Z tego względu Izba popiera 

przedstawione w konsultowanym projekcie decyzji rozstrzygnięcie polegające na odrzuceniu 
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zarzutów OPL i utrzymanie w mocy skarżonej decyzji Prezesa UKE z dnia 19 grudnia 2019 r. 

sygn. DR.WIT.6082.6.2019.51.  

Jednocześnie Izba nie wyklucza, że w efekcie doświadczeń jej członków z OPL w zakresie 

wykorzystania kabli wewnątrzbudynkowych OPL, konieczne będą zmiany w utrzymanej w 

mocy decyzji, o czym niezwłocznie poinformujemy Pana Prezesa. 

 

 

   Z poważaniem,  

    

 

       Karol Skupień 
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