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Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu rozstrzygnięcia w sprawie 

DR.SMP.6041.1.2020 

 

Szanowni Państwo,  

 

w związku z opublikowaniem projektu postanowienia stwierdzającego występowanie 

skutecznej konkurencji na krajowym hurtowym rynku usługi dostępu wysokiej jakości 

w stałej lokalizacji powyżej 2 Mb/s, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej jasno 

wskazuje, że nie podlega żadnej wątpliwości, iż na analizowanym rynku 

występuje skuteczna konkurencja. 

 

Rozpatrując analizowany przez Prezesa UKE rynek należy stwierdzić, że wszystkie 

wskaźniki służące do oceny stanu konkurencji na rynku wskazują na wysoką i wciąż 

rosnącą konkurencyjność rynku. Udziały poszczególnych uczestników rynku nie 

wskazują na konieczność podjęcia interwencji wykraczającej poza obowiązujące 

prawo konkurencji. Co więcej zjawisko koncentracji rynku jest nie tylko niskie, ale także 

ulega zmniejszeniu w ostatnim czasie.  

 

W związku z powyższym PIKE podkreśla, że wydanie przez Prezesa UKE 

postanowienia, w którego sentencji stwierdzi istnienie skutecznej konkurencji, jest 

jedynym prawidłowym rozstrzygnięciem w omawianym postępowaniu.  

 

Jako naturalną konsekwencję podjętych przez Prezesa UKE działań w zakresie 

wynikającym z regulacji rynku 4/2014, należałoby rozważyć uchylenie obowiązków 

nałożonych na Emitel S.A z siedzibą w Warszawie (dawniej Emitel sp. z o.o.) w 

zakresie obowiązków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury 
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wykorzystywanej na potrzeby realizacji dosyłów (przesłanie za pośrednictwem 

Infrastruktury sygnałów telewizyjnych lub radiofonicznych ze studia Nadawcy do stacji 

nadawczej w celu jego późniejszej emisji). Prezes UKE nałożył na Emitel S.A. (dawniej 

Emitel sp. z o.o.) takie obowiązki: decyzją z dnia 17 stycznia 2018 r. nr 

DHRT.SMP.6040.2.2017.177 oraz decyzją z dnia 17 stycznia 2018 r. nr 

DHRT.SMP.6040.3.2017.166.  

 

Jak wskazuje jeden z członków Izby, analiza powyższego powinna być rozważana w 

połączeniu z analizą na krajowym hurtowym rynku świadczenia usługi transmisji 

programów telewizyjnych w celu dostarczania treści telewizyjnych użytkownikom 

końcowym ze względu na fakt, że rynki te są ścisłe skorelowane i wpływają na 

możliwość świadczenia usług na ww. rynku a także możliwości skutecznego 

egzekwowania oferty ramowej.  

 

 

  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

   

 

 

 

Jerzy Straszewski 

Prezes Zarządu PIKE 

 

 


