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Stanowisko
konsultacyjne dotyczące projektów decyzji dotyczących deregulacji rynków telefonii
stacjonarnej

W związku z rozpoczęciem w dniu 22 lutego 2018 r. postępowań konsultacyjnych w sprawie projektów decyzji
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej deregulujących krajowy rynek rozpoczynania połączeń w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej oraz krajowe rynki detaliczne przyłączenia do sieci telefonicznej, w imieniu Krajowego
Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność” przedstawiamy stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Planowana deregulacja wskazanych rynków, w tym WLR oraz zniesienie obowiązków regulacyjnych, jest
rozstrzygnięciem w pełni właściwym, oczekiwanym oraz adekwatnym do aktualnej sytuacji ekonomicznej.
Wdrożenie takiego rozwiązania, jak wskazują dotychczasowe doświadczenia, z pewnością przyczyni się do
wzmocnienia procesów inwestycyjnych, zwłaszcza w nowoczesne sieci o wysokich przepustowościach. Deregulacja
będzie miała również pozytywny wpływ na rynek detaliczny, gdyż rynki zderegulowane charakteryzują się
korzystniejszymi ofertami dla klientów, bardziej zróżnicowanymi cenowo oraz produktowo.
Deregulacja rynku pozwoli Orange S.A. na elastyczne dostosowanie oferty do sytuacji konkurencyjnej na rynku, a
także na optymalizację kosztów utrzymania podwójnej infrastruktury na obszarach inwestycji w sieć światłowodową.
Dzięki temu, liczymy na korzystny wpływ planowanej decyzji na sytuację OPL, a tym samym na zatrudnionych w niej
pracowników. Optymalizacja kosztów regulacyjnych pozwala przedsiębiorstwom na pogłębianie procesów
inwestycyjnych, a co zatem idzie na rozwój, który jest korzystny dla przedsiębiorstwa a tym samym zatrudnionych w
nim pracowników. Przedsiębiorstwa, które nie są obciążane niepotrzebnymi kosztami regulacyjnymi, zwłaszcza
takimi, które nie są uzasadnione rynkowo, mogą lepiej się rozwijać a tym samym zapewniać miejsca pracy.
W związku z tym istotne jest także jak najszybsze zniesienie obowiązków regulacyjnych. Naszym zdaniem nie ma
powodów do nadmiernego przedłużania okresu obowiązywania obowiązków regulacyjnych, a okres 2 letni wydaje
się nawet zbyt odległy biorąc pod uwagę wysoką dynamikę rozwoju nowych technologii i potrzebę rozwoju usług
cyfrowych. Uwzględniając sytuację spadku liczby klientów, rozwiązania regulacyjne nie powinny prowadzić do
konieczności utrzymywania przestarzałych urządzeń oraz ponoszenia wysokich kosztów np. energii elektrycznej dla
zapewnienia usług dla pojedynczych klientów. Przekłada się to na nieefektywność, która nie sprzyja także sytuacji
pracowników. W szczególności wyraźnie powinno wynikać z treści decyzji, że Orange Polska SA nie ma obowiązku
podłączania kolejnych użytkowników końcowych, co prowadziłoby do niepotrzebnego przedłużenia
dotychczasowych regulacji.
Deregulacja jest także szczególnie istotna ze względu na fakt, iż usługa WLR jest jednym z podstawowych czynników
umożliwiających działania fraudowe. Niektóre nieuczciwe podmioty korzystające z tych usług nie przestrzegają zasad
etyki rynkowej, i działając na usługach hurtowych, korzystają z niepełnej wiedzy użytkowników i wprowadzają
klientów w błąd. Działania fraudowe powodują uszczuplenie przychodów przedsiębiorstw, co nie jest zjawiskiem
pożądanym także z punktu widzenia zatrudnionych w nim pracowników. Brak mechanizmów zabezpieczających w

ramach WLR przed tego typu działaniami, nieskuteczna egzekucja przepisów prawa oraz zdecydowana asymetria
obowiązków na niekorzyść OPL (podczas gdy operatorzy korzystający z usługi WLR właściwie nie muszą się
wykazywać żadnymi zabezpieczeniami prowadzenia działalności) prowadzi do wypaczenia celów wprowadzenia
tego typu regulacji.
Mając na względzie dążenie do deregulacji oraz wykorzystywanie usługi WLR do aktywności fraudowych
niezrozumiałe jest jednoczesne dążenie Prezesa UKE do obniżenia stawek za usługę WLR w osobnym postępowaniu.
Podsumowując liczymy na jak najszybsze wdrożenie projektowanych rozwiązań, z uwzględnieniem wyżej
poruszonych aspektów, co przyczyni się do wzrostu inwestycji, poprawy ogólnej kondycji przedsiębiorstwa oraz
sytuacji zatrudnionych w nim pracowników.

Z poważaniem

Z-ca Przewodniczącego
Rady KSŁ NSZZ „Solidarność”
Jerzy Iwaszkiewicz

