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PL/2018/2102: rozpoczynanie połączeń w stacjonarnej publicznej 

sieci telefonicznej w Polsce (przegląd oferty ramowej – opłaty za 

przenoszenie numerów) 

 

PL/2018/2103: zakańczanie połączeń w poszczególnych 

stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych w Polsce 

(przegląd oferty ramowej – opłaty za przenoszenie numerów) 

 

PL/2018/2105: rozpoczynanie połączeń w stacjonarnej publicznej 

sieci telefonicznej w Polsce (przegląd oferty ramowej – opłaty za 

hurtowy dostęp do sieci) 

 

Art. 7 ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE: Bez uwag 

1. PROCEDURA 

W dniu 9 sierpnia 2018 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie przekazane przez polski 

krajowy organ regulacyjny, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE)
1
, 

dotyczące zmiany oferty ramowej (opłaty za przenoszenie numeru) na rynkach 

                                                 
1
 Na podstawie art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. 

w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa), 

Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33, zmienionej dyrektywą 2009/140/WE, Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 37, 

i rozporządzeniem (WE) nr 544/2009, Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 12. 
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rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
2
 oraz 

zakańczania połączeń w poszczególnych publicznych stacjonarnych sieciach 

telefonicznych w Polsce
3
. Konsultacje krajowe

4
 trwały od dnia 6 kwietnia 2018 r. 

do dnia 6 maja 2018 r. 

W dniu 10 sierpnia 2018 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie przekazane przez 

Prezesa UKE dotyczące zmiany oferty ramowej (opłaty za hurtowy dostęp do sieci) 

dotyczącej rynku rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej w Polsce
5
. Konsultacje krajowe trwały od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 

25 czerwca 2018 r. 

W dniu 20 sierpnia 2018 r. Komisja zwróciła się do Prezesa UKE z wnioskiem 

o udzielenie informacji
6
 i otrzymała odpowiedź w dniu 23 sierpnia 2018 r. W dniu 

23 sierpnia 2018 r. Komisja zwróciła się z dodatkowym wnioskiem o udzielenie 

informacji i otrzymała odpowiedź w dniu 23 sierpnia 2018 r. 

2. OPIS PROJEKTU ŚRODKA 

2.1. Kontekst 

W 2018 r. Prezes UKE dokonał przeglądu rynku rozpoczynania połączeń (sprawa 

PL/2018/2081
7
) i stwierdził, że rynek ten nie powinien podlegać regulacji ex ante; 

zaproponował więc zniesienie wszystkich środków zaradczych nałożonych 

uprzednio na Orange Polska (OPL), przewidując dwuletni okres przejściowy. 

Komisja nie zgłosiła żadnych uwag. 

Ostatni pełny przegląd rynku usług zakańczania połączeń w poszczególnych 

stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych w Polsce został zgłoszony 

Komisji, a następnie oceniony przez nią w ramach sprawy zarejestrowanej pod 

numerem PL/2009/0903
8
. Komisja zgłosiła uwagi dotyczące: (i) proponowanego 

obowiązku kontroli cen i i rozdziału rachunkowości oraz potrzeby spójnego 

                                                 
2
 Rynek ten odpowiada rynkowi 2 określonemu w zaleceniu Komisji 2007/879/WE z dnia 17 grudnia 

2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej 

podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (zalecenie w sprawie 

właściwych rynków z 2007 r.), Dz.U. L 344 z 28.12.2007, s. 65. 

3
  Rynek ten odpowiada rynkowi 1 określonemu w zaleceniu Komisji 2014/710/UE z dnia 9 

października 2014 r. w sprawie rynków właściwych w zakresie produktów i usług 

telekomunikacyjnych w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie 

z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych 

sieci i usług łączności elektronicznej (zalecenie w sprawie rynków właściwych), Dz.U. L 295 

z 11.10.2014, s. 79. 

4
 Zgodnie z art. 6 dyrektywy ramowej. 

5
 Rynek ten odpowiada rynkowi 2 w określonemu w zaleceniu w sprawie rynków właściwych z 2007 r. 

6
 Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy ramowej. 

7
 C(2018) 4134. 

8
 C(2009) 3275. 
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europejskiego podejścia do kwestii regulacji stawek hurtowych za zakańczanie 

połączeń w sieci stacjonarnej oraz (ii) potrzeby przejrzystości i spójności 

w zgłaszaniu środków zaradczych w ramach wspólnotowej procedury konsultacji. 

W związku z powyższym Prezes UKE zgłosił Komisji kilku dodatkowych 

operatorów, którzy zostali wskazani jako operatorzy o znaczącej pozycji rynkowej
9
. 

2.2. Projekt środka  

Zgłoszony obecnie projekt środka dotyczy zmian oferty ramowej (określającej 

warunki dostępu telekomunikacyjnego w odniesieniu do rozpoczynania 

i zakańczania połączeń, dostępu hurtowego do sieci OPL, pełnego lub 

współdzielonego dostępu do łączy abonenckich oraz dostępu na potrzeby sprzedaży 

usług szerokopasmowej transmisji danych).  

O ile na hurtowym rynku rozpoczynania połączeń obowiązuje hurtowy dostęp do 

sieci, Prezes UKE wyjaśnia w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji, że 

przenoszenie numeru jest usługą zasadniczo powiązaną z usługami telefonii 

stacjonarnej, a zatem uważa, że jest ona istotna zarówno dla rynku rozpoczynania 

połączeń, jak i dla rynku zakańczania połączeń.  

Przegląd oferty ramowej: opłaty za hurtowy dostęp do sieci 

Prezes UKE proponuje zmianę opłaty miesięcznej z tytułu usługi hurtowego 

dostępu do sieci. Opłata wynosi obecnie 20,05 PLN; proponowany środek ustala ją 

na 18,82 PLN. Opłata ta będzie obowiązywać tylko podczas obecnego dwuletniego 

okresu przejściowego oraz tak długo, jak OPL jest nadal zobowiązany do 

świadczenia usługi hurtowego dostępu do sieci. Po upływie tego okresu 

przejściowego wszystkie obowiązki związane ze znaczącą pozycją rynkową, w tym 

regulowana opłata za hurtowy dostęp do sieci, przestaną mieć zastosowanie
10

. 

Przegląd oferty ramowej: opłaty za przenoszenie numeru  

Prezes UKE proponuje usunięcie opłaty za przenoszenie numeru z oferty ramowej. 

W związku z tym po przyjęciu ostatecznego środka nie będzie obowiązywać 

regulowana opłata za usługę przenoszenia numerów.  

3. BEZ UWAG 

Komisja zbadała przedłożone zgłoszenia oraz dodatkowe informacje przekazane 

przez Prezesa UKE
11

 i nie zgłasza żadnych uwag.  

Zgodnie z art. 7 ust. 7 dyrektywy ramowej Prezes UKE może przyjąć proponowany 

środek, a w przypadku przyjęcia tego środka – powiadamia o tym Komisję. 

                                                 
9
  Sprawy PL/2010/1092, PL/2010/1093, PL/2011/1173 i PL/2011/1222. 

10
  Jak potwierdził Prezes UKE w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji, wyjaśniając długość 

okresu obowiązywania opłaty za hurtowy dostęp do sieci.  

11
 Zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy ramowej. 
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Stanowisko Komisji w sprawie tego konkretnego zgłoszenia nie narusza jej prawa 

do zajęcia dowolnego stanowiska wobec innych zgłoszonych projektów środków. 

Zgodnie z pkt 15 zalecenia 2008/850/WE
12

 Komisja opublikuje niniejszy dokument 

na swojej stronie internetowej. Komisja nie uznaje zawartych w niniejszym 

dokumencie informacji za poufne. Prezes UKE może poinformować Komisję
13

 

w terminie trzech dni roboczych od otrzymania niniejszej decyzji, że uważa, iż 

zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi tajemnicy 

przedsiębiorstwa niniejszy dokument zawiera informacje poufne, które należy 

usunąć przed publikacją
14

. Taki wniosek powinien zawierać uzasadnienie. 

Z poważaniem 

w imieniu Komisji  

Roberto Viola 

Dyrektor Generalny 

                                                 
12

 Zalecenie Komisji 2008/850/WE z dnia 15 października 2008 r. w sprawie notyfikacji, terminów 

i konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, Dz.U. L 301 

z 12.11.2008, s. 23. 

13
 Wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu albo 

faksem na numer: +32 22988782. 

14
 Komisja może podać wyniki swojej oceny do wiadomości publicznej przed upływem wspomnianego 

trzydniowego terminu. 
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