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Wstęp 

Istotą usługi powszechnej jest zapewnienie każdemu użytkownikowi na terenie kraju dostępu 
do podstawowych usług telekomunikacyjnych o dobrej jakości i po przystępnej cenie, takich 
jak:  przyłączenie do sieci w stałej lokalizacji na potrzeby telefonii stacjonarnej i internetu, 
usługa abonamentu telefonicznego, usługi krajowych i międzynarodowych połączeń 
telefonicznych, Ogólnokrajowe Biuro Numerów (OBN),Ogólnokrajowy Spis Abonentów (OSA) i 
aparaty publiczne (PAS) .  

Tylko w przypadku, gdy mechanizm rynkowy nie prowadzi do zaspokojenia potrzeb 
użytkowników na obszarze całego kraju lub części kraju w zakresie usługi powszechnej albo 
poszczególnych usług wchodzących w jej skład, powinien zostać nałożony na przedsiębiorcę 
lub przedsiębiorców obowiązek świadczenia usługi powszechnej.  

Ze analizy wynika, że poziom zapotrzebowania użytkowników na usługi telefonii stacjonarnej 
jest niski, a podaż tych usług  znacząco przewyższa popyt, spada liczba abonentów telefonii 
stacjonarnej i zarówno konsumenci, jak i klienci biznesowi są coraz mniej zainteresowani 
korzystaniem z tych usług. Występuje również znikome zapotrzebowanie na pozostałe 
elementy usługi powszechnej takie jak OBN, OSA i PAS. 

Dodatkowo wchodząca w skład usługi powszechnej usługa przyłączenia zakończenia sieci w 
stałej lokalizacji, może być zrealizowana w dowolnej technologii, w tym także 
bezprzewodowej. W związku z tym, do zapewnienia dostępu do usług telefonicznych i 
Internetu nie jest konieczne przewodowe podłączenie do sieci stacjonarnej.  

Ze wstępnej oceny Prezesa UKE wynika zatem, że zapotrzebowanie użytkowników na usługi 
wchodzące w skład usługi powszechnej jest zapewnione w ramach mechanizmu rynkowego z 
zachowaniem odpowiedniej dostępności, przystępności cenowej i dobrej jakości, co świadczy 
o tym, że nie występują przesłanki do wyznaczenia przedsiębiorcy/przedsiębiorców do
realizacji obowiązku świadczenia usługi powszechnej.

Zgodnie z wymogami prawa1 niniejszym Prezes UKE przedkłada do konsultacji Raport wraz ze 
wstępną oceną na temat: dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług 
wchodzących w skład usługi powszechnej w celu zebrania opinii zainteresowanych 
podmiotów, w szczególności użytkowników końcowych, w tym konsumentów 
i przedsiębiorców telekomunikacyjnych.   

1 Art. 81a usta. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1954, z późn. 
zm.) 
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1. Stan prawny 

1.1. Regulacje europejskie 

 Dyrektywa 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)2, określająca definicję usługi powszechnej, 

 Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w 
sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności 
elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej)3, 
zawierająca katalog usług, wchodzących w skład minimalnego zestawu usług. 

1.2. Regulacje krajowe 

 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne4, wskazująca zbiór usług 
wchodzących w skład usługi powszechnej:  
1) przyłączenie zakończenia sieci w stałej lokalizacji umożliwiające komunikację 

głosową, faksową i przesyłanie danych, w tym funkcjonalny dostęp do sieci 
Internet; 

2) utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci, o którym mowa w pkt 1, 
w gotowości do realizacji połączeń telefonicznych krajowych  
i międzynarodowych; 

3) połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe; 

4) ogólnokrajową informację o numerach telefonicznych, dostępną również dla 
użytkowników aparatów publicznych lub innych punktów dostępowych 
umożliwiających komunikację głosową; 

5) udostępnianie ogólnokrajowego spisu abonentów; 

6) świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych lub innych 
punktów dostępowych umożliwiających komunikację głosową. 

 

                                                        
2 (Dz. Urz. WE L 108 z 24.4.2002 z późn. zm.) 
3 (Dz. U. L 108 z 24.4.2002,  str. 51) 
4 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954, z późn. zm.) 
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2. Przyłączenie zakończenia sieci w stałej lokalizacji,  

utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci oraz 

połączenia krajowe i międzynarodowe 

Przyłączenie do sieci w ramach usługi powszechnej może być zrealizowane w dowolnej 

technologii (przewodowej lub bezprzewodowej), jeżeli będzie ono zapewniało odpowiednią 

1) funkcjonalność (tj. w stałej/danej lokalizacji będzie umożliwiało komunikację głosową, 

faksową i przesyłanie danych, w tym funkcjonalny dostęp do sieci internet, którego prędkość 

umożliwia korzystanie z aplikacji używanych powszechnie w drobnych bieżących sprawach 

życia codziennego, w szczególności korzystanie z poczty elektronicznej lub aplikacji 

umożliwiających dokonywanie płatności), 

oraz 

2) jakość. 

2.1. Zapotrzebowanie użytkowników na usługi 

Decydujacą przesłanką nałożenia obowiązku świadczenia usługi powszechnej jest 
niezaspokojenie potrzeb użytkowników w zakresie usługi powszechnej. W tym celu 
niezbędne jest zbadanie czy na rynku występuje niezaspokojony popyt na usługę 
powszechną.  

Badając zapotrzebowanie użytkowników na usługę przyłączenia do sieci w stałej lokalizacji, 
należy zbadać ich potrzeby korzystania za pomocą tego przyłączenia z usług telefonii 
stacjonarnej i funkcjonalnego dostępu do sieci internet. W tym celu posłużono się: 

1) wynikami corocznych badań ankietowych przeprowadzanych na zlecenie Prezesa UKE, 

2) danymi na temat zaspokojonego popytu mierzonego liczbą abonentów, 

3) danymi na temat zaspokojonego popytu, mierzonego procentowym udziałem lokali 
mieszkalnych, w których są świadczone usługi stacjonarnej telefonii głosowej i/lub dostępu  
do internetu. 
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1. Badania ankietowe w zakresie zapotrzebowania na usługi telefonii stacjonarnej 

Telefonia stacjonarna  

- Klienci indywidualni (konsumenci)5  

Niespełna co 10 badana osoba korzysta z telefonii stacjonarnej, podczas gdy ponad 9 na 10 
osób korzysta z telefonii komórkowej.  

Z danych zawartych w raporcie z badań ankietowych dot. klientów indywiualnych wynika, że 
główną przyczyną posiadania telefonu stacjonarnego jest dla badanych przyzwyczajenie. 

Wykres 1.  

Przyczyny posiadania telefonu stacjonarnego wśród klientów indywidualnych 

 
 

Źródło: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji 

konsumentów- Raport z badania klientów indywidualnych, grudzień 2018. 

Brak potrzeby posiadania telefonu stacjonarnego wynika głównie z faktu, iż posiadany 
telefon komórkowy spełnia wszystkie potrzebne funkcje (75%). 

                                                        
5 UKE Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów - 
Raport z badania klientów indywidualnych, grudzień 2018. 
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Wykres 2. 

Przyczyny nieposiadania telefonu stacjonarnego wśród klientów indywidualnych w 2018 r. 

 

Źródło: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. 

Raport z badania klientów indywidualnych, grudzień 2018. 

 

 - Klienci instytucjonalni (biznesowi)6 

Z telefonii stacjonarnej korzysta 23,3% firm. Klienci instytucjonalni podkreślają, że numer 

stacjonarny zwiększa wiarygodność firmy (50,0%) oraz ułatwia jej funkcjonowanie (49,3%). 37,5% 

spośród tych firm korzysta z telefonu stacjonarnego z przyzwyczajenia, a 19,1% wskazuje, że ma 

możliwość korzystania z wewnętrznej sieci telefonicznej. Blisko 17,0% przedsiębiorców telefon 

stacjonarny otrzymało w pakiecie z Internetem. Tylko 7,4% badanych wskazało, że potrzebuje 

telefonu, a nie dysponuje firmowymi telefonami komórkowymi. 

  

                                                        
6 UKE Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów- 
Raport z badania klientów instytucjonalnych, grudzień 2018. 
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Wykres 3. 

Przyczyny korzystania z telefonii stacjonarnej wśród klientów instytucjonalnych 

 

Źródło: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. 

Raport z badania klientów instytucjonalnych, grudzień 2018. 

Większość badanych firm zadeklarowała, że nie korzysta z telefonii stacjonarnej (76,7%). Do 

najczęściej podawanych przyczyn takiego stanu rzeczy w prowadzonej działalności zaliczają 

się: brak możliwości wykonania połączenia z dowolnego miejsca (21,6%), ograniczone 

możliwości (16,4%) oraz zbyt wysokie ceny (14,1%).  
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Wykres 4.  

Powody nie korzystania z telefonu stacjonarnego wśród klientów instytucjonalnych w 2018 r. 

 

Źródło: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. 

Raport z badania klientów instytucjonalnych, grudzień 2018. 

Ocena zapotrzebowania na telefonię stacjonarną  

Coroczne badania klientów idywidualnych i instytucjonalnych wykazują spadek 
zapotrzebowania klientów idywidualnych i instytucjonalnych na telefonię stacjonarną. W 2013 
r. z telefonii stacjonarnej korzystało 31% klientów indywidualnych i 55% klientów 
instytucjonalnych7. W 2018 r., w stosunku do 2013 r., nastapił spadek odpowiednio 21,9 i 31,7 
punkty procentowe, co wynika z faktu, że telefonia komórkowa w większym zakresie spełnia 
potrzeby klientów.  

2. Badania ankietowe w zakresie dostępu do internetu 

Zupełnie inaczej wygląda zapotrzebowanie użytkowników w zakresie przyłączenia do sieci na 
potrzeby dostępu do internetu. 

  - Klienci indywidualni (konsumenci) 

Wśród klientów indywidualnych co 7 korzysta z internetu.  

Najczęstszym posiadanym dostępem do Internetu jest dostęp mobilny w telefonie 
komórkowym – z analizy wynika, iż posiada go dziewięciu na dziesięciu pytanych. Z usługi 
stacjonarnej korzysta dwie trzecie posiadaczy Internetu, mniej powszechny jest dostęp 
mobilny na innych urządzeniach przenośnych. 

                                                        
7 UKE Raport Prezesa UKE „Stan i ocena dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług 
wchodzących w skład usługi powszechnej” https://archiwum.uke.gov.pl/raport-o-usludze-powszechnej-13783 
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Rysunek 1.  

Rodzaj dostępu do Internetu wśród klientów indywidualnych 

 

Źródło: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. 

Raport z badania klientów indywidualnych, grudzień 2018. 

Wśród głównych przyczyn nie posiadania dostępu do Internetu respodenci wyróżnili 
przede wszystkim brak potrzeby jego posiadania, brak umiejętności korzystania oraz zbyt 
wysokie koszty sprzętu. 

Wykres 5.  

Powody braku dostępu do Internetu w domu (w % gospodarstw bez dostępu do tej sieci) 

 
Źródło: Opracowane na postawie GUS. 
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Przytaczając  powyższe  dane,  warto  również   zwrócić  uwagę  na  przyczyny  korzystania   z 
internetu mobilnego wskazane przez badanych. Największą zaletą Internetu mobilnego, która 
zadecydowała o chęci korzystania z tej usługi, jest możliwość korzystania z niego poza domem 
i większa elastyczność, wskazywana przez niemal połowę użytkowników. Trzech na dziesięciu 
pytanych otrzymało usługę w pakiecie z Internetem stacjonarnym czy telefonem 
komórkowym. 

Wykres 6.  

Powody korzystania z Internetu mobilnego wśród klientów indywidualnych 

 

Źródło: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. 

Raport z badania klientów indywidualnych, grudzień 2018. 

- Klienci instytucjonalni 

Blisko 86,0% firm posiada dostęp do Internetu. Ponad połowa z nich deklaruje, że jest to 

dostęp stacjonarny. Około jedna trzecia podmiotów wskazała na Internet mobilny. Natomiast 

niespełna 63,0% posiada Internet mobilny w telefonie.  
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Rysunek 2. 

Rodzaj dostępu do Internetu wśród klientów instytucjonalnych 

 

Źródło: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. 

Raport z badania klientów instytucjonalnych, grudzień 2018. 

Firmy posiadające dostęp do Internetu mobilnego wskazują, że wybrały ten rodzaj 
połączenia z Internetem głównie z uwagi potrzebę większej mobilności, korzystania z 
Internetu poza siedzibą firmy (50,4%). 27,0% firm otrzymało Internet mobilny w pakiecie  
z Internetem stacjonarnym bądź telefonem komórkowym, a 26,1% wymieniło jako powód 
korzystania z łącza mobilnego korzystniejszą ofertę Internetu mobilnego w stosunku do 
oferty Internetu stacjonarnego. 23,5% podmiotów wskazało, że o wyborze zadecydowała 
atrakcyjna cena urządzenia (tablet, laptop) w ofercie Internetu mobilnego, podczas gdy 
15,7% firm podjęło decyzję o skorzystaniu z oferty z uwagi na brak możliwości podłączenia 
Internetu stacjonarnego.  
  



 

 

 

 

Raport USO  12 / 37 
 
 

 

 

Wykres 7.  

Powody korzystania z Internetu mobilnego wśród klientów instytucjonalnych 

 
Źródło: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. 

Raport z badania klientów instytucjonalnych, grudzień 2018. 

Ponad połowa firm posiadających dostęp do Internetu stacjonarnego nie zrezygnowałaby z 
niego na rzecz Internetu mobilnego, a 6,3% badanych podmiotów nie jest w stanie podać 
czynnika, który mógłby skłonić firmę do rezygnacji z Internetu stacjonarnego. Około 17,0% 
badanych podmiotów rozważyłoby rezygnację, gdyby wzrosły znacznie jego koszty lub gdyby 
oferta Internetu mobilnego była korzystniejsza. Około 15,0% badanych wskazało na takie 
elementy składające się na ich ocenę tej sytuacji, jak pogorszenie się jakości łącza w ramach 
Internetu stacjonarnego czy lepszy zasięg Internetu mobilnego. 

 

Ocena zapotrzebowania na przyłączenie/dostęp do internetu stacjonarnego  

W 2013 dostęp do internetu posiadało 60% klientów indywidualnych i 71% klientów 
instytucjonalnych, z czego z internetu stacjonarnego korzystało 78% klientów 

50,4%

27,0%

26,1%

23,5%

15,7%

4,3%

0,9%

Większa mobilność, potrzeba korzystania z
Internetu poza siedzibą firmy

Otrzymaliśmy Internet mobilny w pakiecie z
Internetem stacjonarnym/telefonem

komórkowym

Oferta Internetu mobilnego była
atrakcyjniejsza niż Internetu stacjonarnego

Atrakcyjna cena urządzenia (tablet, laptop)
w ofercie Internetu mobilnego

Brak możliwości podłączenia Internetu
stacjonarnego

Nie wiem, trudno powiedzieć
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indywidualnych i 74% klientów instytucjonalnych8 .W 2018 r. w stosunku do 2013 r. nastąpił 
wzrost klientów indywidualnych i instytucjonalnych korzystających z internetu odpowiednio 
o 12,7 i 14,7 punktów procentowych, przy jednoczesnym spadku korzystających z internetu 
stacjonarnego odpowiednio o 11,3 i 20,7 punkty procentowe. Przy wzroście dostępu do 
internetu obserwowany jest spadek w nim udziału internetu stacjonarnego.  

3. Zaspokojony popyt na usługę przyłączenia do sieci, mierzony liczbą abonentów 

Z roku na rok maleje liczba abonentów usługi telefonii stacjonarnej. W porównaniu do 2016 r. 
spadek w tym zakresie wyniósł 8,8%. W 2017 r. liczba użytkowników tej usługi kształtowała się 
na poziomie 4,8 mln. Było to o 0,4 mln mniej niż w 2016 r., kiedy to z telefonu stacjonarnego 
korzystało około 5,2 mln osób. 

 

Wykres 8.  

Liczba abonentów telefonii stacjonarnej (mln) oraz dynamika zmian 

 

 

 

 
Żródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2017 r. 

Liczba abonentów usługi dostepu do sieci pozostała na zbliżonym poziomie w porównaniu do 
roku 2016. W 2017 r. było około 7,1 mln użytkowników stacjonarnego internetu. Z mobilnego 
dostępu do sieci korzystało natomiast 7,4 mln osób. W sumie usługę internetową posiadało 
okołu 14,5 mln użytkowników. 

  

                                                        
8 Raport Prezesa UKE „Stan i ocena dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących 
w skład usługi powszechnej” https://archiwum.uke.gov.pl/raport-o-usludze-powszechnej-13783 
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5,7
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4,8
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Wykres 9.  

Liczba abonentów internetu stacjonarnego i mobilnego (mln) 

 
Żródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2017 r. 

 

4. Zaspokojony popyt na usługę przyłączenia do sieci w stałej lokalizacji, mierzony 
procentowym udziałem lokali mieszkalnych, w których są świadczone usługi 
stacjonarnej telefonii głosowej i/lub dostępu do internetu 

Do oszacowania zaspokojonego popytu wykorzystano  także  dane  za  2017  r.  zebrane  
przez UKE od przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ramach inwentaryzacji 
infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. 

Na podstawie tych danych ustalono, w których lokalach mieszkalnych w kraju są 
świadczone stacjonarne usługi głosowe i/lub usługi dostępu do internetu, bez względu na 
rodzaj technologii: przewodowej i/lub bezprzewodowej. Przedstawiono je w podziale na 
poszczególne gminy z uwzględnieniem ich lokalizacji (województwo, powiat) i rodzaju 
(gminy: miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie). 

Średnia w kraju ogółem została ustalona jako procentowy stosunek liczby lokali  
mieszkalnych ze wszystkich gmin w Polsce, w których są świadczone stacjonarne usługi 
głosowe i/lub usługi dostępu do internetu do liczby lokali mieszkalnych ze wszystkich gmin  
w Polsce. 

Średnie dla poszczególnych rodzajów gmin zostały ustalone jako procentowy stosunek liczby 
lokali mieszkalnych z gmin danego rodzaju, w których są świadczone stacjonarne usługi 
głosowe i/lub usługi dostępu do internetu, do liczby lokali mieszkalnych w gminach danego 
rodzaju. 
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Tabela 1.  

Procentowy udział lokali mieszkalnych w kraju, w których są świadczone stacjonarne usługi głosowe i/lub 

usługi dostępu do internetu, bez względu na rodzaj technologii: przewodowej i/lub bezprzewodowej 

Rodzaj gminy Wartość wskaźnika 

Średnia w kraju ogółem 89,14% 

Średnia dla gmin wiejskich 72,02% 

Średnia dla gmin miejsko-wiejskich 84,84% 

Średnia dla gmin miejskich 97,93% 

Źródło: UKE na  podstawie  danych  zebranych  w  ramach  inwentaryzacji  infrastruktury  telekomunikacyjnej w 

2017 r. 

Poziom  zaspokojonego  popytu  w  kraju  był   zróżnicowany.  Najwyższy 97,93%  był   w  
gminach  miejskich, 84,84% w  gminach  miejsko-wiejskich,  a  najniższy 72,02% w gminach 
wiejskich. 

 

2.2. Dostępność usług 

Dostępność (fizyczna) usług uzależniona jest od „pokrycia” usługami oferowanymi na rynku 
przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, które stanowią jego podażową stronę.  
Z   uwagi na neutralność technologiczną usługi powszechnej, poniżej przedstawiono 
podażową stronę usługi z uwzględnieniem różnych technologii: przewodowych i 
bezprzewodowych. 

Do zbadania dostępności usługi przyłączenia do sieci w stałej lokalizacji posłużono się danymi 
na temat: 

1) liczby łączy według rodzajów w Polsce, 

2) wielkości podaży, mierzonej procentowym udziałem lokali mieszkalnych, w których są 
albo mogą być świadczone stacjonarne usługi głosowe i/lub usługi dostępu do internetu. 

 

a. Liczba łączy według rodzajów 

W 2015 r. liczba łączy abonenckich ogółem, na których świadczone były usługi telefonii 
stacjonarnej wynosiła ponad 5,6 mln,  w 2016 r. – prawie 5,2 mln (nastąpił spadek o 0,4  mln 
łączy, czyli o 7,2%. Natomiast w roku 2017, liczba łączy wynosiła 4,7 mln.  

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_(ekonomia)
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Tabela 2.  

Liczba łączy wg rodzajów w Polsce w latach 2015, 2016 i 2017 

Liczba łączy: 2015 2016 2017 

Zmiana między 

rokiem 2017 a 

2015 [%] 

z dostępem analogowym POTS 

ogółem 3 517 717 3 182 786 2 751 027 -21,80% 

konsumenci 2 753 217 2 463 568 2 058 859 -25,22% 

biznes 764 325 718 984 692 168 -9,45% 

w tym bezprzewodowych 

ogółem 269 589 230 050 200 809 -25,52% 

konsumenci 226 046 185 526 153 505 -32,10% 

biznes 43 729 44 290 47 304 8,18% 

z dostępem ISDN PRA 

ogółem 439 618 433 968 416 452 -5,26% 

konsumenci - - -     - 

biznes 439 556 433 878 416 332 -5,28% 

z dostępem ISDN BRA 

ogółem 361 685 323 959 295 691 -18,25% 

konsumenci 18 840 16 102 13 791 -26,80% 

biznes 342 845 307 857 281 900 -17,78% 

telewizji kablowej 

ogółem 872 918 917 434 882 760 1,13% 

konsumenci 846 103 883 222 844 348 -0,21% 

biznes 26 821 34 212 38 412 43,22% 

w technologii xDSL 

ogółem 100 486 97 571 75 110 -25,25% 

konsumenci 97 531 95 637 72 612 -25,55% 
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biznes 2 955 1 934 2 498 -15,47% 

światłowodowe 

ogółem 51 255 62 593 72 148 40,76% 

konsumenci 47 311 58 674 68 002 43,73% 

biznes 3 910 3 919 4 146 6,04% 

abonenckie wykorzystywane w ramach Hurtowego Dostępu do Sieci (ang. WLR) 

ogółem 865 171 687 959 609 376 -29,57% 

konsumenci 740 664 574 466 485 807 -34,40% 

biznes 111 019 107 189 118 949 7,14% 

wszystkie rodzaje łączy (w mln) 

ogółem 5,6 5,2 4,7 -16,08% 

Konsumenci 3,9 3,7 3,2 -17,94% 

Biznes 1,6 1,5 1,4 -12,50% 

Źródło: Dane UKE na podstawie formularzy sprawozdawczych F01 za lata 2015, 2016 i 2017. 

Rodzajem łączy, który zanotował największy spadek w 2017 r. w porównaniu z rokiem 2015 
są łącza abonenckie wykorzystywane w ramach Hurtowego Dostępu do Sieci, spadek o 

29,57%.  Wzrost liczby łączy nastąpił w kategorii łączy światłowodowych, wzrost o 40,76%. 

Ustalenie wielkości podaży na podstawie liczby łączy abonenckich, na których świadczone 
były usługi, jest sposobem posiadającym ograniczenia. Wskaźnik ten nie pokazuje jedynie te, 
na których są świadczone usługi. Pokazuje zatem tylko część wielkości podaży, która ściśle 
jest uzależniona od popytu. 

Tabela 3. 

Liczba użytkowników Internetu stacjonarnego w latach 2015, 2016 i 2017 

Rodzaj technologii  2015 2016 2017 

Zmiana  
między  

rokiem 2017 a 
2015 [%] 

w technologii stacjonarnej przewodowej 

  
xDSL 

                       
 2 706 794     

                           
2 495 813     

                           
2 542 759     -6,06% 

  
TVK modem kablowy 

                          
  2 605 899     

                           
2 713 207     

                           
2 738 059     5,07% 
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Ethernet (LAN) 

                              
 584 492     

                              
550 084     

                              
501 103     -14,26% 

  
FTTH 

                               
322 743     

                            
530 975     

                              
778 707     141,28% 

w technologii stacjonarnej bezprzewodowej                               954 213     846 009 813 322                               -14,76% 

Źródło: Dane UKE na podstawie formularzy sprawozdawczych F01 za lata 2015, 2016 i 2017. 

Największy spadek liczby użytkowników Internetu stacjonarnego w 2017 r., w stosunku do 
roku 2015, nastąpił w kategorii technologii stacjonarnej bezprzewodowej, o 14,76%. Wzrost 
liczby użytkowników nastąpił w technologii stacjonarnej przewodowej FTTH, o 141,28%. 

Analizując dostępność połączeń telefonicznych zbadano wielkość ruchu generowanego przez 

uzytkowników telefonii stacjonarnej na przestrzeni lat 2015-2017. W 2017 r. całkowity czas 

trwania połączeń stacjonarnych wyniósł około 6,7 mld minut. Jest to spadek o ponad 2,4 mld 

minut w porównaniu do 2015 r. Tendencja spadkowa odnosi się do wszystkich rodzajów 

połączeń. 

Tabela 4. 

Czas trwania połączeń telefonii stacjonarnej (min) 

Rodzaje połączeń 2015 2016 2017 

Zmiana 
między 

rokiem 2017  
a 2015 [%] 

Czas trwania połączeń ogółem 9 222 957 490 7 967 928 775 6 748 800 564 -26,83% 

Czas trwania połączeń 
krajowych, w tym: 

8 545 783 820 7 364 102 495 6 222 723 461 -27,19% 

Do krajowych sieci ruchomych 2 029 031 097 1 890 292 391 1 751 355 270 -13,69% 

Czas trwania połączeń 
międzynarodowych, w tym: 

642 180 669 603 826 280 523 623 826 -18,46% 

Do międzynarodowych sieci 
ruchomych 

7 281 456 5 576 208 4 665 516 -35,93% 

Źródło: Dane UKE na podstawie formularzy sprawozdawczych F01 za lata 2015, 2016 i 2017. 

Dostęp do usług telefonicznych (abonament i połączenia) jest zapewniany użytkownikom 
końcowym zarówno przez operatorów infrastrukturalnych, jak i przedsiębiorców nie 
posiadających własnej infrastruktury. Ci ostatni świadczą swoje usługi przede wszystkim na 
bazie hurtowego dostępu do sieci operatora o znaczącej pozycji rynkowej, za pomocą usługi 
WLR (skrót z ang. Wholesale Line Rental). Dzięki usłudze WLR, klienci znajdujący się w 
zasięgu sieci mogą kupować  abonament i usługi u operatorów alternatywnych.  

W 2017 r, ogólna liczba łączy abonenckich wykorzystywanych w ramach WLR spadła o 
29,56%, w porównaniu z rokiem 2015. Jedyny wzrost odnotowano w biznesie o 7,14%. 
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Tabela 5. 

Liczba łączy abonenckich wykorzystywanych w ramach usługi WLR 

Łącza abonenckie w ramach 
WLR 

2015 2016 2017 

Zmiana 
między 

rokiem 2017  
a 2015 [%] 

Ogółem: 865 171 687 959 609 376 -29,56% 

konsumenci 740 664 574 466 485 807 -34,41% 

biznes 111 019 107 189 118 949 7,14% 

Źródło: Dane UKE na podstawie formularzy sprawozdawczych F01 za lata 2015, 2016 i 2017. 

b. Podaż na usługę przyłączenia do sieci w stałej lokalizacji, mierzona procentowym udziałem 
lokali mieszkalnych, w których są świadczone lub w każdej chwili mogą być świadczone 
stacjonarne usługi głosowe i/lub usługi dostępu do internetu 

Do ustalenia wielkości podaży wykorzystano dane za 2017 r. zebrane w ramach 
inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Posłużono się procentowym  udziałem  
lokali  mieszkalnych, w których są lub w każdej chwili mogą być świadczone stacjonarne 
usługi głosowe i/lub usługi dostępu do internetu. 

Tabela 6.  

Procentowy udział lokali mieszkalnych w kraju, w których są lub w każdej chwili mogą być świadczone 
stacjonarne usługi głosowe i/lub usługi dostępu do internetu, bez względu na rodzaj technologii: 
przewodowej i/lub bezprzewodowej 
 

Rodzaj gminy Średnia penetracja lokalowa zasięgami 

Średnia w kraju ogółem 89,67% 

Średnia dla gmin wiejskich 73,13% 

Średnia dla gmin miejsko wiejskich 85,59% 

Średnia dla gmin miejskich 98,13% 

Źródło: UKE na  podstawie  danych  zebranych  w  ramach  inwentaryzacji  infrastruktury  telekomunikacyjnej w 

2017 r. 

Poziom podaży w kraju jest zróżnicowany, najwyższy 98,13% jest w gminach miejskich, 
85,59% w gminach miejsko-wiejskich, a najniższy 73,13%  w gminach wiejskich. 
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Tabela 7. 

Porównanie poziomu popytu i podaży 

 

Rodzaj gminy 
Wskaźnik 
popytowy 

Wskaźnik 
podażowy 

Różnica między  
wskaźnikiem  
podażowym  

a popytowym w punktach 
procentowych 

Średnia w kraju ogółem 89,14% 89,67% 0,53 

Średnia dla gmin wiejskich 72,02% 73,13% 1,11 

Średnia dla gmin miejsko-wiejskich 84,84% 85,59% 0,75 

Średnia dla gmin miejskich 97,93% 98,13% 0,2 

Źródło: UKE na  podstawie  danych  zebranych  w  ramach  inwentaryzacji  infrastruktury  telekomunikacyjnej w 2017 r. 

Średni poziom podaży w kraju jest wyższy o 0,53 punktów procentowych od średniego 
poziomu popytu, co oznacza występowanie na niektórych obszarach nadpodaży w 
zakresie usługi przyłączenia.  

 

2.3. Jakość usług 
Podobnie jak w części dotyczącej zapotrzebowania użytkowników na usługi przyłączenia do 

sieci w stałej lokalizacji, jakość usługi przyłączenia do sieci w stałej lokalizacji przedstawiono w 

podziale na telefonię stacjonarną i dostęp do internetu. Posłużono się przy tym przede 

wszystkim wynikami badań ankietowych. 

Użytkownicy telefonii stacjonarnej są zadowoleni z poszczególnych jej elementów. Najwyżej 

oceniana jest przez nich jakość połączeń i niezawodność, którą pozytywnie oceniło 85% 

pytanych (w tym 27% zdecydowanie). Dostępność usług chwali więcej niż trzy czwarte 

użytkowników (78%) użytkowników, natomiast najmniej zadowoleni są oni z oferty cenowej – 

w tym wypadku odsetek wskazań pozytywnych osiąga 64%. 
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Wykres 10. 

Ocena elementów usłuigii telefonii stacjonarnej wśród klientów indywidualnych 

 

Źródło: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. 

Raport z badania klientów indywidualnych, grudzień 2018. 

Badane przedsiębiorstwa, które wykorzystują telefonię stacjonarną prowadząc działalność 
gospodarczą, oceniają ją dobrze pod względem takich aspektów, jak: dopasowanie do potrzeb 
(90,6%), jakość usług, czyli jakość połączeń, niezawodność, dostępność (96,0%) oraz ceny 
usług (89,2%).  
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10,1%
14,6%

56,3%

57,9%

60,5%

7,4%

27,3%
17,8%

3,8% 1,9% 4,4%

ofertę cenową jakość, niezawodność połączeń dostępność usług
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raczej dobrze bardzo dobrze trudno powiedzieć
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Wykres 11. 

Ocena elementów usłuigii telefonii stacjonarnej wśród klientów instytucjonalnych 

 

Źródło: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. 

Raport z badania klientów instytucjonalnych, grudzień 2018. 

Na poziomie przepisów prawa unijnego i krajowego nie została określona przepływność 
zapewniająca zdaniem prawodawcy funkcjonalny dostęp do internetu. W związku z tym, 
Prezes UKE zwrócił się w 2018 r. do Izb Gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych o opinię, jaka przepływność łącza zapewnia funkcjonalny dostęp do 
internetu w rozumieniu przepisów Pt w zakresie usługi powszechnej. Opinie zostały 
przedstawione przez 4 Izby Gospodarcze.  

 

 

6,7% 1,4% 4,9%

3,7%

2,2%
4,1%

43,1%

47,4%
40,8%

46,1% 48,6% 49,8%

0,4% 0,4% 0,4%

ceny usług, oferta cenowa jakość usług, czyli jakość
połączeń, niezawodność,

dostępność

dopasowanie do potrzeb

W ogóle nie jestem zadowolony(a) Raczej jestem niezadowolony(a)

Ani zadowolona, ani niezadowolona Raczej jestem zadowolona

Zdecydowanie zadowolona Nie wiem, trudno powiedzieć
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Tabela 8. 

Opinie Izb Gospodarczych ws przepływności łącza 

Izba Gospodarcza Opinia 

Polska Izba Informatyki i 
Telekomunikacji (PIIT) 

Zarówno prędkość jak i technologia usług BB powinny zapewnić 
efektywność świadczenia usługi oraz proporcjonalność obciążeń z tym 
związanych. 

Krajowa Izba 
Gospodarcza Elektroniki 
i Telekomunikacji 
(KIGEiT) 

Odnosząc się do pytania o przepływność łącza jaka zapewniałaby 
funkcjonalny dostęp do Internetu w rozumieniu przepisów Pt w zakresie 
usługi powszechnej, uwzględniając zmiany jakie zaszły w ostatnich latach 
na rynku, skłaniamy do wartości 512 kbit/s. 

Polska Izba Komunikacji 
Elektronicznej (PIKE)  

Zdaniem PIKE do świadczenia tych usług wystarczy przepływność na 
poziomie 1 lub maksymalnie 2 Mb/s. Usługi świadczone w wyższych 
przepływnościach (zwłaszcza powyżej 30 Mb/s definiowanych jako 
szerokopasmowe) są usługami czysto komercyjnymi i służą do usług 
multimedialnych w wersji HD/UHD, w tym VoD czy telewizji internetowej, 
których EKŁE nie wymienia. 

Krajowa Izba 
Komunikacji 
Ethernetowej (KIKE) 

 (…)Biorąc pod uwagę unijny katalog usług online wystarczy przepływność 
do 1-2 Mb/s (jak wspomniano wcześniej najbardziej wymagające w 
zakresie przepływności są videopołączenia). Usługi świadczone w wyższych 
przepływnościach (zwłaszcza powyżej 30 Mb/s) już są komercyjne i służą do 
usług multimedialnych w wersji HD/UHD, w tym VoD czy telewizji 
internetowej. 

Źródło: Opracowanie UKE na podstawie pism od Izb Gospodarczych 

Udział łączy o niskich przepustowościach poniżej 30 Mb/s z roku na rok maleje. Największy 
spadek widoczny był w przypadku prędkości poniżej 2 Mb/s (mniej o 37%) oraz od 2 Mb/s do 
10 Mb/s (mniej o 21%). Zdecydowanie najbardziej dynamicznie wzrasta udział łączy o 
przepływności ponad 100 Mb/s. W porównaniu do 2016 r. udział takich łączy w 2017 r. był o 
10 p.p. wyższy i wyniósł 27,1%. 
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Wykres 12.  

Udział łączy w podziale na przepływności 

 

Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2017 r. 

Zdaniem Izb Gospodarczych przepływność łącza zapewniająca funkcjonalny dostęp do usług, 

powinna wynosić 1-2 Mbit/s lub mniej. Udział łączy powyżej 2 Mbit/s w ogólnej liczbie łączy 

stanowił w 2017 r. ok. 99%, czyli wymagana przepływność jest zapewniona. 

2.4. Przystępność cenowa usług 

- Klienci indywidualni (konsumenci) 

Przeciętna wysokość miesięcznego rachunku za telefon stacjonarny to 39,3 zł. Maksymalna 

akceptowalna wysokość takiego rachunku to średnio 42,6 zł9. 

Średnie miesięczne wydatki na telefon wynoszą 49,90 zł,  zaś mediana to 45 zł. Najwięcej 

respondentów, bo 29% płaci rachunek pomiędzy 50 a 59 zł miesięcznie. Dla jednej czwartej z 

kolei (26%) koszt ten waha się pomiędzy 30 a 39 zł za miesiąc10. 

Średnia miesięczna wysokość opłat respondentów za Internet stacjonarny wynosi 51,5 zł. 

Minimalny rachunek to 25 zł, a maksymalna poniesiona kwota to 200 zł11. 

                                                        
9 Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. Raport 

z badania klientów indywidualnych, grudzień 2018. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
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- Klienci instytucjonalni (biznesowi) 

Średnia miesięczna wysokość rachunków wśród klientów instytucjonalnych korzystania z 

Internetu  stacjonarnego  i Internetu mobilnego jest zróżnicowana, a głównym kryterium jest  

liczba zatrudnionych w firmie pracowników. W firmach do 50 pracowników korzystniejsze 

cenowo jest korzystanie z Internetu mobilnego, natomiast w firmach zatrudniających powyżej 

50 osób znaczne korzyści finansowe można zaobserwować po stronie Internetu 

stacjonarnego12. 

Rysunek 3. 

Średnia miesięczna łączna wysokość rachunków wśród klientów instytucjonalnych z tytułu korzystania  

z Internetu stacjonarnego i Internetu mobilnego 

 

 

Źródło: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. 

Raport z badania klientów instytucjonalnych, grudzień 2018. 

 

 

                                                        
12 Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. 
Raport z badania klientów instytucjonalnych, grudzień 2018. 
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Jeśli chodzi o dostepność cenową to abonament za telefon stacjonarny w OPL to koszt w 
granicach 24,00-69,00 zł, zawiera on w sobie pakiety minut do wykorzystania na połączenia 
telefoniczne. 

 

  

  



 

 

 

 

Raport USO  27 / 37 
 
 

 

 

3. Ogólnokrajowa informacja o numerach telefonicznych, 

udostępnianie ogólnokrajowego spisu abonentów oraz 

aparaty publiczne 

Usługę Ogólnokrajowego Biura Numerów, zwaną dalej „OBN”, polega ona na świadczeniu 

kompleksowej informacji telefonicznej o numerach telefonicznych i abonentach zarówno 

instytucjonalnych, jak i indywidualnych w zakresie telefonii stacjonarnej i ruchomej. OBN 

mogą świadczyć wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni. 

Usługa Ogólnokrajowego Spisu Abonentów, zwaną dalej „OSA”, to świadczenie  

kompleksowego spisu abonentów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, w zakresie 

telefonii stacjonarnej i ruchomej, wydanego w formie książkowej lub elektronicznej. Podobnie 

jak w przypadku OBN, OSA mogli i mogą świadczyć wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni.   

3.1. Zapotrzebowanie użytkowników na usługi 

Ogólnokrajowe Biuro Numerów 

- Klienci indywidualni (konsumenci) 

Wśród klientów indywidualnych, ponad 70% respondentów nigdy nie korzystało z OBN. 

Zaledwie 4,9% badanych ma potrzebę korzystania z OBN, z czego najwięcej użytkowników 

skorzystało dawno, bo ponad 3 lata temu. 

Wykres 13. 

Kiedy ostatni raz klienci indywidualni korzystali z OBN  

 

Źródło: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. 

Raport z badania klientów indywidualnych, grudzień 2018. 
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Ogónopolski Spis Abonentów 

Potrzebę korzystania z OSA widzi 7,5% badanych. Częściej są to osoby starsze, podczas gdy 

młode niemal wcale nie deklarują potrzeby takiego rozwiązania. 62,8% respondentów nigdy 

nie korzystało z OSA. A Ci co korzystali robili to dawno, bo ponad 3 lata temu, deklaruje to 

22,8% klientów. 

Wykres 14. 

Kiedy ostatni raz klienci indywidualni korzystali z OSA 

 

Źródło: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. 

Raport z badania klientów indywidualnych, grudzień 2018. 

Aparaty publiczne 

23% respondentów uważa, że aparaty publiczne są potrzebne. Odsetek ten waha się, wśród 
najmłodszej grupy wiekowej wynosi 17%, ale już wśród osób powyżej 60. roku życia wzrasta 
on do 29%. Za tą deklaracją w większości przypadków nie idzie jednak chęć korzystania z 
nich. Aż 44,9% badanych nigdy nie korzystało z aparatów publicznych. 
Natomiast Ci z respondentów, którzy z nich korzystają dzwonią sporadycznie, ponad 89% 

badanych ostatni raz ponad 3 lata temu lub nigdy. 
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Wykres 15. 

Kiedy ostatni raz klienci indywidualni korzystali z aparatów publicznych 

 

Źródło: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. 

Raport z badania klientów indywidualnych, grudzień 2018. 

  - Klienci instytucjonalni (biznesowi) 

Ogólnokrajowe Biuro Numerów 

Niecałe 30% firm korzysta z OBN. Wyłącznie pieć na dziesięć firm ma potrzebę korzystania  

z OBN. Zdecydowana większość uważa, że tego typu informacja jest niepotrzebna. 

Wykres 16. 

Potrzeba korzystania z OBN wśród klientów instytucjonalnych 

 

Źródło: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. 

Raport z badania klientów instytucjonalnych, grudzień 2018. 
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Ogónopolski Spis Abonentów 

Podobnie jak w przypadku OBN, zdecydowana większość firm wskazuje, że tego typu 

informacja jest niepotrzebna. Wyłącznie 21,5% firm wskazało, że OSA jest przydatne. 

Wykres 17. 

Potrzeba korzystania z OSA wśród klientów instytucjonalnych 

 

Źródło: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. 

Raport z badania klientów instytucjonalnych, grudzień 2018. 

 

3.2. Dostępność usług 

Z usługi OBN, świadczonej pod numerem 118 913, może skorzystać każdy użytkownik 

końcowy. Oznacza to, że usługa ta jest dostępna dla wszystkich abonentów, niezależnie od 

tego, z którym z przedsiębiorców abonent ma podpisaną umowę o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych. 

[Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska S.A.- załącznik 1 pkt 1] 

[Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska S.A.- załącznik 1 pkt 2] 

3.3. Jakość usług 

[Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska S.A.- załącznik 1 pkt 3] 

3.4. Przystępność cenowa usług 

Warunki cenowe na jakich OPL świadczy usługę OSA po dniu 8 maja 2011 r. nie uległy zmianie 

– OSA w dalszym ciągu jest świadczona bezpłatnie. Płyty są dostępne we wszystkich punktach 

OPL. 
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Połączenia z aparatów publicznych zarówno OPL jak i innych przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych realizowane są zgodnie z cennikiem. 

W zakresie przystępności cenowej należy wskazać, że warunki cenowe, na jakich OPL 
świadczy usługę OBN – w okresie od 2006 r. do chwili obecnej - nie uległy zmianie. Opłata za 
połączenie do OBN - pomimo wygaśnięcia w dniu 8 maja 2011 r. obowiązku świadczenia 
przez Orange  usługi powszechnej - wynosi 1,16 zł netto (1,43 zł brutto) za połączenie.  
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4. Wstępna ocena dostępności, przystępności cenowej  

i jakości usług wchodzących w skład usługi powszechnej 

Prezes UKE zwrócil się do Izb Gospodarczych z pytaniem, jak w ich opinii, powinna w 
przyszłości wyglądać usługa powszechna. Jedynie jedna Izba, KIGEiT stoi na stanowisku, że 
należy utrzymać obecny model świadczenia usługi. Dwie Izby, PIKE i KIKE, zgodnie twierdzą, 
że nie ma potrzeby wyznaczania operatora dla świadczenia usługi powszechnej, ponieważ 
rynek w pełni zaspokaja potrzyby rynkowe konsumentów. 

Tabela 9. 

Opinie Izb Gospodarczych ws usługi powszechnej 

Izba Gospodarcza Opinia 

Polska Izba Informatyki i 
Telekomunikacji (PIIT) 

Mechanizm usługi powszechnej, jako mechanizm zakładający interwencję 
Państwa w naturalne mechanizmy rynkowe, powinien być stosowany z 
wyjątkową rozwagą. W ocenie Izby istotne jest w szczególności, aby:  
1. Podjęcie ewentualnej decyzji w sprawie wyznaczenia operatora 
zobowiązanego do świadczenia USO, jak również zakres usług wchodzących 
w skład USO, poprzedzone było dogłębną analizą potrzeb 
rynkowych/klienckich oraz rozległymi konsultacjami środowiskowymi.  
2. Przed podjęciem decyzji w sprawie świadczenia USO należy zakończyć 
sprawy, które powstały na bazie świadczenia usługi powszechnej w latach 
2006-2011.  
3. Przed podjęciem decyzji w tej sprawie należy także przeprowadzić 
niezbędne zmiany (w tym zmiany legislacyjne) obecnego systemu USO. 

Krajowa Izba 
Gospodarcza Elektroniki i 
Telekomunikacji (KIGEiT) 

Kluczowe z punktu widzenia Izby jest utrzymanie obecnego modelu 
świadczenia usługi powszechnej, gdzie UKE definiuje zakres usługi i 
wyznacza podmiot zobowiązany do świadczenia usługi. 

Polska Izba Komunikacji 
Elektronicznej (PIKE) 

W opinii PIKE, nie ma żadnego powodu, aby po kilku latach przerwy (od 
2011 roku) ponownie wyznaczać operatorów do świadczenia US. Nie 
wyklucza to oczywiście możliwości dobrowolnego świadczenia tego typu 
usług na zasadach w pełni komercyjnych. 

Krajowa Izba Komunikacji 
Ethernetowej (KIKE)  

Fakt, że od prawie 7 lat żaden operator nie był już wyznaczony do 
świadczenia US, wskazuje na to że jest ona niepotrzebna. Obecnie rynek w 
pełni świadczy usługi, które spełniają cel jakiemu przyświecało 
wprowadzenie mechanizmu US.  

Źródło: Opracowanie UKE na podstawie pism od Izb Gospodarczych 
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4.1. Przyłączenie zakończenia sieci w stałej lokalizacji, utrzymanie łącza 

abonenckiego z zakończeniem sieci oraz połączenia telefoniczne krajowe  

i międzynarodowe 

Usługą telekomunikacyjną cieszącą się największą popularnością wśród klientów 

indywidualnych jest telefonia komórkowa, z której korzysta więcej niż dziewięciu na dziesięciu 

pytanych. Znacznie mniejsze znaczenie ma telefonia stacjonarna, użytkowana przez niespełna 

co dziesiątą osobę. 

Dość powszechne wśród konsumentów jest także korzystanie z Internetu (73%). Najwięcej 

użytkowników Internetu posiada dostęp mobilny w telefonie (90,7%), drugi w kolejności jest 

Internet stacjonarny, z którego korzysta trzy czwarte badanych (75%). 

Akceptowalna wysokość rachunku deklarowana przez badanych klientów indywidualnych jest 

spójna z ofertami proponowanymi przez operatorów, co świadczy o dostępności cenowej 

oferowanych usług. 

Prawie wszyscy badani klienci instytucjonalni (97,4% wskazań) korzystali z telefonu 

komórkowego. Spośród korzystających z Internetu (72,9%), najczęściej firmy korzystają z 

Internetu w telefonie komórkowym (62,7%) oraz stacjonarnego (53,3%). 

Szczegółowa ocena dostępności, przystępności cenowej i jakości usług przedstawiona została 

w rozdziale 2 niniejszego Raportu. 

4.2. Ogólnokrajowa informacja o numerach telefonicznych, udostępnienie 

ogólnokrajowego spisu abonentów oraz aparaty publiczne 

Respondenci coraz rzadziej korzystają z OBN, OSA i apartów publicznych. Z OBN nigdy nie 

korzystało ponad 70% badanych. OSA wydawane jest jedynie co dwa lata, a wielkość nakładu 

wydawniczego maleje z roku na rok. O nieużyteczności aparatów publicznych świadczy ich 

likwidacja oraz fakt, że ponad 89% respondentów nigdy z nich nie korzystało lub robili to 

bardzo dawno temu. 

[Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska S.A.- załącznik 1 pkt 4] 

Ocena dostępności, przystępności cenowej i jakości usług przedstawiona została w rozdziale  

3 niniejszego Raportu. 
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5. Wyniki konsultacji 

Rozdział zostanie uzupełniony po przeprowadzonych konsultacjach. 
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6. Podsumowanie i ocena końcowa 

Rozdział zostanie uzupełniony po przeprowadzonych konsultacjach. 
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Załącznik 1 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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