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STANOWISKO KONSULTACYJNE 
KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ ELEKTRONIKI 

I TELEKOMUNIKACJI DOTYCZĄCE PROJEKTÓW DECYZJI 
W SPRAWIE HURTOWEGO RYNKU ŚWIADCZENIA USŁUGI 

ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ W PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ
W STAŁEJ LOKALIZACJI OPL

W nawiązaniu do obwieszczenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: „Prezes 
UKE”) z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu decyzji 
w sprawie:

• określenia rynków właściwych jako hurtowych rynków świadczenia usługi zakańczania 
połączeń w publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji wskazanych 
w obwieszczeniu operatorów,

•  ustalenia, że na hurtowych rynkach świadczenia usługi zakańczania połączeń 
w publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji wymienionych operatorów 
występują przedsiębiorcy telekomunikacyjni o znaczącej pozycji rynkowej,

• wyznaczenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej na 
hurtowych rynkach świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznych sieciach 
telefonicznych w stałej lokalizacji wskazanych operatorów oraz

•  nałożenia, utrzymania i zmiany obowiązków regulacyjnych,

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (dalej: „KIGEiT" lub „Izba') 
przedstawia stanowisko w sprawie hurtowego rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń 
w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Orange Polska S.A. (dalej „OPL").
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[Uwagi dotyczące modelu regulacji!

Na samym wstępie Izba pragnie zwrócić uwagę na zasadnicze wątpliwości w zakresie 
przewidzianej przez Prezesa UKE metody regulacji. Dotyczy to dwóch aspektów natury 
konstrukcyjnej, tj. wydania decyzji częściowej oraz, w szczególności, nałożenia obowiązków 
regulacyjnych (obowiązku kosztowego w zakresie stawki FTR oraz obowiązku dostępowego 
w  zakresie tzw. płaskiej stawki interkonektowej) „do czasu określenia wysokości stawki FTR, 
o której mowa w pkt. IV  niniejszej decyzji, przez Prezesa UKE w odrębnej decyzji częściowej 
wydanej w niniejszym postępowaniu administracyjnym”.

Zaznaczamy jednocześnie, że nie przesądzamy nieprawidłowości projektowanego rozwiązania 
a uwagi Izby w tym zakresie wynikają z potrzeby zapewnienia maksymalnej pewności obrotu. 
Ewentualne wzruszenie decyzji SMP w tym zakresie, biorąc pod uwagę orzecznictwo sądowe 
dotyczące skutków uchylenia decyzji regulacyjnych, mogłoby spowodować potrzebę 
dokonania wstecznych rozliczeń międzyoperatorskich, ze szkodą dla interesów operatorów 
alternatywnych. Szczegółowa argumentacja zostanie przedstawiona w dalszej części 
stanowiska Izby.

[Wydanie decyzji częściowej 1

Projekt decyzji przewiduje, że decyzją częściową objęte będzie określenie rynku właściwego, 
wyznaczenie podmiotu posiadającego znaczącą pozycję rynkową na odnośnym rynku oraz 
nałożenie, zmiana i uchylenie obowiązków regulacyjnych, przy czym projektowana decyzja 
częściowa nakłada na OPL na podstawie art. 44 PT obowiązek „polegający na stosowaniu opłat 
za zakańczanie połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Operatora (dalej 
także „stawki FTR”) w wysokości, ustalonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
(dalej także „Prezes UKE”, „Regulator”) w oparciu o model operatora efektywnego zgodny 
z Zaleceniem Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w  sprawie uregulowań dotyczących stawek za 
zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (2009/396/WE)” przy czym 
„Wysokość opłaty zostanie ustalona przez Prezesa UKE w odrębnej decyzji częściowej 
wydanej w niniejszym postępowaniu administracyjnym”.

Wątpliwości Izby dotyczą tego, czy na gruncie poglądów doktryny i orzecznictwa można 
dopuścić taką formułę wydawania decyzji częściowych.

Jak słusznie zauważono w uzasadnieniu projektu decyzji, dopuszczalność wydania decyzji 
częściowej wiąże się z charakterem przedmiotu postępowania, który może być w tym sensie 
podzielny, że „możliwe będzie rozstrzyganie kolejno co do istoty o kilku elementach 
składających się na całe uprawnienie lub obowiązek” (J. Borkowski (w:) Komentarz, 1996, 
s. 454). Zgodnie z zasadą prawdy materialnej decyzja częściowa może być wydana wówczas, 
gdy część sprawy została dostatecznie wyjaśniona i jest tego rodzaju, że może być przedmiotem 
odrębnego rozstrzygnięcia. Podobne zapatrywanie prezentowane jest w orzecznictwie: 
„Jakkolwiek przepis art. 104 § 2 KPA przewiduje możliwość wydania decyzji częściowej, to 
jest to dopuszczalne gdy przedmiot postępowania może być podzielony w tym znaczeniu, że 
możliwe jest rozstrzyganie kolejno co do istoty o kilku elementach składających się na całe 
uprawnienie lub obowiązek” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej 
„NSA”) z dnia 24 października 2012 r. wydany w sprawie sygn. akt I OSK 1769/11, Legalis 
nr 552805); „Organ administracji wydaje decyzję częściową gdy sprawa jest podzielna, można 
z niej wyodrębnić część nadającą się do samodzielnego rozstrzygnięcia. Zatem cytowany wyżej 
przepis art. 104 § 2 KPA przewiduje możliwość wydania decyzji częściowej, a jest to
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dopuszczalne, gdy przedmiot postępowania może być podzielony w tym znaczeniu, że możliwe 
jest rozstrzyganie kolejno co do istoty o kilku elementach składających się na całe uprawnienie 
lub obowiązek. Kryterium dopuszczalności wydania decyzji częściowej ma zatem charakter 
przedmiotowy, a nie podmiotowy” (wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2015 r. wydany w sprawie 
sygn. ak tl O S K 1976/13, Legalis nr 1248175). Należy mieć na względzie również treść wyroku 
NSA z dnia 14 marca 2012 r. (sygn. akt I SA 2126/00), w którym stwierdzono, że: „Organ 
wydając decyzję częściową powinien to zaznaczyć w jej treści.” (LEX 81748).

W kontekście omawianego projektu decyzji Prezes UKE uznał, że „podzielność przejawia się 
w możliwości nałożenia obowiązku polegającego na stosowaniu opłaty za zakańczanie 
połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Operatora w wysokości, ustalonej 
przez Prezesa UKE w oparciu o model operatora efektywnego zgodny z Zaleceniem FTR/MTR, 
bez określania wysokości tych opłat. Wysokość opłaty zostanie natomiast ustalona przez 
Prezesa UKE w odrębnej częściowej decyzji administracyjnej. Rozdzielenie obowiązku z art. 
44 Pt wynika z niemożliwości wyliczenia stawki FTR w chwili obecnej”.

W ocenie Izby podzielność przedmiotu rozstrzygnięcia, warunkująca możliwość wydania 
decyzji częściowych, powinna być rozumiana w ten sposób, że rozstrzygnięcie każdej z decyzji 
częściowych może być przedmiotem również dwóch odrębnych decyzji, wydanych w ramach 
różnych postępowań. W tym kontekście projektowane rozwiązanie może budzić wątpliwości. 
Warto w tym zakresie rozważyć, jak miałaby brzmieć osnowa kolejnej decyzji częściowej i jaka 
byłaby jej podstawa prawa? Naturalnym rozstrzygnięciem byłoby oparcie kolejnej decyzji 
również na art. 44 PT, przy czym ten obowiązek ma być już nałożony konsultowaną decyzją, 
a przepisy PT nie przewidują w tym zakresie możliwości dookreślenia tak nałożonego 
obowiązku kosztowego (tak, jak ma to miejsce w przypadku art. 39 i 40 PT).

Z uwagi wagę wskazanego wyżej ryzyka Izba zwraca się z prośbą o dokładne rozważenie 
analizowanej kwestii.

INałożenie obowiązku z zastrzeżeniem warunku!

Większe wątpliwości Izby budzi konstrukcja, zgodnie z którą obowiązki regulacyjne nakładane 
są w formule „do czasu wydania kolejnej decyzji częściowej” .

Zgodnie z art. 107 § 1 kpa decyzja administracyjna zawiera:

„ 1) oznaczenie organu administracji publicznej;

2) datę wydania;

3) oznaczenie strony lub stron;

4) powołanie podstawy prawnej;

5) rozstrzygnięcie;

6) uzasadnienie faktyczne i prawne;

7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się 
odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu 
upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu 
elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny;
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9) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu 
powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego - pouczenie 
o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości 
opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter 
stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także 
możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa 
pomocy. ”

Zgodnie z § 2 przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać 
decyzja

Jak wskazuje się w orzecznictwie „Z art. 107 § 1 i 2 k.p.a. wynika, jakie składniki powinna 
zawierać decyzja. Dodatkowe składniki, ti. termin, warunek czv zlecenie mosa być zawarte 
w decyzji o ile przewidują to przepisy szczesólne, a wiec sdv przepisy uprawniają orean do 
ich zamieszczenia w decyzji” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lutego 
2009 r., sygn. akt II GSK 714/08).

Przepisy PT nie dopuszczają możliwości nałożenia obowiązku regulacyjnego z zastrzeżeniem 
warunku czy też terminu. Konieczność wskazania terminu dotyczy wyłącznie decyzji, 
w których stwierdza się występowanie skutecznej konkurencji i uchyla nałożone obowiązki 
regulacyjne (por. art. 23 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 2 PT).

Nawet gdyby przyjąć, stosując przy tym wykładnię rozszerzającą, kierowaną względami 
celowościowymi, że taka konstrukcja jest dopuszczalna również w przypadku nałożenia 
obowiązków regulacyjnych, to kolejne wątpliwości budzi, czy przyszłe zdarzenie w postaci 
wydania decyzji określającej wysokość stawki FTR, jest zdarzeniem przyszłym i pewnym, 
a więc takim, które pozwala uznać je za termin w rozumieniu powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. W ocenie Izby w tym zakresie istnieją poważne wątpliwości. O ile wydanie 
jakiegokolwiek rozstrzygnięcia jest pewne, to można wyobrazić sobie sytuację, w której zajdzie 
konieczność umorzenia postępowania w pozostałym zakresie, co oznacza, że zdarzenie 
polegające na określeniu wysokości opłaty nigdy nie zajdzie. Omawiane przyszłe zdarzenie 
powinno być kwalifikowane raczej jako warunek, którego przepisy szczególne (tj. PT) w ogóle 
nie dopuszczają.

W ocenie Izby taka wada mogłaby prowadzić do uchylenia konsultowanej decyzji 
w odpowiedniej części, co mogłoby prowadzić do ziszczenia się ryzyk, o których wspomniano 
wyżej (skutek ex tunc uchylenia decyzji, a tym samym efektywny brak podstaw do rozliczania 
ruchu płaską stawką interkonektową oraz stawką FTR według metody kosztowej opartej na art. 
40 PT).

W kontekście powyższych ryzyk zwracamy uwagę na potrzebę rozważenia celowości wydania 
decyzji częściowej dla OPL. Otóż, w założeniu i w istocie nie prowadzi ona do żadnych zmian 
w zakresie obowiązków regulacyjnych ciążących na OPL. Ewentualne zmiany zmaterializują 
się ew. dopiero w chwili wydania kolejnej decyzji częściowej. W tym kontekście należy uznać, 
że za wydaniem decyzji częściowej nie przemawiają żadne względy. Jednocześnie jej wydanie 
generuje istotne ryzyka (istotne głównie z uwagi na ew. następstwa ich ziszczenia, a nie samo 
prawdopodobieństwo ziszczenia). Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o rozważenie 
celowości wydawania decyzji częściowej w ramach niniejszego postępowania.
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Niezależnie od powyższego, poniżej przedstawiamy pozostałe uwagi odnoszące się do meritum 
rozstrzygnięcia:

IBrak ujęcia WLRI

Izba wskazuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. 
w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym oferta ramowa o dostępie 
telekomunikacyjnym w zakresie połączeń sieci powinna obejmować m.in. „oferowane usługi 
w ramach połączonych publicznych sieci telekomunikacyjnych, w tym usługę hurtowego 
dostępu do sieci operatora zobowiązanego do zapewnienia tej usługi” (pkt 3 załącznika nr 1 do 
ww. rozporządzenia). Tymczasem zakres oferty ramowej, przewidziany konsultowaną decyzją, 
nie zawiera tego elementu, co stanowi naruszenie ww. przepisu.

Konieczność uwzględnienia obowiązków związanych z WLR wynika również z tego, że na 
chwilę obecną OPL jest zobowiązana do świadczenia tej usługi również na rynku 
rozpoczynania połączeń, a usługa ta jest związana również z rynkiem zakańczania połączeń 
(stąd element ten był uwzględniony w dotychczasowej decyzji SMP dla OPL na rynku 
zakańczania połączeń w sieci stacjonarnej).

I Wysokość opłat za infrastrukturę 1

Niezależnie od ostatecznie przyjętej konstrukcji dla projektowanej regulacji należy uwzględnić 
konieczność obniżenia wysokości opłat za infrastrukturę dostępową w kontekście rynku 
zakańczania połączeń.

Docelowe ustalenie wysokości opłat za zakańczanie połączeń w oparciu o model pure BU 
LRIC, które miałoby obowiązywać cały rynek, przy jednoczesnym pozostawieniu 
dotychczasowej wysokości opłat za infrastrukturę OPL, doprowadzi do zwiększenia asymetrii 
w rozliczeniach pomiędzy OPL a operatorami alternatywnymi, z uwagi na różnice 
w wolumenie zaangażowanej infrastruktury, co znacząco pogorszy sytuację konkurencyjną 
operatorów alternatywnych.

W kontekście koniecznego obniżenia wysokości opłat za infrastrukturę OPL zwracamy się
0 rozważenie zasadności nałożenia na OPL obowiązku kosztowego na podstawie art. 39 PT, co 
pozwoli na zastosowanie korekty operatora efektywnego.

1 Uwaga redakcvinal

Na marginesie wskazujemy na prawdopodobną omyłkę pisarską (konsultowany projekt zawiera 
sygnaturę DHRT.SMP.6040.38.2018, prawidłowy numer to DHRT.SMP.6040.80.2018).

Prezes Zarządu

Stefan Kamiński
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