
Warszawa, 20 stycznia 2018 r.

Do:

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Od: LoVo S.A.

ul. Chałubińskiego 8, 00 -  613 Warszawa 

reprezentowanej przez: 

adwokata Artura Sulkowskiego 

adres do doręczeń -  j.w.

Sygn. akt DHRT.SMP.6040.28.2018.

PISMO

W odniesieniu do postępowania pragnę wskazać, co niżej następuje.

Poważne wątpliwości LOVO budzi zakres obowiązków, które nałożone zostaną na niego po 

wejściu w życie projektu decyzji. Są one praktycznie jednakowe, jak obowiązki nałożone na 

operatorów działających na rynkach świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej (decyzje MTR). Potwierdza to nasze obiekcje, co do 

prawidłowości przeprowadzenia przez Prezesa UKE analizy rynku ex-ante. Na rynku usług 

mobilnych działa zaledwie 4 operatów dysponujących własną infrastrukturą, i panuje między



nimi względna równowaga. Tymczasem na rynku głosowych usług stacjonarnych działa 

kilkaset podmiotów różniej wielkości, z czego regulacji ma podlegać 202 z nich. Rynek 

mobilny jest też rynkiem o nieporównywalnie większej skali działalności, tak w zakresie 

uzyskiwanych przychodów, jak i liczby klientów. Poza tym, rynek ten ma perspektywy 

dalszego rozwoju, podczas gdy rynek stacjonarny stale się kurczy, wypierany właśnie przez 

usługi mobilne. Co więcej, nałożone obowiązki regulacyjne są podobne do nakładanych na 

Orange Polska S.A. W kontekście powyżej wskazanych faktów, wprowadzenie jednakowych 

regulacji do sieci stacjonarnych i mobilnych wyraźnie pokazuje, że analiza rynku stacjonarnego 

nie została przeprowadzona w sposób prawidłowy, a zaproponowane obowiązki regulacyjne 

mają dalece nadmierny charakter.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (dalej „Prawo 

przedsiębiorców’*) Prezes UKE prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie 

przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności 

i równego traktowania. Jednocześnie obecny Rząd uchwałą z 14 lutego 2017 r., przyjął strategię 

gospodarczą „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

roku 2030 r.)’\ W strategii tej w rozdziale VII Opis głównych obszarów koncentracji działań, 

cel szczegółowy I -  Trwały wzrost gospodarczy coraz silniej oparty o wiedzę, dane i 

doskonałość organizacyjną w obszarze Małe i średnie przedsiębiorstwa wskazano na 

konieczność wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Jedną z form tego wsparcia 

ma być zgodnie ze strategią działalnie polegające na wprowadzeniu do prawa gospodarczego 

publicznego oraz wymogów administracyjnych wyraźnego zróżnicowania obowiązków i praw 

dla przedsiębiorców -  powiązanych z wielkością podmiotu gospodarczego (strona 105 

strategii). Tak więc zarówno Prawo przedsiębiorców jak i rządowa strategia gospodarcza 

nakazują zmniejszenie obciążeń na małych i średnich przedsiębiorców. Zgodnie z treścią art. 7 

ust. 1 pkt 2 Prawa przedsiębiorców LOVO jest średnim przedsiębiorcą. Analizując treść 

obowiązków nakładanych na LOVO w projekcie decyzji należy stwierdzić, że Prezes UKE ani 

nie wziął pod uwagę zapisów Prawa przedsiębiorców, ani nie zastosował się do wiążącej go 

strategii rządowej, poprzez zmniejszenie obciążeń na LOVO w stosunku do wielkich 

operatorów. Zamiast tego Prezes UKE postanowił zastosować się do niewiążącego Zalecenia 

KE.



Na LOVO nałożony został obowiązek z art. 36 Pt niedyskryminacji w zakresie dostępu 

telekomunikacyjnego dotyczącego zakańczania połączeń. Obowiązek o takim samym 

brzmieniu jest nakładany na OPL. Tymczasem w stosunku do operatorów takich jak LOVO ten 

obowiązek jest nie tylko nieproporcjonalny, ale w ogóle nie ma sensu. Przez lata LOVO 

zawierało umowy na połączenie sieci z innymi operatorami alternatywnymi na warunkach 

komercyjnych. Zasady dostępu do sieci LOVO były różnicowane w zależności od wielkości 

współpracującego operatora i zgłaszanych przez niego potrzeb indywidualnych. Narzucenie 

teraz LOVO obowiązku niedyskryminacji oznaczałoby przemodelowanie całego 

dotychczasowego rynku współpracy międzyoperatorskiej LOVO. Co gorsza nie jest wiadome 

do jakich umów należy wprowadzać ujednolicanie zasad współpracy interkonektowe (małych 

operatorów współpracujących z LOVO na zasadach proponowanych przez LOVO czy dużych 

operatorów współpracujących z LOVO na ich zasadach). Na uwagę LOVO zwraca przede 

wszystkim fakt, ze brak jest powodów nałożenia takiego obowiązku (brak sporów o zmianę 

umów interkonektowych zawartych przez LOVO czy skargi na dyskryminację). Brak jest 

związku tego obowiązku ze stosowaniem jednolitej stawki FTR, a jedynie wywoła rewolucje 

w zasadach budowy i eksploatacji punktów styku sieci.

Całkowicie nieproporcjonalne a nawet zbyteczne jest również nałożenie na LOVO obowiązku 

z art. 37 Pt polegającego na ogłaszaniu informacji w sprawie dostępu do sieci LOVO. Co 

więcej, Prezes UKE szczegółowo wyliczył zakres danych technicznych, usługowych i 

cenowych, jakie ma publikować LOVO znacząco wykraczające poza regulację opłaty za 

zakańczanie połączeń w sieci LOVO. Właściwie jest to skopiowanie obowiązku nałożonego na 

Orange Polska S.A. związanego ze stosowaniem przez tego operatora oferty ramowej w 

zakresie całej budowy i eksploatacji punktów styku sieci. Tymczasem LOVO jako średni 

przedsiębiorca nie jest w stanie budować punktów styku na wniosek innych operatorów. Taki 

obowiązek będzie wiązał się z koniecznością zakupu dodatkowych urządzeń oraz 

rekonfiguracji sieci, nie mówiąc już o konieczności zatrudnienia dodatkowych pracowników. 

Już samo przedstawienie wskazanych w projekcie decyzji danych do publicznej wiadomości 

będzie dla LOVO poważnym wyzwaniem. Z tego względu uważam, że skoro przedmiotowa 

regulacja Prezesa UKE dotyczyć ma wyłącznie stosowania określonej stawki FTR, jednolitej 

dla całego rynku telefonii stacjonarnej, to nie ma sensu nakazywać LOVO publikacji informacji 

na ten temat, a tym bardziej publikacji informacji na temat technicznych, ekonomicznych i 

finansowych aspektów budowy i eksploatacji punktów styku sieci.



Szczególnie groźne jest, zdaniem LOVO, nałożenie na niego obowiązków dostępowych z art. 

34 Pt. Prezes UKE skopiował praktycznie cały zakres obowiązku jaki jest nałożony na Orange 

Polska S.A. w zakresie budowy oraz eksploatacji punktów styku sieci telekomunikacyjnych 

oraz świadczenia usług zakańczania połączeń. Żaden aspekt obowiązku budowy i eksploatacji 

punktów styku sieci nie jest później wyjaśniany w treści projektu decyzji, gdzie Prezes UKE 

skupił się wyłącznie na kwestii regulacji opłaty za zakańczanie połączeń w sieci LOVO. Należy 

tu ponownie podkreślić, że LOVO jest średnim przedsiębiorcą i nie jest w stanie budować 

punktów styku do swojej sieci na żądanie każdego operatora. Brak jest bowiem po stronie 

LOVO wiedzy technicznej w zakresie budowy rozbudowanych punktów styku sieci jak u OPL 

oraz odpowiednich zasobów finansowych i kadrowych. Oznacza to, że zakres obowiązku z art. 

34 Pt jest nie tylko nadmiarowy i nieproporcjonalny do wyznaczonych celów regulacyjnych, 

ale również jest on w znacznej części niemożliwy do zrealizowana przez LOVO. Prezes UKE 

nie wziął bowiem pod uwagę możliwości technicznych i ekonomicznych LOVO do budowy i 

eksploatacji punktów styku sieci. W zaistniałej sytuacji, zdaniem LOVO zakres obowiązku z 

art. 34 Pt powinien być znacząco zmniejszony i ograniczony wyłącznie do świadczenia usługi 

zakończania połączeń poprzez wybudowane na warunkach komercyjnych punkty styku sieci, 

lub nawet usunięty.

W opinii Spółki brak jest w decyzji informacji, czy Prezes UKE przeanalizował rozwiązana 

mniej uciążliwe dla operatorów, np. czy nie byłby wystarczający zakres stosowania art. 26 i 27 

Pt. Jak najmniejsza uciążliwość regulacji, którajednocześnie pozwoli osiągnąć cele regulacyjne 

powinna być brana pod uwagę przez Prezesa UKE zawsze przy nakładaniu obowiązków, a już 

szczególnie na tak trudnym rynku, jak telefonia stacjonarna.

Dodatkowo wnoszę, aby treść projektu decyzji uzupełnić o wyraźny zapis, że obowiązki 

regulacyjne będą obciążać LOVO wyłącznie w stosunku do przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, a nie do jakichkolwiek podmiotów. Wprowadzenie takiego zapisu 

rozwieje wątpliwości, że obowiązki regulacyjne nie muszą być wypełniane w stosunku do 

innych podmiotów, takich jak np. OTT skoro zgodnie z wyjaśnieniami na stronie 9 projektu 

decyzji ich działalność nie podlega regulacji.



Niezależnie od powyższego pragnę wskazać, iż brak aktualności regulacji stanowiącej 

przedmiot regulacji wskazanych w nagłówku postępowań FTR, potwierdza prowadzone przez 

Komisję Europejską badanie modelu służącego wyznaczeniu jednolitej stawki hurtowej za 

zakończenie połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych (FTR) w krajach UE/EOG SMAR I 

2018/0014. Celem tego badania, jak wynika z informacji uzyskanych przez jednego z 

operatorów u regulatora jest wprowadzenie przez Komisję Europejską przed końcem 2020 roku 

jednolitej stawki FTR w krajach UE/EOG.

W takiej sytuacji należy przyjąć, iż sama Komisja Europejska widzi dezaktualizację regulacji, 

która ma być wprowadzona przez Prezesa UKE.

Nadto należy wskazać, iż wprowadzenie dwóch regulacji co do stawki FTR na przestrzeni 

dwóch lat może rozregulować rynek i zachwiać jego stabilnością. Operatorzy bowiem mogą 

mieć trudność z przystosowaniem swoich modelów działalności do dwóch zmian stawek FTR 

na przestrzeni dwóch lat. Wskazać trzeba, że takie zmiany zmieniają perspektywy finansowe 

Operatorów i de facto powodują trudności w planowaniu działalności w średnim i dłuższym 

terminie zwłaszcza w perspektywie finansowej średniej wielkości Operatorów.

Powyższa okoliczność także uzasadnia zdaniem LoVo S.A. konieczność powstrzymania się z 

wydaniem decyzji regulującej stawkę FTR do czasu ustalenia nowej stawki na podstawie 

aktualnie prowadzonego przez Komisję Europejską badania.

yi
l  Artur Sułkowski
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PISMO

W odniesieniu do postępowania pragnę wskazać, co niżej następuje.

Poważne wątpliwości LOVO budzi zakres obowiązków, które nałożone zostaną na niego po 

wejściu w życie projektu decyzji. Są one praktycznie jednakowe, jak obowiązki nałożone na 

operatorów działających na rynkach świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej (decyzje MTR). Potwierdza to nasze obiekcje, co do 

prawidłowości przeprowadzenia przez Prezesa UKE analizy rynku ex-ante. Na rynku usług 

mobilnych działa zaledwie 4 operatów dysponujących własną infrastrukturą, i panuje między



nimi względna równowaga. Tymczasem na rynku głosowych usług stacjonarnych działa 

kilkaset podmiotów różniej wielkości, z czego regulacji ma podlegać 202 z nich. Rynek 

mobilny jest też rynkiem o nieporównywalnie większej skali działalności, tak w zakresie 

uzyskiwanych przychodów, jak i liczby klientów. Poza tym, rynek ten ma perspektywy 

dalszego rozwoju, podczas gdy rynek stacjonarny stale się kurczy, wypierany właśnie przez 

usługi mobilne. Co więcej, nałożone obowiązki regulacyjne są podobne do nakładanych na 

Orange Polska S.A. W kontekście powyżej wskazanych faktów, wprowadzenie jednakowych 

regulacji do sieci stacjonarnych i mobilnych wyraźnie pokazuje, że analiza rynku stacjonarnego 

nie została przeprowadzona w sposób prawidłowy, a zaproponowane obowiązki regulacyjne 

mają dalece nadmierny charakter.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (dalej „Prawo 

przedsiębiorców” ) Prezes UKE prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie 

przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności 

i równego traktowania. Jednocześnie obecny Rząd uchwałą z 14 lutego 2017 r., przyjął strategię 

gospodarczą „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

roku 2030 r.)” . W strategii tej w rozdziale VII Opis głównych obszarów koncentracji działań, 

cel szczegółowy I -  Trwały wzrost gospodarczy coraz silniej oparty o wiedzę, dane i 

doskonałość organizacyjną w obszarze Małe i średnie przedsiębiorstwa wskazano na 

konieczność wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Jedną z form tego wsparcia 

ma być zgodnie ze strategią działalnie polegające na wprowadzeniu do prawa gospodarczego 

publicznego oraz wymogów administracyjnych wyraźnego zróżnicowania obowiązków i praw 

dla przedsiębiorców -  powiązanych z wielkością podmiotu gospodarczego (strona 105 

strategii). Tak więc zarówno Prawo przedsiębiorców jak i rządowa strategia gospodarcza 

nakazują zmniejszenie obciążeń na małych i średnich przedsiębiorców. Zgodnie z treścią art. 7 

ust. 1 pkt 2 Prawa przedsiębiorców LOVO jest średnim przedsiębiorcą. Analizując treść 

obowiązków nakładanych na LOVO w projekcie decyzji należy stwierdzić, że Prezes UKE ani 

nie wziął pod uwagę zapisów Prawa przedsiębiorców, ani nie zastosował się do wiążącej go 

strategii rządowej, poprzez zmniejszenie obciążeń na LOVO w stosunku do wielkich 

operatorów. Zamiast tego Prezes UKE postanowił zastosować się do niewiążącego Zalecenia 

KE.



Na LOVO nałożony został obowiązek z art. 36 Pt niedyskryminacji w zakresie dostępu 

telekomunikacyjnego dotyczącego zakańczania połączeń. Obowiązek o takim samym 

brzmieniu jest nakładany na OPL. Tymczasem w stosunku do operatorów takich jak LOVO ten 

obowiązek jest nie tylko nieproporcjonalny, ale w ogóle nie ma sensu. Przez lata LOVO 

zawierało umowy na połączenie sieci z innymi operatorami alternatywnymi na warunkach 

komercyjnych. Zasady dostępu do sieci LOVO były różnicowane w zależności od wielkości 

współpracującego operatora i zgłaszanych przez niego potrzeb indywidualnych. Narzucenie 

teraz LOVO obowiązku niedyskryminacji oznaczałoby przemodelowanie całego 

dotychczasowego rynku współpracy międzyoperatorskiej LOVO. Co gorsza nie jest wiadome 

do jakich umów należy wprowadzać ujednolicanie zasad współpracy interkonektowe (małych 

operatorów współpracujących z LOVO na zasadach proponowanych przez LOVO czy dużych 

operatorów współpracujących z LOVO na ich zasadach). Na uwagę LOVO zwraca przede 

wszystkim fakt. ze brak jest powodów nałożenia takiego obowiązku (brak sporów o zmianę 

umów interkonektowych zawartych przez LOVO czy skargi na dyskryminację). Brak jest 

związku tego obowiązku ze stosowaniem jednolitej stawki FTR. a jedynie wywoła rewolucje 

w zasadach budowy i eksploatacji punktów styku sieci.

Całkowicie nieproporcjonalne a nawet zbyteczne jest również nałożenie na LOVO obowiązku 

z art. 37 Pt polegającego na ogłaszaniu informacji w sprawie dostępu do sieci LOVO. Co 

więcej, Prezes UKE szczegółowo wyliczył zakres danych technicznych, usługowych i 

cenowych, jakie ma publikować LOVO znacząco wykraczające poza regulację opłaty za 

zakańczanie połączeń w sieci LOVO. Właściwie jest to skopiowanie obowiązku nałożonego na 

Orange Polska S.A. związanego ze stosowaniem przez tego operatora oferty ramowej w 

zakresie całej budowy i eksploatacji punktów styku sieci. Tymczasem LOVO jako średni 

przedsiębiorca nie jest w stanie budować punktów styku na wniosek innych operatorów. Taki 

obowiązek będzie wiązał się z koniecznością zakupu dodatkowych urządzeń oraz 

rekonfiguracji sieci, nie mówiąc już o konieczności zatrudnienia dodatkowych pracowników. 

Już samo przedstawienie wskazanych w projekcie decyzji danych do publicznej wiadomości 

będzie dla LOVO poważnym wyzwaniem. Z tego względu uważam, że skoro przedmiotowa 

regulacja Prezesa UKE dotyczyć ma wyłącznie stosowania określonej stawki FTR. jednolitej 

dla całego rynku telefonii stacjonarnej, to nie ma sensu nakazywać LOVO publikacji informacji 

na ten temat, a tym bardziej publikacji informacji na temat technicznych, ekonomicznych i 

finansowych aspektów budowy i eksploatacji punktów styku sieci.



Szczególnie groźne jest, zdaniem LOVO. nałożenie na niego obowiązków dostępowych z art. 

34 Pt. Prezes UKE skopiował praktycznie cały zakres obowiązku jaki jest nałożony na Orange 

Polska S.A. w zakresie budowy oraz eksploatacji punktów styku sieci telekomunikacyjnych 

oraz świadczenia usług zakańczania połączeń. Żaden aspekt obowiązku budowy i eksploatacji 

punktów styku sieci nie jest później wyjaśniany w treści projektu decyzji, gdzie Prezes UKE 

skupił się wyłącznie na kwestii regulacji opłaty za zakańczanie połączeń w sieci LOVO. Należy 

tu ponownie podkreślić, że LOVO jest średnim przedsiębiorcą i nie jest w stanie budować 

punktów styku do swojej sieci na żądanie każdego operatora. Brak jest bowiem po stronie 

LOVO wiedzy technicznej w zakresie budowy rozbudowanych punktów styku sieci jak u OPL 

oraz odpowiednich zasobów finansowych i kadrowych. Oznacza to, że zakres obowiązku z art. 

34 Pt jest nie tylko nadmiarowy i nieproporcjonalny do wyznaczonych celów regulacyjnych, 

ale również jest on w znacznej części niemożliwy do zrealizowana przez LOVO. Prezes UKE 

nie wziął bowiem pod uwagę możliwości technicznych i ekonomicznych LOVO do budowy i 

eksploatacji punktów styku sieci. W zaistniałej sytuacji, zdaniem LOVO zakres obowiązku z 

art. 34 Pt powinien być znacząco zmniejszony i ograniczony wyłącznie do świadczenia usługi 

zakończania połączeń poprzez wybudowane na warunkach komercyjnych punkty styku sieci, 

lub nawet usunięty.

W opinii Spółki brak jest w decyzji informacji, czy Prezes UKE przeanalizował rozwiązana 

mniej uciążliwe dla operatorów, np. czy nie byłby wystarczający zakres stosowania art. 26 i 27 

Pt. Jak najmniejsza uciążliwość regulacji, która jednocześnie pozwoli osiągnąć cele regulacyjne 

powinna być brana pod uwagę przez Prezesa UKE zawsze przy nakładaniu obowiązków, a już 

szczególnie na tak trudnym rynku, jak telefonia stacjonarna.

Dodatkowo wnoszę, aby treść projektu decyzji uzupełnić o wyraźny zapis, że obowiązki 

regulacyjne będą obciążać LOVO wyłącznie w stosunku do przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, a nie do jakichkolwiek podmiotów. Wprowadzenie takiego zapisu 

rozwieje wątpliwości, że obowiązki regulacyjne nie muszą być wypełniane w stosunku do 

innych podmiotów, takich jak np. OTT skoro zgodnie z wyjaśnieniami na stronie 9 projektu 

decyzji ich działalność nie podlega regulacji.



Niezależnie od powyższego pragnę wskazać, iż brak aktualności regulacji stanowiącej 

przedmiot regulacji wskazanych w nagłówku postępowań FTR, potwierdza prowadzone przez 

Komisję Europejską badanie modelu służącego wyznaczeniu jednolitej stawki hurtowej za 

zakończenie połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych (FTR) w krajach UE/EOG SMART 

2018/0014. Celem tego badania, jak wynika z informacji uzyskanych przez jednego z 

operatorów u regulatora jest wprowadzenie przez Komisję Europejską przed końcem 2020 roku 

jednolitej stawki FTR w krajach UE/EOG.

W takiej sytuacji należy przyjąć, iż sama Komisja Europejska widzi dezaktualizację regulacji, 

która ma być wprowadzona przez Prezesa UKE.

Nadto należy wskazać, iż wprowadzenie dwóch regulacji co do stawki FTR na przestrzeni 

dwóch lat może rozregulować rynek i zachwiać jego stabilnością. Operatorzy bowiem mogą 

mieć trudność z przystosowaniem swoich modelów działalności do dwóch zmian stawek FTR 

na przestrzeni dwóch lat. Wskazać trzeba, że takie zmiany zmieniają perspektywy finansowe 

Operatorów i de facto powodują trudności w planowaniu działalności w średnim i dłuższym 

terminie zwłaszcza w perspektywie finansowej średniej wielkości Operatorów.

Powyższa okoliczność także uzasadnia zdaniem LoVo S.A. konieczność powstrzymania się z 

wydaniem decyzji regulującej stawkę FTR do czasu ustalenia nowej stawki na podstawie 

aktualnie prowadzonego przez Komisję Europejską badania.

"igi' Artur Sulkowski
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