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Sz. P. Marcin Cichy

Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9

01 -  211 Warszawa

Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie hurtowego rynku świadczenia 
usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji (NASK S.A.)

W imieniu NASK SA (dalej: „NASK") przedstawiam stanowisko konsultacyjne w sprawie projektu 
decyzji dla NASK o numerze DHRT.SMP.6040.78.2018 (dalej: „Decyzja") z prośbą o jego 
uwzględnienie w dalszych pracach nad Decyzją.

NASK wnioskuje o rezygnację przez Prezesa UKE z ingerencji na rynku zakańczania połączeń 
w sieci NASK, a tym samym zaniechanie nakładania obowiązków regulacyjnych. Wskazujemy 
przy tym na wadliwość proponowanego rozstrzygnięcia w najistotniejszych kwestiach, tj.:

1. wydanie decyzji częściowej w zakresie obowiązku określonego w pkt IV ppkt 4 projektu 
Decyzji;

2. brak wykazania konieczności zastosowania wobec NASK regulacji ex antę, a tym samym 
nałożenia obowiązków z art. 34, 36, 37 i 44 ustawy Prawo telekomunikacyjne, jako 
niezbędnych, proporcjonalnych i adekwatnych środków regulacyjnych;

3. brak podstaw prawnych i faktycznych do zastosowania przepisu z art. 44 Pt jako podstawy 
do ukształtowania i narzucenia opłat za usługę zakańczania połączeń w sieci NASK;

4. nieobjęcie regulacją wszystkich podmiotów obecnych na rynku.

Na wstępie zaznaczyć należy, że ingerencja Regulatora w działalność NASK na rynku zakańczania 
połączeń w jego sieci, mimo tak znikomej siły rynkowej NASK na powiązanym rynku detalicznym, 
generuje znaczące i nieuzasadnione obciążenia organizacyjne jak i finansowe wynikające nie 
tylko z zaniżonych stawek FTR ale i samej obsługi prawno-regulacyjnej postępowań, 
wydawanych rozstrzygnięć i wypełniania obowiązków nieadekwatnych do skali prowadzonej 
działalności. Powyższe nie pozostaje bez wpływu zarówno na elastyczność a tym samym 
efektywność rynkowych działań, negatywnie oddziałując na wyniki przedsiębiorstwa i zdolność 
inwestowania w nowe technologie. Brak także jakichkolwiek podstaw do przyjęcia tezy
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określonej w Wytycznych Komisji, o których mowa w art. 19 ust. 3 Pt, że bez uregulowania ex 
antę rynku zakańczania połączeń w sieci NASK zagrożony jest rozwój analogicznego rynku 
detalicznego i nie zaistnieją na nim perspektywy dla konkurencji. Tym samym regulacja rynku 
zakańczania połączeń w sieci NASK nie znajduje uzasadnienia prawnego, zaś narzucanie 
zobowiązań w kształcie proponowanym przez Prezesa UKE nie spełnia warunków adekwatności 
i proporcjonalności nakładanych obowiązków wobec identyfikowanych problemów rynkowych, 
zaś cele regulacyjne określone w art. 1 ust. 2 Pt osiągane są w pełni bez konieczności 
wyznaczania pozycji rynkowej i nakładania obowiązków na nowo wchodzących przedsiębiorców. 
Tacy operatorzy jak NASK, z uwagi na niższy efekt skali i zakresu, bez ustalania pozycji rynkowej 
zmuszeni są do zwiększania własnej efektywności w stosunku do większych przedsiębiorców, 
aby w ogóle utrzymać swoją obecność na rynkach detalicznych, niejednokrotnie ograniczoną 
przy tym do niewielkich obszarów geograficznych. Z tych względów jakiekolwiek obciążenia 
regulacyjne w ramach projektowanej Decyzji nie znajdują ani podstaw prawnych ani rynkowych.

Prezes UKE w Projekcie Decyzji szeroko przytacza postanowienia Wytycznych Komisji 
Europejskiej nr 2018/C 159/01 dotyczące analizy rynku i oceny znaczącej pozycji rynkowej na 
podstawie unijnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz.Urz. UE z 7 maja 
2018, C 159 -  dalej „Wytyczne" lub „Wytyczne KE"), pomija jednak fakt, że zgodnie z ust. 9 
Wytycznych definicja rynków właściwych i ocena znaczącej pozycji rynkowej powinna opierać 
się na tych samych metodach, jak ma to miejsce w przypadku unijnego prawa konkurencji, a tym 
samym uwzględniać orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Obwieszczenia 
Komisji w sprawie definicji rynku (Dz.U C 372 z 9.12.1997), oraz stosować praktykę decyzyjną 
Komisji w egzekwowaniu art. 102 Traktatu. Wytyczne wprost wskazują, że stosując 
konsekwentnie ustalone metody w celu zdefiniowania rynków i oceny znaczącej pozycji 
rynkowej, krajowe organy regulacyjne przyczyniają się do zapewnienia przewidywalności 
regulacji i ograniczają interwencję regulacyjną w przypadkach niedoskonałości rynku 
zidentyfikowanych za pomocą narzędzi analitycznych.

Podkreślić należy, że celem regulacji ex antę jest wyprzedzające zapobieganie praktykom 
„wykluczającym", określonym m.in. w art. 102 Traktatu z uwzględnieniem oceny perspektyw dla 
konkurencji. Natomiast zgodnie z motywem 27 Dyrektywy ramowej istotne jest także, aby 
ustanowione obowiązki prawne były nakładane w razie braku efektywnej konkurencji, tj. na 
rynkach, gdzie działa jedno lub więcej przedsiębiorstw o znaczącej pozycji rynkowej oraz w razie, 
gdy środki podejmowane na mocy przepisów wspólnotowego lub krajowego prawa 
konkurencji okazały się niewystarczające dla rozwiązania problemu.

Prezes UKE przywołuje wprawdzie przykładowe kryteria określone w Wytycznych, które mogą 
służyć ocenie zdolności przedsiębiorstwa do zachowania w znacznym stopniu w sposób 
niezależny od konkurencji, klientów i konsumentów - jednak w żadnym wypadku nie analizuje 
ich wprost w odniesieniu do NASK. Podobnie Prezes UKE postępuje przy opisywaniu procesu 
analizy, identyfikacji problemów, określaniu obowiązków w oderwaniu od jakichkolwiek faktów 
czy okoliczności dotyczących wprost NASK, odwołując się wyłącznie do ogólnie ujętej 
problematyki rynków zakańczania połączeń -  co nie ma nic wspólnego z indywidualną oceną 
NASK jako konkretnego uczestnika rywalizacji rynkowej i jego oddziaływaniem na
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konkurencyjność rynku detalicznego czy możliwością nadużywania pozycji na rynku zakańczania 
połączeń w sieci NASK. Toczące się postępowanie w przedmiotowej sprawie odnosi się do 
konkretnego, zindywidualizowanego podmiotu, którego swoboda działalności nie powinna być 
ograniczana w oparciu o generalne i teoretyczne twierdzenia, które nie znajdują poparcia 
w jakimkolwiek materiale dowodowym, który dotyczyłby wprost NASK.

Wyznaczenie pozycji rynkowej konkretnego operatora winno uwzględniać Wytyczne KE, które 
wprost wskazują:

1. w ust. 13: „ Wykonując analizę rynku zgodnie z art. 16 dyrektywy 2002/21/WE, krajowe 
organy regulacyjne prowadzg perspektywiczne, strukturalne szacowanie rynku 
właściwego w stosownym okresie."

2. w ust. 15: „Punkt wyjścia do identyfikacji rynków hurtowych poddanych pod regulację ex 
antę powinna zawsze stanowić analiza analogicznego rynku lub rynków detalicznych";

3. w ust. 16: „Krajowe organy regulacyjne powinny ustalić, czy na bazowym rynku lub 
rynkach detalicznych istnieją perspektywy dla konkurencji w przypadku braku regulacji 
rynku hurtowego na podstawie ustalenia samodzielnej lub zbiorowej znaczącej pozycji 
rynkowej, a więc czy brak efektywnej konkurencji ma charakter trwały."

4. W ust. 17: „ W tym celu krajowe organy regulacyjne powinny wziąć pod uwagę istniejące 
warunki rynkowe, jak również spodziewane lub przewidywane zmiany na rynku w ciągu 
kolejnego okresu przeglądu w przypadku braku regulacji opartej na znaczącej pozycji 
rynkowej; jest to znane jako Modified Greenfield Approach. Z drugiej strony, analiza 
powinna uwzględniać skutki innych rodzajów (sektorowych) regulacji, decyzji lub 
przepisów mających zastosowanie do właściwego rynku detalicznego i powiązanych 
rynków hurtowych w całym stosownym okresie."

5. W ust. 18: „Jeśli na bazowych rynkach detalicznych istnieją perspektywy rozwoju 
konkurencji na podstawie Modified Greenfield Approach, krajowy organ regulacyjny 
powinien stwierdzić, że regulacja na poziomie hurtowym nie jest już wymagana."

Prezes UKE w żaden sposób nie przeanalizował wskazanych wyżej reguł istotnych z punktu 
widzenia konieczności wyznaczenia NASK jako operatora znaczącego na rynku zakańczania 
połączeń w sieci NASK - w sposób zindywidualizowany, koncentrując się w uzasadnieniu projektu 
Decyzji wyłącznie na ogólnikowych i generalnych stwierdzeniach odnoszących się w sposób 
abstrakcyjny do rynku hurtowego zakańczania połączeń i powiązanego z nim rynku detalicznego, 
a tym samym nie wykazał, aby jakiekolwiek konkretne działania i siła rynkowa NASK (w 
porównaniu z siłą jego konkurentów) mogłyby mieć - w perspektywie przyszłościowej - 
jakikolwiek wpływ na zaburzenie konkurencyjności czy nadużywanie pozycji, w sposób któremu 
nie mogłyby zaradzić funkcjonujące mechanizmy rywalizacji rynkowej oraz prawo konkurencji 
(stosowane ex post).

Ad. 1.

Propozycja wydania decyzji częściowej, zdaniem NASK również wymaga weryfikacji z punktu 

widzenia legalności, jak i zasadności tak projektowanego rozstrzygnięcia.
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Prezes UKE w uzasadnieniu projektowanej Decyzji wskazuje, cyt.: „ Należy w zwiqzku z tym 
przyjąć, że dopuszczalność wydania decyzji częściowej wiąże się z charakterem przedmiotu 
postępowania, który może być w tym sensie podzielony, 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).

W niniejszym postępowaniu 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."

Odnosząc się do powyższego oraz przytoczonych na poparcie postawionej tezy poglądów 
doktryny i orzecznictwa, stwierdzić należy, że Decyzja narzucająca obowiązki ograniczające 
w istotnym stopniu swobodę działalności gospodarczej winna rozstrzygnąć daną 
sprawę/kwestię co do istoty podając dla tego rozstrzygnięcia uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Nie jest przy tym możliwe podzielenie postępowania, a tym samym rozstrzygnięcie w sposób, 
w jaki dokonał tego Prezes UKE w projekcie Decyzji, z niżej wskazanych powodów:

1) wskazujemy na brak podstaw prawnych do nałożenia obowiązku stosowania stawki 
wyliczonej w oparciu o uzasadnione koszty operatora efektywnego w oparciu o art. 44 
Pt; zdaniem NASK właściwym przepisem w tym zakresie jest art. 39 Pt -  co zostanie 
wykazane w dalszej części stanowiska NASK;

2) poza wadliwie zastosowaną normą prawa materialnego, tj. art. 44 Pt, bezpodstawnie 
projekt Decyzji nie rozstrzyga co do istoty obowiązku (nie ustala stawki) przewidując 
nałożenie niewykonalnego obowiązku stosowania przez NASK stawki ustalanej przez 
Prezesa UKE - bez ustalenia tej stawki;

3) wydanie decyzji częściowej jest możliwe wyłącznie jeśli przedmiot postępowania da się 
podzielić, a tym samym każde z rozstrzygnięć częściowych jest możliwe do 
samodzielnego wykonania; podzielenie obowiązku regulacyjnego w sposób 
proponowany przez Prezesa UKE nie spełnia tego wymogu, jako że istota tego 
obowiązku sprowadza się właśnie do określenia przez Prezesa UKE arbitralnie 
narzucanej do stosowania stawki.

4) Skoro Prezes UKE stwierdza w uzasadnieniu, iż nie jest możliwe „wyliczenie stawki FTR 
w chwili obecnej", to nałożenie obowiązku stosowania stawki niemożliwej do ustalenia 
w chwili nakładania takiego obowiązku jest niedopuszczalne (Decyzja częściowa 
nakładająca taki obowiązek bez rozstrzygnięcia co do istoty - czyli opłaty - dotknięta 
będzie wadą nieważności).

5) Decyzja częściowa w zakresie art. 44 de facto określa kompetencje Prezesa UKE do 
ustalenia stawki w projektowanej decyzji częściowej (co jest niedopuszczalne, jako że 
decyzja ma rozstrzygać wyłącznie o skonkretyzowanych, wykonalnych obowiązkach 
Strony, zaś kompetencje do wydawania decyzji organów administracji zgodnie z zasadą 
legalizmu wymagają umocowania wyłącznie w przepisach prawa). Tak ukształtowany
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zapis Decyzji częściowej nie ma nic wspólnego z obowiązkiem nakładanym na stronę 

postępowania.
6) Nie jest także możliwe rozstrzyganie o istocie obowiązku (tu ustalenia konkretnej stawki) 

w rozbiciu na etapy dochodzenia do jego konkretyzacji -  co w istocie czyni Prezes UKE 
i co mylnie oraz bezpodstawnie traktuje jako nadające się do częściowego 
rozstrzygnięcia (nakłada wprawdzie obowiązek stosowania stawki, ale bez jej ustalenia, 
gdyż jak twierdzi nastąpi to dopiero w kolejnej decyzji częściowej - po zebraniu 
i rozpatrzeniu materiału dowodowego dopiero w przyszłości).
Prezes UKE wprost przyznaje, że ustalenie stawki wymaga zebrania materiału 
dowodowego i co więcej, twierdzi że na dzień wydania decyzji częściowej nie jest 
możliwe ustalenie stawki. Zdaniem NASK nie można zamknąć rozstrzygnięcia w ramach 
decyzji częściowej nakładającej obowiązek stosowania stawki arbitralnie ustalanej przez 
Prezesa UKE, bez uprzedniego przeprowadzenia całościowego postępowania 
dowodowego, mającego na celu ustalenie tej stawki, co powoduje, że wykonanie 
obowiązku zapisanego w projektowanej Decyzji częściowej, będzie mogło nastąpić 
dopiero po wydaniu innej, kolejnej decyzji częściowej. Zatem projektowana Decyzja 
będzie niewykonalna a tym samym dotknięta wadą nieważności.

7) Nie jest możliwe zweryfikowanie obowiązku stosowania stawki w oparciu o model 
operatora efektywnego zgodny z Zaleceniem FTR/MTR, bez znajomości tego modelu, 
danych zasilających ten model, prawidłowości wyliczeń oraz mającej z niego wynikać 
stawki.

8) Powyższe prowadzi tym samym do wniosku, że nie ma możliwości odrębnego 
wskazania/ustalenia podstawy prawnej dla nakładanego obowiązku i podania go 
w projektowanej Decyzji częściowej, zaś podstawy faktycznej (w tym zebrania i analizy 
całego materiału dowodowego) i skonkretyzowania obowiązku, tj. wysokości stawki 
(istoty rozstrzygnięcia) w kolejnej, przyszłej decyzji częściowej. Aby ocenić 
ukształtowanie obowiązku (tu obowiązku z art. 44) wymagane jest stosowanie się do 
zasad podejmowania decyzji. Podkreślić należy, że logika i obowiązujące w orzecznictwie 
zasady podejmowania rozstrzygnięć zakładają, że w pierwszej kolejności ustalany jest 
stan faktyczny, który winien być poparty zgromadzonym materiałem dowodowym 
i dopiero w następnej kolejności dokonuje się subsumpcji tak ustalonego stanu 
faktycznego pod określoną normę prawną (poszukuje się wręcz właściwej normy 
prawnej -  w zależności od wyników postępowania wyjaśniającego/dowodowego). 
W projektowanej decyzji przyjęto jednak odwrotną kolejność: najpierw ustalono normę 
prawną, a dopiero w dalszej kolejności i co istotne - w zaplanowanej z góry innej, 
odrębnej decyzji ma nastąpić rozpatrzenie materiału dowodowego i wydanie 
rozstrzygnięcia co do istoty obowiązku (czyli wysokości opłaty). Tak projektowane 
decyzje administracyjne nie gwarantują choćby w minimalnym zakresie możliwości 
prześledzenia prawidłowości podejmowanego rozstrzygnięcia, skoro następuje ono 
zanim zostanie zgromadzony i oceniony materiał dowodowy.

9) Prezes UKE wskazuje ponadto, cyt.: „(...) decyzja częściowa kończy sprawę w danej 
instancji jedynie w części objętej rozstrzygnięciem i w zwigzku z tym może być zaskarżona 
tylko w tym zakresie w drodze odwołania/ wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.",
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jednak nie jest możliwa ocena a tym samym zaskarżenie rozstrzygnięcia w zakresie 
obowiązku stosowania stawki (bez jej ustalenia), w szczególności zweryfikowanie 
prawidłowości ustaleń faktycznych i w oparciu o materiał dowodowy (który Decyzja 
pomija), a który ma być rozpatrzony dopiero w kolejnej, przyszłej decyzji częściowej. 
Projektowana Decyzja jako niezgodna z przepisami prawa, nie spełnia równocześnie 
wymogu przejrzystości, przewidywalności ani pewności prawnej, które w odniesieniu do 
podmiotów gospodarczych są kluczowe w kontekście ograniczenia -  wydawanymi 
decyzjami Prezesa UKE - konstytucyjnej zasady swobody działalności gospodarczej, czy 
kodeksowo gwarantowanej swobody kontraktowej.

Z wymienionych powyżej względów brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania za prawidłową 
tezę jakoby cyt.: „W niniejszym postępowaniu podzielność przejawia się w możliwości nałożenia 
obowiązku polegającego na stosowaniu opłaty za zakończenie 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."

Ad. 2.

Na wstępie wskazujemy, że NASK jest nowo wchodzącym operatorem, wobec którego nie ma 
podstaw stosowania regulacji na rynku zakańczania połączeń, w szczególności związanych 
z kontrolą kosztów operatora.

Procedurę nakładania obowiązków regulacyjnych na operatora o znaczącej pozycji rynkowej 
określa art. 24 ustawy Prawo telekomunikacyjne, który stanowi:

„Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1, Prezes UKE, w przypadku 
ustalenia, że na rynku właściwym występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej 
pozycji rynkowej lub przedsiębiorcy telekomunikacyjni zajmujący kolektywną pozycję znaczącą, 
wydaje decyzję, w której:

1) określa rynek właściwy w sposób określony w art. 22 ust. 1 pkt 1;

2) wyznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej lub 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną pozycję znaczącą oraz:

a) nakłada obowiązki regulacyjne, biorąc pod uwagę adekwatność i proporcjonalność 
danego obowiązku do problemów rynkowych, których rozwiązanie służy realizacji 
celów określonych w art. 1 ust. 2. lub

b) utrzymuje nałożone obowiązki regulacyjne, jeżeli przedsiębiorca telekomunikacyjny lub 

przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie utracili tej pozycji, lub

c) zmienia lub uchyla nałożone obowiązki regulacyjne, jeżeli przedsiębiorca 
telekomunikacyjny lub przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie utracili tej pozycji, ale 
warunki na rynku właściwym uzasadniają zmianę lub uchylenie tych obowiązków."
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Powyższy przepis wraz z wytycznymi, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne, stanowi podstawę prawną rozstrzygnięć podejmowanych przez Prezesa UKE 
w sprawach związanych z analizą rynków właściwych i nakładaniem, zmianą oraz uchylaniem 

obowiązków regulacyjnych.

Analizując uzasadnienie projektu Decyzji przedstawionego w toku konsultacji, NASK wskazuje, 
że Prezes UKE nie wykazał, aby nakładane obowiązki były adekwatne i proporcjonalne do 
zidentyfikowanych problemów rynkowych, które prowadziłyby do realizacji celów określonych 

w art. 1 ust. 2 Pt.

Pozycja NASK jako operatora nowo wchodzącego, który zmuszony jest konkurować 
z operatorami od dawna funkcjonującymi na rynku detalicznym jest nieporównywalnie gorsza, 
a zatem nie powinny mieć wobec NASK zastosowania obowiązki regulacyjne, w szczególności 
związane kontrolą kosztów, jakie stosowane są wobec operatorów od dawna konkurujących na 
rynku detalicznym, których udział w rynku jest nieporównywalnie większy niż NASK.

Nie można także pomijać faktu, że cały rynek detaliczny telefonii stacjonarnej jest rynkiem 
konkurencyjnym, a jednocześnie rynkiem schyłkowym, czego dowodem są chociażby wydanie w 
dniu 26 września 2018 r. decyzje deregulacyjne, stwierdzające konkurencyjność detalicznych 
rynków dostępu do telefonii stacjonarnej oraz hurtowego rynku rozpoczynania połączeń 
w sieciach stacjonarnych. Należy podkreślić również, iż rynki te zostały wykreślone z Zalecenia 
Komisji Europejskiej z dnia 9 października 2014 r. w sprawie rynków właściwych w zakresie 
produktów i usług telekomunikacyjnych w sektorze łączności elektronicznej podlegających 
regulacji ex antę (Dz.Urz. UE L 295 z 2014 r.). W decyzji dotyczącej analizy rynku nr 8 tj. rynku 
świadczenia usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 
wykazała konkurencyjność tego rynku. W decyzji deregulacyjnej Prezes UKE wskazuje m.in.:

S  „Podsumowując, analizowany rynek nie charakteryzuje się występowaniem wysokich 
i trwałych barier strukturalnych, które osłabiają lub uniemożliwiają konkurencję. Usługi 
głosowe świadczone są przez różnego typu łącza i technologie. Nowi uczestnicy rynku 
rozwijają własną infrastrukturę telekomunikacyjną, często równoległą do infrastruktury 
operatora zasiedziałego, na potrzeby świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do 
Internetu, zaś usługa głosowa w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej nie jest 
traktowana jako usługa główna, a jedynie dodana, przynosząca niższe zyski i stanowiąca 
efekt stosowania ekonomii skali przez przedsiębiorców (obniżanie średnich kosztów stałych 
przy rosnącej wielkości produkcji). Wśród analizowanych największych podmiotów na rynku 
rozpoczynania połączeń, żaden z podmiotów nie prowadzi działalności wyłącznie w zakresie 
usług głosowych."

S  „Pozycja operatorów alternatywnych na rynku umacnia się, wpływając na jego większą 
konkurencyjność. Na rynku hurtowym w latach 2011-2016 pojawili się operatorzy 
alternatywni, którzy nie są zainteresowani rozwijaniem na szeroką skalę swojej działalności 
w obszarze usług głosowych na rynku detalicznym. Skupiają się wyłącznie na segmencie 
biznesowym, świadcząc kompleksową obsługę w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz 
obsługi teleinformatycznej przedsiębiorstw i instytucji, zaś w zakresie usług hurtowych 
przygotowują oferty dla resellerów, obejmujące zazwyczaj udostępnienie publicznej sieci
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telekomunikacyjnej oraz dedykowanych platform telekomunikacyjnych dla klientów 
hurtowych, którzy chcieliby świadczyć usługi pod wiosną marką."

S  „Niskie udziały konkurentów operatora zasiedziałego wynikają z obecnych trendów 
rynkowych. Podmioty posiadające głównie abonentów tradycyjnych łączy PSTN/ISDN co 
roku notują spadek zainteresowania usługami telefonii stacjonarnej, zarówno w segmencie 
konsumenckim, jak i biznesowym. W latach 2011-2016 baza abonencka zmniejszyła się 
ogółem o ponad 2,7 miliona użytkowników. Niewielki wzrost notowany jest głównie 
w przedsiębiorstwach oferujących usługi pakietowe w technologii TVK oraz VolP. Wynika to 
ze zmniejszającego się od wielu lat popytu na pojedyncze usługi telefonii stacjonarnej oraz 
większej skłonności konsumentów do zakupów usług łączonych dostarczanych w ramach 
jednej technologii, które obniżają jednostkowe koszty usługi telefonicznej. Pakietyzacja 
usług i produktów w dobie wysokiej konkurencyjności rynku stała się dla wielu 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych strategią marketingową".

Okoliczności związane z konkurencyjnością rynku detalicznego i niskimi cenami za połączenia są 
corocznie potwierdzane przez Prezesa UKE w raportach o stanie rynku. Co istotne, kwestia 
objęcia rynku zakańczania połączeń Zaleceniami KE w sprawie rynków właściwych była kwestią 
dyskusyjną i Komisja Europejska miała istotne wątpliwości co do umieszczania tego rynku na 
liście rynków właściwych1. Chociaż ostatecznie rynek ten pozostał w Zaleceniach to zasadność 
zastosowania wobec NASK regulacji budzi poważne wątpliwości.

Trzeba przy tym pamiętać, że nałożenie obowiązku z art. 44 Prawa telekomunikacyjnego 
wymaga zaistnienia szczególnych okoliczności („szczególnego przypadku"). Tymczasem, 
w uzasadnieniu projektu Decyzji, Prezes UKE nie wykazał, aby w jakikolwiek sposób spełniły się 
przesłanki mogące mówić o zaistnieniu szczególnego przypadku.

Nałożenie obowiązku z art. 44 Prawa telekomunikacyjnego Prezes UKE uzasadnia wydanym w 
dniu 7 maja 2009 r. Zaleceniem Komisji 2009/396/WE w sprawie uregulowań dotyczących 
stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych. Abstrahując od tego, że 
powyższe Zalecenia zostały wydane ponad 9 lat temu, należy podkreślić, że art. 24 Pt uzależnia 
nałożenie obowiązków regulacyjnych od adekwatności i proporcjonalności danego obowiązku 
do problemów rynkowych, których rozwiązanie służy realizacji celów określonych w art. 1 
ust. 2.

Tymczasem, Prezes UKE w żaden sposób nie uzasadnił dlaczego proponowane w projekcie 
obowiązki, w szczególności obowiązek z art. 44 Pt na rynku zakańczania połączeń w sieci NASK, 
są adekwatne i proporcjonalne do zidentyfikowanych problemów rynkowych, i w jaki sposób 
służą realizacji celów określonych w art. 1 ust. 2 Pt. Podkreślić przy tym należy, że zgodnie z art. 
77 kpa organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać 
i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

Nie można w szczególności zaakceptować twierdzenia Prezesa UKE, nie popartego dowodami, 
że stawki za zakończenie połączeń w sieci NASK mogą wpływać na wyższe ceny detaliczne.

1 https://www.telko.in/bedzie-deregulacia-ftr-w-europie
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Od wielu lat na rynku detalicznym świadczone są usługi telefoniczne w formie abonamentu „no- 
limit". Obecne zmiany stawki FTR nie będą miały wpływu na opłaty pobierane od abonentów: 
stawka FTR jest około dwukrotnie niższa niż stawka MTR. Innymi słowy, stawka FTR jest na tak 
niskim poziomie, że dalsze jej obniżanie nie przyniesie korzyści Abonentom. Przynieść może 
jedynie odwrotny skutek w postaci mniejszych środków przeznaczanych na nowe technologie 
i inwestycje. Trzeba również pamiętać, że oferty no-limit obejmują również połączenia na 
numery komórkowe -  pomimo, że stawka MTR jest wyższa od stawki FTR, a wolumen ruchu do 
sieci ruchomych jest znacznie wyższy niż do sieci stacjonarnych. Dodatkowo rynek stacjonarnych 
usług głosowych z roku na rok notuje spadek zarówno liczby łączy, jak i wolumenu minut (co 
zostało opisane przez Prezesa UKE we wskazanej powyżej decyzji dla rynku nr 8).

Tym samym, twierdzenia Prezesa UKE o potencjalnych problemach rynkowych nie odpowiadają 
rzeczywistości rynkowej i w żaden sposób nie uzasadniają nałożenia obowiązków regulacyjnych, 
w szczególności tak dotkliwych jak w oparciu o art. 44 Pt.

Trzeba przy tym pamiętać, że nałożenie obowiązków kształtowania opłat w oparciu o koszty (na 
podstawie art. 39 i 40 Pt) jest najdalej idącym środkiem zaradczym. Warto podkreślić, że oba te 
przepisy są podstawą do dalekiej ingerencji w swobodę działalności gospodarczej, a tym samym 
ich zastosowanie wymaga szczególnej rozwagi. W przedmiotowej sprawie -  uwzględniając że 
NASK jest nowo wchodzącym operatorem o nieznacznym udziale na powiązanym rynku 
detalicznym - Prezes UKE powinien w pierwszej kolejności wykazać konieczność zastosowania 
regulacji w ogóle -  co w świetle wskazanych okoliczności przedmiotowej sprawy winno 
skutkować odstąpieniem od wydawania decyzji regulacyjnej, jako że istniejące uwarunkowania 
i mechanizmy rynkowe a także prawo konkurencji uniemożliwiają NASK podejmowanie 
jakichkolwiek niekonkurencyjnych zachowań. A zatem nawet nałożenie obowiązków mniej 
dolegliwych art. 34, 36 i 37 Pt, nie jest konieczne do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 1 
ust. 2 Pt.

Tymczasem w projektowanym rozstrzygnięciu Prezes UKE nie rozważył wskazanych wyżej 
możliwości ale wręcz narzuca najsurowsze z możliwych środki zaradcze. Nie poprzestając na 
mniej dolegliwych obowiązkach z art. 34, 36 i 37 Pt., uznaje wręcz, że obowiązki oparte na 
kontroli kosztów z art. 39 Pt i 40 Pt byłyby niewystarczające, nieadekwatne i nieproporcjonalne 
do rozwiązania stwierdzonych (de facto wadliwie) problemów lecz idąc dalej proponuje 
rozwiązanie w oparciu o art. 44 Pt, czyli bez uwzględnienia de facto indywidualnej sytuacji 
operatora, kształtując ceny w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz Zaleceniem KE.

Reasumując, NASK wnosi o umorzenie postępowania z uwagi na fakt, iż istniejące warunki 
konkurencyjne na powiązanym rynku detalicznym (który jest rynkiem schyłkowym), ostra 
rywalizacja rynkowa skutkująca niskimi cenami, a w szczególności obowiązujące prawo 
konkurencji są wystarczające do osiągnięcia celów określonych w art. 1 ust. 2 Pt, zaś nałożenie 
na NASK jakichkolwiek środków zaradczych byłoby niewspółmierne i nieproporcjonalne do 
stwierdzonych problemów. Przeciwnie dodatkowe obciążenia z tym związane zarówno 
organizacyjne jak i finansowe osłabiłyby jeszcze bardziej pozycję NASK wobec podmiotów od 
dawna funkcjonujących na rynku o znacznie większej sile rynkowej -  de facto ze szkodą dla 
konkurencji.
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Ad. 3.

Równocześnie należy podnieść, iż brak jest podstaw zastosowania przepisu art. 44 Pt do 
wyznaczenia opłat z tytułu usług zakańczania połączeń w sieci NASK.

Prezes UKE w pkt IV ppkt 4 projektuje obowiązek, z powołaniem art. 44 Pt, cyt.: „(...) polegajqcy 
na stosowaniu opłat zo zakańczanie połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji 
Operatora (dalej także stawki „FTR") w wysokości, ustalonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej (zwanego dalej „Prezesem UKE" lub „Regulatorem") w oparciu o model operatora 
efektywnego zgodny z Zaleceniem Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań 
dotyczących stawek za zakończenie połączeń w sieciach stacjonarnych i w ruchomych 
(2009/396/WE) (dalej także Zalecenie FTR/MTR").

W uzasadnieniu Prezes UKE wskazuje, cyt.: „Artykuł 44 Pt stanowi bowiem, iż na jego podstawie 
nakładane są obowiązki inne niż wymienione wprost w art. 34-40 Pt i art. 42 Pt, co nie oznacza 
iż muszą być to inne obowiązki niż wskazane w art. 9-13 dyrektywy o dostępie."

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, iż Prezes UKE niewłaściwie zastosował art. 44 Pt, 
gdyż wprowadził obowiązek przewidziany w art. 39 Pt., możliwy do zastosowania zgodnie 
z Zaleceniem KE.

Prezes UKE twierdzi dalej, cyt.: „Na gruncie nakładanego obowiązku należy podnieść, iż art. 13 
dyrektywy o dostępie został zaimplementowany do polskiego porządku prawnego w art. 39 i 40 
Pt. Nie oznacza to jednak, iż art. 39 i 40 Pt w sposób wyczerpujący wskazuje możliwe do 
zastosowania obowiązki kosztowe, których nałożenie przewidziano w art. 13 dyrektywy o 
dostępie. Przepisy art. 39 i 40 Pt nie pozwalają na wprowadzenie regulacji FTR w oparciu o model 
operatora efektywnego typu bottom-up (dalej „model BU") wraz z określoną przez Prezesa UKE 
stawką FTR."

Powyższe twierdzenie należy uznać za błędne, zaś zastosowanie art. 44 Pt w przedmiotowym 
przypadku stanowi de facto obejście wymaganych prawem wymogów nakładania obowiązków 
regulacyjnych w zakresie kształtowania opłat w oparciu o uzasadnione koszty, tj. zgodnie z art. 
39 Pt -  który w pełni implementuje przewidziane w art. 13 Dyrektywy obowiązki kosztowe, 
w tym możliwość kształtowania opłat również w oparciu o model BU -  w sposób przewidziany 
w Zaleceniu MTR/FTR.

Zapisy sentencji w kontekście uzasadnienia projektowanej Decyzji wskazują, że 
w przedmiotowym przypadku stan faktyczny nie odpowiada normie z art. 44 Pt, lecz wyczerpuje 
dyspozycję normy art. 39 Pt, tj. ustępu la , 4 i 5 tego przepisu. W sposób nieuzasadniony
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pominięto przy tym zasadniczą część art. 39 Pt mającą określić obowiązek regulacyjny operatora, 
tj. ust. 1 tego przepisu oraz procedurę określoną w ust. la , 2, 3 tego przepisu, określającą tryb 
wypełniania tego obowiązku przez podmiot zobowiązany z udziałem Prezesa UKE i pod jego 

kontrolą.

Zdaniem NASK czym innym jest obowiązek regulacyjny operatora, a czym innym jest następcza 
kontrola/ ingerencja Regulatora w wypełnianie obowiązku nałożonego na operatora, w ramach 
której Pt przewiduje uprawnienie Prezesa UKE do ustalenia i narzucenia do stosowania własnej 
stawki w oparciu o model BU. Nastąpiło zatem bezpodstawne przesunięcie kompetencji Prezesa 
UKE mających swoje źródło w art. 39 ust. la , 2, 3 oraz 4 pod normę art. 44 Pt, a które wbrew 
przepisom prawa zostały potraktowane jako obowiązek regulacyjny operatora nie przewidziany 
w art. 3 9 - 4 0  Pt.

Prezes UKE wskazuje, że przepisy art. 39 i 40 Pt stanowią niepełną transpozycję możliwych do 
zastosowania obowiązków kosztowych, których nałożenie przewidziano w art. 13 dyrektywy
0 dostępie, podczas gdy nakładany obowiązek podpada pod dyspozycję art. 39 Pt (jako 
odpowiednik art. 13 dyrektywy o dostępie zarówno co do przedmiotu jak i procedury 
wyznaczania cen w oparciu o uzasadnione koszy efektywnego operatora).

Wskazując na powyższe należy zauważyć, że Ustawodawca, implementując uregulowania art. 13 
dyrektywy dostępowej do polskiego prawa, wyszczególnił w ustawie Pt sposób kształtowania 
opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w oparciu o model efektywnego operatora w art. 
39 Pt.

Przepis art. 39 ust. 1 Pt przewiduje możliwość nałożenia obowiązków:

1) kalkulacji uzasadnionych kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego, wskazując 
sposoby kalkulacji kosztów, jakie operator powinien stosować na podstawie przepisów 
rozporządzenia, o którym mowa w art, 51, zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UKE 
opisem kalkulacji kosztów;

2) stosowania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego, uwzględniających zwrot 
uzasadnionych kosztów operatora.

Powyższe uregulowania z art. 39 ust. 1 odnoszą się do obowiązków jakie można nałożyć na 
operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie ustalania opłat w oparciu o uzasadnione 
koszty.

Odrębną kwestią, następczą, wobec obowiązków nakładanych na operatorów w oparciu o art. 
39 ust. 1 jest umocowanie Prezesa UKE do kontroli prawidłowości wykonania tych obowiązków
1 ewentualnej ingerencji w zakresie opłat. Taką możliwość daje Prezesowi UKE przepis art. 39 
ust. la , 2, a oraz 4 i 5 Pt w zakresie kontroli prawidłowości wykonania obowiązku z art. 39 ust. 1 
Pt). Należy zatem wyraźnie odróżnić obowiązek operatora jako uprzedni wobec możliwości 
kontroli i weryfikacji kosztów i opłat przez Regulatora jako następcze działania mające
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doprowadzić do ukształtowania i narzucenia odgórnie do stosowania przez Regulatora opłat 
w oparciu o model BU.

Podkreślić należy, że przewidziane art. 39 regulacje stanowią spójny, integralny proces mający 
w efekcie doprowadzić do ustalenia odpowiednich opłat w oparciu o uzasadnione koszty 
operatora efektywnego, czyli zgodnie z Zaleceniem KE (z uwzględnieniem modelu BU). W świetle 
uregulowań prawnych w zakresie kształtowania opłat, nie ma żadnych podstaw, aby 
z pominięciem nałożenia na operatora obowiązku kalkulowania kosztów w tym ustalania opłat 
i wyczerpania procedury ustawowej. Regulator miał prawo narzucenia określonych odgórnie 
stawek w oparciu o art. 44, skoro stan faktyczny w przedmiotowej sprawie podpada pod 
szczegółową dyspozycję art. 39 Pt w pełni zgodną z art. 13 Dyrektywy dostępowej oraz 
z Zaleceniem KE.

Prezes UKE twierdzi, iż art. 39 ust. 1 pkt 2 wskazuje, że obowiązek ten dotyczy kalkulacji kosztów 
operatora zobowiązanego, a więc konkretnego operatora, na którego nałożono obowiązek 
określony w przepisie art. 39 Pt. Tymczasem, zgodnie z Zaleceniem FTR/MTR, krajowe organy 
regulacyjne powinny ustanowić stawki za zakańczanie połączeń w oparciu o koszty efektywnego 
operatora, a nie przez operatora na którego nałożono ten obowiązek. Za efektywnego operatora 
uznaje się hipotetycznego, a więc nieistniejącego operatora mającego efektywną strukturę sieci 
oraz ponoszącego efektywne koszty.

Odnosząc się do powyższego fragmentu, należy zauważyć, że wbrew twierdzeniom Prezesa UKE 
nie ma sprzeczności między obowiązkiem operatora określonym w art. 39 ust. 1 P t. a Zaleceniem 
KE. Przepis art. 39 ust. 1 Pt odnosi się do operatora, na którego nakłada się obowiązek „kalkulacji 
uzasadnionych kosztów świadczenia usłuR dostępu telekomunikacyjnego" i odsyła do sposobów 
kalkulacji kosztów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 51 Pt, tj. 
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie 
prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji 
kosztów usług. Rozporządzenie to wprost definiuje pojęcie „operatora efektywnego", jako 
hipotetycznego przedsiębiorcę, przy czym pojęcie to odnosi się do określonego sposobu 
kalkulacji kosztów, jakim ma posłużyć się operator w ramach nałożonego w oparciu o art. 39 Pt 
ust. 1 pkt 1 Pt obowiązku, czyli do modelu LRIC. Prezes UKE błędnie więc przyjął, iż ustalenie tego 
obowiązku nie odnosi się do art. 39 Pt. Wbrew twierdzeniom Prezesa UKE określone w art. 39 
Pt podejście odnoszące się do określonego modelu liczenia kosztów, jest zgodne 
z Zaleceniem KE.

Podkreślić należy, że model LRIC (do którego ma zastosowanie art. 39 Pt) może być -  jak 
przewiduje Zalecenie MTR/FTR:

1. budowany oddolnie (w Zaleceniu jako „top-down") - czyli przez operatora w ramach 
obowiązku z art. 39 ust. 1 i

2. budowany odgórnie (w Zaleceniu „bottom-up") czyli przez organ regulacyjny znajdującym 
oparcie w art. 39 ust. 4 i 5 (z uwzględnieniem ust. la ) Pt - jako narzędzia kontroli 
i kształtowania opłat -  w ramach weryfikacji wyników operatora, o którym mowa w pkt 1
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powyżej, uzyskanych w oparciu o zbudowany przez operatora model LRIC top down (jako 

wypełnienie obowiązku z art. 39 ust. 1).

Zalecenie MTR/FTR wskazuje na różnice między modelem LRIC operatora top-down i LRIC 
Regulatora bottom-up i wzajemne relacje między nimi. Model LRIC operatora (oddolny, czyli top- 
down) zasilany jest kosztami bieżącymi, rzeczywiście ponoszonymi przez operatora, podczas gdy 
model Regulatora choć także oparty na kosztach bieżących zasilany jest danymi pochodnymi. 
Model bottom up - jak stanowi Zalecenie w motywie (10) c y t : „odzwierciedla raczej ilość sprzętu, 
który jest konieczny, a nie tego który zapewniono, oraz nie uwzględnia on dotychczasowych 
kosztów." Zalecenie MTR/FTR w motywie (11) wskazuje, iż, cyt.: „ „Biorgc pod uwagę fakt, że 
model typu botttom-up opiera się w większości na danych pochodnych, np. koszty sieci sq 
obliczane z wykorzystaniem informacji pochodzących od sprzedawców sprzętu, organy 
regulacyjne mogą dążyć do pogodzenia wyników modelu bottom-up z wynikami modelu top- 
down w celu osiągnięcia jak najbardziej wiarygodnych wyników oraz w celu uniknięcia znacznych 
rozbieżności między hipotetycznym i rzeczywistym operatorem w zakresie kosztów eksploatacji, 
kosztów kapitałowych oraz alokacji kosztów. W celu zidentyfikowania możliwych braków modelu 
bottom-up, przykładowo asymetrii informacyjnej, i zaradzenia tym brakom krajowy organ 
regulacyjny może porównać wyniki podejścia opartego na modelu bottom-up z wynikami 
podejścia opartego na modelu top-down, w którym wykorzystano dane poddane audytowi."

W przedmiotowej sprawie proponowana przez Prezesa UKE metoda kontroli i korekty wyniku 
w oparciu o zalecany przez KE model LRIC bottom-up, winna mieć zastosowanie w oparciu o art. 
39 ust. 4 i 5 Pt (z uwzględnieniem 39 ust. la ) do uprzednio nałożonego obowiązku kalkulacji 
kosztów przez operatora zobowiązanego w oparciu o przepis art. 39 ust. 1 pkt. 1 .Pt.

A zatem, wbrew przepisom Zalecenia MTR/FTR Prezes UKE przewiduje posłużenie się wyłącznie 
wynikami modelu LRIC bottom up (stanowiącego narzędzie weryfikacji modelu kosztowego 
operatora) bez uwzględnienia wyliczeń i wyników operatora (LRIC top-down), co pozbawia 
operatora poddanego regulacji możliwości obrony swych praw związanych z uczestnictwem 
w procesie kalkulacji kosztów i ustalania opłat, stosowanych na indywidualnie zdefiniowanym 
rynku zakańczania połączeń w sieci danego, konkretnego operatora, stosownie do procedury 
przewidzianej prawem (tj. art. 39 Pt i 50 - 54 Pt oraz aktami wykonawczymi w tym zakresie).

W przedmiotowej sprawie projektowane decyzje narzucają de facto obowiązek z art. 44 Pt 
uwzględniający dane kosztowe określonej, szerszej grupy podmiotów na całym rynku, co nie 
powinno mieć miejsca w indywidualnych aktach administracyjnych, mających koncentrować się 
wyłącznie na materiale dowodowym i danych podmiotu poddawanego regulacjom.

Tego rodzaju obowiązek regulacyjny w zakresie opłat -w obec tak szerokiej grupy podmiotów na 
rynku winien być wprowadzony do stosowania aktem o charakterze powszechnie 
obowiązującym, nie zaś w indywidualnej decyzji, skoro de facto bez znaczenia pozostaje 
rzeczywista sytuacja konkretnych operatorów których dotyczą projektowane decyzje i co 
następuje bez uwzględnienia różnic jakie mają miejsce na poszczególnych rynkach. 
Uwzględniając, iż na poziomie unijnym toczą się prace nad rozporządzeniem, które miałoby 
określić stawki MTR/FTR w krajach unijnych, celowym jest wstrzymanie się do tego czasu 
z regulacją FTR na rynku krajowym, w szczególności że Zalecenie KE, do którego odwołuje się
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Prezes UKE w projekcie Decyzji stanowi, że jeżeli dla krajowych organów regulacyjnych 
dysponujących ograniczonymi środkami stosowanie zalecanej metody kalkulacji kosztów byłoby 
obiektywnie niewspółmierne, mogą one nadal stosować alternatywne metody do dnia 
dokonania przeglądu niniejszego zalecenia. Uwzględniając dodatkowo, iż Prezes UKE jest 
obecnie na etapie zbierania danych do modelu, przedwczesnym byłoby wydanie decyzji 
w sytuacji, gdy faktycznie i obiektywnie brak jest możliwości wyliczenia stawki FTR. Istotnym jest 
także uwzględnienie, aby stawka obowiązująca na rynku polskim nie dyskryminowała polskich 
operatorów na rynku europejskim (z uwagi na jej niższy poziom niż w innych krajach), co 
przemawia za utrzymaniem dotychczas obowiązujących regulacji w zakresie FTR 
i powstrzymanie się z wydawaniem decyzji do czasu wejścia w życie projektowanego 
rozporządzenia.

Ad. 4

Wątpliwości NASK budzi fakt, że planowana przez Prezesa UKE regulacja ma mocno ograniczony 
charakter. Z ogłoszenia o konsultacjach wynika, że Prezes UKE nie planuje wydania decyzji wobec 
wszystkich podmiotów obecnych na rynku stacjonarnych usług telefonicznych. Lista podmiotów 
działających na tym rynku jest znacznie większa i obejmuje co najmniej kilkadziesiąt podmiotów 
więcej. Podmioty te, jako niepodlegające planowanym regulacjom, będą uprzywilejowane i będą 
mogły stosować znacznie wyższe, asymetryczne stawki za zakańczanie połączeń w ich sieci. Takie 
podejście niesie za sobą szereg negatywnych skutków a podmioty, na które zostaną nałożone 
regulacje, stawia w słabszej pozycji negocjacyjnej.

W przypadku nie uwzględnienia wniosku NASK o rezygnację przez Prezesa UKE z ingerencji na 
rynku zakańczania połączeń w sieci NASK, a tym samym na zaniechanie nakładania obowiązków 
regulacyjnych na NASK, wnioskujemy o poszerzenie zakresu planowanych regulacji na pozostałe 
podmioty funkcjonujące na rynku stacjonarnych usług telefonicznych, tak aby wyeliminować 
negatywne zjawiska, jakie z pewnością będą skutkiem ograniczenia wdrożenia planowanych 
regulacji wyłącznie do części podmiotów działających na rynku.
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