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Stanowisko
w sprawie konsultacji dotyczących decyzji w sprawie hurtowego rynku świadczenia 

usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji 
operatora N ctte Sp. z o. o. z/s w Lublinie

I. Stan faktyczny

W dniu 19 grudnia 2018 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: „Prezes l TKK”) 
rozpoczął konsultacje projektów decyzji ustalających, że na hurtowym tynku świadczenia usługi 
zakańczania połączeń w publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji występują 
przedsiębiorcy telekomunikacyjni o znaczącej pozycji rynkowej oraz ustalenia wobec tych 
podmiotów obowiązków regulacyjnych, jednocześnie Prezes UKE przedstawi! projekty decyzji do 
konsultacji adresowanych łącznie do 202 podmiotów, w tym Nette sp. z o. o. z/s w Lublinie. Celem 
postępowania miało być:

1) określenie rynków właściwych, zgodnie z prawem konkurencji, uwzględniając 
uwarunkowania krajowe oraz w największym możliwym stopniu zalecenia Komisji i 
wytyczne o którym mowa w art. 19 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne zwanych dalej 
„rynkami właściwymi”,

2) ustalenie, czy na rynkach właściwych występują przedsiębiorcy telekomunikacyjni o 
znacznej pozycji rynkowej, lub przedsiębiorcy telekomunikacyjni zajmujący kolektywną 
pozycję znaczącą,

3) wyznaczenie przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej, lub 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną pozycję znaczącą, w 
przypadku stwierdzenia, że na rynkach właściwych nie występuje skuteczna konkurencja

1



oraz nałożenie na tych przedsiębiorców lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
zajmujących kolektywną pozycję znaczącą obowiązków regulacyjnych,

4) utrzymanie, zmiana, albo uchylenie obowiązków regulacyjnych nałożonych na 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej lub przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną pozycję znaczącą przed przeprowadzeniem 
analizy rynku.

II . Błędna analiza rynku detalicznego

W projekcie decyzji częściowej przedstawionej przez Prezesa UKE zaprezentowana została błędna 
analiza rynku detalicznego, a w zasadzie jej brak, skutkujący kolejnymi błędami decyzji. 
Z treści decyzji wynika, iż odpowiednikiem detalicznym hurtowej usługi zakończenia połączeń są 
wszystkie połączenia telefoniczne zainicjowane przez użytkowników końcowych, dla realizacji 
których wymagane jest zakończenie połączeń wywoływanymi lokalizacjami lub abonentami w 
publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji. Analiza ta nie uwzględnia jednakże telefonii 
m obilnej, a więc wyznaczone zostały dla dawnych rynków detalicznych w  telefonii PSTN  
i nie obejm ują już postępu technologicznego ostatnich lat -  przez co błędnie zostały 
określone podmioty posiadające pozycję dominującą na rynku.

Konsekwencją powyższego uchybienia jest naruszenie zaleceń Komisji z dnia 9 października 2014 
roku w sprawie rynków właściwych (2014/710/UE). W motywie 10 wskazano bowiem, że 
„analizując granice i pozycję rynkową w obrębie powiązanych właściwych rynków hurtowych celem 
określenia, czy istnieje na nich skuteczna konkurencja, należy uwzględniać bezpośrednią i pośrednią 
presję konkurencyjną niezależnie od tego, czy jej źródłem są sieci łączności elektronicznej, usługi 
łączności elektronicznej bądź inne rodzaje usług lub zastosowań, które mają porównywalny 
charakter z punktu widzenia użytkowników. Z kolei, jeżeli na danym tynku detalicznym istnieje —  
w ujęciu prognostycznym przy braku regulacji ex antę na powiązanych właściwych rynkach 
hurtowych —  skuteczna konkurencja, powinno to skłonić krajowe organy regulacyjne do wniosku, 
że regulacja na poziomie hurtowym nie jest już wymagana. W takim przypadku powiązane właściwe 
rynki hurtowe powinny zostać poddane ocenie pod kątem wycofania regulacji ex antę. Jeżeli tynki 
hurtowe są powiązane wertykalnie w ramach łańcucha dostaw, w pierwszej kolejności należy 
dokonać analizy rynku hurtowego, który jest rynkiem najwyższego szczebla w stosunku do danego 
rjmku detalicznego”. W niniejszym przypadku Prezes U KE całkow icie pom inął usługi 
mobilne oraz VoIP.

Na marginesie wskazać należy inny błąd w analizie rynku, polegający na stwierdzeniu występowania 
problemów, które miałyby zostać usunięte przez regulację hurtową. Tymczasem projekty decyzji 
nie przedstawiają żadnego detalicznego problemu tynkowego. Prezes U KE nie stwierdza, ani że 
konieczne jest obniżenie opłat detalicznych ani też, że konieczne jest zapewnienie pełnego dostępu 
do wykonywania połączeń abonentów między sobą.

III . Błędna analiza rynku hurtowego

Prezes UKE w projekcie decyzji stwierdził, iż „Rynkiem produktowym na poziomie hurtowym jest 
usługa zakańczania połączeń (inicjowanych w innej sieci stacjonarnej, sieci ruchomej) 
w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji (stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej) Operatora tj. u użytkownika końcowego Operatora. Podsumowując
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analizowane kryterium należy stwierdzić, że 100% udziału Operatora w rynku świadczenia usługi 
zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Operatora niewątpliwie 
wskazuje na znaczącą pozycję Operatora w tak określonym rynku”. Powyższe stwierdzenie jest 
błędne, gdyż niemożliwe jest, by jakikolwiek operator posiadał 100% udziału w zakończenia 
połączeń w swojej sieci. (Od dłuższego czasu jest możliwe zakańczanie połączeń głosowych 
w sieciach operatorów stacjonarnych na numerację VoIP, a nawet połączeń z sieci PSTN.

Błędny jest również zakres geograficzny określony w punkcie 2.4 uzasadnienia. Znalazło się tam 
bowiem stwierdzenie, że zakres ów odpowiada obszarowi sieci badanego operatora. Tymczasem 
Prezes U KE powinien wskazać dokładnie jaki jest obszar badanego rynku (krajowy czy konkretny 
gminny).

Dodatkowo podczas analizy rynku Prezes U KE nie wziął w7 ogóle pod uwagę usługi tranzytu 
połączeń. Obecne stawki za tranzyt połączeń są niższe niż zakańczanie połączeń, co jest słusznie 
związane z dużą różnicą ich kosztów. Tymczasem planowana regulacja zamierza obniżyć stawki 
FTR o około 90% przy pozostawieniu stawek za tranzyt na niezmienionym poziomie. Doprowadzi 
to do zaburzenia harmonii między tymi stawkami. Tranzyt mimo niższych kosztów będzie lepiej 
płatny, niż zakańczanie połączeń. Spowoduje to komplikacje na rynku, gdzie wielu operatorów 
zmieni swój biznes na tranzytowy w celu utrzymania przychodów na opłacalnym poziomie.

IV. N ieproporcjonalność obowiązków nakładanych na operatora

Zgodnie z projektem decyzji na operatorów uznanych za posiadających znaczącą pozycję rynkową 
został nałożony szereg obowiązków wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne. Po pierwsze 
wątpliwym jest uznanie małych przedsiębiorców — jak Nette Sp. z o. o. z/s w7 Lublinie, za 
posiadających duży udział w rynku — w porównaniu z operatorami takimi jak np. Orange Polska S. 
A., jeśli jednak owe uznanie służy jedynie regulacji rynku, regulacja powinna być zróżnicowana ze 
względu na wielkość operatora oraz sieci telekomunikacyjnej którą posiada.

Pierwszym ze wspomnianych obowiązków nakładanych decyzją na Operatora uznanego za 
przedsiębiorcę o znaczącej pozycji rynkowej jest obowiązek dostępowy określony w art. 34 ust. 1 i 
ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Prezes UKE skopiował praktycznie zakres obowiązku 
nałożonego wcześniej na Orange Polska S. A. w zakresie budowy oraz eksploatacji punktów styku 
sieci telekomunikacyjnej oraz świadczenia usługi zakańczania połączeń. Żaden aspekt obowiązku 
budowy i eksploatacji punktów styku sieci nie jest później szerzej wyjaśniany w treści projektu 
decyzji, gdzie Prezes U KE skupił się głównie na kwestii regulacji opłaty za zakańczanie połączeń 
w sieci.

Podkreślenia wymaga, po pierwsze, że Nette Sp. z o. o. nie jest w7 stanie budować punktów styku 
do swojej sieci na żądanie każdego zainteresowanego operatora, a zwłaszcza dużych operatorów 
stosujących rozbudowane punkty styku. Brak jest bowiem po stronie Spółki wiedzy technicznej 
w zakresie budowy punktów styku sieci oraz odpowiednich zasobów finansowych i kadrowych. 
Paki obowiązek będzie się wiązał z szeregiem trudności polegających na zakupie dodatkowych 
urządzeń oraz rekonfiguracji sieci oraz zatrudnienia dodatkowych pracowników. Po drugie w żaden 
sposób nie można mierzyć możliwości i środków jakimi dysponuje operator faktycznie dominujący 
na rynku — jak na przykład Orange Polska S. A. oraz mały operator, wielkości Nette Sp. z o. o. W 
konkluzji stwierdzić należy, że obowiązek wynikający z art. 34 ustawy Prawo telekomunikacyjne
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jest nadmierny i nieproporcjonalny do wyznaczonych celów regulacji, ale również niemożliwy do 
zrealizowania dla Spółki. Z tych też względów obowiązek powinien być znacząco 
ograniczony albo poprzez zakres zobowiązania względem podmiotów wielkości Nette Sp. 
z o. o. z/s w Lublinie, lub poprzez weryfikację adresatów regulacji.

Kolejno określone w projekcie decyzji obowiązki nałożone na operatorów wynikające z art. 36 oraz 
art. 37 ustawy Prawo telekomunikacyjne (punkt 2 i 3 decyzji) również budzą uzasadnione 
wątpliwości oraz zastrzeżenia. Obowiązek z art. 36 polegający na tzw. „prawie niedyskryminacji” 
ma takie samo brzmienie jak obowiązek nałożony na Orange Polska S. A. Tymczasem 
w stosunku do małego przedsiębiorcy jakim jest Nette Sp. z o. o. jest to obowiązek 
nieproporcjonalny, albo wręcz bez sensu. Mali operatorzy mają co do zasady tylko kilka 
punktów styku, najczęściej z sieciami dużych operatorów na zasadach i warunkach 
narzuconych przez tych większych operatorów. Regulacja zatem nie powinna być adresowana 
do małych operatorów, tylko do ich partnerów, gdyż możliwość weryfikacji i ujednolicania umów 
interkonektowych pod względem niedyskryminacji przez „mniejszych partnerów” jest praktycznie 
zerowa. Ponadto żaden z większych współpracujących operatorów nie zgodzi się na dostosowanie 
swoich zasad współpracy do nieswojej struktury i organizacji sieci. Nette Sp. z o. o. jako mały 
przedsiębiorca w zasadzie nie jest w stanie budować na wniosek innych operatorów punktów styku 
sieci,

Całkowicie niezrozumiałe, a nawet zbyteczne jest również ustalenie w stosunku do małych 
operatorów jak Nette Sp. z o. o. regulacji wynikającej z art. 37 ustaw}’ Prawo telekomunikacyjne 
polegająca na ogłaszaniu informacji w sprawie dostępu do ich sieci. Prezes F K E  szczegółowo 
wyliczył elementy zakresu danych technicznych, usługowych i cenowych, jakie mają publikować 
mali operatorzy, co znacząco wykracza poza regulację opłaty za zakańczanie połączeń. 
W zasadzie to również jest skopiowanie obowiązku jaki nałożony został na Orange Polska 
S. A. związanego ze stosowaniem przez tego operatora oferty ramowej w zakresie całej 
budowy i eksploatacji punktów styku sieci. Już samo przedstawienie wskazanych 
w projekcie decyzji danych do publicznej wiadomości będzie poważnym wyzwaniem. Skoro 
przedmiotowa regulacja dotyczyć ma stosowania określonej stawki, jednolitej dla całego rynku 
telefonii stacjonarnej, to nie ma sensu nakazywać członkom publikacji informacji na ten temat, 
a tym bardziej publikacji informacji na temat technicznych, ekonomicznych i finansowych 
aspektów budowy punktów styku sieci.

Obowiązek określony w punkcie 4 projektu decyzji -  stosowania opłat za zakańczanie połączeń w 
publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji operatora (również jako „stawki FTR") 
w wysokości ustalanej przez Prezesa U KE na podstawie art. 44 ustawy Prawo telekomunikacyjne 
jest niezrozumiały dla Spółki. Wspomniany artykuł stanowi, iż ..W szczególnych przypadkach 
Prezes F K E  może, w drodze decyzji, nałożyć na operatorów o znaczącej pozycji rynkowej inne 
obowiązki w zakresie dostępu telekomunikacyjnego niż wymienione w art. 34, art. 36-40 i art. 42.” 
Tymczasem  w projekcie decyzji Prezes U K E nie wskazał żadnych szczególnych 
okoliczności które uzasadniałyby wprowadzenie obowiązku regulacyjnego zawartego 
w art. 44. Za taką okoliczność nie można uznać implementowania nowych rozwiązań w zakresie 
regulacji FIT. w innych państwach FE . Nie powinny mieć one wpływu n decyzje podejmowane 
przez organ regulacyjny w Polsce, który zobowiązany jest działać w imieniu na podstawie 
i w granicach prawa i do którego kompetencji należ dbanie wyłącznie o rynek polski. Cytowane
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„szczególne okoliczności” powinny dotyczyć naszego rynku krajowego, który na podstawie art. 44 
prawo telekomunikacyjne ma być regulowany. Treść zaleceń K E nie może przeważać nad 
koniecznością stosowania przepisów polskiego prawa.

Dodatkowo obowiązek wynikający z art. 44 ustawy Prawo telekomunikacyjne, wskazany 
w decyzji, a oparty na motywach implementacji dyrektywy K E  został ujęty zbyt wąsko, bowiem 
wyłączenie w kontekście stosowania stawki FTR wskazanej w zaleceniach Komisji. Tymczasem 
Zalecenie Komisji dopuszcza stosowanie benchmarka do wyliczenia stawki FTR. Co więcej, 
metoda ta została zastosowana przez kilka krajów UE. W związku z powyższym, proponowana 
w decvzji metoda nie ma w ogóle związku z realnymi sieciami, realnymi kosztami, stanem rynku 
rodzimego. Skutkiem jej wdrożenia będzie zobowiązanie Spółki do świadczenia usług zakańczania 
połączeń znacznie poniżej ich kosztów.

Na marginesie wskazać należy, iż brak jest powodów dla wdrażania Zaleceń KE, które zostały 
wydane w 2009 roku. Przez prawie 10 lat Prezes UKE nie widział powodu implementacji. Obecnie 
gdy zalecenia stały się mocno nieaktualne, Prezes U KE postanowił o wprowadzeniu regulacji i to 
aż dla 202 podmiotów.

V. Błędne ustalenie wielkości rynku na którym działa Spółka

Zgodnie z treścią art. 21 i 22 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w celu dokonania regulacji rynku, 
Prezes UKE prowadzi analizę rynku w zakresie wyrobów telekomunikacyjnych i usług 
telekomunikacyjnych. Po przeprowadzeniu analizy, Prezes U KE przeprowadza postępowanie w 
celu: 1) określenia rynku właściwego, zgodnie z prawem konkurencji, uwzględmając 
uwarunkowania krajowe oraz w największym możliwie stopniu zalecenie Komisji i wytyczne, o 
których mowa w art. 19 ust. 3, w zakresie wyrobów i usług telekomunikacyjnych, zwanego dalej 
„rynkiem właściwym”; 2) ustalenia, czy na rynku właściwym występuje przedsiębiorca 
telekomunikacyjny o znaczącej pozycji tynkowej lub przedsiębiorcy telekomunikacyjni zajmujący 
kolektywną pozycję znaczącą; 3) wyznaczenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej 
pozycji rynkowej lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną pozycję 
znaczącą, w przypadku stwierdzenia, że na rynku właściwym nie występuje skuteczna konkurencja 
oraz nałożenia na tego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących 
kolektywną pozycję znaczącą obowiązków regulacyjnych.

W celu ustalenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających pozycję znaczącą niezbędne 
jest ustalenie wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku, porównanie ich faktycznej 
działalności, a następnie ustalenie kryterium pozwalającego zakwalifikowanie poszczególnych 
podmiotów, jako posiadających znaczący udział w rynku. Znaczącą pozycję rynkową posiada 
przedsiębiorstwo, jeżeli samodzielnie lub wspólnie z innymi zajmuje pozycję odpowiadającą 
dominacji, czyli dysponuje silą ekonomiczną pozwalającą mu na zachowania 
w znacznym stopniu niezależne od konkurentów, klientów i ostatecznie konsumentów. Przepis art. 
25a ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne ogranicza się do wymogu stwierdzenia dominacji 
w’ rozumieniu prawa wspólnotowego. Określenie znaczącej pozycji tynkowej w prawie krajowym 
dodatkowi) ograniczono poprzez usunięcie z ustaw}7 nowelizacją z 24.4.2009 r. wykazu kryteriów, 
na podstawie których Prezes UKE ustala indywidualną pozycję rynkową. Ustawa zawiera w tej 
sprawie odesłanie do wytycznych Komisji. Ponieważ prawo krajowe jest w tym zakresie w pełni 
zharmonizowane z prawem UE, Prezes UKE może posługiwać się również ustawową definicją
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pozycji dominującej. Zgodnie z nrt. 4 pkt 10 ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta pod 
pojęciem pozycji dominującej rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu 
zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości 
działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; 
domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym 
przekracza 40%.

Pozycję znaczącą ustala się przede wszystkim na podstawie udziału przedsiębiorstwa w rynku. 
W praktyce pozycję dominującą wiąże się z udziałem w rynku powyżej 40%. Można jednak wskazać 
przypadki, gdy wystarczył udział na niższym poziomie, a także przypadki, gdy dopiero osiągnięcie 
ponad 50% udziału w tynku przesądziło o stwierdzeniu pozycji dominującej. Warunkiem 
koniecznym jest względna stabilizacja udziału rynkowego w dłuższym okresie. Do ustalenia 
udziału stosuje się głównie dane o wielkości i wartości sprzedaży, ale właściwy organ 
(Prezes U K E) musi w związku z dokonywaniem oceny udziału w rynku przyjąć 
i należycie uzasadnić kryteria oceny tego udziału odpowiednio do specyfiki danego rynku. 
Kryteria udziału w rynku powinny być stosowane jednolicie już w fazie analizy rynku na podstawie 
art. 21. Zgodnie z wytycznymi posiadanie dużego udziału w rynku oznacza, że operator, krórego 
to dotyczy, może ewentualnie posiadać pozycję dominującą. Potwierdzenie występowania pozycji 
dominującej wymaga dogłębnej i całościowej analizy cecli ekonomicznych właściwego rynku za 
pomocą dodatkowych kryteriów.

Z wiedzy posiadanej przez Spółkę, a wynikającej z wieloletniej działalności na rynku lokalnym, jest 
ona jednym z kilku podmiotów posiadających porównywalną pozycję ty nkową i uznanie ty lko tego 
podmiotu za posiadającego znaczącą pozycję ty nkową, jest co najmniej niezrozumiałe. Na tymże 
rynku prowadzą działalność co najm niej czterej inni lokalni operatorzy telekomunikacyjni
0 większym, lub zbliżonym wolumenie ruchu telefonicznego i ilości linii. Stąd też wymaga 
wyjaśnienia na jakiej podstawie Prezes U KE czerpie wiedzę
1 określa podmioty posiadające znaczącą pozycję rynkową.

Jeśli analiza oparta została tylko o zgłoszenia na temat wielkości posiadanej sieci lub o coroczne 
raporty przedsiębiorstw telekomunikacyjnych o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne, wskazać należy iż błędy raportów innych operatorów leżą u podstaw błędnie 
określonej w uzasadnieniu projektu decyzji grupy przedsiębiorców o znaczącej pozycji rynkowej. 
Prezesowi U KE znany jest już wielokrotnie zgłaszany problem nierzetelnego sporządzania 
raportów, w tym w szczególności polegający na wskazaniu nieprawdziwej wielkości sieci przez 
operatorów, jeśli zaś przyczyną wskazania Spółki jako jedynego operatora na lokalnym tynku 
o znaczącej pozycji rynkowej jest informacja o przydziale numerów z Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, wskazać należy na fakt, iż operatorzy mogą dzierżawić numery od innych -  
większych podmiotów. Wówczas Prezes U KE nie uzyska wiedzy o fakty cznie obsługiwanych przez 
Operatów numerach, a przez to wielkości faktycznie świadczonych usług. To z kolei prowadzi do 
podobnego wniosku, iż analiza jest nierzetelna i niepełna bowiem organ posiadając 
fragmentaryczne, niepełne dane poddaje regulacji jedynie wycinek rynku, nie mając w zasadzie 
wiedzy o faktycznej jego wielkości. Bez przeprowadzenia kompleksowej, właściwej analizy 
rynku, przy uwzględnieniu rzeczywistego wolumenu ruchu telefonicznego i ilości linii 
poszczególnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych nie można mówić o faktycznej
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regulacji rynku, a jedynie o nałożeniu dodatkowych obowiązków na losowych 
przedsiębiorców' wr oparciu o niejednolite kryteria.

Zastanowienie budzi również kwestia, c z y  może jednak Urząd Komunikacji Elektronicznej posiada 
faktycznie wiedzę na temat innych operatorów telekomunikacyjnych oraz ich potencjalnego

przeprowadzenia analizy ich działalności w oparciu o twarde dane i godzi się na funkcjonowanie 
dwóch rodzajów operatorów: objętych regulacją i nieobjętych nią. Wówczas
w pierwszej kolejności należałoby wprowadzić mechanizm pozyskania danych 
(dokładniej — prawidłowego raportowania i kontroli), a dopiero wówczas przejść do regulacji rynku, 
który zostanie poprawnie określony.

Podsumowując stanowisko Nette Sp. z o. o. z/s w Lublinie jest krytyczne względem objęcia 
regulacjami wynikającymi z art. 34, 36, 37 i 44 ustawy Prawo Telekomunikacyjne małych 
operatorów i wnioskuje o umorzenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez 
Prezesa U KE oraz zaniechania implementacji Zaleceń K F. z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie 
uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych 
(2009/396/WH) — jako nieaktualnych, nieprzystających do obecnego tynku usług
telekomunikacyjnych. Docelowo regulacja rynku zakańczania połączeń w sieciach stacjonarnych 
powinna zostać poprzedzona rzetelnymi, obszernymi badaniami, poprawną analizą tynku, realnym 
określeniem wielkości przedsiębiorców telekomunikacyjnych i ich udziału w rynku 
i wówczas objęta stosowną regulacją.

udziału w rynku, jednak wobec braku jednolitej procedury wery fikacji nie ma możliwości

Szymon Zdybel 

Prezes Zarządu
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