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Stanowisko Orange Polska SA

w konsultacjach decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie hurtowego rynku 
świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji -  w sieci 

OPL oraz w sieciach innych operatorów stacjonarnych

W związku z postępowaniem konsultacyjnym projektów decyzji Prezesa UKE w sprawie hurtowego 
rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji, 
Orange Polska SA (dalej jako OPL) przedstawia stanowisko w sprawie. Stanowisko to odnosi się 
zarówno do projektu decyzji dla OPL jak i -  w odpowiednich fragmentach -  do planowanych regulacji 
dla innych operatorów. Wnosimy zatem o dołączenie niniejszego stanowiska także do akt spraw 
dotyczących pozostałych operatorów, wskazanych w postępowaniu konsultacyjnym jako podmioty 
przewidziane do regulacji.1

Podsumowując niniejsze stanowisko i zawarte w nim postulaty wskazujemy, co następuje:

1. Pozytywnie należy ocenić fakt, iż Prezes UKE nie potraktował konsultacji poprzednich projektów 
decyzji dla rynku 1/2014 wyłącznie jako formalnego etapu postępowania administracyjnego, ale 
uwzględnił część uwag -  zwłaszcza tych dotyczących opublikowanego modelu bottom-up i listy 
podmiotów objętych regulacją - i zdecydował się na przedstawienie nowych projektów decyzji, a

1 https://bip.uke.qov.pl/konsultacie-i-wvniki-konsultacii/konsultacie-decvzii-dla-rvnkow-ftr,629.html
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także poszerzył listę podmiotów objętych regulacjami. Obecnie konsultowane projekty decyzji 
wymagają jednak wciąż pewnych zmian/doprecyzowań.

2. W zakresie regulacji innych podmiotów niż PPL:

a. Do listy podmiotów, które należy objąć regulacją należy dodać jeszcze podmioty 
wskazane w Załączniku Nr 1 do niniejszego stanowiska

b. Niezależnie od poszerzenia listy podmiotów objętych regulacją zwracamy uwagę, że 
dopóki każdy operator nie będzie od razu obejmowany regulacją w zakresie symetrycznej 
stawki FTR, zjawisko fraudów oraz działań pozornie legalnych, wykorzystujących jednak 
regulację FTR do uzyskiwania nieuzasadnionych przychodów, będzie funkcjonowało na 
polskim rynku. Regulator powinien zatem podjąć wszelkie działania, aby takim 
nadużyciom przeciwdziałać.

c. Brak (symetrycznej względem OPL) regulacji OA w zakresie stawek za dostęp do 
infrastruktury spowoduje praktyczną asymetrię FTR, znaczne zawyżenie stawek za dostęp 
do infrastruktury i brak narzędzi regulacyjnych do zwalczania tych nadużyć. Jeżeli OPL ma 
być regulowany w tym zakresie, to OA powinni być co najmniej poddani regulacji 
polegającej na zakazie stosowania stawek wyższych od regulowanych stawek OPL lub 
stosowania opłat symetrycznych z podmiotem, z którym połączona jest sieć danego 
operatora.

3. W zakresie regulacji OPL:

a. Obowiązki regulacyjne nałożone na OPL powinny być takie same jak obowiązki 
przewidziane dla innych operatorów regulowanych na rynku 1/2014 -  gdyż w żadnym 
obszarze nie zostały zidentyfikowane problemy rynkowe różniące sytuację OPL od 
sytuacji OA; skoro problemy rynkowe w przypadku OPL zostały zdefiniowane w sposób 
analogiczny jak problemy rynkowe w decyzjach dla innych operatorów, to zgodnie z art. 24 
pkt 1 lit a Pt obowiązki powinny być takie same.

b. W szczególności OPL nie powinien być regulowany w sposób bardziej dotkliwy w 
zakresie regulacji stawek za dostęp do infrastruktury. Asymetria w tym zakresie nie ma ani 
uzasadnienia kosztowego, ani rynkowego ani odzwierciedlenia w benchmarkach i nie jest 
spójna z polityką regulacyjną Prezesa UKE a doprowadzi do praktycznej asymetrii stawek za 
zakańczanie połączeń i obciążenia OPL (a w efekcie i klientów detalicznych) zwiększonymi 
kosztami korzystania z infrastruktury OA (już obecnie różnice w stawkach wynoszą nawet 
ponad 400% a w wyniku obniżki FTR stawki te zapewne jeszcze wzrosną).

c. OPL powinien być regulowany w zakresie obowiązku oferty ramowej tak samo jak OA, tj. 
na zasadzie obowiązku przejrzystości z art. 37 Pt. Paradoksalnie nałożenie na OPL 
obowiązku, o którym mowa w art. 37 Pt pozwoliłoby na zwiększenie efektywności regulacji, 
gdyż zmiany oferty hurtowej (informacji) odbywałyby się szybciej, byłyby bardziej stabilne, 
odporne na roszczenia wynikające ze zmian powstałych w wyniku postępowań 
odwoławczych i byłyby dopasowane do bieżących potrzeb rynku.

d. W przypadku utrzymania obowiązku przedstawienia zmian oferty ramowej w związku z nową 
decyzją SMP, należy doprecyzować, czy ofertę taką OPL zobowiązany będzie 
przedstawić w terminie 3 miesięcy od wydania obecnie konsultowanej decyzji 
częściowej, czy po wydaniu decyzji, o której mowa w pkt IV sentencji decyzji -
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wątpliwości OPL wynikają z faktu, że wskazane przez Regulatora zmiany oferty powiązane 
będą z nową stawką FTR, która zostanie określona w decyzji z pkt IV sentencji decyzji a nie 
w obecnie konsultowanej decyzji. W konsekwencji OPL może nie mieć możliwości 
wywiązania się z obowiązku przedstawienia oferty ramowej zgodnej z przepisami i 
załącznikiem do decyzji ze względu na brak możliwości określenia opłat zgodnych z 
obowiązkami regulacyjnymi - w terminie 3 miesięcy od wydania obecnie konsultowanej 
decyzji.

e. Z uwagi na nasilone zjawisko fraudów w przypadku braku mechanizmów zapewniających 
pełną i natychmiastową symetrię FTR, obowiązek dostępu powinien być tak 
sformułowany, aby pozwalał na skuteczną ochronę przed fraudami i działaniami pozornie 
legalnymi, ale wykorzystującymi asymetrię do działań antykonkyrencyjnych (np. poprzez 
blokowanie ruchu, wstrzymywanie płatności, zastosowanie skutecznych form 
zabezpieczenia roszczeń w postaci Gwarancji Bankowej albo Rezerwy Gwarancyjnej, po 
ostateczne rozwiązanie tj. rozwiązanie umowy).

f. Decyzja powinna także wyraźnie wskazywać, iż obowiązek utrzymania wcześniej 
ustanowionego dostępu nie wyklucza likwidacji infrastruktury z uwagi na zmiany 
technologiczne (migracja na Ali IP).

g. Ponadto, z definicji rynku właściwego należy wyłączyć połączenia alarmowe -  jako 
niesubstytucyjne względem innych połączeń a jednocześnie realizowanych na zasadach 
określonych w przepisach prawa (włączenie tych połączeń do rynku właściwego może 
sugerować, że podmioty nie objęte regulacją nie mają obowiązków w tym zakresie). W 
przypadku pozostawienia tej kategorii połączeń w zakresie regulacji, wyższe koszty 
świadczenia tej usługi należy uwzględnić w ostatecznej stawce FTR.

4. W zakresie pkt IV sentencji decyzji (nowa stawka FTR):

a. Prezes UKE powinien jeszcze raz przeanalizować, czy wpisanie do obecnie konsultowanej 
decyzji częściowej proponowanego pkt IV sentencji i to z odwołaniem do Zalecenia KE z 
2009 r. jest właściwym rozwiązaniem pod względem formalno-prawnym; czy nie lepszym 
rozwiązaniem byłoby wpisanie całości tego obowiązku (wraz ze stawką) w kolejnej decyzji 
częściowej.

b. Nowa stawka FTR, która ma być ustalona w kolejnej decyzji częściowej, powinna być 
symetryczna -  nie tylko pod względem jej wysokości, ale i czasu jej wdrożenia u 
wszystkich operatorów, co jest istotne z uwagi na potencjalne fraudy. Jeżeli mechanizm 
wdrażania nowej stawki FTR nie zapewni pełnej symetrii, wskazane powyżej mechanizmy 
zapobiegające fraudom powinny być zagwarantowane a operator powinien być 
uprawniony do stosowania wyższej stawki FTR w odniesieniu do tych podmiotów, które 
nie obniżyły swojej stawki w relacji do tego operatora.

c. Czas i zakres wdrożenia nowej stawki FTR powinien pozwalać na:

i. dokonanie odpowiednich zmian w systemach IT i zawarcie odpowiednich 
aneksów do umów z OA (z uwagi na strukturę rynku jest to proces zdecydowanie 
bardziej skomplikowany niż w przypadku stawek MTR)
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ii. przeprowadzenie migracji ruchu terminowanego przez OA z wiązek PSI na wiązki 
minutowe w sposób nie zakłócający funkcjonowania sieci (obecnie OA posiadają 
w sieci OPL 356 wiązek PSI, o łącznej pojemności 1430 łączy E1, które mogą być 
zgłoszone przez OA do równoczesnej migracji).

d. Nowa stawka FTR musi uwzględniać uwarunkowania techniczne sieci OPL, tj. 
hierarchiczność sieci TDM OPL, w której realizowane jest aktualnie ponad 90% 
krajowego ruchu międzysieciowego OPL fix. W innym przypadku operatorzy będą dążyli 
do terminacji połączeń poza OTr, czego sieć OPL nie będzie w stanie obsłużyć. 
Hierarchiczność ta powinna być zachowana do czasu migracji na IP.

e. Nowa stawka FTR powinna być wypracowana nie tylko w oparciu o dane z 2017 r., ale 
najbardziej aktualne dane tj. także z roku 2018.

Uwagi wstępne

(1) OPL pozytywnie ocenia fakt, iż konsultacje projektów decyzji dot. rynku 1/2014 nie zostały 
potraktowane przez Regulatora wyłącznie jako formalny etap postępowania, ale w sytuacji, w której 
zainteresowane podmioty przedstawiły uzasadnione zastrzeżenia do przedstawionych w trakcie 
konsultacji dokumentów, Prezes UKE zdecydował się na przedstawienie nowych projektów decyzji, 
w istotnej części uwzględniającej uwagi rynku.

(2) Za bardzo dobry kierunek należy też uznać fakt, iż nowa stawka FTR zostanie określona na bazie 
prac prowadzonych w ramach nowych regulacji stawki FTR przewidzianych w Europejskim 
Kodeksie Łączności Elektronicznej (EKŁE). Wprowadzenie stawki FTR, która odbiegałaby od ustaleń 
na poziomie UE mogłoby prowadzić do dyskryminacji operatorów działających na polskim rynku, co 
byłoby niewskazane nie tylko w świetle rynku polskiego, ale także zasad jednolitego rynku 
wspólnotowego. Przy tej okazji zwracamy jednak uwagę, iż dane zbierane do nowego modelu 
powinny uwzględniać także dane z 2018 r., co pozwoliłoby na ustalenie stawki w oparciu o 
najbardziej bieżące wyniki.

(3) Pomimo wskazanych powyżej pozytywnych aspektów sprawy, należy mieć na uwadze, że 
przedstawione do konsultacji projekty decyzji wciąż wymagają jednak pewnych zmian lub 
doprecyzowań. Zostały one przedstawione w dalszej części niniejszego stanowiska.

Podmioty przewidziane do regulacji na rynku 1/2014

(4) Pomimo istotnego rozszerzenia listy podmiotów przewidzianych do regulacji na rynku 1/2014, nadal 
istnieją podmioty, z którymi OPL współpracuje, a które nie zostały ujęte na liście opublikowanej w 
dniu 19 grudnia 2018 r.2

(5) Mając na uwadze deklarację Prezesa UKE iż „będzie weryfikował kolejne podmioty mogące działać 
na rynkach świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznych sieciach telefonicznych w stałej

2 https://bip.uke.qov.Dl/konsultacie-i-wvniki-konsultacii/konsultacie-decvzii-dla-rvnkow-ftr.629.html
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lokalizacji. W zależności od pozyskanych informacji, będą podejmowane działania regulacyjne 
również wobec tych podmiotów ’3 liczymy, iż także podmioty wskazane w Załączniku Nr 1 do 
niniejszego stanowiska, zostaną regulacją objęte.

Asymetria obowiązków regulacyjnych OPL względem innych operatorów

(6) Prezes UKE proponuje, aby obowiązki regulacyjne zastosowane wobec OPL były bardziej 
restrykcyjne niż obowiązki przewidziane dla innych operatorów o znaczącej pozycji na rynku 1/2014. 
Przejawia się to w propozycji nałożenia na OPL obowiązku: (i) kalkulacji opłat za połączenia sieci i 
udogodnienia towarzyszące (ii) rachunkowości regulacyjnej (iii) przedstawienia oferty ramowej. Takie 
obowiązki nie zostały zaproponowane dla innych operatorów o znaczącej pozycji rynkowej na rynku 
1/2014.

(7) OPL podkreśla, iż wskazana asymetria obowiązków regulacyjnych jest nieuprawniona w świetle art. 
24 pkt 2 lit a Prawa telekomunikacyjnego. W świetle tego przepisu, Prezes UKE nakłada obowiązki 
regulacyjne biorąc pod uwagę ich adekwatność i proporcjonalność do problemów rynkowych. W 
tym kontekście należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie problemy rynkowe zidentyfikowane 
przez Prezesa UKE w odniesieniu do OPL są identyczne jak w przypadku innych podmiotów 
przewidzianych do regulacji. W świetle art. 24 pkt 2 lit a Pt. nie ma zatem żadnych prawnych, ani 
merytorycznych podstaw do asymetrii obowiązków regulacyjnych OPL względem innych 
podmiotów o znaczącej pozycji rynkowej.

(8) OPL wnosi zatem o wprowadzenie pełnej symetrii nakładanych obowiązków regulacyjnych na rynku 
1/2014.

Asymetria regulacji w zakresie stawek za dostęp do infrastruktury

(9) Problem asymetrii regulacji jest szczególnie istotny w odniesieniu do stawek za dostęp do 
infrastruktury. Podczas gdy stawki OPL będą regulowane, OA w tym zakresie nie będą podlegać 
żadnym regulacjom. Taka asymetria regulacyjna jest nieuzasadniona, prowadząc jednocześnie do 
istotnych zaburzeń rynkowych. Kwestia ta jest szczególnie ważna w kontekście tworzenia 
równoprawnych warunków konkurencji, gdzie asymetria regulacyjna operatorów może prowadzić do 
uzyskiwania nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej, czy nieuzasadnionych korzyści przez 
podmiotu podlegające mniej rygorystycznym obowiązkom.

(10) Po pierwsze należy wskazać, iż zarówno w odniesieniu do OPL jak i operatorów alternatywnych 
Prezes UKE zidentyfikował problem polegający na możliwości „utrudniania operatorom dostępu 
do sieci Operatora (lub odmowa połączenia sieci) w celu ograniczania konkurencji". Utrudnianie 
dostępu może przybierać różne formy -  bez wątpienia może to być np. stosowanie zawyżonych 
cen dostępu. Na marginesie warto wskazać, że liczba operatorów, z którym OPL posiada umowy o 
połączeniu sieci, możliwość połączenia z siecią OPL zarówno w oparciu o technologię TDM, jak 
technologię IP pokazują, że ryzyko utrudniania dostępu do sieci OPL, czy wręcz odmowa 
połączenia sieci, są w przypadku OPL znacznie niższe niż w przypadku innych operatorów (jest

3 https://www.telko.in/uke-na-nowo-bierze-sie-za-reQulacie-ftr
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to okoliczność łatwa do zweryfikowania dla Prezesa UKE chociażby w oparciu o przekazywane 
Prezesowi UKE z mocy prawa umowy o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci).

Zgodnie z art. 24 pkt 2 lit a Prawa telekomunikacyjnego, Prezes UKE nakłada obowiązki regulacyjne 
biorąc pod uwagę ich adekwatność i proporcjonalność do problemów rynkowych. Jeżeli zatem 
zidentyfikowane problemy są takie same w odniesieniu do OPL jak do operatorów alternatywnych (a 
ich skala w odniesieniu do OPL z pewnością jest mniejsza), to OA także powinni być regulowani w 
zakresie stawki za dostęp do infrastruktury (tak jak OPL) lub OPL -  podobnie jak inni operatorzy -  
nie powinien być w tym zakresie regulowany.

Należy przy tym wyraźnie podkreślić, iż proporcjonalność obowiązku regulacyjnego, wskazywana 
w art. 24 pkt 2 lit a Prawa telekomunikacyjnego, może uzasadniać co najwyżej zróżnicowanie 
regulacji stawek za dostęp, ale nie zupełny brak regulacji OA przy zastosowaniu regulacji wobec 
OPL.

(11) Po drugie, doświadczenie OPL wskazuje, iż problem zawyżania stawek za dostęp do infrastruktury 
przez OA ma nie tylko charakter teoretyczny, ale realny (por. Załącznik Nr 2). Poziom odchyleń 
niektórych pozycji cennikowych OA w stosunku do opłat stosowanych przez OPL już obecnie 
wynosi nawet ponad 400%. Należy się zatem spodziewać, że przy obniżce stawek FTR, opłaty za 
dostęp do infrastruktury jeszcze wzrosną -  aby zrekompensować poziom strat wynikających z 
obniżki FTR. Powyższe oznacza, że OPL i klienci detaliczni OPL będą de facto subsydiować innych 
operatorów, a to prowadzi zarówno do nieuzasadnionych przysporzeń po stronie OA, jak wreszcie 
może istotnie ograniczać konkurencyjność OPL na rynku detalicznym.

Nałożenie adekwatnych obowiązków do zdefiniowanego przez Prezesa UKE problemu 
rynkowego (który na dodatek występuje realnie) wymaga od Regulatora zastosowania 
skutecznych narzędzi zapobiegających temu problemowi. Jeżeli wszyscy operatorzy (w tym OPL) 
byliby nieregulowani w tym zakresie wtedy można byłoby uznać, iż problem ten zostanie rozwiązany 
poprzez naturalne mechanizmy rynkowe. Jeżeli jednak jeden z tych operatorów podlega 
ograniczeniom w kształtowaniu cen, a inni takim ograniczeniom nie podlegają, wtedy takie 
mechanizmy z pewnością nie zadziałają. W efekcie zidentyfikowany przez Regulatora problem 
rynkowy nadal będzie istnieć i będzie się pogłębiać.

(12) Po trzecie, dotychczasowa praktyka wskazuje, że problemu powyższego nie będzie można 
rozwiązać na bazie decyzji bilateralnych, wydawanych w trybie art. 28 Pt.:

a. przykładem może być postępowanie, w którym OPL wystąpił w dniu 9.11.2011 r. roku do 
UKE o zmianę umowy z Netią w zakresie ustalenia symetrycznych stawek za wykorzystanie 
infrastruktury Netii. OPL wskazał, iż stawki za infrastrukturę OA powinny być symetryczne 
względem stawek OPL ponieważ mają ścisły związek ze stawkami za zakańczanie połączeń 
(FTR) w sieciach operatorów stacjonarnych, a Komisja Europejska rekomenduje 
symetryczny model rozliczeń w zakresie FTR. Za zrównaniem stawek przemawia również 
ekwiwalentność wzajemnych świadczeń między OPL i Netia wynikająca z umowy o 
połączeniu sieci. Pomimo tego, Prezes UKE wydał w dniu 13.11.2013 r. decyzję odmowną, 
wskazując w uzasadnieniu na różnice obowiązków regulacyjnych Netii i OPL określonych 
w decyzjach SMP (nr sprawy DHRT-WWM-6080-109/11).

b. podobnie, UKE decyzjami z 5.05.2008 r. uwzględnił wnioski spółek z grupy Multimedia 
Polska o zmianę umów z OPL i dostosowanie wysokości stawek za infrastrukturę w sieciach 
operatora alternatywnego do poziomu wynikającego z aktualnej informacji OA. Uzasadniając
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swoje decyzje UKE stwierdził, iż są zgodne z nałożonymi obowiązkami regulacyjnymi (nr 
spraw: DHRT-WWM-60600-od 1 do 4/08)4.

Jeżeli zatem problem nie zostanie odpowiednio zaadresowany na poziomie decyzji SMP, to nie 
będzie także rozwiązany na bazie decyzji bilateralnych rozstrzygających spory 
międzyoperatorskie. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 1 Pt , Prezes UKE podejmuje decyzję o 
dostępie telekomunikacyjnym biorąc pod uwagę kryteria wymienione w tym przepisie, w tym w 
szczególności kryterium określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 Pt, tj. obowiązki nałożone na 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

(13) Po czwarte, z punktu widzenia kosztów świadczenia usług, nie jest uzasadnione różnicowanie 
stawek za usługi dostępu oraz usług towarzyszących przez poszczególnych operatorów. Koszty 
świadczenia tego typu usług nie zależą bowiem ani od skali działania operatora ani od wielkości czy 
topologii jego sieci:

• głównym czynnikami mającymi wpływ na ich kształtowanie jest bowiem koszt pracy oraz 
stopień zaangażowania pracowników w poszczególne czynności realizacji usług oraz 
utrzymania zasobów centralowych (portów). Ponieważ zakres usług jest symetryczny i mają 
one charakter wzajemny, również zaangażowanie pracowników w ich świadczenie, a w 
konsekwencji koszty powinny być na zbliżonym poziomie.

• kolejnymi czynnikami wpływającymi na poziom kosztów tych usług są koszty powierzchni 
technicznych oraz energii elektrycznej. Trudno znaleźć przyczyny powodujące istotne 
różnice pomiędzy poszczególnymi operatorami, co najwyżej można wskazywać, że dla 
mniejszych OA, których teren działania nie obejmuje Warszawy, średnie koszty powierzchni 
powinny być niższe.

(14) Po piąte, asymetria w zakresie stawek za dostęp do infrastruktury ma bezpośrednie przełożenie na 
pogorszenie warunków świadczenia oferty detalicznej OPL. Na przykładzie aktywnego 
użytkownika, generującego ruch na poziomie 30 minut dziennie, różnica stawek za dostęp 
infrastruktury dla zakańczania połączeń spowoduje, że OPL będzie ponosił koszty wyższe o 3,06 zł 
netto w każdym miesiącu dla 1 abonenta detalicznych stacjonarnych usług głosowych:

• różnica stawek za zakończenie połączeń (por. Zał. Nr 3) 0,0079 -  0,0045 = 0,0034 zł/min.

• różnica kosztów w miesiącu = 0,0034 zł/min x 30 min. x 30 dni = 3,06 zł/m-c

Oznacza to o 3,06 zł miesięcznie niższą marżę na jednostkowej usłudze detalicznej OPL względem 
OA, co jest kolejnym przejawem asymetrii w obszarze FTR, prowadzącym do nierównych warunków 
świadczenia oferty detalicznej. Powyższe przekłada się też na możliwość równoprawnego 
konkurowania OPL z innymi OA w zakresie tworzenia nowych oferty detalicznych. OPL posiadając 
wyższe koszty świadczenia usług ma w istocie mniejszą zachętę i możliwości do wprowadzania 
konkurencyjnych taryf detalicznych

(15) Po szóste, asymetria regulacji w zakresie stawek za dostęp do infrastruktury byłaby 
niekonsekwentna z punktu widzenia dotychczasowej polityki regulacyjnej Prezesa UKE. Polski 
regulator w 2018 r. zapoczątkował symetryczne regulacje dostępu do infrastruktury pasywnej -  
najwięksi operatorzy zostali objęci regulacją kanalizacji teletechnicznej: wszczęte także zostało

4 https://archiwum.uke.gov.pl/zmiana-umow-dla-spolek-multimedia-polska-3353
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postępowanie w sprawie regulacji największych podmiotów w zakresie dostępu do okablowania 
wewnątrzbudynkowego -  na podstawie art. 139 Pt. Objęcie regulacją stawek za dostęp do 
infrastruktury na rynku zakańczania połączeń głosowych w sieci stacjonarnej tylko OPL nie wpisuje 
się w tą politykę.

(16) Po siódme, Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących 
stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (2009/396/WE) zaleca pełną 
symetrię regulacji nawet dla operatorów nowowchodzących na rynek. Tym bardziej nie ma zatem 
uzasadnienia do różnicowania opłat za dostęp do infrastruktury pomiędzy incumbentem a 
operatorami alternatywnymi, którzy już od lat funkcjonują na rynku, tym bardziej, iż wprowadzenie 
asymetrii w zakresie opłat za dostęp do infrastruktury de facto wprowadzi asymetrię rozliczeń, 
pomimo pozornie symetrycznych stawek FTR (por. Zał. Nr 3).

Podkreślenia także wymaga, iż nie ma przykładów takiej asymetrycznej regulacji w tym zakresie w 
żadnym państwie UE. Polska będzie jedynym krajem, gdzie taka asymetria będzie miała miejsce.

(17) Po ósme, warto mieć na względzie, że analogiczny obowiązek nie został nałożony na operatorów na 
rynku zakańczania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych, gdzie etap rozwoju 
rynku i wolumeny obsługiwanego ruchu są znacznie wyższe niż w sieciach stacjonarnych. Skoro 
więc Prezes UKE uznał, że nałożenie tego obowiązku nie jest potrzebne na rynku telefonii ruchomej 
to tym bardziej za nieproporcjonalne i nieuzasadnione należy uznać obciążanie OPL takim 
obowiązkiem na schyłkowym rynku telefonii stacjonarnej.

(18) Po dziewiąte, brak regulacji OA w tym zakresie świadczy o braku przeprowadzenia pełnej analizy 
rynku. O ile bowiem operatorzy sieci ruchomej, pomimo braku obowiązków kosztowych, nie stosują 
zawyżonych opłat za infrastrukturę, to już na rynku telefonii stacjonarnej wyraźnie widoczne jest 
zjawisko stosowania bardzo wysokich i niczym nieuzasadnionych stawek za infrastrukturę. W tym 
zakresie Prezes UKE powinien dokonać analizy informacji z art. 37 Pt oraz przekazywanych 
Prezesowi UKE umów o dostępie w zakresie połączenia sieci i podjąć działania regulacyjne 
przynajmniej w stosunku do tych podmiotów, które stosują wysokie i asymetryczne stawki (jak 
wskazano powyżej problem ten dotyczy sporej liczby operatorów posiadających bardzo duże bazy 
abonenckie.

(19) W świetle powyższego, Regulator powinien wprowadzić w tym zakresie pełną symetrię. OPL -  tak 
jak i inni operatorzy - także nie powinien być regulowany cenowo w zakresie dostępu do 
infrastruktury albo to operatorzy alternatywni -  tak jak i OPL - powinni podlegać regulacji, nawet w 
ograniczonym zakresie np. poprzez zakaz stosowania przez OA stawek wyższych niż 
zorientowane kosztowo stawki OPL. Brak postulowanych zmian, może skutkować nasileniem 
zjawiska asymetrii rozliczeń za infrastrukturę spowodowanych chęcią odzyskania przez OA 
utraconych przychodów z opłat FTR w ramach opłat za dostęp do infrastruktury, a Prezes UKE 
będzie pozbawiony możliwości interwencji w tym zakresie (np. powołany wyżej przypadek Netii 
nr sprawy DHRT-WWM-6080-109/11).
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Asymetria regulacji w zakresie obowiązku przedstawiania oferty ramowej

(20) Asymetria regulacji ma także miejsce w odniesieniu do obowiązku przedkładania oferty ramowej.
Podtrzymując argumentację dotyczącą braku podstaw do zróżnicowania obowiązków w świetle art.
24 pkt 2 lit a Prawa telekomunikacyjnego, OPL chciałby zwrócić także uwagę na następujące
okoliczności:

Nałożenie na OPL obowiązku z art. 37 Pt w miejsce obowiązku z art. 42 ust 1 Pt zapewniłoby
szybsze i bezproblemowe wdrożenie nowej regulacji:

a. Obecnie stawka FTR jest określona w ofercie ramowej; żeby ją zmienić na nową stawkę 
konieczna jest uprzednia zmiana i zatwierdzenie oferty przez Prezesa UKE (a być może w 
świetle najnowszego orzecznictwa NSA -  poprzedzające ww. zmianę i zatwierdzenie oferty - 
zobowiązanie do jej zmiany). W takiej sytuacji rzeczywista zmiana oferty może nastąpić nawet 
po kilku latach od zainicjowania tego procesu.

b. Do czasu zmiany oferty ramowej będą występować dwie stawki na tą samą usługę - 
wprowadzając niepewność regulacyjną i podstawy do sporów międzyoperatorskich. Nałożenie 
na OPL obowiązku przejrzystości spowodowałoby, że problem dla rynku (ale również dla 
Regulatora) nie miałby miejsca.

c. Wdrożenie nowej regulacji niesie za sobą ryzyko masowej migracji operatorów z wiązek PSI 
na wiązki minutowe (por. poniżej). Obowiązek przejrzystości pozwalałby na wprowadzenie 
szybkich zmian dla takiej sytuacji -  nieprzewidzianej obecnie w SOR, a także dałby OPL 
elastyczność niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia tego procesu. W innym przypadku 
Regulator powinien już teraz wskazać jak zamierza zapewnić wdrożenie nowej regulacji i 
zarządzić ryzykiem zmasowanych migracji na bazie SOR. Z pewnością OPL nie powinien 
ponosić konsekwencji zmian regulacyjnych, które nie są ujęte w innych decyzjach Prezesa 
UKE.

Nałożenie na OPL obowiązku z art. 37 Pt w miejsce obowiązku z art. 42 ust. 1 Pt stanowiłoby
rozpoczęcie procesu dostosowywania SOR do realnych potrzeb rynkowych:

a. Obecna oferta jest „nieprzyjazna” dla wszystkich uczestników rynku:

o Proces zatwierdzania i zmiany oferty ramowej jest bardzo długotrwały, co powoduje, że 
oferta ramowa nie odzwierciedla aktualnych potrzeb rynkowych -  niektóre zmiany oferty 
SOR trwały nawet ponad 3 lata [np. sprawa DHRT-WORK-6082-3-11(448), czy DHRT- 
WORK-6082-4/12(194)].

o Dopiero po zmianie oferty ramowej następuje proces ich wprowadzania do umów 
bilateralnych. W efekcie proces implementacji zmian jest jeszcze dłuższy, a w przypadku 
niechęci OA do zmian wymaga kolejnych decyzji administracyjnych (wydawanych z 
reguły dopiero po kilku latach w trybie rozstrzygania sporów przez Regulatora).

o Po długotrwałym procesie zatwierdzania zmian oferty i umów bilateralnych sprawy 
trafiają jeszcze do sądu w trybie odwoławczym -  w efekcie po kolejnych kilku latach 
wprowadzone zmiany mogą zostać uchylone, a co za tym idzie proces nie tylko należy 
rozpoczynać na nowo, ale częstokroć dochodzi także do powstania roszczeń 
cywilnoprawnych. W takich okolicznościach nie może być mowy o jakimkolwiek 
poczuciu pewności prawnej wśród uczestników rynku telekomunikacyjnego (z Prezesem
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UKE włącznie). Tymczasem jednym z kluczowych czynników w zakresie działań 
regulacyjnych jest kwestia przewidywalności i pewności regulacyjnej, która jak opisano 
powyżej nie jest zachowana przy stosowaniu ofert ramowych.

b. Oferta SOR jest zbyt obszerna i tym samym nieczytelna a mniejsi operatorzy zazwyczaj 
potrzebują korzystania z pojedynczych usług zamiast całej oferty. W efekcie na ich potrzeby 
oferta SOR i tak musi być dodatkowo „krojona”.

c. Obowiązek przejrzystości pomógłby w odejściu od tego nieprzyjaznego dla rynku systemu. 
Warto przy tym mieć na uwadze, że OPL od wielu lat działa w warunkach regulowanych i 
utrzymywanie tak sztywnych regulacji nie jest już uzasadnione.

d. Ponownie zwracamy uwagę, że na rynku zakańczania połączeń w sieciach ruchomych, który 
obecnie odgrywa znacznie bardziej istotną rolę aniżeli rynek zakończeń w sieciach 
stacjonarnych, Prezes UKE nie nakładał obowiązku stosowania oferty ramowej, a pomimo tego 
rynek ten funkcjonuje bez problemowo w oparciu o obowiązek przejrzystości z art. 37 Pt. W 
konsekwencji, w ocenie OPL, tym bardziej uzasadnione jest zniesienie obowiązku stosowania 
oferty ramowej na schyłkowym rynku zakańczania połączeń w telefonii stacjonarnej.

Konieczność doprecyzowania terminu przedstawienia oferty ramowej

(21) Jeżeli wbrew powyższym argumentom, Prezes UKE zdecydowałby się na utrzymanie obowiązku 
przedstawienia oferty ramowej do zatwierdzenia, OPL wnioskuje o doprecyzowanie momentu, w 
którym oferta ta ma być złożona.

(22) Zgodnie z treścią obowiązku wskazanego pkt Vl.3 sentencji projektu decyzji, obowiązek 
przedstawienia oferty ramowej do zatwierdzenia OPL powinien zrealizować w terminie 3 miesięcy od 
doręczenia „niniejszej decyzji” (w tekście nie wskazano jednak, czy chodzi o niniejszą decyzję 
częściową). Z kolei zgodnie z uzasadnieniem projektu decyzji dla OPL (str. 31):

„Zmiany zakresu oferty ramowej dotyczą, w szczególności kwestii związanych z faktem, że 
obowiązek dostępu w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z usług zakańczania połączeń w 
publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Operatora dostarczanych w formie pojemności 
(Płaska Stawka interkonektowa) ma być stosowany tytko 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."

(23) Powstaje zatem wątpliwość, czy skoro zmiany oferty ramowej mają być wynikiem zmiany stawki 
FTR (nawet w zakresie rezygnacji z PSI), która będzie przedmiotem odrębnej decyzji częściowej, 
termin 3 miesięczny powinien być liczony od daty wydania obecnie konsultowanej decyzji, czy 
decyzji, o której mowa w pkt IV sentencji decyzji, określającej stawkę FTR? Kwestia ta powinna 
być doprecyzowana, tak aby wniosek OPL o zmianę oferty nie był uznany za niekompletny lub 
przedwczesny. Wnosimy zatem o nie budzące wątpliwości wyjaśnienie tej kwestii.
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Brak PSI -  kwestie wdrożeniowe

(24) OPL popiera zdjęcie z OPL obowiązku PSI -  niezależnie od planowanej nowej stawki FTR warto 
mieć na względzie, że argumentacja w oparciu o którą wprowadzano rozliczenia PSI dawno już się 
zdezaktualizowała, a spadające wolumeny ruchu w sieciach stacjonarnych oraz rosnący udział ruchu 
do sieci ruchomych powodują, że brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla utrzymania tego 
obowiązku. Za usunięciem obowiązku PSI przemawia również fakt wielokrotnego nadużywania tej 
formy rozliczeń przez niektóre podmioty uprawnione, co w konsekwencji wymagało interwencji 
Regulatora.

(25) Zauważamy jednak, iż obecne otoczenie regulacyjne powoduje, iż przejście wyłącznie na stawkę 
minutową może wiązać się z praktycznymi problemami związanymi z samą migracją z 
dotychczasowej formy rozliczeń w formie PSI na rozliczenia minutowe. W związku z odejściem od 
PSI operatorzy będą masowo zgłaszać potrzebę migracji ruchu z wiązek PSI na wiązki minutowe. 
SOR określił wysokie kary umowne za przekroczenie terminów realizacji zamówień OA na 
Interconect (dalej Zamówienia IC). Zapisy SOR były ustalane dla innych przypadków -  „typowych” 
migracji a nie masowych, związanych z systemem rozliczeń. Zakładamy, że po wydaniu drugiej 
decyzji częściowej ze stawką FTR, OPL otrzyma od OA równocześnie do realizacji 356 Zamówień 
IC (obecna liczba wiązek PSI), o łącznej pojemności 1430 łączy E1, podczas gdy w roku 2018 
otrzymywaliśmy od OA średnio miesięcznie po 25 Zamówień IC. Nie będziemy w stanie 
zrealizować takich zamówień w terminach wynikających z umów. Warto także mieć na uwadze, ze 
także kary za niezrealizowanie migracji były przewidziane dla typowych sytuacji a nie migracji 
masowych, które wymagają znacznie dłuższych terminów.

(26) W naszej ocenie pełna migracja wszystkich OA zajmie w sumie około roku. W tej sytuacji powstaje 
pytanie jak Regulator zamierza zapewnić wdrożenie nowej regulacji? OPL nie powinien być karany 
z tytułu zmian w regulacji, skutkujących masowymi wnioskami o dostosowanie warunków 
współpracy, składanymi w jednym czasie, a Regulator powinien zapewnić, aby wdrożenie 
nowych regulacji odbyło się w sposób płynny, nieuciążliwy dla OPL i OA oraz uwzględniający 
obiektywne przeszkody w jej implementacji. W związku z powyższym OPL zwraca się do Prezesa 
UKE o podjęcie kroków, które zapobiegną negatywnym skutkom takich działań. W szczególności 
należy zapewnić okres przejściowy i harmonogram migracji na wiązki minutowe.

Obowiązek dostępu w świetle nadużyć telekomunikacyjnych

(27) Nowe regulacje FTR powinny także gwarantować, iż nie będą one wykorzystywane do nadużyć 
telekomunikacyjnych (fraudów). Podstawowym narzędziem anty-fraudowym jest symetria regulacji 
stawki FTR, w tym jej wprowadzenie w tym samym czasie dla wszystkich operatorów. Brak asymetrii 
rozliczeń pozbawia frauderów podstawowego narzędzia nieuczciwej działalności.

(28) Oprócz typowych fraudów polegających zwłaszcza na sztucznym generowaniu ruchu, czy 
podmianie numeru A w ruchu międzynarodowym, asymetria stawek (wynikająca chociażby z braku 
regulacji części podmiotów) umożliwia pozornie legalne działania operatorów, które prowadzą 
jednak do niekorzystnych zjawisk na rynku, zakłócających skuteczną konkurencję. Do zjawisk takich 
należą w szczególności:

a. Działaniach o charakterze revenue sharing przy rozgłaszaniu udostępnionej numeracji 
polegające na tym, że Operator A (regulowany) udostępnia Operatorowi B 
(nieregulowanemu) swoją numerację i zwraca się do Operatora C (regulowanego) o
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rozgłaszanie tej numeracji. W takiej sytuacji Operator D (regulowany), który chce uzyskać 
połączenie z Operatorem A kieruje ruch do Operatora C, rozgłaszającego numerację, który 
kieruje ruch do Operatora B, ale ten kieruje ruch do Operatora A. W efekcie, pomimo, że 
Operator C oraz Operator D są przekonani, że stawka za zakańczanie połączenia jest 
regulowana, to jest to stawka komercyjna, gdyż numeracja regulowana została 
udostępniona do podmiotu nieregulowanego. Operator A i Operator B dzielą się zyskiem; 
stratni są Operatorzy C oraz D. Powyższy proceder może być zwłaszcza nasilony w ramach 
grup kapitałowych, przy czym w praktyce może nie mieć znaczenia czy grupa kapitałowa już 
istnieje, czy dopiero powstanie w wyniku utworzenia spółek zależnych -  powstałych 
wyłącznie w celu obejścia regulacji. W celu utrzymania przychodów z FTR operatorzy będą 
przenosić numerację do powiązanych kapitałowo podmiotów, które nie mają regulowanej 
stawki FTR.

b. Oferowaniu lepszych warunków cen detalicznych, w tym lepszych warunków w 
postępowaniach przetargowych przez operatorów nieregulowanych - Operatorzy 
nieregulowani będą mogli oferować lepsze warunki cenowe dla swoich klientów, w tym 
klientów instytucjonalnych w przetargach. Tacy operatorzy będą zarabiać przede wszystkim 
na wyższych stawkach FTR, w wyniku czego oferowane przez nich ceny detaliczne usług 
mogą być zdecydowanie niższe od cen operatorów regulowanych. Operatorzy regulowani 
nie będą mogli takich warunków zaproponować chociaż de facto to oni i ich klienci będą 
subsydiować operatora nieregulowanego. Ewentualna dysproporcja w stawkach FTR 
umożliwi nieregulowanym operatorom nie tylko oferowanie usług za darmo, ale wręcz 
dopłacanie tego typu podmiotom za przenoszenie się do ich sieci (poprzez dzielenie się 
przychodami z interkonenktu). W efekcie operatorzy regulowani nie będą mogli pozyskiwać 
nowych klientów ani utrzymywać uprzednio pozyskanych (głównie klientów w komunikacji 
jednostronnej - np. cali center, telefony zaufania itp.).

(29) Należy podkreślić, iż wskazane powyżej sytuacje mogą występować łącznie, co tylko zwiększy 
skalę nieetycznych zysków operatorów nieregulowanych wynikających z asymetrii stawek, które 
wprowadzi planowana regulacja. Mając na uwadze powyższe, zasadnym byłoby, aby obowiązek 
dostępu w decyzji SMP przewidywał, że może być on ograniczony w przypadku, stosowania 
przez drugą stronę umowy fraudów, np. poprzez blokowanie ruchu od tego operatora, 
wstrzymywanie płatności, zastosowanie skutecznych form zabezpieczenia roszczeń w postaci 
Gwarancji Bankowej albo Rezerwy Gwarancyjnej, po ostateczne rozwiązanie tj. rozwiązanie 
umowy.

Migracja na sieć IP

(30) Mając na uwadze, że decyzja dla rynku 1/2014 określi zasady dostępu do sieci na najbliższe lata, w 
których przewidywany jest proces migracyjny z sieci TDM do sieci IP, zasadne wydaje się również 
potwierdzenie w decyzji SMP, że OPL może zaprzestać świadczenia usług w sieci TDM w 
związku z wprowadzanymi zmianami technologicznymi.

(31) OPL wnioskuje zatem o poszerzenie uzasadnienia projektu decyzji o kwestie zmian 
technologicznych pozwalających na zaprzestanie świadczenia usług w dotychczasowej technologii.
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Wyłączenie połączeń alarmowych z definicji rynku właściwego

(32) W zakres rynku właściwego włączone zostały połączenia do numerów alarmowych. W tym 
kontekście przypomnienia wymaga, iż rynek właściwy tworzą usługi względem siebie substytucyjne 
-  także w aspekcie kosztów tych usług. Połączenia do numerów alarmowych mają zupełnie 
odmienne koszty świadczenia tych usług niż inne połączenia. Z uwagi na szczególną rolę tych 
połączeń, OPL zapewnia dla nich w szczególności:

• monitoring online 24/7,
• wyższe KPI, niż dla zwykłych połączeń
• utrzymanie dwóch równoległych dróg dojścia do zakończenia sieci,
• dedykowana całodobowa infolinia.

(33) Mając na uwadze zupełnie inne warunki świadczenia usługi hurtowej zakańczanie połączeń do 
numerów alarmowych, usługa ta powinna być wyłączone z rynku właściwego -  jako usługa 
niesubstytucyjna. Operatorzy i tak mają ustawowy obowiązek świadczenia tej usługi, w związku z 
czym brak regulacji tej usługi nie niesie za sobą zagrożenia jej nierealizowania. Włączenie tej 
kategorii do regulacji sugerować wręcz może, że operatorzy nieregulowani na rynku 1/2014 takich 
obowiązków nie mają.

(34) W przypadku utrzymania tej kategorii połączeń w rynku właściwym, należy zadbać, aby 
zwiększone koszty połączeń alarmowych zostały uwzględnione w stawce FTR.

Wątpliwości w zakresie pkt IV sentencji decyzji

[IV  sentencji projektu w kontekście wydania decyzji częściowej]

(35) Konsultowana decyzja jest decyzją częściową, nie określającą jeszcze nowej stawki FTR. Stawka ta 
ma być określona w kolejnej decyzji częściowej.

(36) Określenie stawki w odrębnej decyzji częściowej nie budzi wątpliwości ani zastrzeżeń OPL. 
Mając na uwadze konieczność zebrania danych zgodnych z modelem przewidzianym dla 
wszystkich krajów UE, określenie stawki w późniejszym terminie jest uzasadnione.

(37) Pewne wątpliwości budzi jednak konstrukcja samej sentencji decyzji. Skoro stawka FTR ma być 
określona w kolejnej decyzji (ale nie w decyzji z art. 39, czy art. 40 Pt), ale na podstawie art. 44 Pt, to 
powstaje pytanie, czy zasadne jest nakładanie tego obowiązku już w obecnie konsultowanej 
decyzji częściowej a nie dopiero w kolejnej decyzji -  łącznie ze stawką?

(38) Przedstawiając powyższą wątpliwość OPL zwraca się do Prezesa UKE o dokładną analizę formalno
prawną tej konstrukcji, tak aby nie była ona zakwestionowana w toku dalszych prac.

[Odwołanie do Zalecenia KE z 2009 r.j

(39) W pkt IV sentencji decyzji wskazano, że stawka FTR zostanie określona zgodnie z Zaleceniem 
Komisji Europejskiej z 2009 r. W tym kontekście należy zauważyć, iż ustalenie wysokości stawki FTR 
znalazło swoje odzwierciedlenie w EKŁE. Zgodnie z art. 75 EKŁE:

1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja, uwzględniając w jak największym stopniu opinię BEREC, 
przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 117 uzupełniający niniejszą dyrektywę określający
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jednolitą maksymalną ogólnounijną stawkę za zakończenie połączenia głosowego w sieci ruchomej 
oraz jednolitą maksymalną ogólnounijną stawkę za zakończenie połączenia głosowego w sieci 
stacjonarnej (zwane łącznie „ogólnounijnymi stawkami za zakańczanie połączenia głosowego"), 
które są nakładane na każde przedsiębiorstwo działające na rynku usługi zakańczania połączeń 
głosowych w sieci, odpowiednio, ruchomej i  stacjonarnej w jakimkolwiek państwie członkowskim.

W tym celu Komisja:

a) stosuje się do zasad, kryteriów i  parametrów przewidzianych w załączniku III;

b) przy ustalaniu po raz pierwszy ogólnounijnych stawek uwzględnia średnią ważoną 
efektywnych kosztów w sieciach stacjonarnych i  ruchomych ustalonych zgodnie z zasadami 
określonymi w załączniku III stosowanych w całej Unii. Ogólnounijne stawki w pierwszym akcie 
delegowanym nie mogą być wyższe od najwyższych stawek, które obowiązywały na sześć miesięcy 
przed przyjęciem aktu delegowanego we wszystkich państwach członkowskich po dokonaniu 
wszelkich niezbędnych dostosowań w związku z wyjątkowymi krajowymi okolicznościami;

c) ustalając maksymalne stawki za zakańczanie połączeń w Unii, uwzględnia całkowitą liczbę 
użytkowników końcowych w każdym państwie członkowskim, aby zapewnić odpowiednią wagę 
poszczególnych maksymalnych stawek za zakańczanie połączeń, a także uwarunkowania krajowe, 
które prowadzą do znacznych różnic między państwami członkowskimi;

d) uwzględnia informacje na temat rynków przekazane przez BEREC, krajowe organy regulacyjne 
lub bezpośrednio przez przedsiębiorstwa udostępniające sieci łączności elektronicznej i  świadczące 
usługi łączności elektronicznej; oraz

e) rozważa konieczność wprowadzenia okresu przejściowego nieprzekraczającego 12 miesięcy, 
tak aby umożliwić dostosowania w państwach członkowskich, w których jest to konieczne na 
podstawie uprzednio wprowadzonych stawek.

( ...)

(40) Mając na uwadze powyższe, w ocenie OPL odwoływanie się do Zalecenia KE z 2009 r. jest już 
nieaktualne (w związku z wejściem w życie EKŁE i zapowiedzią wydania nowych aktów w tym 
zakresie), ale wręcz może prowadzić do wyników niezgodnych z EKŁE. Jak wskazano w art. 75 
EKŁE przy ustalaniu po raz pierwszy ogólnounijnych stawek uwzględnia się średnią ważoną 
efektywnych kosztów w sieciach stacjonarnych -  wysokość stawki może być zatem inna niż ta 
wynikająca z Zalecenia Komisji z 2009 r.

(41) Mając na uwadze powyższe, OPL -  w przypadku utrzymania pkt IV projektu decyzji, pomimo 
wątpliwości wskazanych powyżej - wnosi o jego zmianę nadając mu następujące (albo 
analogiczne) brzmienie:

IV. nakładam na Operatora następujący obowiązek regulacyjny:

obowiązek, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo telekomunikacyjne, 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 
odpowiednimi aktami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Wysokość opłaty zostanie ustalona
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przez Prezesa UKE w odrębnej decyzji częściowej wydanej w niniejszym postępowaniu 
administracyjnym.

Kluczowe kwestie przy określaniu stawki, o której mowa w pkt. IV sentencji decyzji

(42) Jednocześnie OPL chciałby zwrócić uwagę na inne zasady, o których Regulator powinien pamiętać 
określając wysokość stawki FTR, o której mowa w pkt IV sentencji konsultowanej decyzji:

[Symetria stawki FTR -  wysokość oraz czas wdrożenia]

(43) Stawka FTR powinna być symetryczna, co oznacza w szczególności:

a. rezygnację z rozliczeń PSI w odniesieniu do OPL (kwestia została zaadresowana w projekcie 
decyzji)

b. objęcie taką samą regulacją, w rozumieniu nałożenia identycznych obowiązków regulacyjnych 
na wszystkich uczestników rynku (konsultacje projektów decyzji dotyczących FTR5 wskazywały 
na widoczne braki w liście podmiotów objętych regulacją; obecne konsultacje w dużym stopniu 
odpowiadają na wcześniejsze braki, natomiast lista ta powinna być uzupełniana w zależności od 
sytuacji faktycznej istniejącej na rynku)

c. określenie czasu wdrożenia nowej stawki FTR przez operatorów objętych regulacją w sposób, 
który nie spowoduje asymetrii rozliczeń w praktyce -  np. poprzez określenie, że stawka będzie 
obowiązywać po określonym czasie od dnia doręczenia decyzji ostatniemu podmiotowi z 
listy podmiotów regulowanych, o czym Prezes UKE poinformuje na swojej stronie 
internetowej.

[Czas na wdrożenie nowej stawki FTR]

(44) Niezależnie od kwestii symetrii czasu wdrożenia nowej stawki, należy zapewnić, aby pomiędzy 
czasem doręczenia decyzji (kiedy to obowiązek regulacyjny zostanie ostatecznie potwierdzony) a 
obowiązkiem wdrożenia nowej stawki powinien istnieć odpowiedni czas na jej wdrożenie, gdyż 
zmiany w stawkach FTR wymagają istotnych zmian w systemach oraz zmiany zasad współpracy z 
operatorami, a skala zmian znacząco odbiega od zmian stawek MTR i wymaga zdecydowanie 
dłuższego czasu na implementację.

(45) Nie budzi wątpliwości, iż rozpoczęcie procesu będzie możliwe dopiero po doręczeniu finalnej 
decyzji, o której mowa w pkt IV sentencji konsultowanej decyzji. Oceniamy, że wdrożenie zmian, 
łącznie z ich stabilizacją może zająć nawet około 1 roku. W tej sprawie sytuacja jest znacznie 
bardziej skomplikowana niż w przypadku zmian MTR-owych - z uwagi na znaczący rozrost ilości 
danych referencyjnych. Implementacja nowych stawek FTR będzie musiało objąć aż kilka systemów 
informatycznych oraz zaangażować kilku dostawców. W efekcie zarządzanie rozliczeniami będzie 
bardzo utrudnione i może doprowadzić do znaczących opóźnień w fakturowaniu.

[Uwzględnienie warunków technicznych sieci w nowej stawce - hierarchiczności sieci OPL]

5 https://bip.uke.qov.pl/konsultacie-i-wvniki-konsultacii/konsultacie-dla-rvnkow-ftr.256.html
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(46) Nie jest kwestią sporną, że sieć OPL -  w przeciwieństwie do sieci innych operatorów - jest 
zbudowana hierarchicznie. Hierarchiczność sieci OPL jest potwierdzona przez decyzję Prezesa 
UKE zatwierdzającą obecną ofertę ramową dla usługi zakańczania połączeń, w której to decyzji 
Prezes UKE -  mając na uwadze hierarchiczność sieci OPL wprowadził 3 różne stawki za 
zakańczanie połączeń tj. stawkę za zakańczanie połączeń w strefie numeracyjnej (SN), w obszarze 
tranzytowym (OTr) oraz poza obszarem tranzytowym (poza OTr).

Rysunek 1: Struktura sieci OPL

Usługa zakończenia połączenia w strefie numeracyjnej (SN)
Usługa zakończenia połączenia w obszarze tranzytowym (OTr)
Przeniesienie ruchu pomiędzy centralami tranzytowymi -  usługa poza regulacją

Objaśnienia:
CMN -  centrala międzynarodowa 

CT -  centrala tranzytowa 

CKT-centrala końcowo-tranzytowa 

CL-centrala lokalna 

POI -  punkt styku sieci

(47) Struktura sieci OPL w porównaniu do sieci innych operatorów różni się przede wszystkim pod 
następującymi względami:

a. OPL ma w swojej sieci kilkaset central, podczas gdy większość operatorów dysponuje tylko 
jedną centralą, a największy konkurent OPL (Netia) ma ich zaledwie kilkanaście.

b. Punkty styku sieci OPL z operatorami znajdują się w węzłach na poziomie tranzytowym i w 
węzłach na poziomie lokalnym. Z kolei abonenci przyłączeni są do węzłów na poziomi lokalnym i
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dostępowym w strefach numeracyjnych. W efekcie jeżeli operator zakańcza połączenie w 
innym węźle tranzytowym niż węzeł obsługujący SN, w której znajduje się abonent końcowy, 
konieczne jest dodatkowe przeniesienie ruchu, które nie ma miejsca w przypadku sieci 
innych operatorów.

c. Przeniesienie ruchu pomiędzy centralami tranzytowymi, do których nie są przyłączeni 
użytkownicy końcowi nie jest elementem usługi zakończenia połączenia i proponowana stawka 
nie powinna się odnosić do usług zwierających dodatkowe przeniesienie ruchu pomiędzy takimi 
centralami.

(48) Mając na uwadze powyższe, Regulator powinien zapewnić, aby nowa stawka FTR pozostawała w 
zgodzie z technicznymi uwarunkowaniami sieci OPL, pozwalając na utrzymanie jej 
hierarchiczności. W innym przypadku, istnieje duże ryzyko, że wszyscy OA będą chcieli 
terminować ruch poza OTr, czego sieć OPL nie będzie w stanie zrealizować. W efekcie dojdzie 
do przeciążenia sieci/awarii i pozbawienia użytkowników końcowych dostępu do usług.

(49) Możliwość stosowania hierarchiczności powinien obowiązywać nie dłużej niż do migracji do sieci 
ALL IP. Niemniej jednak pominięcie tej okoliczności w okresie przed migracją oznacza istotne 
pogorszenie sytuacji OPL na rynku, zwiększenie kosztów świadczenia usług i potencjalne problemy 
związane z przeciążeniem punktów styku, co może mieć bardzo negatywny wpływ na realizację 
obowiązków ustawowych (np. w zakresie zapewnienia połączeń alarmowych), a także na jakość 
usług dla klientów.

(50) W aktualnym stanie regulacyjnym, naturalnym czynnikiem zachęcającym operatorów do 
efektywnego korzystania z sieci OPL poprzez terminację ruchu w SN i OTr jest zróżnicowanie 
stawek za zakończenie w SN, OTr, i poza OTr. W przypadku terminacji ruchu poza OTr, 
powiększenie stawki strefowej o koszt przeniesienia połączeń poza OTr warunkuje, iż OA dążą do 
zakańczania połączeń w ramach OTr, a połączenia poza OTr występują dla mniejszych wolumenów 
ruchu. Aby decyzja nie doprowadziła do zmiany tej zasady, proponujemy aby w przypadku usług 
zakańczania połączeń poza OTr decyzja umożliwiała dodanie do nowej stawki FTR dodatkowej 
opłaty za przeniesienie tego ruchu pomiędzy OTr; lub ograniczyła możliwości migracji PDU 
pomiędzy centralami TDM OPL poprzez dodanie zapisu, iż migracja łączy pomiędzy istniejącymi 
PDU w sieci TDM jest możliwa tylko w przypadku potwierdzonych przez OPL możliwości 
technicznych. Zastosowanie jednej stawki będzie skutkowało nieefektywnym wykorzystaniem 
zasobów przez OPL i istotnym wzrostem kosztów po stronie OPL związanych z rozbudową sieci w 
celu obsłużenia ruchu poza Obszarami Tranzytowymi. Z pewnością nie taki powinien być cel 
regulacji Prezesa UKE. Warto przy tym pamiętać, że wprowadzenie proponowanych przez OPL 
zmian, nie niesie za sobą wyższych kosztów dla operatorów, którzy w większości posiadają co 
najmniej 12 punktów styku sieci z siecią OPL i mogą korzystać z niskiej stawki FTR do całej sieci 
OPL. W przypadku nieuwzględnienia postulatu OPL istnieje ryzyko, że operatorzy będą zmniejszali 
liczbę punktów styku z siecią OPL (np. do jednego), co spowoduje istotny wzrost kosztów po stronie 
OPL i będzie niosło za sobą opisane powyżej ryzyka awarii w sieci spowodowane jest 
przeciążeniami.

(51) Należy przy tym podkreślić, iż hierarchiczność sieci nie jest czymś wyjątkowym a regulatorzy z 
innych krajów dbają o zachowanie warunków technicznych sieci mimo wprowadzenia nowych 
stawek FTR np.:

• w Rumunii incumbent stosuje różne stawki w podziale na: (i)„locale” , (ii) „intra zonę", 
(iii)„extra zonę” ;
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• w Hiszpanii stawka ustalana o model bottom-up LRIC obowiązuje tylko w 21 obszarach 
strefowych; poza obszarami pobierana jest dodatkowa opłata;

• w Portugalii regulowana stawka stosowana jest wyłącznie na poziomie lokalnym i 
pojedynczego tranzytu a poza tym obszarem stosowana jest dodatkowa opłata.

Przedstawiając powyższe uwagi, OPL wnosi o ich uwzględnienie.

Jolanta Steppa
pełnomocnik Orange Polska S/4
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