
Grudziądz, dnia 11 stycznia 2019 roku

Sz. P.
Marcin Cichy 
Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

nr sprawy: DHRT.SMP.6040.78.2018

Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektów decyzji w sprawie hurtowego rynku 
św iadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej 

lokalizacji Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu

Wersja jawna
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu z siedzibą w Grudziądzu (dalej: Spółdzielnia), 
w związku z ogłoszeniem w dniu 19 grudnia 2019 r. rozpoczęcia konsultacji projektu decyzji 
ustalającej, że na hurtowym rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznej 
sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Spółdzielni występuje przedsiębiorca 
telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej, poniżej przestawia uwagi dotyczące 
projektu decyzji.

Spółdzielnia zarzuca projektowi decyzji przede wszystkim:
• brak poprawnej analizy rynku detalicznego i identyfikacji problemów rynkowych 

uzasadniających regulację.
• wdrażanie Zalecenia Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań 

dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych 
(dalej „Zalecenie FTR") jedynie dla samej obniżki stawek FTR.

• brak poprawnej analizy rynku hurtowego w zakresie identyfikacji problemów 
rynkowych uzasadniających regulację,

• zbyt szerokie, a przez to nieproporcjonalne zastosowanie obowiązku z art. 34 ustawy 
Prawo telekomunikacyjne (dalej Pt), niewspółmierne do zidentyfikowanego celu 
regulacyjnego,

• nałożenie na Spółdzielnię nadmiarowego obowiązku regulacyjnego z art. 36 Pt,
• nałożenie na Spółdzielnię nadmiarowego obowiązku regulacyjnego z art. 37 Pt,
• naruszenie kryteriów określonych w art. 44 Pt, co skutkuje zastosowaniem środka 

regulacyjnego niedopuszczonego przepisami prawa,
• przyjęcie modelu obliczeń, który zakłada, iż dostawcy usług telefonii stacjonarnej 

będą świadczyć usługi zakańczania połączeń poniżej kosztów,
• nie zgromadzenie pełnego materiału dowodowego skutkujące błędnymi ustaleniami w 

zakresie stanu faktycznego.



I. Brak analizy rynku detalicznego.
Prezes UKE w projekcie decyzji (strona 9) wskazał, że Odpowiednikiem detalicznym 
hurtowej usługi zakańczania połączeń są więc wszystkie te połączenia telefoniczne 
zainicjowane przez użytkowników końcowych, dla realizacji których wymagane jest 
zakończenie połączeń z wywoływanymi lokalizacjami lub abonentami w publicznej sieci 
telefonicznej w stałej lokalizacji." Tak określone ramy rynku detalicznego wyznaczone 
zostały w sposób zbyt wąski, bo wyłączano z niego technologię VoIP. W efekcie 
nieprzeprowadzenia przez Prezesa UKE analizy rynku detalicznego dokonano naruszenia 
Zalecenia Komisji z dnia 9 października 2014 roku w sprawie rynków właściwych 
(2014/710/UE). W motywie 10 wskazuje ono, że „analizując granice i pozycję rynkową w 
obrębie powiązanych właściwych rynków hurtowych celem określenia, czy istnieje na nich 
skuteczna konkurencja, należy uwzględnić 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[2j. Z kolei, jeżeli na danym rynku 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.”

Kolejną kwestią wymagającą zbadania jest brak stwierdzenia problemu rynkowego na rynku 
detalicznym, który miałby zostać usunięty poprzez regulację hurtową. Prezes UKE nie 
wskazał ani że konieczne jest obniżenie opłat detalicznych ani że konieczne jest zapewnienie 
pełnego dostępu do wykonywania połączeń abonentów między sobą. Zdaniem Spółdzielni nie 
występują żadne problemy przy usługach detalicznych świadczonych przez Spółdzielnię na 
rzecz swoich abonentów. Brak jest ograniczeń w sieci Spółdzielni w wykonywaniu połączeń 
do innych abonentów przyłączonych do sieci innych operatorów. W projekcie decyzji Prezes 
UKE nie wskazał także, aby regulacja hurtowa miała na celu obniżenie opłat abonenckich, 
które zdaniem Spółdzielni są zbyt niskie w porównaniu do rynków unijnych, co potwierdza 
Prezes UKE w swoich raportach rynkowych1. Tymczasem w przywoływanym przez Prezesa 
UKE Zaleceniu FTR jako powód regulacji wskazano właśnie braki interoperacyjności usług i 
zawyżone ceny detaliczne. Z projektu decyzji wynika jednak, że jedynym problemem 
rynkowym zidentyfikowanym przez Prezesa UKE jest brak fizycznego wdrożenia Zalecenia 
FTR w zakresie obniżenia stawek FTR. choć wszystkie cele jakim to zalecenie miało służyć, 
zostały już osiągnięte.

Paradoksalnie Spółdzielni jako zarządcy nieruchomości i operatora telekomunikacyjnego 
najmniej powinny dotyczyć zarzuty ewentualnego blokowania dostępu do jej abonentów. 
Prezes UKE zapomniał już, że w dniu 12 stycznia 2018 r. wydał decyzję sygn. 
DFIRT.WW.6171.272.2016.66. w której nakazał Spółdzielni udostępnienie zarządzanych 
przez siebie budynków na rzecz operatora Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Geckonet” 
Barbara Janikowska. Na podstawie tej decyzji ten operator uzyskał możliwości wybudowania

1 https://bip.uke.gov.pl/raportv/raport-o-stanie-rvnku-telekomunikacvinego-w-2017-roku.20.html
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instalacji światłowodowych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię i świadczenie 
usług telekomunikacyjnych abonentom Spółdzielni. Nieprawdziwe jest więc twierdzenie, że 
Spółdzielnia kontroluje dostęp do swoich abonentów.

U. Błędne wdrożenie Zalecenia FTR
Spółdzielnia wskazuje, iż zalecenie Komisji FTR wydane zostało w roku 2009 r. i po upływie 
prawie 10 lat, podczas których na podstawie zalecenia nie były podejmowane działania 
regulacyjne zmierzające do wprowadzenia jednolitej stawki FTR. brak jest już powodów’ do 
jego wdrożenia dla osiągnięcia opisanych w nim celów. Tymczasem Prezes UKE postanowił 
wprowadzić regulacje na rynku zakańczana połączeń i to dla aż 202 podmiotów.

Jako uczestnik rynku Spółdzielnia stwierdza, że nie dostrzega problemów rynkowych, które 
dawałyby uzasadnienie do tak znacznego rozszerzenia regulacji. Takiego uzasadnienia próżno 
szukać też w treści decyzji. Co więcej, w każdym z opracowań przygotowywanych przez 
Prezesa UKE, dotyczącym rynku telefonii stacjonarnej zawsze znaleźć można informacje, iż 
rynek ten nieustannie się zmniejsza, maleje liczba aktywnych linii telefonicznych i ubywa 
abonentów. Nawet sam Prezes UKE wielokrotnie zaznaczał, że usługa telefonii stacjonarnej 
jest praktycznie usługą schyłkową, wypieraną z rynku przez usługi telefonii komórkowej oraz 
VoIP. W tym kontekście trudno znaleźć uzasadnienie dla rozszerzenia regulacji na tym rynku. 
Przykładowo, w „Raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w roku 2017" Prezes UKE 
informuje, że „podobnie jak w latach poprzednich jego wartość spadła i osiągnęła 2,3 mld zł 
(2,6 mld zł w 2016 r.). Do 4,8 min (z 5,2 min w 2016 r.) zmalała również liczba abonentów”.

Zalecenie FTR jest dokumentem, który miało wspierać krajowe organy regulacyjne w ich 
działalności, wskazywać im cele i kierunki działań, a także sposoby realizacji celów. Nie jest 
jednak źródłem powszechnie obowiązującego w Unii Europejskiej prawa. Z tego powodu 
oraz z uwagi na upływ czasu, zdaniem Spółdzielni, Prezes UKE nie powinien, bez 
przeprowadzenia dogłębnej analizy rynku, dążyć do wykonania tego zalecenia, bez oglądania 
się na stan rynku w Polsce. Rynek ten jest na tyle dojrzały, iż regulacja wynikająca z 
Zalecenia FTR będzie obecnie całkowicie spóźniona i nie przyniesie rynkowi żadnych 
korzyści. Ponadto, zgodnie z treścią projektów decyzji konsultowanych w maju 2018 r.. 
stawkę FTR wyliczoną w modelu BU pure LRIC przyjęto w zaledwie 9 krajach Unii 
Europejskiej. Pozostałe kraje nie postąpiły zgodnie z Zaleceniem FTR, uznając, że taka 
regulacja nie przyniesie korzyści ich rynkom. Spółdzielnia uważa, iż także na rynku polskim 
zastosowanie modelu BU pure LRIC nie jest konieczne, a obecnie obowiązujące regulacje 
uznać należy za wystarczające i odpowiadające stanowi rynku.

Zgodnie z motywem 7 Zalecenia FTR, „głównym problemem w zakresie konkurencji jest 
ustalanie nadmiernych cen. Wysokie koszty zakańczania połączeń są ostatecznie pokrywane 
przez wysokie opłaty za rozpoczynanie połączeń nakładane na użytkowników końcowych/’ 
Są to jednak sformułowania z roku 2009, podczas gdy sytuacja rynku telefonii stacjonarnej w 
Polsce w roku 2018 absolutnie nie charakteryzuje się wysokimi cenami połączeń. Wręcz 
przeciwnie, stawki na rynku detalicznym należą do jednych z najniższych w Europie. To 
pokazuje, iż nie ma konieczności, po tak znacznym upływie czasu, wprowadzać w Polsce w 
zdezaktualizowane Zalecenie FTR. Zgodnie z „Raportem o stanie rynku telekomunikacyjnego 
w roku 2017” średnia cena tzw. koszyka dla średnio aktywnego użytkownika w Polsce
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wynosiła 29,94 euro, podczas gdy średnia europejska wynosiła 36.60 euro. Oznacza to. że 
polski rynek już dawno wypełnił cele Zalecenia FTR w zakresie zmniejszenia stawek 
detalicznych, co zostało zignorowane przez Prezesa UKE.

III. Brak analizy' ry nku hurtowego
Podstawą prawną do wydania decyzji Prezes UKE w zakresie pozycji rynkowej jest art. 24 
pkt. 2 Pt, zgodnie z którym Prezes UKE wyznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o 
znaczącej pozycji rynkowej i nakłada na niego obowiązki regulacyjne, biorąc pod uwagę 
adekwatność i proporcjonalność danego obowiązku do problemów rynkowych. Tymczasem w 
treści decyzji nie zostały wskazane żadne realne problemy rynkowe, które zmuszałyby 
Prezesa UKE do wydania przedmiotowej decyzji. Jedynie na stronie 9 uzasadnienia jest 
mowa o braku presji na Spółdzielnię, aby obniżała swoje stawki FTR. Nie jest jednak 
wskazane, dlaczego Spółdzielnia miałby obniżać swoje stawki, ustalone zgodnie z umowami 
z operatorami współpracującymi.
Tajemnica przedsiębiorstwa Spółdzielni

Dodatkowo jako powody regulacji wymieniono na stronie 19 decyzji możliwości utrudniania 
dostępu do sieci Spółdzielni (pkt 4.2.1) oraz możliwości zawyżania stawek FTR (pkt 4.2.2). 
Jest to jednak tylko i wyłącznie obawa organu niepotwierdzona przykładami rzeczywistych 
tego typu niekonkurencyjnych zachowań.

Analizując obawy Prezesa UKE o możliwe naruszenia konkurencji. Spółdzielnia wskazuje, że 
brak jest możliwości utrudniania dostępu do sieci Spółdzielni i nie występuje takie 
zagrożenie. Spółdzielnia nie utrudnia żadnemu operatorowi dostępu do swoich usług 
zakańczania połączeń. Nigdy żaden operator nie zwrócił się do Spółdzielni z wnioskiem o 
połączenie sieci i odmówiono mu (właściwie żaden operator nie zwrócił się z takim 
wnioskiem). Nie wystąpił więc problem wymagający regulacji Prezesa UKE związany z 
odmową przez Spółdzielnię dostępu do jej usługi zakańczania połączeń.

Kwestia zawyżania stawek FTR jest również nieprawdziwym twierdzeniem. Prezes UKE 
wspomina o konieczności zapobiegania podwyższania stawek FTR przez Spółdzielnię, a 
jednocześnie zamiast zobowiązać ją do utrzymania stosowanej stawki FTR (której wysokości 
Prezes UKE nawet nie zna), nakazuje on Spółdzielni znaczące jej zmniejszenie do poziomu 
ok 0.35 grosza za minutę połączenia. Tymczasem zagrożenie podwyższania stawki FTR przez 
Spółdzielnię jest nierealne. Spółdzielnia z uwagi na swoją małą skalę działalności nie może 
samowolnie podnieść swojej stawki FTR w umowie z większym operatorem, gdyż 
spowodowałoby to jednoczesne podwyższenie stawek FTR operatora współpracującego. Brak 
jest bowiem po stronie Spółdzielni odpowiedniej siły rynkowej, aby mogła ona kształtować 
zasady współpracy z operatorami wbrew ich woli (jak to robi np. Orange Polska S.A.). 
Oznacza to, że Prezes UKE nie przeprowadził prawidłowo oceny Spółdzielni do zachowania 
się w sposób niezależny od konkurencji, klientów i konsumentów, o czym mowa na stronie 4 
projektu decyzji.

Z tego względu, zdaniem Spółdzielni brak jest zarówno ustawowych jak i faktycznych 
przesłanek do wprowadzenia w życie przedmiotowej regulacji.
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IV. Obowiązek z art. 34 Pt
Spółdzielnię niepokoi przede wszystkim nałożenie na nią pełnego obowiązku z art. 34 Pt. 
Jego zakres pokrywa się z obowiązkiem, jaki Prezes UKE nałożył na Orange Polska S.A. w 
zakresie budowy oraz eksploatacji punktów styku sieci telekomunikacyjnych oraz 
świadczenia usług zakańczania połączeń. Oznaczałoby to, że po wejściu w życie decyzji 
Spółdzielnia również ma obowiązki analogiczne do tych, jakie ma obecnie Orange Polska 
przy dostępie do jej sieci (z wyjątkiem stosowania oferty ramowej z art. 43 Pt). Tymczasem 
kwestie obowiązku budowy i eksploatacji punktów styku sieci nie są w ogóle uzasadniane w 
dalszej części projektu decyzji, gdzie Prezes UKE skupił się wyłącznie na kwestii regulacji 
opłaty za zakańczanie połączeń w sieci Spółdzielni.

Należy tu podkreślić, że Spółdzielnia jest specyficznym przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym. Choć jej wielkość powoduje że w świetle ustawy Prawo przedsiębiorcy 
jest dużym przedsiębiorcą, to jej działalność telekomunikacyjna stanowi jedynie mały 
wycinek jej działalności gospodarczej. Dlatego jej działalność telekomunikacyjna właściwie 
sytuowałaby ją na równi z małymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi ze względu na 
ilość abonentów i przychody z działalności telekomunikacyjnej. Oznacza to, że nie będzie ona 
miała możliwości budować punktów styku do swojej sieci na żądanie każdego operatora. 
Brak jest bowiem po stronie Spółdzielni wiedzy technicznej w zakresie budowy punktów 
styku sieci oraz odpowiednich zasobów finansowych i kadrowych.
Tajemnica przedsiębiorstwa Spółdzielni

Oznacza to, że zakres obowiązku z art. 34 Pt jest w znacznej części niemożliwy do 
zrealizowana przez Spółdzielnię. Prezes UKE nie wziął bowiem pod uwagę możliwości 
technicznych i ekonomicznych Spółdzielni do budowy i eksploatacji punktów styku sieci. Ze 
względu na brak uzasadnienia do zobowiązania Spółdzielni należy go uznać za nadmiarowy i 
całkowicie nieproporcjonalny do celu jaki Prezes UKE chciał osiągnąć (zmniejszenie stawki 
FTR). W zaistniałej sytuacji, zdaniem Spółdzielni zakres obowiązku z art. 34 Pt powinien być 
znacząco zmniejszony i ograniczony wyłącznie do świadczenia usługi zakończania połączeń 
poprzez wybudowane na warunkach komercyjnych punkty styku sieci.

V. Obowiązek z art. 36 Pt
Na Spółdzielnię nałożony został obowiązek z art. 36 Pt niedyskryminacji w zakresie dostępu 
telekomunikacyjnego dotyczącego zakańczania połączeń. Obowiązek o takim samym 
brzmieniu jest nakładany na Orange Polska S.A. Tymczasem w stosunku do Spółdzielni ten 
obowiązek jest nie tylko nieproporcjonalny, ale w ogóle nierealny.
Tajemnica przedsiębiorstwa Spółdzielni

Nałożenie na Spółdzielnię obowiązku niedyskryminacji będzie oznaczało, że Spółdzielnia 
będzie zmuszona ujednolicić dotychczasowe warunki współpracy w zakresie wymiany ruchu 
(pytanie warunki którego operatora współpracującego uznać za wzorcowe). Co więcej 
Spółdzielnia będzie musiała przedstawiać innym operatorom swoją ofertę połączenia sieci 
opartą na warunkach właściwych dla struktury sieci współpracującego z nią operatora, a nie 
właściwych dla własnej sieci.
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Dodatkowo Spółdzielnia pragnie podkreślić, że nigdy inni operatorzy nigdy nie zwracali się 
do niej z wnioskami o połączenie sieci, co nie zostało uwzględnione przez Prezesa UKE w 
postępowaniu.

VI. Obowiązek z art. 37 Pt
Całkowicie nieproporcjonalne, a nawet zbyteczne jest również nałożenie na Spółdzielnię 
obowiązku z art. 37 Pt polegającego na ogłaszaniu informacji w sprawie dostępu do sieci 
Spółdzielni. W projekcie decyzji Prezes UKE szczegółowo wyliczył zakres danych 
technicznych, usługowych i cenowych, jakie ma publikować Spółdzielnia, wykraczający poza 
regulację stawki FTR. Tak naprawdę Prezes UKE bezrefleksyjnie skopiował obowiązek 
nałożony na Orange Polska S.A. związany ze stosowaniem przez tego operatora oferty 
ramowej w zakresie całej budowy i eksploatacji punktów styku sieci. Tymczasem 
Spółdzielnia ze względu na swoją małą skalę działalności telekomunikacyjnej nie jest w 
stanie budować punktów styku na wniosek innych operatorów. Już samo przedstawienie 
wskazanych w projekcie decyzji danych do publicznej wiadomości będzie dla Spółdzielni 
poważnym wyzwaniem organizacyjnym i obciążeniem finansowym.
Tajemnica przedsiębiorstwa Spółdzielni.

Z tego względu Spółdzielnia wnioskuje, że skoro przedmiotowa regulacja Prezesa UKE 
dotyczyć ma wyłącznie stosowania określonej stawki FTR. jednolitej dla całego rynku 
telefonii stacjonarnej, to obowiązek publikacji informacji na ten temat, a tym bardziej 
publikacji informacji na temat technicznych, ekonomicznych i finansowych aspektów 
budowy i eksploatacji punktów styku sieci Spółdzielni, jest zbędny.

VII. Obowiązek z art. 44 Pt
Przede wszystkim Spółdzielnia pragnie podkreślić, że Prezes UKE przyjął błędną podstawę 
wprowadzenia obowiązku stosowania stawki FTR na podstawie modelu pure LRIC. Zgodnie 
z projektem decyzji, podstawą wprowadzenia tego obowiązku regulacyjnego jest art. 44 Pt. 
Zgodnie z tym przepisem, w szczególnych przypadkach Prezes UKE 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 Pt. Jednak w treści decyzji 
Prezes UKE nie wskazuje żadnych szczególnych okoliczności, które uzasadniałyby 
wprowadzenie obowiązku regulacyjnego na tej podstawie. Za taką okoliczność nie można 
uznać konieczność implementowania Zalecenia FTR z uwagi na sytuację na rynkach 
zakańczania połączeń w innych państwach UE. Szczególne okoliczności powinny dotyczyć 
danego rynku w naszym kraju, który podlega regulacji. Takich okoliczności Prezes UKE nie 
wskazał, gdyż mówiąc wprost, żadne takie okoliczności na rynku zakańczania połączeń nie 
nastąpiły, a treść Zalecenia FTR nie może przeważać nad koniecznością stosowania 
przepisów polskiego prawa.

Dodatkowego omówienia wymaga wspomniany w konsultowanej decyzji model BU pure 
LRIC. Jest to model kalkulacji kosztów zakładający ustalenie ceny usługi w oparciu o koszty 
przyrostowe wyłącznie właściwe dla badanej usługi. W ten sposób sztucznie zaniża się koszty 
usługi poprzez usunięcie z nich kosztów wspólnych oraz kosztów stałych prowadzenia 
działalności gospodarczej. Ponadto przy badaniu kosztów zakończenia połączeń nie bierze 
się pod uwagę kosztów badanego operatora (w tym wypadku Spółdzielni), ale koszty
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hipotetycznego (nieistniejącego) efektywnego operatora. Założenie to oznacza że nie tylko nie 
bierze się pod uwagę kosztów ponoszonych Spółdzielnię, ale również nie bierze się pod 
uwagę jej struktury sieci. Na potrzeby modelu pure LRIC dokonuje się bowiem symulacji 
budowy sieci telekomunikacyjnej w obecnym roku od podstaw, przy założeniu, że nic nie stoi 
na przeszkodzie w budowie optymalnej struktury sieci, co jest założeniem nierealnym. Co 
więcej, nie jest brana pod uwagę technologia w jakiej jest zbudowana sieć badanego 
operatora, gdyż zakłada się strukturę sieci najnowszej generacji dla każdego operatora 
podlegającego regulacji.

Co gorsza nie jest to koniec sztucznego zaniżania kosztów Spółdzielni. Model bowiem 
przewiduje, że każdy operator dysponuje takim samym udziałem w rynku krajowym. 
Przedstawiony wiosną 2018 roku model zakładał udział 33% w rynku, więc taki też będzie 
udział w modelu w tym postępowaniu. Oznacza to, że nie bierze się również wielkości 
badanego operatora, sztucznie przyznając mu efekt skali przy prowadzeniu działalności. Jest 
to oczywista dyskryminacja operatorów, takich jak Spółdzielnia, którym liczy się koszty 
jakby posiadali efekt skali 33% udziału w rynku krajowym, podczas gdy ich koszty są 
znacznie wyższe (mniejsze upusty u producentów i wykonawców, a także droższe koszty 
prowadzenia działalności w podziale na abonenta). Jedynie Orange Polska S.A. oraz kilku 
innych operatorów stacjonarnych ma zbliżoną skalę działalności i dlatego część kosztów 
modelu BU pure LRIC będzie podobna do kosztów tego operatora. Dla przedsiębiorców 
takich jak Spółdzielnia koszty te będą znacznie wyższe.

Podsumowując należy podkreślić, że proponowany w projekcie decyzji model kalkulacji 
kosztów nie ma nic wspólnego ani z realnymi sieciami, realnymi kosztami czy realnym 
stanem rynku. Skutkiem jej wdrożenia będzie za to zobowiązanie Spółdzielni do świadczenia 
usług zakańczania połączeń znacznie poniżej jej kosztów. Biorąc pod uwagę dotychczasowe 
regulacje Prezesa UKE w zakresie stawek FTR Zdaniem Spółdzielni poprawnie 
odzwierciedla jej koszty rekomendowana przez Prezesa UKE stawka FTR wyliczona dla 
Orange Polska w oparciu o jej koszty dla okresu taryfikacyjnego Ol w strefie numeracyjnej 
(2,73 gr. za minutę połączenia) i taka też stawka powinna się znaleźć w projektowanej 
decyzji. Wejście w życie decyzji będzie więc oznaczało kilkukrotne zmniejszenie 
przychodów z ruchu międzyoperatorskiego. Biorąc ponadto przyjętą metodologię pure LRIC 
BU nie można mówić o zmniejszeniu dochodów z rynku hurtowego, gdyż świadczenie 
zakańczania połączeń w cenie z modelu będzie poniżej kosztów. Oznacza to wszystko nie 
tylko utratę z zysków z rynku hurtowego, ale wręcz generowanie przez niego strat. Z tego 
względu Spółdzielnia zdecydowanie sprzeciwia się zaproponowanemu rozstrzygnięciu.

Skutkiem regulacji Prezesa UKE (oraz unijnej regulacji unijnej taryfy połączeń 
międzynarodowych wewnątrzunijnych nakazującej świadczenie takich połączeń często 
poniżej kosztów) będzie znaczący spadek przychodów polskich operatorów do poziomu 
zagrażającego ich płynności finansowej. Co prawda Zalecenie FTR wskazuje, że gdy stawka 
FTR wyliczona z modelu pure LRIC spowoduje jej świadczenie poniżej kosztów, to 
operatorzy mają sobie zrekompensować w innych usługach. Jest to według Spółdzielni 
zakazane subsydiowanie skrośne. ale w przypadku Spółdzielni jest ono również niemożliwe 
do zastosowania. Regulacja taryfy unijnej znacząco obniży dochody z połączeń 
międzynarodowych (a właściwie doprowadzi do strat na tym rynku detalicznym). Nie
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możliwe będzie także podniesienie opłat detalicznych, gdyż uniemożliwiają to przepisy Pt. 
Zmiana cennika niezwiązana ze zmianą przepisów skutkuje bowiem możliwością 
natychmiastowego rozwiązania umowy abonenckiej bez zwrotu przyznanej ulgi czy promocji 
(art. 61 ust. 6a Pt).

VIII. Błędy dowodowe
Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia. Spółdzielnia podkreśla konieczność 
przeprowadzenia rzetelnego postępowania dowodowego w niniejszym postępowaniu. W 
szczególności poprzez wskazanie jakie wystąpiły realnie na rynkach detalicznymi hurtowym 
problemy z konkurencją, które wymagają interwencji Prezesa UKE. Jednocześnie 
Spółdzielnia wnosi o rozszerzenie materiału dowodowego o wspomnianą wcześniej decyzję 
Prezesa UKE z dnia 12 stycznia 2018 r. sygn. DHRT.WW.6171.272.2016.66.

W związku z powyższym wnoszę, aby Prezes UKE umorzył prowadzone postępowanie 
administracyjne i ponownie przygotował rzetelną, długoterminową analizę regulacji rynku 
zakańczania połączeń w sieciach stacjonarnych w tym Spółdzielni.

Jednocześnie wnoszę o ograniczenie pozostałym stronom prawa wglądu do niniejszego 
pisma zgodnie z art. 207 Pt. w części obejmującej wskazanie:
- stawek za zakańczanie połączeń w sieci Spółdzielni,
- kwestii kadrowych spółdzielni w zakresie obsługi ruchu międzyoperatorskiego,
- ilości punktów styku Spółdzielni oraz nazwy operatorów współpracujących ze Spółdzielnią, 
o których mowa w niemniejszym piśmie. Dane te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
Spółdzielni, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Załączniki:
- wersja jawna pisma
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