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STANO W ISKO  KONSULTACYJNE

dotyczące projektu decyzji w sprawie hurtowego rynku świadczenia usługi 
zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji 

(Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady" w Poznaniu)

Działając w imieniu i na rzecz Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Winogrady” w Poznaniu (dalej określanej w skrócie jako „PSM Winogrady”), w 
oparciu o załączone pełnomocnictwo, w związku z obwieszczeniem Prezesa UKE z 
dnia 19.12.2018 r. dotyczącym konsultacji projektu decyzji Prezesa sprawie rynków 
FTR, w tym określenia rynku właściwego, wyznaczenia PSM  Winogrady jako 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego posiadającego znaczącą pozycję rynkową i 
nałożenia obowiązków regulacyjnych, przedstawiamy następujące stanowisko.

I.

PSM  Winogrady krytycznie ocenia projekt decyzji Prezesa UKE, zarówno 
z przyczyn prawnych, jak i przyczyn natury ekonomicznej.

Zasadnicze przeszkody prawne uniemożliwiają ingerencję 

publicznoprawną w niniejszej sprawie, tj. w sferę objętą przedmiotem decyzji i na tym 

zagadnieniu skupia obecne stanowisko PSM  Winogrady, tj. na kwestii błędnych 

(szablonowych) ustaleń w zakresie rynku właściwego i znaczącej pozycji rynkowej 
PSM  Winogrady.

Ponadto w niniejszemu piśmie podkreślany jest także aspekt społeczny 

i ekonomiczny, w tym negatywne skutki ingerencji dla konsumentów w tym zakresie.
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II.

W  ocenie PSM  Winogrady Prezes UKE w analizie rynku błędnie określił 
przedmiotowy rynek właściwy. Sposób określenia rynku właściwego formułuję m. in.:

1) wspominanie w projekcie decyzji Wytyczne -  istotne punkty tych 
Wytycznych określające zasady określenia rynku właściwego, w szczególności 
pkt 26 oraz pkt 27 (2. Definicja rynku, podpunkt 2.1 Główne kryteria 

definiowania rynku właściwego).
2) Zalecenia Komisji z dnia 9.10.2014 r. w sprawie rynków właściwych w 

zakresie produktów i usług telekomunikacyjnych w sektorze łączności 
elektronicznej podlegających regulacji ex antę zgodnie z dyrektywą 

2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram 

regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (2014/710/UE), dalej 
określanych w skrócie jako „Zalecenia”;

Ad. 1) Wytyczne

W  punkcie 26. powołanych w projekcie decyzji Wytycznych, wskakuje 

się, że; „Punktem wyjścia każdej analizy powinna być ocena właściwego rynku 
detalicznego (właściwych rynków dęta licz nych), uwzględniająca
zastępowalność po stronie popytu i po stronie podaży z perspektywy 
użytkownika końcowego W  pierwszej kolejności powinny one określić i 
przeanalizować rynek hurtowy, który jest rynkiem najwyższego szczebla w stosunku 
do rynku detalicznego, na którym stwierdzono występowanie wspomnianych 
problemów w obszarze konkurencji, oraz zdefiniować granice rynku poprzez 
uwzględnienie zastępowalności produktów po stronie popytu oraz, w odpowiednim 
zakresie, po stronie podaży”. Dalej w punkcie 27. Wytycznych wskazuje się, że: 
Istnieją dwie główne bariery dla konkurencji, które należy uwzględnić, oceniając 
zachowanie przedsiębiorstwa na rynku: (i) zastępowalność po stronie popytu; oraz 
(ii) zastępowalność po stronie podaży (22). Trzecim źródłem ograniczeń dla 
konkurencji wpływających na zachowanie przedsiębiorstwa -  które należy wziąć pod 
uwagę nie na etapie definiowania rynku, ale podczas oceniania, czy na rynku 
występuje efektywna konkurencja w rozumieniu dyrektywy 2002/21AA/E -  jest istnienie 
potencjalnej konkurencji”.

Ad. 2) Zalecenia

Z kolei w punkcie 10 preambuły ww. Zaleceń wskazuje się, że analizując 

rynki hurtowe „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 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
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regulacyjne do wniosku, że regulacja na poziomie hurtowym nie jest już 
wymagana”.

Prezes UKE praktycznie pominął ww. kluczowe wskazania Wytycznych i 
Zaleceń. Prezes UKE powołuje jedynie na s. 16/17 uzasadnienia projektu decyzji 
zbieżne z ww. Zalecaniami orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
co postało jednak bez wpływu na kierunek analizy zawartej w projekcie decyzji: 
„Pozycja dominująca, o której mowa w tym artykule [82 dawnego Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwanego dalej także „TW E”, obecnie art. 102 
TFUE], oznacza pozycję siły ekonomicznej posiadanej przez danego przedsiębiorcę, 
która umożliwia mu powstrzymanie skutecznej konkurencji na danym rynku poprzez 
swobodę zachowania się w dużej mierze niezależnie od konkurentów, klientów 
(dostawców) i w końcu konsumentów

Nie ulega wątpliwości, że rynek telefonii stacjonarnej jest rynkiem 
słabszej technologii, odchodzącej w przeszłość, jak i oczywisty jest fakt istnienia 
skutecznej konkurencji (telefonia VolP, telefonia mobilna), jak i przeważającej presji 
nowych technologii usług głosowych do tego stopnia, że w sposób systematyczny 

wypiera telefonię stacjonarną.
W  przedmiotowym projekcie decyzji Prezes UKE wskazuje co prawda na 

s. 14 decyzji, że: „Bez wątpienia należy wskazać, że do wspomnianych technologii 
należą także VolP oraz telefonia konwergentna w stałej lokalizacji z wykorzystaniem 
sieci mobilnych G SM  (2G i 3G) operatorów MNO, które obejmują swoim zasięgiem 
obszar prawie całego kraju”, a także, że „Z punktu widzenia użytkownika końcowego 
nie ma zatem znaczenia technologia, w jakiej realizowane jest jego połączenie "  -  

zarazem Prezes UKE nie wyciąga z tego wymaganych ww. Zaleceniami wniosków, nie 

rozważa tych okoliczności w kontekście prawnym w analizie rynku i całkowicie pomija 

w dalszej części uzasadnienia projektu decyzji.

W  związku z powyższym PSM  Winogrady ponownie podkreśla, że bez 
względu na ceny usług telefonii stacjonarnej, nawet z uwzględnieniem zróżnicowanych 
stawek usług zakańczania połączeń, abonenci mają możliwość przejścia na usługi 
substytucyjne, co Prezes UKE winien uwzględnić w analizie prawnej dot. rynku 
właściwego i znaczącej pozycji rynkowej. Zgodnie z punktem 4 ww. Zaleceń zaś: 
„Krajowe organy regulacyjne powinny uwzględnić wszystkie stosowne rodzaje presji 
konkurencyjnej, 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 . ”

W  ocenie PSM  Winogrady projekt decyzji nie wykazuje, aby zaistniały 
podstawy do ingerencji publiczno-prawnej w „rynek właściwy” telefonii stacjonarnej -  

planowana ingerencja stanowi środek rażąco nieproporcjonalny i jest oczywiście 

nieuzasadniona.
W  istocie jedyne co stanowi rację ingerencji, w ocenie PSM  Winogrady, 

to jej cel (zrównanie stawek, z korzyścią dla niektórych operatorów), jednakże sam cel 
nie uzasadnia wyjątkowej ingerencji władzy publicznej w zasady gospodarki rynkowej 
poprzez błędne i wyraźnie instrumentalne do tego celu określanie „rynku właściwego”
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(niezależnej przesłanki prawnej), w oderwaniu od wyżej zarysowanych rzeczywistych 
uwarunkowań rynkowych i z naruszaniem zasady proporcjonalności (i konieczności) 

ingerencji.

III.

PSM  Winogrady zdecydowanie kwestionuje także ustalenia Prezesa 

UKE, jakoby posiadała „znaczącą pozycję rynkową” (na ww. „rynku właściwym"), jako 

niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Baza około 1.600 abonentów telefonii stacjonarnej PSM  Winogrady 

obejmuje geograficznie jedynie kilka osiedli, na których jest około 18.000 lokali 
mieszkalnych przy ponad 200.000 lokali w Poznaniu (9%). Baza ta z roku na rok jest 
coraz mniejsza, wolumen usług i przychodów jest mały (średnio 14,30 zł brutto 

miesięcznie od abonenta, w tym abonament i opłaty za połączenia) i również ma 

tendencją spadającą.
Prezes UKE błędnie intepretuje na s. 15 uzasadnienia projektu decyzji 

fragment noty wyjaśniającej, rozszerzając instrumentalnie jego znacznie. Zgodnie z 

tym fragmentem Noty: „Zakres geograficzny każdego rynku pokrywa się z zasięgiem 
geograficznym danej sieci i jest zazwyczaj krajowy. Zasadniczo, zakańczanie 
połączeń rozpoczętych w tym samym państwie członkowskim, na terytorium Unii lub 
poza Unią, powinno być częścią tego samego rynku produktów, ponieważ usługa 
zakańczania połączeń jest funkcjonalnie taka sama i często nie do odróżnienia z 
perspektywy operatora zakańczającego połączenie". Prezes UKE w następnym zdaniu 
arbitralnie wnioskuje z tego fragmentu (w sposób logicznie zawodny i merytorycznie 

niezasadny) , że „Powyższe odnosi się również do usługi zakańczania połączeń w 
poszczególnych stacjonarnych sieciach telekomunikacyjnych na terenie Polski". Zatem 

podczas gdy w ww. Nocie wyjaśniającej mowa jest o rynku obejmującym cały kraj 
członkowski w kontekście europejskim, ze wskazaniem, że norma geograficzna rynku 
właściwego jest „zazwyczaj krajowa” (co jest zrozumiałe ze względu na występujące 
istotne różnice w poszczególnych krajach) -  Prezes UKE normę „krajową” lakonicznie 

sprowadził w projekcie decyzji do kilku osiedli w Poznaniu (co jest niezrozumiałe), nie 

przeprowadzając właściwej analizy prawnej. Jest zaś mało prawdopodobne, żeby 

intencja autorów ww. Noty wyjaśniającej była zbieżna z rażąco szeroką wykładnią 

zaprezentowaną w projekcie decyzji i obejmowała możliwość ujęcia za „geograficzny 
rynek” w rozumieniu prawa regulacyjnego choćby jednego budynku (gdyby do niego 
ograniczała się sieć operatora).

Błędne jest przyjęcie tezy, zgodnie, z którą: „100% udział Operatora w 
rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w 
stałej lokalizacji Operatora niewątpliwie wskazuje na znaczącą pozycję Operatora na 
tak określonym rynku". Jest to przykład instrumentalnej interpretacji wykraczającej 
poza dopuszczalne metody wykładni. Zgodnie z wykładnią sformułowaną w 
projekcie decyzji najmniejszy mikro-operator telekomunikacyjny bezie posiadał 
znaczącą pozycję rynkową (umożliwiającą ingerencję publiczno-prawną), tj. 
nawet w następującej sytuacji:
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- świadczenia usług telefonii stacjonarnej w jednym budynku,
- posiadania w nim jednego abonenta,
- o ile „świadczy usługi zakańczania połączeń"  dla tego abonenta -  wówczas 

bowiem posiada 100% udział w tym „rynku właściwym” -  sieci (bez względu na 

jej wielkość).

W  ocenie P SM  Winogrady na podkreślenie zasługuje, że wszystkie 

istotne i zwykle stosowane przesłanki prawne „znaczącej pozycji rynkowej”, 
przemawiają za tym, że P SM  Winogrady oczywiście nie posiada „znaczącej pozycji 
rynkowej”. W  szczególności nie są spełnione przesłanki określone w art. 14 ust. 2 
Dyrektywy 2002/21AA/E Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w 

sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa 

ramowa), zgodnie z którym: „Uznaje się, że przedsiębiorstwo posiada znaczącą 
pozycję rynkową, jeżeli samodzielnie lub wspólnie z innymi ma pozycję równoważną 
pozycji dominującej, tj. tak silną pozycję ekonomiczną, że uprawnia go ona do 
postępowania według swojego uznania, nie bacząc na innych konkurentów, klientów i 
ostatecznych konsumentów' (por. także punkt 24 odnośnych Wytycznych Komisji).

Ingerencja publicznoprawna i związana z tym wykładnia i stosowanie 

prawa winny uwzględniać podstawowe zasady wykładni i stosowania prawa. Jeżeli 
wyniki stosowanej wykładni, jak w niniejszej sprawie, prowadzą ad absudrum , już z 

tej przyczyny wykładnia winna zostać skorygowana. Wykładnia winna uwzględniać 
wytyczne wynikające zarówno z przepisów prawa wspólnotowego, jak i podstawowe 

wytyczne wynikające z przepisów Konstytucji RP, tj. w tym przypadku z art. 7 
(działania na podstawie i w granicach prawa), art. 8 (nadrzędności i bezpośredniego 
stosowania przepisów Konstytucji), art. 21 i 22 (gospodarki rynkowej, zasad 

wywłaszczania i ograniczania wolności działalności gospodarczej). Zgodnie zaś z art. 
31 ust. 3 Konstytucji RP: Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są 
konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo 
wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i 
praw.

W  ocenie P SM  Winogrady Prezes UKE nie uzasadnił konieczności 
ingerencji, w szczególności w odniesieniu do konkretnej sytuacji P SM  Winogrady 

(zwraca uwagę szablonowość projektu decyzji).
Prezes UKE nie uzasadnił i nie rozważył także skutków ingerencji w 

kontekście faktycznego wywłaszczenia z pewnego zakresu praw majątkowych -  

wynikających zawartych już umów uprawniających operatorów do naliczania 

określonych stawek dot. zakończania połączeń. Albowiem w sytuacji gdy decyzja 

Prezesa UKE będzie prowadziła do zmniejszania tych stawek operator poniesie 

szkodę (w postaci części utraconych przychodów).
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IV.

W  związku z powyższym podkreślamy również społeczny aspekt 
konsultowanej ingerencji publicznej-prawnej Prezesa UKE oraz kwestię celowości 
tudzież skutków tej ingerencji.

Abonentami usług telefonii stacjonarnej są w PSM  Winogrady zwykle 

osoby starsze, emeryci i renciści, korzystające z tych usług z przyzwyczajenia. 
Ingerencja Prezesa UKE w ocenie P S M  Winogrady nie służy interesom tych osób. Po 
pierwsze utrata ww. części przychodów z zakończania połączeń, chociaż niewielkich, 
to jednak w kontekście już niewielkich ogólnych przychodów z usług stacjonarnych 

może istotnie negatywnie wpłynąć na ogólny bilans tych usług. Także same nałożone 

przez Prezesa UKE obowiązki, w małym przedsiębiorstwie (jakim jest Winogradzka 

Telewizja Kablowa -  jednostka organizacyjna PSM  Winogrady), również będą 

znacząco wpływać na koszty i bilansowanie tych usług. W  konsekwencji stawki 
połączeń mogą wzrosnąć dla ww. abonentów PSM  Winogrady, tj. szkodę poniosą 
konsumenci z grupy osób gorzej sytuowanych materialnie.

W  związku z powyższym PSM  Winogrady wyraża negatywne stanowisko 

wobec projektu decyzji Prezesa UKE.

Załączniki:
1) pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową.
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