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Elektronicznej 

ul. Przemysłowa 30 
00-450 Warszawa 

Krajowa Izba Komunikacji 

Ethernetowej 

ul. Lindleya 16 
02-013 Warszawa 

 

 

DECYZJA  

Na podstawie art. 43 ust. 2 zd. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  
(t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 ze zm., dalej „Pt”) oraz art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 2096 ze zm., dalej „kpa”) w związku z art. 206 ust. 1 Pt, po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Leon Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 
(dalej „spółka Leon”) z dnia 21 grudnia 2018 r. o zobowiązanie Orange Polska S.A. z siedzibą  
w Warszawie (dalej „TP” lub „OPL”) do przygotowania zmiany „Oferty ramowej określającej 
ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania 
połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób 
zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez 
węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji 
danych” (dalej „Oferta SOR”), zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) z dnia 29 września 2010 r., nr DHRT-WOR-6082-4/10 
(109), zmienionej następnie decyzjami Prezesa UKE, w zakresie oferowania punktów styku 
sieci w technologii Internet Protocol/Session Internet Protocol (dalej „IP/SIP”),  

Warszawa, 24 grudnia 2019 r. 

 

PREZES  

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

DR.WORK.6082.1.2019.134 
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I. zobowiązuję OPL do przygotowania zmiany oferty ramowej w części, poprzez 

wprowadzenie do Oferty SOR punktów styku sieci w technologii IP/SIP, w terminie  

90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji (dalej „Decyzja”), 

II. na podstawie art. 108 § 1 kpa nadaję Decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 22 września 2009 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DART-SMP- 6040-5/09 (22), (dalej 
„Decyzja SMP 2009”) w której ustalił, że na krajowym rynku świadczenia usługi zakańczania 
połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (sieci telefonicznej w stałej lokalizacji) 
TP zgodnym z obszarem sieci, w której następuje zakończenie połączenia, nie występuje 
skuteczna konkurencja oraz wyznaczył TP jako przedsiębiorcę telekomunikacyjnego 
o znaczącej pozycji na tym rynku. 

W dniu 29 września 2010 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT-WOR-6082-4/10(109), 
w której zatwierdził Ofertę SOR. 

W dniu 5 kwietnia 2011 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT-WOR-6082-4/10(219), w której 
w części uchylił i zmienił decyzję z dnia 29 września 2010 r. 

W dniu 5 sierpnia 2011 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DART-SMP-6040-5/10 (42), w której 
ustalił, że na krajowym rynku świadczenia usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej 
publicznej sieci telefonicznej (sieci telefonicznej w stałej lokalizacji) (dalej „Rynek 8”) 
nie występuje skuteczna konkurencja oraz wyznaczył TP jako przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji na tym rynku (dalej „Decyzja SMP 2011”). 

W dniu 4 października 2011 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT-WORK-6082-2/11 (70) 
zmieniającą Ofertę SOR w zakresie wprowadzenia możliwości świadczenia Usługi BSA1  
w technologii VDSL2. 

W dniu 3 marca 2014 r., Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT-WORK-6082-1/12 (283) 
zmieniającą Ofertę SOR w zakresie usług informacyjno – zleceniowych. 

W dniu 30 maja 2014 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT-WORK-6082-7/13 (76) 
zmieniającą Ofertę SOR w zakresie wprowadzenia nowej opcji Usługi BSA – do 80 Mb/s. 

W dniu 2 czerwca 2014 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT-WORK-6082-3/11 (448) 
zmieniającą Ofertę SOR w zakresie zasad świadczenia Usługi LLU3 i Usługi BSA. 

W dniu 7 października 2014 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DART-SMP-6040-1/14(121) 
określającą rynek właściwy jako rynek świadczenia hurtowych usług dostępu 
szerokopasmowego (rynek 5) i wyznaczył OPL jako przedsiębiorcę telekomunikacyjnego 
o znaczącej pozycji rynkowej (dalej „Decyzja SMP 5”). 

W dniu 26 lutego 2015 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT-WORK-6082-2/13 (133) 
zmieniającą Ofertę SOR w zakresie narzędzi przekazywania danych rozliczeniowo 
bilingowych dla Usługi WLR. 

                                                 
1 ang. Bitstream Access – usługa dostępu telekomunikacyjnego w zakresie szerokopasmowego dostępu  

do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej TP na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej 
transmisji danych. 

2 ang. Very High Speed DSL – cyfrowa linia abonencka o bardzo wysokiej przepustowości bitowej. 
3 ang. Local Loop Unbundling – usługa dostępu telekomunikacyjnego w zakresie dostępu pełnego  

i współdzielonego do łącza abonenckiego. 
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W dniu 5 maja 2015 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT-WORK-6082-7/13 (177), w której 
w części uchylił i zmienił decyzję DHRT-WORK-6082-7/13 (76) z dnia 30 maja 2014 r. 

W dniu 9 czerwca 2015 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT-WORK-6082-4/12 (194),  
zmieniającą Ofertę SOR poprzez wprowadzenie Usługi BSA świadczonej w podwyższonej 
klasie ruchu (klasa C2) na poziomie dostępu Ethernet, w opcjach przepływności w przedziale 
od „DSL 250” do „DSL 15000” oraz nowej opcji Usługi BSA „DSL 20000” świadczonej  
w podwyższonej klasie ruchu, na poziomach dostępu ATM, Ethernet, IP Zarządzany oraz IP 
Niezarządzany. 

W dniu 3 lipca 2015 r. Prezes UKE wydał decyzję DHRT-WORK-6082-3/11 (611), w której 
w części uchylił i zmienił decyzję DHRT-WORK-6082-3/11 (448) z dnia 2 czerwca 2014 r. 

W dniu 2 listopada 2015 r. Prezes UKE wydał decyzję DHRT.WORK.6082.6.2015.49, 
zmieniającą Ofertę SOR w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii 
FTTH4. 

W dniu 21 grudnia 2015 r. Prezes UKE wydał decyzję DHRT.WORK.6082.4.2015.99, 
zmieniającą Ofertę SOR w zakresie realizacji przez OPL zamówień na usługi regulowane 
powiązane z przeniesieniem numeru, uwzględniając konieczność wykonywania komunikacji 
w zakresie wniosku abonenta o przeniesienie numeru z wykorzystaniem Platformy 
Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych. 

W dniu 16 maja 2016 r. Prezes UKE wydał decyzję DHRT.WORK.6082.2.2016.3,  
zmieniającą Ofertę SOR w zakresie usługi udostępnienia Ciemnego włókna światłowodowego 
oraz udostępnienia i utrzymania Lokalnej Pętli Światłowodowej. 

W dniu 4 czerwca 2016 r. Prezes UKE wydał decyzję DHRT.WORK.6082.1.2016.6,  
zmieniającą Ofertę SOR poprzez wprowadzenie w Ofercie SOR alternatywnego procesu 
dostarczania usług hurtowych. 

W dniu 11 sierpnia 2016 r. Prezes UKE wydał decyzję DHRT.WORK.6082.10.2016.28, 
zmieniającą Ofertę SOR w zakresie zapewnienia dostępu do urządzeń dostępu 
szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej w związku  
z obowiązkami regulacyjnymi nałożonymi na OPL w Decyzji SMP 5. 

W dniu 6 grudnia 2016 r. Prezes UKE wydał decyzję DHRT.WORK.6082.3.2016.46, którą 
zmienił Ofertę SOR w zakresie mechanizmu aktualizacji listy Fizycznych Punktów Styku Sieci  
i listy Punktów Dostępu do Usługi. 

W dniu 25 maja 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję DHRT.WORK.6082.10.2016.101, którą 
uchylił w części decyzję Prezesa UKE z dnia 11 sierpnia 2016 r. nr DHRT.WORK.6082.10. 
2016.28 i orzekł co do istoty sprawy. W pozostałym zakresie decyzję utrzymał w mocy. 

W dniu 25 września 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję DHRT.WORK.6082.8.2017.85 
zmieniającą Ofertę SOR poprzez zmianę wysokości opłaty za Usługę WLR. 

W dniu 26 września 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję DHRT.SMP.6041.5.2017.92, w której 
ustalił, że na Rynku 8 występuje skuteczna konkurencja. Wobec powyższego Prezes UKE 
uchylił obowiązki regulacyjne określone w Decyzji SMP 2011, jednocześnie określając termin 
uchylenia obowiązków regulacyjnych na okres 2 lat od dnia doręczenia decyzji OPL. 

                                                 
4 ang. Fiber To The Home – system telekomunikacyjny doprowadzający światłowód do mieszkania. 
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W dniu 8 października 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję DHRT.WORK.6082.9.2017.68 
zmieniającą Ofertę SOR poprzez wykreślenie opłaty za usługę przeniesienia numeru. 

Pismem z dnia 21 grudnia 2018 r. (data wpływu do UKE dnia 28 grudnia 2018 r.) spółka Leon 
wniosła o zobowiązanie OPL do przygotowania zmiany Oferty SOR w zakresie oferowania 
punktów styku sieci w technologii IP/SIP (dalej „Wniosek”). 

Pismem z dnia 4 stycznia 2019 r. Prezes UKE na podstawie art. 61 § 4 kpa zawiadomił OPL, 
Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie (dalej „PIIT”), Krajową Izbę 
Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie, Polską Izbę Komunikacji 
Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (dalej „PIKE”) oraz Krajową Izbę Komunikacji 
Ethernetowej z siedzibą w Warszawie (dalej „KIKE”) o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w przedmiocie zobowiązania OPL do zmiany Oferty SOR. Jednocześnie 
Prezes UKE poinformował, że zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2 kpa organizacja społeczna może 
wystąpić do organu z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest 
to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. 

Pismem z dnia 16 stycznia 2019 r. (data wpływu do UKE dnia 30 stycznia 2019 r.) PIKE 
wniosła o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

Postanowieniem z dnia 8 lutego 2019 r. Prezes UKE dopuścił PIKE do udziału 
w postępowaniu. 

Pismem z dnia 4 lutego 2019 r. (data wpływu do UKE dnia 11 lutego 2019 r.) PIIT wniosła 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2019 r. Prezes UKE dopuścił PIIT do udziału 
w postępowaniu. 

Pismem z dnia 11 lutego 2019 r., nr TKRHA/BK/OPL-017/02/19 (data wpływu do UKE dnia 
12 lutego 2019 r.) OPL przedstawiła stanowisko w przedmiotowej sprawie oznaczając 
je klauzulą „tajemnica Orange Polska S.A. – confidential”. 

Pismem z dnia 13 marca 2019 r. Prezes UKE wezwał OPL do przedłożenia wersji jawnej pisma 
OPL z dnia 11 lutego 2019 r. 

Pismem z dnia 25 marca 2019 r. (data wpływu do UKE dnia 25 marca 2019 r.) OPL 
przedstawiła wersję jawną pisma OPL z dnia 11 lutego 2019 r. 

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2019 r. Prezes UKE ograniczył spółce Leon, PIKE oraz PIIT 
wgląd do materiału dowodowego zawartego w piśmie OPL z dnia 11 lutego 2019 r. 
nr TKRHA/BK/OPL-017/02/19 oznaczonego klauzulą „tajemnica Orange Polska S.A. – 

confidential”. 

Pismem z dnia 24 maja 2019 r. Prezes UKE wezwał OPL do przedstawienia wyjaśnień 
w sprawie. 

Pismem z dnia 5 czerwca 2019 r. (data wpływu do UKE dnia 7 czerwca 2019 r.) w odpowiedzi 
na pismo Prezesa UKE z dnia 24 maja 2019 r. OPL przedstawiła wyjaśnienia w sprawie 
oznaczając jednocześnie pismo klauzulą „tajemnica Orange Polska S.A. – confidential”. 

Pismem z dnia 11 czerwca 2019 r. Prezes UKE wezwał OPL do przedłożenia wersji jawnej 
pisma z dnia 5 czerwca 2019 r. 
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Pismem z dnia 21 czerwca 2019 r. (data wpływu do UKE dnia 25 czerwca 2019 r.) 
w odpowiedzi na wezwanie Prezesa UKE z dnia 11 czerwca 2019 r. OPL przedstawiła wersję 
jawną pisma z dnia 5 czerwca 2019 r. 

Pismem z dnia 25 czerwca 2019 r. w odpowiedzi na pismo OPL TKRHA/BK/OPL-017/02/19 
z dnia 11 lutego 2019 r., spółka Leon przedstawiła stanowisko w sprawie. 

Pismem z dnia 11 lipca 2019 r. (data wpływu do UKE dnia 11 lipca 2019 r.) OPL wniosła 
o zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa powołując się na okoliczność 
wystąpienia zagadnienia wstępnego w innych prowadzonych przez Prezesa UKE 
postępowaniach administracyjnych. 

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2019 r. Prezes UKE ograniczył spółce Leon, PIKE oraz PIIT 
prawo wglądu do materiału dowodowego zawartego w piśmie OPL z dnia 5 czerwca 2019 r. 
w zakresie nieujawnionym w wersji jawnej tego pisma. 

Pismem z dnia 22 lipca 2019 r., nr TKRHA/BK/OPL-72/07/19 oznaczonym klauzulą „tajemnica 

Orange Polska S.A. – confidential” OPL przedstawiła odpowiedź na stanowisko spółki Leon 
zawarte w piśmie z dnia 25 czerwca 2019 r.  

Pismem z dnia 25 lipca 2019 r. (data wpływu do UKE dnia 25 lipca 2019 r.) KIKE wniosła 
o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

Pismem z dnia 1 sierpnia 2019 r. Prezes UKE wezwał OPL do przedłożenia wersji jawnej 
pisma OPL z dnia 22 lipca 2019 r. 

Postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2019 r. Prezes UKE dopuścił KIKE do udziału 
w postępowaniu. 

Pismem z dnia 12 sierpnia 2019 r. w odpowiedzi na wezwanie Prezesa UKE z dnia 1 sierpnia 
2019 r. OPL przedstawiła wersję jawną pisma z dnia 22 lipca 2019 r. 

Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2019 r. Prezes UKE ograniczył uczestnikom postępowania 
(spółce Leon, PIKE, PIIT i KIKE) prawo wglądu do materiału dowodowego zawartego w piśmie 
OPL z dnia 22 lipca 2019 r., nr TKRHA/BK/OPL-72/07/19 oraz ograniczył KIKE prawo wglądu 
do materiału dowodowego zawartego w piśmie OPL z dnia 11 lutego 2019 r. 
nr TKRHA/BK/OPL-017/02/19 w zakresie nieujawnionym w wersji jawnej tego pisma. 

Pismem z dnia 9 września 2019 r. Prezes UKE poinformował podmioty biorące udział 
w postępowaniu o przysługującym im na podstawie art. 10 § 1 kpa prawie do zapoznania 
się z materiałem zgromadzonym w sprawie, a także do wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

Pismem z dnia 17 września 2019 r. OPL przedstawiła stanowisko w sprawie. 

Pismem z dnia 18 września 2019 r. KIKE przedstawiła stanowisko w sprawie.  

Pismem z dnia 22 września 2019 r. Francusko – Polska Izba Gospodarcza z siedzibą 
w Warszawie wniosła o dopuszczenie do postępowania. 

Pismem z dnia 24 września 2019 r. OPL wniosła o wyznaczenie dodatkowego terminu 
umożliwiającego zapoznanie się ze stanowiskiem KIKE z dnia 18 września 2019 r. 

Pismem z dnia 4 października 2019 r. OPL przedstawiła stanowisko w sprawie i odniosła się 
do stanowiska KIKE z dnia 18 września 2019 r.  
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Postanowieniem z dnia 18 października 2019 r. Prezes UKE ograniczył KIKE prawo wglądu  
do materiału dowodowego zawartego w piśmie OPL z dnia 5 czerwca 2019 r. w zakresie 
nieujawnionym w wersji jawnej tego pisma. 

Pismem z dnia 25 października 2019 r. Leon odniósł się do stanowiska OPL z dnia  
4 października 2019 r. 

Postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 r. Prezes UKE odnosząc się do wniosku OPL z dnia 
11 lipca 2019 r. odmówił zawieszenia przedmiotowego postępowania. 

Postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 r. Prezes UKE odnosząc się do wniosku OPL z dnia 
17 września 2019 r. odmówił przeprowadzenia mediacji w sprawie. 

Postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 r. Prezes UKE odmówił dopuszczenia Francusko – 
Polskiej Izby Gospodarczej do postępowania w sprawie z Wniosku.  

Pismem z dnia 28 listopada 2019 r. Prezes UKE wezwał OPL o przedstawienie wersji jawnej 
pisma z dnia 4 października 2019 r. 

Pismem z dnia 2 grudnia 2019 r. OPL przekazała wersję jawną pisma z dnia 4 października 
2019 r. 

Pismem z dnia 6 grudnia 2019 r. Francusko-Polska Izba Gospodarcza złożyła wniosek  
o ponowne rozpoznanie sprawy w zakresie postanowienia z dnia 27 listopada 2019 r. 
w którym Prezes UKE odmówił dopuszczenia Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej 
do postępowania w sprawie z Wniosku. 

Pismem z dnia 6 grudnia 2019 r. (data wpływu do UKE: 9 grudnia 2019 r.) Francusko-Polska 
Izba Gospodarcza złożyła wniosek o umożliwienie przedstawienia poglądu w sprawie 
z Wniosku.  

Pismem z dnia 9 grudnia 2019 r. Prezes UKE poinformował podmioty biorące udział 
w postępowaniu o przysługującym im na podstawie art. 10 § 1 kpa prawie do zapoznania 
się z materiałem zgromadzonym w sprawie, a także do wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Prezes UKE dołączył jednocześnie do akt 
sprawy pismo OPL z dnia 25 października 2019 r. w wersji jawnej i tajnej. 

Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2019 r. Prezes UKE ograniczył pozostałym podmiotom 
biorącym udział w postępowaniu prawo wglądu do materiału dowodowego zawartego  
w piśmie OPL z dnia 4 października 2019 r. w zakresie nieujawnionym w wersji jawnej tego 
pisma. 

Postanowieniem z dnia 10 grudnia 2019 r. Prezes UKE ograniczył pozostałym podmiotom 
biorącym udział w postępowaniu prawo wglądu do materiału dowodowego zawartego  
w piśmie OPL z dnia 25 października 2019 r. w zakresie nieujawnionym w wersji jawnej tego 
pisma. 

W dniu 11 grudnia 2019 r. Prezes UKE wydał decyzję DHRT.SMP.6040.80.2018.54 (dalej 
„Decyzja SMP 2019”5), w której ustalił, że na hurtowym rynku świadczenia usługi zakańczania 
połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji występuje przedsiębiorca 
telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej, wyznaczył OPL jako przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej na hurtowym rynku świadczenia usługi 
zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji, nałożył na OPL 

                                                 
5 http://bip.uke.gov.pl/decyzje/decyzje-smp/decyzje-dotyczace-rynku-ftr,4.html 
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obowiązki regulacyjne oraz utrzymał i zmienił obowiązki regulacyjne nałożone na OPL 
Decyzją SMP 2009.  

Postanowieniem z dnia 23 grudnia 2019 r. Prezes UKE odmówił Francusko – Polskiej Izbie 
Gospodarczej możliwości przedstawienia poglądu w sprawie z Wniosku. 

Postanowieniem z dnia 23 grudnia 2019 r. Prezes UKE utrzymał w mocy postanowienie 
z dnia 27 listopada 2019 r., którym Prezes UKE odmówił dopuszczenia Francusko – Polskiej 
Izby Gospodarczej do postępowania w sprawie z Wniosku. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Prezes UKE stwierdził, co następuje: 

Zgodnie z art. 206 ust. 1 Pt, postępowanie przed Prezesem UKE prowadzone jest  
na podstawie kpa ze zmianami wynikającymi z Pt oraz ustawy z dnia 7 maja 2010 r.  
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2410). 

Podstawą wydania Decyzji jest art. 43 ust. 2 zd. 1 Pt, zgodnie z którym „w przypadku zmiany 
zapotrzebowania na usługi lub zmiany warunków rynkowych Prezes UKE może z urzędu 
lub na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zobowiązać operatora 
do przygotowania zmiany oferty ramowej w całości lub w części.” Powyższy przepis reguluje 
zatem kwestie związane ze zobowiązaniem operatora o znaczącej pozycji rynkowej 
do przygotowania zmiany oferty ramowej, tj. tryb wszczęcia postępowania, przedmiot 
i zakres zobowiązania do przygotowania zmiany oferty ramowej oraz przesłanki 
uprawniające Prezesa UKE do zobowiązania operatora do przygotowania zmiany oferty 
ramowej.  

Mając na uwadze treść art. 43 ust. 2 zd. 1 Pt, należy podkreślić, że w przypadku zmiany 
zapotrzebowania na usługi lub zmiany warunków rynkowych Prezes UKE może z urzędu 
lub na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zobowiązać operatora 
do przygotowania zmiany oferty ramowej w całości lub w części. Zgodnie z wyrokiem 
Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej „NSA”) z dnia 23 stycznia 2013 r., sygn. akt II GSK 
1981/11, LEX 1361522 „artykuł 43 ust. 2 p.t. jako przesłanki wprowadzenia przez 
przedsiębiorcę zmian do obowiązującej oferty ramowej wskazuje zmiany zapotrzebowania 
na usługi lub zmiany warunków rynkowych. Przesłanki te muszą być interpretowane w taki 
sposób, aby w przypadku dostrzeżenia przez organ wystąpienia wskazanych wyżej 
zniekształceń lub barier organ miał możliwość zobowiązania do dokonania zmiany oferty 
ramowej, która wyeliminuje nieprawidłowości. Nie jest do zaakceptowania taka wykładnia 
art. 43 ust. 2 p.t., która mimo stwierdzenia, że po wprowadzeniu oferty ramowej na rynku 
konkurencyjnym występują nieprawidłowości, nie daje możliwości zobowiązania 
przedsiębiorcy do przygotowania stosownych zmian tej oferty”. 

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny: „Wniosek o zmianę oferty może pochodzić nie tylko  
od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zainteresowanego zmianą oferty, ale także  
od zobowiązanego ofertą operatora. Wniosek musi szczegółowo uzasadniać, dlaczego 
konieczne jest dokonanie zmiany oferty oraz wyjaśniać relacje pomiędzy zmianami 
w zakresie zapotrzebowania na usługi lub zmianami warunków rynkowych a koniecznością 
dokonania zmian ofert ramowych” (M. Rogalski, K. Kawałek, Prawo telekomunikacyjne. 
Komentarz, Warszawa 2010 r.). Wskazać jednocześnie należy, że wniosek w sprawie 
zobowiązania do zmiany oferty ramowej powinien być uzasadniony, gdyż tylko taki wniosek 
powoduje wszczęcie przez Prezesa UKE postępowania w sprawie wydania decyzji 
zobowiązującej do dokonania zmiany oferty ramowej. Jeżeli wniosek nie jest uzasadniony 
Prezes UKE odmawia zobowiązania operatora do zmiany oferty ramowej w formie decyzji. 
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Warunkiem wydania decyzji na podstawie art. 43 ust. 2 Pt jest również, istnienie 
obowiązującej oferty ramowej, zostało to również podkreślone w wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego (dalej „WSA”) w Warszawie z dnia 5 marca 2008 r. o sygn. akt VI 
SA/Wa 2164/07. 

W zależności od wyników dokonanej oceny, Prezes UKE jest uprawniony do: 
1. zobowiązania operatora do przygotowania zmiany oferty ramowej w całości 

lub w części, 
2. odmowy zobowiązania operatora do przygotowania zmiany oferty ramowej  

w całości lub w części. 

W związku z powyższym, Prezes UKE, rozpatrując sprawę, kierował się przesłankami, 
określonymi w art. 43 ust. 2 Pt, tj.: 

1) istnieniem obowiązującej oferty ramowej, 
2) uzasadnionym wnioskiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, oraz  
3) wystąpieniem zmiany zapotrzebowania na usługi lub wystąpieniem zmiany warunków 

rynkowych. 

Odnosząc powyższe do sprawy Prezes UKE stwierdził co następuje: 

Dokonując analizy przepisu art. 43 ust. 2 zd. 1 Pt, pod kątem wystąpienia ww. przesłanek, 
Prezes UKE stwierdza jednoznacznie, że na dzień wydania Decyzji obowiązującą ofertą 
ramową jest Oferta SOR, co czyni zadość pierwszej z przesłanek określonych w art. 43 ust. 
2 Pt. tj. istnieniu obowiązującej oferty ramowej.  

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na Wniosek spółki Leon. Prezes UKE stwierdza, 
że spółka Leon jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 27 Pt, 
zarejestrowanym pod numerem 1471 w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
prowadzonym przez Prezesa UKE. W związku z powyższym spółka Leon posiada w świetle 
art. 43 ust. 2 zd. 1 Pt legitymację do złożenia wniosku w przedmiocie zobowiązania operatora 
telekomunikacyjnego do przygotowania zmiany oferty ramowej. 

We wniosku z dnia 21 grudnia 2019 r. spółka Leon wskazała, że stosowana obecnie 
technologia oparta na punktach styku PSTN i protokole SS7 jest nieefektywna i przestarzała. 
Powołała się również na trudności w dostępie do sprzętu wymaganego do utrzymania 
połączeń sieci w technologii PSTN SS7 z uwagi na jego stopniowe wycofywanie z rynku. 
Prezes UKE wskazaną przez spółkę Leon zmianę warunków rynkowych poddał wnikliwej 
analizie w toku prowadzonego postępowania.  

Prezes UKE w Decyzji uwzględnił pogląd wyrażony w wyroku WSA w Warszawie z dnia 5 maja 
2014 r. o sygn. VI SA/Wa 2624/13, zgodnie z którym: „[…]organ regulacyjny musi wykazać, 
że okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że stosowana przez operatora 
dotychczasowa oferta ramowa nie uwzględnia zaistniałych zmian zapotrzebowania na usługi 
lub zmian warunków rynkowych, co uzasadnia potrzebę dokonania zmian, oczywiście gdy 
na operatora nałożono uprzednio stosowne obowiązki regulacyjne. Ponadto należy 
zauważyć, że skoro decyzja wydana na podstawie art. 43 ust. 2 Pt powinna określać  
te zapotrzebowania na usługi lub zmiany warunków rynkowych, które uzasadniają potrzebę 
dokonania zmian w ofercie ramowej, to organ regulacyjny nie może poprzestać na ogólnym 
określeniu tych zmian, ale wskazać konkretnie, jakie usługi lub na czym polegające zmiany 
warunków rynkowych mogą uzasadnić potrzebę dokonania stosownych zmian oferty” - 
podobnie M. Rogalski (w:) M. Rogalski (red.), K. Kawałek, komentarz do art. 43 Prawa 
telekomunikacyjnego, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. T. 7, Warszawa 2010.  
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Odnosząc się do kwestii technicznych należy wskazać, że obecnie do obsługi połączeń 
telefonicznych w punktach styku, w tym również do kierowania połączeń alarmowych, 
operatorzy telekomunikacyjni stosują głównie dwa rodzaje protokołów dla połączeń sieci tj. 
system sygnalizacji SS7 i protokół SIP. Protokół SIP umożliwia realizację szerszego zakresu 
usług, w tym usług szerokopasmowych takich jak HD voice i video rozmowy. Należy 
zauważyć, iż obecnie większość dużych operatorów wdraża protokoły komutacyjne IMS6 
oparte na protokole IP. Przykładem jest uruchomienie przez OPL usługi VoLTE bazującej na 
technologii IMS7. Analogiczną usługę posiadają w swojej ofercie również P4 sp. z o.o.8 i T-
Mobile Polska S.A.9. Stosowanie do obsługi połączeń sieci w technologii TDM przy użyciu 
sygnalizacji SS7 wynika z uwarunkowań historycznych oraz z pozostawania w użyciu 
odpowiednich urządzeń jednakże, od pewnego czasu można zaobserwować trend związany 
z odchodzeniem od stosowania systemu sygnalizacji SS7 na rynku telekomunikacyjnym10. 
Ponadto o zmianie warunków rynkowych świadczy fakt, że Komisja Europejska prowadząc 
prace w zakresie wysokości opłat za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych 
wskazuje, że technologia IMS powinna stanowić podstawową technologię wymiany ruchu 
między operatorami stacjonarnymi. Planowana przez Komisję Europejską niska stawka 
za zakańczanie połączeń w sieci stacjonarnej (dalej „FTR”) jest wyliczana w oparciu o model 
kosztowy, który uwzględnia wyłącznie technologię IMS11. 

Wniosek dotyczy usługi dostępu telekomunikacyjnego w zakresie zakańczania połączeń 
w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej OPL. Usługa dostępu 
telekomunikacyjnego w zakresie zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej OPL jest związana z realizacją usług międzyoperatorskich zakańczania 
połączeń w sieci OPL, wymianą ruchu międzysieciowego pomiędzy siecią OPL a sieciami 
operatorów alternatywnych przyłączonych do sieci OPL i odbywa się w oparciu o punkty 
dostępu do usługi (PDU). Na podstawie Decyzji SMP 2019 Prezes UKE wyznaczył OPL jako 
przedsiębiorcę o znaczącej pozycji rynkowej na hurtowym rynku świadczenia usługi 
zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji oraz:  

• nałożył obowiązek, o którym mowa w art. 44 Pt, polegający na stosowaniu opłat 
za zakańczanie połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji w wysokości 
ustalonej przez Prezesa UKE; 

• w części utrzymał a w części zmienił nałożone Decyzją SMP 2009 obowiązki regulacyjne. 

Prezes UKE w Decyzji SMP 2019 uznał jednocześnie, iż „rynek właściwy na poziomie 

hurtowym składa się z usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej 

lokalizacji Operatora, obejmującej:  

• połączenia telefoniczne, kierowane do abonentów publicznej sieci telefonicznej w stałej 

lokalizacji Operatora; 

• połączenia do numerów alarmowych (99X, 98X, 112 – przydzielonych służbom ustawowo 

powołanym do niesienia pomocy). 

                                                 
6 ang. IP Multimedia Subsystem – ramowa architektura umożliwiająca przesyłanie danych i głosu w sieciach  

IP w oparciu między innymi o protokół SIP. 
7 https://biuroprasowe.orange.pl/informacje-prasowe/orange-jako-pierwszy-operator-komorkowy-w-polsce-uruchomil-volte/. 
8 https://www.play.pl/uslugi/volte/. 
9 https://biznes.t-mobile.pl/pl/volte-vowifi. 
10 Dane cullen-international.com. 
11 http://uke.gov.pl/akt/konsultacje-modelu-kosztowego-ftr,209.html. 
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Należy przy tym wskazać, że powyższe kategorie połączeń mogą być realizowane w oparciu 

o łącza analogowe i cyfrowe m.in. przy użyciu następujących mediów transmisyjnych:  

- kabli miedzianych, 

- kabli światłowodowych, 

- łączy bezprzewodowych. 

Są to najczęściej wykorzystywane do tego celu technologie, co nie oznacza jednak, iż 

poszczególni operatorzy nie mogą wykorzystywać innych technologii. Ponadto, Prezes UKE, 

zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne, regulując rynki telekomunikacyjne, kieruje się 

zasadą neutralności technologicznej (art. 1 ust 2 pkt 5 Pt).” 

W ten sposób została wyrażona zasada neutralności technologicznej wynikająca wprost 
z art. 1 ust. 2 pkt 5 Pt rozumiana jako dyrektywa równego traktowania przez organy władzy 
publicznej technologii telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług na 
rynku międzyoperatorskim. W tym miejscu należy podkreślić, że wraz ze zmianą 
zapotrzebowania na usługi lub zmianą warunków rynkowych, Prezes UKE z urzędu lub na 
uzasadniony wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego może w tym zakresie zmienić 
obowiązującą ofertę ramową. Taka zmiana dostosowuje obowiązującą ofertę ramową do 
zmian zachodzących na rynku telekomunikacyjnym w związku z rozwojem technologicznym 
oraz zmieniającymi się preferencjami i zapotrzebowaniem użytkowników.  

Zmiana warunków rynkowych 

Mając powyższe na uwadze, odnosząc się do przesłanki zmiany warunków rynkowych, należy 
wskazać, że rozwój technologii telekomunikacyjnych sprawia, iż obowiązek oferowania 
punktów styku sieci w technologii IP staje się coraz powszechniejszą praktyką krajowych 
organów regulacyjnych państw europejskich. W 2012 r. spośród wybranych krajów jedynie 
Grecja i Hiszpania posiadały obowiązek oferowania punktów styku sieci w technologii IP 
przez operatorów objętych decyzjami SMP. W 2019 r. sytuacja wygląda zupełnie inaczej. 
Już w szesnastu na dwadzieścia siedem krajów wprowadzono przedmiotowy obowiązek. 
Świadczy to jednoznacznie o zmianie warunków rynkowych na europejskim rynku 
telekomunikacyjnym i przemawia za wprowadzeniem obowiązku oferowania punktów styku 
sieci dla usług głosowych w technologii IP/SIP, również na podstawie Oferty SOR. 

Tabela 1.  
Obowiązek oferowania punktów styku sieci w technologii IP przez operatorów telekomunikacyjnych objętych obowiązkami 
regulacyjnymi nałożonymi decyzjami SMP 

Kraj 
Obowi ązek oferowania punktów styku sieci 

w technologii IP dla ruchu głosowego 
2012 r. 2019 r. 

Austria NIE NIE 

Bułgaria NIE TAK 

Belgia NIE TAK 

Chorwacja NIE TAK 

Czechy NIE NIE 

Cypr NIE TAK 

Dania NIE TAK 

Estonia NIE NIE 
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Finlandia NIE NIE 

Francja NIE TAK 

Grecja TAK TAK 

Hiszpania TAK TAK 

Holandia NIE NIE 

Irlandia NIE NIE 

Luksemburg NIE TAK 

Litwa NIE NIE 

Łotwa NIE NIE 

Niemcy NIE TAK 

Norwegia NIE TAK 

Portugalia NIE TAK 

Rumunia NIE TAK 

Słowacja NIE NIE 

Słowenia NIE TAK 

Szwecja NIE TAK 

Włochy NIE TAK 

Węgry NIE NIE 

Wielka Brytania NIE NIE 

źródło: UKE na podstawie Cullen International 

Zmiana warunków rynkowych widoczna jest również w zmianie struktury abonenckiej 
ze względu na wykorzystywaną technologię dostępową. Odnotowano wyraźny wzrost 
udziału technologii FTTH w rynku (Wykres 1.). Segment ten jest dynamicznie 
rozbudowywany. W 2017 r. udział technologii FTTH na polskim rynku telekomunikacyjnym, 
w ogóle stosowanych technologiach stanowił 5,2% ogółu, co stanowi wzrost o 1,6 p.p.  
w stosunku do roku 201612. W 2018 r. udział technologii FTTH w odniesieniu do 2017 r. 
wzrósł już o prawie 3 p.p. i stanowił 8,0% ogółu13. Potwierdza to wzrost zapotrzebowania 
na realizację usług telekomunikacyjnych świadczonych przy zastosowaniu technologii FTTH,  
a jednocześnie stwarza korzystne warunki infrastrukturalne do migracji ruchu głosowego  
do sieci telekomunikacyjnej wykorzystującej rozwiązania oparte na protokole IP. Na rynku 
usług telekomunikacyjnych widoczny jest trend zastępowania sieci PSTN i migracji ruchu 
głosowego do sieci pakietowej „All-IP”, w części dostępowej realizowanej w oparciu 
o technologię FTTH. Wskazana powyżej zmiana warunków rynkowych i zmiana 
zapotrzebowania na usługi uzasadnia, zdaniem Prezesa UKE, zmianę Oferty SOR poprzez 
wprowadzenie obowiązku realizacji punktu styku sieci w technologii IP/SIP. Konieczność 
wprowadzenia zmian w Ofercie SOR podyktowana jest obowiązkiem realizacji przez Prezesa 
UKE naczelnych zasad prawa telekomunikacyjnego: 

- zasady zapewnienia ładu w gospodarce numeracją, częstotliwościami oraz zasobami 
orbitalnymi, 

                                                 
12 Raport UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2017 r. 
13 Raport UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r. 
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- zasady zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny 
i jakości usług telekomunikacyjnych, jak również wspierania równoprawnej i skutecznej 
konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych poprzez realizację równego 
traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi na rynku 
regulowanym.  

Ponadto Prezes UKE zobowiązany jest realizować zasadę rozwoju i wykorzystania 
nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, do której bez wątpienia należy sieć 
pakietowa „All-IP”.  

Prezes UKE związany jest celami polityki regulacyjnej w szczególności zapobiegania 
zniekształcaniu lub ograniczaniu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, zapewnienia 
użytkownikom, także użytkownikom niepełnosprawnym, osiąganie maksymalnych korzyści 
w zakresie cen, różnorodności i jakości usług oraz równego traktowania przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych. Podkreślenia wymaga fakt, że Prezes UKE związany jest również 
zasadą neutralności technologicznej stanowiącej dyrektywę skierowaną do krajowych 
regulatorów rynku telekomunikacyjnego, zgodnie z którą, regulator (w tym przypadku Prezes 
UKE) zobowiązany jest określać cele, prawa i obowiązki związane z sieciami i usługami, 
ale nie powinien narzucać ani dyskryminować żadnych technologii. Zobowiązanie OPL  
na podstawie Decyzji do przygotowania zmiany oferty ramowej wychodzi naprzeciw 
realizacji celów Prezesa UKE jako organu regulacyjnego, jakimi są usunięcie ograniczeń 
technologicznych w realizacji obowiązków regulacyjnych nałożonych na OPL Decyzją SMP 
2019 i realizacja zasady neutralności technologicznej. Umożliwia to operatorom 
zainteresowanym świadczeniem usług w oparciu o Ofertę SOR, nawiązanie współpracy  
z OPL, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii - funkcjonujących i działających obecnie 
na rynku usług międzyoperatorskich. 

Wykres 1. Struktura abonentów ze względu na wykorzystywaną technologię dostępową na rynku telekomunikacyjnym

 

źródło: UKE 
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W odniesieniu do przesłanki zmiany zapotrzebowania na usługi, ustawodawca posłużył 
się pojęciem niedookreślonym, pozostawiając tym samym kwestię ustalenia jego treści 
w kompetencji Prezesa UKE. Potwierdzenie powyższej kompetencji znajduje 
odzwierciedlenie w orzecznictwie. Zgodnie z treścią wyroku WSA w Warszawie z dnia 5 maja 
2014 r. o sygn. akt VI SA/Wa 2624/13 „[…] należy uznać, iż na gruncie ustawy - Prawo 
telekomunikacyjne możliwość nałożenia obowiązku zmiany oferty ramowej, jako środka 
zaradczego przewidzianego w cyt. ustawie, jest dyskrecjonalną kompetencją organu 
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regulacyjnego wynikającą z oceny adekwatności tego środka regulacyjnego, 
z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, celów ustawy oraz celów polityki regulacyjnej 
określonych m.in. w art. 1 ust. 2, art. 25 ust. 4, art. 42 ust. 1 i art. 189 ust. 2 cyt. ustawy 
(podobnie: A. Chrzanowski, Stosowanie ofert ramowych w praktyce regulacyjnej (w:) 
Regulacja rynków telekomunikacyjnych, pod red. S. Piątka, Warszawa 2007, s. 312.). 

Rozwój technologiczny rynku telekomunikacyjnego sprawia, że sieciowe usługi 
telekomunikacyjne ulegają radykalnym zmianom – obecnie głównie za sprawą rozwoju sieci 
Internet i usług o dużym zapotrzebowaniu na pasmo. Powstają nowe usługi charakteryzujące 
się dużym popytem na rynku detalicznym co w sposób oczywisty przekłada się na rynek 
hurtowego świadczenia usług telekomunikacyjnych. Wzrost ruchu w sieciach 
telekomunikacyjnych prowadzi do przeciążenia central komutacyjnych sieci PSTN 
zaprojektowanych jedynie do obsługi ruchu głosowego. Klienci detaliczni oczekują 
świadczenia usług multimedialnych związanych z konwergencją głosu o bardzo wysokiej 
jakości. Wymaganiom tym nie jest w stanie sprostać sieć PSTN o centralach opartych na 
czasowo-przestrzennych polach komutacyjnych (Time Division Multiplexing -TDM), 
przystosowanych do przełączania cyfrowych kanałów głosowych 64 kb/s, a nie pakietów 
danych wymagających znacznie większej przepływności. Klienci detaliczni oczekują od 
operatorów nowoczesnych usług. Należy do nich usługa HD Voice14 poprawiająca jakość 
połączeń głosowych poprzez zwiększenie głośności, wyrazistości oraz nadanie naturalnego 
brzmienia dla przesyłanego głosu rozmówcy. Technologia ta jest dostępna w sieciach IP/SIP 
w związku z czym w celu zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym równego 
dostępu do hurtowego rynku usług regulowanych przy zachowaniu zasady niedyskryminacji 
z jednoczesnym poszanowaniem zasady neutralności technologicznej, niezbędna jest zmiana 
Oferty SOR polegająca na wprowadzeniu nowego rodzaju punktów styku sieci realizowanych 
w technologii IP/SIP.  

Mając na uwadze fakt, że analiza zasadności Wniosku wykazała wystąpienie w sprawie 
przesłanek, o których mowa w art. 43 ust. 2 zd. 1 Pt tj. zmiany zapotrzebowania na usługi 
i zmiany warunków rynkowych, Prezes UKE, stwierdził co następuje. 

Z uwagi na wykazaną zmianę warunków rynkowych (rozwój technologii w kierunku 
powszechnego zastosowania technologii IP, powoduje, iż postanowienia Oferty SOR  
są niewystarczające i wymagają aktualizacji) i zmianę zapotrzebowania na usługi (zmiana 
preferencji klientów detalicznych i zapotrzebowanie na nowoczesne i zróżnicowane usługi 
nierealizowane w sieci PSTN/TDM/SS7 wymusza zmiany w obszarze połączenia sieci) 
konieczne jest dokonanie zmiany Oferty SOR poprzez wprowadzenie możliwości realizacji 
punktów styku sieci w technologii IP/SIP. W opinii Prezesa UKE obecne zapisy Oferty SOR 
są nieadekwatne do zmieniających się warunków rynkowych i wymagają zmiany w zakresie 
wskazanym w Decyzji. 

Przepis art. 43 ust. 2 Pt wprost uprawnia Prezesa UKE do zobowiązania operatora 
do przygotowania zmiany oferty ramowej w całości lub w części. Jak wskazuje 
się w doktrynie, „decyzja nakładająca obowiązek zmiany oferty powinna określać zakres 

zmian i termin przedstawienia projektu zmiany.” (S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne, 
Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005 r., str. 356). Mając na uwadze 
powyższe stanowisko doktryny Prezes UKE zobowiązał OPL do zmiany Oferty SOR w części 
poprzez wprowadzenie obowiązku oferowania punktów styku sieci w technologii IP/SIP wraz 

                                                 
14 ang. High-Definition Voice – inaczej dźwięk szerokopasmowy, technologia transmisji sygnałów dźwiękowych w paśmie częstotliwości od 

100 Hz do 7 kHz umożliwiająca znaczną poprawę jakości połączeń. 



 
Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Warszawa, ul. Giełdowa 7/9,  
tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306, platforma e-usług: pue.uke.gov.pl 

14 

  

z modyfikacją związanych z tym załączników do Oferty SOR, określając jednocześnie 90 
(dziewięćdziesięcio) dniowy termin, liczony od dnia otrzymania Decyzji, w jakim zmiana 
Oferty SOR powinna zostać przedstawiona do zatwierdzenia.  

Stanowiska stron 

W stanowisku z dnia 11 lutego 2019 r. w części powtórzonym również w piśmie z dnia  
25 października 2019 r. OPL wskazała na fakt oferowania operatorom alternatywnym dwóch 
sposobów hurtowego dostępu do swojej sieci stacjonarnej: 

a)  Po pierwsze na zasadach regulowanych zgodnie z Ofertą SOR.  

b) Po drugie w oparciu o ofertę komercyjną OPL w zakresie połączenia sieci 
stacjonarnej w technologii IP (Oferta Interkonekt IP), podnosząc jednocześnie,  
że pismem z dnia 26 lutego 2014 r. sygn. TKR2/BK/OPL363/02/14 OPL wykonując 
obowiązek notyfikacji komercyjnych projektów hurtowych, opisany w pkt. 3.1 
Stanowiska Prezesa UKE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uszczegółowienia 
procedury przeprowadzania Time-to-Market (TTM) poinformowała Prezesa UKE  
o planowanym uruchomieniu komercyjnej usługi hurtowej „Interkonekt krajowy 
IP”. Zdaniem OPL brak stanowiska Prezesa UKE w tej sprawie należy rozumieć jako 
akceptację charakteru tej usługi jako usługi nieregulowanej. 

Odnosząc się do powyższej argumentacji należy jeszcze raz podkreślić, iż charakter 
postępowania przed Prezesem UKE w przedmiocie zobowiązania operatora 
do przygotowania zmiany oferty ramowej na podstawie art. 43 Pt opiera się na obiektywnej 
analizie rynku telekomunikacyjnego i dostosowaniu obowiązującej oferty ramowej do 
warunków rynkowych. Dokonując tych zmian Prezes UKE nie ocenia zasadności, ani nie 
nakłada na operatora obowiązków regulacyjnych, które zostały określone w decyzji SMP 
w tym przypadku w Decyzji SMP 2019. Z uwagi na to, przedmiotem niniejszego 
postępowania jest ocena wystąpienia przesłanek zobowiązania do zmiany oferty ramowej  
tj. zmiany warunków rynkowych lub zmiany zapotrzebowania na usługi oraz orzeczenie co do 
istoty sprawy poprzez zobowiązanie OPL lub odmowę zobowiązania OPL do zmiany Oferty 
SOR w zakresie objętym Wnioskiem. Na podstawie analizy zebranego materiału 
dowodowego Prezes UKE uznał, iż zostały spełnione przesłanki zobowiązania OPL do zmiany 
oferty ramowej zgodnie z Wnioskiem. 

Dodatkowo należy podkreślić, że w dniu 11 grudnia 2019 r. Prezes UKE wydał Decyzję SMP 
2019, która w zakres rynku regulowanego włączyła technologie VoIP. Zgodnie z powyższą 
decyzją „Na rynkach połączeń telefonicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych, 

wykonujących krajowe i międzynarodowe połączenia telefoniczne, usługi w technologii VoIP 

są o tyle korzystne, że pozwalają na prowadzenie darmowych rozmów z abonentami tej 

samej sieci lub korzystającym z tożsamych programów taryfowych. W przypadku połączeń 

realizowanych do innych sieci stacjonarnych (PSTN) również pozwalają na obniżenie kosztów 

korzystania z usługi, a jednocześnie zapewniają porównywalną jakość jak połączenia 

realizowane poprzez tradycyjną sieć telefoniczną. Poza porównywalną jakością usług, 

tożsamy jest ich zakres. Korzystanie z protokołu IP pozwala na uzyskanie niemal identycznego 

wachlarza usług jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnej telefonii. Zatem połączenia  

na numery stacjonarne, do sieci mobilnych, wideokonferencje, usługi premium rate oraz inne 

są dostępne również dla osób korzystających z usług telefonii VoIP. Z punktu widzenia 

użytkownika końcowego możliwość wykonywania krajowych i międzynarodowych połączeń 

telefonicznych czy to poprzez tradycyjną sieć telefoniczną czy też sieć VoIP ma charakter 
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substytucyjny. Różnice pomiędzy telefonią tradycyjną a VoIP dotykają warstwy 

technologicznej oraz dostępowej i pod tym względem należy wprowadzać rozróżnienie.  

Od strony abonenta, na rynku połączeń tego typu rozgraniczenie traci na znaczeniu. Z punktu 

widzenia użytkownika końcowego nie ma zatem znaczenia technologia, w jakiej realizowane 

jest jego połączenie”. 

Mając na uwadze powyższe oraz całość argumentacji przedstawionej w uzasadnieniu Decyzji, 
nie można zgodzić się z twierdzeniem OPL zawartym w piśmie z dnia 25 października 2019 r., 
iż od 2014 r. nie uległa zmianie sytuacja rynkowa, która uzasadniałaby konieczność zmiany 
Oferty SOR.  

Zdaniem OPL wyrażonym w stanowisku z dnia 11 lutego 2019 r. migracja do sieci IP powinna 
odbywać się stopniowo z uwagi na konieczność poczynienia dużych nakładów przez OPL na 
rozwój infrastruktury, co jednocześnie potwierdza konieczność modernizacji sieci 
i unowocześnienia technologii dostępowej. 

Odnosząc się do powyższego argumentu OPL należy wskazać, że na obecnym etapie Prezes 
UKE podejmuje jedynie decyzję o zobowiązaniu lub orzeka w przedmiocie odmowy 
zobowiązania do zmiany oferty ramowej dokonując oceny spełnienia przesłanek  
z art. 43 Pt. Należy mieć również na uwadze, że OPL już od kilku lat oferuje komercyjną 
usługę hurtową „Interkonekt krajowy IP ” co świadczy o postępującej migracji do sieci IP, 
a także o tym, że OPL ma już doświadczenie i niezbędne know-how w zakresie oferowania 
i świadczenia usług związanych z połączeniem sieci w technologii IP.  

Mając natomiast na uwadze argument o konieczności stopniowego wdrażania do oferty 
ramowej nowej usługi polegającej na obowiązku oferowania punktu styku sieci 
realizowanego w technologii IP/SIP, konieczności poczynienia odpowiednich nakładów, 
zmian oraz przygotowań, Prezes UKE zdecydował, że OPL powinna być zobowiązana do 
przedstawienia zmiany Oferty SOR w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia otrzymania 
Decyzji. Zbyt długa zwłoka we wdrażaniu zmiany do oferty ramowej polegającej na 
wprowadzeniu obowiązku oferowania punktu styku sieci realizowanego w technologii IP/SIP 
mogłaby doprowadzić do uzyskania przewagi konkurencyjnej przez OPL oraz do braku 
możliwości równorzędnego konkurowania operatorów alternatywnych z OPL. 

W swojej argumentacji zawartej w piśmie z dnia 11 lutego 2019 r. OPL odwołuje się  
do decyzji SMP nakładającej na nią obowiązek regulacyjny, twierdząc, że dotyczy  
on wyłącznie sieci PSTN. Poglądu tego w ocenie Prezesa UKE nie można uznać za słuszny  
z uwagi na fakt obowiązywania zasady neutralności technologicznej. Zgodnie z jej 
założeniami Prezes UKE (regulator krajowy) nakładając obowiązek regulacyjny nie określa 
wymagań technicznych jego realizacji. Środki techniczne zostają natomiast określone  
na poziomie oferty ramowej wiążącej operatora telekomunikacyjnego. Istota tego 
rozwiązania prawnego polega na uproszczeniu procedury dokonywania zmian w aktach 
regulacyjnych z uwagi na konieczność dostosowania ich do zmieniających się warunków 
rynkowych. Dzięki temu w przypadku wystąpienia okoliczności zmiany zapotrzebowania na 
usługi lub zmiany warunków rynkowych Prezes UKE na podstawie art. 43 Pt, z urzędu 
lub na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego może zobowiązać 
operatora telekomunikacyjnego do zmiany oferty ramowej poprzez wprowadzenie zmiany 
środków technicznych wynikających ze wskazanej wyżej zmiany warunków rynkowych lub 
zmiany zapotrzebowania na usługi bez konieczności ingerencji w obowiązek regulacyjny 
nałożony w decyzji SMP.  
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Ponadto, jak zostało to również zaznaczone we wcześniejszych fragmentach uzasadnienia 
Decyzji, w dniu 11 grudnia 2019 r. Prezes UKE wydał Decyzję SMP 2019, która w zakres rynku 
regulowanego włączyła technologie VoIP oraz w której Prezes UKE podkreślił, iż regulując 
rynki telekomunikacyjne, kieruje się zasadą neutralności technologicznej (art. 1 ust 2 pkt 5 
Pt). 

Mając na uwadze powyższe, przedstawioną przez OPL argumentację odnośnie objęcia 
obowiązkiem regulacyjnym jedynie sieci PSTN należy uznać za nietrafną i niezasługującą  
na uwzględnienie. 

Zgodnie ze stanowiskiem OPL wyrażonym w piśmie z dnia 11 lutego 2019 r., w części 
powtórzonym również w piśmie z dnia 25 października 2019 r., Wniosek nie zasługuje  
na uwzględnienie z uwagi na to, że OPL posiada ofertę komercyjną na przyłączenie  
w technologii sieci IP, od czasu notyfikacji usługi na warunkach komercyjnych zgodnie  
z procedurą TTM, warunki rynkowe nie uległy zmianie uzasadniającej dokonanie zmiany 
Oferty SOR. Uzasadnienie spółki Leon sprowadza się do ogólnikowych stwierdzeń  
i nie jest poparte żadnymi dowodami. OPL jest zobowiązana do zapewnienia dostępu 
do posiadanej infrastruktury, a nie do budowania lub dostosowania jej do potrzeb 
przedsiębiorcy. Usługa Interkonektu IP jest usługą dostępną na rynku konkurencyjnym, 
a zatem operatorzy którzy budują swoją sieć w technologii IP nie muszą korzystać 
z bezpośredniego połączenia z siecią OPL. Spółka Leon aktualnie posiada punkty styku 
z siecią OPL w technologii TDM i dzięki temu korzysta z wysokiej asymetrii w rozliczaniu 
połączeń FTR. Ponadto zdaniem OPL ocena, co do zasadności nałożenia „takiego obowiązku” 
na OPL powinna być przeprowadzona w ramach prowadzonych analiz rynkowych, 
a w przypadku uznania przez Prezesa UKE zasadności ich wprowadzenia, obowiązki powinny 
być nałożone na operatorów sieci stacjonarnych na symetrycznych zasadach. 

Odnosząc się kolejno do powyższych argumentów należy stwierdzić, że posiadanie przez OPL 
oferty komercyjnej nie wpływa na niniejsze postępowanie z uwagi na to, że Prezes UKE 
dokonuje oceny wystąpienia ustawowych przesłanek zobowiązania OPL do przedstawienia 
zmiany oferty ramowej, nie orzeka natomiast w przedmiocie obowiązków regulacyjnych, 
które to zostały nałożone na OPL w decyzji SMP (w Decyzji SMP 2019). Należy ponownie 
podkreślić, że decyzja SMP wskazuje na zasadę neutralności technologicznej i w oparciu o tę 
zasadę Prezes UKE rozstrzygnął jak w sentencji Decyzji, zobowiązując OPL do przedstawienia 
zmiany Oferty SOR w części poprzez wprowadzenie obowiązku oferowania punktów styku 
sieci w technologii IP/SIP wraz z modyfikacją związanych z tym załączników do Oferty SOR. 
W ocenie Prezesa UKE Decyzja SMP 2019 nie wyklucza możliwości zastosowania punktu 
styku sieci w technologii IP/SIP wprost wskazując, iż „Prezes UKE, zgodnie z ustawą Prawo 

telekomunikacyjne, regulując rynki telekomunikacyjne, kieruje się zasadą neutralności 

technologicznej (art. 1 ust 2 pkt 5 Pt). Bez wątpienia należy wskazać, że do wspomnianych 

technologii należą także VoIP”.  

W kwestii braku, zdaniem OPL, poparcia dowodami twierdzeń zawartych we Wniosku, należy 
stwierdzić, że postępowanie w przedmiocie zobowiązania OPL do przedstawienia zmiany 
oferty ramowej prowadzone jest przez Prezesa UKE w oparciu o dane o stanie rynku 
telekomunikacyjnego, których analizy Prezes UKE dokonuje systematycznie. Rolą wniosku 
jest rozpoczęcie postępowania i wyznaczenie jego zakresu przedmiotowego. Wymogiem 
stawianym wnioskowi jest jego należyte uzasadnienie i w ocenie Prezesa UKE w odniesieniu 
do Wniosku wymóg ten został wystarczająco spełniony.  
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Odnosząc się do oceny rynku jak zostało powyżej wskazane Prezes UKE zna sytuację rynku 
telekomunikacyjnego z urzędu. W zakresie pozostałych argumentów OPL Prezes UKE uznaje 
je za nietrafne z uwagi na brak związku z istotą postępowania, która sprowadza się do oceny 
przesłanek określonych w art. 43 Pt tj. zmiany zapotrzebowania na usługi lub zmiany 
warunków rynkowych.  

W stanowisku z dnia 18 września 2019 r. KIKE wskazała, iż zgadza się z wyjaśnieniami Komisji 
Europejskiej, że wymiana ruchu z operatorami o znaczącej pozycji rynkowej na rynku 
zakańczania połączeń w sieciach stacjonarnych powinna odbywać się według 
najnowocześniejszej metody IP/SIP generującej jednocześnie najniższe koszty, stosowanej 
również w Polsce, w tym przez OPL. Ponadto KIKE wskazała, że obecne plany regulacyjne 
Komisji Europejskiej w zakresie wysokości opłat za zakańczanie połączeń w sieciach 
stacjonarnych wskazują, że powinna to być podstawowa metoda wymiany ruchu między 
operatorami stacjonarnymi. Planowana przez Komisję Europejską niska FTR jest wyliczana  
w oparciu o model kosztowy, który uwzględnia tę metodę wymiany ruchu. Komisja 
Europejska wyjaśniła, że połączenia sieci w systemie TDM nie mogą być już brane pod uwagę 
przy liczeniu kosztów wymiany ruchu. Z uwagi na to zdaniem KIKE niezbędne jest, aby  
ta technologia wymiany ruchu znalazła się w Ofercie SOR. Powyższe argumenty 
przedstawione przez KIKE, Prezes UKE uznał za znajdujące odzwierciedlenie w obecnej 
sytuacji rynkowej i zasługujące na uwzględnienie w Decyzji.  

Odnosząc się do stwierdzenia OPL zawartego w piśmie z dnia 4 października 2019 r., iż OPL 
nie są znane dokumenty Komisji Europejskiej, w których zaleca się realizację wymiany ruchu 
w oparciu o określony technologicznie sposób, a tym samym według najnowocześniejszej 
metody SIP/IP, Prezes UKE zwraca uwagę, iż wspomniany powyżej model kosztowy 
stanowiący podstawę wyliczenia stawki FTR, opiera się na wymaganiach wynikających 
z Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących 
stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (dalej „Zalecenie 
Komisji Europejskiej”). Zalecenie Komisji Europejskiej wskazuje, iż „Operatorzy, którzy 

otrzymują rekompensatę za rzeczywiste poniesione koszty za zakańczanie połączeń nie  

są zachęcani do podnoszenia wydajności. Wprowadzenie modelu obliczeniowego bottom-up 

jest zgodne z koncepcją rozwijania sieci dla efektywnego operatora, zgodnie z którą 

ekonomiczny/inżynieryjny model wydajnej sieci jest budowany z wykorzystaniem bieżących 

kosztów (…) należy zatem dostosować historyczne dane dotyczące kosztów  

do danych dotyczących bieżących kosztów, tak by odzwierciedlały one koszty efektywnego 

operatora wykorzystującego nowoczesne technologie, (…) tworzony obecnie model 

obliczeniowy typu bottom-up mógłby zasadniczo zakładać, iż sieć podstawowa dla sieci 

stacjonarnych opiera się na sieci nowej generacji (NGN).” 

Zatem, dokument jakim jest Zalecenie Komisji Europejskiej, wskazuje iż stawka FTR ma 
odzwierciedlać koszty efektywnie działającego operatora, uwzględniając przy tym koszty 
bieżące nowoczesnych odpowiedników technologicznych istniejącej sieci. W tym względzie 
nowoczesne sieci NGN implikują wymianę ruchu przy użyciu adresacji IP/SIP. 

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w modelu kosztowym oraz załączonej do niego 
dokumentacji, będących przedmiotem publicznych konsultacji15prowadzonych przez Komisję 
Europejską. Dokument pt. „Assessment of the cost Providing Wholesale voice call 
Termination services on fixed networks in the EU/EEA countries smart 2018/0014. 

                                                 
15 http://uke.gov.pl/akt/konsultacje-modelu-kosztowego-ftr,209.html. 
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Descriptive manual”, Rozdział 3 prezentuje architekturę sieci IMS, rozważanej  
do zastosowania w modelu, w którym wprost wskazano, iż „Serwer aplikacji, mający zostać 
odzwierciedlony w modelu kosztowym, poza podstawową konfiguracją sieci może odnosić 
się do różnych usług multimedialnych i głosowych. Natomiast na potrzeby modelu 
kosztowego, który skupia się na zakańczaniu połączeń głosowych, serwer aplikacji odnosi się 
do usługi VoIP AS (SIP AS)” (tłumaczenie własne). Ponadto, Prezes UKE zwraca uwagę, iż 
także zastosowanie w wyżej przywołanej architekturze sieci IMS, platformy ENUM związanej 
usługami telefonii IP opartymi o adresację SIP16, potwierdza przywołane w stanowisku KIKE 
z dnia 18 września 2019 r. podejście Komisji Europejskiej. 

Mając na uwadze powyższe, Prezes UKE nie uznał za zasadną argumentację OPL zawartą 
w piśmie z dnia 4 października 2019 r. 

Odnosząc się do kwestii, podniesionej przez OPL w piśmie z dnia 4 października 2019 r.  
co do neutralności technologicznej oraz wyjaśnień Komisji Europejskiej, iż zakres hurtowego 
rynku właściwego usług FTR obejmuje zarówno zakańczanie połączeń w sieci PSTN i w sieci 
IP, Prezes UKE zwraca uwagę, iż w omawianej sprawie, wziął pod uwagę wyżej przywołaną 
zasadę neutralności technologicznej w kontekście przesłanek zmiany warunków rynkowych 
i zmiany zapotrzebowania na usługi, które to przesłanki stanowią pryncypialne zasady 
rozstrzygania spraw w trybie art. 43 ust. 2 Pt. Zatem Prezes UKE ważąc argumenty 
przedstawione przez wszystkich uczestników postępowania, stwierdził, że z uwagi na fakt,  
iż zasada neutralności technologicznej dopuszcza realizację usług FTR w sieci IP, zaś warunki 
rynkowe i zapotrzebowanie na usługi uległy zmianie w ten sposób, że usługi IP  
są powszechne na rynkach komercyjnych, konieczna jest zmiana Oferty SOR, zgodnie 
z Wnioskiem. 

Mając na uwadze powyższe, Prezes UKE nie uznał za zasadną argumentację OPL zawartą 
w piśmie z dnia 4 października 2019 r. 

Odnosząc się do twierdzeń OPL zawartych w piśmie z dnia 4 października 2019 r., odnośnie 
ilości uruchamianych punktów styku sieci, wielkości ruchu w punktach styku sieci, sposobów 
zabezpieczeń finansowych, Prezes UKE wskazuje, iż wykraczają one poza zakres niniejszego 
postępowania, w którym Prezes UKE bada występowanie przesłanek wskazanych w art. 43 
ust. 2 Pt tj. przesłanki zmiany warunków rynkowych i zmiany zapotrzebowania na usługi. 
Szczegółowe kwestie związane z realizacją punktów styku sieci w technologii IP/SIP zostaną 
rozstrzygnięte w decyzji zatwierdzającej projekt zmiany oferty ramowej przedłożony 
w wyniku wydania Decyzji. Rozstrzyganie w tej sprawie prowadziłoby do konieczności 
wskazywania Przez Prezesa UKE w Decyzji wprost treści zapisów jakich Prezes UKE oczekuje 
w ofercie ramowej natomiast zgodnie z doktryną „Decyzja taka powinna określać zakres 

zmian i termin przedstawienia projektu zmiany. Nie wydaje się, by decyzja mogła określać 

treść postanowień, których Prezes UKE oczekuje w projekcie. Zmiana oferty w całości oznacza 

obowiązek przygotowania nowego, pełnego projektu. Brak projektu w ustalonym terminie 

uprawnia Prezesa UKE do samodzielnego dokonania zmiany oferty. Zgodnie z wyrokiem WSA 

w Warszawie z 8.4.2011 r. (VI SA/Wa 2662/10, Legalis)” 

Również podniesiona przez OPL w piśmie OPL z dnia 4 października 2019 r., kwestia stawek 
pobieranych przez OPL wykracza poza zakres niniejszego postępowania. W niniejszym 
postępowaniu Prezes UKE bada występowanie przesłanek wskazanych w art. 43 ust. 2 Pt tj. 
przesłanki zmiany warunków rynkowych i zmiany zapotrzebowania na usługi. Kwestia 

                                                 
16 https://archiwum.uke.gov.pl/rejestracja-domen-enum-3044. 
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wysokości opłat za usługi regulowane świadczone przez OPL powinna zostać zweryfikowana 
zgodnie z nałożonymi na OPL obowiązkami regulacyjnymi w zakresie kalkulacji kosztów.  

Przez UKE zgadza się ze stanowiskiem OPL wyrażonym w piśmie OPL z dnia 4 października 
2019 r. iż usługa tranzytu jest usługą nieregulowaną i OPL może świadczyć tę usługę  
na zasadach komercyjnych. Prezes UKE zgadza się również z twierdzeniem przedstawionym 
przez OPL, że zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UKE w zakresie numerów routingowych, 
przedstawionym na stronie internetowej http://bip.uke.gov.pl/numeracja/numery-
rutingowe,2.html „Możliwe jest stosowanie różnych metod realizacji technicznej 
przenośności numerów (ACQ, QoR, OR) (…)”. Jednakże w tym stanowisku Prezes UKE wskazał 
również, iż „Prezes UKE preferuje stosowanie metody ACQ, następnie QoR i w ostateczności 
OR.” 

Odnosząc się do argumentacji przedstawionej przez spółkę Leon w piśmie z dnia 25 czerwca 
2019 r. oraz piśmie z dnia 25 października 2019 r., Prezes UKE wskazuje, iż zgadza się ze 
stwierdzeniem, że IP/SIP stał się standardem dla nowoczesnych punktów styku sieci 
powszechnie stosowanym przez operatorów w kraju i za granicą. Nie bez znaczenia są w tym 
przypadku względy ekonomiczne – niższy koszt nowoczesnych rozwiązań w zestawieniu 
z rosnącymi kosztami przestarzałych technologii TDM. W konsekwencji uznać należy, iż 
doszło do zmiany warunków rynkowych, a tym samym zmaterializowały się przesłanki 
umożliwiające zobowiązanie OPL do przygotowania zmiany Oferty SOR w zakresie 
konieczności oferowania punktu styku sieci w technologii IP. Ponadto jak słusznie zauważyła 
spółka Leon stosowany w ofercie komercyjnej OPL limit 600 równoległych połączeń nie jest 
limitem wynikającym z ograniczeń technologicznych i zdaniem Prezesa UKE oferta ramowa 
nie powinna być determinowana przez ograniczenia wynikające z umów komercyjnych OPL.  
Kwestia asymetrii stawek i koncepcji biznesowych stosowanych przez operatorów nie leży 
w zakresie niniejszego postępowania, którego celem jest badanie wystąpienia przesłanek 
z art. 43 ust. 2 Pt, uprawniających Prezesa UKE do zobowiązania operatora do przygotowania 
zmiany oferty ramowej.  

W odniesieniu do twierdzeń OPL przedstawionych w piśmie z dnia 25 października 2019 r., 
należy jeszcze raz zaznaczyć, że Decyzją SMP 2019 Prezes UKE określił w stosunku do OPL 
szereg obowiązków regulacyjnych w tym obowiązek, o którym mowa w art. 34 ust. 1 i ust. 2 
Pt, polegający na uwzględnianiu uzasadnionych wniosków przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania 
elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących, w zakresie świadczenia usługi 
zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji oraz obowiązek, 
o którym mowa w art. 42 ust. 1 Pt tj. obowiązek oferty ramowej. Ponadto, Prezes UKE 
Decyzją SMP 2019 w zakres rynku regulowanego włączył technologię VoIP. Tym samym, 
zgodnie z ciążącym na OPL obowiązkiem dostępu, w ocenie Prezesa UKE, OPL posiadając 
infrastrukturę która umożliwia realizację PDU w technologii IP/SIP powinna udostępniać 
operatorom alternatywnym możliwość skorzystania z niej na zasadach regulowanych, 
określonych w ofercie ramowej, niezależnie od posiadania oferty komercyjnej na tę usługę.  

Na marginesie należy odnotować że w dniu 11 grudnia 2019 r. w stosunku do Leon (oraz 
innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych)17 Prezes UKE wydał decyzje nakładając min: 

- obowiązek, o którym mowa w art. 34 ust. 1 i ust. Pt, polegający na uwzględnianiu 
uzasadnionych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie im dostępu 

                                                 
17 http://bip.uke.gov.pl/decyzje/decyzje-smp/decyzje-dotyczace-rynku-ftr,4.html 
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telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących, 
w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej 
lokalizacji;  

- obowiązek, o którym mowa w art. 36 Pt, polegający na równym traktowaniu 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostępu telekomunikacyjnego w celu 
świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji 
operatora, przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach, 
a także oferowanie usług oraz udostępnianie informacji na warunkach nie gorszych od 
stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa lub w stosunkach z podmiotami 
zależnymi; 

- obowiązek, o którym mowa w art. 44 Pt, polegający na stosowaniu opłat za zakańczanie 
połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji operatora w wysokości, ustalonej 
przez Prezesa UKE w oparciu o model operatora efektywnego zgodny z Zaleceniem Komisji 
z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń 
w sieciach stacjonarnych i ruchomych (2009/396/WE). 

Powyższe obowiązki są zbieżne z obowiązkami nałożonymi na OPL, co zdaniem Prezesa UKE 
zapewni symetryczne i równorzędne warunki na rynku zakańczania połączeń co jest zgodne 
z postulatami OPL (wskazanymi m.in. w piśmie z dnia 25 października 2019 r.)  

Rygor natychmiastowej wykonalności 

Zgodnie z art. 108 § 1 kpa decyzji administracyjnej może być nadany rygor natychmiastowej 
wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego 
albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź 
też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W art. 108 § 1 
kpa ustawodawca wymienia kilka rodzajów dóbr, które podlegają ochronie w drodze nadania 
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, między innymi jest nim interes społeczny inny 
niż wskazany w art. 108 § 1 kpa. 

Odnosząc się do przesłanki interesu społecznego, należy stwierdzić, „że nie ma trwałej, stałej 
definicji interesu społecznego, a treść tego pojęcia trzeba ustalać w każdym przypadku 
z osobna” (M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, 
Warszawa 1986, s. 209, por. Komentarz do kpa, B. Adamiak, J. Borkowski, Wyd. C.H. Beck, 
W-wa 2000, str. 457, pkt 6). W tym zakresie należy zaznaczyć, iż w orzecznictwie wyróżnia 
się trzy kategorie „interesów”: prywatny (indywidualny), społeczny oraz publiczny. Interes 
społeczny jest przeciwstawiany interesowi prywatnemu i nie musi oznaczać ogółu, a jedynie 
pewną zbiorowość (por. np. wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2001 r., sygn. akt V SA 3718/00, 
zam. ONSA 2002 nr 3, poz. 124). 

Należy podkreślić, że decyzja Prezesa UKE i skutki, jakie ze sobą niesie mają istotne znaczenie 
dla interesu społecznego, co wymaga zapewnienia jej natychmiastowej wykonalności. 
W niniejszej sprawie interes społeczny wyraża się w dążeniu do wspierania rozwoju 
równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług przez przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, zapewnieniu im równego traktowania oraz zagwarantowaniu 
użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług 
telekomunikacyjnych, oraz zagwarantowaniu przestrzegania zasady neutralności 
technologicznej, co jednocześnie przełoży się na świadczenie usług telekomunikacyjnych 
spełniających oczekiwania konsumentów. 
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Zdaniem Prezesa UKE, zobowiązanie OPL do zmiany Oferty SOR w zakresie określonym  
w sentencji Decyzji przyczyni się do dalszego rozwoju konkurencji na rynku 
telekomunikacyjnym oraz do usunięcia ograniczeń stawianych przez OPL operatorom 
alternatywnym w zakresie wyboru technologii punktów styku sieci, urzeczywistniając tym 
samym zasadę neutralności technologicznej oraz zasadę niedyskryminacji. Powyższa zmiana 
przyczyni się również do rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury 
telekomunikacyjnej, przekładając się na możliwość osiągnięcia maksymalnych korzyści 
w zakresie różnorodności, ceny i jakości na rynku usług telekomunikacyjnych. Wprowadzenie 
do Oferty SOR usług opartych na nowoczesnej infrastrukturze telekomunikacyjnej (w tym 
przypadku wprowadzenie obowiązku oferowania punktu styku sieci realizowanego 
w technologii IP/SIP) przyczyni się do ograniczenia kosztów świadczenia usług 
telekomunikacyjnych, przekładając się na obniżenie cen na rynku detalicznym 
co niewątpliwie leży w interesie społecznym. Z uwagi na powyższe konieczne jest jak 
najszybsze wprowadzenie przedmiotowych zmian w Ofercie SOR. 

Wobec powyższego, należy uznać, iż nadanie Decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności 
jest niezbędne z uwagi na interes społeczny przejawiający się w dążeniu do zapewnienia 
skutecznej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, wspierania 
ich równego traktowania, realizacji zasady niedyskryminacji, oraz zagwarantowania 
konsumentom różnorodności i wysokiej jakości usług świadczonych przez operatorów 
telekomunikacyjnych.  

Biorąc powyższe pod uwagę Prezes UKE orzekł jak w sentencji.  

POUCZENIE 

Strona niezadowolona z Decyzji może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do WSA w Warszawie bez skorzystania z prawa 
zwrócenia się do Prezesa UKE z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia Decyzji 
stronie (art. 127 § 3 w zw. z art. 129 § 2 kpa). 

Stosownie do art. 127a § 1 w związku z art. 127 § 3 in fine kpa, w trakcie biegu terminu  
do zwrócenia się do Prezesa UKE z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może 
zrzec się prawa do wniesienia tego wniosku wobec Prezesa UKE. Z dniem doręczenia 
Prezesowi UKE oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  
i prawomocna (art. 127a § 2 w związku z art. 127 § 3 in fine kpa). 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa UKE w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
Decyzji, na podstawie art. 3 § 2 pkt 1, art. 13 § 1 § 2, art. 50 § 1, art. 52 § 1 i § 3, art. 53 § 1 
i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, dalej „ppsa”). 

Zgodnie z art. 54a § 1 ppsa jeżeli przed przekazaniem sądowi skargi jednej ze stron 
postępowania administracyjnego, inna strona tego postępowania zwróciła się do organu 
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy organ rozpoznaje tę skargę jak wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym niezwłocznie zawiadamia stronę wnoszącą skargę. 

Od skargi na Decyzję, wszczynającej postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera 
się wpis stały w wysokości 200 zł, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad 
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pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2003, Nr 221, 
poz. 2193 ze zm.) w związku z art. 230 ppsa. 

Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych albo przyznanie prawa pomocy 
stosownie do przepisów Działu V Rozdział 3 ppsa. 
 

 

z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

Zastępca Prezesa 

 

Karol Krzywicki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
1. (dane osobowe) 
2. Leon sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 33D 
44-200 Rybnik 

3. (dane osobowe) 
4. (dane osobowe) 
5. (dane osobowe) 


