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DECYZJA 
 
 

Na podstawie art. 28 ust. 1 w związku z art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm., zwanej dalej Pt) oraz art. 104 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm., zwanej dalej kpa) w związku z art. 206 ust. 1 Pt, 
po rozpatrzeniu wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej 
dalej TP lub Wnioskodawcą) z dnia 17 kwietnia 2007 r. o wydanie decyzji w sprawie zmiany 
Umowy o połączeniu sieci z dnia 25 października 2006 r. (zwanej dalej Umową), zawartej 
pomiędzy TP a P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej P4), zmienionej następnie 
Aneksem nr 1 z dnia 30 kwietnia 2007 r.  
 
 

odmawiam 

zmiany Umowy w zakresie wysokości stawek za zakańczanie połączeń głosowych  
w publicznej ruchomej sieci telefonicznej P4, na analogiczne do tego rodzaju stawek 
występujących w umowach zawartych z operatorami pozostałych sieci komórkowych.   

 

     UZASADNIENIE 
 
Pismem z dnia 29 listopada 2006 r. TP wystąpiła do P4 z wnioskiem o renegocjacje 

Umowy o połączeniu sieci z dnia 25 października 2006 r., w zakresie opłat należnych P4  
za ruch międzysieciowy oraz przedstawiła swój projekt Aneksu nr 1 do  Umowy z prośbą  
o jego akceptację.  
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P4 w odpowiedzi na w/w wniosek przesłała TP pismo z dnia 11 grudnia 2006 r.,  
w którym poinformowała, iż nie może zaakceptować propozycji zmiany stawek 
rozliczeniowych za zakańczanie połączeń w sieci P4 oraz zrównania ich do poziomu jaki 
zaproponowali pozostali operatorzy, na podstawie zobowiązujących ich do tego decyzji 
Prezesa UKE.  

Z uwagi na fakt, iż Strony nie doszły do porozumienia w przedmiotowym zakresie, 
pismem z dnia 17 kwietnia 2007 r. (data wpływu do urzędu 17 kwietnia 2007), TP wystąpiła  
z wnioskiem do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zwanego dalej Prezesem UKE) 
o wydanie decyzji w sprawie zmiany Umowy o połączeniu sieci z dnia 25 października  
2006 r., zawartej pomiędzy TP i P4 poprzez zmianę stawek za zakańczanie połączeń w sieci 
P4 (zwanych dalej również stawkami MTR), na analogiczne do stawek występujących  
w umowach zawartych z operatorami pozostałych sieci komórkowych. 

Prezes UKE wypełniając dyspozycję art. 61 § 4 kpa, pismem z dnia 20 kwietnia    
2007 r. zawiadomił Strony o wszczęciu w dniu 17 kwietnia 2007 r. postępowania w sprawie 
wydania decyzji dotyczącej zmiany Umowy oraz zwrócił się do P4 o przedstawienie 
stanowiska oraz wszelkich dokumentów w przedmiocie w/w wniosku TP, w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania. 

Pismem z dnia 7 maja 2007 r., P4 przedstawiła odpowiedź na wniosek TP  
z dnia 17 kwietnia 2007 r. oraz wniosła o wydanie decyzji odmawiającej zmiany 
przedmiotowej Umowy o  połączeniu sieci. W piśmie tym, P4 wskazała m.in., że TP 
występując do Prezesa UKE z w/w wnioskiem powołała się na ciążące na niej obowiązki 
regulacyjne dotyczące równego traktowania innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych  
w zakresie połączenia sieci, które zdaniem P4 nie wpływają na zobowiązania P4 w zakresie 
stosowanych przez nią stawek za zakańczanie połączeń we własnej sieci ruchomej. Ponadto 
P4 podniosła zarzut, że wniosek TP jest próbą nieuzasadnionego podważenia przez TP 
warunków wynegocjowanej Umowy, albowiem stawki w niej zawarte ustalone zostały  
w drodze negocjacji i stanowią wyraz zgodnej woli umawiających się Stron.  

Prezes UKE, po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy uznał, że nie zachodzą 
przesłanki określone w treści w art. 89 § 1 i § 2 kpa dotyczące przeprowadzenia rozprawy 
administracyjnej. W opinii Prezesa UKE, każda ze Stron przedstawiła w sposób wyraźny 
swoje stanowisko w sprawie oraz argumenty na jego poparcie. Przeprowadzenie rozprawy 
administracyjnej nie wpłynęłoby zatem na przyśpieszenie lub uproszczenie postępowania 
mającego na celu wydanie decyzji w niniejszej sprawie, co zgodnie z dyspozycją art. 89 kpa 
jest przesłanką przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.  

TP w piśmie z dnia 17 kwietnia 2007 r. przedstawia następujące argumenty: 
- jako operator o znaczącej pozycji rynkowej jest zobowiązana do równego 

traktowania wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych; 
- uważa, że P4 posiada znaczącą pozycję rynkową (SMP) na rynku właściwym 
- dotychczasowy sposób rozliczania połączeń do sieci P4 ogranicza konkurencję.  

 Powyższa argumentacja, zdaniem TP, przemawia za dopuszczalnością uwzględnienia 
przez Prezesa UKE złożonego przez nią wniosku.  
 W dniach 1- 31 października 2007 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie 
konsultacyjne w sprawie  projektu decyzji Prezesa UKE sprawie zmiany Umowy  
o połączeniu sieci z dnia 25 października 2006 r., zawartej pomiędzy TP a P4. 
W wyniku postępowania konsultacyjnego wpłynęło stanowisko TP z dnia 25 października 
2007 r., w którym TP przedstawiła argumenty wskazujące na potrzebę zmiany wysokości 
opłat za zakończenie połączeń w sieci P4: 

- Interes użytkowników końcowych 
- Różnice w wysokości stawek za zakończenia połączeń w poszczególnych sieciach 

ruchomych 
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- Możliwość zmiany stawek pomimo braku ustalenia znaczącej pozycji rynkowej 
- Obowiązek niezwłocznego przeprowadzenia postępowania w sprawie analizy 

rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych P4. 
Pismem z dnia 7 listopada 2007 r. Prezes UKE zawiadomił Strony, iż zgodnie z art. 10 § 1 
kpa, mogą zapoznać się z materiałem zgromadzonym w sprawie, a także wypowiedzieć się do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia.   

 
 
Prezes UKE zważył, co następuje: 
 

 Stosownie do art. 28 ust. 1 Pt Prezes UKE podejmuje decyzję o dostępie 
telekomunikacyjnym w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy 
o dostępie telekomunikacyjnym, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
 1) interes użytkowników sieci telekomunikacyjnych; 
 2) obowiązki nałożone na przedsiębiorców telekomunikacyjnych; 
 3) promocję nowoczesnych usług telekomunikacyjnych; 
 4) charakter zaistniałych kwestii spornych oraz praktyczną możliwość wdrożenia rozwiązań 

dotyczących technicznych i ekonomicznych aspektów dostępu telekomunikacyjnego, 
zarówno zaproponowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych będących 
stronami negocjacji, jak też mogących stanowić rozwiązania alternatywne; 

 5) zapewnienie: 
a) integralności sieci oraz interoperacyjności usług, 
b) niedyskryminujących warunków dostępu telekomunikacyjnego, 
c) rozwoju konkurencyjnego rynku usług telekomunikacyjnych; 

 6) pozycje rynkowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych, których sieci są łączone; 
 7) interes publiczny, w tym ochronę środowiska; 
 8) utrzymanie ciągłości świadczenia usługi powszechnej. 

Jednocześnie zgodnie z art. 30 Pt do zmian umów o dostępie telekomunikacyjnym 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 26-28 i art. 33 Pt. 

Zgodnie z art. 28 Pt, Prezes UKE posiada kompetencje do rozstrzygania  
spraw spornych w zakresie dostępu telekomunikacyjnego. Postępowania przed  
Prezesem UKE mające za przedmiot rozstrzygnięcie kwestii spornych w zakresie dostępu 
telekomunikacyjnego, prowadzone są na podstawie przepisów kpa. Powyższe wynika  
z art. 206 ust. 1 Pt, zgodnie z którym postępowanie przed Prezesem UKE toczy się  
na podstawie przepisów kpa ze zmianami wynikającymi z Prawa telekomunikacyjnego. 
Dlatego też w postępowaniu, którego przedmiotem jest ustalenie warunków dostępu 
telekomunikacyjnego należy stosować postanowienia kpa z uwzględnieniem odmienności 
proceduralnych wynikających z Prawa telekomunikacyjnego (Stanisław Piątek, Prawo 
telekomunikacyjne, Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005, str. 1120).  

Zakres niniejszego postępowania został określony przez Wnioskodawcę i dotyczy 
zmiany stawek rozliczeniowych z tytułu zakańczania połączeń w sieci P4 na analogiczne  
do stawek występujących w umowach zawartych z operatorami pozostałych sieci 
komórkowych. 

Prezes UKE rozstrzygając spór dotyczący dostępu telekomunikacyjnego opiera się  
na stanowiskach Stron, kierując się jednocześnie kryteriami określonymi w art. 28 ust. 1 Pt.   

Należy podkreślić, że wskazane przez Strony możliwości wdrożenia rozwiązań 
dotyczących dostępu telekomunikacyjnego stanowią punkt wyjścia do dalszych ustaleń 
czynionych przez Prezesa UKE. Stanowisko takie jest także prezentowane  
w doktrynie (por. Stanisław Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz C. H. Beck, 



 4

Warszawa 2005, s. 280, nb 5: „Prezes URTiP nie jest ograniczony do wyboru jednego  
ze stanowisk przedstawionych przez przedsiębiorców. Powinien on aktywnie poszukiwać 
praktycznych rozwiązań w kwestiach spornych i nie musi się ograniczać do rozwiązań 
zaproponowanych przez strony”). 

Prezes UKE rozstrzygając w niniejszej sprawie, w szczególności wziął pod uwagę 
interes użytkowników sieci telekomunikacyjnych (art. 28 ust. 1 pkt 1 Pt), przejawiający się  
w możliwości korzystania z usług kolejnego operatora komórkowego P4. Pozostali operatorzy 
komórkowi dochodzili etapami do obecnych stawek za zakańczanie połączeń głosowych  
w publicznych ruchomych sieciach telefonicznych, tj. stawek MTR (Mobile Termination 
Rates), a ustalona na początku stawka za zakańczanie takich połączeń nie była modyfikowana 
przez kilka lat. Celem tego zabiegu podobnie jak w przypadku P4 było wsparcie niezbędnych 
inwestycji, których celem jest  zapewnienie rozwoju konkurencyjnego rynku usług 
telekomunikacyjnych (art. 28  ust. 1 pkt 5 lit. c) Pt). Te właśnie przesłanki, ze względu na 
charakter spornej sprawy, mają zasadnicze znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia. 
Ponadto, rozstrzygając niniejszy spór, Prezes UKE uwzględnił pozycje rynkowe Stron.  
 Prezes UKE zgadza się ze stanowiskiem P4, iż ciążące obowiązki na TP jako 
operatorze posiadającym znaczącą pozycję rynkową, m.in. obowiązek niedyskryminacji  
w zakresie dostępu telekomunikacyjnego, na który powołuje się wnioskodawca, nie wpływają 
na zobowiązania podmiotów współpracujących z TP. To TP jest operatorem o znaczącej 
pozycji rynkowej, na którego Prezes UKE nałożył obowiązek równego traktowania 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostępu telekomunikacyjnego,  
w szczególności 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. Oczywistym jest, iż nie może to rodzić obowiązków po stronie 
innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, na których obowiązek taki nie został nałożony 
ani z mocy prawa ani decyzją administracyjną. 
 Odnosząc się do argumentu TP uzasadniającego wydanie decyzji zgodnie z żądaniem 
złożonego wniosku, dotyczącego definicji rynku właściwego, którą zaakceptował 
Independent Regulators Group (IRG), należy zauważyć, że powszechnie uznaje się, iż 
specyfiką rynku zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 
jest występowanie 100 % udziału operatora sieci, w której zakańczane jest połączenie. 
Ponieważ nie istnieje technologiczna możliwość zakończenia połączenia w innej sieci niż ta, 
do której jest ono kierowane, operator taki posiada pozycję monopolistyczną w odniesieniu do 
rynku zakańczania połączeń we własnej sieci. Jednak dla potwierdzenia powyższej tezy 
należy dokonać analizy rynku pod kątem występowania znaczącej pozycji rynkowej. Istnienie 
bowiem pozycji dominującej może wynikać z wielu czynników, które jednak osobno, nie są 
decydujące.  
 W ocenie Prezesa UKE fakt, iż P4 jest operatorem od niedawna funkcjonującym na 
rynku telefonii ruchomej i ponoszącym w związku z tym stałe nakłady inwestycyjne na 
budowę niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej, uzasadnia wyższy poziom stawek za 
zakańczanie połączeń w sieci ruchomej P4. Podkreślenia wymaga również to, że w chwili 
obecnej P4 świadcząc usługi telefonii ruchomej, tylko w nieznacznym stopniu wykorzystuje 
własną sieć mobilną. W celu świadczenia usług telefonii ruchomej P4 zwarł tzw. umowę o  
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roamingu krajowym z Polkomtel S.A., na podstawie której korzysta on z infrastruktury sieci 
dostępowej Polkomtel S.A. Spółka P4 rozpoczęła swoją działalność komercyjną na terenie 
całego kraju w dniu 16 marca 2007 r., co wiąże się z faktem, iż koszty ponoszone przez P4 są 
nieporównywalnie większe od kosztów ponoszonych przez pozostałych operatorów 
zasiedziałych na rynku telefonii ruchomej, choćby z uwagi na o wiele mniejszy poziom ruchu 
w sieci tej spółki. Operatorzy wyznaczeni przez Prezesa UKE jako przedsiębiorcy 
posiadający znaczącą pozycję na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych 
w ich sieciach osiągają tzw. korzyści skali dzięki czemu koszty prowadzonej przez nich 
działalności maleją, a podmiot dopiero wchodzący na rynek praktycznie nie ma szans na 
skuteczne konkurowanie z operatorami zasiedziałymi. Wobec tego nie byłoby uzasadnionym 
wydanie decyzji w sprawie zmiany stawek za zakańczanie połączeń głosowych w sieci P4 
poprzez wprowadzenie stawek analogicznych do stawek występujących w umowach 
zawartych z operatorami pozostałych sieci komórkowych.  

Zadaniem Prezesa UKE jest wspieranie równoprawnej i skutecznej konkurencji  
w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Ponadto Prezes UKE prowadzi politykę 
regulacyjną mając na celu m.in. zapobieganie zniekształcaniu lub ograniczaniu konkurencji 
na rynku telekomunikacyjnym (art. 189 ust. 2 pkt 1 lit. b Pt), a także zapewnienie równego 
traktowania (niedyskryminacji w traktowaniu) przedsiębiorców telekomunikacyjnych (art.189 
ust. 2 pkt 2 lit. c Pt).  

Wyraźnego podkreślenia wymaga fakt, iż zasada niedyskryminacji nie oznacza, że 
warunki dostępu powinny być identyczne dla wszystkich uczestników rynku. Nie można 
bowiem stosować jednolitych zasad nie uwzględniając jednocześnie okoliczności 
faktycznych, które mogą być różne, a które wpływają na pozycje rynkowe Stron oraz 
podmiotów współpracujących z TP. Niewątpliwie pominięcie okoliczności faktycznych 
właściwych dla danego podmiotu prowadziłoby do faktycznej dyskryminacji pewnych 
podmiotów. Obowiązek równego traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych należy 
brać pod uwagę w przypadku występowania porównywalnych okoliczności, co nie ma 
miejsca w przedmiotowej sprawie.  

Odnosząc się do argumentu ochrony interesu użytkowników końcowych 
przedstawionego w stanowisku konsultacyjnym TP z dnia 25 października 2007 r., Prezes 
UKE podkreśla, że podejmując decyzję w niniejszej sprawie kierował się interesem 
użytkowników końcowych, a w szczególności wziął pod uwagę interes użytkowników sieci 
telekomunikacyjnych (art. 28 ust. 1 pkt 1 Pt).  Zdaniem Prezesa UKE w interesie 
użytkowników końcowych leży rozwój nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. 
Technologia UMTS, na bazie której swoją sieć rozbudowuje P4, niewątpliwie jest jedną  
z najnowocześniejszych technologii a dostęp do niej na terenie Polski jest cały czas 
ograniczony, nawet w dużych miastach. Prezes UKE biorąc powyższe po uwagę nie zgadza 
się z argumentacją jakoby utrzymanie asymetrycznej stawki na połączenia do sieci P4 godziło 
w interes użytkowników końcowych. 

Podobnie sprawę widzą inni europejscy regulatorzy, a asymetryczna regulacja MTR 
jest powszechnie stosowanym narzędziem regulacyjnym na porównywalnych rynkach. Tak 
jak w innych krajach europejskich, w Polsce potrzebę asymetrii uzasadnia charakterystyka 
rynku telefonii ruchomej, ukształtowana przed wejściem nowego operatora sieci P4.  
Asymetria stawek MTR jest  stosowana na wielu rynkach UE. Doskonałym przykładem 
odniesienia sposobu regulacji MTR P4 na rynku polskim może być sposób regulacji 
zastosowany wobec operatora o nazwie Hutchinson, który wszedł na rynki Austrii, Danii, 
Irlandii, Szwecji, Włoch i Wielkiej Brytanii od 8 do 12 lat po starcie sieci GSM w tych 
krajach. Ilość operatorów w momencie wejścia Hutchinsona na rynek również była podobna, 
do sytuacji na rynku polskim było ich średnio 3. Hutchinson miał do czynienia z mniejsza 
penetracją rynku – około 92 % gdzie w Polsce w marcu 2007 r. penetracja sięgnęła niemal 
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100%. Hutchinson działa na rynkach telefonii mobilnej w 6 krajach UE, gdzie jest jedynym 
MNO, który nie posiada własnej sieci GSM – podobnie jak P4. Wobec powyższego 
wspomniane rynki europejskie stanowią rynki porównywalne ze względu na najbliższe 
podobieństwo do sytuacji rynku polskiego w momencie wejścia P4 na ten rynek, do którego 
należy się odnieść analizując zasadność i sposób regulacji MTR P4 na rynku polskim. 
Asymetryczną regulację MTR nowego operatora komórkowego (zwany dalej MNO) na rynku 
zastosowano we wszystkich państwach członkowskich UE, w których nowy MNO – 
Hutchinson dostarczał sieć ruchomą w standardzie UMTS. We wszystkich tych krajach 
Hutchinson został poddany asymetrycznej regulacji w zakresie MTR – albo bezpośrednio  
w wyniku decyzji krajowego regulatora albo w wyniku orzeczenia organu odwoławczego 
znoszącego decyzje wyznaczającą Hutchinsona jako operatora SMP. Udział rynkowy 
Hutchinsona w 6 krajach UE wynosi średnio 5 % (od 2% do 10 % na poszczególnych 
rynkach). Według danych z października 2006 r. we wszystkich tych krajach MTR 
Hutchinsona są wyższe od MTR zasiedziałych MNO, od 21 % w Szwecji do 97 % w Wielkiej 
Brytanii. Odnosząc się do stanowiska konsultacyjnego odnośnie występowania w Polsce 
asymetrii na poziomie kilkudziesięciu procent, Prezes UKE chciałby podkreślić, że 
przytoczone powyżej przykłady dają dowód na to, że 50 % asymetria nie jest przypadkiem 
odstającym od praktyk stosowanych na innych rynkach EU. 

W 10 – letnim okresie działalności, zasiedziali MNO mogli rozłożyć w czasie 
inwestycje, co pozwoliło im obniżyć zarówno ryzyka inwestycyjne, jak i koszty działalności. 
Jednocześnie zasiedziali operatorzy komórkowi utrzymywali w tym okresie wysokie ceny 
usług detalicznych i hurtowych. W rezultacie do chwili wejścia  P4 na rynek telefonii 
komórkowej zasiedziali operatorzy komórkowi zdążyli już uzyskać znaczne zyski  
z działalności. Tymczasem P4 musi na starcie poczynić ogromne inwestycje  
w przyspieszonym tempie, aby utrzymać się na rynku. Ponadto, P4 wchodząc na rynek MNO 
znajduje się w sytuacji diametralnie różnej od sytuacji zasiedziałych operatorów, gdy 
wchodzili na rynek gdzie mamy do czynienia z innym rozwojem technologicznym, oraz 
wyższymi wymaganiami klientów. Operatorzy zasiedziali na rynku, dzięki dużej liczbie 
posiadanych użytkowników, korzystają z pozytywnych efektów sieci, które dodatkowo 
wzmacniane są polityką cenową polegającą na oferowaniu niższych cen za połączenia 
wewnątrzsieciowe – on-net. P4 jako operator dopiero budujący swoją bazę abonencką, 
zmuszony jest oferować konkurencyjną stawkę za wszystkie rodzaje połączeń, bowiem efekty 
sieci działają na niekorzyść P4.  

W sieci P4 większość połączeń kierowanych jest do użytkowników sieci 
zewnętrznych off-net. W sieciach zasiedziałych operatorów większość połączeń stanowią 
połączenia wewnątrzsieciowe – on-net. Z uwagi na tę nierównowagę dystrybucji ruchu, 
zastosowanie symetrycznych stawek MTR przez P4 doprowadziłoby do nieuzasadnionego 
transferu wartości na rzecz operatorów zasiedziałych.  

Koszty osiągnięcia penetracji w technologii 2G są o wiele niższe niż koszty 
osiągnięcia podobnej penetracji w technologii 3G. Znaczący wpływ ma tutaj gęstość stacji   
bazowych oraz koszty ponoszone przez P4, które są wyższe niż koszty jednostkowe 
ponoszone przez zasiedziałych operatorów. Wynika to m.in. z korzyści skali i siły 
negocjacyjnej generowanych przez operatorów krajowych i ich międzynarodowe grupy 
(Grupa Orange, Grupa T-Mobile, Grupa Vodafone)   

 
Wcześniejsze o 10 lat wejście na rynek przez Polską Telefonię Komórkową Centertel 

sp. z o.o., Polkomtel S.A. i Polską Telefonię Cyfrową sp. z o.o. stawia tych operatorów w 
uprzywilejowanej pozycji. To dzięki wymiernym korzyściom wczesnego wejście oraz  
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pozytywnym tzw. efektom sieci operatorzy ci uzyskali znaczące udziały na rynku. W 
rezultacie znaczącej pozycji rynkowej operatorzy zasiedziali generują korzyści skali, które 
pozwalają na obniżenie kosztów jednostkowych działalności, w tym kosztu terminowania 
ruchu we własnej sieci. Jednocześnie, stosowana przez operatorów polityka różnicowania cen 
detalicznych za połączenia off-net i on-net potęguje korzystne dla nich efekty sieci  
i dodatkowo umacnia ich znaczącą pozycję rynkową. Nowy operator jakim jest P4, 
rozwijający dopiero swoją sieć nie może wdrożyć strategii polegającej na oferowaniu 
połączeń on-net po niższych stawkach i w celu konkurowania z zasiedziałymi operatorami 
zmuszony jest obniżać swoje stawki detaliczne za wszystkie połączenia. W konsekwencji 
przewagi ruchu on-net na ruchem off-net w sieciach dużych operatów oraz odwrotnej 
proporcji w sieci P4, przy zastosowaniu symetrycznych MTR doszłoby do osłabienia bądź 
nawet zniweczenia pro-konkurencyjnego skutku wejścia nowego operatora na rynek oraz 
dalszej konsolidacji rynku w rękach dużych operatorów.  

 
Odnosząc się do stanowiska TP jakoby, możliwa była zmiana stawek pomimo braku 

ustalenie znaczącej pozycji rynkowej w tym miejscu należy wskazać, że dla Prezesa UKE 
decydujące znaczenie ma stan prawny i faktyczny na dzień wydania decyzji. W momencie 
wydawania niniejszej decyzji P4 nie jest podmiotem wyznaczonym jako posiadający 
znaczącą pozycję na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w jego 
sieci ani nie ma takich okoliczności faktycznych, które w chwili obecnej pozwoliłyby 
Prezesowi UKE na nałożenie na spółkę określonych obowiązków regulacyjnych  
w przedmiotowym postępowaniu. Jedynym obowiązkiem ciążącym na P4 jest obowiązek 
negocjowania, który spoczywa na wszystkich operatorach publicznych sieci 
telekomunikacyjnych (por. Stanisław Piątek, Prawo Telekomunikacyjne. Komentarz. 2 
wydanie, C.H. Beck, Warszawa 2005 r., s.273). 

W tym stanie faktycznym ustalenie stawek za zakańczanie połączeń w sieci P4 na 
wnioskowanym przez TP poziomie może dokonać się jedynie na podstawie bezpośredniej 
współpracy między P4 i TP. W ocenie Prezesa UKE w przedmiotowej sprawie nie zachodzi 
bowiem żadna - z wymienionych w art. 28 ust. 1 Pt – merytorycznych przesłanek, których 
wystąpienie uzasadniałoby zmianę Umowy w zakresie w jakim wnosiła o to TP. Wręcz 
przeciwnie, przeciwko wydaniu decyzji zgodnie z wnioskiem TP przemawia zarówno interes 
użytkowników końcowych wyrażający się w dostępie do oferty usług telekomunikacyjnych 
kolejnego przedsiębiorcy, a także wzgląd na promocję nowoczesnych usług 
telekomunikacyjnych.  

 
 

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji. 
 
 
Na podstawie art. 206 ust. 2a w związku z art. 206 ust. 2 Pt niniejsza decyzja podlega 
natychmiastowemu wykonaniu. 
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Pouczenie 

 
Na podstawie art. 206 ust. 2 Pt od powyższej decyzji Prezesa UKE przysługuje 

Stronom odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji                     
i Konsumentów. Zgodnie z art. 47958 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) odwołanie wnosi się         
za pośrednictwem Prezesa UKE w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej 
decyzji. 
 
 
Otrzymują: 
1. Arwid Mednis 
    Pełnomocnik TP S.A.  
    Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sp.k. 
    ul. Jasna 14/16a 
    00-041 Warszawa 
2.  P4 Sp. z o.o. 
     ul. Pileckiego 63 
     02-781 Warszawa 
Do wiadomości: 
    Telekomunikacja Polska S.A. 
    Centralny Departament Relacji Regulacyjnych 
    ul. Twarda 18 
    00-105 Warszawa 
 
 
 


