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DECYZJA KOMISJI 

z dnia 22 czerwca 2011 r. 

dotycząca postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE)  

(COMP/39.525 – Telekomunikacja Polska) 

 

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) 
 
 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej1, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu2, w 
szczególności jego art. 7 i art. 23 ust. 2, 

uwzględniając decyzję Komisji z dnia 17 kwietnia 2009 r. o wszczęciu postępowania w 
tej sprawie,  

zapewniwszy zainteresowanym przedsiębiorstwom możliwość przekazania opinii na 
temat zastrzeżeń wyrażonych przez Komisję na podstawie art. 27 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1/2003 i art. 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 
2004 r. odnoszącego się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i 
82 Traktatu WE3, 

po zasięgnięciu opinii Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i 
Pozycji Dominującej,  

uwzględniając sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie 
wyjaśniające w tej sprawie4, 

 

a także mając na uwadze, co następuje: 

 
 
                                                 
1  Dz. U. C 115 z 9.5.2008, s. 47. 
2   Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. Ze skutkiem od 1 grudnia 2009 art. 81 i art. 82 Traktatu WE stały się 

odpowiednio art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”). Treść tych 
dwóch grup postanowień jest zasadniczo identyczna. Do celów niniejszej decyzji odniesienia do art. 
101 i 102 TFUE należy rozumieć, tam gdzie to stosowne, jako odniesienia odpowiednio do art. 81 i 
82 Traktatu WE. W TFUE wprowadzono także pewne zmiany terminologiczne, takie jak zastąpienie 
zastąpienie „Wspólnoty” przez „Unię” i „wspólnego rynku” przez „rynek wewnętrzny”. 
Terminologia przyjęta w TFUE będzie stosowana w całej niniejszej decyzji. 

3   Dz. U. L 123 z 27.4.2004, s.18. 
4   Dz.U. [DO UZUPEŁNIENIA PO OPUBLIKOWANIU] 
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I. WPROWADZENIE I OPIS NARUSZENIA 

(1) Szerokopasmowy dostęp do Internetu jest kluczowym elementem społeczeństwa 
informacyjnego. W Polsce szerokopasmowy dostępu do Internetu jest świadczony 
na bazie technologii DSL (Digital Subscriber Line), umożliwiającej korzystanie z 
dostępu do Internetu na bazie stacjonarnej sieci telefonicznej. Jedynym 
operatorem posiadającym ogólnopolską stacjonarną sieć telefoniczną jest 
Telekomunikacja Polska S.A. (TP, operator zasiedziały). TP budowała swoją 
infrastrukturę dostępową przez wiele lat, korzystając z praw wyłącznych, i 
pokrywała koszty swoich inwestycji z dochodów pozyskiwanych jako 
monopolista na rynku z udostępniania infrastruktury telefonii głosowej i 
świadczenia usług w tej sieci. 

(2) Aby zapewnić szerokopasmowy dostęp do Internetu użytkownikom końcowym, 
operatorzy alternatywni ("OA") mają dwie możliwości: (i) wybudować 
alternatywną lokalną sieć dostępową; rozwiązanie to wymaga czasu i poniesienia 
znacznych inwestycji, co sprawia, że jest ono nieopłacalne; lub (ii) nabyć od 
operatora zasiedziałego produkty hurtowego szerokopasmowego dostępu do 
Internetu, na bazie których mogą oferować detaliczne usługi szerokopasmowe. 
Istnieją dwa rodzaje hurtowego dostępu szerokopasmowego, a mianowicie: BSA 
- hurtowy dostęp szerokopasmowy i LLU – dostęp do lokalnej pętli abonenckiej, 
udostępniane wyłącznie przez TP. OA, chcąc konkurować na rynku detalicznym, 
muszą uzależnić swoją działalność od TP, która jest ich nieuniknionym partnerem 
handlowym. 

(3) Komisja określiła trzy rodzaje właściwych rynków produktowych (i) detaliczny 
rynek masowych usług szerokopasmowego dostępu oferowanego w stałej 
lokalizacji przez operatorów telekomunikacyjnych swoim własnym 
użytkownikom (rynek niższego szczebla), (ii) hurtowy rynek usług 
szerokopasmowego dostępu, (iii) hurtowy rynek usług dostępu do (fizycznej) 
infrastruktury sieciowej (łącznie z dostępem współdzielonym i pełnym) w stałej 
lokalizacji. Na wszystkich wyżej wymienionych rynkach, TP ma pozycję 
dominującą. 

(4) Od 2003 roku, kiedy TP została uznana za operatora posiadającego znaczącą 
pozycję rynkową, TP ma obowiązek udzielenia dostępu do swojej sieci 
dostępowej na poziomie LLU i BSA. Warunki i procedura udzielania takiego 
dostępu zostały określone w ofertach ramowych BSA i LLU ("OR"). 

(5) Komisja uznała, że w okresie od 3 sierpnia 2005 r. do 22 października 2009 r. TP 
nadużywała swojej pozycji dominującej poprzez odmowę udzielenia dostępu do 
hurtowych produktów szerokopasmowych. Komisja uznała, że TP świadomie 
planowała i stosowała praktyki mające na celu utrudnianie OA skutecznego 
dostępu do jej sieci i wykorzystanie jej hurtowych produktów dostępu 
szerokopasmowego. Taktyka TP stanowiąca nadużycie jej pozycji dominującej na 
rynkach właściwych obejmowała: (i) proponowanie niekorzystnych warunków 
dostępu do hurtowych produktów dostępu szerokopasmowego już na początku 
negocjacji z OA, (ii) opóźnianie procesu negocjacji z OA, (iii) ograniczenie 
dostępu do sieci TP, (iv) ograniczenie dostępu do łączy abonenckich oraz (v) 
odmowę udostępniania wiarygodnych i pełnych informacji. 

(6) Odmowa przez TP dostępu stanowi naruszenie art. 102 TFUE. Naruszenie to 
trwało 4 lata i 2 miesiące. 
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II. PROCEDURA 

(7) W dniach 23–26 września 2008 r. Komisja, przy wsparciu polskiego Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”), przeprowadziła na podstawie 
art. 20 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 („rozporządzenie 1/2003”) kontrolę 
w siedzibie Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP”) w Warszawie, w Polsce. 

(8) W dniu 3 grudnia 2008 r. TP złożyła w Sądzie Pierwszej Instancji skargę z 
żądaniem stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 4 września 2008 r. 
nakazującej TP i wszystkim przedsiębiorstwom bezpośrednio lub pośrednio przez 
nią kontrolowanym poddanie się kontroli, o której mowa w pkt (7) (T-533/08). W 
dniu 18 lutego 2010 r. TP wycofała skargę. 

(9) W dniu 17 kwietnia 2009 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania 
w niniejszej sprawie w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 773/2004 
i art. 11 ust. 6 rozporządzenia 1/2003. W trakcie tego postępowania Dyrekcja 
Generalna ds. Konkurencji wysłała wezwania do udzielenia informacji na 
podstawie art. 18 rozporządzenia 1/2003 do TP, do OA, którzy nabyli produkty 
TP hurtowego szerokopasmowego dostępu do Internetu lub byli zainteresowani 
ich nabyciem oraz do polskiego regulatora właściwego w sprawach 
telekomunikacji (Urząd Komunikacji Elektronicznej – UKE). 

(10) W dniu 26 lutego 2010 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. W 
zgłoszeniu tym Komisja wstępnie stwierdziła, że TP posiada pozycję dominującą  
na rynkach właściwych i że nadużywa tej pozycji odmawiając dostępu OA do 
hurtowych produktów szerokopasmowego dostępu do Internetu, ograniczając w 
ten sposób rozwój konkurencji na detalicznym rynku usług szerokopasmowych w 
Polsce. 

(11) TP przedstawiła odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w dniu 2 czerwca 
2010 r. 

(12) W dniu 15 kwietnia 2010 r. TP przedłożyła projekt zobowiązań5 zgodnie z art. 9 
rozporządzenia 1/2003. Projekt zobowiązań TP w znacznej mierze i w mniej 
precyzyjny sposób powtarza istniejące obowiązki regulacyjne oraz zapisy 
Porozumienia podpisanego z UKE w październiku 2009 r. W dniach 6 września i 
9 grudnia 2010 r. zorganizowano dwa spotkania z udziałem TP i służb Komisji. 
W trakcie tych spotkań TP została poinformowana, że zobowiązania nie są 
właściwym sposobem zakończenia sprawy.6  

(13) Zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia 1/2003 TP wniosła o możliwość złożenia 
wyjaśnień w zakresie objętym zarzutami Komisji. Spotkanie wyjaśniające odbyło 
się 10 września 2010 r. 

(14) Następujące firmy i stowarzyszenia otrzymały status zainteresowanej strony 
trzeciej nadany przez urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające: 
Netia, PTC i KIGEiT (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji). 
Komisja poinformowała zainteresowane strony trzecie i UKE o rodzaju i 
przedmiocie postępowania, przekazując im nieopatrzoną klauzulą poufności 
wersję pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń. Netia, KIGEiT i UKE wzięły udział w 
spotkaniu wyjaśniającym. 

                                                 
5   zobowiązania TP z dnia 15 kwietnia 2010 r., z załącznikami ; wersja w języku angielskim – 

uzupełniona o dokument : nota z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotycząca zobowiązań TP. Również 
wersja w języku angielskim . 

6   Zob. motyw 13 rozporządzenia 1/2003: „decyzje w sprawie zobowiązań nie dotyczą spraw, w 
których Komisja zamierza nałożyć grzywnę.” 
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(15) W dniu 28 stycznia 2011 r. Komisja skierowała do TP pismo, w którym zwróciła 
jej uwagę na określone dokumenty znajdujące się w zgromadzonym materiale 
dowodowym dotyczące zgłoszonych przez Komisję zastrzeżeń, które Komisja 
zamierzała użyć w ewentualnej decyzji ostatecznej („pismo z opisem stanu 
faktycznego”). 

(16) W dniu 7 marca 2011 r. TP przedłożyła pisemną odpowiedź na pismo z dnia 28 
stycznia 2011 r. („odpowiedź na pismo z opisem stanu faktycznego”). 

(17) W dniu 9 marca 2010 r. w następstwie pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń 
przyznano TP wgląd do akt. Dodatkowo dnia 28 stycznia 2011 r., wraz z 
przesłaniem pisma z opisem stanu faktycznego TP przyznano wgląd do 
wszystkich nowych dokumentów w aktach sprawy. 

III. STRONY, KTÓRYCH DOTYCZY DECYZJA 

1. Adresat decyzji – Telekomunikacja Polska S.A. 

(18) Niniejsza decyzja jest adresowana do Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP”), 
przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego należącego do Grupy Telekomunikacja 
Polska.7 TP powstała w 1991 r. w wyniku przekształcenia państwowego 
przedsiębiorstwa monopolistycznego Poczta Polska, Telegraf i Telefon. Proces 
prywatyzacji TP rozpoczął się w 1998 r., gdy po raz pierwszy była notowana na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednocześnie globalne kwity 
depozytowe TP były notowane na giełdzie papierów wartościowych w Londynie. 
W 2000 r. France Télécom został inwestorem strategicznym w TP. Obecnie do 
France Télécom należy 49,79% akcji TP, do Capital Group International, Inc. 
5,06%, a właścicielami pozostałych 45,15% są inni akcjonariusze.8 W 2010 r. 
przychody Grupy TP wyniosły 15,7 mld pln (3,93 mld euro), a zysk netto wyniósł 
108 mln pln (27,03 mln euro).9 

(19) TP działa na całym terytorium Polski, na którym pozostaje liderem na rynkach 
łączności elektronicznej. Zakres oferowanych przez nią usług obejmuje telefonię 
głosową, transmisję danych, łączność radiową, multimedia i powiązane usługi 
świadczone w sieciach stacjonarnych i ruchomych, naziemnych i satelitarnych. 

(20) TP, jako przedsiębiorstwo uznane, zgodnie z ramami regulacyjnymi dla łączności 
elektronicznej, za posiadające znaczącą pozycję rynkową, na wielu rynkach, jest 
zobowiązana do świadczenia pewnych usług na zasadach regulowanych, w tym 
do oferowania hurtowych produktów szerokopasmowego dostępu do Internetu 
innym operatorom łączności elektronicznej, dzięki czemu mogą oni przedstawić 
własną detaliczną ofertę szerokopasmowego dostępu do Internetu (zob. rozdział 
V). 

(21) W niniejszej decyzji Komisja kilkakrotnie odnosi się do relacji TP z jej spółką 
zależną PTK Centertel Sp. z o.o. („PTK”), w 100% należącą do TP. PTK, 
pierwotnie operator sieci ruchomej, od października 2007 r. świadczy również 
detaliczne usługi stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu w 

                                                 
7   Informacje ze strony internetowej TP, s. 1, http://www.tpagepl/prt/pl/o_nas/o_firmie/grupa_tp/ 

pobrane i wydrukowane w dniu 5 sierpnia 2009 r.. 
8   Raport roczny Groupy TP 2010, s. 25, http://www.tp-ir.pl/~/media/Files/T/Telekom-

Polska/pdf/financial-reports/2010/tp_ar2010_en_2.pdf. 
9   Idem, s. 38; wartości w euro wyliczone na podstawie średniego referencyjnego kursu wymiany 

ECB, dostępne na stronie: 
http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.A.PLN.EUR.SP00.A .  
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oparciu o hurtowy produkt TP.10 W 2009 r. jej udział w rynku szerokopasmowego 
dostępu do Internetu pod względem przychodów wynosił 1,9%. TP i PTK ściśle 
współpracują ze sobą w ramach tej samej grupy kapitałowej, również w zakresie 
świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ich wspólne 
działania w tym obszarze obejmują pomoc techniczną oferowaną PTK przez TP, 
usługi doradcze, marketingowe, logistykę sprzedaży, planowanie rozwoju sieci 
PTK, zarządzanie i utrzymanie infrastruktury sieciowej, rozwój technologii 
informatycznych, politykę zakupową, komunikację korporacyjną i wynajem 
pomieszczeń.11  

2. Operatorzy alternatywni 

(22) Wielu dostawców usług internetowych oferuje w Polsce detaliczne usługi 
szerokopasmowego dostępu do Internetu świadczone w oparciu o własną sieć 
DSL, o produkty hurtowego dostępu zakupione od TP lub o inne technologie, np. 
kablowe. W niniejszej decyzji operatorów świadczących detaliczne usługi 
szerokopasmowego dostępu do Internetu w oparciu o hurtowe produkty TP 
(dostęp BSA lub LLU)12 określa się mianem operatorów alternatywnych („OA”). 
Wśród nich największymi operatorami są Netia S.A. („Netia”) i Telefonia Dialog 
S.A. („TD” lub „Dialog”). 

(23) Netia, drugi co do wielkości (po TP) operator oferujący szerokopasmowy dostęp 
do Internetu w technologii DSL, rozpoczęła świadczenie usług detalicznych w 
oparciu o udostępniany przez TP produkt BSA w listopadzie 2006 r., a 
świadczenie usług detalicznych w oparciu o LLU w grudniu 2007 r. W dniu 27 
lutego 2009 r. Netia przejęła przedsiębiorstwo Tele2 Polska Sp. z o.o. („Tele2”), 
innego OA świadczącego usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w 
technologii DSL. W 2009 r. udział Netii w rynku, włącznie z udziałem Tele2, 
wynosił 4,8%. 

(24) Dialog, trzeci co do wielkości dostawca usług szerokopasmowego dostępu do 
Internetu w technologii DSL, rozpoczął świadczenie detalicznych usług w 
technologii DSL w oparciu o oferowany przez TP produkt hurtowy BSA w lipcu 
2007 r. W 2009 r. jej udział w rynku wynosił 3%. 

(25) W niniejszej decyzji jest mowa o szeregu innych OA. Należą do nich: GTS 
Energis Sp. z o.o. („GTS Energis”), EXATEL S.A. („EXATEL”), TK Telekom 
Sp. z o.o., uprzednio Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. („TK”), Długie 
Rozmowy S.A. („Długie Rozmowy”), Polkomtel S.A. („Polkomtel”), Mediatel 
S.A. („Mediatel”), Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. („PTC”), Sferia S.A. 
(„Sferia”), MNI S.A. („MNI”), Intertele S.A. („Intertele”), Lupro Krzysztof 
Lutczyn („Lupro”), Firma H.U. Kompex („Kompex”), Telekomunikacja Novum 
Sp. z o.o. („Novum”), Supermedia Sp. z o.o. („Supermedia”), ATM S.A. („ATM 
S.A”), P.H.U. TELSAT Grzegorz Kawka („TELSAT”), GH NET Jacek Gzyl, 
Piotr Hnacik sp. j. („GH NET”), WDM Computers („WDM”), eTOP Sp. z o.o. 
(„eTOP”), e-Telko Sp. z o.o. („e-Telko”), Naukowa i Akademicka Sieć 
Komputerowa („NASK”), ESPOL Sp. z o.o. („ESPOL”), Multimedia Polska S.A. 
(„Multimedia Polska”), Syriusz Sp. z o.o. ("Syriusz"), SSH Sp. z o.o. ("SSH"), 

                                                 
10   TP zawarła z PTK umowę o hurtowym dostępie szerokopasmowym w dniu 16 lipca 2007 r.; 

odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 22 grudnia 2008 r., s. 17. 
11   odpowiedź TP z dnia 4 lutego 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 1. 
12   BSA oznacza dostęp do strumienia bitów (Bitstream Access), LLU oznacza uwolnienie lokalnej 

pętli abonenckiej (Local Loop Unbundling). 
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Premium-Internet S.A. ("Premium-Internet"), Media-Com Sp. z o.o. ("Media-
Com"), Mikrotel Sp. z o.o., ("Mikrotel") i Petrotel Sp. z o.o. ("Petrotel"). 
Niektórzy z tych operatorów pomimo podpisania z TP umowy o sprzedaży 
hurtowej nie rozpoczęli świadczenia usług szerokopasmowych w oparciu o 
produkty hurtowe TP lub zaprzestali ich świadczenia.  

(26) W Polsce detaliczne usługi dostępu do Internetu świadczą również operatorzy 
telewizji kablowej. Do największych spośród nich należą: UPC Polska Sp. z o.o., 
Multimedia S.A., Vectra S.A. i Aster Sp. z o.o. W 2009 r. udział największego 
operatora kablowego UPC Polska Sp. z o.o. w rynku wynosił 8,3%. 

(27) Słaby rozwój polskiego rynku usług szerokopasmowych wpłynął na pojawienie 
się na rynku wielu drobnych dostawców usług internetowych, oferujących usługi 
szerokopasmowe, głównie na bazie technologii Ethernet, i głównie w małych 
miastach i w kompleksach mieszkanych. UKE szacuje, że ich liczba wynosi 
około 1430, przy czym większość z nich oferuje swoje usługi mniej niż 200 
abonentom.13 Znacząca ekspansja tych drobnych OA na rynku jest mało realna ze 
względu na ich ograniczone zasoby finansowe. 

IV. PRODUKTY, KTÓRYCH DOTYCZY DECYZJA 

(28) Niniejsza decyzja dotyczy hurtowych i detalicznych produktów stacjonarnego 
szerokopasmowego dostępu do Internetu (w tym dostępu bezprzewodowego w 
stałej lokalizacji). Produkty te zostaną przedstawione w rozdziałach 1 i 2 poniżej. 

(29) Szerokopasmowy dostęp do Internetu w odróżnieniu od dostępu 
wąskopasmowego, charakteryzuje się następującymi cechami wyróżniającymi: 

(i) prędkością wysyłania i pobierania danych, która jest znacznie większa od 
oferowanej przez dostęp do Internetu typu dial-up; 

(ii) możliwością stałego połączenia; 

(iii) możliwością wykorzystywania tego samego łącza do połączeń 
telefonicznych lub innych połączeń przy zachowaniu jednoczesnego 
połączenia z Internetem. 

(30) Wszystkie te właściwości muszą występować jednocześnie, aby usługa dostępu 
do Internetu mogła być określona jako szerokopasmowa. W praktyce nie są one 
dostępne z wykorzystaniem usług dostępu do Internetu typu dial-up poprzez łącza 
telefoniczne („PSTN” lub „ISDN”), gdyż w ich przypadku możliwe są jedynie 
usługi wąskopasmowe. 

(31) Użytkownicy w coraz większym stopniu wymagają większej prędkości dostępu 
do Internetu, czyli dostępu „szerokopasmowego”. W tym kontekście do 
określenia prędkości pasma komunikacyjnego stosuje się termin 
„przepustowość”. Im większa jest przepustowość łącza (tj. im szersze jest 
pasmo), tym większą ilość informacji można przekazać przez to łącze, co 
oznacza, że w danym czasie można dostarczyć większą ilość danych (stąd 
większa „prędkość” łącza). Umożliwia to użytkownikowi szybszy dostęp do 
treści, korzystanie z usług, takich jak telefonia VoIP (Voice over Internet 
Protocol) lub gry typu multiplayer i dostęp do większych plików, takich jak 
cyfrowe pliki wideo i muzyczne lub nawet odbieranie kanałów telewizyjnych. 

                                                 
13   odpowiedź UKE na wniosek o udzielenie informacji z dnia 17 listopada 2009 r., s. 3. 
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(32) Stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu (w tym stacjonarny dostęp 
bezprzewodowy) różni się od ruchomego dostępu do Internetu. Ze względu na 
cechy ruchomego dostępu do Internetu, wyszczególnione w rozdziale X.1 dostęp 
ten nie należy do rynku właściwego, nie jest więc opisany w niniejszym 
rozdziale. 

1. Stacjonarny detaliczny szerokopasmowy dostęp do Internetu w Polsce 

(33) Dostępne na polskim rynku masowego odbiorcy oferty dotyczące stacjonarnego 
szerokopasmowego dostępu detalicznego do Internetu, opisane w punktach 
poniżej, można rozróżnić według: 

a) przepustowości; 

b) technologii. 

 a) Przepustowość 

(34) Większość operatorów w Polsce oferuje szerokopasmowy dostęp o 
przepustowości 512 kbit/s, 1 Mbit/s, 2 Mbit/s, 6 Mbit/s, 8 Mbit/s, 10 Mbit/s, a 
nawet do 20 Mbit/s14. 

(35) Jak pokazano na Rys. 1, najbardziej popularne pozostają oferty umów na 
świadczenie usług, proponujące dostęp szerokopasmowy o przepustowości do 2 
Mbit/s, które w 2009 r. stanowiły ponad 66% wszystkich łączy abonenckich w 
Polsce. Udział szybszych połączeń od 2 Mbit/s do 10 Mbit/s wzrósł w 2009 r., 
osiągając pod koniec roku prawie 30%. Ta pozytywna tendencja była widoczna 
również w odniesieniu do połączeń o prędkości do 10 Mbit/s; liczba ich 
użytkowników podwoiła się, osiągając 4,3%. Jednocześnie usługi wąskopasmowe 
praktycznie zniknęły z polskiego rynku. 

                                                 
14   UKE, Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego do Internetu, świadczonych przez operatorów 

we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU, kwiecień 2009 r., s. 3 oraz UKE, Raport o 
stanie rynku telekomunikacyjnego w 2009 roku, czerwiec 2010, s. 16. 
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Rys. 1. Przepustowość łączy abonenckich w Polsce 
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Źródło: UKE, "Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału 
funkcjonalnego TP S.A", lipiec 2009 r., s. 16 oraz UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 
2009 roku, czerwiec 2010 , s. 5. 

b) Technologia 

(36) Stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu w Polsce jest świadczony na 
bazie różnych platform technologicznych: 

a) DSL; 

b) modem kablowy; 

c) LAN Ethernet / stacjonarny WLAN; 

d) inne technologie. 

(37) Wszystkie te technologie posiadają swoje cechy wyróżniające, omówione w 
poniższych punktach. Zmiany w ich udziale w polskim rynku usług dostępu 
szerokopasmowego przedstawiono na Rys. 2 Nadal technologia DSL ma 
największe znaczenie w zakresie świadczenia stacjonarnego szerokopasmowego 
dostępu do Internetu. W latach 2005–2009 jej udział był znaczący i wynosił od 
50% do ponad 60%. 
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Rys. 2. Technologie stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu w 
Polsce 
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Żródło:   Dokumenty UKE: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2008 roku, s. 

44, oraz Notyfikacja UKE dotyczaca rynku 4, 2010, s. 14. 

a) DSL 

(38) DSL (ang. Digital Subscriber Line, cyfrowe łącze abonenckie) to technologia 
umożliwiająca wykorzystanie istniejącej lokalnej pętli abonenckiej publicznej 
komutowanej sieci telefonicznej (ang. public switched telephone network, PSTN) 
do jednoczesnej transmisji danych cyfrowych, dźwięku i obrazu wideo o dużej 
rozdzielczości. Jest to możliwe dzięki rozdzieleniu sygnałów głosowych i 
transmisji danych, przesyłanych przez miedziane kable telefoniczne na różne 
pasma częstotliwości. Technologia ta wymaga instalacji modułów dostępu DSL 
(DSLAM) w lokalnych centralach telefonicznych lub węzłach sieci dostępowej. 

(39) Istnieje wiele technologii opartych na DSL, które często określa się zbiorowo 
mianem xDSL, np. asymetryczne cyfrowe łącze abonenckie (ADSL), 
symetryczne cyfrowe łącze abonenckie (SDSL), cyfrowe łącze abonenckie o 
wysokiej przepustowości (HDSL) lub cyfrowe łącze abonenckie o bardzo 
wysokiej przepustowości (VDSL). Określenie „asymetryczna” wskazuje na to, że 
przepustowość transmisyjna jest różna przy transmisji do użytkownika i od 
użytkownika. Ponieważ większość gospodarstw domowych pobiera więcej 
danych, niż ich wysyła, sieć jest zaprojektowana w taki sposób, że przepustowość 
transmisyjna kabli miedzianych dla ruchu przychodzącego i wychodzącego jest 
asymetryczna. Dzięki temu przepustowość transmisyjna dla danych 
przychodzących, tj. przepustowość transmisji do użytkownika jest większa 
(przepustowość przy pobieraniu) niż w przypadku danych wychodzących od 
użytkownika (przepustowość przy wysyłaniu).  

(40) DSL jest dominującą technologią zapewniania stacjonarnego szerokopasmowego 
dostępu do Internetu na rynku w Polsce ze stabilnym udziałem w rynku, który w 
okresie od 2005 r. do połowy 2010 r. wahał się od 62% do ponad 50%15. Oprócz 
TP, również inni operatorzy korzystają z należącej do TP sieci DSL, na bazie 
której świadczą usługi szerokopasmowe; 13 OA świadczy usługi w oparciu o 

                                                 
15   załącznik do odpowiedzi TP na pismo z opisem stanu faktycznego, projekt decyzji UKE 

notyfikowany Komisji, luty 2011 r., s. 24. 
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umowy BSA z TP od września 2007 r.16, a 7 OA świadczy usługi DSL w oparciu 
umowy LLU z TP od września 2006 r.17 Technologia DSL dociera do 64% 
ludności Polski.18 

b) Modem kablowy 

(41) Sieci cyfrowe telewizji kablowych są w stanie oferować, poza usługami 
głosowymi i usługami telewizji cyfrowej, dwukierunkową przepustowość 
przesyłu danych. Operatorzy telewizji kablowych świadczą szerokopasmowy 
dostęp do Internetu, dzięki wysokiej przepustowości swoich sieci. Podobnie jak w 
przypadku łączy telefonii stacjonarnej, konwencjonalne sieci stosujące kable 
koncentryczne wykorzystywane do przesyłania sygnałów telewizyjnych, można 
zmodernizować tak, aby umożliwiały dostęp do szybkiego Internetu. 
Modernizacja ta polega na instalacji modemu kablowego u klienta i kontrolera 
modemów kablowych (ang. Cable Modem Termination System, CMTS) w 
centrali sieci. Pod względem teoretycznej wydajności szczytowej, technologia 
kablowa zapewnia przepustowość 120 Mbps przy pobieraniu i 10 Mbps przy 
wysyłaniu danych. Rzeczywista przepustowość zależy jednak od tego, ilu 
użytkowników współdzieli połączenie do centrali. Tego rodzaju dostęp 
szerokopasmowy będzie dalej zwany „modemem kablowym”. 

(42) Modem kablowy jest drugą pod względem popularności technologią 
stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce. W 2009 r. 
operatorzy kablowi mieli 1,58 mln abonentów, co odpowiada udziałowi w rynku 
stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu w wysokości około 
24%.19 Zasięg geograficzny sieci kablowej w Polsce obejmował tylko 8000 km2 
(lub około 3% terytorium kraju) i ograniczał się do większych miast.20 W 2009 r. 
główni operatorzy telewizji kablowej docierali do 5,17 mln gospodarstw 
domowych, jednak nie wszystkie gospodarstwa domowe miały możliwość 
dostępu do szerokopasmowego Internetu za pośrednictwem modemów 
kablowych z uwagi na ograniczenia sieci.21 Sieci kablowe nadal pozostają 
rozczłonkowane i nie obejmują terenów wiejskich.  

 

c) LAN Ethernet i stacjonarny bezprzewodowy LAN 

(43) Ethernet jest standardem sieci dla sieci lokalnych („LAN”). LAN Ethernet 
wykorzystuje na ogół kable koncentryczne lub specjalne rodzaje skrętek. 

                                                 
16  PTC, PTK Centertel, Sferia, MNI, Intertele, Mediatel, Netia, eTop, eTelko, GTS Energis, TK 

Telekom, Telefonia Dialog (zob. odpowiedź  TP z dnia 4 lutego 2009 r. na wniosek o udzielenie 
informacji oraz odpowiedź  TP z dnia 17 grudnia 2010 r. na wniosek o udzielenie informacji, 
odpowiedź na pytanie 11). 

17  Kompex, Lupro, WDM, Multimedia, SSH, Syriusz, Netia; , odpowiedź TP z dnia 20 stycznia 2009 
r. na wniosek o udzielenie informacji, pytanie 3.1, s. 66, oraz  odpowiedź TP z dnia 17 grudnia 2010 
r. na wniosek o udzielenie informacji, odpowiedź na pytanie 12). 

18  Komisja Europejska, 14. Sprawozdanie z realizacji, s. 265. 
19  UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2009 roku, czerwiec 2010 r., s. 12–13. 
20  dane za rok 2008, UKE, Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału 

funkcjonalnego TP S.A. ("Dokument konsultacyjny z lipca 2009 r."), lipiec 2009 r., s. 23. 
21  W 2008 r. 3,5 mln gospodarstw domowych (26% ogółu gospodarstw) miało taką możliwość. UKE, 

Dokument konsultacyjny z lipca 2009 r., s. 23. W 2008 r. liczba gospodarstw domowych wynosiła 
13 337 040. Źródło: UKE, detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego, kwiecień 
2009 r., s. 17. 



 17

Najczęściej instalowane systemy ethernetowe zapewniają prędkości przesyłu do 
10 Mbps; natomiast nowe standardy Ethernet umożliwiają prędkości przesyłu do 
10 Gbps. Sieci LAN są na ogół budowane przez lokalnych dostawców usług 
internetowych na obszarach, na których niedostępne są technologia DSL ani sieć 
kablowa. Sieci LAN są bardzo rozdrobnione i obejmują pojedyncze budynki lub 
ulice o stosunkowo niewielkiej liczbie abonentów. 

(44) Stacjonarne bezprzewodowe sieci LAN (WLAN) zwiększają zasięg sieci LAN 
zapewniając łączność bezprzewodową. Technologie WLAN opierają się na 
grupie standardów 802.11, określonych przez międzynarodowy Instytut 
Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) i są powszechnie znane jako 
Wireless Fidelity lub Wi-Fi. Sieci WLAN, pierwotnie zaprojektowane w celu 
zastąpienia sieci kablowych w środowisku korporacyjnym, stały się popularne 
przy zapewnianiu łączności IP w środowisku domowym, biurowym lub 
akademickim. Stacjonarne technologie WLAN umożliwiają szerokopasmowy 
dostęp o prędkości połączenia, która może być zbliżona do prędkości 
szerokopasmowego łącza przewodowego dostarczanego za pośrednictwem DSL i 
kabla. Zasięg działania nadajników Wi-Fi dochodzi do 70 m wewnatrz budynków 
i do 250 m na zewnątrz.22 Obiekty, takie jak lotniska, hotele i restauracje 
posiadające lokalną łączność Wi-Fi określa się jako „hotspoty”. Sieci WLAN, 
podobnie jak LAN, są w dużym stopniu ograniczone do danej lokalizacji.23 

(45) Przewodowe i stacjonarne bezprzewodowe sieci lokalne (LAN) oparte na 
protokole Ethernet zostały rozmieszczone w całej Polsce głównie przez lokalnych 
dostawców oferujących dostęp ograniczony do danej lokalizacji głównie w 
mniejszych miastach lub w miejscach, w których inna infrastruktura nie jest 
dostępna. Ich baza abonencka liczy na ogół około 10–20024 gospodarstw 
domowych i w 2008 r. stanowiła 15% abonentów stacjonarnych 
szerokopasmowych łączy abonenckich w Polsce.25 

d) Inne technologie 

(46) Oprócz xDSL, sieci kablowych i LAN/WLAN istnieje kilka innych technologii 
wykorzystywanych obecnie w Polsce do świadczenia detalicznych usług 
szerokopasmowych. Do technologii tych należą np. dostępowe łącza 
światłowodowe FTTx, CDMA, WiMAX, FWA i łącza satelitarne. W Polsce 
technologie te są jednak w dalszym ciągu na wczesnym etapie rozwoju i pod 
koniec 2009 r. stanowiły 4,3% wszystkich dostępowych łączy 
szerokopasmowych.26 Dostęp do Internetu można zapewnić także za 
pośrednictwem sieci ruchomych, opartych na technologiach 3G. Z przyczyn 
przedstawionych w rozdziale poświęconym definicji rynków właściwych, 
niniejsza decyzja nie obejmuje technologii ruchomych. 

(47) Oprócz technologii, o których mowa powyżej, od 2005 r. operatorzy kablowi i 
operatorzy DSL proponują tak zwane oferty multiple play. Obejmują one często 

                                                 
22  Zob. norma 802.11n z 2009 r. 
23  Informacje ze strony internetowej Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE), s. 1, 

http://www.ieee.org/portal/site/emergingtech/index.jsp?techId=48 pobrane i wydrukowane w dniu 
11 listopada 2009 r. 

24  UKE, Dokument konsultacyjny z lipca 2009 r., s. 22. 
25  UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2008 roku, czerwiec 2009 r., s. 44. Ruchomy 

dostęp szerokopasmowy został wyłączony z obliczeń. 
26  UKE, projekt decyzji notyfikowany Komisji dotyczący rynku 4, 2010 r., s. 14. 
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oferty typu double play, które łączą telefonię głosową i Internet, oferty typu triple 
play, które obejmują dodatkowo telewizję szerokopasmową oraz oferty quadruple 
play, obejmujące dodatkowo telefonię ruchomą. Oferty multiple play od początku 
były głównym elementem w staraniach operatorów kablowych zmierzających do 
wejścia na rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu i rozwinięcia na nim 
swojej działalności. Stają się one także coraz bardziej popularne wśród 
operatorów oferujących usługi DSL, gdyż tego rodzaju oferty podnoszą średni 
przychód na użytkownika (ARPU – average revenue per user) i obniżają ryzyko 
utraty klientów. Klienci korzystają z niższych cen i punktu kompleksowej obsługi 
w odniesieniu do usług i kwestii technicznych.27  

 
2. Produkty hurtowego szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce 

(48) Aby zapewnić szerokopasmowy dostęp do Internetu użytkownikom końcowym, 
OA mają dwie możliwości: (i) wybudować alternatywną sieć, w tym „ostatnią 
milę” (tj. ostatni fragment sieci dostępowej przyłączonej do lokalu użytkownika 
końcowego): rozwiązanie to wymagałoby czasu i znacznych inwestycji, co 
sprawia, że jest ono nieopłacalne (zob. rozdział X.1.2); lub (ii) nabyć od operatora 
zasiedziałego produkt hurtowego szerokopasmowego dostępu do Internetu, na 
bazie którego mogą oferować detaliczne usługi szerokopasmowe. 

(49) W Polsce dostępne są dwa produkty hurtowego szerokopasmowego dostępu do 
Internetu: 

• hurtowy dostęp szerokopasmowy (BSA), 

• uwolnienie pętli lokalnej (LLU). 

(50) Produkt dostępu BSA jest hurtowym produktem zapewniającym OA 
przepustowość transmisji na bazie sieci operatora zasiedziałego. Produkt ten 
umożliwia OA nabycie usług szerokopasmowych hurtowych oraz ich 
zaoferowanie z pewnymi technicznymi modyfikacjami swoim klientom, nie 
wymagają inwestycji OA w kosztowne urządzenia.28 Hurtowe usługi BSA 
obejmują transmisję pomiędzy punktem dostępu do usługi (PDU)29, a 
użytkownikiem końcowym połączonym do łącza telefonicznego.  

(51) Często wyróżnia się trzy typy dostępu BSA: (i) oferta BSA na poziomie 
DSLAM30 (nr 1 na Rys. 3); (ii) oferta BSA na poziomie ATM31 (nr 2 na Rys. 3); 
oraz (iii) oferta BSA na poziomie IP (zarządzanego lub niezarządzanego) (nr 3 i 4 
na Rys. 3).32 

                                                 
27   UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2008 roku, czerwiec 2009, s. 39. 
28  ERG Wspólne Stanowisko w sprawie dostępu szerokopasmowego, przyjęte 2 kwietnia 2004 i 

zmienione 25 maja 2005, s. 4.  
29  Punkt dostępu do usługi (PDU) oznacza miejsce, w którym OA uzyskuje dostęp do sieci TP w celu 

świadczenia usług. 
30  Poziom DSLAM – dostęp jest zapewniony na modułach dostępowych DSL [dostępowy multiplekser 

cyfrowych linii abonenckich (Digital Subscriber Line Access Multiplexer – DSLAM)]. TP 
udostępnia łącze dostępowe xDSL i przekazuje sygnał szerokopasmowy bezpośrednio na poziomie 
DSLAM, tak więc OA świadczy sobie sam usługę typu backhaul. 

31  Poziom ATM – dostęp zapewniony jest na poziomie węzłów asynchronicznych modułów transmisji, 
w których OA uzyskuje dostęp do sieci xDSL TP (poprzez interfejs STM-1 lub STM-4). 

32   Dostęp na poziomie DSLAM oznacza, że TP zapewnia łącze dostępowe xDSL i przekazuje sygnał 
szerokopasmowy bezpośrednio na poziomie DSLAM, tak więc OA świadczy sobie sam usługę typu 
backhaul. OA ma w ten sposób większą kontrolę nad parametrami jakości i może oferować 
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(52) Od 10 maja 2006 r., kiedy wprowadzono pierwszą ofertę ramową BSA (oferta 
BSA), OA mieli dostęp do hurtowego produktu dostępu szerokopasmowego tylko 
na poziomie ATM. Później, w dniu 6 maja 2008 r. UKE wprowadziło zmienioną 
ofertę ramową, nakładając dostęp również na poziomie DSLAM i IP 
(zarządzanego i niezarządzanego)33. TP wprowadziła dodatkowe poziomy 
dostępu w dniu 23 listopada 2009 r. (na poziomie DSLAM i IP zarządzanego) 
oraz w dniu 1 marca 2010 r. na poziomie IP niezarządzanego34. Z uwagi na późne 
wprowadzenie dostępu na poziomach DSLAM i IP niniejsza decyzja koncentruje 
się na usługach BSA na poziomie ATM. 

Rys. 3. Produkty hurtowego szerokopasmowego dostępu do Internetu TP 
 

 DSLAM

Modem xDSL 

splitter

POTS/ISDN 
(*jeśli zachodzi 
potrzeba) 

(x)DSL – Dostęp Usługi typu backhaul – sieć szkieletowa 

ATM 
WWW 

(Internet) 

2

PoP/Traffic Hand-over  

3

Sieć 
szkieletowa IP 
zarządzanego 

BRAS

przełącznik bliski-
daleki ATM  

poziom IP 
(zarządzanego) 

M
D
F 

1

poziom IP 
(niezarządzanego) 

4
usługi LLU 
świadczone przez TP 

usługi BSA świadczone przez TP na poziomie DSLAM, ATM i IP 

  
Źródło: UKE, dokument konsultacyjny z lipca 2009 r. 

(53) Dostęp do lokalnej pętli abonenckiej obejmuje dostęp do pętli lub podpętli 
abonenckiej. Dostęp ten obejmuje odcinek sieci dostępowej, pomiędzy 

                                                                                                                                                 
klientom produkt końcowy o nieco lepszej charakterystyce technicznej, ale ten rodzaj dostępu 
wymaga większych inwestycji w porównaniu z innymi rodzajami. Z drugiej strony, dostęp na 
poziomie IP odnosi się do sytuacji, gdy TP zapewnia OA łącze dostępowe xDSL oraz usługę typu 
backhaul i przekazuje sygnał szerokopasmowy na poziomie IP (w publicznej sieci internetowej na 
bazie protokołu IP). Dostęp na poziomie IP zarządzanym umożliwia dostęp do sieci TP również tym 
OA, którzy nie zainwestowali w sieć ATM, i umożliwia im podjęcie współpracy z TP już po 
umieszczeniu jednego punktu dostępu do usługi (PDU), co może pozwolić im na świadczenie usługi 
na terytorium całego kraju. Dostęp na poziomie IP niezarządzanym nie wymaga umieszczenia przez 
OA żadnych PDU, więc OA, który nie ma własnej sieci, może wejść na rynek i korzystać z sieci TP 
jako dostawca usług. 

33   Zob. przypis 32. 
34   odpowiedź TP z dnia 25 listopada 2010 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 1; Należy 

zauważyć, że TP proponowała OA różne daty wprowadzenia tych poziomów dostępu (koniec 
listopada 2009 r. w przypadku DSLAM i IP Zarządzanego oraz koniec marca w przypadku IP 
Niezarządzanego oraz ATM w klasie ruchu VBR i CBR),  s. 11. 
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przełącznicą główną ("PG")35 operatora, który posiada odpowiednią 
infrastrukturę, a lokalem użytkownika końcowego. Ponadto, dostęp do podpętli 
abonenckiej obejmuje odcinek sieci dostępowej, pomiędzy koncentratorem (czy 
innym pośrednim urządzeniem sieci dostępowej, które jest umieszczone bliżej 
użytkownika końcowego niż PG) a lokalem użytkownika końcowego.36 Usługi 
hurtowego dostępu LLU pozwalają OA na dostęp do szerszego zakresu usług. To 
daje im większą kontrolę nad zakresem usług na danym łączu abonenckim, z 
możliwością dostosowania usługi do specyficznych potrzeb użytkownika 
końcowego.  

(54) TP jako jedyne przedsiębiorstwo dysponujące lokalną siecią dostępową na 
terytorium całego kraju, jest jedynym dostawcą pełnego i współdzielonego 
dostępu do lokalnej pętli abonenckiej w Polsce. Od dnia 1 października 2003 r. 
TP jest zobowiązana do udzielania dostępu do swojej lokalnej sieci dostępowej na 
poziomach LLU i BSA37 na polskim hurtowym rynku usług szerokopasmowych. 

(55) Dostęp do każdego z tych produktów hurtowego dostępu szerokopasmowego 
wymaga od OA różnych poziomów rozwoju sieci (i związanych z tym nakładów 
inwestycyjnych), a także umożliwia zróżnicowanie ofert detalicznych. 

(56) TP udostępniła OA usługi LLU w październiku 2007 r., z chwilą uwolnienia 
pierwszej pętli lokalnej. Usługi BSA na poziomie ATM wprowadzono w 
październiku 2006 r., na poziomie DSLAM i IP zarządzanego w listopadzie 2009 
r., a na poziomie IP niezarządzanego i na poziomie ATM w klasie ruchu VBR i 
CBR w marcu 2010 r. 

(57) Produkty hurtowego szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce są 
przedstawione w sekcjach 2.1 i 2.2 poniżej. 

2.1 Hurtowy dostęp szerokopasmowy (BSA) 

(58) BSA jest dostępny w Polsce od dnia 10 maja 2006 r., od czasu wprowadzenia 
pierwszej oferty BSA obejmującej dostęp na poziomie ATM. Dostęp do lokalnej 
sieci dostępowej TP w celu transmisji danych przy zastosowaniu technologii 
ADSL, był możliwy za pośrednictwem punktów dostępu do usługi (PDU). TP 
została zobowiązana do udzielenia dostępu do swoich węzłów na poziomie ATM 
i zapewnienia funkcjonalności odpowiednich elementów swojej sieci.38 Ponadto 
została zobowiązana do świadczenia dodatkowych usług potrzebnych do 
aktywacji i utrzymania łączy. W dniu 4 maja 2008 r. wprowadzono świadczenie 
usług BSA przy wykorzystaniu VDSL (prędkość transmisji od 12 do 55 Mbit/s) i 
SDSL (prędkość transmisji 1,536 Mbit/s lub 2 Mbit/s). 

(59) Dostęp na poziomie ATM oznacza, że TP dostarcza łącze abonenckie xDSL i 
usługi typu backhaul oraz przekazuje OA szerokopasmową transmisję w węźle 
ATM.39 W przeciwieństwie do sytuacji, jaka ma miejsce w przypadku LLU, OA 
dokonujący zakupu produktu BSA, napotyka na większą liczbę ograniczeń w 

                                                 
35  Przełącznica główna (PG) oznacza szafę lub pomieszczenie, w których znajduje się sprzęt 

przesyłający tym samym torem media transmisyjne użytkowników poprzez medium o dużej 
przepustowości. W przełącznicy głównej wiele łączy DSL schodzi się w większym kablu. 

36  Zgodnie z definicjami określonymi przez oferty LLU.  
37  Zob rozdział V. 
38  Takich jak: (i) łącza abonenckie wraz z kartami na urządzeniach DSLAM, (ii) sieć transmisji danych 

(sieć ATM, urządzenia DSLAM do transmisji danych pomiędzy łączami abonenckimi i PDU), (iii) 
węzły ATM przy których realizowane są PDU. 

39  Zob. przypis 32. 
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dostosowaniu parametrów swojej usługi. Ograniczenia te wiążą się z wyborem 
standardów technologicznych lub urządzeń stosowanych w celu zapewnienia 
połączenia przez lokalną pętlę abonencką. Niektóre funkcjonalności, np. 
maksymalna prędkość wysyłania i pobierania danych, są już wcześniej ustalone. 
Jednak dzięki kontroli nad serwerem zdalnego dostępu do usług 
szerokopasmowych (BRAS) i elementami własnej sieci, operator korzystający z 
BSA może dokonywać pewnych wyborów40 w odniesieniu do szerokości pasma i 
niezawodności świadczonej przez siebie usługi typu backhaul41 i oferować 
przeznaczone dla użytkowników końcowych produkty o różnych parametrach 
technicznych poprzez zmianę jakości parametrów usługi. 

(60) TP przekazuje ruch OA w regionalnych PDU ("RPDU") i lokalnych PDU 
("LPDU"). Aby mieć zasięg krajowy, przedsiębiorstwo powinno być podłączone 
do 12 regionalnych albo do 72 lokalnych PDU. Preferencyjny dla OA byłby 
dostęp do sieci TP w każdym regionalnym PDU, co jest łatwiejsze i wymaga 
mniejszych inwestycji. Kiedy pojemność regionalnego PDU osiąga próg 
określony w ofercie BSA, wówczas OA musi dokonać migracji do określonych 
lokalnych PDU, które odpowiadają obszarowi określonego regionalnego PDU. 
Chociaż OA mają możliwość dostępu do PDU pokrywających całe terytorium 
Polski, niektórzy OA podejmują decyzje o ubieganiu się o dostęp tylko do 
określonych PDU. Decydują się na ograniczenie swojej działalności do 
wybranych obszarów, które przypuszczalnie dają największe zyski. 

(61) Istnieją trzy podstawowe formy połączenia sieci OA z siecią TP: (i) bezpośrednio 
łączem światłowodowym (połączenie liniowe), (ii) za pośrednictwem łącza 
dzierżawionego (łącze dedykowane), kiedy OA nie instaluje własnego łącza 
światłowodowego i dzierżawi łącze od TP lub (iii) poprzez kolokację42, która 
umożliwia połączenie z siecią TP urządzeń OA już zainstalowanych w budynku 
TP w celu świadczenia innych regulowanych usług.43 

(62) Do końca 2010 r. dwudziestu czterech OA posiadało umowę o dostępie BSA z TP 
(podpisaną lub wprowadzoną decyzją UKE). Trzynastu OA świadczy usługi 
detaliczne w oparciu o infrastrukturę TP.44 Pierwsze zamówienia OA na łącza 
abonenckie zostały uruchomione w październiku 2006 r.; do końca 2009 r. w 
trybie BSA udostępniono 440 000 łączy szerokopasmowych, co stanowi 15,5%45 

wszystkich łączy xDSL TP. 

                                                 
40  Zarządzając serwerem zdalnego dostępu do usług szerokopasmowych (BRAS) przedsiębiorstwo 

może może podzielić wirtualną ścieżkę na kolejne ścieżki i tym samym określić minimalną 
przepustowość w godzinach największego zapotrzebowania. 

41  Usługi typu backhaul umożliwiają operatorom agregację danych (np. ruchu w Internecie) do 
zcentralizowanej lokalizacji w mieście lub w regionie, a następnie przyłączenie tej lokalizacji do 
jeszcze innych lokalizacji. 

42   Połączenie przez kolokację oznacza, że OA zapewnia infrastrukturę telekomunikacyjną między 
swoją siecią a PDU w sieci TP. Urządzenia OA znajdują się w obiektach TP, na powierzchni 
kolokowanej lub w sali kolokacyjnej. 

43   Budynek TP lub inna lokalizacja w pobliżu budynku TP, określona w ofercie BSA terminem 
„lokalizacja wyniesiona”. 

44   PTC, PTK Centertel, Sferia, MNI, Intertele, Mediatel, Netia, eTop, eTelko, GTS Energis, TK 
Telekom, Telefonia Dialog (zob. Odpowiedź TP z dnia 4 lutego 2009 r. na wniosek o udzielenie 
informacji oraz  Odpowiedź TP z dnia 17 grudnia 2010 r. na wniosek o udzielenie informacji, 
odpowiedź na pytanie 11). 

45     UKE, Raport o sytuacji na rynku telekomunikacyjnym w 2009 r., czerwiec 2010 r., s. 12. 
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2.2 Dostęp do pętli lokalnej (LLU) 

(63) LLU jest dostępny w Polsce od lutego 2005 r., od czasu wprowadzenia pierwszej 
oferty ramowej dla LLU („oferta LLU”).46 Pętla lokalna to fizyczny obwód 
składający się z skrętki miedzianej, łączący punkt zakończenia sieci w lokalu 
abonenta z PG lub równorzędnym urządzeniem w publicznej stacjonarnej sieci 
telefonicznej. Zgodnie z ramami regulacyjnymi dotyczącymi łączności 
elektronicznej47 TP jest zobowiązana do udzielenia OA dostępu do pętli lub 
podpętli lokalnej. Dostęp do pętli lokalnej oznacza pełny lub współdzielony 
dostęp do łącza abonenckiego, między lokalem abonenta, a punktem dostępu do 
sieci PSTN w PG TP. Dostęp do podpętli lokalnej oznacza pełny lub 
współdzielony dostęp do łącza abonenckiego, między lokalem abonenta, a 
pośrednim punktem dostępu, czyli w punkcie sieci dostępowej znajdującym się 
bliżej abonenta niż PG, który może znajdować się w szafce ulicznej, skrzynce 
kablowej lub na słupie kablowym połączonym z siecią PSTN. 

(64) Pełny uwolniony dostęp do pętli lokalnej, oznacza zapewnienie OA dostępu 
umożliwiającego mu wykorzystanie pełnego pasma częstotliwości skrętek 
miedzianych i oferowanie usług łączności głosowej i transmisji danych, takich jak 
dostęp do Internetu. Dzięki w pełni uwolnionemu dostępowi do pętli lokalnej, 
użytkownik końcowy nie otrzymuje już żadnej usługi od operatora zasiedziałego: 
OA może dostarczyć użytkownikowi końcowemu zarówno usługi łączności 
głosowej, jak i transmisji danych. 

(65) Współdzielony dostęp do pętli lokalnej oznacza zapewnienie OA możliwości 
korzystania z niegłosowego pasma częstotliwości skrętek miedzianych. Tak więc 
OA zawierający umowę o dostęp współdzielony, jest w stanie dostarczyć 
użytkownikowi końcowemu usługi transmisji danych (szerokopasmowe), 
natomiast inny operator (inny OA lub operator zasiedziały) w dalszym ciągu 
dostarcza użytkownikowi końcowemu usługi telefonii głosowej.48 Usługi LLU 
umożliwiają OA częściową lub pełną dzierżawę wyżej opisanej części łącza 
abonenckiego i świadczenie bezpośrednio użytkownikowi końcowemu usług 
łączności głosowej lub transmisji danych. 

(66) Pełny uwolniony dostęp do lokalnej pętli abonenckiej jest świadczony w oparciu 
o analogowy dostęp przewodowy oraz cyfrowy dostęp ISDN i cyfrowy dostęp 
xDSL, natomiast współdzielony dostęp do lokalnej pętli abonenckiej, jest 
świadczony tylko w oparciu o dostęp cyfrowy xDSL. Istnieje również możliwość 
uwolnienia łączy abonenckich przy wykorzystaniu bardziej zaawansowanej 
technologii: SDSL i HDSL49; w tym przypadku TP ma jednak prawo 
dezaktywować usługi, jeżeli aktywacja usługi wykorzystującej te zaawansowane 

                                                 
46  Decyzja nr DRT-WWM-6062-9/04 (54) z dnia 28 lutego 2005 r., zob. kolejne decyzje wymienione 

w rozdziale VI.2. 
47  Zob. rozdział V zawierający szczegółowe informacje dotyczące ram regulacyjnych UE. 
48  Jeśli chodzi o dostęp współdzielony, pierwsza i w druga oferta LLU z dnia 28 lutego i 9 sierpnia 

2005 r. określiła scenariusz, w którym tylko TP mogła świadczyć użytkownikowi końcowemu 
usługi w zakresie telefonii głosowej, jednak kolejna oferta LLU (na podstawie której TP faktycznie 
świadczyła usługi LLU) przewidywała również możliwość świadczenia tego rodzaju usług przez 
innego przedsiębiorcę. 

49  SDSL – Symmetric Digital Subscriber Line oznacza technologię, w której wykorzystuje się pełne 
pasmo częstotliwości łącza, wykluczając w ten sposób możliwość jednoczesnego świadczenia na 
nim usług głosowych; umożliwia korzystanie z maksymalnej przepustowości wynoszącej 2312 
kbit/s na jednej parze przewodów; HDSL – High Data Rate DSL umożliwia połączenie sieci o 
przepustowości 2 Mbit/s dla wysyłania i pobierania danych. 
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technologie znacznie obniża jakość usług świadczonych przez TP lub przez 
innych OA. 

(67) TP, jako jedyne przedsiębiorstwo mające lokalną sieć dostępu na całym 
terytorium Polski, jest jedynym dostawcą w pełni uwolnionego i współdzielonego 
dostępu do pętli lokalnej w Polsce. Chociaż LLU jest dostępny w Polsce od 
lutego 2005 r., pierwsza lokalna pętla abonencka została faktycznie uwolniona w 
połowie listopada 2007 r. Rozwój LLU był w stanie zastoju do II kwartału 2009 
r.; od tego czasu liczba uwolnionych łączy stale rosła i w II kwartale 2010 r. 
wynosiła 75 803, co odpowiada nadal niskiemu udziałowi w łączach xDSL w 
Polsce w 2009 r. w wysokości 2,89%50. Do końca 2010 r. trzydziestu jeden OA 
posiadało umowy o dostępie LLU z TP (podpisane lub wprowadzone decyzją 
UKE). Siedmiu OA świadczy usługi detaliczne w oparciu o infrastrukturę TP51. 
Wyżej wymienione czynniki wspierają decyzję Komisji o wszczęciu 
postępowania (zob. pkt (9) powyżej). 

V. RAMY REGULACYJNE 

(68) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2887/200052 w sprawie uwolnionego 
dostępu do pętli lokalnej, które było bezpośrednio stosowane w państwach 
członkowskich UE od dnia 2 stycznia 2001 r., operatorzy o znaczącej pozycji 
rynkowej w zakresie świadczenia usług dostępu do stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej byli zobowiązani do zapewnienia uwolnionego dostępu do pętli 
lokalnej i opublikowania oferty ramowej. Ponadto we wszystkich państwach 
członkowskich stosowano poprzedni reżim regulacyjny UE, na który składały się 
dyrektywy określające zasady dostępu do sieci będącej własnością operatora o 
znaczącej pozycji rynkowej.53 

(69) Chociaż Polska do dnia 1 maja 2004 r. nie należała do UE, jednak zaczęła 
dostosowywać swoje prawodawstwo zgodnie ze wspólnotowym dorobkiem 
prawnym od dnia 1 lutego 1994 r.54. W rezultacie, uchwalono ustawę z dnia 21 
lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne55, a na jej podstawie TP została uznana za 
operatora o znaczącej pozycji rynkowej („SMP”) w zakresie świadczenia usługi 
powszechnej. Później, w dniu 1 października 2003 r. wprowadzono nowe zmiany 
do Prawa telekomunikacyjnego56, zgodnie z którymi TP została uznana za 
operatora SMP w zakresie świadczenia usług i dostępu do stacjonarnej publicznej 
sieci telefonicznej i zobowiązana do zapewnienia dostępu do jej lokalnej sieci 

                                                 
50  UKE, Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU), październik 2010 r., s. 4–5. 
51  Dane na dzień 8 stycznia 2009 r. na podstawie odpowiedź TP z dnia 20 stycznia 2009 r. na wniosek 

o udzielenie informacji, odpowiedź na pytanie 3.1, s. 66 oraz UKE, Raport o stanie rynku 
telekomunikacyjnego w 2008 roku, s. 71–72. 

52  Rozporządzenie (WE) nr 2887/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. w 
sprawie uwolnionego dostępu do pętli lokalnej, Dz.U. L 336 z 31.12.2000, s.4.. 

53  M.in. dyrektywa 97/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie 
wzajemnych połączeń w telekomunikacji ze względu na zapewnienie usług powszechnych oraz 
interoperacyjności poprzez zastosowanie zasady otwartej sieci (ONP) (Dz.U. L 199 z 26.7.1997, s. 
32) oraz dyrektywa 98/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania zasady 
otwartej sieci (ONP) w telefonii głosowej oraz w sprawie usług powszechnych w telekomunikacji w 
konkurencyjnym środowisku (Dz.U. L 101 z 1.4.1998, s. 24).  

54  Data wejścia w życie Układu Europejskiego (Dz.U. L 348 z 31.12.1993, s. 2), który stanowił ramy 
prawne stosunków między Polską a państwami członkowskimi UE. 

55  Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz.U. nr 73, poz. 852). 
56  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 113, poz. 

1070) weszła w życie z dniem 1 października 2003 r. 
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dostępowej na poziomie LLU i BSA.57 W szczególności, TP została zobowiązana 
do zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (wraz z kolokacją, 
dostępem do połączeń kablowych i do odpowiednich systemów informatycznych) 
na warunkach przejrzystych, sprawiedliwych i niedyskryminujących i 
świadczenia szerokopasmowych usług transmisji danych na warunkach nie 
gorszych od stosowanych przez TP w ramach własnego przedsiębiorstwa lub w 
stosunkach z podmiotami zależnymi. 

(70) Po wprowadzeniu zmian do Prawa telekomunikacyjnego powołano w 2000 r. 
krajowy organ regulacyjny. Zgodnie z art. 3 dyrektywy ramowej58 jest nim Urząd 
Komunikacji Elektronicznej (UKE). 

(71) Gdy Polska przystąpiła do UE w dniu 1 maja 2004 r., przyjęto nową ustawę 
Prawo telekomunikacyjne („Pt”)59, wdrażającą ramy regulacyjne z 2002 r60. 
Nowe Pt zobowiązało UKE do regularnego przeprowadzania analizy rynków 
łączności elektronicznej zgodnie z art. 7 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej)61. W wyniku analiz tych rynków, UKE miało wyznaczyć 
przedsiębiorstwa o znaczącej pozycji rynkowej i określić obowiązki regulacyjne 

                                                 
57  Zob. art. 1 pkt 58 i art. 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 113, poz. 1070), zob. Dz.U. L 108 z 24.04.2002, s. 33 i Dz.U. L 337 z 
18.12.2009, s. 37 odpowiednio. 

58  Zob. Dz.U. L 108 z 24.04.2002, s.33 i Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 37. Zob. przypis 60. UKE został 
wyznaczony jako krajowy organ regulacyjny (razem z Ministrem Infrastruktury właściwym tylko w 
zakresie określenia rynków właściwych w formie rozporządzenia) na podstawie art. 3 dyrektywy 
ramowej i przyznano mu kompetencje do analizowania rynków właściwych, określania, czy na 
rynku właściwym istnieje skuteczna konkurencja, i jeżeli nie istnieje, wyznaczania operatorów 
posiadających SMP i określania obowiązków regulacyjnych, które powinny być nałożone na tych 
operatorów zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. Zmiany nowo 
wprowadzone w ustawie Prawo telekomunikacyjne z dniem 24 kwietnia 2009 r. nadały UKE 
wyłączne kompetencje w zakresie określania rynków właściwych. 

59  Polska ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, pozycja 1800), 
później zmieniona m.in. ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. (Dz.U. nr 85, pozycja 716) i ustawą z 
dnia 29 października 2010 r. (Dz.U. nr 229, pozycja 1499). 

60  Europejskie ramy regulacyjne dotyczące sieci i usług łączności elektronicznej obejmują szereg 
dyrektyw przyjętych w 2002 r., na przykład dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (dyrektywa ramowa), dyrektywę 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej 
(dyrektywa o zezwoleniach), dyrektywę 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz 
wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie), dyrektywę 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami 
łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej). Z dniem 25 
listopada 2009 r. dyrektywy te zostały zmienione dyrektywą 2009/140/WE i dyrektywą 
2009/136/WE w celu uwzględnienia nowej sytuacji w sektorze telekomunikacyjnym. Zmiany te 
zostały przyjęte przez państwa członkowskie w dniu 25 maja 2011 r. 

61  Ramy regulacyjne dotyczące sieci i usług łączności elektronicznej obejmują szereg dyrektyw, 
zgodnie z którymi krajowe organy regulacyjne są zobowiązane do przeprowadzania okresowych 
przeglądów określonych rynków zawartych w zaleceniu Komisji 2003/311/WE w sprawie 
właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji 
ex ante zgodnie z dyrektywą ramową. Takie analizy rynku należy przeprowadzić perspektywicznie z 
zastosowaniem zasad prawa konkurencji UE. W oparciu o te analizy krajowy organ regulacyjny 
wyznacza przedsiębiorstwa o znaczącej pozycji rynkowej, jeśli takie istnieją, i określa zobowiązania 
regulacyjne ex ante nakładane na takie przedsiębiorstwa. Projekty środków regulacyjnych 
krajowego organu regulacyjnego należy notyfikować Komisji Europejskiej zgodnie z art. 7 
dyrektywy ramowej. Komisja może w określonych okolicznościach skorzystać z prawa veta w 
odniesieniu do definicji rynku i wyznaczenia przez krajowe organy regulacyjne przedsiębiorstw o 
znaczącej pozycji rynkowej, o ile nie są one zgodne z prawem UE. 
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ex ante, które miały być nałożone na przedsiębiorstwa w celu zapewnienia 
bardziej skutecznej konkurencji i większych uprawnień konsumentów. 

(72) Na mocy obowiązków regulacyjnych wynikających z art. 42 Pt, TP jest 
zobowiązana do przedłożenia UKE projektu oferty ramowej. UKE wszczyna 
wówczas postępowanie administracyjne i zaprasza TP oraz inne zainteresowane 
strony trzecie do zgłaszania uwag dotyczących projektu oferty. Po 
przeanalizowaniu wszystkich argumentów i opinii TP oraz zainteresowanych 
stron (w tym stowarzyszeń operatorów), UKE wydaje decyzję, wprowadzającą 
ofertę ramową. TP może wówczas zgłosić do UKE wniosek o ponowne 
rozpatrzenie kwestii zawartych w decyzji (w praktyce TP w każdym przypadku 
korzystała z tej możliwości). Wówczas UKE ponownie rozpatruje sprawę i może 
podtrzymać lub zmienić ofertę ramową.62 W konsekwencji  tego oferty ramowe 
wprowadzane na rynek polski podlegały zmianom. Pierwszą ofertę LLU 
wprowadzono w dniu 28 lutego 2005 r., a pierwszą ofertę BSA w dniu 10 maja 
2006 r. Wszystkie wersje ofert ramowych i wprowadzanych w nich zmian 
zamieszczono w Tabela 1 i Tabela 3. 

(73) Oferty ramowe zawierają przepisy gwarantujące OA korzystny i 
niedyskryminujący dostęp do produktów hurtowych TP. Zawierają m.in. 
postanowienia dotyczące takich kwestii jak: negocjowanie i podpisywanie umów 
o dostępie/kolokacji, dostęp do sieci TP i świadczenie przez TP usług hurtowych, 
dostęp do łączy abonenckich, dostęp do informacji, realizowanie zamówień OA, 
rozpatrywanie reklamacji i postępowanie w przypadku awarii, ogólne 
postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron, rozwiązywania sporów i 
rozwiązywania umów oraz poziom opłat za usługi hurtowe TP. 

(74) Tego rodzaju zbiór minimalnych standardów gwarantowanych OA, stanowi 
podstawę do negocjowania umów o dostępie i kolokacji oraz ich aneksów 
pomiędzy TP i OA.63 Przyjmując za punkt wyjścia oferty ramowe, OA i TP mogą 
uzgodnić warunki inne, niż ustanowione w ofertach ramowych, dostosowane do 
potrzeb konkretnego OA. 

(75) Krajowy organ regulacyjny może interweniować w przypadku niemożności 
zakończenia negocjacji przez TP i OA lub problemów z uzyskaniem dostępu do 
sieci TP. W ustawie Prawo telekomunikacyjne zamieszczono wykaz tego rodzaju 
interwencji, dopuszczalnych gdy (i) negocjacje między TP i OA w sprawie 
zawarcia umowy o dostępie nie zostały podjęte; (ii) TP odmówiła udzielenia 
dostępu do swojej sieci; (iii) umowa o dostępie nie została zawarta w ciągu 90 
dni; (iv) umowa o dostępie nie została zawarta w określonym terminie (krótszym 
niż 90 dni) wyznaczonym ex officio przez UKE lub na pisemny wniosek strony 
(art. 27 ust. 2a i 2b). W takim przypadku UKE ma prawo rozstrzygania 
szczególnych kwestii spornych lub określenia wszystkich warunków współpracy 
koniecznych w celu uzyskania dostępu do sieci TP.64 W niektórych przypadkach 
krajowy organ regulacyjny wydał tego rodzaju decyzje (zob. Tabela 5). 

                                                 
62   TP złożyła wnioski o ponowne rozpatrzenie kwestii zawartych w OR, w wyniku czego UKE wydał 

decyzje wprowadzające zmienione OR np. w odniesieniu do LLU decyzja z dnia 3 kwietnia 2007 r. 
(zmieniająca ofertę ramową z dnia 5 października 2006 r.) i z dnia 29 maja 2009 r. (zmieniająca 
ofertę ramową z dnia 28 listopada 2008 r.), a w odniesieniu do BSA decyzja z dnia 4 października 
2006 r. (zmieniająca ofertę ramową z dnia 10 maja 2006 r.) oraz decyzje z dnia 4 listopada 2008 r. i 
12 kwietnia 2010 r. (zmieniejące ofertę ramową z dnia 6 maja 2008 r.). 

63   Artykuł 26 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
64  Rozdz. „Dostęp telekomunikacyjny”, w tym art. 26–45 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 

lipca 2004 r. . 
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(76) Ponadto, UKE może także zmienić z urzędu umowy, które zostały już zawarte, 
kiedy jest to uzasadnione potrzebą ochrony interesów użytkowników końcowych 
lub ochrony skutecznej konkurencji i interoperacyjności usług (art. 29) i 
korzystało z tego uprawniania w wielu sytuacjach.65 W tych sprawach, UKE 
zazwyczaj pozyskiwało dowody na temat rozbieżności w zawartych umowach, 
podczas przeprowadzonego postępowania kontrolnego, na podstawie informacji 
złożonej przez OA lub zawartych umów o dostępie przedstawionych przez TP.66 

(77) Po zakończeniu analizy hurtowych rynków dostępu szerokopasmowego i dostępu 
do lokalnej pętli abonenckiej na podstawie art. 7 dyrektywy ramowej, UKE 
nałożyło odpowiednie środki zaradcze w drodze decyzji przyjętych odpowiednio 
w dniu 14 lutego 2007 r. i 26 czerwca 2007 r.67 Decyzje te nałożyły na TP 
następujące obowiązki: uwzględnienia uzasadnionych wniosków o zapewnienie 
dostępu do określonych elementów sieci TP i udogodnień towarzyszących (art. 34 
Pt)68; obowiązek równego traktowania przedsiębiorców, w szczególności przez 
oferowanie jednakowych warunków i usług 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 (art. 36 Pt); obowiązek przejrzystości, w szczególności 
udostępniania informacji dotyczących zapewnienia dostępu: specyfikacji 
technicznych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasad i 
warunków świadczenia usług i korzystania z sieci (art. 37 Pt); przygotowania i 
przedstawienia oferty ramowej w określonym zakresie i terminie (art. 42 Pt); 
obowiązek prowadzenia oddzielnej rachunkowości i kontroli cen (art. 38, 39 i 40 
Pt). TP przedstawia UKE projekt oferty ramowej trzy miesiące po wydaniu 
decyzji przez organ regulacyjny.69 

(78) W 2009 r. UKE zainicjowało proces, który miał na celu wprowadzenie podziału 
funkcjonalnego TP. Aby uniknąć podziału funkcjonalnego TP w dniu 22 
października 2009 r. podpisała z UKE dobrowolne porozumienie 
(„Porozumienie”), w którym zobowiązała się m.in. do przestrzegania istniejących 
obowiązków regulacyjnych, zawierania umów zgodnie z warunkami przyjętymi 
w ofertach ramowych, stosowania zasady niedyskryminacji, wprowadzenia 
systemu prognozowania zamówień OA, stosowania modelu współpracy między 
operatorami, udostępnianie aplikacji umożliwiających OA uzyskanie dostępu do 
informacji ogólnych, zakończenia postępowań sądowych i administracyjnych 
przeciwko decyzjom regulacyjnym wprowadzającym oferty ramowe lub 

                                                 
65  Np. decyzje UKE z dnia 31 lipca 2007 r. dotyczące definicji wprowadzonych do określonych umów 

o dostępie BSA, decyzja UKE z dnia 9 listopada 2007 r. dotycząca opłaty z tytułu udostępnienia 
łącza abonenckiego dla BSA, decyzja UKE z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie łączy nieaktywnych 
dotycząca określonych umów o dostępie BSA, decyzje UKE w sprawie formy rezygnacji z usług 
BSA. 

66  TP jest zobowiązana do przekazania UKE określonych umów o dostępie w ciągu 14 dni od ich 
zawarcia (art. 33 ustawy Prawo telekomunikacyjne). 

67  Decyzja UKE z dnia 14 lutego 2007 r. DRT-SMP-6043-23/05 (33) i z dnia 26 czerwca 2007 r. 
DRTD-SMP-6043-8/06 (31). 

68  Obowiązek odnosi się do zapewnienia dostępu do określonych elementów sieci (np. do łączy BSA, 
pętli lub podpętli lokalnych, węzłów sieci), a więc do elementów łączących sieci, zapewnienia 
właściwego funkcjonowania sieci oraz zapewnienia dostępu do interfejsów, protokołów lub innych 
kluczowych technologii koniecznych dla interoperacyjności usług, zapewnienia infrastruktury 
telekomunikacyjnej, kolokacji i innych form współdzielonego użytkowania budynków, zakończenia 
w dobrej wierze negocjacji w sprawie dostępu oraz zapewnienia wcześniej ustanowionego dostępu 
do określonych sieci, wyposażenia i urządzeń towarzyszących. 

69  Okres 3 miesięcy został określony w decyzjach regulacyjnych nakładających obowiązki na 
operatora o znaczącej pozycji rynkowej. 
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zmieniającym/wprowadzającym dwustronne warunki dostępu dla TP i OA oraz 
modernizacji swojej sieci szerokopasmowej w ciągu najbliższych trzech lat, aby 
umożliwić udostępnienie co najmniej 1 200 000 nowych łączy 
szerokopasmowych.70 

(79) W odniesieniu do LLU, nowa decyzja regulacyjna została nałożona na TP w dniu 
30 grudnia 2010 r.71 Nowa analiza rynku wykazała, że na tym rynku nadal 
występują problemy ograniczające uczciwą i skuteczną konkurencję, co może 
okazać się niekorzystne dla konsumentów i uniemożliwić OA korzystanie z sieci 
TP (np. możliwość utrudniania OA dostępu do sieci TP i odpowiednich usług 
hurtowych, możliwość stosowania wobec OA dyskryminujących praktyk w 
porównaniu z częścią detaliczną TP lub jej podmiotami zależnymi, możliwość 
przeszacowania opłat za usługę). Na mocy tej decyzji TP została zobowiązana do 
udzielenia dostępu do pętli lokalnej i podpętli lokalnych opartych na technologii 
miedzianej i światłowodowej oraz do udzielenia dostępu do infrastruktury 
sieciowej (kanalizacji kablowej, ciemnych włókień światłowodowych i usługi 
typu backhaul). Podobnie, nowa decyzja w zakresie BSA została nałożona na TP 
w dniu 28 kwietnia 2011.72 Analiza rynku wykazała, że nadal istnieją problemy 
ograniczające uczciwą i skuteczną konkurencję73 i TP została zobowiązana do 
udostępnienia hurtowych produktów obejmujących technologię xDSL i FTTx. 

(80) Podsumowując, należy podkreślić, że od dnia 1 października 2003 r., kiedy TP 
została uznana za operatora o znaczącej pozycji na rynku usług LLU i BSA, na 
TP ciąży nieprzerwany i trwały obowiązek zapewnienia dostępu do hurtowych 
produktów szrokopasmowych LLU i BSA.  

VI. PROCEDURY I WARUNKI DOSTĘPU DO HURTOWYCH PRODUKTÓW 
SZEROKOPASMOWYCH 

(81) W Polsce wprowadzono regulacje w zakresie LLU i BSA w celu ułatwienia OA 
wejścia na detaliczny rynek usług szerokopasmowych przy wykorzystaniu 
hurtowych produktów BSA i LLU TP. Na mocy krajowych regulacji, TP została 
zobowiązana do dostarczania OA tych produktów zgodnie z postanowieniami 
określonymi w ofertach ramowych. 

(82) Procedura wprowadzania oferty ramowej przez prezesa polskiego krajowego 
organu regulacyjnego przewiduje główną rolę operatora zasiedziałego w procesie 
przygotowawania postanowień dotyczących dostępu. Jest on zobowiązany do 
opracowania projektu oferty ramowej, który następnie jest przedmiotem 
postępowania administracyjnego, w którym mogą aktywnie uczestniczyć również 
OA i stowarzyszenia operatorów. Po wysłuchaniu wszystkich stron postępowania 
(TP i OA) Prezes UKE nakłada na TP warunki zawarte w ofercie ramowej.  

(83) Warunki i procedury zawarte w ofercie ramowej, do których Komisja odnosi się 
w niniejszej decyzji, wyznaczają jedynie minimalne standardy gwarantowane 
OA. Wprowadzono je w celu zapewnienia OA dostępu do sieci TP i hurtowych 
usług szerokopasmowych na rozsądnych i niedyskryminujących warunkach. 

                                                 
70  Porozumienie UKE-TP z dnia 22 października 2009 r., s. 4. 
71  decyzja UKE nr DART-SMP-6040-2/10 (52), opublikowana na stronie internetowej UKE: 

http://www.uke.gov.pl/_gAllery/37/02/37023/Decyzja_TP_2_10.pdf. 
72  decyzja UKE nr DART-SMP-6040-1/10 (47), opublikowana na stronie internetowej UKE: 

http://www.uke.gov.pl/_gAllery/41/15/41159/Decyzja_TP_1_10_Rynek_5.pdf. 
73  Inter alia, decyzja wykazała możliwość istnienia dyskryminacyjnych praktyk TP wobec OA w 

dostępie do sieci TP. 
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Należy przy tym pamiętać, że obowiązek stosowania minimalnych standardów 
nie wyklucza możliwości domagania się przez OA w trakcie negocjacji z TP 
bardziej korzystnych, indywidualnie dostosowanych warunków. 74  

1. Hurtowy dostęp szerokopasmowy (BSA)  

(84) Pierwsza oferta BSA została opublikowana w dniu 10 maja 2006 r. Oferta ta była 
następnie zmieniana lub zastępowana przez kolejne decyzje UKE.75 Każda oferta 
BSA była opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności, na mocy którego 
od momentu jej wydania TP była zobowiązana do przestrzegania minimalnych, 
ustanowionych w niej standardów. Dla każdej oferty BSA TP przygotowywała 
standardową umowę stanowiącą podstawę do negocjacji, która powinna co 
najmniej odzwierciedlać gwarantowane w ofercie postanowienia. Tabela 1 
przedstawia projekty umów standardowych, z których TP korzystała podczas 
negocjacji z OA umów o dostępie oraz oferty BSA, na których zostały oparte. 

Tabela 1. Oferty BSA i umowy standardowe TP 

Oferta BSA Umowa standardowa TP 

10 maja 2006 r. 25 czerwca 2006 r. wersja 9  
4 października 2006 r. 25 stycznia 2007 r. wersja 15 

2 lipca 2007 r. wersja 21 
16 stycznia 2008 r. wersja 21bis 

6 maja 2008 r. -  
4 listopada 2008 r. 22 grudnia 2008 r. BSA 2008 r. wersja 1 

 3 marca 2009 r. wersja 1 bis76 
 28 sierpnia 2009 r. wersja 3 
 16 września 2009 r. wersja 4 
 30 września wersja 5 

12 kwietnia 2010 r. 6 maja 2010 r. wersja 2 
 3 sierpnia 2010 r. wersja 2.1 

Źródło: Tabela opracowana przez Komisję na podstawie danych TP. 

 
(85) W rzeczywistości, w przypadku niektórych ofert BSA, TP przygotowała różne 

wersje umów standardowych. Np. na podstawie oferty BSA z dnia 4 października 
2006 r. TP przygotowała 3 wersje umów standardowych, oznaczone numerami 
15, 21 i 21bis, z których korzystała podczas negocjacji z OA. TP wysyłała 
danemu OA wersję umowy standardowej obowiązującej w dniu złożenia przez 
OA wniosku o przystąpienie do negocjacji. W przypadku wprowadzenia zmian w 
ofercie BSA podczas trwania negocjacji z danym OA, operator ten nie musiał 
składać nowego wniosku o zawarcie umowy i ponownie rozpoczynać negocjacji. 

                                                 
74  Ustawa Prawo telekomunikacyjne, rozdział dotyczący analiz rynku; rozdział dotyczący dostępu 

telekomunikacyjnego (w szczególności art. 21–25d i art. 43 tej ustawy). 
75  Decyzja z dnia 4 października 2006 r. zmieniająca poprzednią ofertę BSA, decyzja z dnia 6 maja 

2008 r. wprowadzająca nową ofertę BSA, decyzja z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniająca poprzednią 
ofertę BSA, decyzja z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniająca poprzednią ofertę BSA wyłącznie w 
odniesieniu do cennika. 

76  Najpierw, w odpowiedzi z dnia 5 sierpnia 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji TP 
poinformowała, że ta wersja miała zastosowanie od dnia 22 grudnia 2008 r. (s. 2), następnie w 
odpowiedzi z dnia 8 grudnia na wniosek o udzielenie informacji TP wyjaśniła, że wersja miała 
zastosowanie od dnia 3 marca 2009 r. ( s. 4). 
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(86) Aby ułatwić operatorowi zasiedziałemu wypełnienie obowiązku przygotowania 
projektu umowy o dostępie lub kolokacji w celu prowadzenia negocjacji z OA od 
dnia 6 maja 2008 r. każda oferta BSA zawiera wzór projektu umowy, 
odzwierciedlający wszystkie zawarte w niej postanowienia.77  

(87) Etapy i terminy związane z procesem nabywania przez OA hurtowych produktów 
TP przedstawiono w oparciu o przykładową ofertę BSA z dnia 4 października 
2006 r.78 w Tabela 2 i opisano bardziej szczegółowo w następujących 
podrozdziałach: 

• w podrozdziale 1.1 opisano proces negocjacji prowadzący do zawarcia umowy 
o dostępie, 

• w podrozdziale 1.2 przedstawiono proces uzyskiwania dostępu do PDU,79 

• w podrozdziale 1.3 opisano proces aktywacji łączy abonenckiej, 

• w podrozdziale 1.4 przedstawiono zasady dostępu do informacji ogólnych. 

 Tabela 2. Etapy i terminy udostępniania produktu hurtowego BSA TP 

Wymagane działanie  Maksymalna liczba dni 
roboczych 

Negocjowanie umowy o dostępie – 90 dni kalendarzowych 

OA składa kompletny wniosek o zawarcie umowy 
o dostępie 

 

Formalna weryfikacja wniosku przez TP 2  
TP ustala datę pierwszego spotkania 3  
Pierwsze spotkanie OA i TP 7  
Podpisanie umowy o dostępie (dni kalendarzowe) 9080 

Dostęp do PDU 

OA składa zamówienie na podłączenie  
Formalna weryfikacja zamówienia przez TP 381  
Audyt techniczny przeprowadzany przez TP82 14 
OA akceptuje warunki TP 21 
OA aktywuje połączenie z PDU 24–3083 

                                                 
77  Zob. załączniki 3 i 4 do oferty BSA z dnia 6 maja 2008 r. 
78  Wprawdzie oferty BSA z dnia 6 maja 2008 r., z dnia 4 listopada 2008 r. i z dnia 12 kwietnia 2010 r. 

(zwane dalej „kolejnymi ofertami BSA”) zawierają zmiany, które wskazano głównie w przypisach 
do niniejszego rozdziału, oferta BSA z dnia 4 października 2006 r., stanowi dobry przykład etapów i 
terminów stosowanych dla usługi BSA, gdyż znaczna liczba OA podpisała umowy o dostępie BSA 
na podstawie tej oferty ramowej. 

79  Zob. przypis 29. 
80  Chociaż w kolejnych ofertach BSA z 2008 r. nie określono ram czasowych na zawarcie umów o 

dostępie lub kolokacji, termin 90-dniowy był dla TP wiążący, gdyż wynika z art. 27 ust. 2 lit. a) i 
ust. 2 lit. b) ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

81  Jeżeli zamówienie nie spełnia wymogów formalnych, OA może wprowadzić konieczne zmiany w 
ciągu 3 dni roboczych zgodnie z ofertą BSA z dnia 4 października 2006 r. lub w ciągu 5 dni 
roboczych zgodnie z kolejnymi ofertami BSA z dnia 6 maja 2008 r. i z dnia 4 listopada 2008 r.  

82  Jeżeli wynik audytu jest negatywny, TP proponuje alternatywne rozwiązanie techniczne. Po jego 
zaakceptowaniu przez OA i ponownym złożeniu odpowiedniego wniosku TP ma 14 dni na 
przedstawienie warunków technicznych dotyczących nowego rozwiązania. W przypadku kolokacji i 
połączenia liniowego TP wysyła także kosztorys ofertowy. 
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Testy 1484 
Uruchomienie PDU do celów komercyjnych po 

zakończeniu testów 
21 

Aktywacja łączy abonenckich  

OA składa zamówienie na aktywację łączy  
Formalna weryfikacja zamówienia przez TP 2 
Techniczna weryfikacja zamówienia przez TP 2 
Realizacja zamówienia 2 

Przekazywanie informacji ogólnych –  7 dni 

OA składa kompletny wniosek o udostępnienie 
informacji ogólnych  

TP przekazuje informacje ogólne 785 
                 Źródło: Oferta BSA z dnia 4 października 2006 r. 
         

1.1 Zawarcie umowy o dostępie 

(88) W celu zawarcia umowy o dostępie, OA musi złożyć formalny wniosek w formie 
pisemnej do TP.86 Strony powinny zawrzeć umowę w terminie 90 dni od dnia 
złożenia kompletnego wniosku w oparciu o warunki określone w ofercie BSA.87  

(89) Po otrzymaniu kompletnego wniosku TP powinna: 

(i) w ciągu 3 dni roboczych ustalić datę pierwszego spotkania w celu rozpoczęcia 
negocjacji, które powinno odbyć się nie później niż po upływie 7 dni roboczych; 

(ii) wskazać osoby upoważnione do prowadzenia negocjacji z OA w sprawie 
warunków umowy o dostępie;  

oraz 

(iii) wysłać do OA projekt umowy o dostępie. 

1.2 Dostęp do PDU 

(90) Proces następujący po zawarciu wynegocjowanej umowy o dostępie dotyczy 
dostępu do PDU. OA musi przyłączyć swoją sieć do co najmniej jednego z 12 
regionalnych PDU lub 72 lokalnych PDU TP w celu uzyskania dostępu do 

                                                                                                                                                 
83  W przypadku łączy dedykowanych termin wynosi 24 dni roboczych, w przypadku kolokacji 30 dni 

roboczych. Jeżeli TP musi dokonać zakupu urządzeń u dostawców zewnętrznych, termin ulega 
przedłużeniu o 1 miesiąc. Jeżeli TP musi rozbudować węzeł ATM, termin może ulec wydłużeniu do 
8 miesięcy. Zgodnie z ofertami BSA z 2008 r. termin może ulec przedłużeniu do 4 miesięcy (gdy 
konieczna jest rozbudowa węzła DSLAM) lub 8 miesięcy (gdy konieczna jest rozbudowa węzła 
ATM lub IP). 

84  Od wprowadzenia oferty BSA z dnia 4 listopada 2008 r. nie przewiduje się testów. PDU jest 
uruchamiany w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia prac związanych z jego budową lub 
robudową. 

85  W kolejnych ofertach BSA z 2008 r. nie określono szczegółowej procedury przekazywania 
informacji ogólnych. 

86  Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, TP w ciągu 2 dni roboczych wzywa OA do jego 
uzupełnienia lub przekazania dodatkowych informacji. OA ma 2 dni robocze na jego uzupełnienie. 

87  Wprawdzie w kolejnych ofertach BSA z 2008 r. warunek ten nie jest wyraźnie wymieniony, ale 90-
dniowy termin zawierania umów jest wiążący, gdyż został wyraźnie określony w art. 27 ust. 2 lit. a) 
i ust. 2 lit. b) ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
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hurtowych usług szerokopasmowych i możliwości aktywacji łączy abonenckich, 
znajdujących się w określonym obszarze usług.88 

(91) Zamówienie na przyłączenie do określonego PDU należy wysłać do TP w formie 
pisemnej. Jeżeli zamówienie spełnia wymogi formalne określone w ofercie BSA, 
TP przeprowadza audyt techniczny w terminie 14 dni roboczych.89 Następnie TP 
informuje OA o technicznych możliwościach i warunkach budowy lub 
rozbudowy PDU90 za pomocą trybu przyłączenia określonego przez OA (tj. 
kolokacji, połączenia liniowego lub połączenia dedykowanego). Jeżeli TP nie 
udzieli odpowiedzi na zamówienie OA w terminie 14 dni roboczych, brak 
odpowiedzi TP oznacza automatycznie pozytywne rozpatrzenie zamówienia. 

(92) W przypadku braku możliwości technicznych realizacji lub rozbudowy PDU w 
trybie określonym w zamówieniu OA, TP powiadamia go o tym, przedstawiając 
szczegółowe uzasadnienie i rozwiązanie alternatywne (inny tryb przyłączenia lub 
rozbudowa PDU). Jeżeli OA zaakceptuje alternatywne rozwiązanie proponowane 
przez TP, składa do TP nowe zamówienie na dostęp do PDU.91 TP ma 14 dni 
roboczych na przekazanie OA warunków technicznych i kosztorysu ofertowego 
alternatywnego połączenia; następnie OA w ciągu 14 dni roboczych92 po ich 
podpisaniu i akceptacji, odsyła je do TP. 

(93) Budowa lub rozbudowa PDU zajmuje od 24 do 30 dni roboczych93 i okres ten 
może zostać przedłużony, jeżeli budowa PDU wymaga od TP zakupu nowego 
wyposażenia technicznego lub rozbudowy węzła ATM.94 Po budowie lub 
rozbudowie PDU TP i OA podpisują protokół odbiorczy oraz przeprowadzają 
niezbędne testy. Uruchomienie komercyjne PDU następuje nie później, niż 21 dni 
roboczych od pozytywnego przeprowadzenia testów95. 

                                                 
88  Jeżeli OA ubiega się o dostęp na poziomie DSLAM, TP podaje liczbę i lokalizację PDU w ramach 

informacji ogólnych, a gdy OA ubiega się o dostęp na poziomie IP, może wybrać jeden z 12 PDU 
określonych w ofertach BSA z 2008 r. 

89  Jeżeli zamówienie nie spełnia wymogów formalnych określonych w ofercie BSA, TP wzywa OA do 
jego uzupełnienia lub przekazania dodatkowych wyjaśnień w terminie 3 dni roboczych, po czym 
OA powinien złożyć odpowiednio zmienione zamówienie w ciągu kolejnych 3 dni roboczych. W 
kolejnych ofertach BSA z 2008 r. termin ten został przedłużony do 5 dni roboczych (zob. pkt 2.8.5 
ofert BSA). 

90  W ofercie BSA nałożono na TP obowiązek zbudowania na wniosek OA nowego PDU, jeżeli nie jest 
on dostępny we wnioskowanej lokalizacji, lub zwiększenia przepustowości istniejącego PDU w 
sytuacji, gdy jest on przeciążony. 

91  W ofercie BSA z dnia 4 listopada 2008 r. podkreślono też, że w przypadku złożenia zamówienia na 
budowę PDU zgodnie z prognozą OA, TP nie powinna odmówić realizacji tego zamówienia (zob. 
pkt 2.8.6 oferty BSA). 

92  Zgodnie z ofertami BSA z 2008 r. OA ma 21 dni roboczych. 
93  Dokładny czas trwania procesu zależy od wybranego przez OA trybu połączenia; w przypadku 

połączenia liniowego i połączenia dedykowanego wynosi on 24 dni robocze, a w przypadku 
kolokacji 30 dni roboczych. 

94  1 miesiąc na zakup urządzeń, 8 miesięcy na budowę węzła ATM. Zgodnie z ofertami BSA z 2008 r. 
– 4 miesiące w przypadku konieczności budowy węzła DSLAM i 8 miesięcy w przypadku 
konieczności budowy węzła ATM lub IP. 

95  Od wprowadzenia oferty BSA z dnia 4 listopada 2008 r. nie przewiduje się testów. PDU jest 
aktywowany w ciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia prac związanych z jego budową lub 
rozbudową. 
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1.3 Zamówienia na łącza abonenckie i ich aktywacja 

(94) Po uzyskaniu dostępu do PDU, OA może rozpocząć działalność na poziomie 
detalicznym, pozyskując klientów znajdujących się w odpowiednim obszarze 
obsługi PDU. W celu świadczenia usług detalicznych na rzecz zainteresowanych 
klientów, OA musi złożyć do TP formalne zamówienie96 na aktywację łącza 
abonenckiego wraz z oświadczeniem abonenta, o tym że chce on kupić usługi 
szerokopasmowe od OA. Podczas kolejnego etapu, TP przeprowadza weryfikację 
zamówienia pod kątem formalnym i technicznym. 

(95) Podczas weryfikacji formalnej TP sprawdza po pierwsze, czy OA jest 
upoważniony do składania zamówień na BSA, tj. czy zawarł umowę BSA z TP, 
czy w formularzu zamówienia udzielono wszystkich niezbędnych informacji, czy 
dołączone zostało oświadczenie abonenta, o tym że chce on korzystać z usług 
detalicznych OA i czy jest ono zgodne z danymi zawartymi w zamówieniu. 
Następnie TP sprawdza, czy dane klienta zgadzają się z danymi znajdującymi się 
w systemach TP97 oraz czy w systemie TP znajduje się inne zamówienie, 
dotyczące tego samego łącza abonenckiego, które wykluczałoby zamówienie 
OA98.  

(96) Po formalnym zatwierdzeniu zamówienia, TP sprawdza możliwość techniczną 
świadczenia usług szerokopasmowych na danym łączu abonenckim99 i w ciągu 2 
dni roboczych informuje OA o istnieniu lub braku warunków technicznych do 
realizacji zamówienia. Brak odpowiedzi ze strony TP w sprawie wyników 
weryfikacji technicznej, uznaje się za odpowiedź pozytywną100. 

(97) Początkowo, tj. od listopada 2006 r., OA byli informowani o negatywnym 
wyniku formalnej weryfikacji w piśmie wysyłanym drogą elektroniczną, zaś o 
negatywnym wyniku weryfikacji technicznej w piśmie wysyłanym pocztą. Od 
lipca 2007 r. TP informowała OA o negatywnym wyniku weryfikacji w formie 
sprawozdania obejmującego różne zamówienia, sporządzonego w formacie 
Excel. Od dnia 28 listopada 2007 r. w przypadku negatywnego wyniku 

                                                 
96  Tego rodzaju zamówienie należy przekazać w ciągu 20 dni roboczych (40 dni roboczych od czasu 

wprowadzenia ofert BSA z 2008 r.) od daty podpisania przez abonenta oświadczenia 
potwierdzającego zamiar korzystania z usługi OA. 

97  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji z dnia 20 stycznia 2009 r., pytanie 3.10 (s. 2) TP 
poinformowała Komisję, że pozytywnie weryfikuje zamówienie, jeżeli zawarte w nim dane są 
zgodne z danymi zawartymi w co najmniej jednym spośród systemów TP. 

98  Jeżeli zamówienie nie spełnia wymogów formalnych, od dnia 4 października 2006 r. TP w ciągu 2 
dni roboczych musi wezwać OA do uzupełnienia zamówienia. Zgodnie z ofertą BSA z dnia 4 
października 2006 OA musi zareagować w ciągu 2 dni roboczych, a zgodnie z ofertą BSA z 2008 r. 
w ciągu 3 dni roboczych. 

99  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji z dnia 20 stycznia 2009 r., pytanie 3.10 (s. 8) TP 
oświadczyła, że sprawdza m.in., czy PDU jest obciążony lub osiągnął maksymalną przepustowość, 
czy parametry łącza spełniają wymogi dotyczące zamówionej opcji usługi i czy na danym DSLAM 
dostępna jest ścieżka dla zamawiającego operatora (VPI, VCI) [tzn. Virtual Path Identifier – 
identyfikator ścieżki wirtualnej, Virtual Channel Identifier – identyfikator kanału wirtualnego]. 

100  W kolejnych ofertach BSA braku odpowiedzi nie uznaje się za odpowiedź pozytywną. Ponadto w 
ofercie BSA z dnia 4 listopada 2008 r. określono, że w przypadku braku możliwości technicznych 
uruchomienia zamówienia w określonej technologii xDSL, w klasie ruchu ATM lub opcji usługi, TP 
w ciagu 8 dni roboczych proponuje w odniesieniu do uruchomienia rozwiązanie alternatywne, wraz 
z kosztorysem ofertowym. 
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weryfikacji formalnej, TP przekazywała OA dane adresowe zawarte w jej bazach 
danych101.  

(98) OA, który uważa odrzucenie niektórych zamówień przez TP za nieuzasadnione, 
może złożyć reklamację do TP. Jeżeli operator zasiedziały uzna reklamację za 
uzasadnioną, zamówienie zostaje rozpatrzone.102 Od października 2008 r. TP 
zatwierdza zamówienia odrzucone wcześniej z powodów formalnych, jeżeli OA 
dołączył do zamówienia oświadczenie abonenta potwierdzające poprawność 
danych.103 TP wprowadziła własną procedurę wewnętrzną dotyczącą błędnie 
odrzuconych zamówień na BSA dopiero w dniu 18 lutego 2008 r.104 

(99) TP ma obowiązek realizacji zamówienia (tj. dokonania konfiguracji wszystkich 
urządzeń w sieci telekomunikacyjnej i rozpoczęcia wszystkich niezbędnych 
procedur, aby OA mógł zacząć świadczenie usług abonenckich) w terminie 2 dni 
roboczych od przyjęcia zamówienia. TP może odmówić realizacji zamówienia, 
jeżeli dotyczy ono rodzaju łącza, na którym TP nie dostarcza BSA, gdy nie ma 
możliwości technicznych jego realizacji lub gdy jego realizacja zagraża 
integralności sieci.105 

(100) Inne terminy i procedury mają zastosowanie do nieaktywnych łączy abonenckich, 
objętych zakresem ofert BSA z 2008 r. Po formalnym przyjęciu zamówienia TP 
sprawdza możliwości techniczne świadczenia usług szerokopasmowych na 
nieaktywnym łączu abonenckim i w ciągu 5 dni roboczych informuje OA o 
istnieniu lub braku warunków technicznych do realizacji zamówienia. TP z 
zasady nie jest zobowiązana do udostępnienia przyłącza abonenckiego, które 
wykonuje OA. W razie braku możliwości technicznych uruchomienia łącza, TP w 
ciągu 8 dni roboczych proponuje OA106 rozwiązanie alternatywne wraz z 
kosztorysem ofertowym. Wówczas OA w ciągu 21 dni roboczych składa 
odpowiednie nowe zamówienie zgodnie z proponowanym rozwiązaniem 
alternatywnym. Realizacja zamówienia następuje w dniu technicznego odbioru 
przyłącza abonenckiego.107  

                                                 
101  odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 20 stycznia 2009 r., pytanie 3.10, s. 11–12; 

odpowiedź TP z dnia 3 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, pytanie 29, s. 116. 
102  Idem, s. 10. 
103  Idem, s. 12. Jednak w odpowiedzi na pytanie 28 wniosku o udzielenie informacji z dnia 3 marca 

2009 r. (s. 115) TP wyjaśniła, że procedura ta była stosowana tylko w odniesieniu do Netii. 
104  odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 3 marca 2009 r., na pytanie 31, s. 119. 
105  Zgodnie z ofertą BSA z 2006 r. TP nie jest zobowiązana do świadczenia usług BSA na niektórych 

łączach, np. na łączach do publicznych aparatów samoinkasujących, łączach z numerami 
alarmowymi, łączach, na których świadczenie usług xDSL jest niemożliwe, łączach, na których 
zainstalowano numery alarmowe, łączach dzierżawionych, łączach zawierających elementy 
zmieniające parametry sygnału, łączach działających w technologii NMT, łączach zawierających 
odcinki radiowe, łączach przyłączonych do PABX (obsługujące sygnalizacje międzycentralowe), 
łączach ISDN-BRA i ISDN-PRA. W ofertach BSA z 2008 r. przewidziano ten sam zakres łączy, na 
których TP nie ma obowiązku świadczenia usług BSA. Dodano też, że TP może odmówić aktywacji 
łącza, jeżeli realizacja zamówienia jest niemożliwa z powodu braku możliwości technicznych oraz 
w przypadku, gdy OA nie zaakceptował rozwiązania alternatywnego. Ponadto w ofertach BSA z 
2008 r. określono, że TP nie może odrzucić zamówienia na łącze abonenckie w opcji usługi, kórej 
parametry nie przekraczają parametrów opcji usługi świadczonej wcześniej przez TP na tym łączu 
jej klientom lub klientom innego OA. 

106  Zob. sekcja 4.1 pkt 9 b) oferty BSA z dnia 4 listopada 2008 r. 
107  Zob. sekcja 4.1 pkt 9 oferty BSA z 2008 r. 
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1.4        Przekazywanie informacji ogólnych 

(101) Zakres informacji ogólnych obejmuje liczbę łączy abonenckich w obszarach 
obsługiwanych przez poszczególne PDU, liczbę łączy abonenckich wyłączonych 
z tego obszaru, strefy obsługi przyporządkowane poszczególnym PDU, parametry 
techniczne transmisji danych w sieci ATM TP i urządzeń TP wykorzystywanych 
do realizacji przyłączenia OA do sieci TP, parametry techniczne modemów, 
mikrofiltrów i splitterów, listę referencyjną norm dla urządzeń zalecanych do 
wykorzystania przy świadczeniu usług oraz wysokość miesięcznych opłat 
abonamentowych płaconych przez OA za udostępnianie łącz abonenckich, dla 
poszczególnych opcji i wersji usługi, ustalone zgodnie z zasadami zawartymi w 
ofercie BSA.108 

(102) Pierwotnie, OA byli zobowiązani składać pisemny wniosek o przekazanie 
informacji ogólnych.109 TP powinna była przekazywać informacje ogólne 
bezpłatnie w formie papierowej lub elektronicznej, a później także przez interfejs 
do systemu informatycznego (w celu uzyskania dostępu do interfejsu OA wnosi 
jednorazową opłatę określoną w ofercie BSA) w ciągu 7 dni roboczych od daty 
złożenia wniosku.110  

2. Dostęp do lokalnej pętli abonenckiej 

(103) Pierwsza oferta ramowa LLU (oferta LLU) została opublikowana w dniu 28 
lutego 2005 r. Oferta ta była następnie zmieniana lub zastępowana przez kolejne 
decyzje UKE.111 Każda nowa oferta LLU była opatrzona rygorem 
natychmiastowej wykonalności, na mocy którego od chwili jej opublikowania, TP 
była zobowiązana do przestrzegania minimalnych ustanowionych w niej 
standardów.112 Dla każdej oferty LLU, TP przygotowała standardową umowę, 
stanowiącą podstawę do negocjacji. Powinna ona co najmniej odzwierciedlać 
postanowienia gwarantowane w ofercie LLU. Tabela 3 przedstawia projekty 
umów, z których TP korzystała podczas negocjacji z OA umów o dostępie oraz 
oferty LLU, na których zostały oparte.113 

                                                 
108   W ofercie BSA z dnia 6 maja 2008 r. do wykazu dodano listę lokalizacji PDU na poziomie DSLAM 

i obszar obsługiwany przez określone PDU na poziomie IP, liczbę urządzeń DSLAM w określonych 
PDU i technologię xDSL obsługiwaną przez te urządzeniach, a także listę oferowanych opcji usługi. 
W kolejnej ofercie BSA z dnia 4 listopada 2008 r. dodano lzakres numeracyjny i adresy łączy 
abonenckich w określonych PDU. 

109  Zob. pkt 3.1.1.2 oferty BSA z dnia 10 maja 2006 r. i oferty BSA z dnia 4 października 2006 r.  
110  TP ma obowiązek dokonania formalnej weryfikacji wniosku OA o przekazanie informacji ogólnych 

w ciągu 2 dni roboczych. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, TP wzywa OA do jego 
uzupełnienia lub przekazania dodatkowych wyjaśnień w ciągu kolejnych 2 dni roboczych. Kolejne 
oferty BSA z 2008 r. nie zawierają szczegółowej procedury przekazywania informacji ogólnych. 

111  Decyzja z dnia 9 sierpnia 2005 r. wprowadzająca nową ofertę LLU, decyzja z dnia 5 października 
2006 r. wprowadzająca nową ofertę LLU, decyzja z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniająca poprzednią 
ofertę LLU, decyzja z dnia 28 listopada 2008 r. wprowadzająca nową ofertę LLU, decyzja z dnia 29 
maja 2009 r. zmieniająca poprzednią ofertę LLU. 

112  Zob. rozdz. 1.4.4 pkt 1 ofert LLU z dnia 5 października 2006 r. i z dnia 3 kwietnia 2007 r. oraz art. 
26 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

113  TP nie przekazywała informacji dotyczących umów standardowych opartych na dwóch pierwszych 
ofertach LLU. 
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Tabela 3. Oferty LLU i umowy standardowe TP 

Oferta LLU Umowa standardowa TP 
28 lutego 2005 r. - 
9 sierpnia 2005 r. - 

5 października 2006 r. 4 stycznia 2007 r. wersja 14  
15 marca 2007 r. wersja 16 

3 kwietnia 2007 r. 11 maja 2007 wersja 18 
28 listopada 2008 r. 17 lutego 2009 r. LLU wersja 1 

12 marca 2009 r. LLU wersja 2 
16 marca 2009 r. LLU wersja 3 
12 maja 2009 r. LLU wersja 4 
15 maja 2009 r. LLU wersja 5 

29 maja 2009 r. 
 

26 czerwca 2009 r. wersja 6 
22 września 2009 r. wersja 7 

22 października 2009 r. wersja 8 
 Źródło: dane oparte na odpowiedziach TP na wnioski o udzielenie informacji 

(104) Aby ułatwić zasiedziałemu operatorowi wypełnienie obowiązku przygotowania 
projektów umów o dostępie lub kolokacji w celu prowadzenia negocjacji z OA, 
od dnia 5 października 2006 r. każda oferta LLU zawiera wzór projektu umów, 
odzwierciedlający wszystkie najnowsze postanowienia zawarte w ofercie 
ramowej.114 

(105) Etapy i terminy związane z procesem nabywania przez OA produktów hurtowych 
TP przedstawiono poniżej na przykładzie oferty LLU z dnia 3 kwietnia 2007 r.115 
w Tabela 4 i opisano bardziej szczegółowo w następujących podrozdziałach: 

• w podrozdziale 2.1 opisano proces negocjacji prowadzący do zawarcia umów 
o dostępie i kolokacji; 

• w podrozdziale 2.2 przedstawiono proces ustanowienia kolokacji i realizacji 
kabla korespondencyjnego; 

• w podrozdziale 2.3 opisano proces aktywacji łącza abonenckiego; 

• w podrozdziale 2.4 przedstawiono zasady dostępu do informacji ogólnych. 

 

Tabela 4. Etapy i terminy nabywania produktu hurtowego LLU TP 

Wymagane działanie Maksymalna liczba 
dni roboczych  

Negocjowanie umowy o dostępie i umowy kolokacji – 90 dni kalendarzowych 

OA składa wniosek o zawarcie umowy o 
dostępie/kolokacji 

 

Formalna weryfikacja wniosku przez TP 2  
TP ustala datę pierwszego spotkania 2  
Podpisanie umowy o dostępie (dni kalendarzowe) 90116 

                                                 
114  Zob. oferta LLU z dnia 5 października 2006 r.. 
115  Chociaż oferty LLU z dnia 28 listopada 2008 r. i z dnia 29 maja 2009 r. (zwane dalej „kolejnymi 

ofertami LLU”) zawierają zmiany, które główne wskazano w przypisach do niniejszego rozdziału, 
oferta LLU z dnia 3 kwietnia 2007 r., stanowi dobry przykład terminów mających zastosowanie do 
LLU, gdyż wielu OA podpisało umowy LLU na podstawie tej oferty LLU. 
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Podpisanie umowy kolokacji 5117 

Kolokacja i udostępnienie powierzchni dedykowanej lub sali kolokacyjnej  

OA składa zamówienie na kolokację  
Formalna weryfikacja zamówienia przez TP 2  
Techniczna weryfikacja przez TP i kosztorys 
ofertowy118 

14 

OA akceptuje warunki TP 21 
OA opracowuje projekt techniczny 50 
TP ocenia projekt techniczny i podpisuje umowę119 14 
TP udostępnia powierzchnię dedykowaną lub salę 
kolokacyjną  

30120 

Instalacja kabla korespondencyjnego (opcjonalnie)121  

OA składa zamówienie na instalację  
Formalna weryfikacja zamówienia przez TP 2  
Techniczna weryfikacja przez TP i kosztorys ofertowy 
118 

14122 

OA podpisuje warunki TP  21 
Instalacja kabla korespondencyjnego (dni 
kalendarzowe) 

30 dni – 4 miesiące123 

Aktywacja łączy abonenckich aktywnych 

OA składa zamówienie na aktywację łącza  
Formalna weryfikacja zamówienia przez TP 2 
Techniczna weryfikacja przez TP i kosztorys ofertowy 
118 

7* 

TP uwalnia łącze abonenckie 20124 

Aktywacja łączy abonenckich nieaktywnych 

OA składa zamówienie na aktywację łącza  
Formalna weryfikacja zamówienia przez TP 2 
Techniczna weryfikacja przez TP i kosztorys ofertowy 7* 

                                                                                                                                                 
116   Wprawdzie w ofertach LLU z 2008 r. i z 2009 r. nie określono ram czasowych na zawarcie umów o 

dostępie lub umów kolokacji, ale wyznaczony termin był dla TP wiążący, gdyż wynika z art. 27 ust. 
2 lit. a) i ust. 2 lit. b) ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

117   Kolejne oferty LLU nie zawierają tego terminu. 
118   Jeżeli TP udzieli odpowiedzi negatywnej, OA ma 5 dni roboczych na zmianę zamówienia zgodnie z 

zaleceniem TP. TP ma 5 dni na ocenę zmienionego zamówienia. 
119   Jeżeli projekt techniczny wymaga zmian, OA ma 21 dni roboczych na naniesienie koniecznych 

zmian, po czym TP ma dodatkowe 10 dni na ocenę zmienionego projektu. 
120   Termin zostaje przedłużony o 2 miesiące w przypadku sali kolokacyjnej wykorzystywanej na 

potrzeby realizacji dostępu do lokalnej pętli abonenckiej. Na tym etapie TP w ciągu 10 dni 
roboczych przekazuje również informacje dotyczące obszaru obsługiwanego przez PG. W kolejnych 
ofertach LLU przewidziano warunek udzielania informacji na temat obszaru obsługiwanego przez 
PG na etapie przekazywania informacji ogólnych. 

121   Kabel korespondencyjny do lokalizacji wyniesionej stanowi alternatywny sposób uzyskania dostępu 
do lokalnej pętli abonenckiej, przy którym OA nie używa powierzchni dedykowanej ani sali 
kolokacyjnej zapewnionej przez TP, ale przyłącza kabel do swojej własnej lokalizacji. 

122   W kolejnych ofertach LLU na weryfikację formalną i audyt techniczny przewidziano odpowiednio 3 
i 7 dni roboczych. 

123   Termin zainstalowania kabla korespondencyjnego w obiekcie TP wynosi 30 dni kalendarzowych, a 
4 miesiące w przypadku lokalizacji wyniesionej. Zgodnie z kolejnymi ofertami LLU instalację kabla 
korespondencyjnego należy przeprowadzić w ciągu 2 miesięcy. 

124  Łącze abonenckie użytkowane do świadczenia usług xDSL uwalnia się w terminie 30 dni 
roboczych. W kolejnych ofertach LLU przewidziano 14 dni roboczych na uruchomienie łącza 
aktywnego. 
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118 
TP uwalnia łącze abonenckie 20124  
OA wykonuje przyłącze abonenckie  
OA składa wniosek o połączenie do sieci TP 2125 
TP łączy przyłącze z PG 5 

Przekazywanie informacji ogólnych – 5  dni 

OA składa formalny wniosek o przekazanie informacji 
ogólnych  

TP przekazuje informacje ogólne 5 

Audyt techniczny126  

OA składa formalny wniosek o audyt techniczny  
Formalna weryfikacja wniosku przez TP 2127 
TP przekazuje wyniki audytu technicznego 5  

             Źródło: oferta LLU z dnia 3 kwietnia 2007 r. 
    * Po złożeniu wniosku lub zamówienia kompletnego pod względem formalnym 

2.1 Zawarcie umowy o dostępie i umowy kolokacji 

(106) W celu uzyskania dostępu do lokalnej pętli abonenckiej OA musi najpierw złożyć 
wniosek o zawarcie umowy o dostępie lub umowy kolokacji z TP.128 TP i OA 
powinni podpisać umowę w terminie 90 dni roboczych od dnia złożenia 
kompletnego wniosku.129 Jeżeli wniosek nie jest kompletny, OA ma 2 dni 
robocze na jego uzupełnienie lub złożenie dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli 
wniosek jest kompletny, TP ma obowiązek ustalić w terminie 2 dni roboczych 
datę spotkania w celu rozpoczęcia negocjacji, wskazać przedstawicieli TP 
upoważnionych do negocjowania warunków oraz przedłożyć OA projekt umowy. 
Umowę kolokacji należy zawrzeć nie później niż pięć dni od dnia podpisania 
umowy o dostępie.130 

2.2 Zamówienia na kolokację lub kabel korespondencyjny 

(107) W ofertach LLU przewiduje się, że OA składa zamówienie na kolokację lub jej 
zmianę, a następnie TP dokonuje formalnej weryfikacji wniosku w terminie 2 dni 
roboczych. W przypadku uchybień formalnych OA powinien uzupełnić wniosek 
lub złożyć dodatkowe wyjaśnienia w terminie 2 dni roboczych. TP ma obowiązek 
sprawdzić techniczne możliwości realizacji zamówienia i udzielić odpowiedzi 
OA w terminie 14 dni roboczych. Wraz z pozytywną odpowiedzią, TP 
przedstawia swoje warunki techniczne oraz kosztorys ofertowy zamówienia. 

                                                 
125   W kolejnych ofertach LLU przewidziano 3 dni robocze (zob. rozdz. 1.1.4 pkt 11). 
126  Audyt techniczny był obowiązkowy tylko w przypadku łączy abonenckich w technologii SDSL lub 

HDSL. Zgodnie z kolejnymi ofertami LLU audyt techniczny jest obowiązkowy w przypadku łączy 
abonenckich w technologii xDSL, z wyjątkiem ADSL. 

127  W kolejnych ofertach LLU przewiduje się 3 dni robocze. 
128  Według TP nie wszyscy OA korzystają z kolokacji i składają wnioski o podpisanie umowy 

kolokacji; np. mali OA mają dostęp do usług LLU przez kabel korespondencyjny. Zob. odpowiedź 
TP z dnia 2 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, pytanie 5, s. 20. 

129  W kolejnych ofertach LLU nie określono ram czasowych na zawarcie umów o dostępie lub umów 
kolokacji. Jednak 90-dniowy termin określono w art. 27 ust. 2 lit. a) i ust. 2 lit. b) ustawy Prawo 
telekomunikacyjne. 

130  W kolejnych ofertach LLU nie określono maksymalnej liczby dni roboczych na zawarcie umowy 
kolokacji. 
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Jednocześnie TP ma obowiązek zarezerwować zasoby sieciowe (np. urządzenia 
techniczne TP) niezbędne do realizacji tego zamówienia. Jeżeli TP udziela 
negatywnej odpowiedzi z powodu braku możliwości technicznych, ma obowiązek 
przedstawić OA szczegółowe uzasadnienie oraz jeżeli jest to możliwe, 
zaproponować rozwiązanie alternatywne.131 Brak odpowiedzi w terminie 14 dni 
roboczych uznaje się za odpowiedź pozytywną. 

(108) OA powinien zaakceptować warunki techniczne i kosztorys ofertowy 
zaproponowany przez TP w terminie 21 dni roboczych i przedłożyć projekt 
techniczny kolokacji przygotowany zgodnie z wymogami technicznymi TP w 
terminie 50 dni roboczych. Jeżeli OA nie zaakceptuje warunków technicznych TP 
lub nie złoży projektu technicznego w określonym terminie, TP może nie 
przyznać dostępu do lokalnej pętli abonenckiej w odpowiednim czasie.132 TP 
przekazuje uwagi na temat otrzymanych dokumentów i w przypadku wszelkich 
uchybień, wzywa do uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. 

(109) Następnie TP ponownie sprawdza kompletny dokument, a jeżeli zostanie on 
przyjęty, odsyła go do OA wraz z podpisanym egzemplarzem szczegółowej 
umowy kolokacji. Po wejściu w życie umowy kolokacji, TP udziela OA 
informacji na temat obszaru obsługiwanego przez określoną PG w formie wykazu 
ulic z zakresem numeracji (tj. numerami telefonicznymi użytkowanymi na danym 
obszarze).133 TP ma obowiązek udostępnić OA powierzchnię dedykowaną do 
celów kolokacji134 lub salę kolokacyjną135, która jest wykorzystywana na 
potrzeby połączenia sieci lub do celów świadczenia innych usług regulowanych w 
terminie 30 dni roboczych136, (lub salę kolokacyjną wykorzystywaną do celów 
dostępu do lokalnej pętli abonenckiej w terminie 2 miesięcy). 

(110) Inną możliwością dotyczącą udzielania dostępu do lokalnej pętli abonenckiej 
może być przeprowadzenie kabla korespondencyjnego między przełącznicą 
główną TP, a przełącznicą OA, studzienką, do której OA zamierza się przyłączyć 
lub lokalizacją wyniesioną OA.137 W tym przypadku OA składa prawidłowo 
wypełnione zamówienie (które uznaje się także za wniosek o jego realizację), na 
które TP powinna odpowiedzieć w terminie 14 dni roboczych. TP sprawdza 
zamówienie pod względem formalnym w terminie 2 dni roboczych i jeżeli nie 
spełnia ono wymogów formalnych, zwraca się do OA o jego uzupełnienie lub 

                                                 
131  Jeżeli OA zaakceptuje zaproponowane przez TP rozwiązanie alternatywne, musi złożyć zmienione 

zamówienie w terminie 5 dni roboczych. TP udziela odpowiedzi pozytywnej w ciągu 5 dni 
roboczych i dołącza do odpowiedzi wymogi techniczne i kosztorys ofertowy, a jednocześnie 
rezerwuje odpowiednie zasoby sieciowe (zob. rozdział 1.1.4 pkt 8 oferty BSA z dnia 3 kwietnia 
2007 r., ). Na mocy kolejnych ofert BSA OA nie ma obowiązku składania nowego wniosku na 
realizację rozwiązania alternatywnego, poza przyjęciem warunków technicznych tego rozwiązania 
przedstawionych przez TP w terminie 21 dni roboczych (zob. rozdz. 1.1.6 lub 1.1.7 punkt 8 oferty 
LLU odpowiednio z dnia 28 listopada 2008 r. i 29 maja 2009 r.). 

132  W kolejnych ofertach LLU określono, że zamówienie jest nieważne i OA musi ponownie 
przedłożyć wniosek (zob. rozdz. 1.1.6 lub 1.1.7 pkt 13). 

133  W kolejnych ofertach LLU nie przewidziano oddzielnego przekazywania tych informacji, gdyż dane 
te są przekazywane w ramach informacji ogólnych. 

134  Powierzchnia w sali wykorzystywanej przez TP do jej własnych potrzeb, w budynku będącym we 
władaniu TP, umożliwiająca realizację kolokacji. 

135  Powierzchnia w wydzielonym pomieszczeniu dla operatorów w budynku będącym we władaniu TP 
i przeznaczona do wspólnego użytku wszystkich OA. 

136  W kolejnych ofertach LLU przewidziano 22 dni robocze. 
137  Lokalizacja wyniesiona – pomieszczenie OA, w którym umieszcza swoje urządzenia zapewnionym 

przez siebie, lub udostępnionym przez TP miejscach kolokacyjnych, zlokalizowanych w oddaleniu 
od budynków, w którym znajduje się punkt dostępu do sieci TP. 
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złożenie dodatkowych wyjaśnień w terminie kolejnych 2 dni roboczych.138 Jeżeli 
odpowiedź TP jest pozytywna, informuje ona OA o warunkach technicznych i 
kosztorysie ofertowym. W przypadku odpowiedzi negatywnej, TP informuje OA 
o braku technicznych możliwości realizacji zamówienia oraz, jeżeli jest to 
możliwe, proponuje rozwiązanie alternatywne.139 Jeżeli OA akceptuje 
rozwiązanie alternatywne, powinien wysłać zmienione zamówienie do TP w 
terminie 5 dni roboczych, co stanowi warunek zatwierdzenia zamówienia przez 
TP oraz przekazania OA jej warunków technicznych i zarezerwowania zasobów 
sieciowych.140 Jeżeli OA nie przekaże podpisanych warunków technicznych i 
kosztorysu ofertowego w terminie 21 dni roboczych, zamówienie uznaje się za 
nieważne. Realizacji kabla korespondencyjnego należy dokonać w ustalonym 
terminie wskazanym w warunkach technicznych, nieprzekraczającym 4 miesięcy 
w przypadku instalacji w lokalizacji wyniesionej lub 30 dni w przypadku 
instalacji w obiektach TP.141 

2.3 Zamówienia na łącza abonenckie i ich aktywacja 

(111) Po uzyskaniu dostępu do sali kolokacyjnej lub powierzchni dedykowanej lub po 
zainstalowaniu kabla korespondencyjnego, OA może rozpocząć działalność na 
poziomie detalicznym i złożyć do TP zamówienie na aktywację łączy 
abonenckich. Dostępu do łączy abonenckich udziela się w dwóch formach: 
dostępu pełnego lub dostępu współdzielonego. 

(112) OA składa do TP zamówienie wraz z oświadczeniem abonenta dotyczącym zgody 
na uwolnienie jego pętli lokalnej oraz jego rezygnacją z usług TP.142 Na etapie 
weryfikacji formalnej TP sprawdza najpierw, czy OA jest upoważniony do 
składania zamówień na LLU, tj. czy zawarł umowę LLU z TP, czy w formularzu 
zamówienia udzielone zostały wszystkie niezbędne informacje, czy dołączone 
zostało oświadczenie abonenta o przejściu z usług świadczonych przez TP na 
usługi świadczone przez OA i czy jest ono zgodne z danymi zawartymi w 
zamówieniu. 

(113) Następnie TP sprawdza, czy wszystkie dane w zamówieniu zgadzają się z danymi 
znajdującymi się w systemach TP143 oraz czy w systemach tych znajduje się inne 

                                                 
138  W kolejnych ofertach LLU określono następujące ramy czasowe: TP ma 3 dni robocze na wezwanie 

OA do uzupełnienia wniosku, OA ma 3 dni robocze na uzupełnienie wniosku i złożenie 
dodatkowego wyjaśnienia, TP ma 7 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi w sprawie wniosku 
(zob. rozdz. 1.1.7.1 lub 1.1.8.1 pkt 4, 6 i 7ofert BSA). 

139  Jeżeli TP nie zaproponuje żadnego alternatywnego rozwiązania, powinna przedstawić szczegółowe 
wyjaśnienie dotyczące braku technicznej możliwości wykonania zamówienia. 

140  W kolejnych ofertach LLU nie wymaga się od OA ponownego złożenia wniosku, lecz jedynie 
przyjęcie warunków technicznych TP dotyczących rozwiązania alternatywnego w terminie 21 dni 
roboczych (zob. rozdz. 1.1.7.1 lub 1.1.8.1 pkt 10 ofert LLU). 

141  W kolejnych ofertach LLU przewidziano 2 miesiące na instalację kabla korespondencyjnego (zob. 
rozdz. 1.1.7.2 lub 1.1.8.2 pkt 1 ofert BSA). 

142  Należy także dołączyć wniosek o przeniesienie numeru, jeżeli OA zamierza użytkować ten sam 
numer abonenta, jaki posiadał on w TP. 

143  TP w swojej odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji z dnia 22 grudnia 2008 r. 
poinformowała Komisję, że tak jak w przypadku zamówień na BSA, zatwierdza zamówienia na 
LLU, jeżeli zawarte w nich dane są zgodne z danymi zawartymi w co najmniej jednym systemie TP 
(zob. odpowiedź TP z dnia 20 stycznia 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, pyt. 3.10, s. 2. 
Zob. także przypis 97). Zamówienie zatwierdza się także, jeżeli dołączono do niego oświadczenie 
abonenta potwierdzające poprawność danych. Zasada ta została wprowadzona przez krajowy organ 
regulacyjny poprzez zmianę umowy o dostępie BSA między TP a Netią (zob. pismo TP z dnia 2 
marca 2009 r., s. 18). 
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zamówienie dotyczące tego samego łącza abonenckiego, które wykluczałoby 
zamówienie OA. OA ma obowiązek złożyć zamówienie nie później niż 30 dni od 
dnia podpisania oświadczenia abonenta, ponieważ w przeciwnym razie 
zamówienie zostanie odrzucone.144 

(114) TP powinna zakończyć formalną weryfikację w terminie 2 dni roboczych. Jeżeli 
zamówienie nie spełnia wymogów formalnych, TP zwraca się do OA o jego 
uzupełnienie lub o złożenie dodatkowych wyjaśnień w terminie 2 dni 
roboczych.145 Następnie TP sprawdza możliwości techniczne realizacji 
zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania poprawnego pod 
względem formalnym zamówienia i przesyła pozytywną odpowiedź wraz z 
warunkami technicznymi lub odpowiedź negatywną, jeżeli wykonanie 
zamówienia jest niemożliwe pod względem technicznym.146 Brak odpowiedzi w 
terminie 7 dni roboczych traktuje się jako pozytywne udzielenie odpowiedzi.147 

(115) Uwolnienie określonego aktywnego łącza abonenckiego, następuje w terminie 20 
dni roboczych (w przypadku łącza abonenckiego wykorzystywanego do 
świadczenia usług xDSL w terminie 30 dni roboczych).148 Jeżeli OA zaakceptuje 
alternatywne rozwiązanie, składa do TP zmienione zamówienie w terminie 5 dni 
roboczych, a następnie TP przekazuje mu pozytywną odpowiedź wraz z 
warunkami technicznymi.149 

(116) W przypadku nieaktywnych łączy abonenckich terminy weryfikacji formalnej i 
technicznej są takie same, jak dla łączy aktywnych. Wówczas OA musi wykonać 
przyłącze abonenckie na własny koszt zgodnie z warunkami technicznymi 
podanymi przez TP. Następnie zawiadamia TP o wykonaniu tego przyłącza i 
występuje z wnioskiem o wpięcie przyłącza abonenckiego do sieci TP w terminie 
2 dni roboczych. TP musi wówczas w ciągu 5 dni roboczych dokonać 
skrosowania pętli dostępowej na przełącznicy głównej. Łącze abonenckie 
aktywuje się po odbiorze przyłącza przez TP i OA.150 

                                                 
144  W kolejnych ofertach LLU przewidziano 120 dni roboczych. 
145  TP ma obowiązek nieuwzględniania żadnych kolejnych zamówień na to samo łącze abonenckie 

aktywne lub nieaktywne, do czasu zakończenia rozpatrywania zamówienia złożonego przez OA. 
146  W przypadku braku możliwości technicznych mających charakter tymczasowy TP informuje o 

koniecznych działaniach dostosowawczych, które mają zostać podjęte w celu udostępniania łączy 
OA. Jeżeli nie istnieją możliwości techniczne, TP proponuje rozwiązanie alternatywne i przedstawia 
szczegółowe uzasadnienie braku możliwości technicznych. W przypadku, gdy nie istnieją żadne 
możliwości techniczne, a TP nie może zaproponować żadnych rozwiązań alternatywnych, powinna 
ona przekazać szczegółowe uzasadnienie odmowy. 

147  Podobnie jak w przypadku BSA, jeżeli OA uzna odrzucenie określonych zamówień za 
nieuzasadnione, może złożyć skargę w TP. Gdy zasiedziały operator uzna skargę za uzasadnioną, 
przyjmuje zamówienie. TP wprowadziła wewnętrzną procedurę postępowania z niesłusznie 
odrzuconymi zamówieniami LLU dopiero w dniu 18 czerwca 2008 r. (zob. , odpowiedź TP na 
wniosek o udzielenie informacji z dnia 22 grudnia 2008 r., s. 10–11 oraz odpowiedź TP na wniosek 
o udzielenie informacji z dnia 16 lutego 2009 r., s. 119). 

148  W ofercie LLU z 2008 r. skrócono czas uruchomienia aktywnego łącza abonenckiego do 14 dni 
roboczych. 

149  Kolejne oferty LLU nie zawierają obowiązku ponownego składania wniosku przez OA, gdyż nie 
przewidziano w nich rozwiązania alternatywnego. Odmowa uruchomienia łącza abonenckiego przez 
TP może dotyczyć tylko tymczasowego okresu koniecznego do przeprowadzenia prac 
dostosowawczych. 

150  W kolejnych ofertach LLU nie określono terminu wpięcia przyłącza abonenckiego, lecz jedynie 
termin złożenia przez OA wniosku o wpięcie przyłącza [tzn. 3 dni robocze lub inne uzgodnione 
przez strony ramy czasowe (zob. rozdz. 1.13 pkt 15 ofert BSA)]. 
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2.4 Przekazywanie informacji ogólnych i audyt techniczny 

(117) Podobnie jak w przypadku BSA (zob. pkt (102)), i zgodnie z ofertami LLU, OA 
w celu uzyskania informacji ogólnych, składa wniosek na piśmie lub za 
pośrednictwem systemu informatycznego TP. TP weryfikuje wniosek pod 
względem formalnym w terminie 2 dni roboczych151 i w przypadku stwierdzenia 
uchybień formalnych wzywa OA do uzupełnienia zamówienia lub dostarczenia 
dodatkowych wyjaśnień w terminie 2 dni roboczych.152 TP jest zobowiązana do 
udzielania tego rodzaju informacji bezpłatnie, na piśmie lub w wersji 
elektronicznej lub do zapewnienia dostępu do informacji ogólnych za 
pośrednictwem swojego systemu informatycznego153 w ciągu 5 dni roboczych od 
otrzymania wniosku poprawnego pod względem formalnym. 

(118) OA może ponadto złożyć w TP wniosek o odpłatne przeprowadzenie audytu 
technicznego danego łącza abonenckiego. Wniosek ten podlega weryfikacji 
formalnej w takich samych ramach czasowych, jakie ustalono dla wniosku o 
przekazanie informacji ogólnych.154 TP powinna przekazać wyniki wywiadu w 
terminie 5 dni roboczych, przedstawiając OA bardziej szczegółowe informacje 
techniczne niedostępne w informacjach ogólnych, które umożliwią im bardziej 
precyzyjne określenie technicznych możliwości świadczenia usług na danym 
łączu abonenckim. 

 

VII.   WŁAŚCIWOŚĆ KOMISJI I ZASADA NE BIS IN IDEM 

1. Argumenty TP dotyczące braku właściwości Komisji do badania praktyk 
TP oraz wnioski Komisji 

(119) W odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń155 i w trakcie spotkania 
wyjaśniającego156 TP stwierdziła, że Komisja nie jest organem właściwym do 
badania postępowania TP na rynku usług dostępu szerokopasmowego do 
Internetu w Polsce. Dla poparcia swojej opinii TP podała kilka argumentów, które 
podsumowano poniżej. 

(120) Po pierwsze, TP podkreśla, że jej obowiązki w odniesieniu do udzielania dostępu 
do swojej sieci i odpowiednich usług hurtowych podlegają regulacji krajowej, 
która jest skuteczna, gwarantuje OA niedyskryminujący dostęp do sieci TP i 
chroni konkurencję na rynku. Właściwe stosowanie tej regulacji gwarantuje 

                                                 
151  Wniosek uznaje się za spełniający kryteria formalne, jeżeli zawiera wszystkie wymagane informacje 

i dołączono do niego wszystkie konieczne załączniki. 
152  W kolejnych ofertach LLU przewidziano 3 dni robocze. 
153  W ofercie LLU przewidziano jednorazową opłatę za uzyskanie dostępu do systemu 

informatycznego TP. W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r. TP 
przyznaje, że nie udostępniła OA interfejsu IT stosowanego m.in. do przekazywania informacji 
ogólnych, jak również do składania zamówień LLU. Zamiast tego TP przekazuje informacje ogólne 
na płycie DVD. Zob. odpowiedź TP z dnia 2 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, 
pytanie 5, s. 20. Ponadto TP w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń (odpowiedź na 
pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, ust. 964, s. 227) wyjaśniła, że z dniem 1 kwietnia 2010 r. rozpoczęła 
przekazywanie informacji ogólnych za pośrednictwem swojego systemu informatycznego. 

154  W kolejnych ofertach LLU określono 3 dni robocze jako ramy czasowe na złożenie przez OA 
uzupełnienia lub dodatkowego wyjaśnienia (zob. rozdz. 1.1.2.2 pkt 5 ofert LLU). 

155  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 2, 10–102. 
156  prezentacja TP na spotkaniu wyjaśniającym, s. 2–4, oryginał w języku angielskim. 
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krajowy organ regulacyjny – UKE.157 Z uwagi na podział kompetencji i 
odpowiedzialności pomiędzy Komisję i władze krajowe „interwencja Komisji ex 
post w sprawach, w których UKE już wykonało i nadal wykonuje efektywną 
kontrolę nie wydaje się właściwa.”158  

(121) Po drugie, TP twierdzi,159 że UKE wydało wiele decyzji i nałożyło na TP kary w 
celu zapewnienia właściwego i niedyskryminującego sposobu traktowania OA 
oraz zachowania skutecznej konkurencji na polskich rynkach szerokopasmowego 
dostępu do Internetu. W odniesieniu do tej kwestii TP dodaje, że w 2007 r. polski 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie 
wyjaśniające, które zamknął w 2008 r. bez stwierdzenia naruszenia po stronie 
TP.160 

(122) Po trzecie, według TP161 trudności określone w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń 
zostały w znacznej mierze rozwiązane przed wydaniem tego zgłoszenia (lub 
zostaną rozwiązane w najbliższej przyszłości) przez porozumienie zawarte 
między TP i UKE 22 października 2009 r. („Porozumienie”, zob. rozdział IX). 
Skuteczne wdrażanie tego Porozumienia jest ściśle nadzorowane przez UKE. W 
związku z tym TP twierdzi, że fakt, iż Komisja w pisemnym zgłoszeniu 
zastrzeżeń nie wspomniała o wyżej wymienionym Porozumieniu, uniemożliwił 
zasiedziałemu operatorowi wykorzystanie w pełni  przysługującego mu prawa do 
obrony.162  

(123) Po czwarte, TP wysuwa zarzut,163 że nie istnieje interes wspólnotowy (UE), który 
uzasadniałby nałożenie na TP sankcji za działania, które już były poddane 
sankcjom nałożonym przez UKE lub zostały rozwiązane w ramach Porozumienia. 
Dlatego też, TP domaga się, aby Komisja zaprzestała prowadzenia ninejszej 
sprawy.164 W tym względzie TP przyznaje, że zarówno UKE, jak i Komisja dążą 
do tego samego celu, zapewniając, że nie występuje zniekształcenie czy 
ograniczenie konkurencji w sektorze łączności elektronicznej i usuwając 
przeszkody w świadczeniu tych usług. Według TP obwieszczenie o dostępie z 
1998 r.165 stanowi, że Komisja może interweniować jedynie w przypadku, gdy 
wniesiona przed organy krajowe sprawa dotycząca konkurencji nie zostanie 
rozstrzygnięta w możliwych do zaakceptowania ramach czasowych, oraz w 
sytuacji gdy występuje istotny element transgraniczny. Na poparcie swoich 
argumentów TP przytacza decyzję Komisji BT/MCI I, w której Komisja 
powstrzymała się od podjęcia działań w sprawie dyskryminacji, gdyż 
przedsiębiorstwo podlegało już  obowiązkowi niedyskryminacji na mocy 
istniejących ram regulacyjnych.166 

(124) W końcu, TP stwierdza, że zastrzeżenia Komisji są sprzeczne z zasadą ochrony 
uzasadnionych oczekiwań, ponieważ decyzje Prezesa UKE wytwarzały po stronie 

                                                 
157  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 14–21. 
158  prezentacja TP na spotkaniu wyjaśniającym, s. 4 (slajd  8), oryginał w języku angielskim. 
159  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 22–29. 
160  Idem, pkt 28. 
161  Idem, pkt 30–58. 
162  Idem, pkt 102. 
163  Idem, pkt 59–71. 
164  Idem, pkt 72–84. 
165  Obwieszczenie o stosowaniu zasad konkurencji w porozumieniach o dostępie w sektorze 

telekomunikacyjnym z 1998 r. Dz.U. C 265 z 22.8.1998, s. 2. 
166  Idem, pkt 59–84. 
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TP uzasadnione oczekiwania co do zgodności postępowania TP z art. 101 i art. 
102 TFUE.167 

(125) Każdy z tych argumentów omówiono kolejno w punktach poniżej. 

(126) Po pierwsze, stwierdzenie TP o braku właściwości Komisji ze względu na 
istnienie polskiej regulacji jest chybione. Trybunał Sprawiedliwości i Sąd 
konsekwentnie utrzymują, że reguły konkurencji mogą mieć zastosowanie w 
sytuacji istnienia szczegółowych regulacji sektorowych.168 W sprawie Deutsche 
Telekom Sąd stwierdził, a Trybunał Sprawiedliwości podtrzymał, że krajowe 
organy regulacyjne „działają zgodnie z prawem krajowym, mogącym mieć cele, 
które, wpisując się w zakres polityki telekomunikacyjnej, różnią się od celów 
wspólnotowej polityki konkurencji.”169 Jak ponadto wskazano w tej sprawie, 
należy wykazać, że przedsiębiorstwo objęte regulacją ma wystarczającą swobodę 
działania w aspektach komercyjnych, aby uniknąć nadużyć lub je zakończyć z 
własnej inicjatywy.170 Trybunał stwierdził również, że „jeżeli prawo krajowe 
tylko zachęca przedsiębiorstwa do podjęcia samodzielnych zachowań 
antykonkurencyjnych lub ułatwia im to, przedsiębiorstwa podlegają w dalszym 
ciągu art. 81 WE i 82 WE [obecnie art. 101 i 102 TFUE].”171 W tym przypadku 
nie można zaprzeczyć, że TP zawsze dysponowała swobodą działania w 
aspektach komercyjnych, wystarczającą do powstrzymania się od określonych 
praktyk, które łącznie składają się na odmowę dostępu. Podpisanie Porozumienia 
w październiku 2009 r. oraz kroki podjęte przez TP po jego zawarciu172 wyraźnie 
świadczą o tym, że TP, gdyby tylko chciała, mogła zaprzestać nadużycia. 

(127) Po drugie, Komisja przypomina, że decyzje UKE, na które powołuje się TP w 
celu podtrzymania swoich argumentów, nie zawierają żadnych wniosków w 
odniesieniu do art. 102 TFUE. UKE nie jest organem ochrony konkurencji, lecz 
organem regulacyjnym. W Polsce egzekwowanie prawa konkurencji leży w 
kompetencjach krajowego organu ochrony konkurencji – UOKiK. W tym 
względzie TP myli się, twierdząc, że postępowanie wszczęte przez UOKiK173 w 
2007 r. powinno uniemożliwić Komisji rozpatrywanie niniejszej sprawy.  

(128) Wyrok w sprawie Deutsche Telekom dobrze ilustruje powody, dla których 
argumenty TP o braku właściwości Komisji są wadliwe. Trybunał 
Sprawiedliwości uznał, że nawet założenie, iż organ regulacyjny jest 
zobowiązany do rozpatrzenia, czy postępowanie danego przedsiębiorstwa jest 
zgodne z art. 102 TFUE, nie stanowi dla Komisji przeszkody w stwierdzeniu 
odpowiedzialności przedsiębiorstwa za naruszenie art. 102 TFUE.174 W Polsce, 
organ regulacyjny nie ocenia postępowania TP pod kątem zgodności z 

                                                 
167  Idem, pkt 8. 
168  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 listopada 1997 r. w połączonych sprawach C-359/95 i 

C-379/95 P Komisja i Francja przeciwko Ladroke Racing Rec. [1997], s. I-6225, pkt 34; wyrok 
Sądu w sprawie T-228/97 Irish Sugar przeciwko Komisji Rec. [1999], s. II-296, pkt 130; wyrok 
Sądu z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie T-513/93 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 
Rec. [2000], s. II-1807, pkt 59 i następne. 

169  Wyrok Sądu z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie T-271/03, Deutsche Telekom, Zb. Orz. [2008 ], s. 
II-477, pkt 113 oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 października 2010 r. w sprawie C-
280/08 Deutsche Telekom przeciwko Komisji, jeszcze nieopublikowany, pkt 80–96. 

170  Sąd w sprawie T-271/03, Deutsche Telekom, pkt 105. Zob. też Trybunał Sprawiedliwości w sprawie 
C-280/08 Deutsche Telekom, pkt 80–96. 

171  Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-280/08 Deutsche Telekom, pkt 82. 
172  Zob. rozdział IX. 
173  załączniki ID 01 i 02 do odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. 
174  Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-280/08 Deutsche Telekom, pkt 120. 
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postanowieniami art. 102 TFUE, ale nawet gdyby tak uczynił „Komisja nie może 
być związana decyzją wydaną przez organ krajowy na podstawie art. 102 
TFUE.”175  

(129) Ponadto, wyżej opisane postępowanie wyjaśniające UOKiK nie ma związku z 
kwestiami objętymi zakresem postępowania Komisji w niniejszej sprawie. 
Prowadzone przez UOKiK postępowanie wyjaśniające dotyczyło zarzucanych TP 
praktyk naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i opierało się na art. 24 
polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,176 a nie na art. 9 
stanowiącym w tej ustawie odpowiednik art. 102 TFUE. Oprócz węższego 
zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez UOKiK, 
obejmującego jedynie świadczenie BSA na rzecz Netii i GTS, fakt zamknięcia 
sprawy przez UOKiK na etapie postępowania wyjaśniającego nie oznacza, że 
naruszenie prawa nie miało miejsca. Jak to zostało wskazane przez rzecznika 
generalnego Mazaka i następnie potwierdzone przez wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 3 maja 2011 r. w sprawie C-375/09: „choć rozporządzenie 
nr 1/2003 uprawnia krajowe organy ochrony konkurencji do wydania 
pozytywnych decyzji merytorycznych, (…) żaden inny przepis rozporządzenia nr 
1/2003 nie zawiera w tym względzie żadnego elementu, który w szczególny sposób 
przyznawałby krajowym organom ochrony konkurencji uprawnienie do 
formalnego stwierdzenia, że nie doszło do naruszenia art. 102 TFUE w 
indywidualnym przypadku. Oczywiste jest raczej, że krajowe organy ochrony 
konkurencji mogą zdecydować jedynie, że nie ma podstaw do działania z ich 
strony (…).”177 Z tego względu, na podstawie art. 5 rozporządzenia (WE) nr 
1/2003 krajowy organ ochrony konkurencji nie może przyjąć decyzji 
stwierdzającej, że naruszenie art. 102 TFUE nie miało miejsca. Trybunał 
Sprawiedliwości wyjaśnił, że „[t]aka „negatywna” decyzja merytoryczna 
mogłaby bowiem zagrozić osiągnięciu podkreślonego w motywie pierwszym 
rozporządzenia celu w postaci zapewnienia jednolitego stosowania art. 101 
TFUE i 102 TFUE, a to ze względu na to, że mogłaby ona stanąć na przeszkodzie 
późniejszemu stwierdzeniu przez Komisję tego, iż dana praktyka stanowi 
naruszenie tych postanowień prawa Unii.”178 

(130) Po trzecie, w przeciwieństwie do argumentów wysuwanych przez TP, Komisja, 
nie wspominając w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń o Porozumieniu, nie 
naruszyła prawa TP do obrony. Należy zauważyć, że w okresie, w którym 
przyjęto pisemne zgłoszenie zastrzeżeń (luty 2010 r.) było zbyt wcześnie na 
dokonanie analizy ewentualnego wpływu Porozumienia na postępowanie TP.179 

                                                 
175  Sąd w sprawie T-271/03, Deutsche Telekom, pkt 120, wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 

grudnia 2000 r. w sprawie C-344/98 Masterfoods Ltd przeciwko HB Ice Cream Ltd 
(„Masterfoods”), [2000 r.] ECR I-11369, pkt 48. 

176  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. 2007, Nr 50, pozycja 
331 ze zmianami. 

177  Opinia rzecznika generalnego Mazaka w sprawie C-375/09 Prezes UOKiK przeciwko Tele2, pkt 29, 
jeszcze nieopublikowana. Zob. również wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 maja 2011 roku 
w sprawie C-375/09, Prezes UOKiK przeciwko Tele2, pkt 22-23, jeszcze nieopublikowana. 

178  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 maja 2011 roku w sprawie C-375/09, Prezes UOKiK 
przeciwko Tele2, pkt 28. 

179  W chwili dokonywania przez Komisję oceny sytuacji rynkowej w następstwie Porozumienia, tzn. w 
okresie od sierpnia do października 2010 r., ze względu na ograniczony czas, jaki upłynął od dnia 
podpisania Porozumienia do dnia przeprowadzenia przez Komisję tej oceny tylko ograniczona 
liczba OA mogła odpowiedzieć na pytania Komisji. Komisja podkreśliła ten fakt w piśmie z opisem 
stanu faktycznego wysłanym do TP w dniu 28 stycznia 2011 r. , s. 18, przypis 81. 
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Ponadto Porozumienie zawiera jedynie dobrowolne zobowiązania.180 Jego 
postanowienia nie stanowią władczego rozstrzygnięcia Prezesa UKE o prawach i 
obowiązkach TP i nie podlegają egzekucji na drodze cywilnoprawnej lub na 
podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto, 
Porozumienie jest zorientowane na przyszłość.181 Nie oczekiwano 
natychmiastowego wdrożenia niektórych zawartych w nim zobowiązań. 
Przykładowo, w Porozumieniu TP zobowiązała się do przekazania OA aplikacji 
informatycznych umożliwiających im dostęp do informacji ogólnych w terminie 
do dnia 31 marca 2010 r., a więc 6 miesięcy po jego podpisaniu. W końcu, 
Komisja zauważa, że pomimo przedstawionego przez TP stwierdzenia o 
podstawowym znaczeniu Porozumienia, TP nie wspomniała o nim Komisji przed 
otrzymaniem pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń. 

(131) Po czwarte, TP nie ma racji twierdząc, że interwencja Komisji nie leży w 
interesie Unii. Zgodnie z zastosowaniem art. 102 TFUE Komisja wzięła pod 
uwagę interes Unii. Krajowy organ ochrony konkurencji, z którym Komisja ściśle 
współpracowała, nie prowadził dochodzenia w sprawie praktyk TP obejmujących 
odmowę dostępu. W wytycznych w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie 
się kierować przy stosowaniu art. 102 TFUE, Komisja wskazała, że przypadki 
odmowy dostaw w rozumieniu art. 102 TFUE uznaje się za priorytet w 
egzekwowaniu prawa, o ile spełnione są określone warunki.182 Należy też 
wspomnieć, że w punkcie 293 pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń Komisja, na 
podstawie materiału dowodowego przekazanego przez UKE, wskazała, iż 
pomimo obowiązującej regulacji i kar nałożonych przez UKE, TP nie zmieniła 
swojego antykonkurencyjnego sposobu postępowania, co miało negatywny 
wpływ na rozwój usług hurtowego dostępu szerokopasmowego w Polsce. 
„Przedstawione wyżej kary, choć stanowią element sankcji za niewykonanie 
decyzji Prezesa UKE, nie są w stanie wymusić na Telekomunikacji Polskiej S.A. 
zmiany jej antykonkurencyjnej postawy oraz wpłynąć na rozwój sprzedaży usług 
hurtowych. Jak zostało opisane w punkcie powyżej, na skutek procedury 
odwoławczej i długotrwaych postępowań sądowych nie są one środkami 
dotkliwymi dla TP S.A., która z wyprzedzeniem uwzględnia je w kosztach swojej 
działalności. Dodatkowo, zyski czerpane z naruszeń i ochrona interesów 
ekonomicznych potencjalnie przekraczają wysokość i koszty kar.”183 

(132) Ponadto powołanie się przez TP184 na decyzję Komisji w sprawie BT/MCI I nie 
wyklucza konieczności podjęcia przez Komisję interwencji w niniejszej sprawie. 
Zasadniczo TP twierdzi, że Komisja uznając obowiązujące mechanizmy 
regulacyjne, podjęła decyzję o odstąpieniu od interwencji w sprawie BT/MCI I. 
Uważna lektura decyzji ujawnia jednak, że w przeprowadzonej ex-ante analizie 
koncentracji Komisja pozostawiła furtkę do prowadzenia postępowania w 

                                                 
180  Artykuł 18 ust. 3 Porozumienia. 
181  W odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń (pkt 48–55) sama TP określa skutki Porozumienia 

jako zorientowane na przyszłość. 
182   Zob. Wytyczne w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 

82 Traktatu WE [obecnie art. 102 TFUE] w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze 
praktyki wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące”, komunikat Komisji 
C(2009) 864 final z dnia 9 lutego 2009 r, Dz.U. C 45 z 24.2.2009, s.2. Warunki odmowy dostawy są 
następujące: i) odmowa dostawy dotyczy produktu lub usługi, obiektywnie niezbędnych do 
skutecznego konkurowania na rynku niższego szczebla; (ii) odmowa może doprowadzić do 
wyeliminowania skutecznej konkurencji na rynku niższego szczebla; oraz (iii) odmowa może 
przynieść szkody konsumentom. 

183  UKE, Dokument konsultacyjny z lipca 2009 r., s. 88. 
184  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 80. 
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przyszłości w przypadku, gdyby obowiązujące ramy regulacyjne okazały się 
niewystarczające. W szczególności Komisja stwierdziła, że „wyżej wymienione 
ograniczenia prawne, wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami przedstawionymi przez 
strony, pozwoliły Komisji na wyciągnięcie wniosku, że obecnie nie są konieczne 
dalsze działania z jej strony, w tym zwrócenie się do stron o podjęcie 
odpowiednich zobowiązań o odstąpieniu od dyskryminacji i subsydiowania 
skrośnego. Jeżeli jednak w przyszłości wniosek ten okaże się błędny, w razie 
potrzeby Komisja niezwłocznie zastosuje reguły konkurencji zawarte w Traktacie 
WE [dodano podkreślenie] (oraz zawarte w Porozumieniu EOG).”185 

(133) Wreszcie, wydanie niniejszej decyzji nie stanowi naruszenia przez Komisję 
zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań. Jak o tym wyraźnie świadczy 
ugruntowane stanowisko doktrynalne i ostatnio wyrok w sprawie Deutsche 
Telekom (zob. punkty od (126) do (128) powyżej), szczegółowa regulacja 
sektorowa nie wyklucza stosowania prawa konkurencji. Ponadto z tego 
orzecznictwa wynika też, że TP powinna mieć świadomość faktu, iż jej 
postępowanie może podlegać ocenie różnych właściwych organów zarówno z 
perspektywy regulacji, jak i prawa konkurencji. 

(134) Z wyżej wskazanych powodów Komisja doszła do wniosku, że argumenty TP 
zarzucające jej brak właściwości są nieuzasadnione. 

2. Argumenty TP dotyczące stosowania zasady ne bis in idem i wnioski 
Komisji 

(135) W odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń186 TP twierdzi, że część 
problemów wskazanych przez Komisję w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń, była 
przedmiotem sankcji lub została skutecznie wyeliminowana na szczeblu 
krajowym przez UKE. W związku z tym oddzielna kara pieniężna nałożona z 
tych samych powodów przez Komisję stanowiłaby naruszenie zasady ne bis in 
idem.  

(136) Zgodnie z zasadą ne bis in idem ta sama osoba nie może podlegać sankcjom 
więcej niż jeden raz z tytułu niezgodnego z prawem postępowania mającego na 
celu ochronę tego samego dobra prawnego. Jak to zostało ustanowione w wyroku  
Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Aalborg Portland, zastosowanie tej zasady 
uzależnione jest od jednoczesnego spełnienia trzech przesłanek, tzn. tożsamości 
zdarzeń, tożsamości podmiotu popełniającego naruszenie oraz tożsamości 
chronionego interesu/dobra prawnego.187  

(137) W odniesieniu do decyzji UKE na które powołuje się TP188, Komisja uznaje, że 
co najmniej jedna z wyżej wymienionych kumulatywnych przesłanek nie jest 
spełniona, tj. tożsamość chronionego interesu prawnego. 

(138) Jak stwierdził Sąd w sprawie Deutsche Telekom, krajowe organy regulacyjne 
„działają zgodnie z prawem krajowym, mogącym mieć cele, które, wpisując się w 
zakres polityki telekomunikacyjnej, różnią się od celów wspólnotowej polityki 

                                                 
185  Zob. decyzja Komisji z dnia 27 lipca 1994 r.; sprawa IV/34.857 – BT-MCI, Dz.U. L 223 z 

27.08.1994, s. 36–55, pkt 57. 
186  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 85–102. 
187  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2004 r. Aalborg Portland A/S przeciwko 

Komisji, połączone sprawy C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P i C-
219/00 P, pkt 338. 

188  Odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 23-27 i 90. 
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konkurencji.”189 Przeprowadzone postępowania i kary nałożone z jednej strony 
przez Komisję, a z drugiej strony przez polski organ regulacyjny wyraźnie 
realizują różne cele. Celem pierwszego postępowania jest utrzymanie 
niezakłóconej konkurencji w ramach Unii Europejskiej, podczas gdy drugie 
postępowanie obejmuje inne cele, takie jak: „rozwój i wykorzystanie 
nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej”, „zapewnienie użytkownikom 
maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług 
telekomunikacyjnych” i „zapewnienie neutralności technologicznej”190. W 
szczególności, podejmując decyzję o nałożeniu obowiązku dostępu 
telekomunikacyjnego Prezes UKE musi zapewnić równowagę pomiędzy 
następującymi ogólnymi kryteriami: „interes użytkowników sieci 
telekomunikacyjnych”, „promocję nowoczesnych usług telekomunikacyjnych”, 
„interes publiczny, w tym ochronę środowiska”, „zapewnienie integralności sieci 
oraz interoperacyjności usług” i „zapewnienie niedyskryminujących warunków 
dostępu telekomunikacyjnego.”191 Stąd, na przykład, wydając pierwszą ofertę 
ramową BSA w maju 2006 r., Prezes UKE oparł zawarte w niej rozwiązania 
regulacyjne na następujących zasadach: „niedyskryminacja”, „minimum barier 
wejścia”, „finansowa atrakcyjność dla przedsiębiorców nowo wchodzących”, 
„obojętność kosztowa dla operatora zasiedziałego” oraz „adekwatne rozwiązania 
techniczne i organizacyjne”192. Należy również zauważyć, że żadna z decyzji 
UKE, do których odwołuje się TP w celu poparcia swojego argumentu, nie 
zawiera żadnego odniesienia do art. 102 TFUE. UKE nie jest organem ochrony 
konkurencji, lecz organem regulacyjnym. UKE nigdy nie podejmowało 
interwencji w celu egzekwowania art. 102 TFUE.  

(139) Z powyższego wynika zatem, że postępowania UKE i Komisji nie mają na celu 
„ochrony tego samego dobra prawnego.”193 

(140) W odniesieniu do Porozumienia z 22 października 2009 r., które, zdaniem TP, 
„rozstrzygnęło wszelkie kwestie dotyczące konkurencji na polskim rynku 
hurtowego dostępu do Internetu szerokopasmowego”194, Komisja zauważa, że 
Porozumienie nie może być uznane za istotne w kontekście stosowania zasady ne 
bis in idem. Porozumienie to zawiera tylko dobrowolne zobowiązania195, a w 
związku z tym nie spełnia warunku „skazania prawomocnym wyrokiem.” 
Zawarte w nim postanowienia są ukierunkowane na przyszłość a ich wykonanie 
wykracza poza okres naruszenia określonego w niniejszej sprawie. Komisja 
zauważa również, że Porozumienie nie odwołuje się do art. 102 TFUE. 

                                                 
189  Wyrok Sądu z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie T-271/03, Deutsche Telekom, Zb. Orz. [2008], s. 

II-477, pkt 113 oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 października 2010 r. w sprawie C-
280/08 Deutsche Telekom przeciwko Komisji, jeszcze nieopublikowany, pkt 80–96. 

190  Art. 1 ust. 2 pkt 2, 4, 5 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
191  Art. 28 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
192  Decyzja UKE wprowadzająca oferte ramową BSA, 10 maj 2006 r., s. 18. 
193  Zob. wyrok Trybunału z dnia 7 stycznia 2004 r., Aalborg Portland A/S przeciwko Komisji, pkt 338. 

Trybunał i Sąd wielokrotnie uznawały, że zachowanie niezakłóconej konkurencji w UE stanowi 
specyficzny i odmienny interes prawny chroniony przez Komisję w ramach stosowania artykułów 
101 i 102 TFUE. Zob. przez analogię wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-220/00, Archer 
Daniels Midland i Archer Daniels Midland Ingredients przeciwko Komisji, Rec. [2003], s. II -2597, 
pkt 90, podtrzymany przez wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie C-
387/03. 

194  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 91. 
195  Artykuł 18 ust. 3 porozumienia. 
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(141) Ponieważ jedna z kumulatywnych przesłanek nie została spełniona, Komisja 
uważa, że niniejsza decyzja nie nakłada równoległych kar, które naruszałyby 
zasadę ne bis in idem.  

(142) Mimo to, choć nie ma takiego obowiązku prawnego, Komisja podczas nakładania 
grzywny (zobacz pkt (919)–(920)) zdecydowała wziąć pod uwagę kary nałożone 
na TP przez UKE prawomocnymi decyzjami za naruszenia, które częściowo 
pokrywają się z faktami opisanymi w niniejszej decyzji. Komisja zidentyfikowała 
dwie takie decyzje UKE.196 

3. Wnioski 

(143) Właściwość Komisji do wydania niniejszej decyzji nie podlega wątpliwości. 
Trybunał Sprawiedliwości i Sąd konsekwentnie utrzymują, że reguły konkurencji 
mogą mieć zastosowanie w sytuacji istnienia szczegółowych regulacji 
sektorowych. Podstawa prawna interwencji Komisji jest inna niż w przypadku 
krajowego organu regulacyjnego. UKE podejmuje decyzje na podstawie 
przepisów polskiej ustawy Prawo telekomunikacyjne, natomiast niniejsza decyzja 
jest oparta na art. 102 TFUE. 

(144) W odniesieniu do zasady ne bis in idem należy zauważyć, że decyzje UKE nie 
spełniają warunku „tożsamości chronionego interesu prawnego”, gdyż mają one 
inne cele. Celem interwencji Komisji i nałożonej przez nią grzywny jest ochrona 
niezakłóconej konkurencji w Unii Europejskiej, natomiast postępowania 
regulacyjne UKE, jak to wyjasniono wyżej, służą innym celom. 

(145) Tym niemniej Komisja przy wyznaczaniu ostatecznej wysokości grzywny 
postanowiła wziąć pod uwagę kary nałożone przez krajowy organ regulacyjny za 
naruszenia TP, które częściowo pokrywają się z faktami opisanymi w niniejszej 
decyzji. 

VIII. UDOSTĘPNIANIE PRZEZ TP PRODUKTÓW HURTOWEGO DOSTĘPU 
SZEROKOPASMOWEGO 

(146) Materiał dowodowy zgromadzony przez Komisję w trakcie postępowania 
wyjaśniającego wskazuje, że w wielu przypadkach postępowanie TP utrudniało 
OA skuteczny dostęp do sieci operatora zasiedziałego oraz korzystanie z jego 

                                                 
196  Są to decyzje wymienione przez TP w odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 467-

468: 
 (1) decyzja UKE z 3 kwietnia 2007 r. (DKE-SSE-029-5/06(43)) nakładająca karę w wysokości 1 

000 000 PLN za nieprzestrzeganie minimalnych warunków ofert BSA w kontraktach 
standardowych. Prawomocnym wyrokiem z dnia 26 czerwca 2008 Sąd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów obniżył karę do 800 000 PLN (184 860 EUR). TP zapłaciła karę w dniu 6 sierpnia 
2009 r. Kara ta dotyczyła tylko jednego z ponad 20 niekorzystnych warunków opisanych w 
niniejszej decyzji i włączonego do umów dostępu BSA (definicja „opcji usługi”); 

 (2) decyzja UKE z dnia 17 sierpnia 2007 r. (ORZ-WE-029-2/07(39)) nakładająca karę w wysokości 
33 000 000 PLN (8 260 946 EUR) za proponowanie OA mniej korzystnych warunków 
kontraktowych niż przewidzianych w ofercie ramowej LLU. Decyzja ta została podtrzymana 
prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 9 kwietnia 2010 r. TP zapłaciła karę 20 
kwietnia 2010. Kara została nałożona wyłącznie za niekorzystne warunki zawarte w wersji 14 
standardowej umowy dostępu TP, podczas gdy Komisja w niniejszej decyzji wskazała również 
niekorzystne warunki zawarte w kolejnych standardowych umowach TP.  

 Informacje dotyczące stanu płatności kar przez TP są dostępne na stronie internetowej UKE: 
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?news_cat_id=392&news_id=3013&layout=1&page=text&plac
e=Lead01. 
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hurtowych produktów szerokopasmowych. Liczne przeszkody stwarzane przez 
TP spowodowały opóźnienie w rozwoju rynku usług szerokopasmowych w 
Polsce. 

(147) W niniejszym rozdziale opisano zachowania TP o znamionach nadużycia wobec 
OA na wszystkich etapach procesu uzyskiwania przez OA dostępu do produktów 
hurtowych TP. Rozdział ma następującą strukturę:  

• w sekcji 1 przedstawiono strategię TP ukierunkowaną na ograniczenie 
konkurencji; 

• w sekcji 2 opisano problemy napotykane przez OA na etapie negocjowania 
umów dotyczących produktu hurtowego dostępu szerokopasmowego, w 
tym opis praktyki TP obejmującej przedstawianie w projekcie umowy 
niekorzystnych warunków, oraz postępowanie TP ukierunkowane na 
opóźnianie negocjacji; 

• sekcja 3 dotyczy trudności napotykanych przez OA w dostępie do sieci TP; 

• sekcja 4 odnosi się do trudności napotykanych przez OA na etapie 
uzyskiwania dostępu do łączy abonenckich; 

• wreszcie, sekcja 5 odnosi się do przekazywania przez TP informacji, które 
nie są w wystarczającym stopniu wiarygodne i pełne. 

1. Strategia TP ukierunkowana na ograniczenie konkurencji 

(148) Materiał dowodowy zebrany przez Komisję podczas postępowania 
wyjaśniającego wskazuje, że TP świadomie planowała i realizowała praktyki, 
które miały na celu utrudnienie OA skutecznego dostępu do sieci operatora 
zasiedziałego i korzystania z jego hurtowych produktów szerokopasmowych. 

(149) Istnienie tej strategii rynkowej potwierdzają dokumenty TP przejęte podczas 
inspekcji w siedzibie operatora zasiedziałego. Dokumenty te potwierdzają, że 
nawet przed wprowadzeniem pierwszej oferty ramowej wysiłki TP 
koncentrowały się na stwarzaniu utrudnień w rozwoju konkurencji na rynkach 
właściwych. 

a) Już w 2003 r. TP realizowała pod nadzorem Wiceprezesa Zarządu TP projekt 
zatytułowany „Uwolnienie pętli lokalnej”, który miał na celu „utrudnianie 
operatorom [alternatywnym] dostępu do pętli lokalnej” oraz „jak najdłuższe 
utrzymanie klientów TP S.A”.197 W korespondencji między członkami kadry 
kierowniczej TP wyższego szczebla z października 2003 r. jako jedno z 
osiągnięć wymienia się: „budowa procesu LLU pod kątem maksymalnego 
utrudnienia operatorom [alternatywnym] uzyskania informacji o strukturze sieci 
TP”.198 

b) W tym samym tonie inny dokument wewnętrzny wymienia: „szerokopasmowy 
dostęp do Internetu i udostępnienie pętli abonenckiej operatorowi 
(DSL/Unbundling local loop)” jako produkty „o wysokim ryzyku utraty 
przychodów ze sprzedaży detalicznej” i plan TP zakładający „ograniczon[ą] 
ofert[ę] hurtow[ą] [tych] produktów (…)."199 

                                                 
197  dokument inspekcyjny, s. 11. 
198  Idem, s. 12. 
199  dokument inspekcyjny, s. 17. 
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c) Strategia podejścia TP do hurtowych usług szerokopasmowych jest 
przedstawiona także w wewnętrznej prezentacji TP z dnia 15 kwietnia 2005 r., 
zgodnie z którą „strategią TP jest minimalizowanie sprzedaży PKO [Pionu 
Klientów Operatorów – działu hurtowego TP] w celu ochrony przychodów 
detalicznych.”200  

d) Z tej samej prezentacji wynika, że przed wprowadzeniem w 2006 r. pierwszej 
oferty BSA TP była zainteresowana opóźnianiem procesu wprowadzanie 
produktu BSA. W prezentacji tej przewiduje się „[r]ozpoczęcie projektu 
pilotażowego mającego na celu opóźnienie wdrażania oferty regulacyjnej 
[BSA].”201 

(150) W ramach tej strategii TP odmawiała wykonywania nałożonych na nią 
obowiązków regulacyjnych. Materiał dowodowy dostarczony przez UKE 
świadczy m.in. o tym, że do 2008 r. TP odmawiała opracowania projektu oferty 
BSA, mimo że dzięki niemu miała szanse ustanowienia, we współpracy z 
organem regulacyjnym, uczciwych warunków dostępu do sieci. UKE stwierdziło, 
że „[p]omimo jednoznacznego brzmienia przepisów prawa, a także wezwań 
formułowanych w tym zakresie przez Prezesa URTiP [potem UKE], TP 
konsekwentnie odmawiała wykonania obowiązku opracowania projektu oferty 
ramowej na usługę Bitstream Access i ostatecznie go nie wykonała.”202 Zamiast 
tego, po wprowadzeniu przez UKE oferty BSA, TP podjęła decyzję o 
kontestowaniu wszystkich decyzji regulacyjnych przed polskimi sądami. W tym 
kontekście UKE stwierdziło: „[w]prowadzenie ofert ramowych w zakresie BSA i 
LLU napotkało na przeszkody ze strony TP m.in. w postaci niewywiązania się z 
obowiązku przygotowania projektu oferty ramowej czy też wprowadzenia do 
projektu oferty ramowej definicji i postanowień umownych niezgodnych z ustawą 
Prawo telekomunikacyjne (zwanej dalej „Pt”) i decyzją SMP. TP zaskarżyła 
wszystkie decyzje wprowadzające oferty ramowe BSA i LLU, ale efektem tych 
działań nie było wyeliminowanie którejkolwiek z decyzji z obrotu prawnego.”203  

(151) Wprawdzie w 2008 r. TP w końcu opracowała projekt oferty BSA, projekt ten był 
„źródłem szeregu ograniczeń dla rozwoju konkurencyjności rynku oraz 
powodował pogorszenie pozycji konkurencyjnej OA zainteresowanych dostępem 
do sieci TP, na co niejednokrotnie w trakcie postępowania zwracał uwagę 
KIGEiT.”204 

(152) Strategia rynkowa TP wobec OA jest szczególnie wyraźnie dostrzegalna od 2005 
r., gdy wprowadzono szczegółowe środki regulacyjne w postaci ofert ramowych. 
Materiał dowodowy w aktach sprawy świadczy o tym, że TP odczuwała 
wzrastającą presję konkurencyjną ze strony OA i stworzyła szereg przeszkód w 
celu ograniczenia im dostępu do hurtowych produktów szerokopasmowych.205 
Przeszkody te, występujące na każdym etapie uzyskiwania dostępu do tych 
produktów, szczegółowo opisano w sekcjach 2 do 5. 

                                                 
200  Zob. s. 4, wewnętrzna prezentacja TP z dnia 15 kwietnia 2005 r. [Oryginał w jęz. angielskim, 

podkreślenie w oryginale]. 
201  dokument inspekcyjny, s. 10. Oryginał w jęz. angielskim. 
202  uwagi UKE do odpowiedzi TP na pisemne zgłoszeni zastrzeżeń, s. 1–2. 
203   Idem. 
204  uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 5. 
205  Ponadto, jak słusznie wskazał Prezes UKE, „TP, realizując współpracę międzyoperatorską nie 

uwzględnia w ogóle faktu, iż współpraca taka jest dla TP źródłem przychodów (…)”; zob. uwagi 
UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 49. 
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(153) W związku z niewykonywaniem przez TP obowiązków regulacyjnych UKE było 
wielokrotnie zmuszone do podejmowania interwencji, a nawet do nałożenia kar 
na operatora zasiedziałego.206 W 2009 r. UKE stwierdziło, że pomimo 
nałożonych sankcji TP nie zmieniła swojego sposobu postępowania, co miało 
negatywny wpływ na rozwój hurtowych usług szerokopasmowych w Polsce: 
„[p]rzedstawione wyżej kary, choć stanowią element sankcji za niewykonywanie 
decyzji Prezesa UKE, nie są jednak w stanie wymusić na Telekomunikacji 
Polskiej S.A. zmiany jej antykonkurencyjnej postawy oraz wpłynąć na rozwój 
sprzedaży usług hurtowych. Jak zostało opisane w punkcie powyżej, na skutek 
procedury odwoławczej i długotrwałych postępowań sądowych nie są one 
środkami dotkliwymi dla TP S.A., która z wyprzedzeniem uwzględnia je w 
kosztach swojej działalności.”207 

(154) W tym względzie Komisja zauważa ponadto, że dopiero w 2009 r. wobec 
zagrożenia nałożenia na TP środka regulacyjnego w postaci podziału 
funkcjonalnego przedsiębiorstwa, w końcu TP zobowiązała się w Porozumieniu 
między TP i UKE podpisanym w dniu 22 października 2009 r. do przestrzegania 
obowiązków regulacyjnych.208 Treść tego Porozumienia (zob. rozdział IX), w 
którym przewidziano szereg środków, jakie powinna podjąć TP w celu 
wzmocnienia sytuacji rynkowej i zagwarantowania OA równoprawnego i 
niedyskryminującego dostępu do swojej sieci, potwierdza istnienie problemów 
wynikających ze strategii rynkowej TP. 

(155) Odniesienia do strategii TP zawarte są również w oświadczeniach OA. Na 
przykład PTC w uwagach przedstawionych w dniu 26 marca 2009 r. w 
następujący sposób podsumował sytuację na rynku: „[w] ocenie PTC strategia 
działania TP na rynku świadczenia usługi BSA i LLU ma na celu ograniczenie 
rozwoju działalności Operatorów Korzystających [OA] w zakresie świadczenia 
usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Oceniamy, iż obowiązki 
regulacyjne nałożone na TP powinny wymusić na przedsiębiorstwie takie 
działania, jakby funkcjonowało ono na rynku skutecznie konkurencyjnym. 
Jednakże TP, pomimo posiadanych obowiązków regulacyjnych, nie traktowała i 
nie traktuje Operatorów Korzystających [OA] jako klientów usług hurtowych, 
których potrzeby należy identyfikować i zaspokajać (…), tylko jako 
przedsiębiorstwa, których wpływ na rynek należy ograniczać. Przyjęta przez TP 
strategia działania w stosunku do Operatorów Korzystających [OA] powoduje, iż 
operatorzy ci borykają się z dużą ilości problemów we współpracy z TP, które 
dotyczą bieżącej współpracy, jak również zagadnień o charakterze 
strategicznym.”209 

Argumenty TP 

(156) W odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń TP zaprzeczyła istnieniu 
jakiejkolwiek strategii. Powołując się na wytyczne Komisji w sprawie 
priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 102 
TFUE210, TP stwierdza, że w przedmiotowej sprawe Komisja nie ma podstaw do 

                                                 
206  Kary nałożone przez UKE omówiono w pkt (142). 
207  UKE, badanie rynku z lipca 2009 r., s. 88. 
208   Zob. „powody rozpoczęcia przygotowań do podziału funkcjonalnego”, dokument UKE, Dokument 

konsultacyjny z lipca 2009 r., s. 5–7. 
209  odpowiedź PTC na wniosek o udzielenie informacji z dnia 26 marca 2009 r., s. 4. 
210  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 107-110. TP podkreśla, że zgodnie z 

„Wytycznymi w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierowac przy stosowaniu art. 82 
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interwencji, ponieważ „Komisja nie przedstawia przekonywujących dowodów, 
które umożliwiłyby jej wnioskowanie, że TP wprowadziła i realizowała strategię 
mającą na celu zamknięcie dostępu do rynku jej konkurentów.”211 TP stwierdziła 
też, że „TP realizowała sukcesywnie rekomendacje polskiego organu 
regulacyjnego mające na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego rynku 
telekomunikacyjnego i reagowała niezwłocznie po otrzymaniu informacji o 
trudnościach, jakie napotkali OA, w celu zapewnienia skutecznej konkurencji.”212 
W trakcie spotkania wyjaśniającego TP wysunęła argument, że „wdrażała i 
realizowała strategię rozwoju usług hurtowych.”213 

(157) W odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego TP oceniła odnoszący się do 
strategii materiał dowodowy Komisji jako „odosobnion[y] i star[y].”214 TP 
zakwestionowała także fakt powołania się przez Komisję na dokumenty 
dotyczące strategii, opatrzone datą wcześniejszą niż data przystąpienia Polski do 
UE, oraz datą wcześniejszą niż określony w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń 
okres nadużywania pozycji dominującej.215 TP wyciągnęła stąd wniosek, że 
„nawet jeśli TP nie zaprzecza wystąpieniu trudności w dostępie do jej sieci i usług 
hurtowych, to wystąpiły one głównie w 2006 i 2007 roku”, a trudności często 
„miały charakter czysto techniczny” i TP podejmowała różnorodne kroki w celu 
naprawy tej sytuacji.216 

(158) Stwierdzenie TP dotyczące jej strategii rynkowej jest z wielu powodów 
nieprzekonujące. Na wstępie należy zauważyć, że TP nie kwestionuje istnienia 
utrudnień z jakimi musieli borykać się OA. Ewentualne istnienie ich 
obiektywnego uzasadnienia poddano analizie w podsekcji X.4.5. 

(159) W odniesieniu do strategii TP, Komisja po pierwsze podkreśla, że odniesienie do 
planu TP mającego na celu „utrudnianie operatorom [alternatywnym] dostępu do 
pętli lokalnej”, „minimalizowanie sprzedaży PKO [Pionu Klientów Operatorów – 
działu hurtowego TP]” lub „opóźnienie wdrożenia oferty regulacyjnej [BSA]”, o 
którym mowa w pkt (149) lit. a)–d) jest potwierdzone przez obszerny materiał 
dowodowy na temat przeszkód faktycznie stwarzanych przez TP (zob. sekcje 2 – 
5). Materiał ten jest zgodny ze strategią zawartą w wewnętrznych dokumentach 
TP (zob. sekcja 1) i można go traktować jako ilustrację etapu wdrażania przez nią 
tej strategii. 

(160) Po drugie, TP niewłaściwie zrozumiała wytyczne w sprawie priorytetów, którymi 
Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 102 TFUE. W rzeczywistości 

                                                                                                                                                 
Traktatu 82 WE [obecnie art. 102 TFUE] w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze 
praktyki wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące”, Komisja będzie 
interweniowała „gdy na podstawie wiarygodnych i przekonujących dowodów stwierdzi, że 
domniemane nadużycie może doprowadzić do antykonkuencyjnego zamknięcia dostępu do rynku” i 
w odniesieniu do dowodów strategii wyłączającej Komisja uznaje że „obejmują one wewnętrzne 
dokumenty zawierające dowody, które bezpośrednio świadczą o stosowaniu strategii mającej na 
celu wykluczenie konkurentów, takie jak szczegółowy plan zaangażowania się w pewne działania 
zmierzające do wykluczenia konkurenta, niedopuszczenia do wejścia na rynek lub udaremniania 
powstania rynku, albo dowody konkretnych gróźb podjęcia działania o charakterze praktyki 
wyłączającej; takie bezpośrednie dowody mogą być pomocne w interpretacji działania 
przedsiębiorstwa dominującego.” 

211  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 111. 
212  Idem, pkt 113. 
213  prezentacja TP przedstawiona na spotkaniu wyjaśniającym, s. 25-26. 
214  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 8. 
215  Idem, pkt 8–11. 
216  Idem, pkt 12 i 25. 
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fragmenty wytycznych, na które TP powołuje się w swojej odpowiedzi na 
pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, odnoszą się do rodzaju materiału dowodowego, 
jaki Komisja może stosować w celu określenia „prawdopodobnego 
antykonkurencyjnego zamknięcia dostępu do rynku.” W tym celu Komisja może 
wykorzystać m.in. dokumenty potwierdzające faktyczne zamknięcie dostępu do 
rynku lub nawet bezpośrednie dowody na istnienie strategii wyłączania 
konkurentów. Jednak udowodnienie istnienia naruszenia poprzez wykazanie 
faktycznego istnienia strategii zamykania dostępu do rynku nie jest dla Komisji 
warunkiem sine qua non. Tym niemniej w przedmiotowym postępowaniu obok 
dowodów stosowania antykonkurencyjnych praktyk przedstawionych w sekcjach 
2–5 Komisja korzysta z materiału dowodowego dotyczącego strategii TP w celu 
wyjaśnienia zachowania przedsiębiorstwa posiadającego pozycję dominującą. 
Taki sposób podejścia jest w pełni zgodny z wytycznymi w sprawie 
priorytetów.217  

(161) Po trzecie, powołanie się na dwa wewnętrzne dokumenty TP z 2003 r., opatrzone 
datą poprzedzającą akcesję Polski do UE, nie wydłuża okresu naruszania. Fakt, że 
Komisja nie jest uprawniona do ustalenia naruszenia w okresie sprzed 1 maja 
2004 r. nie oznacza, że Komisja nie może posługiwać się dowodami z tego 
okresu. Dowody z okresu przed 1 maja 2004 r. nadal mogą być włączone do 
decyzji w przypadku gdy będą istotne dla udowodnienia naruszenia w okresie po 
1 maja 2004 r. W sprawie Bank Austria Creditanstalt Sąd Pierwszej Instancji 
stwierdził, że „zamieszczenie w decyzji nakładającej grzywny ustaleń faktycznych 
odnoszących się do kartelu nie może być uzależnione od warunku, że Komisja jest 
uprawniona do stwierdzenia związanego z nim naruszenia bądź od warunku, że 
rzeczywiście stwierdziła ona istnienie takiego naruszenia. Uzasadnione jest 
bowiem, że Komisja opisuje w decyzji stwierdzającej naruszenie i nakładającej 
karę kontekst faktyczny i historyczny, w który wpisuje się zarzucone 
zachowanie.”218 W tym postępowaniu dokumenty przedakcesyjne są istotne dla 
oceny zgodności zachowania TP z art. 102 TFUE po przystąpieniu Polski do UE, 
która to ocena obejmuje pełną znajomość faktów i ich kontekstu.  

(162) W rozpatrywanej sprawie zasadnicze znaczenie ma przedstawienie sposobu 
podejścia TP do wdrożenia planowanych w najbliższym czasie obowiązków 
regulacyjnych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Polska rozpoczęła 
dostosowywanie ustawodawstwa krajowego do dorobku prawnego Unii od 1 
lutego 1994 r., a w dniu 1 października 2003 r. TP została uznana za operatora o 
znaczącej pozycji rynkowej, świadczącego usługi w zakresie dostępu do 
stacjonarnej sieci publicznej, i zobowiązana do udzielenia dostępu do własnej 
lokalnej sieci dostępowej na poziomie LLU i BSA219. Jak wskazuje data 
dokumentu, wewnętrzna notatka na temat strategii utrudniania OA dostępu do 
LLU pochodzi z października 2003 r., a więc z okresu, w którym należało podjąć 
strategiczne decyzje dotyczące środków niezbędnych dla realizacji (lub 
niewypełniania) obowiązków regulacyjnych. 

                                                 
217  Zob. pkt 20, tiret szóste, ostatnie zdanie „Wytycznych w sprawie priorytetów, którymi Komisja 

będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 Traktatu WE [obecnie art. 102 TFUE] w odniesieniu do 
szkodliwych działań o charakterze praktyki wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa 
dominujące”, komunikat Komisji C(2009) 864 final z dnia 9 lutego 2009 r, Dz.U. C 45 z 24.2.2009, 
s. 7. 

218  Zob. wyrok Sądu w sprawie T-198/03 Bank Austria Creditanstalt przeciwko Komisji Zb. Orz. 
[2006], s. 11-1429, pkt 89. 

219  Zob. pkt (69). 
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(163) Ponadto Komisja posiada dowody, że strategia obrana przez TP jeszcze w okresie 
przed przystąpieniem Polski do UE, była kontynuowana po akcesji (zob pkt (149) 
lit. c) - d)). 

(164) Wreszcie argument TP, zgodnie z którym „TP realizowała sukcesywne 
rekomendacje polskiego organu regulacyjnego mające na celu zwiększenie 
konkurencyjności polskiego rynku telekomunikacyjnego i reagowała niezwłocznie 
po otrzymaniu informacji o trudnościach”220, jest wadliwy. Materiał dowodowy 
przekazany przez UKE, o którym mowa w pkt (149)–(153) wskazuje, że TP 
oparła stosunki z krajowym organem regulacyjnym na kontestowaniu swoich 
obowiązków wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne lub decyzji w 
sprawie znaczącej pozycji rynkowej i kwestionowała w sądach decyzje podjęte 
przez UKE. Ponadto, jak wyjaśniono w pkt (154), dopiero w październiku 2009 r. 
TP zobowiązała się do przestrzegania prawa i zmiany szeregu praktyk wiążących 
się z nadużyciem swojej pozycji, na jakie OA byli narażeni od lat. 

2. Negocjowanie umów o dostępie do hurtowych produktów 
szerokopasmowych 

2.1 Proponowanie przez TP projektów umów zawierających niekorzystne 
warunki 

(165) Po otrzymaniu od OA wniosku o zawarcie umowy o dostępie do hurtowych usług 
szerokopasmowych, TP powinna przedstawić mu projekt umowy o dostępie lub 
kolokacji, która będzie podstawą do prowadzenia negocjacji. Tego rodzaju umowa 
powinna zawierać co najmniej minimalne standardy, ustanowione w obowiązującej 
ofercie ramowej, a TP powinna przestrzegać przepisów i obowiązków określonych 
w ustawie Prawo telekomunikacyjne.221  

(166) W odpowiedzi na wezwanie do udzielenia informacji wielu OA stwierdziło, że 
przygotowane przez TP projekty umów zawierały niekorzystne warunki lub 
brakowało w nich pewnych niezbędnych postanowień. Również TP wskazała na 
rozbieżności między swoimi projektami umów, a ofertami ramowymi w pismach 
przesłanych w dniach 20 stycznia 2009 r. i 4 listopada 2010 r.222 W rzeczywistości, 
pomimo szeregu zmian, jakie TP wprowadziła do kolejnych umów standardowych, 
projekty te nadal nie spełniały nawet minimalnych warunków ustanowionych w 
ofertach ramowych i zawierały postanowienia niekorzystne dla OA. 

(167) Przedstawiona szczegółowo poniżej analiza przeprowadzona przez Komisję 
zaproponowanych przez TP umów ujawnia znaczącą liczbę niekorzystnych 
warunków, jakie TP próbowała narzucić w trakcie negocjowania umów o dostępie i 
kolokacji. Umowy te nie spełniały nawet minimalnych warunków określonych w 
ofertach ramowych. TP wymusiła przyjęcie niektórych z tych propozycji i włączyła 
je do podpisanych umów. 

                                                 
220  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 113. 
221  Artykuł 26 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne: „Przedsiębiorcy telekomunikacyjni negocjując 

postanowienia umowy o dostępie telekomunikacyjnym, są obowiązani uwzględniać obowiązki na 
nich nałożone” i art. 43 pkt 6 tej ustawy: "Operator, na którego został nałożony obowiązek, o którym 
mowa w art. 42 pkt 1 [SMP] jest obowiązany do zawierania umów o dostępie telekomunikacyjnym 
na warunkach nie gorszych, dla pozostałych stron umowy, niż określone w zatwierdzonej ofercie 
(...)”. 

222  Zob. przypis 436. 
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(168) Na wstępie niniejszego rozdziału należy zauważyć, że TP mogła prowadzić 
negocjacje na podstawie wzoru umów o dostępie i kolokacji, dołączonych do ofert 
ramowych LLU w 2006 r. i BSA w 2008 r w celu ułatwienia negocjacji.223 Podczas 
negocjacji TP nie skorzystała jednak z tych wzorów umów, a nawet odmówiła 
zaakceptowania tego rodzaju umowy, zaproponowanej przez OA, jako 
alternatywnej do standardowej umowy TP w następstwie impasu w negocjacjach 
(zob. pkt (337) - (338) i przypis 522).224 Komisja zwraca uwagę na fakt, że taka 
praktyka jest zgodna ze strategią rynkową TP, ukierunkowaną na ograniczenie 
konkurencji (zob. sekcja VIII.1). W związku z tym warto zauważyć, że mimo 
argumentu TP o niemożności stosowania tego rodzaju wzorów umów, 
opracowanych przez UKE ze względu na potrzebę określenia w umowach 
dwustronnych szeregu postanowień szczegółowych, TP ostatecznie zgodziła się na 
ich stosowanie od października 2009 r., po zawarciu Porozumienia z UKE. 

(169) Pozostała część niniejszej sekcji ma następującą strukturę: w podsekcjach 2.1.1 i 
2.1.2 przedstawiono przykłady niekorzystnych warunków umownych, dotyczące 
odpowiednio BSA i LLU, jak również szczegółowe argumenty przedstawione 
przez TP w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń i na pismo z opisem 
stanu faktycznego. W podsekcji 2.1.3 przedstawiono horyzontalne argumenty TP i 
ich analizę dokonaną przez Komisję. Na koniec, w podsekcji 2.1.4, zostały 
przedstawione wnioski. 

2.1.1. Warunki dotyczące BSA 

(170) Komisja dokonała następującego podziału zidentyfikowanych, niekorzystnych 
warunków umownych, zawartych w standardowych umowach BSA: 

a) wyłączenie klauzul umownych na niekorzyść OA; 

b) modyfikacja klauzul umownych na niekorzyść OA; 

c) przedłużanie terminów na niekorzyść OA. 

(a) Wyłączenie klauzul umownych na niekorzyść OA 

(171) TP wyłączyła ze swoich standardowych umów BSA szereg klauzul umownych na 
niekorzyść OA. Klauzule te dotyczą: definicji rejestracji, udostępnienia interfejsu 
systemu informatycznego (interfejsu IT), inspekcji, domniemanej pozytywnej 
odpowiedzi, nieświadczenia usługi na łączach nieaktywnych i łączach, na których 
TP zaprzestała świadczenia usług PSTN oraz klauzuli dotyczącej korzystania z 
interfejsu PNNI. 

Definicja rejestracji 

(172) Zgodnie z ofertą BSA225 „rejestracja” oznacza pierwszą czynność wykonaną przez 
abonenta w ciągu 14 dni od udostępnienia usługi, która ma na celu potwierdzenie 
prawidłowej realizacji usługi (tj. potwierdzenie, że maksymalna szybkość 
transmisji danych jest prawidłowa). Rejestracja oznaczała ustanowienie przez 
abonenta pierwszego połączenia z Internetem, a więc sprawdzenie możliwości 
korzystania z zamówionej usługi. Ponadto w ofercie BSA określono, że OA ma 

                                                 
223  Pierwsze wzory projektów umów zostały zamieszczone w ofercie w ofercie LLU z dnia 5 

października 2006 r i ofercie BSA z dnia 6 maja 2008 r. 
224  dokument inspekcyjny, s. 6. 
225  Zob. część 1.1 ofert BSA. 
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prawo do odstąpienia od zamówienia w ciągu 30 dni od dnia rejestracji. Wielu OA 
– Telefonia Dialog, Tele2 i Polkomtel – zwróciło uwagę Komisji na fakt usunięcia 
przez TP pojęcia rejestracji ze swoich standardowych i podpisanych umów, co 
skróciło pozostający w dyspozycji OA czas, w jakim mógł on odstąpić od 
świadczenia usługi BSA na określonym łączu abonenckim oraz co miało wpływ na 
datę, od której naliczana jest opłata za usługi abonentowi. Usunięcie przez TP 
definicji rejestracji z umów standardowych dawało OA możliwość odstąpienia od 
zamówienia tylko w terminie 30 dni od daty jego realizacji, skracając w ten sposób 
o 14 dni termin na odstąpienie od zamówienia.226  

(173) Ponadto, w ofercie ramowej datę rejestracji określono jako datę, od której opłata za 
usługi jest naliczana abonentowi. TP ponownie zmieniła postanowienia umów 
standardowych w taki sposób, że opłata była naliczana z dniem realizacji 
zamówienia OA na łącze abonenckie. W praktyce oznacza to możliwość naliczenia 
opłaty w terminie nawet o 14 dni krótszym niż przewidywała to oferta BSA. 
Według Polkomtela „[b]rak tego postanowienia może mieć negatywny wpływ na 
operacje uruchamiania usługi na poszczególnych łączach abonenckich. Naliczanie 
opłaty będzie odbywało się mimo niepotwierdzenia prawidłowości jej działania.”227 
Tele2 stwierdziło, że usunięcie pojęcia rejestracji klienta spowodowało „duże 
utrudnienia w realizacji usługi na rzecz abonenta i rozbieżności w okresie trwania 
umowy detalicznej i usługi hurtowej.”228 

(174) TP podnosi229, że definicja rejestracji w ofertach BSA z 2006 r. w niewłaściwy 
sposób określała obowiązki TP, gdyż wymagała udziału TP w procesie 
świadczenia usług detalicznych użytkownikom końcowym OA. Ponadto TP 
wskazuje, że w ofercie BSA z 2008 r. UKE zmieniło definicję rejestracji, 
utrzymując ją tylko na poziomie IP niezarządzanego, ponieważ tylko w tym 
przypadku za proces rejestracji abonenta odpowiada TP. Ma to rzekomo dowodzić 
zasadności usunięcia definicji przez TP. 

(175) Komisja nie może przyjąć ww. argumentu TP. Mechanizm rejestracji włączono do 
oferty BSA z 2006 r., a zmiany wprowadzane w późniejszym terminie miały na 
celu jedynie dostosowanie go do sytuacji rynkowej.230 UKE potwierdziło Komisji, 
że przy ustanawianiu mechanizmu rejestracji musiał pogodzić interesy trzech stron: 
TP, OA i abonenta. Z tej perspektywy przyznanie abonentowi 14 dni na rejestrację, 
stanowi rozwiązanie kompromisowe, gdyż zapewnia OA więcej czasu na 
poinformowanie swoich abonentów o realizacji usługi, sprawdzenie, czy jest ona 
świadczona w sposób prawidłowy, a jeżeli nie – na odstąpienie od świadczenia 
usługi BSA na określonych łączach abonenckich, co pozwala uniknąć sytuacji, w 

                                                 
226  opinia Telefonii Dialog przedstawiona w dniu 9 października 2009 r., s. 8; „Brak definicji rejestracji 

powoduje, że termin 30 dniowy od dnia realizacji znacznie skraca czas weryfikacji parametrów 
technicznych usługi i odstąpienia od Zamówienia”. Zob. też odpowiedź Polkomtela z dnia 17 marca 
2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 6 oraz , odpowiedź Tele2 z dnia 20 marca 2009 r. na 
wniosek o udzielenie informacji, s. 7. 

227  odpowiedź Polkomtela z dnia 17 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 6. 
228  odpowiedź Tele2 z dnia 2 kwietnia 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 13. 
229  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 136–139. 
230  W 2008 r. UKE wyjaśnił, że utrzymanie tej definicji w ofercie BSA nie było dłużej konieczne, gdyż 

rejestracja została przeniesiona na poziom IP niezarządzanego, na którym TP musiała świadczyć 
usługę abonentowi. Zob. uwagi UKE do odpowiedzi TP, s. 12: „[d]efinicja rejestracji w tym 
brzmieniu była w BSA w 2008 niepotrzebna z uwagi na to, ze w BSA 2008 rejestracja została 
dedykowana do poziomu dostepu IP Niezarządzanego (…) w przypadku poziomu dostępu IP 
Niezarządzane TP bierze na siebie całość technicznej obsługi usługi BSA.” 
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której abonent płaci za usługę przed faktycznym skorzystaniem z niej231 (zob. 
punkty (286)–(290)). Ponadto w ofercie BSA z 2008 r. utrzymano definicję 
rejestracji tylko na poziomie IP niezarządzanym, ale w odniesieniu do innych 
poziomów dostępu utrzymano też warunek zawarty w ofercie BSA z 2006 r., który 
przyznawał OA 14 dni na poinformowanie swoich klientów o realizacji usług, na 
sprawdzenie, czy jest ona świadczona na określonych łączach abonenckich w 
sposób prawidłowy, a jeżeli nie – na podjęcie decyzji o odstąpieniu od świadczenia 
usługi BSA na danym łączu. Nowe postanowienia, mimo że nienazwane 
rejestracją, zachowały ten sam sens.232 

Udostępnienie interfejsu systemu informatycznego (interfejsu IT)  

(176) W ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie pierwszej oferty BSA, tzn. do 
listopada 2006 r., TP była zobowiązana do udostępnienia OA interfejsu do systemu 
informatycznego (interfejsu IT) umożliwiającego, m.in. dostęp do informacji 
ogólnych, potrzebnych w celu oceny możliwości biznesowych na detalicznym 
rynku usług szerokopasmowych. Narzędzie to, o bardzo istotnym znaczeniu dla 
OA, powinno ponadto umożliwić im przygotowywanie prognoz, składanie 
wniosków i obliczanie opłat.233 W wersji 9 umowy standardowej TP wyłączyła 
postanowienia dotyczące interfejsu IT. W następnej wersji 15 TP włączyła 
postanowienia dotyczące możliwości złożenia przez OA wniosku o dostęp do 
próbnego interfejsu IT do 30 czerwca 2007 r. i uzyskania dostępu do niego pod 
warunkiem złożenia stosownego wniosku w określonym terminie. TP dodała 
postanowienia umożliwiające OA bezpośrednie wystąpienie o interfejs IT dopiero 
w wersji 21 umowy standardowej w dniu 2 lipca 2007 r. (zob. Tabela 1. Oferty 
BSA i umowy standardowe TP).234 

(177) W związku z tym PTC zauważyła, że umowa zawarta z TP w dniu 22 maja 2007 r. 
obejmowała ogólne postanowienia dotyczące funkcjonowania interfejsu IT w 
przyszłości (jednak bez wskazania daty jego udostępnienia) i podkreśliła, że 
„[b]rak dostępu do interfejsu systemu informatycznego jest poważną przeszkodą w 
świadczeniu usług detalicznych przez Operatora Korzystającego [OA], w 
szczególności w rozwijaniu działalności sprzedażowej o charakterze masowym. 
PTC posiada uzgodniony z TP i wdrożony Model Wymiany Danych, który pozwala 
na najbardziej prymitywną komunikację (poprzez wiadomości e-mail) w zakresie 

                                                 
231  Uwagi UKE do odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 11: „Zdaniem Prezesa UKE 

rozwiązanie [rejestracja] wprowadzone do Oferty jest prawidłowe, gdyż uwzględnia konieczność 
uzgodnienia działań podejmowanych przez trzy niezależne podmioty, jakimi są TP, Operator 
Korzystający [OA] i abonent. W tej sytuacji okres 14 dni na przeprowadzenie Rejestracji przez 
abonenta Operatora Korzystającego [OA] jest w przekonaniu Prezesa UKE kompromisowym 
rozwiązaniem”. Tak więc mechanizm rejestracji umożliwiał OA informowanie swoich klientów o 
zrealizowanym zamówieniu i dokonanie wszelkich ustaleń przed aktywacją usługi i dokonaniem 
płatności. 

232  Zob. rozdz. 4.1 pkt 19 i 21 oferty BSA z dnia 4 listopada 2008 r. („Za termin realizacji świadczenia 
Usługi przyjmuje się datę następującą w terminie 14 dni od daty realizacji Zamówienia. (….) 
Opłata za Uruchomienie Usługi na łączu Abonenckim oraz opłata abonamentowa za Świadczenie 
Usługi są naliczane od chwili rozpoczęcia świadczenia Usługi (…)”. 

233  Zob. rozdz. 3.1.1.1 pkt 1 oferty BSA z dnia 10 maja 2006 r. oraz rozdz. 3.1.1.1 pkt 1 oferty BSA z 
dnia 4 października 2006 r. ; „W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Oferty TP udostępni 
Operatorom Korzystającym [OA] interfejs do systemu informatycznego, umożliwiający dostęp do 
baz danych zawierających informacje przewidziane w ramach Informacji Ogólnych oraz 
umożliwiający prawidłowe i efektywne składanie wniosków i zamówień dotyczących Usługi, 
naliczania opłat oraz określenie możliwości świadczenia Usługi Abonenckiej w danym Lokalu.”  

234  odpowiedź TP z dnia 5 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 4–5. 
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realizacji Zamówień na Łącze Abonenckie, utrzymania Łączy Abonenckich (w 
zakresie usterek, awarii), rezygnacji z Łączy Abonenckich”235 TP argumentowała, 
że PTC świadomie podpisała umowę bez postanowień dotyczących interfejsu IT, 
ponieważ strony miały zamiar omówić tę kwestię w późniejszym terminie.236 
Materiał dowodowy nie potwierdza tego argumentu, a ujawnia fakt, że OA był 
zainteresowany korzystaniem z funkcjonalności interfejsu IT, a TP odmówiła 
umieszczenia odpowiednich postanowień w umowie,237 uzasadniając ten fakt 
niewdrożeniem systemu.238 Następnie, gdy PTC w dniu 31 października 2008 r. 
złożyła wniosek o dostęp do interfejsu IT239, TP odrzuciła go ze względu na brak 
odpowiednich postanowień w podpisanej umowie o dostępie.240 W odpowiedzi na 
pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, TP sama przyznaje (pkt 164), że zamiast zapewnić 
interfejs IT, zaproponowała OA model wymiany danych i próbny interfejs, 
niespełniający wymogów zawartych w ofercie BSA. 

(178) Twierdzenie TP241 o uruchomieniu interfejsu IT zgodnie z wymogami oferty 
BSA242 jest nieprawidłowe. Wprawdzie w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie 
zastrzeżeń TP nie podała dokładnej daty uruchomienia interfejsu spełniającego 
wszystkie wymogi oferty BSA, jednak inne dowody znajdujące się w aktach 
sprawy243, świadczą o tym, że TP nie dotrzymała terminu 6 miesięcy 
wyznaczonego w ofercie BSA jako terminu uruchomienia interfejsu IT (tzn. w 
listopadzie 2006 r.). Uściślić należy, że TP była świadoma tego obowiązku z 
wyprzedzeniem i miała do dyspozycji ponad 6 miesięcy na przygotowanie w pełni 
funkcjonalnego interfejsu IT. UKE zauważyło, że „z obowiązkiem udostępniania 
systemu informatycznego TP powinna była liczyć się od dnia 29 kwietnia 2004 r., 

                                                 
235  odpowiedź PTC z dnia 26 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 6–7. 
236  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 166. 
237  protokół PTC z dnia 19 października 2006 r., s. 2–3. 
238  TP stwierdziła, że postanowienie to będzie mogło być wprowadzone aneksem do umowy po 

wdrożeniu tego systemu (protokół PTC z dnia 19 października 2006 r., s. 2–3). Następnie, po 
podpisaniu umowy PTC zapytała TP, kiedy udostępni interfejs IT i w jakiej funkcjonalności, na co 
TP udzieliła odpowiedzi negatywnej i poinformowała PTC, że aktualnie działajacym systemem jest 
model wymiany danych (protokół PTC z dnia 11 marca 2008 r., s. 9–10). 

239  wniosek PTC o udostępnienie interfejsu IT, s. 1–2.  
240  wiadomość e-mail wysłana przez TP do PTC w sprawie udostępnienia interfejsu IT, s. 1. 
241  odpowiedż na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 161–166. 
242  Idem, pkt 163, s. 32. 
243  Na podstawie informacji zawartych w decyzji UKE z dnia 17 lipca 2007 r. TP aktywowała interfejs 

IT do swoich systemów dla usług BSA w dniu 19 listopada 2006 r. Nie jest jednak jasne, w jakim 
stopniu stanowił on pełną wersję i czy spełniał wszystkie wymogi określone w ofercie BSA. W 
trakcie spotkania negocjacyjnego z PTC w dniu 19 października 2006 r. TP wspomniała o 
testowaniu nowej wersji systemu informatycznego, którą „prawdopodobnie” wprowadzi za pół roku 
(zob. protokół z dnia 19 października 2006 r., s. 1). Ponadto po prawie 2 latach PTC zapytała o 
termin wprowadzenia systemu informatycznego i jego funkcjonalność. TP jedynie poinformowała 
PTC, że bieżącym systemem jest model wymiany danych (zob. protokół z dnia 11 marca 2008 r.. s. 
1). Następnie 3 lutego 2009 r. PTC zapytała TP, czy udostępnia interfejs do swojego systemu 
informatycznego, a jeżeli tak, w jakiej funkcjonalności. TP wyraźnie odpowiedziała, że nie 
udostępnia interfejsu, a informacje ogólne przekazuje wszystkim OA na swojej stronie internetowej 
(zob. protokół PTC z dnia 3 lutego 2009 r., s. 23). W 2006 r. TP rzeczywiście zaproponowała 
pewnego rodzaju źródło informacji dotyczących usług BSA na swojej stronie internetowej. Nie był 
to jednak interfejs, gdyż nie zezwalał na korzystanie z takich funkcjonalności jak składanie 
wniosków i zamówień (zob. odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 16 lutego 
2009 r., odpowiedź na pytanie 45, s. 135-136). Ponadto TP przygotowała model wymiany 
informacji oparty na komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej i platformy FTP, 
przeznaczony do składania i rozpatrywania zamówień. Ten kanał komunikacji nie był jednak 
substytutem interfejsu IT, stanowił on jedynie jego gorszej jakości zamienik (zob. protokół PTC z 
dnia 3 lutego 2009 r., s. 9-10, 23). 
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kiedy to zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowych wymagań związanych z zapewnieniem dostępu do lokalnej pętli 
abonenckiej.”244 Ponadto fakt, że w umowie standardowej TP udostępniła próbny 
interfejs od dnia 25 stycznia 2007 r., świadczy o tym, iż wersja 15 nie stanowiła 
dodatkowej oferty TP, gdyż była udostępniona z opóźnieniem, a interfejs nie był w 
pełni działającym narzędziem. Potwierdzają to wewnętrzne dokumenty TP: 
„powyższa funkcjonalność [interfejsu BSA] została dostarczona w ograniczonym 
(niewystarczającym dla operatorów) zakresie.”245 

(179) Przykład PTC i przykłady innych OA246 są sprzeczne z ogólnym argumentem TP, 
w myśl którego, OA nie byli zainteresowani interfejsem IT247. Fakt, że obecnie 8 
OA ma dostęp do interfejsu,248 również dowodzi jego użyteczności. Nie można też 
wykluczyć, że początkowo OA byli zniechęcani do korzystania z interfejsu IT z 
uwagi na jego niską jakość i ograniczoną funkcjonalność.249 

Inspekcje 

(180) Oferty BSA z 2006 r. zawierają wymóg, aby na wniosek OA i wspólnie z nim TP 
przeprowadziła inspekcję w przypadku, gdy TP odmówi realizacji zamówień na 
dostęp do jej sieci lub zamówień na aktywację łączy abonenckich z uwagi na brak 
możliwości technicznych i zagrożenie dla integralności sieci.250 TP jednak 
wyłączyła taką możliwość z umów standardowych. Telefonia Dialog, E-Telko, 
Supermedia, Tele2 i Polkomtel stwierdziły, że postanowienia te mają dla OA 
zasadnicze znaczenie dla dokonania oceny i weryfikacji powodów odmowy TP ze 
względów technicznych.251 Telefonia Dialog wskazała w tym kontekście na 
„[o]graniczenia w możliwości weryfikacji przyczyn odmowy.”252  

(181) W odniesieniu do tej kwestii Polkomtel wyraźnie zaznaczył, że „TP SA nie 
zgodziła się na wprowadzenie (…) postanowień z Oferty Ramowej opisujących 

                                                 
244  uwagi UKE do odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 14. 
245  wewnętrzna prezentacja TP z dnia 17 sierpnia 2007 r., s. 13; również dokument wewnętrzna 

prezentacja z dnia 23 sierpnia 2007 r., s. 19. 
246  Wielu OA (Netia, Tele2, PTC, Polkomtel, e-TOP, Premium Internet S.A., Media-Com Sp. z o.o., 

Media Tel S.A., Mikrotel Sp. z o.o.) wyraziło zainteresowanie uzyskaniem dostępu do interfejsu, 
gdyż złożyli odpowiednie wnioski; zob. odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 16 
lutego 2009 r., odpowiedź na pytanie 45, s. 135–136. 

247  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 32 i odpowiedź TP na wniosek o udzielenie 
informacji z dnia 16 lutego 2009 r., odpowiedź na pytanie ID 45, s. 135–136. 

248  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 964, s. 227. 
249  Zob. też pkt (531) - (534). 
250  Zob. rozdz. 3.1.3 ofert BSA z dnia 10 maja 2006 r. i 4 października 2006 r. . W przypadku 

udzielenia przez TP odpowiedzi negatywnej na wnioski lub zamówienia złożone przez OA ze 
względu na brak możliwości technicznych lub zagrożenie dla integralności sieci TP, OA może 
złożyć oddzielny wniosek o przeprowadzenie w ciągu 7 dni inspekcji w celu weryfikacji przyczyn 
odmowy. TP musi przedstawić warunki inspekcji w ciągu 2 dni od daty złożenia wniosku przez OA. 
Czynności wykonywane podczas inspekcji umieszcza się w sprawozdaniu i OA wnosi opłatę za 
inspekcję na podstawie cennika. Jest to jedyne rozwiązanie przewidziane w ofercie ramowej, które 
umożliwia OA sprawdzenie rzeczywistych warunków istniejących w sieci TP, jeżeli przypuszcza, że 
jej odmowa jest nieuzasadniona. 

251  odpowiedź Telefonii Dialog z dnia 9 października 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 7; 
odpowiedź E-Telko z dnia 13 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 2; odpowiedź 
Supermedia z dnia 16 marca 2009 r na wniosek o udzielenie informacji., s. 6; odpowiedź Tele2 z 
dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 8; opinia Polkomtela przedstawiona w 
dniu 17 marca 2009 r. na temat wniosku o udzielenie informacji, s. 5. 

252  odpowiedź Telefonii Dialog z dnia 9 października 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 7. 
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zasady przeprowadzania tzw. Inspekcji pozwalającej ustalić jakość i standard 
technicznych warunków współpracy zapewnianych przez TP SA na rzecz Polkomtel 
SA. ”253 Podobnie GTS stwierdził, że doprowadziło to do sytuacji, w której OA nie 
miał „możliwości technicznej weryfikacji odpowiedzi TP w przypadkach 
wątpliwych, sprzecznych, niejasnych.”254 W opinii Tele2 stan ten „(…) praktycznie 
pozbawiał Tele2 możliwość zbadania, czy informacj[e] i działania TP są zgodne ze 
stanem rzeczywistym.”255 W wyniku interwencji UKE256 do umowy zawartej 
między TP i Tele2 dodano postanowienia dotyczące inspekcji. Operator Tele2 
kilkakrotnie korzystał z tej możliwości, jednak w jednym przypadku TP odmówiła 
przyjęcia wniosku Tele2 o przeprowadzenie inspekcji.257 Pomimo postanowień 
zawartych w ofertach BSA, OA byli też pozbawieni możliwości przeprowadzania 
inspekcji w przypadku podejrzenia uzyskania dostępu do usług szerokopasmowych 
na warunkach technicznych gorszych niż część detaliczna TP. 

(182) TP wysuwa argument,258 że wyłączenie tych postanowień nastąpiło w oparciu o 
określone względy bezpieczeństwa i konieczność ochrony tajemnic handlowych TP 
(OA mogliby otrzymać poufne informacje dotyczące urządzeń TP i ilości oraz 
zakresu świadczonych przez nią usług). Dodatkowo, do przeprowadzenia 
skutecznej inspekcji potrzebna była specjalistyczna wiedza, której często OA nie 
posiadali. TP twierdzi też, że przeprowadzanie inspekcji stanowi zbyt daleko idący 
nałożony na nią obowiązek, który nie uwzględnia jego negatywnych skutków. 
Rzekomym potwierdzeniem tego faktu są dalsze zmiany wprowadzone w ofertach 
BSA w 2008 r., gdy UKE rzekomo uznało argumenty TP, że inspekcja jest 
uciążliwym obowiązkiem, który nie prowadzi do zamierzonych skutków i pociąga 
za sobą ryzyko ujawnienia tajemnic handlowych TP. UKE miało też stwierdzić, że 
pozostałe mechanizmy w nowej ofercie BSA w wystarczającym stopniu chronią 
interesy OA. Potwierdzeniem ograniczonej użyteczności inspekcji jest również 
przykład Tele2. Wszystkie inspekcje przeprowadzone na wniosek Tele2 
potwierdziły zasadność odrzutów przez TP. Ponadto TP stwierdziła, że jeden raz 
odmówiła Tele2 zgody na przeprowadzenie inspekcji ze względu na brak 
możliwości podłączenia na węźle DSLAM. 

(183) Komisja nie uznaje ww. argumentów TP za przekonujące. Po pierwsze, obowiązek 
inspekcji nałożony w ofertach BSA z 2006 r. uznano za rozsądny i konieczny dla 
zapewnienia, by TP nie odrzucała masowo zamówień. Zgodnie z informacją 
przekazaną Komisji przez UKE „TP nie wniosła o usuniecie inspekcji z treści 
Oferty BSA. W ocenie Prezesa UKE instytucja inspekcji nie skutkowała nałożeniem 
na TP zbyt daleko idących obowiązków, stwarzając zagrożenie dla interesu TP.”259 
Z tego powodu TP, podlegając temu obowiązkowi, powinna była uwzględnić ten 
mechanizm w swoich relacjach z OA. Po drugie, kwestia ewentualnego ujawnienia 
tajemnic TP w trakcie inspekcji wnioskowanych przez OA, była przedmiotem 

                                                 
253  odpowiedź Polkomtela z dnia 17 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 5. 
254  odpowiedź GTS z dnia 18 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 3. 
255  odpowiedź Tele2 z dnia 2 kwietnia 2009 r na wniosek o udzielenie informacji., s. 14, „Brak 

inspekcji praktycznie pozbawiał Tele2 możliwość zbadania, czy informacj[e] i działania TP są 
zgodne ze stanem rzeczywistym. Po wprowadzeniu inspekcji do umowy, Tele2 kilka razy skorzystała 
z możliwości takiej weryfikacji – przy czym w jednym przypadku TP odmówiła zgody na 
przeprowadzenie inspekcji”. 

256  Zob. decyzja krajowego organu regulacyjnego nr DRTH-WWM-60600-31/07 (22) z dnia 8 sierpnia 
2007 r. 

257  odpowiedź Tele2 z dnia 2 kwietnia 2009 r na wniosek o udzielenie informacji, s. 14. 
258  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 209–214. 
259  uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 20, ostatni akapit. 
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decyzji UKE dotyczącej PTC z dnia 30 lipca 2007 r. W podobnej sytuacji krajowy 
organ regulacyjny podkreślił, że „(…) możliwość dokonania przez PTC Inspekcji 
jest bardzo ważnym elementem współpracy międzyoperatorskiej w zakresie 
świadczenia usługi Dostępu do LPA. Postanowienia art. 11 projektu Decyzji są 
zgodne z RUO [ofertą LLU] z 2006 r. Inspekcja przeprowadzona przez PTC ma na 
celu weryfikację przyczyn negatywnego rozpoznania wniosku lub Zamówienia 
przez TP oraz sprawdzenie czy TP realizuje na warunkach nie gorszych, pod 
względem dostępności i jakości jaki zapewnia własnym Abonentom, usługi Dostępu 
do LPA. Takie działania nie wiążą się w opinii Prezesa UKE, jak wskazuje TP w 
stanowisku konsultacyjnym, z koniecznością dostępu do wszystkich informacji 
systemów i urządzeń, co wiązałoby się z ujawnieniem tajemnicy TP.”260 Po trzecie, 
stwierdzenie, że UKE uznało argumenty TP i dlatego usunęło pojęcie inspekcji w 
ofercie BSA z 2008 r., nie jest zgodne ze stanem faktycznym. W rzeczywistości 
obowiązek inspekcji został usunięty, gdyż w ofercie BSA z 2008 r. wprowadzono 
nowe przepisy dotyczące składania zamówień, nie przyznając przy tym TP prawa 
do odmowy realizacji zamówienia ze względu na brak możliwości technicznych. 
Dlatego też inspekcja wprowadzona początkowo w celu sprawdzenia powodów TP, 
stojących za odmową realizacji zamówienia na łącze abonenckie, nie była już 
potrzebna.261 W tym względzie przykłady Tele2 potwierdzają użyteczność tego 
mechanizmu. Ponadto argument TP dotyczący odrzucenia jednego ze złożonych 
przez Tele2 wniosków o przeprowadzenie inspekcji również nie wydaje się 
prawdopodobny, gdyż TP nie miała prawa odrzucenia wniosku o przeprowadzenie 
inspekcji.262 Wreszcie argumenty TP o braku specjalistycznej wiedzy OA nie są 
przekonujące, gdyż TP nie powinna wymagać od OA żadnej szczególnej wiedzy na 
temat swojej sieci. 

Domniemanie pozytywnej odpowiedzi 

(184) Oferta BSA z dnia 6 maja 2006 r. zawiera postanowienie, na podstawie którego TP 
jest zobowiązana do przyjęcia lub odmowy zamówienia na zmianę opcji usługi na 
podstawie weryfikacji możliwości technicznych w ciągu 5 dni roboczych.263 Brak 
odpowiedzi ze strony TP oznacza, że weryfikacja techniczna dała wynik 
pozytywny. TP w wersji 9 swojej standardowej umowy BSA264, proponując 
skrócenie terminu do 3 dni roboczych, usunęła jednak postanowienie dotyczące 
domniemanej pozytywnej odpowiedzi TP w przypadku braku odpowiedzi.265 
Dzięki temu TP zyskała możliwość odrzucenia zmiany opcji usługi z powodów 
technicznych po tym terminie, ze szkodą dla OA. 

(185) TP potwierdziła,266 że wyłączyła postanowienie dotyczące domniemanej 
pozytywnej odpowiedzi z wersji 9 umowy standardowej, ale zauważyła, że w 
następnych wersjach umowy postanowienie to zostało ponownie wprowadzone 

                                                 
260  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, załącznik 16, decyzja UKE dotycząca PTC, s. 249. 

Również w podobny sposób uzasadniona przez UKE zmiana decyzji z dnia 12 października 2007 r. 
dotyczącej Tele2: zob. odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, załącznik 12 do odpowiedzi, s. 
78. 

261  uwagi UKE do odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 21. 
262  Zob. rozdz. 3.1.3, pkt 1 oferty BSA z 10 maja 2006 i ofertę z 4 października 2006 . 
263  Zob. rozdz. 3.1.2.4 pkt 3 oferty BSA z dnia 10 maja 2006 r.  
264  Zob. art. 11 pkt 4 umowy standardowej TP wersja 9 . 
265  odpowiedź Telefonii Dialog z dnia 13 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 20 i 

opinia Telefonii Dialog przedłożona dnia 9 października 2009 r., s. 8: „Brak zapisu o domniemaniu 
pozytywnego rozpatrzenia zamówienia w przypadku braku odpowiedzi TP.” 

266  Odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 192–195. 
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zgodnie z ofertą BSA. TP dodała, iż mimo usunięcia tego postanowienia z wersji 9 
umowy standardowej, podpisane umowy z operatorami [OA, OA, OA i OA], którzy 
zawarli swoje umowy na podstawie wersji 9, zawierały to postanowienie. Ponadto 
TP utrzymuje, że [OA] uzyskał nawet lepsze warunki (przewidując 3 dni na 
odpowiedź TP, zamiast 5 dni i świadczenie usług na podstawie domniemanej 
odpowiedzi pozytywnej). W umowie [OA], TP włączyła termin 5 dni z 
powiadomieniem w ramach terminu zarówno o negatywnej, jak i pozytywnej 
odpowiedzi TP. Na koniec, TP wysuwa zarzut, że Komisja nie określiła szkody, na 
jaką mogliby zostać narażeni OA w wyniku usunięcia postanowienia o 
domniemanej pozytywnej odpowiedzi w przypadku braku odpowiedzi ze strony TP 
w wyznaczonym terminie. W tym kontekście TP zwraca uwagę na fakt, iż 
domniemanie pozytywnej odpowiedzi nie gwarantowało OA faktycznej realizacji 
zamówienia. 

(186) Argumenty TP nie mogą być uznane z wielu powodów. Po pierwsze, 
postanowienie dotyczące domniemanej pozytywnej odpowiedzi TP, dawało OA 
pewność, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji. W ofercie BSA wyraźnie 
stwierdzono, że „[w] przypadku, gdy TP nie udzieli odpowiedzi w oznaczonym 
terminie, uznaje się, że przyjęła zamówienie.”267 Tak więc postanowienie to miało 
na celu uniknięcie sytuacji, w której TP nie udziela odpowiedzi na wnioski OA i 
unika realizacji zamówień OA w należnym terminie. Postanowienie to miało 
zasadnicze znaczenie dla OA, zwłaszcza w odniesieniu do ich relacji z klientami. 
Domniemanie przyjęcia zamówienia przez TP po upływie 5 dni, dawało OA 
pewność szybkiej realizacji lub zmiany opcji usługi świadczonej ich klientom, 
którzy mieli zamiar zwiększenia prędkości swojego połączenia do Internetu. 
Wyłączenie tego ustalenia mogło mieć więc wpływ na wizerunek OA wobec ich 
klientów, ponieważ OA musieli czekać na zgodę TP dłużej, niż zostało to ustalone 
w ofercie BSA. W opinii do odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, 
UKE podkreśliło, że „[z]asada ta została wprowadzona w celu zapewnienia 
terminowej, a przez to szybszej realizacji zamówień. Odejście od tej zasady może 
powodować ze strony TP obstrukcję w realizacji zamówień pomimo tego, że brak 
terminowości jest obarczony karami umownymi.”268 Dodatkowo, brak przekazania 
odpowiedzi przez TP w należnym terminie, daje OA uzasadnione prawo do 
założenia, że odpowiedź ta będzie pozytywna i prawo poinformowania klientów o 
zgodzie na zmianę opcji usługi. Gdyby po kilku dniach okazało się, że TP w 
rzeczywistości odrzuciła realizację zamówienia na zmianę opcji usługi ze względu 
na brak możliwości technicznych, OA zostałby postawiony w bardzo trudnej 
sytuacji wobec swoich klientów. W końcu, Komisja zauważa, że zarzut dotyczący 
braku domniemanej pozytywnej odpowiedzi, odnosi się do wersji 9 umowy 
standardowej TP i dowodzi, że TP próbowała postawić OA w niekorzystnym 
położeniu już na początku negocjacji. Nie wyklucza to faktu, że niektórzy OA (tacy 
jak [OA i OA]) zdołali przekonać TP do usunięcia wprowadzonej klauzuli.269  

Nieświadczenie usługi na łączach nieaktywnych i łączach, na których TP 
zaprzestała świadczenia usług PSTN 

(187) W ofercie BSA z dnia 4 października 2006 r. określono, że usługa BSA powinna 
być świadczona na aktywnych i nieaktywnych łączach abonenckich. Jednak do 2 
lipca 2007 r. TP w umowach standardowych wyłączała możliwość świadczenia 

                                                 
267  oferta BSA z dnia 10 maja 2006 r., sekcja 3.1.2.4 pkt 3, drugie zdanie. 
268  uwagi UKE do odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 19. 
269  Zob. pkt (280) - (281). 
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BSA na łączach nieaktywnych. Polkomtel wskazał, że z uwagi na to ograniczenie 
„nie ma dostępu do części rynku, co istotnie obniżało atrakcyjność podjęcia 
działalności komercyjnej na bazie Umowy.”270  

(188) Podobna sytuacja miała miejsce w trakcie negocjacji z Netią, kiedy to TP 
zaproponowała dodatkowe ograniczenie w świadczeniu usług BSA, w postaci 
postanowienia dającego TP prawo do zaprzestania świadczenia usług BSA na łączu 
abonenckim z chwilą zaprzestania przez nią świadczenia na tym łączu usług PSTN. 
TP wówczas nie byłaby zobowiązana do przedstawienia OA uzasadnienia 
dotyczącego powodów zaprzestania tej usługi. Netia stwierdziła, że „[z]apis 
wprowadzony do umowy wbrew Ofercie ramowej bezzasadnie ogranicza możliwość 
świadczenia przez Netię detalicznej usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego 
w sytuacji gdy TP zaprzestaje świadczenia usług detalicznych lub hurtowych na 
danym łączu abonenckim. (…) fakt zaprzestania świadczenia usługi przez TP nie 
powinien automatycznie pociągać za sobą konieczności zaprzestania świadczenia 
usługi przez Netię.”271 Operator MNI również wskazał, że to ustalenie 
uniemożliwia OA świadczenie usług BSA na łączach WLR.272 

(189) W odniesieniu do łączy nieaktywnych, TP wysuwa argument, że UKE zbyt 
wcześnie nałożyło na nią ten obowiązek.273 Zasadniczo TP twierdzi, że w czasie 
określonym w ofercie BSA z dnia 4 października 2006 r., nie miała technicznej 
możliwości świadczenia usługi BSA na łączach nieaktywnych, ale podjęła 
konieczne działania w celu dostosowania swoich systemów informatycznych oraz 
obsługiwanych procesów i od października 2007 r. rozpoczęła świadczenie usługi 
BSA na łączach nieaktywnych. Następnie TP tłumaczy, że zaprzestanie 
świadczenia przez nią usług PSTN, jest obiektywnie uzasadnione brakiem 
odpowiedniej funkcjonalności w systemach TP w okresie od października 2006 r. 
do października 2007 r. (dla abonentów, którzy z punktu widzenia systemów IT 
byli nieaktywnymi abonentami TP, system nie umożliwiał wprowadzenia, 
rejestracji i procesowania zamówienia).274 Od czasu wprowadzenia oferty BSA z 
października 2006 r. TP rozpoczęła przygotowywanie odpowiedniej 
funkcjonalności w swoich systemach. TP dodaje, że od października 2007 r. nie 
wyłączała usługi BSA po rozwiązaniu umowy na PSTN z abonentem TP i włączyła 
proces „naked BSA”275 do modelu wymiany danych uzgodnionego z operatorami 
w 2007 r. 

(190) Jako ogólne spostrzeżenie Komisja przywołuje fakt, że TP odmówiła świadczenia 
usługi na łączach nieaktywnych oraz łączach, na których TP zaprzestała 
świadczenia usług PSTN, pomimo wyraźnie sformułowanego w ofercie BSA z 
2006 r. obowiązku świadczenia usługi w tych przypadkach. W komentarzu do 
odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń UKE poinformowało, że już w 
2006 r. KIGEiT i PIIT (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji) sygnalizowały 
organowi regulacyjnemu, iż TP nie chce świadczyć tej usługi na łączach 
nieaktywnych. UKE wyjaśniło, że argument TP o braku możliwości technicznych 
nie wydaje się wiarygodny „[z] uwagi na to, że TP realizowała zamówienia 

                                                 
270  odpowiedź Polkomtela z dnia 17 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 5. 
271  opinia Netii przedłożona w dniu 20 marca 2009 r. na temat wniosku o udzielenie informacji, s. 3–4. 
272  opinia MNI przedłożona w dniu 18 marca 2009 r. na temat wniosku o udzielenie informacji, s. 10. 
273  Odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 196–198. 
274  Idem, pkt 199–202. 
275  Naked BSA oznacza usługę, w ramach której na danym łączu abonenckim świadczone są wyłącznie 

usługi internetowe za pobraniem opłaty za utrzymanie łącza, jeżeli abonent nie korzysta z usług 
głosowych. 
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dotyczące łączy nieaktywnych w ramach własnej sieci." UKE dodało, że „[n]ie są 
znane przeszkody techniczne, które powodowałyby konieczność zaprzestania 
świadczenia przez TP usługi (…) trudności techniczne w uruchomieniu usługi BSA 
na łączu nieaktywnym z uwagi na np. wdrożenie odpowiednich funkcjonalności 
systemowych w środowisku zintegrowanym do obsługi zamówień.”276 Ponadto 
Komisja zwraca również uwagę na fakt, że UKE z urzędu wprowadziło zmiany do 
szeregu umów o dostępie wprowadzając do nich nałożony na TP obowiązek 
świadczenia usługi BSA na łączach nieaktywnych oraz łączach, na których TP 
zaprzestała świadczenia usług PSTN (decyzje z dnia 31 lipca 2007 r. dotyczące 
operatorów Netia, Intertele, Tele2, GTS Energis, Exatel, E-Telko; decyzje z dnia 
11 lipca 2008 r. dotyczące operatorów PTC, Polkomtel, Vectra, MNI, Długie 
Rozmowy).277 I na koniec, TP stwierdziła, że od październiku 2007 r. rozpoczęła 
świadczenie usługi na łączach nieaktywnych oraz dalej świadczyła usługi BSA na 
łączach, na których zaprzestała świadczenia usług PSTN, ale podjęła te działania 
tylko w odniesieniu do operatorów posiadających umowy dwustronne, zawierające 
odpowiednie postanowienia. Nie oznacza to że od października 2007 wszyscy OA 
byli traktowani w ten sam sposób, bowiem jeszcze w lutym 2008 r. UKE musiało 
zmieniać w tym względzie niektóre umowy dwustronne.278  

Korzystanie z interfejsu PNNI 

(191) Oferty BSA z 2006 r. przewidywały możliwość korzystania z interfejsu PNNI279, 
albo UNI280 w technologii ATM w Punkcie Dostępu do Usługi (PDU) w którym 
OA uzyskuje dostęp do sieci TP w celu realizacji usług BSA. W pierwszym 
projekcie umowy TP ograniczyła jednak korzystanie z interfejsu tylko do interfejsu 
UNI. Operator GTS wskazał, że w ten sposób TP ograniczyła "możliwość kreacji 
usług na danym terenie geograficznym i silne uzależnienie świadczenia usług od 
architektury sieci TP. W efekcie [spowodowało to] mniej efektywne wykorzystanie 
sieci i utrudnienia w osiąganiu zasięgu ogólnokrajowego, dostępu do wszystkich 
pętli abonenckich.”281 Również operator Długie Rozmowy zauważył, że TP 

                                                 
276  uwagi UKE do odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 19-20. TP po prostu podniosła 

kwestię braku podstawy prawnej do świadczenia tej usługi, przedstawiając kolejne przeszkody 
wynikające z braku w ofercie BSA szczegółowych postanowień dotyczących tej usługi, praktyczne 
problemy uniemożliwiające jej świadczenie lub proponując wyższy poziom opłat za tę usługę (zob. 
np. decyzja z dnia 31 lipca 2007 r. dotycząca Netii, s. 5 opublikowana na stronie UKE   
http://www.bip.uke.gov.pl/_gAllery/44/05/4405.pdf oraz decyzje wydane dla PTC, Polkomtel, 
Vectra i MNI przez UKE w dniu 11 lutego 2008 r., s. 6, opublikowana na stronie UKE 
http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=70&layout=1&offset=60
&count=30 . 

277  Zob. decyzje UKE z dnia 31 lipca 2007 r. opublikowane na stronie internetowej UKE: 
http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=59&layout=1&offset=30
&count=30 . 

278  Zob. decyzje UKE z dnia 11 lutego 2009 r. wydane dla operatorów PTC, Polkomtel, Vectra, MNI, 
Długie Rozmowy, zob. 
http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=70&layout=1&offset=60
&count=30 . 

279  PNNI (Private Network to Network Interface – prywatny interfejs sieć-sieć) oznacza interfejs 
umieszczony w węźle sieci, który określa funkcje sygnalizacji i zarządzania między dwoma sieciami 
lub dwoma dostawcami usług. 

280  UNI (User to Network Interface – interfejs użytkownik-sieć) oznacza interfejs, który określa funkcje 
sygnalizacji i zarządzania między dostawcą usług a użytkownikiem końcowym. 

281  opinia GTS przedstawiona dnia 13 października 2009 r., s. 4. 
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wprowadziła „[o]graniczenie możliwości/ pojemności VC282 dla RPDU.283 

(192) TP podniosła284, że korzystanie z interfejsu PNNI zagrażałoby integralności sieci 
TP, co mogło mieć wpływ na świadczenie innych usług telekomunikacyjnych.285 
Jako uzasadnienie ww. stwierdzenia, TP przedstawiła wynik badania 
przeprowadzonego przez jej Centrum Badawczo-Rozwojowe. TP zwraca też 
uwagę na fakt, że w kolejnej ofercie BSA z 2008 r. UKE, po uwzględnieniu 
argumentów TP, zastąpiło interfejs PNNI interfejsem AINI.286 TP stwierdza też, że 
korzystanie z interfejsu PNNI było praktycznie niemożliwe, gdyż mógł on bardziej 
przeciążyć interfejsy STM niż ma to miejsce w przypadku korzystania z interfejsu 
UNI. TP dodaje też, że korzystanie z interfejsu UNI nie generowało dodatkowych 
kosztów po stronie OA w porównaniu z interfejsem PNNI, do którego OA 
musiałby dokupić dodatkowe urządzenia. I na koniec, korzyści z użytkowania 
interfejsu UNI nie zostały udowodnione, skoro ani Netia, ani GTS, ani żaden inny 
OA nie zdecydował się na korzystanie z interfejsu AINI po jego wprowadzeniu. 

(193) Komisja nie może zaakceptować argumentów TP. Po pierwsze, UKE w swojej 
opinii do odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, wyjaśniło że skutki 
wprowadzenia interfejsu PNNI poddano analizie w trakcie postępowania 
dotyczącego zmiany oferty BSA z 2006 r.  UKE nie stwierdziło żadnych zagrożeń 
dla integralności lub bezpieczeństwa sieci TP. UKE wyjaśniło też, że podejmując 
decyzję o włączeniu interfejsu PNNI wziął pod uwagę również tok rozumowania 
KIGEiT i PIIT, stowarzyszeń operatorów, którzy stwierdzili, że „interfejs PNNI 
daje większe możliwości w kreowaniu wirtualnych kanałów pomiędzy DSLAM, a 
PDU co ma istotne znaczenie dla zapewnienia sprawnej transmisji danych (…).”287 
W tym kontekście należy podkreślić, że „[n]ależy zauważyć, że sama TP S.A. 
przyznała, w trakcie postępowania, że wspomniany interfejs może być zastosowany 
w celu połączenia sieci Operatora Korzystającego do sieci TP S.A.”288 Wyniki 
testów przeprowadzonych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe, przedstawione 
przez TP w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń również dowodzą, że 
„[u]życie interfejsu PNNI do połączenia sieci ATM dwóch operatorów jest możliwe 
(…) wiąże się to z koniecznością poważnego przekonfigurowania sieci.”289 Ponadto 
w ofercie BSA z 2008 r. wprowadzono obowiązek korzystania z interfejsu AINI, a 
konkretnie z interfejsu NNI290 z protokołem AINI, czyli z takiego samego rodzaju 
interfejsu, jak PNNI, wprowadzony uprzednio do oferty BSA z 2006 r. W trakcie 

                                                 
282   Kanał wirtualny; w sieciach ATM wykorzystuje się kanały i ścieżki wirtualne w celu transmisji 

danych w sieci. 
283  odpowiedź operatora Długie Rozmowy z dnia 19 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, 

s. 4. 
284  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 152–160. 
285  TP wyjaśniła, że zagrożenie dla jej sieci wynikało ze szczególnej cechy interfejsu PNNI, polegającej 

na tym, że interfejs pracuje najlepiej w jednorodnej sieci o ściśle określonym schemacie 
adresowania. W jego przypadku nie ma możliwości filtrowania wymiany informacji dotyczących 
routingu, więc połączenie z urządzeniami sieciowymi OA za pośrednictwem tego interfejsu, którego 
schemat adresowania jest TP nieznany, może zagrażać stabilności sieci TP. 

286  Jest to interfejs NNI oparty na protokole AINI. NNI (Network to Network Interface – interfejs sieć-
sieć) oznacza interfejs, który określa funkcje sygnalizacji i zarządzania między dwoma sieciami 
(dwoma węzłami sieci). PNNI (Private Network to Network Interface – prywatny interfejs sieć-sieć) 
również oznacza interfejs, który określa funkcje sygnalizacji i zarządzania między dwoma sieciami i 
zawiera dodatkowo funkcję wymiany informacji o topologii tych sieci. 

287  decyzja UKE z dnia 4 października 2006 r., s. 63. 
288  Idem. 
289  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, załącznik 006, s. 274. 
290  oferta BSA z 6 maja 2008, rozdz. 2.5.2., pkt 2. 
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postępowania zmierzającego do wprowadzenia oferty BSA z 2008 r. TP, tak jak w 
2006 r., zaproponowała wyłączenie interfejsu PNNI i utrzymanie tylko interfejsu 
UNI. UKE nie uznało tego argumentu za przekonujący i zamiast tego wprowadziło 
interfejs NNI z protokołem AINI, który został zaakceptowany przez wszystkie 
strony postępowania.291 

(b) Modyfikacja klauzul umownych na niekorzyść OA 

(194) W swoich umowach standardowych TP wprowadziła klauzule, które nie 
odzwierciedlały ustaleń zawartych w odpowiednich ofertach BSA, ze szkodą dla 
OA. Modyfikacje te dotyczyły takich klauzul jak: definicja opcji usługi, 
postanowienia dotyczące prognozowania zamówień, postanowienia w przypadku 
przekroczenia górnych limtów odchyleń prognoz, klauzula narzucająca OA 
obowiązek udowodnienia winy TP, moratorium na dochodzenie kar umownych, 
postanowienia dotyczące realizacji zamówień BSA oraz zwrotu opłaty za wywiad  
techniczny. 

Definicja opcji usługi  

(195) W ofercie BSA z dnia 10 maja 2006 r. opcję usługi określono jako „wariant Usługi 
charakteryzujący się parametrami technicznymi i funkcjonalnymi wyrażonymi w 
maksymalnej szybkości transmisji danych do i od Abonenta, mający wpływ na 
wysokość opłat abonamentowych wnoszonych przez Operatora Korzystającego z 
tytułu udostępnienia poszczególnych Łączy Abonenckich.”292 Następnie w ofercie 
BSA z dnia 4 października 2006 r. podkreślono, że opcja usługi nie powinna 
zawierać żadnych ograniczeń transferu danych podobnych do nakładanych przez 
TP na użytkowników indywidualnych usług realizowanych w technologii 
ADSL.293 Jednak w wersjach 9 i 15 umowy standardowej, TP zamieściła 
definicje294 zawierające ograniczenia transferu danych. I tak OA, którzy 
przekroczyli limity transferu danych, musieli liczyć się z dodatkowymi opłatami za 
wartości danych, przekraczające zdefiniowane limity na poziomie hurtowym; miało 
to wpływ na poziom opłat abonamentowych i funkcjonalność usługi. Netia 
zauważyła, że „[w]prowadzenie limitu wolumenu transferu danych podnosi koszty 
zakupu usługi hurtowej od TP a co za tym idzie podnosi koszty sprzedaży usługi 
detalicznej przez Netię.”295 Telefonia Dialog zwróciła uwagę na „zawężenie 

                                                 
291  uwagi UKE do odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s.13. 
292  Zob. rozdz. 1.1. pkt 21 ofert BSA z dnia 10 maja 2006 r. i 4 października 2006 r. , np. opcja usługi 

256 (czyli przepustowość transmisji do użytkownika końcowego mniejsza lub równa 256 kbit/s, a 
od użytkownika końcowego 128 kbit/s) lub opcja usługi 1024 (przepustowość transmisji do 
użytkownika końcowego mniejsza lub równa 1024 kbit/s, a od użytkownika końcowego256 kbit/s). 

293  Prezes UKE stwierdził w ofercie BSA z dnia 4 października 2006 r. , że „Opcja Usługi nie zwiera 
ograniczeń transferu danych podobnych do nakładanych przez TP na użytkowników indywidualnych 
usług realizowanych w technologii ADSL.” 

294  odpowiedź TP z dnia 5 marca 2009 r., załączniki do pytania 8, s. 2 oraz odpowiedź TP z dnia 2 
marca 2009 r., załącznik wersja 15, s. 6. Prawidłowo zmienioną definicję wprowadzono w wersji 21 
umowy standardowej TP wdrażanej od dnia 2 lipca 2007 r.  

295  odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 5: "Wprowadzenie 
limitu wolumenu transferu danych podnosi koszty zakupu usługi hurtowej od TP a co za tym idzie 
podnosi koszty sprzedaży usługi detalicznej przez Netię. Jest także źródłem dodatkowych 
przychodów dla TP." 
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definicji powodujące ograniczenie funkcjonalności usługi.”296 Operator MNI 
również zwrócił uwagę Komisji na te różnice.297  

(196) TP przyznaje298, że istniały limity transferu danych, ale kwestionuje ich negatywny 
wpływ twierdząc, że żaden OA nie został obciążony opłatą za przekroczenie tych 
limitów i że ograniczenie to w takim samym stopniu odnosiło się do działu 
detalicznego TP. TP ponadto argumentowała, że zaproponowała aneks do umowy 
znoszących te limity w dniu 28 marca 2007 r. krótko po tym, jak zaprzestała 
stosować te limity dla swojej części detalicznej (w lutym 2007 r.). Komisja nie 
przyjęła tych argumentów. Po pierwsze, OA musieli uwzględnić propozycję TP w 
planowaniu swojej działalności, musieli bowiem przewidzieć ustanowiony w 
podpisanych umowach obowiązek wnoszenia opłat za przekroczenie określonego 
limitu transferu danych i wziąć je pod uwagę w swoich ofertach detalicznych przy 
ustalaniu poziomu opłat abonenckich299 (zob. też pkt (283)-(284)). Po drugie, 
mimo że TP zaproponowała OA aneks do umowy, w którym znosiła te limity w 
dniu 28 marca 2007 r., istnieją dowody, że te niekorzystne postanowienie 
obowiązywało niektórych OA nawet w połowie 2007 r. kiedy UKE interweniowało 
zmieniając umowy w tym względzie.300 Kwestia okresu czasu, w którym te 
niekorzystne postanowienie było stosowane jest jednak drugorzędna wobec faktu 
nałożenia limitów transferu danych przez TP. 

Postanowienia dotyczące prognozowania zamówień 

(197) W aktach Komisji znajdują się liczne dowody wskazujące na narzucanie OA przez 
TP niekorzystnych postanowień dotyczących prognozowania zamówień, w tym 
postanowień umownych umożliwiających TP odmowę realizacji zamówień BSA w 
przypadku nieznacznego przekroczenia prognozy przez OA oraz nakładanie kar w 
przypadku niedotrzymania przez OA jego własnej prognozy.301  

(198) Zgodnie z zawartymi w ofercie BSA postanowieniami dotyczącymi 
prognozowania, OA są zobowiązani co kwartał do oszacowania liczby łączy 
abonenckich, typów interfejsów w poszczególnych PDU oraz liczby zamówień na 
określone opcje usługi.302 Według OA, TP rozszerzyła zakres prognozy. TP 
zażądała, aby w prognozach uwzględnić również liczbę danych (w GB), którą OA 
zamierza przesłać w ramach dodatkowej transmisji danych w poszczególnym PDU. 

                                                 
296  opinia Telefonii Dialog przedstawiona dnia 9 października 2009 r., s. 2. "Do definicji została 

dodana niewspomniana w Ofercie Ramowej cecha – limit transferu, którego przekroczenie 
skutkowało ograniczeniem w funkcjonalności usługi" 

297  odpowiedź MNI z dnia 18 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 8. 
298  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 129–133. 
299  Zob. art. 8 pkt 6 wersji 9 i art. 9 pkt. 6 wersji 15 umów standardowych oraz załączony do nich 

cennik, tabela 11. 
300    Zob. decyzja UKE z dnia 12 lipca 2007 r. dotycząca Telefonii Dialog, opublikowana na stronie 

internetowej UKE http://www.bip.uke.gov.pl/_gAllery/41/99/4199.pdf oraz decyzja UKE z dnia 8 
sierpnia 2007 r. dotycząca Tele2, opublikowana na stronie internetowej UKE: 
http://www.bip.uke.gov.pl/_gAllery/44/39/4439.pdf; zob. też odpowiedź na piesemne zgłoszenie 
zastrzeżeń, pkt 133. 

301   odpowiedź Telefonii Dialog z dnia 9 października 2009 r., s. 4, 8, 9, 10; odpowiedź GTS z dnia 13 
października 2009 r., s. 3; odpowiedź operatora Długie Rozmowy z dnia 19 marca 2009 r. na 
wniosek o udzielenie informacji, s. 4; Odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o 
udzielenie informacji, s. 12–13. 

302   Zob. rozdz. 2.1.3 pkt 1–2 oferty BSA z dnia 10 maja 2006 r. lub oferty BSA z dnia 4 października 
2006 r. . 
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(199) W odniesieniu do tej kwestii operator GTS wyjaśnił, że: „[b]rak możliwości 
prawidłowego i zgodnego z wymaganiami prognozowania (umowa wymaga 
określenia prognoz w części sieci, w których faktyczne wykorzystanie będzie 
zależało od dostępności w TP). W efekcie TP uzyskiwała prawo do nakładania 
opłat na OA za różnice w prognozach niewynikające z działania lub zaniechania 
OA.”303 Zdaniem Telefonii Dialog „[d]odatkowe żądania TP do prognozowania 
zmuszające Dialog do nieobjętego Ofertą prognozowania dodatkowych danych 
ruchowych” mogły zapewnić TP możliwość „odrzucania (…) zamówień 
składanych przez OK z przyczyn formalnych.”304  

(200) TP wysuwa argument,305 że te postanowienia zostały wprowadzone do umów o 
dostępie wyłącznie w celu poprawienia współpracy między OA a TP. W związku z 
tym TP zauważa, że w ofercie BSA określono jedynie minimalne standardy, a więc 
nie wykluczono możliwości zamieszczenia „bardziej korzystnych rozwiązań”, 
takich jak informacje na temat oczekiwanej wielkości ruchu w sieci, konieczne do 
zapewnienia lepszej jakości usług świadczonych przez OA. Po drugie, TP 
zapewnia, że postanowienia dotyczące przewidywanej liczby danych, nigdy nie 
były podstawą do odrzucania przez nią prognoz ani zamówień. 

(201) Komisja nie uznaje tych argumentów TP za przekonujące. Na wstępie należy 
zaznaczyć, że wymóg prognozowania ilości danych (w GB) stanowił dodatkowe 
obciążenie narzucone OA, a nie „bardziej korzystne rozwiązanie” Prognoza 
dotycząca liczby i typów (interfejsów) portów była dla TP wystarczająca do oceny 
oczekiwanego ruchu w sieci.306 Ponadto klauzula, na mocy której „TP pobiera 
podwyższoną o 100% opłatę za Dodatkową Transmisję Danych wolumen ruchu 
przesłan[ego] [przez PDU] powyżej górnego limitu odchyleń” zgodnie z art. 16 pkt 
7 umowy standardowej w wersji 9, stanowi dla OA dodatkowe utrudnienie. Nie jest 
konieczne ustalenie, czy TP faktycznie pobrała te opłaty, gdyż zaproponowane 
postanowienie w umowie standardowej TP stawiało OA w niekorzystnym 
położeniu już na początku negocjacji, tzn. postanowienie umowne jest mniej 
korzystne niż postanowienia zawarte w ofercie BSA (zob. punkt (280) i następny). 

Nierówność postanowień umownych dla stron w przypadku przekroczenia limitów 
prognoz 

(202) Istnieją dowody w aktach sprawy dotyczące dodatkowych szczegółowych 
postanowień w zakresie prognozowania zaproponowanych przez TP oraz 
wynikających z nich nierówności postanowień umownych dla stron. Na przykład w 
zaproponowanej Netii umowie, TP przyznawała sobie prawo (i) do podwyższenia 
opłaty (do 100%) za dodatkową transmisję danych przesłanych powyżej górnego 
limitu odchyleń; (ii) do podwyższenia opłaty instalacyjnej (do 100%) za każdą 
usługę zrealizowaną powyżej prognozowanego górnego limitu odchyleń; (iii) do 
podwyższenia opłaty instalacyjnej (do 100%) za każdy port uruchomiony w PDU z 
przekroczeniem górnego limitu odchyleń, a jednocześnie TP wprowadziła zapisy 
zwalniające TP z zapłacenia kary umownej za nierozpatrzenie wniosku lub 
zamówienia OA w określonym terminie, za nieprzyłączanie OA do sieci TP w 
określonym terminie, za niezwiększenie przepustowości fizycznego punktu styku 

                                                 
303   opinia GTS przedstawiona dnia 13 października 2009 r., s. 3. 
304   odpowiedź Telefonii Dialog z dnia 9 października 2009 r., s. 9. 
305   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 217–222. 
306   Stwierdzenie to jest zgodne z oceną UKE, zob. uwagi UKE do odpowiedzi na pisemne zgłoszenie 

zastrzeżeń, s. 21. 
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w określonym terminie lub za niedotrzymanie terminów migracji między 
regionalnym PDU i lokalnym PDU. 

(203) W praktyce przygotowanie prognoz sprawiało OA trudności ze względu na 
ograniczoną ilość informacji otrzymywanych od TP. W związku z tym Netia 
stwierdziła, że „[m]ożliwość zrobienia realnej prognozy na podstawie zapisów 
Umowy jest praktycznie niewykonalna z uwagi na konieczność specyfikowania 
ilości zamówień dla każdego z 84 punktów styku, dla których TP nigdy nie podała 
ich zasięgu geograficznego. Nie wiedząc które łącza są w zasięgu którego punktu 
styku nie ma praktycznie możliwości prawidłowego zwymiarowania ilości 
zamówień.”307 Według Netii „TP ma doskonałe narzędzie do karania operatora za 
brak wiedzy o swojej sieci.”308  

(204) TP wysuwa argument309, że obowiązek przedłożenia prognozy z liczbą zamówień, 
został wprowadzony w ofercie BSA, w której wyraźnie stwierdzono, iż 
szczegółowe zasady dotyczące prognoz i konsekwencje występowania odchyleń od 
nich, zostaną określone w umowach dwustronnych. TP podkreśla, że obowiązek 
przedstawiania prognoz wprowadzono w celu zapewnienia właściwej 
funkcjonalności sieci, a nie w celu ukarania OA za brak wiedzy na temat sieci TP, 
co zarzucała Netia. Znaczenie przedkładania prawidłowych prognoz zostało 
dodatkowo wzmocnione faktem, że Prezes UKE zezwolił na nakładanie kar w 
przypadku niewywiązania się przez OA z obowiązku składania prognoz. Ponadto 
TP podkreśla, że oferty BSA z 2006 r. nie zobowiązują TP do udzielania informacji 
o zakresie geograficznym PDU. Obowiązek ten został wprowadzony dopiero w 
ofercie BSA z dnia 6 maja 2008 r. Dlatego też problemy Netii z przedstawieniem 
prawidłowych prognoz, rzekomo wynikające z braku dokładnych informacji 
otrzymywanych od TP, można wytłumaczyć jedynie przyczynami leżącymi po 
stronie tego OA. Nawet po wprowadzeniu oferty BSA z dnia 6 maja 2008 r. 
zgodnie z którą TP dostarczyła informacje dotyczące zakresu geograficznego PDU 
oraz adresy łączy abonenckich w PDU, Netia i tak zapłaciła karę za nieprawidłowe 
zaplanowanie liczby zamówień BSA w czwartym kwartale 2009 r. 

(205) Poniżej przedstawiono powody, dla których zaakceptowanie wyżej wymienionych 
argumentów TP nie jest możliwe. Po pierwsze, Komisja zauważa, że w ofertach 
BSA z 2006 r. faktycznie pozostawiono do uzgodnienia w ramach umów 
dwustronnych między OA i TP szczegółowe zasady przygotowywania prognoz; 
tym niemniej uzgodnione przez strony warunki dwustronne powinny być równe dla 
obydwu stron i nie mogą być sprzeczne z ogólnym celem ofert BSA. Zostało to 
udowodnione w kolejnych decyzjach UKE zmieniających zawarte umowy o 
dostępie, w których warunki dotyczące prognoz nie zostały przez UKE uznane za 
równe dla obydwu stron. Na przykład w decyzji dotyczącej Tele2 z dnia 8 sierpnia 
2007 r. UKE stwierdziło, że: „zasady dotyczące prognozowania muszą ustalać 
równe obowiązki obydwu Stron. Ponadto, prawidłowa prognoza powinna być 
możliwa do ustalenia”, zgodnie z postulatem Tele 2, który zauważył, iż „potrzebuje 
znacznie większej ilości danych wyjściowych."310 Po drugie, w ofercie BSA z dnia 6 

                                                 
307   opinia Netii przedstawiona dnia 20 marca 2009 r., s. 12. 
308   Idem. 
309   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 223–227; w odpowiedzi na pismo z opisem stanu 

faktycznego TP stwierdza, że OA dysponują dokładnymi informacjami o zakresie geograficznym 
PDU, jednak Komisja dokonała oceny tego argumentu po otrzymaniu odpowiedzi na pismo z 
opisem stanu faktycznego i przedstawiła swoje stanowisko w tym ustępie. 

310   Decyzja z dnia 8 sierpnia 2007 r. wydana dla Tele2, opublikowana na stronie internetowej UKE: 
http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=59&news_id=668&layo
ut=11&page=text, s. 11 i 15. Zob. też: decyzja z dnia 2 lipca 2008 r. wydana dla Netii, 
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maja 2008 r. UKE nie uznało warunku przewidującego wyższe opłaty za 
dodatkową transmisję danych za korzystny.311 W ofertach BSA z 2008 r. 
zamieszczono wykaz opłat, jakie TP może nakładać w przypadku przekroczenia 
prognozowanych poziomów. Te opłaty regulacyjne były jednak znacząco niższe od 
opłat zaproponowanych przez TP w umowach dwustronnych. W końcu,  w 
odniesieniu do stwierdzeń Netii, dotyczących trudności w opracowaniu 
prawidłowych prognoz ze względu na brak odpowiednich danych na temat zakresu 
geograficznego PDU, Netia potwierdza, że „nie otrzymywała od TP danych o 
geograficznym zasięgu PDU BSA. Z tego punktu widzenia niemożliwym było 
prognozowanie per LPDU.”312 W związku z tym UKE stwierdziło, że „[b]ez 
informacji o zakresie numeracji łączy abonenckich lub adresów obsługiwanych z 
danego PDU, OA mógł mieć trudności ze złożeniem prawidłowych prognoz w 
stosunku do danego PDU. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma precyzyjne 
określenie obszaru kierowanego przez OA akcji marketingowych. Jeżeli OA nie ma 
informacji o tym, które łącze jest przypisane do danego PDU to jego prognozy z 
natury rzeczy będą obarczone błędem.”313 Ponadto Komisja zauważa, że w ofertach 
BSA określono zestaw informacji ogólnych, którego nie należy uważać za katalog 
zamknięty. Faktycznie TP powinna udzielać informacji, jakich OA potrzebują w 
celu dotrzymania wymogów postanowień podpisanej umowy, w szczególności z 
uwagi na to, że sama określiła wymogi dotyczące prognoz i są one częściowo 
uzależnione od tych informacji. Netia potwierdza, że kara zapłacona w IV kw. 
2009 r. odnosiła się do nieprawidłowego zaplanowania liczby zamówień BSA. 
Informacja ta nie jest jednak sprzeczna ze stwierdzeniem Netii, że nie dysponowała 
przedtem informacjami koniecznymi do przedłożenia prawidłowych prognoz.314 

Klauzula na mocy której OA musi udowodnić winę TP 

(206) Polkomtel wskazał, że TP wprowadziła w swojej umowie standardowej obowiązek 
udowodnienia przez OA faktu, iż niedotrzymanie terminów nastąpiło z winy TP. 
Operator zauważył, że „[z]miany postanowień zaproponowane przez TP S.A. 
istotnie pogarszały pozycję Polkomtel SA w stosunku do postanowień Oferty 
Ramowej, gdyż wykazanie winy TP SA może być niemożliwe ze względów 
operacyjnych.”315 

(207) TP twierdzi,316 że w ofercie BSA nie wprowadzono postanowień dotyczących 
ciężaru dowodu w przypadku niedotrzymania terminu, więc strony miały prawo do 
uregulowania tej kwestii. Ponieważ w takim przypadku oferta BSA nie odnosi się 
do ciężaru dowodu, postanowienie to nie mogło pogorszyć sytuacji Polkomtela. 

(208) Komisja uznała argument TP za nieprzekonujący. Przyjęte przez TP ustalenie 
dotyczące ciężaru dowodu określa nierówne warunki obowiązujące strony. OA 
niezwykle trudno jest, jeśli niemożliwe udowodnić, że nie dotrzymał terminu z 
winy TP, gdyż ma on bardzo ograniczony dostęp do ewentualnego materiału 

                                                                                                                                                 
opublikowana na stronie internetowej UKE: 
http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=70&news_id=1023&lay
out=11&page=text, s. 4–7, 15–16 i 22. 

311   decyzja UKE z dnia 6 maja 2008 r., s. 43. 
312  odpowiedź Netii z dnia 7 grudnia 2010 r. na wezwanie do udzielenia informacji, s. 1. 
313   uwagi UKE dotyczące odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 21. 
314   odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 grudnia 2010 r., s. 1. 
315   opinia Polkomtela przedstawiona dnia 17 marca 2009 r., dotycząca wniosku o udzielenie informacji, 

s. 6–7. 
316   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 231–232. 
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dowodowego znajdującego się zasadniczo w posiadaniu TP. Przykład ten wyraźnie 
wskazuje, że w przypadku pozostawienia stronom w ofertach BSA pewnego 
zakresu swobody w uregulowaniu ich dalszych stosunków umownych TP 
wykorzystuje swoją pozycję w celu narzucania OA niekorzystnych obowiązków. 
Ponadto, w przeciwieństwie do argumentu TP, UKE stwierdziło, że „[n]ie można 
się zgodzić z twierdzeniami TP. Art. 32 Oferty BSA w żaden sposób nie ogranicza 
odpowiedzialności TP za niedotrzymywanie terminów do przypadków zawinionych. 
Ustala on jedynie generalną regułę kar umownych za niedotrzymanie terminu. 
Jedynie w przypadku udowodnienia, że niedotrzymanie terminu nastąpiło z winy 
OA, TP może bronić się przed koniecznością zapłaty kary umownej. (…) 
Dowiedzenie braku odpowiedzialności spoczywa na TP."317  Moratorium na 

dochodzenie kar umownych 

(209) W swojej umowie standardowej TP ponadto przewidziała, że postanowienia 
dotyczące kar umownych nie mają zastosowania podczas czterech kwartałów 
pierwszego roku obowiązywania umowy w odniesieniu do niedotrzymania przez 
TP terminów w zakresie: (i) zwiększenia przepustowości fizycznych punktów 
styku; (ii) migracji między regionalnymi i lokalnymi PDU; oraz (iii) wniosku lub 
zamówienia BSA. Według Netii, wyłączenie jej prawa do dochodzenia kar podczas 
przedmiotowego okresu „pozbawiło ją realnego wpływu na terminowe 
wywiązywanie się [przez TP] z obowiązków" we wspomnianych powyżej 
przypadkach. „Tym samym opóźnienia ze strony TP w realizacji zamówień Netii 
mogły prowadzić do utrudnień w pozyskiwaniu przez Netię abonentów i ich 
rezygnacji z już złożonych zamówień w sytuacji gdy opóźnienie się przedłużało.”318 
GTS w podobnym tonie wskazał na brak możliwości dochodzenia kar TP za 
niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie umowy. Zdaniem GTS „[e]fektem 
było wielomiesięczne oczekiwanie abonentów [OA] na uruchomienie usług i 
bezkarność TP. Po zakończeniu moratorium, nastąpił gwałtowny wzrost jakości 
obsługi i terminowości realizacji usług.”319 

(210) TP argumentowała, że wprowadzenie tego moratorium nie miało na celu 
utrudnienia świadczenia usługi na rzecz OA, lecz zapewnienie racjonalnej 
równowagi w odniesieniu do praw i obowiązków stron.320 Moratorium zostało 
zaproponowane jako przeciwwaga do przepisów zawartych w ofercie BSA321, które 
zwalniały OA z obowiązku przedkładania prawidłowych prognoz w pierwszym 
roku obowiązywania umowy. TP podkreśla też, że GTS błędnie założył, iż 
zakończenie moratorium na opłaty karne prowadziło do podniesienia jakości usług. 
W rzeczywistości jakość usług BSA poprawiła się po wdrożeniu przez TP 
instrumentów wspierających i automatyzacji procesu rozpatrywania zamówień 
przez TP. 

(211) Argumenty TP nie przekonały Komisji. Po pierwsze, moratorium uniemożliwiło 
OA ubieganie się o kary umowne niezależnie od przyczyn problemów, na jakie 
napotyka TP w terminowej lub prawidłowej realizacji zamówień OA w pierwszym 

                                                 
317   uwagi UKE dotyczące odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, 22. 
318   odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 2–3. 
319   odpowiedź GTS na wezwanie na udzielenie informacji z dnia 13 października 2009 r., s. 3. 
320   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 233–236. 
321   Komisja zwraca uwagę na fakt, że rozdz. 2.1.3 pkt 9 oferty BSA z dnia 4 października 2006 r. 

stanowił, iż TP nie była zobowiązana do wpłacenia kary, jeżeli udowodni, że nie dopełniła swoich 
obowiązków w wyniku błędnej prognozy przedstawionej przez OA w pierwszym roku realizacji 
umowy. 
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roku świadczenia usług.322 W ofercie BSA nie przewidziano takiego moratorium, a 
więc TP ustanowiła mniej korzystny warunek.323 Po drugie, chociaż istotnie 
postanowienia zawarte w ofercie BSA zwalniały OA z obowiązku przedkładania 
prawidłowych prognoz w pierwszym roku obowiązywania umowy, w ofercie 
wyraźnie stwierdzono, że TP może uniknąć odpowiedzialności w przypadku awarii 
lub przerw w świadczeniu usługi, tylko pod warunkiem udowodnienia, że były one 
wynikiem nieprawidłowych prognoz.324 Z tego względu moratorium na 
dochodzenie kar umownych, które bezwarunkowo zwalniało TP z obowiązku 
udowodnienia, że trudności w terminowym i prawidłowym świadczeniu usług były 
faktycznie spowodowane przekroczeniem przez OA wartości podanych w 
prognozach, jest sprzeczne ze standardami przyjętymi w ofertach BSA. Ten tok 
rozumowania jest zgodny z opinią UKE, które stwierdziło, że: „TP żądając takiego 
moratorium naruszyła nałożony na nią obowiązek regulacyjny. Wprowadzenie 
moratorium prowadziło do nierzetelnego realizowania umowy, a tym samym 
nałożonego na nią obowiązku, bez negatywnych konsekwencji dla TP, przy 
jednoczesnym naruszaniu wizerunku marki konkurencji.”325  

Realizacja  zamówień BSA 

(212) W odniesieniu do powodów odmowy realizacji zamówienia na BSA w ofercie 
BSA przewidziano jedynie następujące trzy przypadki326: (i) zamówienie dotyczy 
określonych rodzajów łączy wymienionych w ofercie BSA327; (ii) brak możliwości 
technicznych realizacji opcji usługi określonej w zamówieniu; (iii) realizacja 
zamówienia spowodowałoby zagrożenie dla integralności sieci TP. Jednak w 
projektach umów TP rozszerzyła wykaz przesłanek umożliwiających jej odmowę 
realizacji zamówienia OA o następujące okoliczności: (iv) gdy OA złoży 
zamówienie przekraczające górny limit odchyleń prognozy zapotrzebowania na 
dany kwartał; (v) gdy OA naruszy istotne postanowienia wcześniejszej (lub 
przedmiotowej) umowy i skutki tego naruszenia nie zostaną usunięte do chwili 
złożenia zamówienia; oraz (vi) gdy OA zalega z płatnościami na rzecz TP z tytułu 
wcześniejszej (lub przedmiotowej) umowy.328 Zamieszczony w ofercie BSA wykaz 
przesłanek umożliwiających TP udzielenie odmowy realizacji zamówienia jest 
wyraźnie określony, a więc według Komisji trzy dodatkowe przesłanki odmowy 
realizacji zamówienia, proponowane przez TP w projektach umów, nie spełniają 
minimalnych standardów wyznaczonych w ofercie BSA. 

                                                 
322   Zob. art. 29 pkt 2 lub art 28 pkt 6 umów standardowych wersja 9, 15, 21 i 21bis. 
323  Zob. rozdz. 3.3.2 oferty BSA z dnia 10 maja 2006 i oferty BSA z dnia 4 października 2006. 
324  Zob. decyzja UKE wprowadzająca ofertę BSA z dnia 4 października 2006 r., s. 67: „Przychylając 

się częściowo do zarzutu TP S.A., Prezes UKE wprowadził do Oferty zapis wskazujący, że w sytuacji 
gdy przesłane przez Operatora Korzystającego błędne prognozy spowodują trudności w realizacji 
Usługi, TP S.A. będzie zwolniona z odpowiedzialności z tego tytułu, w tym z obowiązku wypłaty kar 
umownych. Prezes UKE uznał zasadność argumentacji TP SA, iż nie powinna być ona obciążana 
negatywnymi konsekwencjami błędnych prognoz nawet, jeśli w początkowym etapie świadczenia 
Usługi Operator Korzystający nie będzie miał możliwości przeprowadzenia dokładnych szacunków 
w tym zakresie. Należy jednak zauważyć, że TP S.A. będzie zobowiązana wykazać, iż to właśnie 
błędne prognozy przyniosły taki niekorzystny skutek i dopiero wówczas będzie mogła zwolnić się od 
odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Usługi”. 

325   uwagi UKE do pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń, s. 22. 
326   Zob. np. rozdz. 3.1.2.1 pkt 9 i rozdz. 3.1.2.4 pkt 5 oferty BSA z dnia 4 października 2006 r. . 
327   Zob. przypis 105. 
328   Zob. art. 4 pkt 5 standardowych umów TP (wersja 9, 15, 21 i 21bis) . 
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(213) Wielu OA (Polkomtel, Telefonia Dialog, e-Telko i Sferia) zwróciło uwagę na 
wyżej wspomnianą kwestię. Telefonia Dialog podkreśliła, że rozszerzenie przez TP 
przesłanek odmowy realizacji zamówień na BSA wprowadziło „[d]odatkowe 
ograniczenia w realizacji zamówień na usługi. (…) W konsekwencji TP mogła 
uchylać się od obowiązku świadczenia usługi." Zaproponowanie przez TP dwóch 
ostatnich przesłanek było zasadniczo niezrozumiałe, gdyż inne postanowienia 
oferty BSA oraz przepisy prawa ogólnego chronią TP przed niesolidnym OA.329 W 
nawiązaniu do przekroczenia prognoz przez OA, Telefonia Dialog wyjaśniła, że 
„[p]rzekroczenie prognoz spowodować mogło brak możliwości sprzedaży usług 
przez Dialog, mimo istniejących możliwości technicznych po stronie TP.”330  

(214) Ponadto w przypadku przekroczenia przez OA górnych limitów odchyleń prognozy 
zamówień w odniesieniu do danej opcji usługi w danym kwartale, TP zastrzega 
sobie prawo do odmowy zmiany opcji usługi BSA, mimo że w ofercie BSA tylko 
brak możliwości technicznych może uzasadniać odmowę tego rodzaju zmiany. 
Operatorzy E-Telko, Telefonia Dialog i Netia zwrócili uwagę na tę kwestię. Netia 
wskazała, że „[w]prowadzone przez TP a nieistniejące w Ofercie dodatkowe 
przesłanki odmowy realizacji zamówień na zmianę Opcji dodatkowo umacniają jej 
pozycję wobec Netii. Możliwość odmowy realizacji zamówień w przypadku nawet 
nieznacznego przekroczenia prognozy może uniemożliwić podłączenie usługi 
detalicznej nowym, potencjalnym klientom Netii i umocnić tym samym pozycję 
TP.”331 

(215) TP nie zaprzecza,332 że wprowadziła dodatkowe przesłanki odmowy realizacji 
zamówień BSA i wyjaśnia, że od dnia 22 grudnia 2008 r. wprowadziła zmiany w 
swoich umowach standardowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ofercie BSA. 
Jednocześnie TP wysuwa argument, że w ofercie BSA nie ustalono w sposób 
wyczerpujący wszystkich zasadniczych aspektów współpracy między OA i TP. 
Zdaniem TP dodane przesłanki są racjonalne i odpowiadają ogólnie przyjętym 
standardom współpracy biznesowej. 

(216) Komisja nie akceptuje argumentów TP z powodów wyjaśnionych poniżej. 

(217) Po pierwsze, w ofercie BSA wyraźnie określono ograniczoną listę uzasadnionych 
powodów odmowy realizacji zamówień OA i nie pozwolono TP na dodawanie 
innych powodów odmowy z niekorzyścią dla OA, ograniczających możliwości 
uzyskania przez OA dostępu do sieci TP.333 

(218) Po drugie, wyjaśnienie TP, że rozszerzyła listę w celu ochrony własnych interesów 
przed nierzetelnym operatorem, nie wydaje się prawdopodobne, gdyż w ofercie 

                                                 
329  oferta BSA z dnia 4 października 2006 r., rozdz. 3.5.2 pkt 1 i rozdz. 4.1 pkt 7 oraz oferta BSA z dnia 

6 maja 2008 r., rozdz. 7.13 pkt 1, rozdz. 7.7 i rozdz. 7.2 pkt 9 oraz przepisy Kodeksu cywilnego, 
rozdz. II – Skutki niedotrzymywania zobowiązań. 

330  opinia Telefonii Dialog przedstawiona dnia 9 października 2009 r., s. 4–5; zob. też: odpowiedź Netii 
z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacjis. 6; odpowiedź Polkomtela z dnia 17 
marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 7, w swojej opinii Polkomtel stwierdził, że 
„Dodatkowe obostrzenia wprowadzone przez TP S.A. (…) w przypadku zalegania z płatnościami 
przez operatora (…) będa miały negatywny wpływ na proces uruchamiania usługi na kolejnych 
łączach abonenckich.”  

331  opinia Netii przedstawiona dnia 20 marca 2009 r., s. 10. 
332  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 184–191. 
333  Zob. decyzja UKE z dnia 8 sierpnia 2007 r. wydana dla Tele2: 

http://www.bip.uke.gov.pl/_gAllery/44/39/4439.pdf , s. 3 i 19. 
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BSA przewidziano szczególne postanowienia, dotyczące rozwiązania umowy w 
przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez którąkolwiek ze stron.334  

(219) Po trzecie, nie można też zaakceptować wyjaśnień TP dotyczących odrzucania 
zamówień OA przekraczających uprzednio przedłożone prognozy. W tym miejscu 
należy zauważyć, że w kolejnej ofercie BSA z 2008 r. UKE wprowadziło 
postanowienie stwierdzające, że w przypadku przekroczenia przez OA górnych 
limitów odchyleń prognoz, TP jest zobowiązana do dołożenia wszelkich starań i 
realizacji zamówienia OA, mimo przekroczenia prognozy. W tego rodzaju 
przypadkach TP nie gwarantuje terminowej realizacji i ma prawo do podniesienia 
opłaty instalacyjnej.335 Tak więc, nawet w przypadku, gdy w ofercie BSA 
przewidziano szczegółowe postanowienia dotyczące prognoz, nigdy nie posunięto 
się w nich do przyznania TP prawa do odmowy realizacji zamówień 
wykraczających poza górne limity odchyleń prognoz. Dodatkowo TP wymusiła 
bardzo restrykcyjne postanowienia dotyczące prognoz i wielu OA nie było w stanie 
spełnić tych warunków (zob. punkty (197) - (205)). 

(220) Po czwarte, nie można zaakceptować podanego przez TP powodu odmowy 
realizacji zamówienia, wiążącego się z zaleganiem przez OA z płatnościami na 
rzecz TP, gdyż w ofertach BSA wyraźnie ustalono przysługujące TP prawo do 
naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnionych płatności.336 Taką samą 
ochronę zapewniają ogólne przepisy prawa cywilnego337, nie ma więc potrzeby 
odmawiania realizacji zamówień OA. 

Zwrot opłaty za wywiad techniczny 

(221) W odniesieniu do wywiadu technicznego przeprowadzanego przez TP na wniosek 
OA w celu udzielenia bardziej szczegółowych informacji na temat możliwości 
świadczenia usług szerokopasmowych na danym łączu abonenckim, oferta BSA z 
dnia 4 października 2006 r. przewidywała, że w przypadku, gdy wyniki tego 
wywiadu nie odzwierciedlają rzeczywistych warunków technicznych, TP powinna 
zwrócić poniesione koszty OA.338 Wysokość kosztów powinna być równa 
podwojonej opłacie wniesionej przez OA za wywiad techniczny powiększonej o 
zwrot opłat poniesionych przez OA w związku ze świadczeniem usługi BSA na 
tym łączu.339 Zarówno umowy standardowe TP, jak i zawarte umowy340 przewidują 
jednak zwrot jednokrotnej opłaty za wywiad techniczny, a nie jej dwukrotność. 

                                                 
334  Zob. rozdz. 3.5.2 oferty BSA z 2006 r.  
335  oferta BSA z dnia 6 maja 2008 r., rozdz. 6.1 pkt 3b. TP ma prawo do nieudzielenia gwarancji 

terminowego uruchomienia oraz ma prawo do podniesienia opłaty instalacyjnej. 
336  oferta BSA z dnia 4 października 2006 r., rozdz. 4.1 pkt 7 i oferta BSA z dnia 6 maja 2008 r., rozdz. 

7.2 pkt 9. 
337  Zob. art. 481 pkt 1 Kodeksu cywilnego. 
338  Zob. rozdz. 3.1.2.7 pkt 6 oferty BSA z dnia 4 października 2006 r. oraz zob. też rozdz. 4.5 pkt 5 

ofert BSA z dnia 6 maja 2008 r. i z dnia 4 listopada 2008 r.  
339  W związku z tym Polkomtel wskazał, że standardowa umowa TP nie przewiduje postanowień 

zezwalających OA domagania się od TP pełnej rekompensaty z tytułu kosztów i wydatków 
ponoszonych przez OA w przypadku podjęcia przez OA błędnej decyzji na podstawie 
nieprawidłowych danych przedstawionych przez TP. W przypadku TK (zob. odpowiedź TK z dnia 
16 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 4) w umowie zawartej z TP przewidziano 
zaniżenie rekompensaty przysługującej OA. Zob. odpowiedź Polkomtela z dnia 17 marca 2009 r. na 
wniosek o udzielenie informacji, s. 6. 

340   umowy standardowe TP wersja 9, art. 14 pkt 5 oraz wersja 15 art. 16 pkt 5, wersja 21 i wersja 21bis 
art. 15 pkt 5. Zob. odpowiedź TP z dnia 2 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, 
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(222) TP wysuwa argument,341 że obowiązek zwrotu opłaty w podwójnej wysokości 
został wprowadzony w ofercie BSA z dnia 4 października 2006 r., więc umowy 
podpisane na podstawie wcześniejszej oferty BSA nie zawierają tego ustalenia, a 
zmianę w umowie dwustronnej można wprowadzić tylko na wniosek OA. Taką 
interpretację, przedstawioną przez TP, podważa fakt wykluczenia przez TP 
możliwości zwrotu opłaty w podwójnej wysokości we wszystkich umowach 
standardowych (wersja 15, 21, 21bis)342, zawartych na mocy ofert BSA z 2006 r. i 
2008 r. Fakt oferowania przez TP gorszych warunków dla OA niż w obowiązującej 
ofercie BSA, nawet w lipcu 2008 r., jest więc bezsporny. Również przypadki 
negocjacji prowadzonych przez TP z Polkomtelem i TK, które w pełni podlegały 
warunkom oferty BSA z dnia 4 października 2006 r., świadczą o tym, że TP 
odmówiła zagwarantowania OA zwrotu poniesionych opłat w wysokości 
przewidzianej w ofercie BSA.343 

 
(c) Wydłużenie terminów na niekorzyść OA 

(223) Szereg zmian wprowadzonych przez TP w umowach standardowych przyczyniło 
się do zmiany terminów przewidzianych w ofertach ramowych, ze szkodą dla OA. 
Zmiany te dotyczą terminów odnoszących się do: reklamacji technicznych i 
finansowych, realizacji połączeń dedykowanych i liniowych, migracji z 
regionalnych do lokalnych PDU, korzystania z fizycznego punktu styku oraz 
okresu ważności oświadczenia abonenta. 

Reklamacje techniczne i finansowe 

(224) Przykład przedłużenia terminów na korzyść TP odnosi się do faktu, że w umowie 
standardowej (wersja 21) TP nie wprowadziła rozróżnienia między reklamacjami 
technicznymi a finansowymi.344 W wyniku tego termin rozpatrzenia reklamacji 
technicznych OA uległ wydłużeniu do 30 dni (lub 60 dni w skomplikowanych 
przypadkach) w porównaniu z 5 dniami (lub 14 dniami w skomplikowanych 
przypadkach) ustalonymi w ofercie BSA.345 Dodatkowo pomimo tego, że we 
wcześniejszych wersjach umowy standardowej TP (wersje 9 i 15) uwzględniono 
rozróżnienie między dwoma rodzajami reklamacji (finansowe i techniczne), 
wydłużono w nich termin rozpatrywania reklamacji technicznych do 14 dni (lub 
nawet do 30 dni w skomplikowanych przypadkach), wykraczając poza termin 
przewidziany w ofercie BSA. TP utrzymywała nowe korzystne dla siebie warunki 
w umowach standardowych do 2008 r.346 W tym kontekście [OA] wyjaśnił, że 
postanowienia dotyczące reklamacji miały negatywny wpływ na stosunki z 
klientami, którzy z powodu długotrwałej procedury i niemożności korzystania z 

                                                                                                                                                 
opracowana przez TP ocena różnic w postanowieniach oferty BSA, jej umowach standardowych i 
zawartych umowach, zob. np. s. 20, 96, 139, 183, 220. 

341  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 215–216. 
342  Idem. 
343  odpowiedź TK z dnia 16 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 2 i odpowiedź 

Polkomtela z dnia 17 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 4. 
344  odpowiedź TK z dnia 16 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 4–5. 
345  Zob. rozdz, 3.2.1 pkt 3 ofert BSA z dnia 10 maja 2006 r. i z 4 października 2006 r. , rozdz. 3.2.2. pkt 

4 i 5 oferty BSA z maja 2006 r. oraz pkt 3 i 4 oferty BSA z dnia 4 października 2006 r. 
346  Dopiero stosowana przez TP umowa standardowa wersja 1 z dnia 22 grudnia 2008 r. zawierała 

dokładnie taki sam warunek oferty BSA z dnia 6 maja 2008 r.  
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zamówionych usług, rezygnowali z usług operatora.  [OA] dodał też, że tego 
rodzaju sytuacja przyczyniła się do pogorszenia jej wizerunku wśród klientów.347 

(225) TP wysuwa argument,348 że w ofercie BSA z dnia 6 maja 2008 r. UKE usunęło 
rozróżnienie między reklamacjami technicznymi i finansowymi, ustanawiając tylko 
jeden termin wynoszący 14 dni349. Potwierdza to racjonalny charakter argumentu 
TP na rzecz jednolitego sposobu traktowania reklamacji technicznych i 
finansowych. W świetle tej zmiany TP uważa, że jej postępowanie nie może być 
uznane za szkodliwe dla OA. Ponadto TP stwierdza, że w przypadku reklamacji 
technicznych wydłużenie terminu do 30 lub nawet do 60 dni było konieczne na 
początkowym etapie aktywacji usług hurtowych, gdyż OA składali zamówienia 
przekraczające ich prognozy. TP dodaje, że krajowy organ ochrony konkurencji 
badał tę kwestię i zamknął postępowanie bez stwierdzenia naruszenia po stronie 
TP. TP twierdzi więc, że opóźnienie w rozpatrywaniu reklamacji nie mogło 
spowodować pogorszenia wizerunku [OA] wśród  klientów. Według TP procedury 
rozpatrywania reklamacji nie stosuje się w odniesieniu do usuwania awarii 
technicznych łącza, a więc nie może ona wywierać wpływu na klientów OA. 
Awarie techniczne łączy abonenckich usuwa się zgodnie z inną procedurą 
dotyczącą awarii i przerw w świadczeniu usług. Ponadto zdaniem TP trudno jest 
przewidzieć, czy powodem pogorszenia wizerunku [OA] był sposób postępowania 
TP. W związku z tym TP przedstawiła wyniki postępowania kontrolnego 
przeprowadzonego przez UKE, które ujawniło, że [OA] błędnie wykonywał 
obowiązki dotyczące rozpatrywania reklamacji, co w opinii TP mogło przyczynić 
się do pogorszenia jej wizerunku wobec klientów.  

(226) Komisja nie uznała tych argumentów TP za przekonujące. Po pierwsze, należy 
podkreślić, że Komisja dokonała oceny niekorzystnego zapisu dotyczącego 
reklamacji finansowych i technicznych na podstawie postanowień zawartych w 
ofertach BSA z 2006 r. Określono w nich termin 5 dni i z tego powodu TP była 
wówczas zobowiązana do stosowania warunków zamieszczonych w tych ofertach. 
Po drugie, chociaż prawdą jest, że w ofercie BSA z dnia 6 maja 2008 r. UKE 
usunęło rozróżnienie między reklamacjami technicznymi i finansowymi, wskazało 
jednak przy tym termin 14 dni, a nie 30, a tym bardziej nie 60 dni, jaki TP 
proponowała OA. Po trzecie, propozycja TP wydłużenia terminu rozpatrywania 
reklamacji była omawiana z UKE w trakcie postępowania wprowadzającego ofertę 
BSA z 2008 r.; UKE wyjaśniło wówczas TP, że „[z]aproponowane przez TP 
terminy [do 30 dni i do 60 dni] są nie do akceptowania chociażby ze względu na 
terminy, które obowiązują Operatorów Korzystających w stosunku do ich 
Abonentów (…). Ponadto dokładna analiza „regulaminu świadczenia usługi 
neostrada tp (…) dowodzi, że TP jest w stanie rozpatrywać reklamacje w terminie 
14 dni.”350  

(227) Komisja nie może również zaakceptować argumentów TP dotyczących 
konieczności wydłużenia terminów ze względu na przekraczanie prognoz przez 
OA. Ten niekorzystny warunek proponowano OA w trakcie negocjowania umów o 
dostępie, a więc w czasie, gdy TP w żaden sposób nie mogła przewidzieć, że po 
podpisaniu umowy, OA będą składać więcej zamówień niż zaplanowane przez nich 
w prognozach. To wyraźnie obrazuje strategię TP niekorzystną dla OA. 

                                                 
347  odpowiedź [OA] z dnia […]  marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 9. 
348  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 177–183.  
349  W wyniku tego termin rozpatrzenia reklamacji technicznych, początkowo określony w ofercie BSA 

jako 5-dniowy, został wydłużony do 14 dni. 
350  decyja UKE wprowadzająca ofertę BSA z dnia 6 maja 2008 r., s. 44. 
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(228) Ponadto sam fakt, że krajowy organ ochrony konkurencji zamknął postępowanie 
bez podjęcia decyzji o naruszeniu, nie potwierdza braku takiego naruszenia. W 
rzeczywistości organ ten zamknął postępowanie na podstawie art. 131 ust. 1 
polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na wstępnym etapie, bez 
wydania orzeczenia o istnieniu naruszenia. Niemniej jednak, fakt, że krajowy organ 
konkurencji zakończył postępowanie nie oznacza, że nie istniało naruszenie art. 
102 TFUE. Sąd ostatnio potwierdził, że stwierdzenie braku naruszenia art. 102 
TFUE pozostaje w wyłącznej gestii Komisji.351 Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia 
1/2003 wyklucza możliwość podjęcia decyzji przez krajowy organ konkurencji 
stwierdzającej brak naruszenia artykułu 102 TFUE.  

(229) I na koniec, oczywiste jest, że pogorszenie wizerunku [OA] poprzez odstąpienie od 
stosowania właściwych przepisów dotyczących rozpatrywania reklamacji swoich 
klientów nie leży w jej interesie. Postępowanie kontrolne przeprowadzone przez 
UKE ujawniło, że TP nie uruchomiła większości zamówień [OA] w prawidłowy i 
terminowy sposób (np. „na dzień 12 marca 2007 r. – (…) [zrealizowała] 57% 
wszystkich (…) zamówień”). UKE stwierdziło, że „[w] związku z powyższym należy 
przyjąć, iż pogorszenie stosunków [OA] z […] abonentami mogło być przede 
wszystkim spowodowane działaniami TP w zakresie terminowości realizacji 
składanych przez [OA] wnioskami i związanych z nimi reklamacjami abonentów do 
[OA].”352 Ponadto Komisja uznała za nieprzekonujący argument TP dotyczący 
braku wpływu procedury rozpatrywania reklamacji na klientów OA. W ofercie 
BSA stwierdzono wyraźnie, że „[o]perator Korzystający może złożyć reklamację 
techniczną z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez TP 
Usługi.”353 Świadczy to o bezpośrednim wpływie, jaki procedura rozpatrywania 
reklamacji wywiera na klientów OA. 

 Połączenia dedykowane i liniowe 

(230) Zgodnie z ofertą BSA z 2006 r.354 TP była zobowiązana do realizacji połączenia 
dedykowanego lub liniowego z PDU w terminie maksymalnie 24 dni355 od daty 
przyjęcia przez OA zaproponowanych przez TP warunków technicznych budowy 
PDU. Termin ten mógł ulec wydłużeniu do 6 lub 8 miesięcy, jeżeli TP nie 
posiadała odpowiedniej infrastruktury.356 W związku z tym TP w swoich 
standardowych umowach przewidziała możliwość dalszego wydłużenia tego 
terminu w przypadku, gdy większa ilość czasu potrzebna była TP na uzyskanie 
zezwoleń administracyjnych. W umowie zawartej z [OA], TP wprowadziła na 
niekorzyść OA dodatkowy termin wydłużający realizację połączenia o 11 

                                                 
351  Orzeczenie Sądu z dnia 4 maja 2011 w sprawie C-375/09, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów przeciwko Tele2 Polska sp. z o.o. [teraz Netia], pkt 29. 
352  opinia UKE dotycząca odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 17 i 18. 
353  oferta BSA z 2006 r. rozdz. 3.2.1 pkt 1 i oferta BSA z 2008 r. rozdz. 7.3 pkt 2. 
354  W ofercie BSA z dnia 10 maja 2006 r. określono termin 30 dni z możliwością przedłużenia do 6 

miesięcy (w przypadku łącza dedykowanego) lub 8 miesięcy (w przypadku połączenia liniowego) w 
sytuacji, gdy TP nie ma odpowiedniej infrastruktury. W ofercie BSA z dnia 4 października 2006 r. 
wprowadzono 24-dniowy termin budowy PDU dla łącza dedykowanego i połączenia liniowego z 
możliwością przedłużenia o 1 miesiąc w sytuacji, gdy TP musi zakupić urządzenia techniczne od 
dostawców zewnętrznych, oraz o 8 miesięcy, jeżeli TP musi zmodernizować węzeł ATM. 

355  Poprzednia oferta BSA z dnia 10 maja 2006 wyznaczyła 30 dni na wdrożenie połączenia 
dedykowanego i liniowego.  

356  Zob. część 2.3.1 pkt 1 i 2.5.1 pkt 1 oferty BSA z dnia 10 maja 2006 r. oraz zob. też część 3.1.1.4.5 
pkt 1, 3 i 4 oferty BSA z dnia 4 października 2006 r. . 



 78

miesięcy.357 Operator Tele2 wskazał, że zmiany dokonywane w tym zakresie przez 
TP wprowadzają „możliwość wydłużenia budowy PDU, a tym samym opóźnienia 
rozpoczęcia przez Tele2 komercyjnego świadczenia.”358 Polkomtel również 
stwierdził, że w umowie standardowej (ostatecznie przyjętej przez OA) TP zawarła 
warunek, który umożliwia jej odmowę ustanowienia połączenia dedykowanego.359 
Netia szacuje, że „[w]prowadzone przez TP rozwiązanie może wydłużyć okres 
oczekiwania Netii na przyłączenie do sieci TP z 6 do 17 miesięcy (…) a więc 
znacznie oddalić w czasie możliwość zaoferowania własnych usług detalicznych w 
oparciu o sieć TP. W ten sposób TP pośrednio może umocnić swoją pozycję na 
rynku usług detalicznych.”360  

(231) Argument TP361, że potrzeba jej więcej czasu na budowę PDU w przypadku, gdy 
konieczne są zezwolenia administracyjne, nie jest przekonujący, gdyż dodatkowy 
okres 6 i 8 miesięcy określony w ofertach BSA z 2006 r. był właśnie przewidziany 
dla umożliwienia uzyskania przez TP zezwoleń lub uzgodnień administracyjnych 
od stron trzecich. Ten tok rozumowania jest zgodny z oceną UKE. Krajowy organ 
regulacyjny potwierdził362, że w trakcie ustalania w ofertach BSA z 2006 r. 
terminów regulacyjnych, wziął pod uwagę czas potrzebny na uzyskanie zezwoleń 
administracyjnych oraz innych uzgodnień, koniecznych w celu zakończenia 
procesu inwestycji w infrastrukturę. W szczególności UKE podkreśliło, że wziął 
pod uwagę problemy wiążące się z praktyką TP powolnej budowy PDU. UKE 
ustanowiło określone terminy w oparciu o postanowienia zawarte w ofercie RIO 
(Oferta ramowa w zakresie połączeń sieci), które szczegółowo regulują proces 
budowy PDU.363 Dlatego też Komisja uważa, że TP nie miała żadnych słusznych 
powodów uzasadniających dalsze wydłużanie wyżej wymienionych terminów 
oferty BSA z 2006 r. TP była zobowiązana to ich stosowania, aż do wprowadzenia 
oferty BSA z 2008 r i nie mogła dowolnie ich wydłużać. Zmiana wprowadzona w 
2008 r. nie wydłużyła automatycznie tych terminów, ale wydłużyła je tylko pod 
warunkiem i po przedstawieniu dowodu, że procedury administracyjne nadal 
trwają. Wprawdzie podczas modyfikacji oferty BSA w listopadzie 2008 r. UKE 
przyznało, że termin budowy PDU może ulec kolejnemu wydłużeniu o czas 
potrzebny na uzyskanie koniecznych zezwoleń administracyjnych, ale uznało364, że 
w przypadku łącznego wystąpienia różnych powodów przemawiających za 
wydłużeniem terminu (np. potrzeba zakupu urządzeń od dostawców zewnętrznych, 
potrzeba zwiększenia przepustowości PDU oraz potrzeba uzyskania zezwoleń 
administracyjnych), TP nie może kumulować poszczególnych okresów. 

Migracja OA z regionalnych do lokalnych PDU 

(232) Analogicznie TP wydłużyła termin migracji OA z regionalnych do lokalnych PDU 
w swoich standardowych umowach365 i w zawartych umowach z 30 (lub 24) dni366 

                                                 
357  odpowiedź [OA] z dnia [*]r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 7–8. 
358  odpowiedź Tele2 z dnia 2 kwietnia 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 12. 
359  odpowiedź Polkomtela z dnia 17 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 7–8. 
360  odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 7–8. 
361  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 167–171. 
362  opinia UKE dotycząca odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 14–15. 
363  decyzja UKE dotycząca oferty BSA z dnia 4 października 2006 r., s. 81. 
364  decyzja UKE dotycząca oferty BSA z dnia 4 listopada 2008 r., s. 24 i 134. 
365  Wszystkie standardowe umowy TP: wersja 9, 15, 21 i 21 bis . 
366  Zob. rozdz. 2.1.1.4. pkt 10 oferty BSA z dnia 4 października 2006 r. : „Proces migracji zasobów 

następuje w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż ustalone w Ofercie dla 
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przewidzianych w ofercie BSA z dnia 4 października 2006 r. do 60 dni. W tym 
względzie, TP nie zaprzecza, że takie postanowienie było zawarte w umowach 
standardowych. Zauważa też, że w praktyce migracja była wykonywana w ciągu 10 
dni roboczych. Ponadto TP stwierdza367, że większość OA podpisała umowę o 
dostępie na warunkach zawartych w ofercie BSA z dnia 6 maja 2006 r., w której 
termin ten ustalono na 60 dni.  

(233) Komisja nie może uznać tego argumentu TP. Po pierwsze, TP nie przedstawiła 
żadnego dokumentu, który by dowodził, że TP w praktyce wykonywała migrację w 
ciągu 10 dni roboczych. Po drugie, Komisja ocenia możliwy wpływ propozycji 
umownych, które stawiały OA w niekorzystnym położeniu na początku negocjacji. 
Nieistotne jest czy później TP wykonywała migrację dla OA w krótszym okresie, 
gdyż OA musiał wziąć pod uwagę dłuższe terminy w planowaniu swojej 
działalności. W końcu, TP nadal proponowała ten niekorzystny warunek po 
wprowadzeniu oferty BSA z dnia 4 października 2006 r. Na przykład TP 
zaproponowała Polkomtelowi niekorzystny warunek przewidujący 60-dniowy 
termin migracji i podpisała z nim umowę zawierającą to niekorzystne 
postanowienie w dniu 18 maja 2007 r.368  

Fizyczne punkty styku 

(234) Zgodnie z warunkami oferty BSA z dnia 10 maja 2006 r. w sytuacji, gdy TP nie 
była w stanie rozbudować fizycznego punktu styku w ciągu 30 dni, powinna 
przedstawić OA szczegółowe wyjaśnienie przyczyn odmowy rozbudowy i 
rozwiązanie alternatywne.369 W umowie standardowej TP wprowadziła dodatkowe 
okoliczności umożliwiające dalsze przesunięcie tego terminu.370 I tak np. jeżeli 
rozbudowa wymagała zakupienia urządzeń, okres realizacji mógł zostać wydłużony 
o czas potrzebny na dokonanie zakupu tych urządzeń. Telefonia Dialog uznała tę 
zmianę za dodatkowe ograniczenie narzucone przez TP.371  

(235) TP wysuwa argument,372 że nie jest w stanie kontrolować czasu wymaganego do 
realizacji umów przez dostawców elementów sieci. Stwierdza też, że UKE 
zaakceptowało ten tok rozumowania, a w ofercie BSA z dnia 6 maja 2008 r. 
przewidziano takie samo postanowienie, jakie TP wprowadziła do umów 
standardowych. 

(236) Komisja nie zaakceptowała argumentu TP, że nie ma ona wpływu na dostawców 
zewnętrznych. Po pierwsze, TP jest jednym z największych przedsiębiorstw w 
Polsce i dysponuje znaczącą siła przetargową oraz swobodą wyboru wiarygodnych 
wykonawców, którzy są w stanie dotrzymać nawet bardzo napiętych terminów. 
Mogła więc domagać się od dostawców terminowego wykonania umów. Po drugie, 
nie jest prawdą, że w ofercie BSA z dnia 6 maja 2008 r.373 UKE uznało tok 

                                                                                                                                                 
potrzeb rozbudowy lub uruchomienia nowego lokalnego punktu styku sieci”; (30 dni w przypadku 
kolokacji i 24 dni w przypadku połączenia liniowego i łącza dedykowanego). 

367  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 172–173. 
368  odpowiedź Polkomtela na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r. 
369  Zob. rozdz. 2.5.1.5 oferty BSA z dnia 10 maja 2006 r.  
370  umowa standardowa TP wersja 9, art. 21 pkt 4 i art. 22 pkt 4; wersja 15, art. 22 pkt 4, art. 8 pkt 9 i 

art. 23 pkt 5; wersja 21 i 21bis, art. 21 pkt 4, art. 8 pkt 9 i art. 22 pkt 5. 
371  odpowiedź Telefonii Dialog z dnia 9 października 2009 r., s. 11; „Dodatkowe ograniczenia 

polegające na możliwości wydłużania terminów realizacji Zamówień z powodów niezależnych od 
Operatora.” 

372  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 174–176. 
373  rozdz. 2.8 pkt 7–10. 
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rozumowania TP i wydłużyła 30-dniowy termin.374 W rzeczywistości, podobnie jak 
poprzedniej ofercie BSA z 2006 r., również w ofercie BSA z 2008 r. zezwolono na 
wydłużenie tego terminu tylko o 1 miesiąc (a nie o 3 miesiące, jak w wersji 15 
umowy TP). 

Ograniczony okres ważności oświadczeń abonentów 

(237) W umowie standardowej (wersja 9), TP zawarła warunek, że oświadczenie 
abonenta, w którym wnioskuje on o świadczenie usług przez OA, jest ważne przez 
20 dni roboczych od daty podpisania. W wersji 9 umowy standardowej TP stanowi, 
że „[w] celu rozpoczęcia świadczenia Usługi Abonenckiej Operator Korzystający 
składa prawidłowo wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentacji Operatora Korzystającego pisemne zamówienie („Zamówienie”) (…) 
wraz z Oświadczeniem Abonenta TP.”375 Jest to warunek niekorzystny w 
porównaniu z postanowieniem zawartym w ofercie BSA, który przewidywał, że 
okres ważności oświadczenia abonenta wynoszący 20 dni roboczych, jest istotny 
tylko w celu złożenia zamówienia przez OA do TP.376 Telefonia Dialog wyjaśniła, 
że „[o]ferta stanowi, że OK ma złożyć zamówienie w ciagu 20 dni od podpisania 
Oświadczenia (na późniejszym etapie weryfikacji i realizacji Zamówienia termin 20 
dni nie ma znaczenia). Z umowy wynika, że jeżeli cały proces przejmowania 
abonenta nie zamknie się w terminie 20 dni roboczych (…) to trzeba go rozpocząć 
od początku.”377 Telefonia Dialog uznała ten element za „dodatkowe ograniczenie” 
nałożone na OA. 

(238) TP argumentowała, iż brak jest różnicy między standardową umową TP a ofertą 
BSA, które przewidują ten sam okres ważności oświadczenia abonenta.378 W 
rzeczywistości stwierdzenie to jest nieprawidłowe. Okres ważności oświadczenia 
abonenta określony przez TP uzależniony był od złożenia prawidłowego 
zamówienia przez OA. Ten wymóg sprawił, że TP ograniczyła okres ważności tego 
oświadczenia o okres konieczny na uzupełnienie zamówienia przez OA w 
przypadku braków formalnych. W przeciwieństwie do tego, w ofercie BSA 
ustalono jedynie, że OA powinien złożyć zamówienie w ciągu 20 dni od daty 
podpisania oświadczenia przez abonenta.379 TP bardzo często wymieniała 
„przekroczony termin od daty podpisania Oświadczenia przez Abonenta”, jako 
przyczynę odrzucenia zamówień OA.380 W latach 2007–2010 TP odrzuciła z tego 
powodu ponad 6 400 zamówień złożonych przez OA.381 Netia wskazała, że 
odrzucenie zamówienia z przyczyn formalnych (także z powodu przekroczenia 

                                                 
374  W ofercie BSA z dnia 4 października 2008 r. wprowadzono termin 30 dni w przypadku kolokacji i 

24 dni w przypadku połączenia liniowego. 
375  umowa standardowa TP wersja 9, art. 7 pkt 1. 
376  W ofercie BSA z 2006 r. stwierdzono wyraźnie: „W celu rozpoczęcia świadczenia Usługi 

Abonenckiej Operator Korzystający składa pisemnie zamówienie, do (...) w terminie 20 Dni 
Roboczych od daty podpisania Oświadczenia przez Abonenta TP”,  rozdz. 3.1.2.1 pkt 1. 

377  odpowiedź Telefonii Dialog z dnia 13 marca 2009 r na wniosek o udzielenie informacji, s. 18–19 
oraz opinia Telefonii Dialog przedstawiona dnia 9 października 2009 r., s. 7–8. 

378  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 203–208. 
379  oferta BSA z dnia 10 maja 2006 r., rozdz. 3.1.1.1 pkt 1 oraz umowa standardowa wersja 9, art. 7 pkt 

1. 
380  odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 22 grudnia 2008 r., s. 5 pozycja 21; TP 

wśród przyczyn (kodów) odrzucania zamówień z powodów fomalnych w trakcie weryfikacji 
wykorzystywała również "przekroczony termin od daty podpisania oświadczenia przez abonenta”. 

381  odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji udzielona  odpowiednio w dniu 4 lutego 2009 r. i 
w dniu 17 grudnia 2010 r. 
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okresu ważności oświadczenia abonenta) "wymaga ze strony OA ponownego 
kontaktu z klientem"382, co niepotrzebnie wydłuża proces złożenia zamówienia 
Ponadto stwierdzenie TP, że czasami uwzględniała w umowie dłuższy okres 
ważności oświadczenia abonenta (np. 40 lub 50 dni) nie może być brane pod 
uwagę, ponieważ nie przedstawiła żadnego dokumentu na jego poparcie. 

(239) W umowach standardowych TP wprowadziła dodatkowe ograniczenia dotyczące 
realizacji zamówień abonentów. Kwestię tę omówiono szerzej w punktach (212) - 
(220) powyżej. 

2.1.2. Warunki dotyczące LLU 

 
(240) Komisja dokonała następującego podziału określonych niekorzystnych warunków 

dotyczących standardowych umów LLU: 

a) wyłączenie klauzul umownych na niekorzyść OA; 

b) modyfikacja klauzul umownych na niekorzyść OA. 

a) Wyłączenie klauzul umownych na niekorzyść OA 

(241) TP wyłączyła ze swoich standardowych umów LLU szereg klauzul umownych na 
niekorzyść OA. Klauzule te dotyczą: definicji informacji ogólnych, definicji 
kolokacji wirtualnej, udostępnienia interfejsu IT oraz inspekcji. 

Definicja informacji ogólnych 

(242) Zawarta w ofercie LLU definicja informacji ogólnych (IO) określa minimalny 
zakres informacji, jakie TP ma obowiązek przekazywać OA.383 Materiał 
dowodowy, jakim dysponuje Komisja, wskazuje, że w pierwszej umowie 
standardowej (wersja 14) TP nie zamieściła definicji IO. Mimo że definicja ta 
została wprowadzona do następnych umów standardowych (wersja 16 i 18), TP 
zawęziła jej zakres.384 Zmieniona definicja IO nie obejmowała obowiązku TP do 
udzielania informacji na temat np. lokalizacji, adresu w którym znajduje się szafa 
rozdzielcza dla każdego kabla rozdzielczego, obszaru geograficznego 

                                                 
382 odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 2. Zob. też: uwagi 

UKE do odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 20. 
383  Zob. definicja informacji ogólnych na s. 4 ofert LLU zarówno z dnia 5 października 2006 r. , jak i z 

dnia 3 kwietnia 2007 r. zawierających szczegółowe informacje dotyczące np. lokalizacji (adresów) 
PG TP, obszaru geograficznego obsługiwanego przez daną PG, zakresu numeracyjnego żądanego 
węzła dostępowego na poziomie PG, lokalizacji stanowisk kolokacji, liczby kabli magistralnych 
zakończonych na danej PG oraz ilości par (pojemności) każdego z nich, liczby zajętych par w kablu 
magistralnym, parametrów technicznych par miedzianych, lokalizacji (adresu) szafy magistralnej 
dla każdego kabla magistralnego, obszaru geograficznego obsługiwanego przez daną szafę 
magistrlną, zakresu numeracyjnego żądanego węzła dostępowego na poziomie szafy magistralnej, 
liczby kabli rozdzielczych zakończonych w danej szafie magistralnej, liczby par zakończonych w 
danej szafie magistralnej dla każdego kabla rozdzielczego, parametrów technicznych par 
miedzanych dla danego kabla rozdzielczego, lokalizacji (adresu), pod którym znajduje się szafa 
rozdzielcza dla każdego kabla rozdzielczego, możliwości technicznych dołączenia kabla 
korespondencyjnego, obszaru geograficznego obsługiwanego przez daną szafę rozdzielczą, liczby 
przyłączy abonenckich zakończonych w danej szafie rozdzielczej, liczby przyłączy abonenckich 
zajętych w danej szafie rozdzielczej oraz parametrów technicznych przyłączy abonenckich w danej 
szafie rozdzielczej. 

384  Zob. art. 1 umów standardowych TP, zob. wersja 14; wersja 16 i wersja 18. 
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obsługiwanego przez daną szafę rozdzielczą (nazwa ulic i numery domów), liczby 
przyłączy abonenckich zakończonych w danej szafie rozdzielczej, liczby zajętych 
przyłączy abonenckich w danej szafie rozdzielczej, parametrów technicznych 
przyłączeń abonentów w danej szafie rozdzielczej (np. długość kabla), czy też ilość 
par abonenckich w szafie rozdzielczej, do których są dołączone przyłącza 
abonenckie. Wielu OA zwróciło uwagę Komisji na tą kwestię.385 Telefonia Dialog 
np. wskazała, że brak definicji umożliwił TP przekazywanie OA „[s]łab[ej] 
jakoś[ci] Informacji Ogólnych [co] skutkuje niemożnością przygotowania oferty 
detalicznej, nie mówiąc o jej realizacji.”386 

(243) TP utrzymuje387, że zamieszczenie definicji IO w umowach standardowych nie 
było konieczne, gdyż oferta LLU zawiera taką definicję i zobowiązuje TP do 
przekazywania OA informacji ogólnych, nawet przed zawarciem umowy o 
dostępie.388 TP wyjaśnia też, że wprowadzone przez nią w umowach 
standardowych (wersja 16 i 18) ograniczenie zakresu definicji informacji ogólnych 
„był adekwatny do możliwości TP przekazywania wymaganych danych (tj. 
adekwatny do zakresu posiadanych danych)”389 Z tych powodów, ale również ze 
względu na decyzję krajowego organu regulacyjnego ustalającą zasady dostępu TD 
do IO, TP uznała stwierdzenie TD za bezzasadne. Tak czy inaczej, TP wyjaśnia, że 
zawsze dążyła do przekazywania IO na możliwie najwyższym poziomie. W 
podsumowaniu TP ponownie stwierdza, odwołując się do odpowiedzi Netii i Tele2 
na wezwanie do udzielenia informacji, że żaden z wymienionych OA nie otrzymał 
gorszych warunków niż określone w ofercie LLU. 

(244) Komisja nie akceptuje argumentów TP. Po pierwsze, należy zauważyć, że to 
podpisana przez TP i OA umowa o dostępie daje OA pewność prawną w zakresie 
współpracy dwustronnej i stanowi podstawę prawną w sporach sądowych między 
stronami. Po drugie, nie można uznać słuszności twierdzenia TP, że wyłączenie z 
umowy definicji IO ma związek z faktem, iż IO przekazywane są przed zawarciem 
umowy. OA ma prawo złożenia wniosku o przekazanie IO na każdym etapie 
współpracy, również po zawarciu umowy o dostępie (np. OA może zwrócić się z 
wnioskiem o przekazanie IO na temat pętli lokalnych znajdujących się w obszarze 
geograficznym, którego OA nie brał wcześniej pod uwagę). Dlatego też definicja 
zamieszczona w umowie o dostępie, w formie zaproponowanej przez TP, nie 
spełnia minimalnych warunków ustalonych w ofercie LLU. Po trzecie, argument 
TD dotyczący złej jakości IO, udzielanych przez TP, świadczy o tym, że brak 
precyzyjnej definicji tego rodzaju informacji w umowie o dostępie, prowadzi do 
uchylania się TP przed wykonywaniem obowiązku przekazywania rzetelnych i 
kompletnych danych. Fakt ten, dodatkowo potwierdzony przez innych OA, opisano 
szczegółowo w sekcji VIII.5. I na koniec, w odniesieniu do Netii i Tele 2, mimo że 
zawarte umowy rzeczywiście zawierały odniesienie do odpowiedniej definicji IO, 
umowy standardowe TP nie obejmowały tej definicji, a zatem stawiały OA w 
niekorzystnym położeniu na początku negocjacji. 

                                                 
385  odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 17, odpowiedź 

Tele2 z dnia 2 kwietnia 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 15 oraz odpowiedź Telefonii 
Dialog z dnia 13 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 32. 

386  odpowiedź Telefonii Dialog z dnia 13 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 32. 
387  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 286–292. 
388  W odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego TP wskazuje, że w ostatnim zdaniu umowy 

określono, iż w sprawach nieuregulowanych przepisami umowy „strony” powinny stosować się do 
przepisów oferty LLU, Kodeksu cywilnego i prawa wtórnego; zob. odpowiedź TP na pismo z 
opisem stanu faktycznego, s. 8. 

389  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 291, s. 60. 
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Definicja kolokacji wirtualnej 

(245) W standardowej umowie TP całkowicie pominięto definicję kolokacji wirtualnej. 
Kolokacja tego rodzaju umożliwia OA połączenie nawet w sytuacji braku 
fizycznego dostępu do miejsc kolokacyjnych. Telefonia Dialog uznała to 
pominięcie za „zawężenie możliwości operatora” przy realizacji kolokacji w tych 
okolicznościach.390  

(246) TP przyznaje, że wyłączyła tę definicję ze standardowych umów o dostępie, ale 
podkreśla, że zachowała ją w umowach kolokacji, a więc zmiana nie mogła mieć 
żadnego wpływu na sytuację OA.391 TP zwraca uwagę na fakt, że w praktyce OA 
nie składali formalnych wniosków o kolokację wirtualną, gdyż według TP tego 
rodzaju rozwiązanie w postaci zdefiniowanej w ofercie LLU nie jest dla nich 
korzystne. Zamiast tego TP zaoferowała korzystniejsze rozwiązanie – tzw. 
„kolokację quasi-wirtualną”, stwarzającą OA możliwość umieszczenia własnych 
urządzeń w szafach TP w każdej lokalizacji, w której istnieją odpowiednie warunki 
techniczne, nawet w przypadku, gdy TP nie jest właścicielem budynku. 

(247) Komisja nie uznała tego argumentu TP za przekonujący. Po pierwsze, TD jako 
potencjalny beneficjent postanowień ofert ramowych posiada wiedzę do dokonania 
oceny ewentualnego wpływu propozycji TP. Po drugie, TP nie przedstawiła 
dowodu potwierdzającego zamieszczenie tej definicji w umowie kolokacji zawartej 
z tym OA. Ponadto wiele oświadczeń przekazanych przez OA przeczy 
argumentowi TP. W 2008 r. w trakcie dyskusji z udziałem UKE, TP i OA 
poświęconej problemom dotyczącym LLU, OA wskazali również na kolokację 
wirtualną jako jeden z problemów, w związku z tym, że nie jest oferowana przez 
TP.392 Po trzecie, TP powinna była zamieścić postanowienia dotyczące kolokacji 
wirtualnej zgodnie z wymogami oferty LLU. W przypadku, gdy OA już podpisał 
umowę kolokacji w zakresie innych usług regulowanych, nie musiał on 
podpisywać dodatkowej umowy kolokacji. Nie wyklucza to możliwości 
wprowadzenia tej definicji również w proponowanych umowach kolokacji, 
służących innemu celowi; tego rodzaju umowy, jak przyznała sama TP, ustalają 
szczegółowe warunki instalacji urządzeń OA. I na koniec, oferowana przez TP 
kolokacja quasi-wirtualna nie przyniosła żadnych korzyści OA, gdyż została 
opracowana i oferowana przez TP dopiero w 2009 r., a więc znacznie później niż 
ten niekorzystny warunek pojawił się w umowie standardowej.393  

Udostępnienie interfejsu systemu informatycznego (interfejsu IT) 

(248) W przeciwieństwie do postanowień ofert LLU, w standardowej umowie TP nie 
przewidziano udostępnienia interfejsu IT, który umożliwiłby OA dostęp do bazy 
danych TP. Telefonia Dialog uznała, że stanowi to „ograniczenie możliwości 
zdobywania klientów przez OA.”394 

                                                 
390  odpowiedź Telefonii Dialog z dnia 13 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 30. 
391  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 277–282; w odpowiedzi na pismo z opisem stanu 

faktycznego TP powtarza te same argumenty, s. 8. 
392  Zob. informacje opublikowane na stronie internetowej UKE: 

http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead24&news_cat_id=263&news_id=3014&layout=8
&page=text. 

393  odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 4 listopada 2010 r. s. 43. 
394  odpowiedź Telefonii Dialog z dnia 13 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 32. 
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(249) TP wyjaśniła,395 że nie zamieściła tego postanowienia w umowie standardowej 
jako że nałożony na nią obowiązek udostępnienia interfejsu wywodzi się 
bezpośrednio z oferty LLU, zatem nie ma potrzeby wprowadzenia tego 
postanowienia do umów standardowych. TP podkreśla ponadto, że nie była gotowa 
do wdrożenia interfejsu IT, ale i żaden z OA nie dysponował systemem 
umożliwiającym połączenie z interfejsem TP. 

(250) Komisja nie uznała tego uzasadnienia TP za przekonujące. Nie ulega wątpliwości, 
że warunek zapewnienia dostępu do bazy danych TP za pośrednictwem interfejsu 
powinien zostać zamieszczony w umowie standardowej oraz, że TP dysponowała 
wystarczającą ilością czasu na przygotowanie się do udostępnienia takiego 
narzędzia informatycznego.396 Oprócz przedstawionych wyżej argumentów 
dotyczących definicji IO (zob. punkty (242) - (244)), Komisja zwraca uwagę, że 
brak udostępnienia interfejsu IT ma związek ze strategią TP, która nie przewiduje 
przekazywania rzetelnych i pełnych danych o zasadniczym znaczeniu dla OA; 
kwestię tę omówiono szczegółowo w sekcji VIII.5 niniejszej decyzji. 

 Inspekcje 

(251) TP wyłączyła też ze swoich umów standardowych postanowienia zawarte w ofercie 
LLU dotyczące inspekcji (wersja 14, 16 i 18). Te zasadnicze zapisy dawały OA 
prawo do sprawdzenia technicznej dostępności lokalnych pętli abonenckich, np. w 
przypadkach, gdy TP odmówiła dostępu do nich. Według Telefonii Dialog brak 
tych postanowień wyeliminował przysługujące OA prawo do żądania 
przeprowadzenia inspekcji w celu zweryfikowania odmowy TP, uzasadnianej 
względami technicznymi.397 Ponadto Netia stwierdziła, że „[b]rak w podpisanej 
umowie zapisów Oferty przewidujących możliwość przeprowadzania inspekcji w 
przypadku negatywnego rozpoznania przez TP, przy powołaniu się na brak 
możliwości technicznych lub zagrożenie dla integralności sieci TP, wniosków i 
zamówień Netii związanych z realizacją usługi Dostępu do LPA w praktyce 
uniemożliwia weryfikację przez Netię prawdziwoś[ci] informacji o braku 
możliwości technicznych świadczenia usługi.”398  

(252) TP wysuwa argument399, że uwzględnienie w umowach z AO postanowień 
dotyczących przeprowadzenia inspekcji nie było konieczne, gdyż obowiązek 
nałożony na TP opierał się na samej ofercie LLU, a więc w tym przypadku nie 
miało znaczenia, czy postanowienie to znajdowało się w umowie podpisanej przez 
OA, skoro OA mógł skorzystać z prawa do inspekcji nawet przed podpisaniem 
umowy o dostępie (zob. rozdział 1.1.9 pkt 1 i 2 oferty LLU). I na koniec, TP 
odrzuca argumenty TD i Netii dotyczące braku możliwości weryfikacji, czy istnieją 
możliwości techniczne konieczne do świadczenia usług. 

                                                 
395  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 326–331. 
396  TP była świadoma obowiązku udostępnienia tego rodzaju interfejsu od dnia 29 kwietnia 2004 r., gdy 

Ministerstwo Infrastruktury wydało rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań 
związanych z zapewnieniem dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (Dz. U. Nr 118, pozycja 1235); 
zob. też opinia UKE dotycząca odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 14. 

397  odpowiedź Telefonii Dialog z dnia 13 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji , idem, s. 
31. 

398  odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 23–24. 
399  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 293–297; w odpowiedzi na pismo z opisem stanu 

faktycznego TP powtarza te same argumenty, zob. odpowiedź TP na pismo z opisem stanu 
faktycznego, s. 8. 
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(253) Komisja nie uznała tych argumentów TP za przekonujące. Oferta LLU określa 
prawo OA do wnioskowania o przeprowadzenie inspekcji i stanowi istotny 
instrument zapewniający, że TP nie odrzuca zamówień OA na podstawie 
nieuzasadnionych przyczyn i świadczy usługi OA na nie gorszym poziomie niż 
usługi świadczone przez TP swoim klientom.400 TP nie ma racji twierdząc, że OA 
może dochodzić swojego prawa do wnioskowania o przeprowadzenie inspekcji 
wyłącznie na podstawie oferty LLU, jako że oferta LLU nie kreuje wiążących i 
dających się wyegzekwować praw i obowiązków dla stron. Ponadto UKE słusznie 
wskazało, że wyłączenie mechanizmu inspekcji miało negatywny wpływ na 
przysługujące OA prawo do żądania zwrotu kosztów jej przeprowadzenia.401 
Dodatkowo zawarte w umowie dwustronnej postanowienie dotyczące mechanizmu 
inspekcji stanowiłoby dla OA podstawę do obrony swoich praw w postępowaniu 
cywilnym. Ponadto UKE nie zaakceptowało propozycji TP w sprawie wyłączenia 
tego mechanizmu z umowy o dostępie, gdyż „jest bardzo ważnym elementem 
współpracy międzyoperatorskiej w zakresie świadczenia usługi Dostępu do LPA 
[lokalnej pętli abonenckiej].”402 

b) Modyfikacja klauzul umownych na niekorzyść OA 

(254) W swoich umowach standardowych TP wprowadziła klauzule, które nie 
odzwierciedlały postanowień zawartych w odpowiednich ofertach LLU, na 
niekorzyść OA. Zmiany te dotyczyły klauzul zawierających: ograniczania 
dotyczące realizacji zamówień OA na łącza abonenckie, definicję współdzielonego 
dostępu do uwolnionej lokalnej pętli abonenckiej, definicję kolokacji, definicję 
łączy abonenckich, opłatę za wywiad techniczny i wydłużanie terminów na 
rozpatrywanie reklamacji technicznych. 

Ograniczenia dotyczące realizacji zamówień OA na łącza abonenckie 

(255) W odniesieniu do procedury realizacji zamówień OA na łącza abonenckie, 
standardowe umowy TP (wersja 14, 16 i 18) zawierały postanowienia gorsze od 
warunków ustalonych w ofercie LLU. W  ofercie LLU przewidziano, że w ciągu 7 
dni roboczych od daty złożenia zamówienia spełniającego wymogi formalne TP: 
(a) udziela odpowiedzi pozytywnej i przedstawia warunki techniczne konieczne do 
realizacji tego zamówienia; (b) w przypadku braku możliwości technicznych 
realizacji zamówienia mającej charakter tymczasowy, TP może odmówić realizacji 
zamówienia w okresie niezbędnym do dokonania koniecznych czynności 
dostosowawczych; (c) w przypadku braku możliwości technicznych realizacji 
zamówienia TP musi przedłożyć szczegółowe uzasadnienie braku możliwości 
technicznych i przedstawić rozwiązanie alternatywne; oraz (d) w przypadku, gdy 
realizacja zamówienia nie jest możliwa z przyczyn technicznych i w przypadku 
braku rozwiązania alternatywnego, TP jest zobowiązana do przedstawienia 
szczegółowego uzasadnienia i wyjaśnienia przyczyn takiego stanu rzeczy.403 

                                                 
400  rozdz. 1.1.9 pkt 2 zawierający opis możliwości zweryfikowania przez OA, czy TP wdrożyła usługę 

dostępu do lokalnej pętli abonenckiej na warunkach nie gorszych niż oferowane własnym 
abonentom. 

401  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, s. 36–37. 
402  Decyzja UKE z dnia 30 lipca 2007 r. wydana dla PTC, opublikowana na stronie internetowej UKE: 

http://www.bip.uke.gov.pl/_gAllery/44/01/4401.pdf s. 45. 
403  Zob. rozdz. 1.1.6. s. 14 oferty LLU z dnia 5 października 2006 r. oraz rozdz. 1.1.6. s. 15 oferty LLU 

z dnia 3 kwietnia 2007 r.  
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(256) TP jednak usunęła punkty b) i c) z umów standardowych (wersja 14, 16 i 18) i 
zwolniła się z obowiązku informowania OA o rozwiązaniu alternatywnym w 
przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn technicznych.404 
Netia zwróciła uwagę na fakt, że „[p]owyższe [zmienione postanowienie] utrudnia 
zaoferowanie usługi detalicznej w oparciu o usługę hurtową TP gdyż Netia nawet 
występując ponownie z wnioskiem o udzielenie informacji na temat rozwiązania 
alternatywnego nie ma gwarancji, że TP nie będąc do udzielenia tej informacji 
zobowiązana udzielić jej.”405 

(257) Wprawdzie TP przyznaje,406 że rozbieżność ta występowała w pierwszych 
wersjach umów standardowych, wysuwa jednak argument, że było to uzasadnione 
faktem, iż dana oferta LLU podlegała zmianom wprowadzanym przez UKE. 
Ponadto wydaje się, że według TP różnica ta nie miała w praktyce wpływu na OA, 
gdyż TP zawsze zakładała, iż jest zobowiązana do przekazywania aktualnych 
informacji dotyczących rozwiązań alternatywnych, o ile OA złożył odpowiedni 
wniosek. 

(258) Komisja nie uznała interpretacji TP za przekonującą. Propozycja TP nie 
gwarantowała nawet minimalnych praw ustanowionych w ofercie LLU. Należy też 
zauważyć, że UKE nie przyjęło wniosku TP o zawieszenie oferty LLU na czas 
postępowania dotyczącego wprowadzenia zmian, dlatego też TP powinna była 
stosować zawarte w ofercie przepisy ze skutkiem natychmiastowym.407 
Rozbieżność ta występowała we wszystkich standardowych umowach TP (tj. 
wersja 14, 16 i 18), które w takiej formie były proponowane każdemu OA 
przystępującemu do negocjacji z TP w sprawie umowy o dostępie. Dlatego też, w 
przeciwieństwie do opinii wyrażanej przez TP, rozbieżność ta miała wpływ na 
każdego OA przystępującego do negocjacji z TP na podstawie tych umów. 
Dodatkowo nie ma znaczenia fakt, czy TP informowała OA o rozwiązaniu 
alternatywnym na późniejszych etapach współpracy, skoro na początku negocjacji 
z OA proponowała tego rodzaju niekorzystne warunki. Arbitralnie podjęta decyzja 
o odrzuceniu przez TP tego obowiązku jest kolejnym przykładem potwierdzającym 
sposób postępowania TP, polegający na nadużywaniu swojej pozycji, który miał 
negatywny wpływ na OA i czas trwania negocjacji. 

Definicja współdzielonego dostępu do uwolnionej lokalnej pętli abonenckiej 

(259) Telefonia Dialog zwróciła uwagę Komisji na zawężenie przez TP definicji 
"współdzielonego dostępu do uwolnionej lokalnej pętli abonenckiej" w porównaniu 
z definicją ustanowioną w ofercie LLU. W ofercie LLU ten rodzaj dostępu 
zdefiniowano jako „możliwość korzystania z niegłosowego pasma częstotliwości 
Lokalnej Pętli Abonenckiej lub Lokalnej Podpętli Abonenckiej przy jednoczesnym 
zachowaniu możliwości korzystania z Lokalnej Pętli Abonenckiej lub Lokalnej 
Podpętli Abonenckiej przez innego Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do 
świadczenia usług telefonicznych wykorzystujących głosowe pasma częstotliwości 

                                                 
404  Umowy standardowe TP, zob. wersja 14, art. 12 pkt 14, wersja 16, art. 12 pkt 14 i wersja 18, art. 12 

pkt 15. 
405  odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 21. 
406  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 298–300; w odpowiedzi na pismo z opisem stanu 

faktycznego TP powtarza te same argumenty, zob. odpowiedź TP na pismo z opisem stanu 
faktycznego, s. 9. 

407  decyzja UKE z dnia 3 kwietnia 2007 r. dotycząca oferty LLU, s. 128–129. 
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Lokalnej Pętli Abonenckiej lub Lokalnej Podpętli Abonenckiej.”408 Propozycja TP 
ograniczyła ten rodzaj dostępu do przypadków, w których TP wykorzystuje część 
głosową pasma częstotliwości. 

(260) TP twierdzi,409 że ograniczenie odnosi się tylko do części głosowej pasma, która w 
rzeczywistości nie mogła mieć wpływu na świadczenie usług LLU, gdyż są one 
oparte wyłącznie na niegłosowych pasmach częstotliwości. TP wysuwa też 
argument, że definicja opiera się na ustawie Prawo telekomunikacyjne (Pt), w 
której w art. 2 ust. 5 dostęp współdzielony do lokalnej pętli abonenckiej 
zdefiniowano jako „korzystanie z lokalnej pętli abonenckiej lub lokalnej podpętli 
abonenckiej pozwalające na korzystaniu z pełnego pasma częstotliwości pętli 
abonenckiej (…) lub niegłosowego pasma częstotliwości pętli abonenckiej przy 
zachowaniu możliwości korzystania z lokalnej pętli abonenckiej przez jej operatora 
do świadczenia usług telefonicznych (…).” Według TP oznacza to, że prawo do 
korzystania z lokalnej pętli abonenckiej nie przysługuje dowolnemu 
przedsiębiorstwu telekomunikacyjnemu, ale właścicielowi łącza abonenckiego (w 
tym wypadku TP). I na koniec, TP wskazuje, że różnice w definicji były wynikiem 
fizycznych warunków uwolnienia pętli: TP musiała mieć możliwość odzyskania 
kosztów utrzymania łącza abonenckiego poprzez świadczenie na nim usług. W 
sytuacji, gdy dwóch OA świadczy usługi na tym łączu, TP nie może odzyskać 
kosztów jego utrzymania. 

(261) Argumentacja TP jest nieprawidłowa. Po pierwsze, argument TP dotyczący 
definicji odnosi się tylko do części głosowej i nie można go zaakceptować, gdyż 
dostęp do współdzielonej pętli lokalnej odnosi się do uwolnienia niegłosowego 
zakresu pasma w tych przypadkach, w których inny operator (nie tylko TP) 
korzysta z części głosowej pasma częstotliwości (np. w oparciu o usługę WLR). Po 
drugie, zamieszczona w Pt definicja dostępu współdzielonego ma charakter ogólny, 
przeciwnie niż w ofercie LLU, zawierającej szczegółowe przepisy dotyczące 
prawidłowego rozwoju i realizacji usług LLU. Przepisy zamieszczone w ofertach 
LLU nie są sprzeczne z ogólnymi przepisami Pt, lecz je wdrażają i uszczegółowiają 
w odniesieniu do usług hurtowych. Dodatkowo UKE w opinii dotyczącej 
odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń stwierdziło, że „[p]ropozycja TP 
dążyła więc do ograniczenia uprawnienia OA do ubiegania się o współdzielony 
dostęp do nieuwolnionej lokalnej pętli abonenckiej.”410 UKE uznało definicję 
zawartą w ofercie LLU za uzasadnioną ze względu na potrzeby operatora 
zamierzającego świadczyć usługi WRL z wykorzystaniem głosowej części pasma, 
a usługi LLU z wykorzystaniem niegłosowej części pasma łącza abonenckiego.411 I 
na koniec, nie można też przyjąć argumentu TP, że w takim przypadku jest ona 
pozbawiona możliwości odzyskania kosztów utrzymania łącza. W sytuacji, gdy z 
łącza abonenckiego korzysta dwóch OA (a TP jest wyłączona ze świadczenia usług 

                                                 
408  Zob. definicja „dostępu współdzielonego” w wersji określonej w ofertach LLU z dnia 5 

października 2006 r. i z dnia 3 kwietnia 2007 r. , s. 4. 
409  odpowiedź TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 242 - 247; w odpowiedzi na pismo z opisem 

stanu faktycznego TP powtarza te same argumenty, zob.  s. 7. 
410  opinia UKE dotycząca odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 23. 
411  decyzja UKE z dnia 5 października 2006 r., s. 16; UKE stwierdził w związku z tym: „Mając na 

uwadze potrzebę umożliwienia Przedsiębiorcom telekomunikacyjnym świadczenia usługi hurtowego 
dostępu do sieci telekomunikacyjnej TP (zwaną dalej „WLR”), a tym samym zapewnienie zgodności 
zatwierdzonego projektu Oferty (…) Prezes UKE uznał za zasadne wprowadzenie do projektu 
Oferty zmiany definicji Dostępu Współdzielonego w zakresie niezbędnym na realizację WLR.” 
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użytkownikom końcowym), koszty utrzymania wynikające z korzystania z tego 
łącza są pokrywane z przychodu za usługi LLU i WLR.412 

Definicja kolokacji 

(262) Zawarty w aktach sprawy materiał dowodowy potwierdza rozbieżność między 
propozycją TP a określoną w ofercie LLU definicją terminu „kolokacja”. W 
szczególności propozycja TP przedstawiona Netii i Telefonii Dialog ograniczyła 
znaczenie tej definicji do usług LLU i połączeń sieci, podczas gdy definicja 
zawarta w ofercie LLU odnosiła się do wszystkich usług regulowanych. 
Potencjalnie zmusiło to OA do tworzenia nowych kolokacji i poniesienia 
odpowiednich kosztów tej kolokacji, w przypadku gdy zamierzali przyłączyć się do 
sieci w miejscu, w którym kolokacja już istniała dla innych produktów hurtowych 
(np. łączy dzierżawionych). W związku z tym Telefonia Dialog wskazała na 
określone, potencjalnie negatywne skutki tego niekorzystnego warunku: 
„[k]onieczność korzystania z kolokacji odrębnie dla różnych usług regulowanych 
powoduje wielokrotne ponoszenie tych samych kosztów do TP. Ograniczenia 
wprowadzone przez TP [w jej umowach standardowych] wpływają na 
podwyższenie kosztów świadczenia usługi przez Dialog, przez co oferta Dialog na 
rynku detalicznym może nie być konkurencyjna.”413 Dowody przedstawione przez 
Netię potwierdzają podobne ograniczenia.414 Ponadto w ofercie LLU stwierdzono, 
że w celu świadczenia usług LLU OA może korzystać z umów kolokacji zawartych 
z myślą o świadczeniu innych usług (np. połączenie sieci, usługa BSA, łącza 
dzierżawione). W tym celu OA musi przedłożyć projekt techniczny.415 Netia i 
Tele2 zwróciły uwagę na fakt, że TP wyłączyła ten warunek z umowy 
standardowej.416 

(263) TP potwierdza417, że w trakcie negocjacji z TD i Netią proponowała zmienioną 
definicję kolokacji, ale podkreśla, iż definicja w tak zmienionym brzmieniu nigdy 
nie została włączona do ostatecznej wersji umów z OA. Wyjaśnia też, że jej 
propozycja jest oparta na sformułowaniu definicji zawartym w Pt, które różni się 
od podanego w ofercie LLU. TP zmieniła definicję kolokacji, gdyż w owym czasie 
zaskarżyła ofertę, a więc jej postanowienia nie były ostateczne. TP uznaje, że 
stwierdzenie dotyczące negatywnego skutku finansowego dla OA jest błędne, gdyż 

                                                 
412   opinia UKE dotycząca odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 23. 
413   odpowiedź Telefonii Dialog z dnia 13 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 30. 
414   odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 18: „.[p]ominięcie 

usługi dzierżawy łączy w katalogu usług regulowanych doprowadziłoby do sytuacji w, której wbrew 
zapisom Oferty Netia nie mogłaby korzystać na potrzeby uzyskiwania dostępu do lokalnej pętli 
abonenckiej z powierzchni kolokacyjnej wykorzystywanej w związku z korzystaniem przez nią z 
usługi dzierżawy łączy.” 

415   Rozdz. 1.1.4 pkt 38 oferty LLU z dnia 5 października 2006 r.; „Jeżeli w danej lokalizacji Operator 
korzysta z umów kolokacji/najmu/dzierżawy powierzchni TP, Operator i TP nie zawierają odrębnej 
Szczegółowej Umowy Kolokacji. Operator załącza zaakceptowany projekt techniczny do 
istniejących umów. W takim przypadku bezpośrednio po zatwierdzeniu projektu Operator może 
przystąpić do instalacji urządzeń na cele związane z realizacją Dostępu do LPA.” Zob. też 
dodatkowa odpowiedź Tele2 na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 10–11 
oraz odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 18–19. 

416   dodatkowa odpowiedź Tele2 na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r.s. 10–11, 
odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 18–19, umowa 
standardowa TP wersja 14, art. 36 pkt 1.3. 

417  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 257–265. W odpowiedzi na pismo z opisem stanu 
faktycznego TP powtarza te same argumenty, zob. s. 7. 
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TP nigdy nie narzucała zmienionej definicji, a tylko ją proponowała w trakcie 
negocjacji. 

(264) Interpretacja proponowana przez TP nie jest przekonująca. Po pierwsze, Komisja 
zwróciła się do OA, posiadających wiedzę w tym zakresie, z wnioskiem o 
odniesienie się do potencjalnych, negatywnych skutków propozycji TP na 
działalność biznesową OA. Dlatego też argument TD dotyczący ryzyka 
finansowego wynikającego z propozycji TP pozostaje aktualny. Po drugie, oferta 
LLU podlegała rygorowi natychmiastowej wykonalności, nawet w przypadku 
złożenia przez TP wniosku o jej ponowne rozpatrzenie, chyba że krajowy organ 
regulacyjny zdecyduje inaczej. Dlatego też już na początkowym etapie negocjacji 
TP powinna była proponować OA definicję zgodną z ofertą LLU. Za każdym 
razem UKE odrzuciło wniosek TP o zawieszenie rygoru natychmiastowej 
wykonalności oferty LLU z dnia 5 października 2006 r.418 Po trzecie, między Pt a 
ofertą LLU nie ma sprzeczności, gdyż oferta precyzuje przepisy mające 
zastosowanie do postanowień dotyczących świadczenia usług LLU. UKE 
wyjaśniło też kwestię zmiany definicji.419 I na koniec, w uwagach do odpowiedzi 
TP UKE podkreśliło, że „[w]ydanie przez Prezesa UKE decyzji zastępujących 
umowy o dostępie i wprowadzenie do nich definicji umownych zgodnych z 
Ofertami, było konsekwencją ciążącego na niej obowiązku, tj. zawierania umów na 
warunkach nie gorszych niż określone w Ofertach (…). Rezygnacja ze sprzecznego 
z Ofertą definiowania «kolokacji» spowodowana była groźbą interwencji Prezesa 
UKE, a nie dobrą wolą TP.”420 

(265) W odniesieniu do definicji kolokacji przewidzianej w ofercie LLU TP przyznaje,421 
że inne usługi regulowane były wyłączone ze standardowej umowy LLU (wersja 
14), jednak zapewnia, że nie miało to w praktyce znaczenia, gdyż wyłączenie 
dotyczyło bardzo ograniczonego okresu (od 4 stycznia do 14 marca 2007 r., a więc 
tylko 3 miesiące). TP wyjaśnia, że wyłączyła inne usługi regulowane, ponieważ w 
owym czasie istniało duże zagrożenie, że postanowienia dotyczące usług LLU nie 
będą wystarczająco jasne. TP musiała sprawdzić inne umowy, które mogły mieć 
wpływ na świadczenie usługi LLU, a po zakończeniu analizy TP włączyła te 
przepisy w następnej umowy standardowej (wersja 16). Ponadto TP nie wyłączyła 
całkowicie innych usług regulowanych, gdyż były one przewidziane w umowach 
kolokacji. 

(266) Komisja nie podziela argumentów TP. Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że 
definicję należało natychmiast włączyć do umów standardowych, a argument TP o 
konieczności weryfikacji innych umów nie ma znaczenia. Nawet gdyby tego 
rodzaju weryfikacja była konieczna, TP mogła ją przeprowadzić na etapie 

                                                 
418  Decyzja UKE wprowadzająca ofertę ramową LLU z dnia 5 października 2006 r., s. 95–97. 
419  uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 25: UKE wyjaśniło 

powody wprowadzenia zmian w tej definicji umieszczonej w ofercie LLU: „Prezes UKE uznał, iż z 
uwagi na zawężającą się interpretację definicji kolokacji konieczna jest zmiana tej definicji (…) 
Art.2 pkt 15 Pt [ustawy Prawo telekomunikacyjne] kolokacja oznacza 'udostępnienie fizycznej 
przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbednego sprzętu 
operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do 
lokalnej pętli abonenckiej." Powyższa definicja mówi wyraźnie o "podłączeniu" a nie "połączeniu" 
sieci lub "przyłączeniu" urządzeń Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do urządzeń 
ww.Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zlokalizowanego na Powierzchni Kolokacyjnej. W związku 
z powyższym w/w definicja nie ogranicza kolokacji tylko do usługi połączenia sieci, czy według 
interpretacji TP dodatkowo jedynie do lokalnej pętli abonenckiej oraz nie wskazuje, iż kolokacja 
powinna być różna dla różnych usług regulowanych.” 

420  Idem, s. 25–26. 
421  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 312–319. 
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wprowadzania nowej oferty LLU przez UKE. Ponadto, mimo że TP twierdzi, że 
niekorzystny warunek był proponowany przez bardzo ograniczony okres (3 
miesiące), należy zauważyć, że tą definicję zaproponowano wielu operatorom, 
którzy prowadzili negocjacje na podstawie wersji 14 umowy standardowej TP, 
która zawierała tę niekorzystną klauzulę (jak np. Długie Rozmowy, Exatel, GTS, 
Supermedia, Tele2, Telefonia Dialog i WDM Computers).422 Po drugie, nie ulega 
również wątpliwości, że TP powinna była umieścić definicję w umowie o dostępie. 
Fakt włączenia jej do umowy kolokacji nie ma znaczenia. Ponieważ w ofercie LLU 
przewidziano możliwość korzystania z już zawartych umów kolokacji dla innych 
usług regulowanych, więc w tym przypadku OA nie muszą podpisywać nowej 
umowy kolokacji.423 

Definicja łącza abonenckiego 

(267) Materiał dowodowy w aktach wskazuje również, że w umowach standardowych 
TP wyłączyła łącza nieaktywne z definicji łącza abonenckiego, podczas gdy 
odpowiednia definicja w ofercie LLU obejmuje zarówno łącza aktywne, jak i 
nieaktywne.424 Według Telefonii Dialog definicja stosowana przez TP „(…) 
[p]owoduje poważne ograniczenie niektórych uprawnień Dialog, bo wyklucza 
korzystanie z Łączy Nieaktywnych. Do łączy abonenckich nieaktywnych stają się 
niemożliwe następujące czynności: zmiana dostępu pełnego na dostęp 
współdzielony, zmiana dostępu współdzielonego na pełny, oraz dezaktywacja 
uwolnienia we wszystkich formach (…).”425 Natomiast Netia stwierdziła, że w 
warunkach objętych propozycją „TP w sposób sprzeczny z Ofertą doprowadziła do 
sytuacji, w której na uwolnionych Łączach Abonenckich Nieaktywnych Netia nie 
mogła korzystać z Dostępu Współdzielonego.”426 

(268) TP potwierdza427, że w swoich umowach standardowych proponowała wyżej 
wymienione sformułowanie. Wyjaśnia przy tym, że jednocześnie wprowadziła w 
umowach standardowych definicję nieaktywnego łącza abonenckiego, a więc OA 
mogli składać wniosek o aktywację nieaktywnego łącza abonenckiego na mocy 
oddzielnych przepisów dotyczących tego rodzaju łączy. Wyjaśniła też, że 
wprowadziła tę rozbieżność, aby uniknąć powtarzania definicji, gdyż obydwa te 
terminy były już oddzielnie stosowane w ofercie LLU. Odnosząc się do zastrzeżeń 
zgłoszonych przez TD i Netię, TP wyjaśnia, że w przypadku, gdy OA składał 
wniosek o współdzielony dostęp do nieaktywnego łącza, TP aktywowała za tę 
samą cenę pełny dostęp, gdyż aktywacja dostępu współdzielonego nie była 

                                                 
422  odpowiedź TP z dnia 4 lutego 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 3–5. 
423  decyzja UKE z dnia 3 kwietnia 2007 r.; na s. 112–113 UKE stwierdziło, że „[w] przypadku 

uprzedniego związania stron Umową Kolokacji na potrzeby innych usług regulowanych, zbyteczne 
jest zawieranie dodatkowych umów, których przedmiotem jest regulacja tej samej powierzchni 
kolokacyjnej.” 

424  pismo TD z dnia 12 lutego 2007, s. 8. "dokonano zmiany znaczenia tego pojęcia [„łącza 
abonenckiego”], zdefiniowanego w ofercie LLU jako ŁAA i ŁAN, nadając mu znaczenie, które w 
ofercie LLU zdefiniowane było jako Łącze Abonenckie Aktywne. Zabieg ten jest zupełnie 
nieuzasadniony w punktu widzenia merytorycznej zawartości umowy, ponieważ poza tym, iż 
powoduje poważne ograniczenie niektórych uprawnień Dialog, to także rodzi wiele problemów 
natury interpretacyjnej dalszej części umowy, oraz skutkuje niedoregulowaniem w umowie wielu 
zagadnień związanych z uwolnieniem Łącza Abonenckiego Nieaktywnego”. 

425  odpowiedź Telefonii Dialog z dnia 13 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 30–31. 
426  odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 18–19. 
427  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 270–276. 
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racjonalna. W takim przypadku OA odniósł dodatkową korzyść w postaci niższych 
kosztów urządzeń (nie musiałby nabywać splittera od TP). 

(269) Po pierwsze, Komisja ponownie podkreśla, że poddała ocenie potencjalne skutki 
proponowanych definicji (zob. punkty (283) - (284)). Po drugie, Komisja podziela 
zdanie TP, że w innych częściach umów standardowych (wersja 14 i 16) TP 
wprowadziła oddzielne postanowienia dotyczące nieaktywnych łączy abonenckich. 
Komisja jednak zwraca uwagę na fakt, że postanowienia te nie objęły wszystkich 
obowiązków TP w tym zakresie. Wprowadzenie definicji łącza abonenckiego w 
odniesieniu tylko do łącza aktywnego, wykluczyło możliwość stosowania przez 
OA zawartego w ofertach LLU postanowienia odnoszącego się do łączy 
abonenckich w szerszym znaczeniu (tzn. zarówno nieaktywnych, jak i aktywnych). 
Dotyczy to np. możliwości dezaktywacji usługi uprzednio ustanowionej na 
nieaktywnym łączu lub stosowania kolokacji w celu świadczenia innych usług 
regulowanych na łączach nieaktywnych. 

Opłata za wywiad techniczny 

(270) Na mocy oferty LLU OA może żądać zwrotu zapłaconej należności za 
przeprowadzenie wywiadu technicznego, jeżeli jego wyniki dowodzą, że TP 
pozbawiła OA możliwości świadczenia usług na określonym łączu abonenckim. W 
szczególności na TP spoczywał obowiązek zwrotu OA zapłaconej należności za 
przeprowadzenie wywiadu technicznego, zapłaconej opłaty za uwolnienie łącza 
abonenckiego i wiążącej się z tym opłaty abonamentowej pod warunkiem 
jednoczesnej rezygnacji OA z realizacji zamówienia na łączę abonenckie.428 W 
standardowej umowie zaproponowanej Tele2 i Telefonii Dialog, TP ograniczyła 
podlegające zwrotowi należności, albo do zapłaconej należności za 
przeprowadzenie wywiadu technicznego, albo do zapłaconej należności za 
uwolnienie i świadczenia usługi na określonym łączu abonenckim. Według 
Telefonii Dialog "odebranie operatorowi możliwości zwrotu całkowitych kosztów 
wywiadu technicznego, poniesionych przez Dialog z winy TP, zawyża koszty 
operatora i uniemożliwia zbudowanie konkurencyjnej oferty detalicznej.”429  

(271) TP przyznaje, że proponowana klauzula nie odpowiadała wymogom oferty LLU, 
ale wysuwa argument, że mechanizm określony w ofercie LLU był niejasny i 
nieracjonalny.430 Z tego względu TP wprowadziła własne sformułowanie, które 
według niej nie miało na celu utrudnienia sytuacji OA. TP podkreśla następnie, że 
kwestia ta dotyczyła jedynie pierwszej wersji umowy standardowej, po czym TP 
wprowadziła warunki nawet bardziej korzystne niż w ofercie LLU. 

(272) Komisja nie może zaakceptować argumentów TP. Po pierwsze, oferta LLU nie 
pozostawia żadnych wątpliwości co do interpretacji i wyraźnie wymienia warunki 
dokonywania zwrotu zapłaconych należności.431 Po drugie, zgodnie z ofertą LLU 
możliwość uzyskania zwrotu należności ma zasadnicze znaczenie, gdyż ma 
zastosowanie również w sytuacji, gdy wyniki przeprowadzonego przez TP 
wywiadu technicznego były pozytywne, ale po aktywacji łącza abonenckiego dla 
danego OA świadczenie usługi okazało się niemożliwe ze względu na uprzedni 
błąd TP (zgodnie z określeniem w ofercie LLU „rezultat wywiadu technicznego, w 

                                                 
428  Zob. rozdz. 1.1.2.2 pkt 10 ofert LLU z dnia 5 października 2006 r. i z dnia 3 kwietnia 2007 r.  
429  odpowiedź Telefonii Dialog z dnia 13 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 31–32, 

zob. też umowa standardowa TP wersja 14, art. 11 pkt 11; wersja 16, art. 11 pkt 11. 
430  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 333–341. 
431  Zob. oferta LLU z dnia 5 października 2006 r., pkt 1.1.2.2. 
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wyniku błędnych danych w systemach informatycznych TP nie odpowiada stanowi 
faktycznemu”432). Zgodnie z ofertą LLU w tego rodzaju przypadkach TP musi 
zwrócić OA nieuzasadnione koszty, tzn. zapłacone należności za przeprowadzenie 
wywiadu technicznego, zapłaconą opłatę za uwolnienie łącza abonenckiego i 
wiążącą się z tym opłatę abonamentową. Po trzecie, klauzula ta potwierdza ogólny 
wzorzec postępowania TP, zgodnie z którym TP, mimo obowiązku przestrzegania 
przepisów oferty ramowej, zamiast przeniesienia tych przepisów do swoich umów 
standardowych, preferuje ograniczanie praw przysługujących OA. 

Wydłużanie terminów rozpatrywania reklamacji technicznych 

(273) Ustalone w ofercie LLU terminy przewidziane na rozpatrzenie składanych przez 
OA reklamacji technicznych i finansowych nie były przestrzegane.433 TP usunęła z 
umów standardowych (wersja 16 i 18) rozróżnienie między reklamacjami 
technicznymi i finansowymi. W wyniku tego określony w ofercie LLU termin 
rozpatrywania przez TP składanych przez OA reklamacji technicznych, wynoszący 
5 lub 14 dni, został wydłużony do 30 lub 60 dni. 

(274) TP przyznaje się do usunięcia z umów standardowych (wersja 16 i 18) rozróżnienia 
między reklamacjami technicznymi i finansowymi.434 Wysuwa jednak argument, 
że było to uzasadnione ze względu na faktyczne podobieństwo reklamacji 
technicznych do finansowych (np. reklamacje związane z korektą wynagrodzenia 
TP, poprzez jego obniżenie i uwzględnienie stosownych bonifikat). TP dodaje, że 
ujednolicenie procedury nie powodowało żadnych szkód dla OA, ponieważ 
usuwanie uszkodzeń technicznych podlega innym przepisom wyszczególnionym w 
ofercie LLU, jak również ze względu na fakt, że wszystkie reklamacje techniczne 
były sprawdzane w ciągu 5 dni z możliwością przedłużenia do 14 dni. 
Jednocześnie TP wprowadziła dłuższy termin składania reklamacji (wynoszący 12 
miesięcy wobec 90 dni ustalonych w ofercie LLU). 

(275) Komisja nie podziela argumentów TP. Reklamacje techniczne nie są tożsame z 
finansowymi, a nieuzasadnione usunięcie różnic pomiędzy tymi dwoma typami 
reklamacji wydłużyło terminy dla rozpatrywania reklamacji technicznych 
określone w ofercie LLU. W ofercie LLU reklamacje techniczne zdefiniowano jako 
reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania przez TP usługi. 
TP wydłużyła okres udzielania odpowiedzi w sprawie reklamacji technicznych z 5 
(lub 14) dni do 30 (lub 60) dni. Oferowanie w niektórych przypadkach lepszych 
warunków nie może pełnić roli rekompensaty za gorsze warunki w innych 
przypadkach. UKE poparło ten tok rozumowania, stwierdzając, że „[s]tanowisko 
TP jakoby reklamacje techniczne były tożsame z reklamacjami finansowymi, jest 
całkowicie błędne. Reklamacje techniczne są nierozerwalnie związane z awariami, 
na co zresztą wskazują postanowienia OR.”435 

                                                 
432  Zob. przypis 428. 
433  Zob. np. pkt 1.4.1. i 1.4.2. oferty LLU z dnia 3 kwietnia 2007 r. TP powinna rozpatrzyć reklamacje 

techniczne w ciągu 5 dni, a finansowe w ciągu 30 dni. W szczególnie uzasadnionych 
okolicznościach termin ten może ulec wydłużeniu odpowiednio do 14 i 60 dni. 

434  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 347–351; w odpowiedzi na pismo z opisem stanu 
faktycznego TP powtarza te same argumenty, zob. s. 11. 

435  uwagi UKE dotyczące odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 37. 
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2.1.3. Ogólne argumenty TP 

(276) Obok szczególnych argumentów TP omówionych powyżej w podsekcjach 2.1.1 i 
2.1.2, TP odniosła się w bardziej generalny sposób do powyższych zastrzeżeń 
Komisji; wyżej wymienione argumenty TP zostaną omówione w kolejnej części tej 
podsekcji. 

(277) Na wstępie Komisja zwraca uwagę na fakt, że TP sama sporządziła długą listę 
rozbieżności między swoimi propozycjami umownymi a ofertami ramowymi.436 

Brak negatywnych skutków niekorzystnych warunków dotyczących świadczenia 
usług BSA/LLU 

(278) W odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń437 TP wysuwa argument, że 
Komisja „ograniczyła się wyłącznie do porównania treści umów standardowych 
stosowanych przez TP z treścią OR BSA. Komisja nie badała natomiast, czy 
zidentyfikowane modyfikacje miały na celu lub prowadziły do oferowania OA 
warunków mniej korzystnych niż przewidziane w OR BSA.”438 TP zasadniczo 
twierdzi, że Komisja polegała na argumentach OA i nie udało jej się udowodnić, iż 
rzekomo niekorzystne warunki proponowane przez TP rzeczywiście miały 
negatywny wpływ na świadczenie usług BSA/LLU oraz „jakiego rodzaju szkodę 
mogli ponieść OA.”439 Według TP w rzeczywistości propozycja umowna złożona 
na początkowym etapie negocjacji nie miała negatywnego wpływu na OA, gdyż: 

(i) niektóre klauzule były proponowane tylko na początkowym etapie negocjacji, 
ale ostatecznie nie zostały ujęte w podpisanych umowach440 oraz TP nigdy nie 
egzekwowała tych klauzul; 441 

(ii) w przypadku pominiętych klauzul OA mogli bezpośrednio stosować 
obowiązujące definicje zawarte w ofertach ramowych;442 

(iii) liczne negocjacje nie zakończyły się podpisaniem umowy z OA, ale umową 
narzuconą na mocy decyzji UKE, która była w pełni zgodna z ofertą ramową;443  

(iv) TP nie była zobowiązana do stosowania ofert ramowych w umowach 
standardowych, ponieważ zaskarżyła je do sądu.444 

(279) Komisja uznała powyższą argumentację, przedstawioną przez TP za 
nieprzekonującą z kilku powodów, które zostaną wyjaśnione poniżej. 

                                                 
436  odpowiedź TP z dnia 20 stycznia 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, na pytanie 3.1, s. 65; 

np. przedłużenie terminu rozbudowy lub budowy PDU do 3 miesięcy (w przeciwieństwie do 
terminu 1 miesiąca określonego w ofercie ramowej); wprowadzenie przez TP ograniczeń i opłat za 
dodatkową ilość przesłanych danych; możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku 
wykroczenia przez OA poza górną granicę prognozowanych zamówień; wyłączenie świadczenia 
usług BSA na łączach, na których TP zaprzestała świadczenia usług PSTN; odpowiedź TP na 
wniosek o udzielenie informacji z dnia 4 listopada 2010 r., s. 11–42. 

437  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 128, 129–133, 172–173, 188, 195, 217–222, 257–
265, 270, 286-292, 349-350. 

438  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 131. 
439  Idem, pkt 194-195, 240. 
440  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 129-133, 153-157, 173. 
441  Idem, pkt 129–133, 153-157, 173, 217-222. 
442  Idem, pkt 288, 293, 321, 327-328. 
443  Idem, pkt 240, 258, 270, 321 
444  Idem, pkt 261, 299. 
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(280) Po pierwsze, warto przywołać fakt, że zastrzeżenie Komisji odnosi się do 
proponowania przez TP niekorzystnych warunków w projektach umów 
standardowych, które stanowią podstawę do negocjacji z OA. Na TP jako 
przedsiębiorstwie dominującym spoczywa „szczególna odpowiedzialność za 
niedopuszczenie do tego, by jego zachowania nie ograniczały prawdziwej i 
niezakłóconej konkurencji na wspólnym rynku.”445 Zgromadzony w aktach sprawy 
materiał dowodowy potwierdza, że TP była świadoma obowiązków, jakie powinna 
wypełniać. W odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego TP stwierdziła 
„[w] przypadku zatwierdzenia oferty ramowej przedsiębiorca telekomunikacyjny 
zobowiązany do stosowania oferty ramowej nie może natomiast zawierać umów o 
dostępie określających warunków współpracy gorszych dla drugiej strony umowy 
niż określone w ofercie ramowej.”446 Jednocześnie przykłady, o których mowa w 
punktach od (170) do (275) potwierdzają, że TP nie przestrzegała wiążących 
zobowiązań i proponowała niekorzystne warunki, które nie spełniały nawet 
wymogów zawartych w ofertach ramowych. 

(281) Prawdą jest, że nie wszystkie niekorzystne postanowienia zawarte w propozycjach 
TP znalazły się w podpisanych przez OA umowach. Nie można jednak zaprzeczyć, 
że pomimo ogólnej strategii negocjacji stosowanej przez TP i ograniczonej siły 
przetargowej OA, niektórym OA udało się przekonać TP do wycofania niektórych 
niekorzystnych klauzul. Ponadto zasadniczy argument Komisji odnosi się do faktu, 
że TP próbowała postawić OA w niekorzystnym położeniu już na początkowym 
etapie negocjacji i odmawiała proponowania w trakcie negocjacji minimalnych 
standardów ustanowionych w ofertach ramowych.  W związku z tym nie jest też 
istotne, czy niekorzystne warunki były wprowadzane do podpisanych umów w 
późniejszym terminie i czy TP rzeczywiście te warunki egzekwowała. 

(282) Ponadto OA wykazywali uzasadnione oczekiwanie, że TP zaproponuje warunki co 
najmniej tak dobre, jak te, do których mieli prawo na mocy regulacji. Zamiast tego, 
w wyniku niesprzyjającego OA sposobu postępowania TP, OA musieli 
uczestniczyć w przeciągających się negocjacjach by móc uzyskać minimalne 
standardy warunków, a czasem byli zmuszani do wyboru pomiędzy podpisaniem 
umowy mniej korzystnej od obowiązującej oferty ramowej, a kontynuowaniem 
długiego procesu negocjacji z TP lub skierowaniem sprawy do UKE. Ponadto, TP 
błędnie twierdzi że nie jest zobowiązana do włączenia pewnych postanowień ofert 
ramowych w dwustronnych umowach z OA, uzasadniając to tym że postanowienia 
te i tak są stosowane na podstawie ofert. Tymczasem, oferty ramowe nie tworzą 
wiążących i egzekwowalnych praw i obowiązków dla OA. Jedynie umowa 
dwustronna gwarantuje OA minimalne standardy warunków, które w przypadku 
błędnego zastosowania mogą być zaskarżone w sądzie. 

(283) Odnosząc się do twierdzenia TP o braku negatywnych skutków propozycji TP dla 
OA należy przypomnieć, że Komisja tylko oceniała potencjalne skutki 
niekorzystnych warunków proponowanych przez TP. W wysłanym na początku 
postępowania wyjaśniającego wniosku o udzielenie informacji, Komisja zwróciła 
się do OA z prośbą o ocenę „[e]wentualn[ego] wpływ[u] różnic na możliwość 
świadczenia przez Państwa przedsiębiorstwo na rynku masowym detalicznych 
usług szerokopasmowych na podstawie BSA/LLU”.447 Dlatego też oświadczenia 
OA przywoływane przez Komisję w niniejszej decyzji, odnoszą się do 

                                                 
445  Sprawa 322/81, Michelin przeciwko Komisji, [1983], ECR 3461, pkt 57. 
446  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 121, s. 25. 
447  wniosek o udzielenie informacji wysłany do OA w dniu 23 lutego 2009 r., s. 19. 
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potencjalnych, a nie do faktycznych skutków propozycji TP, jak błędnie założyła 
TP.  

(284) W każdym razie OA posiadają odpowiednią wiedzę i są w stanie dokonać oceny 
potencjalnych skutków tego rodzaju klauzul umownych. Powyższe wynika również 
z faktu, iż w trakcie negocjacji OA, postawieni wobec propozycji umownych 
odbiegających od warunków ustalonych w ofertach ramowych, poddawali 
propozycje TP analizie w celu określenia zagrożeń i konsekwencji, jakie musieliby 
ponosić, jak również rentowności swojej działalności. Fakt, że współpraca 
pomiędzy niektórymi OA i TP opiera się na umowie wprowadzonej przez UKE w 
konsekwencji niemożliwości osiągnięcia kompromisu, w żadnym wypadku nie 
dyskwalifikuje szans tych OA na wskazanie niekorzystnych zapisów umownych, 
jakie TP usiłowała narzucić w trakcie negocjacji z nimi. 

(285) Ponadto, niekorzystny charakter propozycji TP jest potwierdzony przez liczne 
interwencje podejmowane na rynku przez UKE na wniosek OA lub ex officio (zob. 
Tabela 5). Ponadto, jak wskazano w podsekcji VIII.2.2.2, niekorzystne warunki 
proponowane przez TP miały poważny wpływ na czas trwania negocjacji 
dotyczących umów o dostępie lub umów kolokacji. W końcu, należy zauważyć że 
zaskarżanie ofert ramowych przez TP nie zawieszało rygoru ich natychmiastowej 
wykonalności. We wszystkich przypadkach wnioski TP o zawieszenie były 
oddalane przez UKE lub sąd.448 

Niejasne postanowienia zawarte w ofertach ramowych i wynikające stąd zmiany w 
tych ofertach 

(286) W odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń449 TP usiłuje obwiniać organ 
regulacyjny, wysuwając argumenty, że postanowienia zawarte w ofertach 
ramowych, które TP była zobowiązana odzwierciedlić w umowach standardowych, 
(i) nie były wystarczająco jasne lub (ii) były zbyt uciążliwe. Dlatego też TP 
uzasadnia swoje działania koniecznością uczynienia tych klauzul (i) bardziej 
precyzyjnymi lub (ii) możliwymi do realizacji. W związku z tym TP kwestionuje 
również zasadność niektórych środków regulacyjnych i kładzie nacisk na fakt, że 
miała rację narzucając je, gdyż UKE uznało słuszność niektórych spośród jej 
propozycji i odpowiednio zmieniło określone postanowienia oferty ramowej.450  

(287) Z szeregu powodów, które wyjaśniono poniżej, Komisja nie uznała argumentów 
TP za przekonujące. 

(288) Po pierwsze, chociaż TP zawsze miała prawo do udziału i była stroną w 
postępowaniu administracyjnym prowadzącym do przyjęcia i zmiany oferty 
ramowej, z własnego wyboru nie współpracowała z organem regulacyjnym i 
utrudniała ten proces.451 UKE wyjaśniło, że „[p]omimo jednoznacznego brzmienia 

                                                 
448  Decyzja UKE wprowadzająca ofertę ramową LLU z dnia 5 października 2006 r., s. 95-97 oraz 

decyzja UKE wprowadzająca ofertę LLU z dnia 3 kwietnia 2007 r., s. 128-129. 
449  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 136-138, 152-160, 177-183, 185–191, 223–227, 

231-232, 233–236. 
450  Idem, pkt 138, 153, 169–170, 176, 178, 209–214. Stwierdzenie odnosi się do klauzul dotyczących: 

rejestracji (pkt 136–139), interfejsu PNNI (pkt 153), przedłużenia terminu wykonania połączenia 
liniowego i dedykowanego (pkt 169–170), budowy fizycznych punktów zakończenia sieci (pkt 176), 
usunięcia zróżnicowania między reklamacjami finansowymi i technicznymi (pkt 178), 
przeprowadzania inspekcji (pkt 209–214). 

451  Zob. okoliczności przyjęcia oferty BSA z dnia 4 października 2006 r., decyzja UKE dotycząca BSA 
z dnia 4 października 2006 r, .47–48 i ostatni ustęp na s. 49. 
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przepisów prawa, a także wezwań formułowanych w tym zakresie przez Prezesa 
URTiP, TP konsekwentnie odmawiała wykonania obowiązku opracowania projektu 
oferty ramowej na usługę Bitstream Access i ostatecznie go nie wykonała. Złożyła 
jedynie stanowisko w sprawie, a dokument ten miał na celu opóźnienie wydania 
decyzji w zakresie oferty BSA, niż wypełnienie ciążącego na niej zobowiązania. 
(…) Wobec oportunistycznej postawy TP organ regulacyjny podjął z urzędu pracę 
nad ofertą ramową, czyli skorzystał z alternatywnej kompetencji ustanowionej w 
celu egzekwowania tego obowiązku regulacyjnego.”452  

(289) Po drugie, jak słusznie wskazało UKE, „na podstawie przepisów kodeksu 
postępowania administracyjnego, TP ma możliwość zwrócenia się do Prezesa z 
wnioskiem o wyjaśnienie treści decyzji”453 TP skorzystała z tego prawa tylko jeden 
raz.454 

(290) Po trzecie, nie można wstecznie kwestionować zasadności ofert ramowych i 
zawartych w niej klauzul, które ustanowiono w celu zapewnienia OA 
niedyskryminującego dostępu do sieci TP. Takie postępowanie byłoby sprzeczne z 
zasadą ochrony uzasadnionych oczekiwań OA. Następująca z czasem zmiana w 
sformułowaniu niektórych terminów w ofercie ramowej, która może wynikać z 
różnych zmian rynkowych, ewolucji potrzeb OA, rozwoju nowych technologii oraz 
uzasadnień przedstawianych przez uczestników rynku455, nie może 
usprawiedliwiać niewywiązywania się przez TP z obowiązku oferowania OA 
warunków nie gorszych niż określone w ofertach ramowych. Jak wielokrotnie 
stwierdzono w decyzji, wszystkie oferty ramowe są dla TP wiążące od chwili ich 
nałożenia, a więc od daty otrzymania stosownej decyzji przez TP.456 

 Zmiany w umowach wynikające z czynników zewnętrznych niezależnych od TP 

(291) W odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń457 TP powołuje się na swoje 
ograniczone możliwości techniczne oraz wpływ czynników zewnętrznych i 
wysuwa argument, że na niektóre propozycje umowne, wprawdzie różniące się od 
minimalnych wymogów zawartych w ofertach ramowych, miały wpływ takie 
właśnie okoliczności, dlatego są one uzasadnione.  

(292) TP podnosi kwestię braku możliwości technicznych w odniesieniu do oferowania 
usługi w formie, do której obligowała TP oferta ramowa. TP zasadniczo twierdzi, 
że z uwagi na tego rodzaju ograniczenia uznała, iż korzystniej będzie nie oferować 
OA prawa do usługi, której nie będzie w stanie świadczyć. TP użyła tego 
argumentu w odniesieniu do klauzul dotyczących: wdrożenia interfejsu PNNI458, 
udostępnienia interfejsu IT459, świadczenia usługi na łączach nieaktywnych460 i na 
łączach, na których TP zaprzestała świadczenia usług PSTN461, oraz w odniesieniu 

                                                 
452  uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 2. 
453  Idem, s. 41. 
454  Idem, s. 40–41. 
455  decyzja dotycząca BSA z dnia 4 października 2006 r., s. 48. 
456  Zob. art. 42 i 43 Prawa telekomunikacyjnego. 
457  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 152–160, 161-166, 167–171, 175-176,  196–198, 

199–202, 246, 326-331. 
458  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 153–160. 
459  Idem, pkt 161–166, 330. 
460  Idem, pkt 196–198. 
461  Idem, pkt 199–202. 
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do ograniczonego dostępu do współdzielonej abonenckiej pętli lokalnej.462 TP 
wskazuje również na swoje uzależnienie od stron zewnętrznych wybranych przez 
TP na podwykonawców w zakresie świadczenia usług lub dostaw urządzeń. TP 
porusza też kwestię swojej zależności od decyzji władz administracyjnych, jakie 
musiała uzyskać w celu spełnienia niektórych swoich obowiązków, a które miały 
wpływ na dotrzymanie przez nią terminów określonych w ofertach ramowych. TP 
używa tego argumentu w odniesieniu do klauzul dotyczących: realizacji połączeń 
dedykowanych i liniowych463 oraz rozbudowania fizycznych punktów styku.464 

(293) Komisja nie może zaakceptować argumentów TP z następujących powodów. 
Przede wszystkim Komisja zwraca uwagę na fakt, że co najmniej od 1 października 
2003 r. TP była świadoma spoczywającego na niej obowiązku regulacyjnego 
obejmującego zapewnienie dostępu do swojej sieci oraz wymogów technicznych 
koniecznych do świadczenia tego rodzaju usług (zob. punkt (69) w rozdziale V). Z 
tego względu TP dysponowała znaczną ilością czasu wystarczającą na 
dostosowanie swoich wewnętrznych systemów informatycznych i konieczne 
skonfigurowanie swojej sieci. Materiał dowodowy w aktach sprawy świadczy o 
tym, że TP nie skupiła uwagi na przygotowaniu swoich systemów, struktury 
organizacyjnej i pracowników do przyszłych wymogów.465 Zamiast tego TP 
realizowała projekty, które miały na celu stwarzanie przeszkód dla OA (zob. punkt 
(149), podpunkt a) i d)). Ponadto przez dłuższy czas TP koncentrowała się raczej 
na kwestionowaniu kompetencji UKE, niż na współpracy z organem regulacyjnym 
w zakresie optymalnych przepisów dotyczących dostępu dla OA.466 

(294) Poza tym argumenty TP dotyczące zależności od stron trzecich i czynników 
zewnętrznych nie są przekonujące z dwóch powodów. Po pierwsze, TP jest jednym 
z 10 największych przedsiębiorstw w Polsce, dysponującym znaczącą siłą 
przetargową oraz możliwością wyboru wiarygodnych wykonawców, którzy są w 
stanie dotrzymać nawet bardzo napiętych terminów. To normalne, że TP może 
zlecać różnego rodzaju prace firmom zewnętrznym, ale powinna być w stanie 
wyegzekwować terminowe ich wykonanie. Po drugie, w ofertach ramowych 
przewidziano możliwość wydłużenia terminów w celu uzyskania koniecznych 
zezwoleń administracyjnych w przypadku, gdy TP musi przeprowadzić prace w 
swojej sieci lub w nią zainwestować. 

2.1.4. Wniosek 

(295) Materiał dowodowy przedstawionego w podsekcjach 2.1.1 - 2.1.3 pozwala 
wyciągnąć wniosek, że TP proponowała OA niekorzystne warunki umowne na 
początku negocjacji w sprawie dostępu. W szczególności, TP wyłączała określone 
klauzule umowne, zmieniała niektóre postanowienia umowne i przedłużała 
przewidziane w regulacjach terminy umowne w standardowych umowach BSA i 
LLU na niekorzyść OA. Taki sposób postępowania TP jest elementem strategii 

                                                 
462  Idem, pkt 246. 
463  Idem, pkt 167–168. 
464  Idem, pkt 175. 
465  Zob. dokument inspekcyjny, wewnętrzna prezentacja TP z kwietnia 2007, s. 74; dokument 

inspekcyjny, e-mail wysłany przez Dyrektora Wykonawaczego Grupy TP ds Obsługi i Sprzedaży do 
Dyrektora Pionu Klientów - Operatorów z dnia 21 grudnia 2007r, s. 23, dokument inspekcyjny, 
wewnętrzna prezentacja z dnia 26 listopada 2007, s. 23. 

466  uwagi UKE do odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 1 i następne, zob. też Decyzja 
UKE wprowadzająca BSA z dnia 4 października 2006 r., s. 47–48 i ostatni ustęp na s. 49. 
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zasiedziałego operatora, która ma na celu utrudnianie OA skutecznego dostępu do 
swojej sieci i korzystania z hurtowych produktów szerokopasmowych. 

2.2 Techniki opóźniania negocjacji stosowane przez TP 

(296) W terminie określonym każdorazowo liczbą dni roboczych w ofertach ramowych 
TP ma obowiązek: 

(i) określenia terminu rozpoczęcia negocjacji mających na celu podpisanie 
umowy dotyczącej hurtowych usług szerokopasmowych, po otrzymaniu 
wniosku OA o zawarcie umowy; 

(ii) wskazania osoby upoważnionych do prowadzenia negocjacji oraz 

(iii) przedstawienia OA stosownego projektu umowy.467 

(297) Oferty ramowe i ustawa Prawo telekomunikacyjne przewidują okres 
maksymalnie 90 dni na zawarcie umowy o dostępie.468 Po tym terminie krajowy 
organ regulacyjny może wydać decyzję ustanawiającą zasady dostępu dla danego 
OA. 

(298) Tabela 5 przedstawia dane dotyczące czasu trwania niektórych negocjacji między 
TP i OA dotyczących dostępu do usług BSA i LLU lub kolokacji w latach 2005–
2010.469 Ostatnia kolumna tabeli odnosi się okresu opóźnienia w zawarciu 
umowy, tzn. określa liczbę dni powyżej 90-dniowego terminu, w którym umowa 
powinna zostać zawarta. W sytuacjach, w których krajowy organ regulacyjny 
musiał interweniować, za datę zakończenia negocjacji przyjęto datę wydania 
stosownej decyzji wprowadzającą umowę. 

(299) Wykaz nie jest wyczerpujący, gdyż służy jedynie ilustracji ogromnej skali 
problemu. W szczególności w tabeli nie podano opóźnień krótszych niż 85 dni. 

(300) TP podała informacje o rozpoczęciu ponad 250 negocjacji w sprawie BSA/LLU, 
z których zaledwie 103 zakończyło się podpisaniem umowy. Dane, którymi 
dysponuje Komisja, wskazują, że zaledwie w 31 spośród 103 przypadków 
dotrzymano przewidzianego maksymalnego 90-dniowego terminu; przypadki 
takie miały miejsce zwłaszcza w 2010 r., po otwarciu przez Komisję 

                                                 
467  We wszystkich ofertach BSA określono te same terminy w odniesieniu do usług BSA. TP jest 

zobowiązana do przedstawienia OA odpowiedniego projektu umowy w terminie 3 dni roboczych w 
celu: (i) ustalenia daty pierwszego spotkania w sprawie negocjacji, które powinno się odbyć 
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych; (ii) wskazania osób upoważnionych do prowadzenia 
negocjacji; oraz (iii) przekazania OA projektu umowy. W odniesieniu do LLU w pierwszej i drugiej 
ofercie LLU (obydwie z 2005 r.) przyznano TP 14 dni roboczych na podjęcie wyżej wymienionych 
działań, podczas gdy w późniejszych ofertach LLU ograniczono ten termin do 2 dni roboczych. Datę 
pierwszego spotkania w sprawie negocjacji należy wyznaczyć najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych. 

468    Zob. 3.1.1.3., pkt 5 oferty BSA z dnia 4 października 2006 r.: „Umowa o dostępie powinna być 
zawarta przez Telekomunikację Polską z Operatorem Korzystającym, na warunkach wynikających z 
oferty, w terminie 90 dni od dnia złożenia Wniosku o zawarcie Umowy o Dostępie spełniającego 
wymogi formalne.”; art. 27 pkt 2 lit. a) i b) ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

469    W celu zachowania spójności i w świetle pewnych rozbieżności pomiędzy danymi przekazanymi 
przez OA oraz TP Komisja, na korzyść TP, postanowiła wykorzystać dane TP. 
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postępowania w niniejszej sprawie (kwiecień 2009 r.).470 Można więc stwierdzić, 
że opóźnienia dotyczyły 70% wniosków złożonych przez OA.471 

Tabela 5. Opóźnienia w procesie negocjacji 
OA  Umowy o dostępie/ umowa 

kolokacji BSA/LLU 
Otrzymanie 

pełnego 
wniosku OA 

Podpisanie 
umowy przez 

TP 

Decyzja 
krajowego 

organu 
regulacyjne

go*472 

Opóźnie
nie 

(ponad 
90 dni) 

GTS Energis  Modyfikacja umowy o dostępie 
BSA 

21/03/2007473 17/09/2009474  821 

Netia Umowa o dostępie LLU 11/04/2005 26/04/2007  655 

Tele2 Umowa o dostępie LLU  5/10/2005 nie podpisano 
umowy 

12/10/2007 647 

GTS Energis Umowa o dostępie LLU  18/05/2005 16/04/2007*  608 

Exatel  Umowa o dostępie LLU  8/11/2006 5/08/2008  546 

Długie 
Rozmowy 

Umowa o dostępie BSA na 
poziomie IP 

1/10/2008 nie podpisano 
umowy 

19/03/2010 444 

Exatel  Umowa kolokacji LLU 5/03/2007 5/08/2008  429 

PTC  Umowa o dostępie LLU 20/03/2006 nie podpisano 
umowy 

30/07/2007 407 

Supermedia  Umowa o dostępie LLU  26/01/2007 nie podpisano 
umowy 

21/04/2008 361 

EXATEL Zmiana umowy o dostępie BSA 30/05/2008 18/08/2009  355 

TK Telkom  Umowa o dostępie BSA 28/06/2006 30/08/2007  338 

Supermedia   Umowa o dostępie BSA 4/01/2007 nie podpisano 
umowy 

21/02/2008 323 

Telefonia 
Dialog 

Umowa o dostępie LLU 21/06/2006 nie podpisano 
umowy 

31/07/2007 315 

Multimedia Umowa o dostępie LLU 17/12/2008 14/01/2010  303 

Multimedia Umowa kolokacji LLU 17/12/2008 14/01/2010  303 

MNI Umowa o dostępie BSA 12/05/2006 18/05/2007*  281 

PTC Umowa o dostępie BSA na 
poziomie DSLAM, IP 

6/10/2008 2/10/2009  271 

PTK Umowa o dostępie BSA 18/08/2006 16/07/2007  242 

Tele2  Umowa kolokacji LLU 3/01/2007 nie podpisano 28/11/2007 239 

                                                 
470    W 2010 r. w 10 przypadkach na 11 TP przestrzegała terminu 90 dni. 
471    TP przyznała, że średnia długość negocjacji z OA znacznie przekraczała czas przewidziany na 

negocjacje; zob. , odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 16 lutego 2009 r., s. 97, 
pkt 5. 

472    Komisja jest świadoma, że w tych przypadkach OA podpisali umowę później niż TP [oznaczenie 
(*)] (np. 1 dzień później w przypadku umowy z GTS Energis z dnia 16 kwietnia 2007 r.). W takich 
przypadkach brano pod uwagę datę podpisania umowy przez TP. 

473    W związku z długimi negocjacjami wniosek OA był w 2008 r. aktualizowany trzykrotnie: w dniach 
14 lutego, 15 maja, 2 czerwca. 

474    W opinii z dnia 13 października 2009 r., s. 1 GTS Energis stwierdza, że negocjacje te zakończyły się 
17 września 2009 r. podpisaniem z TP nowej umowy o dostępie w oparciu o ofertę BSA z 2008 r. 
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umowy 

e-Telko  Modyfikacja umowy o dostępie 
BSA 

17/10/2006 7/09/2007*  235 

Netia Umowa o dostępie BSA, umowa 
kolokacji LLU 

4/02/2009 8/12/2009  217 

PTC  Umowa o dostępie BSA 25/07/2006 22/05/2007  211 

Multimedia 
Polska  

Umowa o dostępie LLU 11/10/2006 nie podpisano 
umowy 

1/08/2007 204 

Długie 
Rozmowy  

Umowa o dostępie BSA 19/05/2006 2/03/2007  197 

ATM S.A. Umowa o dostępie BSA 22/06/2006 25/03/2007*  186 

Petrotel  Umowa o dostępie BSA 30/01/2007 8/10/2007*  161 

EXATEL  Modyfikacja umowy o dostępie 
BSA 

23/11/2006 11/07/2007  140 

Tele2  Umowa o dostępie BSA 12/05/2006 27/12/2006*  139 

Telefonia 
Dialog 

Modyfikacja umowy o dostępie 
BSA 

29/11/2006 nie podpisano 
umowy 

12/07/2007 135 

eTop  Umowa o dostępie BSA 31/07/2006 7/03/2007  129 

MNI  Modyfikacja umowy o dostępie 
BSA 

13/10/2006 18/05/2007*  127 

Netia Modyfikacja umowy o dostępie 
BSA 

20/06/2008 14/01/2009  118 

Tele2  Modyfikacja umowy o dostępie 
BSA 

18/01/2007 nie podpisano 
umowy 

8/08/2007 112 

VECTRA  Umowa o dostępie BSA 27/11/2006 14/06/2007  109 

Netia  Modyfikacja umowy o dostępie 
BSA 

27/10/2006 10/05/2007  105 

Polkomtel  Umowa o dostępie BSA 19/09/2006 28/03/2007*  100 

LuPro Umowa o dostępie LLU 23/10/2006 30/04/2007  99 

WDM Umowa o dostępie LLU 6/03/2007 5/09/2007  93 

Netia  Modyfikacja umowy o dostępie 
BSA 

10/08/2007 5/02/2008  89 

Novum  Umowa o dostępie BSA 13/08/2007 7/02/2008  88 

TD Kolokacja LLU 19/12/2008 14/06/2009  87 

TK Telkom  Modyfikacja umów kolokacji 21/11/2007475 16/05/2008*  87 

Novum  Umowa o dostępie LLU 13/08/2007 5/02/2008  86 
Źródło: Tabela opracowana przez Komisję na podstawie danych przekazanych przez TP. 

(301) W Tabela 5 przedstawiono dwa rodzaje scenariuszy negocjacji, które 
doprowadziły do znacznych opóźnień. W pierwszym scenariuszu pomimo 
licznych przeszkód ze strony TP długotrwałe negocjacje kończą się podpisaniem 
umowy między TP i OA. W drugim scenariuszu wobec niekorzystnych 
warunków narzuconych przez TP i jej strategii negocjacyjnej nie dochodzi do 
podpisania umowy i OA podejmuje decyzję o skierowaniu sprawy do krajowego 

                                                 
475    OA nie złożył formalnego wniosku, negocjacje rozpoczęły się na podstawie umowy dwustronnej. 
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organu regulacyjnego, który wydaje decyzję ustanawiającą umowę (zob. kolumna 
piąta). Data wydania takiej decyzji jest datą zakończenia negocjacji. 

(302) W poniższych punktach Komisja przedstawi dowody ilustrujące taktykę 
obliczoną na opóźnianie negocjacji, stosowaną przez operatora zasiedziałego na 
różnych etapach tego procesu. W poniższych podsekcjach kwestie te zostaną 
omówione w następującej kolejności: 

− opóźnienia na początkowym etapie negocjacji w sprawie dostępu (2.2.1); 

− dalsze opóźnienia na etapie negocjowania klauzul umownych (2.2.2); 

− brak upoważnienia przedstawicieli TP do zaciągania zobowiązań (2.2.3); 

− bezzasadnie długotrwała procedura podpisywania umów (2.2.4); 

− ogólna strategia negocjacyjna ( 2.2.5). 

2.2.1. Opóźnienia na początkowym etapie negocjacji w sprawie dostępu 

(303) Opóźnienia pojawiły się już na początkowym etapie negocjacji, kiedy TP ma 
obowiązek ustalenia daty rozpoczęcia negocjacji i przedstawienia OA projektu 
umowy w terminie określonym liczbą dni wyszczególnioną w odpowiedniej 
ofercie ramowej (3 dni w przypadku ofert BSA i 14 lub 2 dni w przypadku ofert 
LLU).476 W celu zilustrowania problemu Komisja zestawiła w Tabeli 6 wybrane 
przykłady znacznych opóźnień, które pojawiły się już na wczesnym etapie 
negocjacji, gdy, pomimo złożenia przez OA poprawnego wniosku, negocjacje nie 
mogły się rozpocząć, gdyż TP zwlekała z przekazaniem projektu umowy. Na 
przykład pomimo obowiązującego terminu wynoszącego 3 dni TP wysłała 
operatorowi GTS standardową umowę z opóźnieniem 214 dni. 

Tabela 6 Opóźnienia w przekazaniu projektu umowy 
 

OA  
 

Umowy o dostępie/ 
umowa kolokacji 

BSA/LLU 

 
Otrzymanie 

pełnego 
wniosku 
przez TP 

 
Wysłanie 
projektu 

umowy przez 
TP 

 
Właściwy 

termin  
(dni) 

Przekazanie 
projektu 

umowy przez 
TP  

(dni) 
GH Net Umowa o dostępie 

BSA 
26/05/2008 7/01/2009 3 226 

GTS Energis Modyfikacja umowy 
o dostępie BSA 

2/06/2008 2/01/2009 3 214 

TD Umowa o dostępie 
BSA na poziomie IP i 
DSLAM 

11/07/2008 6/01/2009 3 179 

PTC Umowa o dostępie 
BSA na poziomie IP i 
DSLAM 

6/10/2008 26/03/2009 3 171 

Netia Umowa kolokacji 
LLU 

11/04/2005 7/09/2005 14 149 

Długie 
Rozmowy 

Umowa o dostępie 
BSA na poziomie IP 

1/10/2008 6/01/2009 3 97 

Multimedia 
Polska 

Umowa o dostępie 
LLU 

11/10/2006 17/01/2007 2 96 

Netia Umowa o dostępie 11/04/2005 1/07/2005 14 81 

                                                 
476     Zob. przypis 467. 
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LLU 
Źródło: Tabela opracowana przez Komisję na podstawie danych TP 

(304) Kilku OA zwróciło uwagę Komisji na stosowanie przez TP tego rodzaju taktyki 
opóźniania. Na przykład Netia opisała kilka sytuacji, w których znaczne 
opóźnienia w rozpoczęciu procesu negocjacji spowodowane były przez TP i 
wynikały ze spóźnionego przedstawienia przez nią projektu umowy. Netia 
wystąpiła do TP z wnioskiem o umowę LLU w dniu 11 kwietnia 2005 r., lecz 
projekt umowy o usługę LLU otrzymała od TP dopiero 1 lipca 2005 r.477, tj. 81 
dni później.478 Natomiast projekt umowy kolokacji Netia otrzymała od TP 
dopiero w dniu 7 września 2005 r., tj. ponad 5 miesięcy po złożeniu wniosku, 
mimo wielokrotnego ponawiania wniosków przez OA w tym okresie.479 W 
przypadku kolejnego wniosku Netii o umowę BSA, wysłanego do TP w dniu 19 
maja 2006 r.,480 również wystąpiło opóźnienie, gdyż Netia otrzymała od TP 
projekt umowy BSA dopiero w dniu 21 czerwca 2006 r., a więc po 23 dniach (a 
nie w ciągu 3 dni przewidzianych w odpowiedniej ofercie BSA).481 

(305) W niektórych sytuacjach takie opóźnienia ze strony TP doprowadziły do zerwania 
negocjacji, jak w przypadku operatora GH Net.482 W tym względzie OA 
stwierdził, że „jest w dalszym ciągu zainteresowany świadczeniem usług na 
podstawie BSA, jednakże [ze względu na długi czas oczekiwania na projekt 
umowy od TP], działania z tym związane przestały mieć dla spółki charakter 
priorytetowy.”483 Należy dodać, że operator GH Net złożył do TP wniosek o 
zawarcie umowy BSA w dniu 20 maja 2008 r.; wniosek ten został 
zaktualizowany w dniu 2 czerwca 2008 r., a TP przedstawiła GH Net projekt 
umowy dopiero w dniu 22 grudnia 2008 r., a więc z opóźnieniem ponad sześciu 
miesięcy. 

(306) Komisja zwróciła się do TP z wnioskiem o udzielenie dalszych wyjaśnień w 
trakcie spotkania wyjaśniającego dotyczącego opóźnień na początkowym etapie 
negocjacji. Komisja powołała się na przypadki GH Net i Multimedia, w których 
wystąpiły znaczące opóźnienia w przekazaniu stosownych projektów umów. TP 

                                                 
477   TP sama potwierdza, że otrzymała wniosek Netii w dniu 11 kwietnia 2005 r., ale wskazuje, że 

negocjacje rozpoczęły się dopiero 3 sierpnia 2005 r. (zob. odpowiedź TP z dnia 4 lutego 2009 r. na 
wniosek o udzielenie informacji, s. 11). 

478   odpowiedź Netii z dnia 24 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 5–6; odpowiedź 
Netii na wniosek o udzielenie informacji, s. 2: „Netia wskazuje, iż w przypadku negocjacji umowy 
LLU wystąpiła ze stosownym wnioskiem w dniu 11 kwietnia 2005 r., zaś umowa została przekazana 
przez Telekomunikacje Polską S.A. w dniu 1 lipca 2005r. – czas oczekiwania na umowę wyniósł w 
tym przypadku 81 dni!!” 

479   odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 2–3: „W związku z 
wnioskiem Netii S.A. z dnia 11 kwietnia 2005 r. Telekomunikacja Polska S.A. zobowiązana była (…) 
do negocjowania umowy kolokacji. Mimo wezwań Netii, Telekomunikacja Polska S.A. na 
spotkaniach mających doprowadzić do zawarcia Umowy o dostępie podkreślała początkowo, że 
«określi planowany termin przekazania projektu umowy kolokacyjnej». Projekt umowy kolokacji 
został przesłany do Netii w dniu 7 września 2005 r., a zatem przeszło 5 miesięcy od dnia wystąpienia 
o zawarcie Umowy o dostępie.” 

480   Data 21 czerwca 2006 r. została potwierdzona w notatce ze spotkania w odpowiedzi TP z dnia 22 
grudnia 2008 r. na wniosek o udzielenie informacji. 

481   odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 2–3: „W przypadku 
negocjacji umowy BSA Netia wystąpiła do Telekomunikacji Polskiej S.A. w dniu 19 maja 2006 r. 
(wniosek uzupełniony w dniu 29 maja 2006 r.) Telekomunikacja Polska przekazała stosowny projekt 
umowy w dniu 21 czerwca 2006 r. – czyli w ciągu 23 dni, mimo obowiązku przekazania w terminie 3 
Dni.” 

482   GH Net Jacek Gzyl, Piotr Hnacik s. j. 
483   odpowiedź GH Net na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 3. 
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nie potrafiła niestety wyjaśnić przyczyn tych opóźnień i wystąpiła o udzielenie 
zgodny na udzielenie odpowiedzi na piśmie. Pisemne oświadczenie TP w tym 
względzie nie zawierało jednak żadnego zasadnego uzasadnienia, a jedynie 
ogólne stwierdzenia, w którym TP stwierdza m.in., że 3- lub 5-miesięczne 
opóźnienie w rozpoczęciu negocjacji „[b]iorąc pod uwagę skomplikowany 
charakter umów dotyczących LLU oraz kolokacji, konieczność dokonania 
wewnątrz TP ustaleń pomiędzy jednostkami zajmującymi się obsługą hurtową, 
prawnikami oraz służbami technicznymi nie jest w ocenie TP terminem 
nieuzasadnionym.”484 

(307) W żadnym razie takie postępowanie TP nie znajduje uzasadnienia, gdyż TP 
mogła zastosować wzór umowy opracowaną przez UKE zgodnie z odpowiednią 
ofertą ramową i dołączoną do tej oferty.485 

(308) TP odnosi się do materiału dowodowego dotyczącego negocjacji z Global 
Connect, Profiline, Telbeskid lub WIP i twierdzi, że „TP wywiązała się z 
obowiązku [terminowego] rozpoczęcia negocjacji”486, a opóźnienia nie miały 
miejsca. Należy zauważyć, że ten materiał dowodowy nie jest sprzeczny ze 
spostrzeżeniem Komisji, iż TP w wielu przypadkach opóźniała rozpoczęcie 
negocjacji. W rzeczywistości, jak już wspomniano w punkcie (300) powyżej, 
opóźnienia dotyczyły 70%, a nie 100% negocjacji. Ponadto przedstawione 
powyżej przykłady dotyczące OA odnoszą się jedynie do kilku bardzo małych 
uczestników rynku, którzy nie byli w stanie zagrozić pozycji rynkowej TP i 
udowodnić, że TP mogła przestrzegać terminów negocjacji i niezwłocznie 
odpowiadać na wnioski OA. 

2.2.2. Dalsze opóźnienia na etapie negocjowania klauzul umownych  

(309) Dowody w aktach sprawy wskazują, że TP narzucała podczas negocjacji 
niekorzystne postanowienia zawarte w projektach umów standardowych TP miały 
istotny wpływ na długość negocjacji. Potwierdzają to oświadczenia wielu OA, 
którzy odpowiedzieli na wezwanie Komisji do udzielenia informacji. 

(310) GTS Energis był jednym z operatorów, który doświadczył stosowanych przez TP 
praktyk opóźniania negocjacji. Jak przedstawiono powyżej w tabeli 1, negocjacje 
między OA i TP w sprawie umowy o dostępie LLU trwały 698 dni, a więc 
przekroczyły przewidziany termin o 608 dni. GTS zauważył, że „[w]śród różnych 
czynników wpływających na długość procesu (…) należy wymienić: (i) długi czas 
negocjacji Umowy w zakresie zapisów umownych przenoszących zapisy oferty, co 
do których TP zgłasza sprzeciw lub odmiennie je interpretuje, a które to zapisy 
wielokrotnie są kluczowe dla podstawowych idei współpracy.”487 

(311) Exatel jest kolejnym OA, który doświadczył opóźnienia w negocjacjach. 
Negocjacje między OA i TP w sprawie umowy o dostępie LLU trwały 636 dni, 
przekraczając obowiązujący 90-dniowy termin o 546 dni. W oświadczeniu dla 
Komisji Exatel bezpośrednio wskazał, że „ - [p]raktyka negocjacyjna wskazuje, że 
TP dość wybiórczo stosuje regulacje zawarte w poszczególnych ofertach 
[ramowych]. (…); - [s]amowolne zmienianie przez TP decyzji Prezesa UKE 
poprzez de facto modyfikację zapisów Oferty w trakcie negocjowania umów 

                                                 
484   pismo TP skierowane do urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające, s. 4 i 5. 
485    Zob. (168). 
486   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 89 – 90. 
487   odpowiedź GTS Energis na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 2. 
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operatorami; - TP podczas negocjacji umów operatorami w sposób niedozwolony 
modyfikuje postanowienia oferty BSA.” 488 

(312) Inny operator, Polkomtel, stwierdził, że „[b]rak zgody TP S.A. w trakcie 
negocjacji na zastosowanie w stosunku do Polkomtel S.A. warunków 
odpowiadających postanowieniom Oferty Ramowej BSA oraz warunkom 
oferowanym innym uczestnikom rynku”489 miał negatywny wpływ długość 
negocjacji. 

(313) Również w przypadku negocjacji w sprawie umów o dostępie LLU i BSA z 
operatorem Supermedia TP przedstawiła mu standardową umowę zawierającą 
inne postanowienia niż zawarte w odpowiednich ofertach ramowych. Po sześciu 
miesiącach bezskutecznych negocjacji operator Supermedia musiał zwrócić się do 
Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie BSA i LLU. Decyzje te 
zostały wydane odpowiednio w dniach 21 lutego 2008 r. i 21 kwietnia 2008 r. 490 

(314) Fakt, że propozycja TP nie odpowiadała nawet zapisom odpowiedniej OR 
skutkował zdaniem Tele2 „brakiem możliwości osiągnięcia konsensusu pomiędzy 
stronami.”491 W tak trudnej sytuacji OA musieli dokonywać wyboru pomiędzy 
dalszym opóźnieniem w przypadku skierowania sprawy do krajowego organu 
regulacyjnego, a wyrażeniem zgody na gorsze warunki w celu jak najszybszego 
rozpoczęcia świadczenia usług szerokopasmowych. Miało to miejsce choćby w 
przypadku Tele2, który wyjaśnił: „[w] ocenie Tele2 znaczna część postanowień 
proponowanych przez TP była niezgodna z ofertą ramową. W związku z 
powyższym, Tele2 wystąpiła do Prezesa UKE o wydanie decyzji zastępującej 
umowę. Jednakże ze względu na wolę jak najszybszego uruchomienia usługi BSA, 
Tele2 ostatecznie zawarła umowę z TP, akceptując częściowo niekorzystne i 
niezgodne z ofertą ramową postanowienia”.492 

2.2.3. Brak upoważnienia dla przedstawicieli TP do zaciągania zobowiązań 

(315) Akta zgromadzone przez Komisję zawierają dowody wskazujące, iż w trakcie 
negocjacji umów o dostępie BSA lub LLU TP reprezentowały osoby, które nie 
były upoważnione do wyrażenia zgody na zmiany w projektach umów 
proponowane przez OA. Przedłużało to i zakłócało negocjacje. W konsekwencji 
OA nie mogli więc być pewni, że ustalony kompromis znajdzie swoje 
odzwierciedlenie w umowach podpisanych przez TP. 

(316) W tym względzie operator GTS Energis zauważył, że: „na spotkaniach 
negocjacyjnych ze strony TP biorą udział osoby które nie mogą jednoznacznie i 

                                                 
488   odpowiedź Exatela na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 7. 
489   odpowiedź Polkomtela na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., aneks I, s. 2. 
490   odpowiedź Supermedii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 3–5. W dniu 

8 stycznia 2007 r. operator Supermedia złożył w TP zgodny z wymogami formalnymi wniosek w 
sprawie umowy BSA, a w dniu 26 stycznia 2007 r. wniosek w sprawie umowy LLU. Po 6 
miesiącach negocjacji w dniach 4 czerwca i 30 maja 2007 r. operator zwrócił się do Prezesa UKE z 
wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie BSA i LLU. Prezes UKE wydał te decyzje odpowiednio w 
dniach 21 lutego 2008 r. [zob. decyzja nr DHRT-WWM-60600-68/07 (28)] i 21 kwietnia 2008 r., 
zob. decyzja nr DHRT-WWM-60600-67/07(28). 

491   odpowiedź Tele2 na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 5. 
492   Idem. 
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ostatecznie potwierdzić wszelkich wynegocjowanych zapisów, więc de facto 
zapisy “uzgodnione” na spotkaniach są jedynie “wstępnie” uzgodnione (...).”493  

(317) Również Netia wskazała, że „wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w której osoby 
uczestniczące w spotkaniach negocjacyjnych nie były uprawnione do 
wprowadzania zmian w treści Umowy/Aneksu co wydłużało proces negocjacyjny 
ze względu na fakt, iż każda zmiana ulegała wewnętrznym konsultacjom w 
Telekomunikacji Polskiej trwających długi okres czasu. Zmiany dotyczyły kwestii 
merytorycznych, ale także często dotyczyły kwestii redakcyjnych.”494 W tym 
samym tonie wypowiedział się operator e-Telko, wskazując na „długi okres 
negocjacji spowodowany brakiem decyzyjności osób z TP S.A. biorących udział w 
spotkaniach.”495 

(318) Z kolei operator [OA] stwierdził, że pomimo osiągnięcia w trakcie negocjacji z 
TP porozumienia w sprawie niektórych postanowień na późniejszym etapie TP 
zmieniła te postanowienia i powróciła do wersji z pierwotnego projektu. Wskutek 
tego „[OA] została zmuszona do zaakceptowania takiego stanu rzeczy bądź do 
zrezygnowania z podpisywania Umowy.”496  

(319) W uwagach dotyczących odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń UKE 
potwierdziło, że zespoły negocjacyjne TP nie były upoważnione do 
podejmowania decyzji w trakcie negocjacji. „Decyzje, co do składanych w trakcie 
negocjacji propozycji, TP potrafiła przesyłać w ciągu miesiąca od zakończenia 
spotkania. Dotyczyło to nie tylko nowych propozycji, ale również wniosków 
operatorów o wprowadzenie do projektu umowy TP z zapisów ofert ramowych. 
Innym przykładem było wycofanie się TP z wynegocjowanych już ustaleń z 
powodu nieobecności na negocjacjach obsługi prawnej TP, przy czym 
nieobecność ta była całkowicie zawiniona przez TP.”497  

(320) W wewnętrznej prezentacji z dnia 4 października 2007 r. TP potwierdziła 
istnienie „luk i problemów” w procesie negocjacji. TP sama przyznała, że „ 
[Informacja dotyczy błędów zidentyfikowanych przez TP w procesie świadczenia 
usług dostępu hurtowego, w tym dotyczących kwestii nieprawidłowej organizacji 
procesu negocjacyjnego z OA pod względem podziału kompetencji]. Skutkiem 
może być wydłużenie procesu (…).”498 TP przyznała też, że „ [Informacja dotyczy 
błędów zidentyfikowanych przez TP w procesie świadczenia usług dostępu 
hurtowego, w tym dotyczących kwestii nieprawidłowej organizacji procesu 
negocjacyjnego z OA pod względem podziału kompetencji i odpowiedzialności 
oraz możliwości samodzielnego kształtowania treści umów przez poszczególne 
jednostki organizacyjne TP].”499 

(321) Również Pion Klientów-Operatorów TP, który zajmował się sprawami 
związanymi z OA w kontekście świadczenia usług dostępu hurtowego 
zidentyfikował liczne błędy po stronie TP: „[o]dpowiedzialność [TP] jedynie za 
część klientów/biznesu hurtowego -  [Informacja dotyczy błędów 
zidentyfikowanych przez TP w procesie świadczenia usług dostępu hurtowego 

                                                 
493   odpowiedź GTS Energis na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 2; zob. też 

odpowiedź MNI na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 6. 
494   odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 4. 
495   odpowiedź E-Telko na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 4. 
496   Odpowiedź [OA] na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 6. 
497   uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 39. 
498   dokument inspekcyjny, wewnętrzna prezentacja TP z dnia 4 października 2007 r., s. 202 i 252. 
499   Idem, s. 155. 
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OA, w tym dotyczących kwestii organizacji TP pod względem podziału 
kompetencji, dostosowania działalności do panujących warunków (klientów, 
konkurencji, regulatora) oraz zatrudnienia odpowiedniej ilości osób]; niska 
efektywność działania.”500  

(322) I na koniec, w porozumieniu podpisanym przez TP z UKE w dniu 22 
października 2010 r. (zob. rozdział IX) TP zobowiązała się do delegowania do 
negocjacji osób upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu 
przedsiębiorstwa. Przeczy to argumentom TP, omawianym w punktach od (370) 
do (373) i wyraźnie wskazuje, że TP mogła stosować taki sam standard przed 
zawarciem Porozumienia. 

2.2.4. Bezzasadnie długotrwała procedura podpisywania umów 

(323) Oprócz przedłużania procesu negocjacji TP opóźniała również procedurę 
zatwierdzania uzgodnionych umów i załączników do nich. 

(324) Pierwotnie wewnętrzny regulamin TP nie zawierał żadnych postanowień 
dotyczących czasu trwania procesu podpisywania umów.501 TP po raz pierwszy 
określiła takie wewnętrzne terminy dnia 17 kwietnia 2007 r., wprowadzając 
procedurę, zgodnie z którą, umowa powinna zostać podpisana w ciągu 12 dni 
roboczych po otrzymaniu przez Departament Sprzedaży Pionu Klientów-
Operatorów akceptacji wynegocjowanego tekstu przez OA i rozpoczęciu 
procedury podpisu.502 TP zmieniła wewnętrzne zasady dotyczące podpisywania 
umów najpierw dnia 6 lutego 2008 r., m.in. wydłużając określony termin do 17 
dni roboczych (i 13 dni roboczych w przypadkach „pilnych”)503, a następnie dnia 
18 sierpnia 2008 r., zmieniając m.in. termin do 15 dni roboczych (11 dni 
roboczych w przypadkach „pilnych”).504 Jednak materiał dowodowy w aktach 
Komisji zawiera liczne przykłady niedotrzymania przez TP swoich własnych 
wewnętrznych terminów, co skutkowało wielotygodniowymi opóźnieniami, które 
w przypadku Netii wynosiły nawet ponad 5 miesięcy. 

(325) W tym względzie operator GTS Energis stwierdził, że: „[w]śród różnych 
czynników wpływających na długość procesu uzyskiwania dostępu do hurtowych 
produktów szerokopasmowego dostępu do Internetu (…) należy wymienić: (…) 
długi czas - okres wielu tygodni - akceptacji wewnętrznej w TP wynegocjowanej 
dwustronnie treści umowy, jej parafowania i podpisania, co powoduje brak 
możliwości jej wdrożenia w życie i złożenia jakichkolwiek zamówień na budowę 
punktów.”505 Fakt ten potwierdzili również inni operatorzy: Sferia, e-Telko i 
ESPOL.506 

                                                 
500   dokument inspekcyjny, wewnętrzna prezentacja TP z kwietnia 2007 r., s. 74. 
501   załączniki do pkt 1 i 2 odpowiedzi TP na pytanie 18 wniosku o udzielenie informacji z dnia 16 

lutego 2009 r. . 
502   Idem, załącznik do pkt 3. 
503   załącznik do pkt 4 odpowiedzi TP na pytanie 18 wniosku o udzielenie informacji z dnia 16 lutego 

2009 r. 
504   załącznik do pkt 4 odpowiedzi TP na pytanie 18 wniosku o udzielenie informacji z dnia 16 lutego 

2009 r. 
505   odpowiedź GTS Energis na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 2. 
506   odpowiedź Sferii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 4, wskazujący na 

„długi proces akceptacji wynegocjowanej umowy przez komórki organizacyjne TP (od 12 marca do 
30 kwietnia [2008 r.])” oraz odpowiedź E-Telko na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 
2009 r., s. 4, odnosząca się do: „długi[ego] okres[u] wewnętrznego parafowania umowy wewnątrz 
struktur TP S.A. (do 3 miesięcy od chwili uzgodnienia umowy)”. Zob. też odpowiedź TP na wniosek 
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(326) Podobnie Netia stwierdziła, że „przedłużeniu ulegał również proces podpisywania 
Aneksów do Umowy BSA czy Umowy LLU. Brak stosownych podpisów przez 
Telekomunikację Polską powodował, iż po stronie formalno-prawnej brak było 
stosownego umocowania do stosowania postanowień Aneksów i rodziło 
niepewność, czy Aneks zostanie podpisany, w szczególności, gdy różnica [czasu] 
w podpisach wynosiła ok. 5 miesięcy!”507 (a nie 17 dni roboczych przewidzianych 
w przepisach wewnętrznych TP). TP skorygowała oświadczenie Netii, które 
według TP powinno odnosić się do dni roboczych, a nie kalendarzowych, ale tak 
czy inaczej TP przyznała, że „podpisała [umowę] po 117 dniach roboczych.”508 

(327) Fakt, że OA musieli długo czekać na podpisanie przez TP wspólnie uzgodnionej 
umowy, miał negatywny wpływ na tych OA, którzy, mając przed sobą tygodnie 
czy wręcz miesiące niepewności, nie mogli rozpocząć świadczenia usług dostępu 
szerokopasmowego w oparciu o LLU lub BSA. Nawet w tych nielicznych 
przypadkach, w których strony uzgodniły, że umowa wejdzie w życie przed 
podpisaniem509, OA nie mogli mieć pewności, że umowa zostanie ostatecznie 
zatwierdzona przez TP przed faktycznym podpisaniem. 

(328) Niedociągnięcia po stronie TP związane z przedłużającymi się procedurami 
zostały opisane przez ATM S.A. w szerszym ujęciu w następujący sposób: 
„[n]egocjowanie umowy trwało około 1 roku, co jest okresem – naszym zdaniem – 
zbyt długim, a wynika z bardzo szczegółowych i czasochłonnych procedur 
wewnętrznych TP S.A. związanych z podejmowaniem decyzji, tzn. przed 
ostatecznym podpisaniem umowy konieczne jest uzyskanie akceptacji przez 
szczeble pośrednie (poszczególne departamenty spółki).”510 

(329) TP sama przyznała się do następujących uchybień w tej dziedzinie: „z uwagi na 
długi wewnętrzny proces parafowania dokumentów (…) długotrwałe negocjacje i 
fakt długiego okresu parafowania umowy (…).”511 

2.2.5.  Ogólna strategia negocjacyjna TP 

(330) Oprócz problemów, na jakie napotykali OA na różnych etapach negocjowania 
umów, również zawarty w aktach materiał dowodowy demonstruje że zakres 
negocjacji był ograniczony, gdyż w licznych przypadkach OA musieli przyjąć 
propozycje TP, przekazać sprawę do UKE (na przykład w przypadku operatorów 
Tele2, Supermedia, Telefonia Dialog, PTC, Długie Rozmowy i Multimedia) lub 
odstąpić od świadczenia hurtowych usług szerokopasmowych (jak w przypadku 
operatorów GH Net, Polkomtel, PHU Telsat). 

                                                                                                                                                 
o udzielenie informacji z dnia 22 grudnia 2008 r., s. 6: TP potwierdziła, że operator E-Telko 
zakończył negocjacje w sprawie zmiany umowy o dostępie BSA zgodnie z ofertą BSA z dnia 5 
kwietnia 2007 r., jednak umowa została podpisana przez TP dopiero w dniu 7 września 2007 r., tzn. 
3 miesiące później, oraz odpowiedź ESPOL na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 
2009 r., s. 5; „ Okres ten był w głównej mierze uzależniony od (…) czasu podpisywania umowy po 
stronie Telekomunikacji Polskiej SA.” 

507   Odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 4: „V. Długość 
parafowania stosownych Aneksów do Umowy po stronie Telekomunikacji Polskiej S.A..” 

508   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 102. Miało to miejsce niezależnie od faktu, że 
umowa powinna zostać zawarta w ciągu 90 dni kalendarzowych. 

509   Przypadek  [OA, OA i OA] (zob. Dokument inspekcyjny, wewnętrzny dokument TP, s. 12–13). 
510   Odpowiedź ATM S.A. na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 5. Komisja 

zwraca uwagę na fakt, że w niektórych przypadkach daty wskazane przez ATM nie są zgodne z 
datami wskazanymi przez TP; tym niemniej świadczą o przedłużeniu procesu negocjacji. 

511   Dokument inspekcyjny, wewnętrzny dokument TP, s. 12 i 13. 
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(331) Korespondencja e-mailowa między prezesami Tele2 i TP dotycząca negocjacji w 
sprawie umów o dostępie BSA i LLU jest dobrą ilustracją podejścia TP do 
negocjacji z OA. W wiadomości e-mail wysłanej przez prezesa Tele2 do prezesa 
TP dnia 16 marca 2007 r., Tele2 wyraziła rozczarowanie postawą negocjacyjną 
TP: „bardzo doceniam deklaracje o chęci budowania bardziej partnerskich 
relacji i unikania eskalacji spraw do UKE, i podtrzymuję naszą gotowość do 
takiej współpracy. Niestety, jak Panu to sygnalizowałem na spotkaniu w 
poniedziałek, jak dotąd rzeczywistość nie ma nic wspólnego z deklaracjami” gdyż 
odpowiedź TP jest „bardzo przejrzysta i brzmi NIE praktycznie na każdą istotną 
propozycję”512 pochodzącą od Tele2. OA dodał też, że „w mojej [Tele2] opinii 
takie podejście nie ma chyba nic wspólnego z chęcią komercyjnej współpracy.” 

(332) Wyjaśnienia udzielone w tym względzie przez TP są niejednoznaczne.513 TP 
usiłuje zrzucić na Tele2 winę za bezskuteczne negocjacje i stwierdza, że w 
decyzji wydanej w dniu 8 sierpnia 2007 r. UKE nie przyjęło określonych 
propozycji umownych Tele2514; jednocześnie TP nie wyjaśniła dlaczego 
„odrzuca[ła] wszystkie nasze istotne propozycje zmian w umowie (…) bez żadnej 
woli dyskusji, wyjaśnienia czy chęci zrozumienia i szukania dobrego 
rozwiązania.”515 

(333) Polkomtel jest przykładem OA, który w następstwie przedłużonych negocjacji w 
sprawie umowy o dostępie BSA, które trwały 190 dni, najpierw podjął decyzję o 
podpisaniu umowy pomimo licznych niekorzystnych ustaleń, a potem skierował 
sprawę do krajowego organu regulacyjnego. OA stwierdził, że był "zmuszony"516 
podpisać umowę opartą na warunkach zaproponowanych przez TP. W 
skierowanym do TP piśmie z dnia 22 maja 2007 r.  Polkomtel zauważył, że był: 
„zainteresowany ustaleniem warunków współpracy w trybie negocjacji, jednakże 
muszą one uwzględniać nałożone na każdą ze stron obowiązki regulacyjne.”517 
OA dodał: "pragniemy zaprezentować stanowisko Polkomtel S.A. odnośnie 

                                                 
512   dokument inspekcyjny, wiadomość e-mail prezesa Tele2 do prezesa TP z dnia 16 marca 2007 r., s. 

14–15. „Bitstream Access (BSA): 1. Negocjacja aneksu dopasowującego umowę do obecnie 
obowiązującego w ofercie LLU. Jeszcze na naszym spotkaniu 4 tygodnie temu wskazywał Pan, że ta 
kwestia zostanie szybko rozwiązana. Tele2 przedstawiło propozycję aneksu, konsumującego 
kluczowe kwestie otwarte (między innymi tzw. «naked ADSL», prognoz i kar, procesu realizacji 
zamówień, upustu). Odpowiedź ze strony TP, którą wczoraj/dzisiaj otrzymaliśmy jest bardzo 
przejrzysta i brzmi NIE praktycznie na każdą istotną propozycję (poza kwestiami zmiany definicji 
itd). Abstrahując od tego, że taka pozycja jest sprzeczna z obowiązującą TP ofertą LLU (jak również 
z niedawnymi opiniami, wydanymi przez UKE w celu doprecyzowania kwestii, w których 
występowały różnice interpretacyjne), to w mojej opinii takie podejście nie ma chyba nic wspólnego 
z chęcią do komercyjnej współpracy? (…). LLU: 1. Negocjacja umowy LLU: TP w praktyce odrzuca 
wszystkie nasze istotne propozycje zmian w umowie, którą zaproponowała TP – zarówno w zakresie 
zmian, które tylko i wyłącznie uzgadniają propozycje TP ze wzorem umowy, który UKE zawarł w 
ofercie LLU, jak i w zakresie zmian do procesów, które w oparciu o nasze doświadczenia w 
uwolnieniu pętli lokalnej z całej Europy są niezbędne, aby uniknąć kolejnej procesowej katastrofy. 
Jak zawsze, otrzymujemy po prostu negatywną odpowiedź, bez żadnej woli dyskusji, wyjaśnienia, czy 
chęci zrozumienia i szukania dobrego rozwiązania. Podsumowując: bardzo doceniam deklaracje o 
chęci budowania bardziej partnerskich relacji i unikania eskalacji spraw do UKE, i podtrzymuję 
naszą gotowość do takiej współpracy. Niestety, jak Panu to sygnalizowałem na spotkaniu w 
poniedziałek, jak dotąd rzeczywistość nie ma nic wspólnego z deklaracjami”. 

513    odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 103–104. 
514    W rzeczywistości w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń TP obwiniała wielu operatorów 

za niepowodzenie negocjacji. Zob. punkt (357) - (365). 
515   dokument inspekcyjny, korespondencja TP i Tele2 z dnia 6 marca 2008 r., s. 15. 
516   odpowiedź Polkomtela na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., załącznik 217, 

s. 444. 
517   Idem. 
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przebiegu negocjacji, w tym wskazać na niestosowanie się w jego trakcie przez 
TP S.A. do nałożonych na nią obowiązków regulacyjnych wynikających z 
obowiązującej Oferty Ramowej oraz zasady niedyskryminacji. Taka postawa TP 
zmusiła Polkomtel do zaakceptowania projektu umowy, który znacznie odbiegał 
od warunków określonych w Ofercie Ramowej i w umowach TP S.A. z innymi 
operatorami.”518  

(334) TP usiłuje pomniejszyć wagę dowodu przedstawionego przez Polkomtel, 
stwierdzając, że „długość prowadzenia negocjacji z Polkomtel nie odbiegała od 
długości negocjacji, jakie TP toczyła z innymi OA,” oraz że „OA nie ma 
obowiązku akceptować wszystkich propozycji TP na etapie negocjacji (w 
szczególności, gdy pozostają one w sprzeczności z treścią OR).”519 TP przyznaje, 
że w negocjacjach z Polkomtelem wystąpiły opóźnienia, ale nie komentuje faktu, 
że zabrakło w nich prawdziwej wymiany poglądów pomiędzy stronami, a to w 
praktyce oznaczało, iż OA musiał zgodzić się na niekorzystne propozycje 
operatora zasiedziałego. 

(335) Również Netia wyjaśniła, że znalazła się w sytuacji, w której brak elastyczności 
po stronie TP oznaczał, iż mogła albo przyjąć warunki TP, albo skierować sprawę 
do UKE. Ze względów proceduralnych to drugie rozwiązanie oznaczało jednak 
kolejną zwłokę. „Takie [trudne] stanowisko było prezentowane od rozpoczęcia 
negocjacji. Następnie Netia postawiona wobec wyboru: świadczyć usługi na 
podstawie BSA albo nie, podjęła biznesowa decyzję o przyjęciu propozycji TP, 
pomimo świadomości, iż takie postanowienie jest niezgodne z ofertą. Dla 
przykładu Tele2 zdecydowała się wystąpić do Prezesa UKE o wydanie decyzji 
zastępującej umowę, a następnie na skutek przeciągającego się postępowania 
przed UKE i tak [Tele2] była zmuszona do zawarcia umowy z TP. Powyższe 
jednakże spowodowało, iż Tele2 znacznie później uruchomiła komercyjne usługi 
na bazie BSA.”520 

(336) Ponadto oświadczenie Telefonii Dialog dobrze pokazuje brak konstruktywnego 
podejścia do negocjacji ze strony TP. Telefonia Dialog wskazała, że pomimo 
obiecującego początku negocjacji „TP zmieniała wersje projektu umowy, 
proponując nowe zapisy, coraz mniej korzystne dla Operatora Korzystającego. W 
rezultacie tych działań stanowiska Stron zamiast się zbliżać, coraz bardziej 
odbiegały od siebie.”521 

(337) Istnieją dowody na to, że TP odmówiła prowadzenia negocjacji w oparciu o 
zaproponowany przez OA projekt umowy, zgodny z warunkami zawartymi w 
ofercie LLU. Tego typu sytuacja miała miejsce np. w przypadku negocjacji z 
PTC. W wewnętrznym dokumencie TP uznała, że PTC była: „gotowa podpisać 
projekt umowy załączony do decyzji UKE z dnia 3 kwietnia 2007 z ewentualnymi 
koniecznymi, zdaniem Stron, zmianami lub uzupełnieniami” ale „TP nie zgadza 
się na propozycje PTC.”522  

                                                 
518    Idem. 
519   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 95–96. 
520    odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 grudnia 2010 r., s. 1–2. 
521   odpowiedź Telefonii Dialog na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 9. 
522   dokument inspekcyjny, sprawozdanie TP: „Prognozy dotyczące najważniejszych wydarzeń i 

potencjalnych zagrożeń dla TP" z dn. 25 maja 2007 r.: „11. LLU – Dostęp pełny i współdzielony do 
lokalnej pętli abonenckiej: PTC odrzuciła możliwość podjęcia negocjacji, które miałyby być 
prowadzone w oparciu o projekt TP (wymóg TP). [PTC] [j]est natomiast gotowa podpisać projekt 
umowy załączony do decyzji UKE z dn. 3 kwietnia 2007 z ewentualnymi koniecznymi, zdaniem 
Stron, zmianami lub uzupełnieniami. TP nie zgadza się na propozycje PTC. W maju 2006 r. PTC 
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(338) W odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń TP usiłuje przedstawić w złym 
świetle przykład PTC i utrzymuje, że propozycja OA nie była zgodna z ofertą 
ramową.523 TP twierdzi tak na podstawie decyzji UKE z dnia 30 lipca 2007 r. 
wydanej w związku z niepowodzeniem negocjacji, jednak odczytuje ją w sposób 
wybiórczy. W decyzji tej Prezes UKE rzeczywiście odnosi się do zmian w 
stanowiskach negocjacyjnych zarówno TP, jak i PTC, ale stwierdza, że 
propozycja PTC z dnia 23 kwietnia 2007 r., na którą TP powołuje się w wyżej 
wymienionym dokumencie wewnętrznym, „w całości został[a] opart[a] na 
modelu wspólpracy zawartym w Decyzji Prezesa z dnia 3 kwietnia 2007 r. 
dotyczącej zmiany i zatwierdzenia "Oferty ramowej TP określającej ramowe 
warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej.”524 Ponadto należy 
zauważyć, że nawet przed ostateczną modyfikacją propozycji PTC z dnia 23 
kwietnia 2007 r. OA sugerował TP wprowadzenie w niej: „ewentualny[ch] 
konieczny[ch], zdaniem Stron, zmia[n] lub uzupełnie[ń].”525 

(339) Brak dobrej woli jest również widoczny w negocjacjach z Telefonią Dialog (TD). 
Również w tym przypadku TP, po złożeniu przez TD wniosku z dnia 12 
października 2006 r., odmówiła podpisania umowy o dostępie LLU w pełni 
zgodnej z nowo wprowadzoną ofertą LLU z dnia 5 października 2006 r. TD 
powtórnie złożyła wniosek na spotkaniu w dniu 30 listopada 2006 r. Jednak w 
projekcie umowy LLU, jaki TD otrzymała od TP w dniu 8 stycznia 2007 r., 
wprowadzono warunki sprzeczne z wzorem umowy stanowiącym załącznik do 
oferty LLU. Z tego powodu w dniu 12 lutego 2007 r. TD wysłała do TP pismo, w 
którym TD stwierdza: „Projekt ten w bardzo wielu elementach odbiega od 
rozwiązań przyjętych w aktualnej Ofercie Ramowej w zakresie LLU (…), 
zatwierdzonej Decyzją Prezesa UKE dnia 5.10.2007 r. (…) i w konsekwencji w 
sposób zasadniczy różni się od wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do 
oferty LLU. Oferta Ramowa wprowadza do stosowania pomiędzy 
Telekomunikacją Polską S.A. (dalej TP) a innymi operatorami wzory 
dokumentacji, OA w tym w szczególności wzory Umowy o Dostępie oraz Umowy 
Kolokacji, zawierające spójne zapisy umowne, które wiernie odzwierciedlają 
określone w ofercie LLU zasady współpracy w zakresie LLU. W związku z 
powyższym TP zobowiązana jest do zawarcia z operatorem wnioskującym Umowę 
o Dostępie i Umowę Kolokacji w formie i treści określonej odpowiednio w 
Załączniku nr 4 i 7 do oferty LLU. Tymczasem TP przekazała do Dialog projekt 
Umowy o Dostępie zawierający bardzo wiele istotnych zapisów ukształtowanych 
odmiennie od tych zawartych we wzorze umowy, regulujących określone 
zagadnienia w sposób sprzeczny z zasadami przyjętymi w ofercie LLU. (…) Ze 
względów oczywistych Dialog oczekuje zawarcia Umowy o Dostępie na 
warunkach nie gorszych niż określone w Ofercie Ramowej. Oczekiwanie swoje 
opieramy na wyraźnej normie prawnej zawartej w art. 43 ust. 6 Ustawy Prawo 
telekomunikacyjne, która nie pozostawia wątpliwości interpretacyjnych co do 
obowiązku TP w zakresie realizacji ofert ramowych. W świetle tego przepisu oraz 
treści Oferty Ramowej oczywistym jest, że TP zobowiązana jest do zawierania z 

                                                                                                                                                 
złożyła do UKE wniosek o ustalenie warunków współpracy w zakresie LLU i w związku z brakiem 
porozumienia co do negocjacji umowy LLU - oczekuje na decyzję UKE, która zapewni PTC warunki 
współpracy zawarte w Ofercie”, s. 6. 

523   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 477–478, s. 106. Zob. też , pismo TP z dnia 24 
września 2010 r. skierowane do urzędnika prowadzącego przesłuchanie, s. 1–3 ze stwierdzeniem 
TP, że w związku ze zmianami wprowadzonymi w ofercie LLU w dniu 3 kwietnia 2007 r. nie była 
w stanie przyjąć propozycji PTC. 

524    załącznik 16 do odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 44. 
525   dokument inspekcyjny, s .6. 
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operatorami Umowy o Dostępie w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do 
oferty LLU. Tymczasem, co w sposób jaskrawy obrazuje przedstawiony Projekt, 
TP odmawia realizacji zatwierdzonej Oferty Ramowej i podejmuje próby 
narzucenia OA niekorzystnych warunków.”526 TD poinformowała Komisję, że nie 
otrzymała od TP odpowiedzi na to pismo. TP nie wyjaśniła, dlaczego jej nie 
udzieliła. 

(340) Ponieważ TD uznała, że szereg warunków wprowadzonych przez TP znacznie 
pogorszyłoby jej warunki dostępu do lokalnych pętli abonenckich w porównaniu 
z warunkami określonymi w obowiązującej ofercie LLU, postanowiła nie 
przyjmować warunków zaproponowanych przez TP i zwróciła się do Prezesa 
UKE z wnioskiem o wydanie decyzji zastępującej umowę pomiędzy operatorami. 
Decyzja taka została wydana dnia 31 lipca 2007 r.527 

(341) Ponadto TD negocjowała z TP również umowę BSA. Pierwotny projekt umowy 
BSA przedstawiony Telefonii Dialog przez TP w odpowiedzi na wniosek TD z 
dnia 10 lipca 2006 r. nie był w pełni zgodny z warunkami oferty BSA z dnia 10 
maja 2006 r., która wówczas obowiązywała. TP była jednak gotowa podpisać z 
TD wyłącznie umowę zawierającą te same warunki co umowy podpisane 
wcześniej z Netią i GTS Energis.528 Ten fakt, jak również stwierdzenie TP „nie 
istniała potrzeba wprowadzania warunków innych dla Dialog, niż te które 
obowiązywały w umowach z innymi OA.”529 dowodzi, że TP nie tyle negocjowała, 
co raczej narzucała swoje warunki umowne. 

(342) W aktach Komisji znajdują się także oświadczenia OA ze wskazaniem sytuacji, w 
których TP jeszcze bardziej opóźniała proces negocjacji, uzasadniając ten fakt 
wprowadzeniem nowej oferty ramowej. Na przykład operator GTS Energis 
wskazał, że dostęp do usługi BSA uległ wydłużeniu m.in. ze względu na „długi 
czas przygotowania stanowiska TP w zakresie zmian wprowadzonych zmianą 
oferty ramowej co jednocześnie blokuje możliwość negocjacji konkretnych 
postanowień umowy (choć TP twierdzi że podjęła negocjacje poprzez 
stwierdzenie że nie ma gotowej propozycji umowy).”530  

(343) Dodatkowe potwierdzenie sposobu podejścia operatora zasiedziałego do 
negocjacji, polegającego na ich opóźnianiu i blokowaniu, znajduje się w 
oświadczeniu UKE. Prezes krajowego organu regulacyjnego stwierdził, że „TP 
nie prowadziła w ogóle negocjacji z OA w dobrej wierze. (…) Impas 
negocjacyjny (…) związany był ze sztywnym stanowiskiem TP, iż współpraca z 
innymi operatorami nie będzie wykraczać poza nakazany przez Prezesa UKE 
zakres [postanowienia oferty ramowej]. Prezes UKE jednak rozstrzygając takie 
spory nie wprowadzał warunków współpracy nieprzewidzianych ofertami 

                                                 
526   odpowiedź Telefonii Dialog na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 7, wraz z 

pismem wysłanym do TP w dniu 12 lutego 2007 r. 
527   odpowiedź Telefonii Dialog na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 9. 
528   s. 9–10, opinia Telefonii Dialog przedstawiona dnia 13 marca 2009 r.: „Projekt umowy ramowej 

zaproponowany przez TP w znacznym stopniu odbiegał od warunków Oferty Ramowej z 10.05.2006. 
(…) TP w trakcie negocjacji poinformowała Dialog, że jest skłonna podpisać Umowę BSA jedynie 
na warunkach, na jakich zawarte zostały umowy BSA pomiędzy GTS Energis Sp. z o.o. i TP oraz 
pomiędzy Netia S.A. i TP.”  

529   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 483, s.108. 
530   odpowiedź GTS Energis na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 2; zob. też 

odpowiedź Telefonii Dialog na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 9–11 
oraz odpowiedź Sferii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 4. 
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ramowymi. (…) Ilość interwencji Prezesa UKE (…) wyraźnie wskazuje na brak 
dobrej wiary ze strony TP przy prowadzeniu negocjacji.”531 

2.2.6. Argumenty TP 

90-dniowy termin określony w regulacji 

(344) W odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń TP kontestuje stosowany przez 
Komisję 90-dniowy termin określony w regulacji jako termin zakończenia 
negocjacji.532 TP twierdzi, że termin ten nie jest wiążący, gdyż jest sprzeczny z 
ustawą Prawo telekomunikacyjne. TP idzie dalej, mówiąc, że „[p]rzewidziany 
więc w ustawie Prawo telekomunikacyjne 90 dniowy termin zakończenia 
negocjacji stanowi jedynie warunek, otwierający możliwości zwrócenia się przez 
OA z żądaniem rozstrzygnięcia występującego pomiędzy stronami sporu przez 
Prezesa UKE.”533  

(345) Przedstawiony przez TP tok rozumowania jest nieprzekonujący. Po pierwsze, 
terminy przewidziane w ofertach ramowych na zakończenie negocjacji umów o 
dostępie wywodzą się bezpośrednio z ustawy Prawo telekomunikacyjne (art. 27) 
zapewniającej stronom maksymalnie 90 dni.534 W tym czasie TP jest 
zobowiązana do przedstawienia OA projektu umowy, wyznaczenia daty 
pierwszych negocjacji, oddelegowania przedstawicieli, uzgodnienia treści umowy 
i jej podpisania. Wszystkie oferty ramowe stają się dla TP wiążące z chwilą ich 
wprowadzenia.535 W związku z tym Komisja zauważa też, że pomimo 
kwestionowania przez TP przed polskimi sądami ważności zapisów wielu ofert 
ramowych, żadna z tych ofert nie została wycofana z polskiego porządku 
prawnego.536  

(346) Po drugie, poza tym, że 90-dniowy termin określony w regulacji jest powszechnie 
przyjęty w polskim porządku prawnym, Komisja w swojej ocenie zastosowała go 
jako punkt odniesienia uznając jego zasadność. I rzeczywiście, są przykłady w 
aktach sprawy potwierdzające, że TP była zdolna do zawierania umów bez 
opóźnień. W szczególności, w 2010 r. TP potrzebowała przeciętnie mniej niż 38 
dni na zawarcie umów z OA.537  

                                                 
531   uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 38 i 42. 
532   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 382, 383, 298 
533   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 383, s. 80. 
534   W art. 27 pkt 1 stwierdzono m.in. „Prezes UKE może, na pisemny wniosek każdej ze stron 

negocjacji o zawarcie umowy o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci albo z 
urzędu, w drodze postanowienia, określić termin zakończenia negocjacji o zawarcie tej umowy, nie 
dłuższy niż 90 dni, (…).” W pkt 2 „W przypadku niepodjęcia negocjacji o zawarcie umowy o 
dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci, odmowy połączenia sieci 
telekomunikacyjnych przez podmiot do tego obowiązany lub niezawarcia umowy o dostępie 
telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci w terminie, o którym mowa w pkt 1, lub 
niezawarcia umowy w terminie 90 dni licząc od dnia wystąpienia z wnioskiem o zawarcie umowy o 
dostępie telekomunikacyjnym, każda ze stron może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o 
wydanie decyzji w sprawie rozstrzygnięcia kwestii spornych lub określenia warunków współpracy.” 

535   Zob. art. 42 i 43 polskiej ustawy Prawo telekommunikacyjne. 
536   uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 1–2. 
537   odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 25 listopada 2010 r., s. 67 – 75 oraz 

odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 383, s. 80. Dane TP dotyczące umów zawartych w 
2010 r. wskazują na następującą liczbę dni roboczych, jakie upłynęły od złożenia wniosku przez OA 
do zawarcia umowy: 18, 12, 15, 50, 93, 21, 38, 38, 24, 26. Przeciętna liczba wynosi w tym 
przypadku poniżej 38 dni. 
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(347) Po trzecie, jak wyjaśniono w pkt (722), Komisja stwierdza nadużywanie pozycji 
nie na podstawie losowych lub przypadkowych sytuacji, w których TP nie 
dotrzymała 90-dniowego terminu, ale w oparciu o szereg zachowań TP o 
znamionach nadużycia, obejmujących wśród innych praktyk powtarzające się 
przypadki opóźniania zawarcia umów o dostępie i przekroczenia terminu 90 dni. 

(348) I na koniec, TP zaprzecza własnemu argumentowi przytoczonemu w innych 
punktach odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, że oferty ramowe nie 
mają wiążącego charakteru. Na przykład w pkt 412 odpowiedzi na pisemne 
zgłoszenie zastrzeżeń TP uznaje wiążący charakter OR stwierdzając: „[g]dyby TP 
prowadziła negocjacje na podstawie pierwotnego wniosku OA i projektu umowy, 
narażałaby się na zarzut działani[a] niezgodnie z obowiązującą [nową] OR 
LLU.”538 Również w odpowiedzi na opis stanu faktycznego TP stwierdziła: „[w] 
przypadku zatwierdzenia oferty ramowej przedsiębiorca telekomunikacyjny 
zobowiązany do stosowania oferty ramowej nie może natomiast zawierać umów o 
dostępie określających warunków współpracy gorszych dla drugiej strony umowy 
niż określone w ofercie ramowej.”539 

Ciągłe zmiany w odpowiednich ofertach ramowych i ich niejasne postanowienia 

(349) TP usiłuje zrzucić winę za opóźnienia na organ regulacyjny.540 Zarzuca, że 
opóźnienia: „[w]ynikały (…) często ze zmiany OR BSA/LLU i konieczności 
dostosowania przedmiotu negocjacji do aktualnie obowiązujących OR"541, że 
"wiele postanowień OR BSA 2006 było niejasnych”542, że „[z] uwagi na zmianę 
RO LLU zmienił się także przedmiot negocjacji."543 W związku z zarzutem 
częstych zmian ram regulacyjnych TP wysuwa kolejne argumenty: "[g]dyby TP 
prowadziła negocjacje na podstawie pierwotnego wniosku OA i projektu umowy 
[który nie był dostosowany do aktulanie obowiązującej OR], narażałaby się na 
zarzut działani[a] niezgodn[ego] z obowiązującą OR LLU”544 oraz że „[n]ie 
oznacza to jednak, że TP z chwilą wszczęcia negocjacji jest obowiązana posiadać 
gotowy projekt umowy, szczególnie w sytuacji, gdy zmieniła się treść OR BSA.”545 

(350) Komisja nie może przyjąć tych argumentów TP. Po pierwsze, ogólnie należy 
zauważyć, że mechanizm regulacyjny przewiduje udział operatora zasiedziałego 
w procesie prowadzącym do zmian w ofertach ramowych. W rzeczywistości to 
właśnie operator zasiedziały przygotowuje pierwszy projekt oferty na wniosek 
organu regulacyjnego (zob. punkt (72)). Taki sposób zapewnia, że operator 
zasiedziały jest dobrze poinformowany o charakterze zmian w OR i ma 
możliwość przedstawienia i przekonania UKE do swoich propozycji. Z tego 

                                                 
538    odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 412, s. 88. 
539   odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 121, s. 25, podkreślenie dodane. 
540   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 385, 407, 412, 420–422, 437, 443–444, 461–46. 

Zob. też pkt 725–733 na temat „Stan prawny w odniesieniu do działalności TP w latach 2006–
2007”. 

541    Idem, pkt 385. 
542    Idem, pkt 437. 
543    Idem, pkt 444. 
544    Idem, pkt 412. 
545   Idem, pkt 438. W pisemnej odpowiedzi na pytania Komisji zadane w trakcie spotkania 

wyjaśniającego TP przedstawiła taki sam tok rozumowania, zob.pismo TP z dnia 24 września 2010 
r., s. 3–5. TP uzasadnia opóźnienia w rozpoczęciu negocjacji z Multimedia i GHNet faktem, że 
właśnie zmieniły się oferty ramowe, więc TP potrzebowała czasu na przygotowanie nowych 
projektów umów. 
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powodu TP, jako ważny uczestnik tego procesu, powinna mieć pełną świadomość 
wszystkich zmian wprowadzanych na mocy każdej nowej lub zmienionej OR i 
móc je szybko uwzględnić w projektach umów standardowych. 

(351) W tym względzie należy jednak zauważyć, że przez długi czas TP z własnej woli 
uchylała się od prac nad przygotowywaniem projektów ofert ramowych. Według 
opinii UKE na odpowiedź TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń „[w]prowadzenie 
ofert ramowych w zakresie BSA i LLU napotykało na przeszkody ze strony TP 
m.in. w postaci niewywiązywania się z obowiązku przygotowania oferty ramowej 
czy tez wprowadzania do projektu oferty ramowej definicji i postanowień 
umownych niezgodnych z ustawą Prawo telekomunikacyjne i decyzją SMP 
[nakładaną na operatora o znaczącej pozycji rynkowej].”546 Dlatego też 
niezdolność TP do szybkiego odzwierciedlenia zmian w ofertach ramowych 
wynikała wyłącznie z jej odmowy uczestniczenia w procesie regulacyjnym. 

(352) O ile potrzeba odzwierciedlenia dynamiki i rozwoju sytuacji rynkowej w 
zmianach wprowadzonych w OR wydaje się uzasadniona, należy zauważyć, że w 
istocie TP sama wnioskowała o niektóre spośród tych zmian.547 Z tego względu 
TP, jako inicjator procesu wprowadzania zmian w OR, była świadoma 
ewentualnych jego skutków. Powinna więc być w stanie szybko wprowadzić 
nowe, zmienione lub skorygowane postanowienia. 

(353) W związku z tym należy też podkreślić, że utrzymywana była ciągłość 
zasadniczych postanowień zawartych w OR. Wydaje się, że TP jest świadoma 
tego faktu. W odpowiedzi na pismo o stanie faktycznym TP stwierdziła, że 
„[o]ferta ramowa zatwierdzona decyzją administracyjną wydana przez Prezesa 
UKE nie zmienia bowiem bezpośrednio warunków współpracy między 
przedsiębiorcom zobowiązanym do stosowania oferty ramowej oraz innymi 
przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.”548 

(354) W praktyce istnieją przykłady świadczące o tego rodzaju ciągłości zasadniczych 
postanowień zawartych w OR. Jednym z nich jest decyzja UKE z dnia 1 sierpnia 
2007 r.549 Krajowy organ regulacyjny zdecydował o oparciu jej na ofercie LLU z 
2006 r., pomimo tego, że oferta LLU została już zmieniona decyzją z dnia 3 
kwietnia 2007 r. Kolejnym przykładem jest umowa o dostępie między TP a 
Polkomtelem. TP rozpoczęła negocjacje BSA z Polkomtelem w oparciu o ofertę 
BSA z dnia 10 maja 2006 r. (wersja 9 umowy) i zakończyła je w oparciu o nową 
ofertę BSA z dnia 4 października 2006 r. (i po wprowadzeniu nowej wersji 15 
umowy stosowanej przez TP). W punkcie 436 odpowiedzi na pisemne zgłoszenie 
zastrzeżeń TP wyjaśniła, że „umowa (…) została zawarta na bazie wersji 9 wzoru 
umowy BSA[TP] z elementami [nowej] wersji 15 wzoru umowy BSA [TP].” Jest to 
potwierdzenie faktu, że TP była w stanie szybko wprowadzać niezbędne zmiany 
w projektach swoich umów i nie musiała wznawiać negocjacji z OA, gdyż 
przedmiot negocjacji nie ulegał zmianie. 

(355) W odniesieniu do argumentu TP dotyczącego niejasnych przepisów ofert 
ramowych, materiał dowodowy w aktach świadczy o tym, że albo TP nie była 
zainteresowana otrzymaniem wyjaśnienia z UKE, albo postanowienia OR były 

                                                 
546   uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 1. 
547   Oferty: BSA z dnia 4 października 2006 r., BSA z dnia 4 listopada 2008 r., LLU z dnia 3 kwietnia 

2007 r., LLU z dnia 29 maja 2009 r. 
548   odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 121, s. 25. 
549   załącznik 22 do odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. W szczególności zob. s. 46, dwa 

ostatnie akapity. 
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dla TP dobrze zrozumiałe. W związku z kwestią omawianą w trakcie niniejszego 
postępowania wyjaśniającego, odnoszącą się do ofert BSA i LLU, UKE 
poinformowało Komisję, że wprawdzie „TP ma możliwość zwrócenia się do 
Prezesa UKE z wnioskiem o wyjaśnienie treści decyzji”, ale TP zwróciła się do 
UKE tylko raz w przypadku BSA, w dniu 25 marca 2009 r., kiedy w opinii UKE 
„postanowienia ww. decyzji w zakresie wskazanym we wniosku TP nie budziły 
żadnych wątpliwości natury interpretacyjne.j”550 

(356) I na koniec, dla Komisji niezrozumiały jest fakt, że TP potrzebowała miesięcy 
(zob. Tabela 1 i Tabela 3) na przygotowanie projektu umowy standardowej 
zgodnie z obowiązującą ofertą ramową i dlaczego odmawiała prowadzenia 
negocjacji w oparciu o projekt umowy stanowiący załącznik do oferty ramowej, 
opracowany przez UKE.551 W tej sprawie TP nie przedstawiła Komisji żadnych 
przekonujących argumentów. UKE wyraźnie stwierdziło, że: „[n]ieprawdą jest, iż 
powodem przedłużenia negocjacji były częste zmiany ofert ramowych. TP 
prowadziła opieszale negocjacje nawet zaraz po zatwierdzeniu przez Prezesa 
UKE danej oferty ramowej.”552 

Odpowiedzialność OA za opóźnienia 

(357)  W wielu punktach swojej odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń TP 
wydaje się twierdzić, że to OA ponoszą odpowiedzialność za opóźnienia w 
negocjacjach.553 TP zasadniczo zarzuca niektórym z nich rozpoczęcie negocjacji z 
TP bez zamiaru ich zakończenia, w nadziei na bardziej korzystne rozwiązania, 
jakie miały być zawarte w decyzjach UKE. Według TP OA rozmyślnie 
proponowali postanowienia niemożliwe do przyjęcia przez TP w celu wywołania 
różnicy stanowisk, po czym niezwłocznie kierowali sprawę do organu 
regulacyjnego. Na poparcie tego stwierdzenia TP podaje przykład operatora GTS, 
który w dniu 21 marca 2007 r. przekazał TP wniosek o zmianę umowy BSA i 
tego samego dnia zwrócił się do UKE o decyzję w sprawie daty zakończenia 
negocjacji.554 Jako potwierdzenie faktu domagania się przez OA od TP 
postanowień sprzecznych z ofertami ramowymi TP cytuje wybrane decyzje UKE, 
które rzekomo potwierdzają taką praktykę.555 I na koniec, TP twierdzi też, że 
opóźnienia były wynikiem niedostarczenia przez OA projektów umów o 
dostępie.556 

(358) Komisja uważa stwierdzenia TP za pozbawione słuszności z wielu powodów. Na 
początek, jak już wielokrotnie stwierdzono w niniejszej decyzji, postanowienia 
ofert ramowych zawierają jedynie minimalne standardy, jakie TP miała 
obowiązek oferować OA. Dlatego nie można kwestionować faktu, że w trakcie 
negocjacji OA próbowali przekonać TP do swoich propozycji i uzyskać bardziej 
korzystne rozwiązania indywidualne. Stwierdzenie TP, że „[u]stawa Prawo 
telekomunikacyjne nie zabrania TP składania na etapie negocjacji propozycji 
innych niż określone w OR BSA.” ma mutatis mutandis zastosowanie do 

                                                 
550   uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 41. 
551   Zob. Tabela 6. 
552   uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 38. 
553   Odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 386, 407, 397, 399, 401–402, 404, 406, 407, 431–

432, 467–471, 475, 476, 478, 484–485. 
554   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 402. 
555   Idem, pkt 404–406, 410, 412, 432–435. 
556   Idem, pkt 410–412. 
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przysługującego OA prawa do proponowania TP w trakcie negocjacji bardziej 
korzystnych, dostosowanych do ich potrzeb rozwiązań.557 

(359) Również w tym względzie, w przeciwieństwie do argumentów wysuwanych 
przez TP558, decyzje UKE nie wskazują na to, aby stwierdzenia OA były 
nieuzasadnione. Zgodnie z wyjaśnieniem przekazanym Komisji przez UKE: 
„[n]ie do przyjęcia jest stanowisko TP, iż OA zgłaszali propozycje umów 
wychodzące poza oferty ramowe w celu sabotowania negocjacji, podczas gdy w 
ich interesie było zawarcie tych umów. Impas negocjacyjny w takich przypadkach 
związany był ze sztywnym stanowiskiem TP, iż współpraca z innymi operatorami 
nie będzie wykraczać poza nakazany przez Prezesa UKE zakres”. UKE wyjaśniło 
też, że przeprowadzona przez krajowy organ regulacyjny ocena odpowiednich 
propozycji OA opierała się całkowicie na postanowieniach zawartych w ofercie 
ramowej: „Prezes UKE jednak rozstrzygając takie spory nie wprowadził 
warunków współpracy nieprzewidzianych ofertami ramowymi.”559  

(360) Z drugiej strony, rozległy materiał dowodowy zebrany w aktach sprawy, 
przedstawiony w podsekcji VIII.2.1 decyzji świadczy o tym, że TP pozbawiała 
OA nawet minimalnych standardów gwarantowanych w ofertach ramowych, 
nakładając w ich miejscu mniej korzystne rozwiązania na szkodę swoich 
konkurentów. Oświadczenia OA wskazują, że „TP dość wybiórczo stosuje 
regulacje zawarte w poszczególnych ofertach”560 oraz „TP zgłasza sprzeciw [do 
zapisów oferty ramowej] lub odmiennie je interpretuje,”561 co miało poważny 
wpływ na długość negocjacji. W tym względzie TP ma rację, twierdząc, że „OA 
nie ma obowiązku akceptować wszystkich propozycji TP na etapie negocjacji (w 
szczególności, gdy pozostają one w sprzeczności z treścią OR).”562 

(361) Ponadto w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń TP przedstawiła bardzo 
wymowny przykład stosowanej przez nią nieprawidłowej interpretacji 
postanowień oferty ramowej. TP podała, że Polkomtel błędnie interpretował 
postanowienia oferty ramowej dotyczące ciężaru dowodu w przypadku 
niedotrzymywania przez TP warunków umownych.563 W rzeczywistości 
Polkomtel zasadnie wnioskował, że jego umowa o dostępie z TP nie wymaga, aby 
OA udowodnił winę TP, żeby móc dochodzić kar umownych. W związku z tym 
UKE wyraźnie stwierdziło, że „od strony dowodowej, znacznie łatwiej jest 
wykazać TP brak swojej winy aniżeli Operatorowi Korzystającemu dowieść winę 
TP.”564 UKE dodało: „[w]nioskowanie a contrario w wykonaniu TP doprowadziło 
w tym przypadku do całkowicie błędnego wniosku, sprzecznego z literalnym 
brzmieniem interpretowanej wypowiedzi Prezesa UKE (…) Istotą przeniesienia 
ciężaru dowodu jest to, że tworzy się swoiste domniemanie prawne zakładające 
pewien stan faktyczny (w tym przypadku winę TP), dlatego OA nie musi nic 
udowadniać, zaś TP musi obalić to domniemanie.”565  

                                                 
557    Idem, s. 95. 
558   Zob. np. argumenty dotyczące negocjacji z (i) Telefonią Dialog, pkt 475–476, s. 105; (ii) PTC, pkt 

478, s. 106; (iii) Supermedia, pkt 484–485, s. 107, odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. 
559    uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 38 
560   odpowiedź Exatela na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 6. 
561    odpowiedź GTS Energis na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 2. 
562    odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 95. 
563    Idem, pkt 431–434. 
564   Decyzja UKE z 6 maja 2008, s. 34; Zob.też uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne 

zgłoszenie zastrzeżeń, s. 40. 
565   Idem. 
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(362) Komisja nie może zaakceptować argumentu TP dotyczącego rozmyślnego 
opóźniania negocjacji przez OA w celu uzyskania bardziej korzystnych 
warunków w decyzji wydanej przez organ regulacyjny. W szczególności, 
Komisja nie dostrzega żadnych zachęt skłaniających OA do wszczynania 
długotrwałych procedur administracyjnych przed UKE, które łatwo mogą ulec 
przedłużeniu poza 90-dniowy termin ustalony w ofercie ramowej na zawarcie 
umowy. Po drugie, UKE poinformowało Komisję, że w postępowaniu 
administracyjnym przed organem regulacyjnym OA nie mogli liczyć na bardziej 
korzystne traktowanie, gdyż dla UKE punktem odniesienia w tym postępowaniu 
była kwestia zgodności spornego postanowienia umowy z odpowiednim zapisem 
oferty ramowej.566 Korzystając z procedur administracyjnych UKE, OA mógł 
uzyskać tylko minimalne warunki gwarantowane w ofertach ramowych. Ponadto 
istnieją przypadki potwierdzające, że wielu OA podejmowało w końcu decyzję o 
podpisaniu niekorzystnych umów, aby tylko móc rozpocząć świadczenie usług, 
jak tego dowodzi przykład Netii: „Netia zgodziła się na niekorzystny, a wręcz 
nierealny do przygotowania system prognozowania wyłącznie w celu rozpoczęcia 
świadczenia usług detalicznych.”567 

(363) Konkretny przykład przedstawiony przez TP w celu ukazania, że OA rozmyślnie 
opóźniali negocjacje, odnosi się do negocjacji z GTS. Tok rozumowania TP jest 
jednak nieprawidłowy. W dniu 21 marca 2007 r. (w którym GTS złożył wniosek 
w TP), GTS nie zwrócił się do UKE, jak twierdzi TP, z wnioskiem o wydanie 
decyzji ustanawiającej zasady świadczenia usług BSA pomiędzy TP a GTS, ale 
wnioskował jedynie o wyznaczenie przez UKE terminu zakończenia negocjacji z 
TP.568 GTS ma pełne prawo do zwrócenia się do organu regulacyjnego z 
wnioskiem o wyznaczenie ostatecznej daty zakończenia negocjacji, która może 
nawet być krótsza niż określony w przepisach termin 90 dni. Powodem złożenia 
tego wniosku mógł być fakt, że w 2007 r. GTS już doświadczył znacznych 
opóźnień w prowadzonych z TP od dwóch lat negocjacjach.569  

(364) Ponadto, Komisja ma też świadomość faktu, że organ regulacyjny interweniował 
wielokrotnie, w większości przypadków na wniosek OA. Komisja uważa, że 
powodem tej sytuacji jest stosowana przez TP strategia opóźniania negocjacji. 
UKE zauważyło też: „[i]lość interwencji Prezesa UKE w analizowanym okresie, 
mimo wydanych szczegółowych ofert ramowych, wyraźnie wskazuje na brak 
dobrej wiary ze strony TP przy prowadzeniu negocjacji.”570 

(365) I na koniec, argument TP, że opóźnienia były wynikiem niedostarczenia przez 
OA projektów umów o dostępie, jest błędny. Po pierwsze, ten argument TP nie 
został poparty żadną podstawą prawną obowiązku zawartego w ofercie ramowej, 
ani wyjaśnieniem ze strony TP, jaki projekt umowy powinni przedstawiać OA. Po 
drugie, co ważniejsze, to TP, a nie OA, była zobowiązana do przekazania OA 
projektu umowy o dostępie/kolokacji na początkowym etapie negocjacji.571 

TP kwestionuje dane wykorzystywane przez Komisję 

                                                 
566    uwagi UKE do odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 38: „Prezes UKE jednak 

rozstrzygając takie spory [spory negocjacyjne między TP a OA] nie wprowadzał warunków 
współpracy nieprzewidzianych ofertami ramowymi”. 

567    odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 grudnia 2010 r., s. 5. 
568   Jak wyjaśniono powyżej (zob. pkt (75)), UKE mógł skrócić długość negocjacji poniżej 90 dni. 
569    Zob. Tabela 5; umowa LLU z GTS została zawarta z opóźnieniem przekraczającym 600 dni. 
570    uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 42. 
571    Zob. punkt (89) i (106); zob. też np. oferta LLU z dnia 9 sierpnia 2008 r., s. 2. 
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(366) W kilku przypadkach TP kwestionuje dane wykorzystane przez Komisję w celu 
oszacowania opóźnień.572 Uważna lektura decyzji UKE, którymi TP posługuje się 
na poparcie swoich argumentów, potwierdza jednak ustalenia Komisji. Ta 
kwestia będzie wyjaśniona poniżej. 

(367) W przypadku Tele2 TP twierdzi, że opóźnienie 647 dni nie miało miejsca na 
początkowym etapie negocjacji, jak błędnie ustaliła Komisja, a jego przyczyną 
było wstrzymanie w pewnym momencie negocjacji przez Tele2. Jednak decyzja 
UKE z dnia 12 października 2007 r. wyraźnie potwierdza, że negocjacje 
rzeczywiście rozpoczęły się 5 października 2005 r., a także potwierdza ich 
ciągłość.573 

(368) W odniesieniu do Supermedii TP twierdzi m.in., że wniosek OA miał braki 
formalne.574 Również w tym przypadku decyzja UKE z dnia 21 lutego 2008 r., na 
którą powołuje się TP, jest w tym względzie jednoznaczna i stwierdza 
„[n]awiązując do zarzutów TP (…) podnoszących braki formalne wniosku 
Supermedia z dnia 4 czerwca 2007 r., należy wskazać, że zarzuty te są 
niezasadne.”575 Decyzja ta potwierdza ponadto, że strony nie osiągnęły 
porozumienia, i z tego powodu operator Supermedia zwrócił uwagę UKE na 
„rozbieżność stanowisk” i złożył wniosek o wydanie decyzji. 

(369) TP kwestionuje też dowód dostarczony przez GTS, zawierający sporządzony 
przez OA wyczerpujący wykaz stosowanych przez TP praktyk opóźniania 
postępowania, wskazując, że negocjacje BSA z GTS trwały zaledwie 43 dni.576 
TP wnioskuje stąd, że „twierdzenia GTS jakoby TP przeciągała negocjacje nie 
znajdują potwierdzenia w faktach.” Ten wniosek jest mylny. GTS jest w stanie 
ocenić sposób podejścia TP do negocjacji. Jak o tym świadczy Tabela 5 
opracowana na podstawie danych TP, w przypadku tego OA negocjacje LLU 
były opóźnione o 608 dni, a proces zmiany umowy BSA zakończył się z 
ogromnym opóźnieniem wynoszącym 821 dni. 

Brak obowiązku delegowania osób uprawnionych do negocjowania w imieniu 
operatora zasiedziałego 

(370) TP argumentowała również, że nie ma obowiązku oddelegowania do prowadzenia 
negocjacji osób upoważnionych do akceptacji w imieniu operatora zasiedziałego 
propozycji przedstawionych przez OA.577 TP twierdzi, że złożony charakter 
każdej umowy wymagał obecności technika i prawnika. Nie mogli oni być obecni 
podczas każdych negocjacji. TP jest przekonana, że OA byli świadomi faktu, iż 
na późniejszym etapie ich propozycje mogą ulec zmianie. TP wysuwa też 
argument, że w przypadku uzgodnienia przez OA daty spotkania z TP z dużym 
wyprzedzeniem tacy upoważnieni i kompetentni przedstawiciele operatora 
zasiedziałego zawsze byli obecni. I na koniec, TP twierdzi, że oferty ramowe nie 

                                                 
572    odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 409, 410, 426–427, 457–458. 
573   załącznik 12 do odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 45, decyzja UKE nr DRHT-

WWM-60600-107/06(31) z dnia 12 października 2007 r. UKE stwierdził: „iż bezspornym jest, że 
negocjacje Stron rozpoczęły się w dniu 5 października 2005 r. (…) po zatwierdzeniu nowej oferty 
[Strony] kontynuowały negocjacje wszczęte w dniu 5 października 2005 r., a nie rozpoczęły nowe 
negocjacje..” 

574   Odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 410. 
575   załącznik 15 do odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 38, decyzja UKE nr DRTH-

WWM-60600-68/07 (28) z dnia 21 lutego 2008 r. 
576   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 426–427. 
577   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 413–414, 422 i 439–442. 
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zawierały wymogu zobowiązującego TP do ustanowienia wewnętrznych procedur 
prowadzenia negocjacji.578 

(371) Komisja nie uznaje argumentów TP za przekonujące, w szczególności w świetle 
wewnętrznej prezentacji TP, w której TP przyznała, że podział obowiązków w 
przedsiębiorstwie nie był wyraźnie określony.579 Na TP jako przedsiębiorstwie 
dominującym ciąży szczególna odpowiedzialność za właściwą organizację 
posiadanych zasobów ludzkich w celu zapewnienia, że proces negocjacji będzie 
prowadzony starannie i przez kompetentną kadrę. UKE stwierdza: „[i]nnym 
przykładem było wycofanie się TP z wynegocjowanych już ustaleń z powodu 
nieobecności na negocjacjach obsługi prawnej TP, przy czym nieobecność ta była 
całkowicie zawiniona przez TP.”580 

(372) Poza tym na mocy postanowień zawartych w ofertach ramowych operator 
zasiedziały jest zobowiązany do wskazania przedstawicieli TP upoważnionych do 
negocjowania warunków umów.581 Niestety w trakcie negocjacji OA spotykali 
przedstawicieli TP, którzy mogli jedynie sporządzać notatki dotyczące 
argumentów przedstawionych przez OA i przekazywać je swoim zwierzchnikom. 
582 OA mogli jedynie mieć nadzieję, że kwestie uzgodnione w trakcie negocjacji 
znajdą później swoje odzwierciedlenie w podpisywanej umowie. Jak wspomniano 
w pkt (319), OA byli zmuszani do powtórnego negocjowania warunków, które 
uważali za już uzgodnione. 

(373) I na koniec, w porozumieniu podpisanym przez TP z UKE w dniu 22 
października 2010 r. (zob. punkty od (567) do (571)), TP zobowiązała się do 
delegowania do prowadzenia negocjacji osób upoważnionych do podejmowania 
zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa. Wyraźnie stąd wynika, że TP była w 
stanie stosować takie standardy przed zawarciem porozumienia. 

2.2.7. Wniosek 

(374) Materiał dowodowy omówiony w podsekcjach od 2.2.1 do 2.2.6 świadczy o tym, 
że TP w znaczącym stopniu opóźniała proces negocjowania z OA umów o 
dostępie i kolokacji. W szczególności TP opóźniała rozpoczęcie negocjacji 
poprzez powtarzające się i znaczące przekraczanie terminów przekazania OA 
projektu umowy. Znaczne opóźnienia wynikały z faktu, że opracowane przez TP 
projekty umów w niewystarczającym stopniu zabezpieczały interesy OA, 
pomimo postanowień przewidzianych w ofertach ramowych, ale zawierały 
klauzule niekorzystne dla OA. Na długość negocjacji miała również wpływ 
nieobecność na nich przedstawicieli TP upoważnionych do podejmowania 
zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa. Podpisywanie uzgodnionych umów 
również zajmowało TP bezzasadnie dużo czasu. I na koniec, w strategii 
stosowanej przez TP w trakcie negocjacji brakowało dobrej woli i elastyczności. 
Taki sposób postępowania TP jest elementem strategii operatora zasiedziałego, 
która ma na celu utrudnianie OA uzyskania skutecznego dostępu do swojej sieci i 
korzystania z hurtowych produktów szerokopasmowych. 

 
                                                 
578  Idem, pkt 445. 
579  Zob. pkt (320) powyżej. 
580  uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 39. 
581   Zob. oferta BSA z dnia 10 maja 2006 r., art. 3.1.1.3, pkt 4. 
582  uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 39. 
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3. Ograniczony dostęp do sieci TP  

(375) Zgodnie z opisem zawartym w podsekcjach VI.1.2 i VI.2.2, po podpisaniu 
umowy dotyczącej dostępu do hurtowych produktów szerokopasmowych, OA 
występuje do TP z zamówieniem na dostęp do PDU w przypadku BSA lub 
dotyczącym kolokacji/kabla korespondencyjnego w przypadku LLU. Takie 
zamówienie poddawane jest weryfikacji formalnej i technicznej. Jeżeli zostanie 
przyjęte, TP wysyła do OA warunki techniczne i kosztorys ofertowy. Po 
przyjęciu warunków TP, OA opracowuje projekt techniczny zatwierdzany przez 
operatora zasiedziałego. 

(376) Przedstawiony w tej sekcji materiał dowodowy znajdujący się w aktach Komisji 
wskazuje, że OA napotkali wiele problemów przy dostępie do sieci TP. Po stronie 
TP przeszkody te wiążą się z: 

- dużą liczbą zamówień OA odrzuconych z przyczyn formalnych i 
technicznych, zarówno w przypadku BSA, jak i LLU; oraz 

- długotrwałą realizacją zamówień OA. 

Najwyraźniej TP była w stanie zaoferować OA lepsze warunki, a świadczy o tym 
fakt, że jej podmiot zależny PTK nie napotkał w tym zakresie na problemy, 
jakich doświadczyli inni OA. 

(377) Pozostała część niniejszej sekcji ma następującą strukturę: w podsekcji 3.1 
omówiono problem dużej liczby odrzuconych zamówień BSA i LLU; podsekcja 
3.2 jest poświęcona kwestii długotrwałej realizacji zamówień, a w podsekcji 3.3 
przedstawiono ułatwienia w dostępie do sieci TP dla PTK. Argumenty TP 
dotyczące tych faktów oraz ich ocenę dokonaną przez Komisję przedstawiono w 
podsekcji 3.4. Na koniec, w podsekcji 3.5 przedstawiono wnioski wyciagnięte na 
podstawie faktów. 

3.1 Duża liczba zamówień OA odrzuconych z przyczyn formalnych i 
technicznych 

(378) Materiał dowodowy zgromadzony przez Komisję wskazuje na dużą liczbę 
zamówień OA dotyczących dostępu do BSA i LLU, które zostały odrzucone 
przez TP. 

(379) GTS Energis w następujący sposób zwrócił uwagę na znaczenie przyłączenia do 
PDU: "brak dostępu do określonych PDU powodował i powoduje nadmierne 
obciążenie PDU, problemy z jakością i dostępnością do usług dla abonentów. 
Obszary, w których możliwy jest dostęp jedynie z poziomu RPDU do lokalnej pętli 
abonenckiej ograniczają możliwość świadczenia dużej ilości usług o większych 
przepustowościach (…)."583   

(380) Netia dodatkowo wyjaśniła, że nieudzielenie przez TP odmowy dostępu do PDU 
"(…) bezpośrednio przekłada się na możliwość stworzenia konkurencyjności na 
poziomie regionów / miast objętych zasięgiem RPDU /LPDU, (…) W związku z 
czym wnioski [abonentów] z w/w obszarów spływające do operatora 
korzystającego nie mogą zostać zrealizowane a abonent nie ma możliwości 
korzystania z usług operatorów alternatywnych”584  

(381) Skalę odrzucania zamówień OA na dostęp do sieci TP przedstawiono poniżej na 
Rys. 4 dla BSA i na Rys. 5 dla LLU. 

                                                 
583   odpowiedź GTS z dnia 18 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 4. 
584   odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 1. 
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Rys. 4 Odrzucone zamówienia OA na dostęp do PDU 
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* Różne tryby dostępu do PDU opisano w punkcie (61) 
Źródło: dane liczbowe Komisji Europejskiej na podstawie danych TP (dokument obejmujący lata 

2006–2008 i dokument obejmujący rok 2009). 

(382) Rys. 4, opracowany przez Komisję na podstawie danych TP, wskazuje, że TP 
odrzuciła ze względów formalnych i technicznych znaczącą część wszystkich 
składanych przez OA zamówień na dostęp BSA. Odrzuty te stanowiły ponad 31% 
(tzn. 144 z 313) wszystkich zamówień OA złożonych w latach 2006–2009. 

(383) Ponadto, liczba przypadków odrzucenia przez TP zamówień OA na dostęp do 
sieci TP w trybie kolokacji była stosunkowo wysoka w latach 2006–2008 (około 
44%) w porównaniu z połączeniem liniowym. Zaktualizowane informacje 
przekazane przez TP wskazują na poprawę sytuacji w 2009 r., w którym udział 
odrzuconych zamówień w trybie kolokacji był niższy niż w latach poprzednich.585 
Jednocześnie, udział odrzuconych zamówień na dostęp w trybie dedykowanym 
utrzymywał się na takim samym wysokim poziomie (około 51% w latach 2006–
2009).586 

(384) TP przyznaje, że w latach 2006–2008 odrzuciła 35% złożonych przez OA 
zamówień na dostęp do PDU w trybie kolokacji.587 TP nie kwestionuje też 
poziomu odrzuconych zamówień przedstawionych na Rys. 4 w odniesieniu do 
dostępu liniowego i dedykowanego.588 

(385) Podobnie na Rys. 5 dotyczącym LLU przedstawiono informacje na temat liczby 
odrzuconych zamówień na dostęp do lokalizacji TP. 

Rys. 5 Odrzucone zamówienia LLU na dostęp do lokalizacji 

 
                                                 
585   odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 4 listopada 2010 r., tabela do pytania 7.1. 
586   Idem. 
587   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 492. 
588   Idem. 
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(386) Rys. 5 ukazuje, że w 2007 r. TP odrzuciła znaczącą liczbę zamówień OA, a 
mianowicie 269 spośród 596 złożonych zamówień. W 2008 r. sytuacja uległa 
poprawie (TP odrzuciła tylko 34 zamówienia spośród 378). Łącznie w latach 
2007–2008 TP odrzuciła 31% zamówień. Nie jest jasne, ile zamówień zostało 
odrzuconych z przyczyn formalnych i technicznych w 2009 r., ponieważ w 
przekazanej Komisji odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji TP 
przedstawiła sprzeczne dane.590 Prawdopodobnie w 2009 r. udział zamówień 
odrzuconych z przyczyn formalnych był również niski. 

(387) Kolejne spostrzeżenie, którego można dokonać na podstawie danych 
przedstawionych na Rys. 5, zwiazane jest z dużą liczbą lokalizacji, do których 
OA nie uzyskali dostępu pomimo pozytywnego wyniku weryfikacji technicznej. 
Stanowią one 49% wszystkich zamówień złożonych w latach 2007–2009 (30% w 
2007 r., 80% w 2008 r. i 48% w 2009 r.). W związku z tym Komisja spytała OA o 
przyczyny ich rezygnacji z zamiaru uzyskania dostępu do określonych lokalizacji. 

(388) Z odpowiedzi OA wynika, że w przypadku LLU negatywny wpływ na decyzje 
OA miały przedstawione przez TP kosztorysy ofertowe przygotowane do celów 
kolokacji lub wprowadzenia nowych elementów sieci, ponieważ niekiedy były 
zawyżone. Jak stwierdziła Netia „[n]iestety w wielu przypadkach czynnikiem 
blokującym Netii możliwość rozbudowy sieci były właśnie koszty rozbudowy 

                                                 
589   Komisja zakłada, że w 2009 r. całkowita liczba zamówień powinna wynosić 529, a nie 521, jak TP 

podała w dokumencie. 
590   Zob. korespondencja TP z dnia 25 listopada 2010 r., z dnia 8 grudnia 2010 r. z dnia 15 grudnia 2010 

r. i z dnia 17 grudnia 2010 r. . Na przykład w korespondencji z dnia 25 listopada 2010 r. TP 
twierdzi, że w 2009 r. nie było zamówienia OA niespełniającego wymogów formalnych, podczas 
gdy w późniejszym dokumencie TP podaje, że do OA odesłano 8 zamówień. Ponadto całkowita 
liczba lokalizacji z dostępem przyznanym w 2009 r., przedstawiona w dokumencie  nie odpowiada 
liczbie wszystkich otrzymanych zamówień pomniejszonej o liczbę odrzuconych. 
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węzła [przedstawione przez TP] pod kątem kolokacji na potrzeby świadczenia 
usług LLU. Co więcej w wielu przypadkach po ekspertyzach wykonanych przez 
Netię koszty te byłby w dużej części nieuzasadnione, w związku z czym Netia 
wnioskowała o ich obniżenie. W przypadkach odmowy ze strony TP inwestycja w 
rozbudowę nie była realizowana.”591  

(389) Operator Novum również stwierdził, że nie przystąpił do wdrażania podpisanej 
umowy LLU m.in. dlatego, że „[d]la usługi LLU ograniczeniem w momencie 
podpisania umowy LLU był[a] niewielka liczba punktów przygotowanych przez 
TP do uruchomienia usługi, oraz bardzo wysoki próg wejścia, tj. wymagane 
nakłady niezbędne do uruchomienia usług na poszczególnych węzłach TP (koszty 
szacowane na poziomie kilku milionów złotych).”592   

(390) W kontekście odrzutów Netia podała, że „[t]akich odpowiedzi [odmownych] 
Netia otrzymała od TP kilkadziesiąt, po czym zmuszona była porzucić plany 
inwestycyjne, nie mogąc z drugiej strony zweryfikować w żaden sposób słuszności 
uzyskanej odmowy.”593 W odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń TP 
zauważyła594, że nie może odnieść się do zarzutów Netii, gdyż odrzucone 
zamówienia nie zostały w wystarczającym stopniu określone. Tego argumentu TP 
nie można przyjąć. W pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń Komisja wyraźnie podała 
źródło oświadczenia Netii.595 W tym dokumencie Netia zamieściła wykaz 
odrzuconych zamówień LLU, więc TP mogła z łatwością odnieść się do 
twierdzeń Netii. 

(391) W 2008 r. UKE przeprowadziło kontrolę niektórych lokalizacji TP, do których 
pewnym OA (Netia i Multimedia) odmówiono dostępu z przyczyn technicznych. 
Kontrola ujawniła, że wiele zamówień na LLU zostało odrzuconych bezzasadnie, 
gdyż w obiektach TP była dodatkowa powierzchnia, z której mogli skorzystać 
OA.596 

(392) Istnieje także podstawa do twierdzenia, że TP nie współpracowała z OA w 
przypadku gdy OA nie miał innej możliwości położenia kabli prowadzących do 
powierzchni do celów kolokacji, aniżeli poprzez kanalizację kablową. Ten 
przypadek ilustruje przykład Netii: „Netia zwraca[ła] się składając stosowny 
wniosek do TP z prośbą o udostępnienie kanalizacji na potrzeby transmisji 
danych. Niestety  [ilość przypadków] Netia otrzymała negatywną odpowiedź ze 
strony TP na złożony wniosek, a rozbudowa drogami alternatywnymi okazywała 
się niemożliwa do zrealizowania lub zbyt kosztowna”597 Netia dodała też, że: 
„(…) Netia nie otrzymywała rozwiązań alternatywnych, które zdaniem Netii 
mogły proponować rozwiązania wydłużające dzierżawioną kanalizację pomiędzy 
zamówionym punktami A i B lub które wskazywałoby na konieczność odejścia w 
studniach odgałęźnych celem przejścia do innych wolnych odcinków kanalizacji 
celem ominięcia wąskich gardeł.”598   

                                                 
591   odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 2. 
592   odpowiedź Novum z dnia 17 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 2. 
593   odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 2. 
594   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 571. 
595   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 218. odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na 

wniosek o udzielenie informacji, s. 2 i załącznik 9 do odpowiedzi Netii z dnia 20 marca 2009 r. na 
wniosek o udzielenie informacji. 

596   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 29 luty 2009 – 30 kwietnia 2008.  
597   odpowiedź Netii z dnia 16 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 2. 
598    odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 grudnia 2010 r., s. 4–5 oraz załącznik I 

do odpowiedzi Netii na wniosek o udzielenie informacji, s. 1–5. 
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3.2 Długotrwała realizacja zamówień OA 

(393) Kolejny przykład problemów, na jakie napotykali OA, potwierdzony w 
znajdującym się w aktach materiale dowodowym, odnosi się do długotrwałej 
realizacji zamówień OA przez TP. 

(394) W przypadku BSA problemy te dotyczą zarówno praktyki polegającej na 
przedłużaniu przewidzianych w regulacjach terminów weryfikacji formalnej i 
technicznej zamówień, jak i do praktyki budowy PDU w terminach 
nieuzasadnionych racjonalnymi przyczynami. W kontekście tej drugiej praktyki 
operator GTS Energis wskazał na: „wykorzystywanie przez TP w dużej części 
przypadków maksymalnych, określonych w ofercie ramowej czasów realizacji 
zamówień dla połączenia sieci TP z siecią GTS Energis w punktach dostępowych 
z powodu braku możliwości technicznych po stronie TP; z przesłanych oficjalnie 
informacji wynikało, że TP powinna wykonać prace "inwestycyjne" trwające 
zdaniem TP wiele miesięcy, które u każdego alternatywnego operatora są 
zwykłymi pracami eksploatacyjnymi wykonywanymi w ciągu jednego dnia przez 
parę instalatorów (…).”599  

(395) UKE zwróciło uwagę na „nieterminow[ą] realizacj[ę] punktów styku przez TP 
S.A.”600 W protokole kontroli z 2007 r. UKE potwierdziło, że TP nie 
dotrzymywała przewidzianych w umowach terminów budowy/rozbudowy 
PDU.601 

(396) W przypadku LLU, TP utrudniała dostęp do swojej sieci poprzez opóźnianie 
uruchamiania węzłów dla celów kolokacji oraz wykonywanie prac wiążących się 
z kolokacją w nieuzasadnionych terminach. Netia wskazała, że „[r]ozbieżności 
między czasami uruchamiania węzłów [dla celów kolokacji przez TP] wahały się 
[częstotliwość], co uniemożliwia optymalizację procesów po stronie Netii.”602 
Opóźnienia te zostały również odnotowane przez UKE. W protokole kontroli z 
2008 r. UKE zwróciło uwagę na fakt, że w przypadku Netii TP wyznaczyła 
nieuzasadnione terminy wykonania prac kolokacyjnych (budowa sali 
kolokacyjnej i prace instalacyjne), przedłużając okres konieczny na realizację tej 
prostej inwestycji z 3 miesięcy do 6 miesięcy.603  

3.3 Uzyskanie lepszych warunków dostępu było możliwe 

(397) W aktach Komisji znajdują się dowody wskazujące, że nie wszyscy OA 
napotykali na takie same problemy w uzyskaniu dostępu do sieci TP. PTK – 
spółka zależna TP – korzystało z lepszych warunków dostępu, głównie dlatego, 
że (i) PTK uzyskało dostęp do systemu informatycznego TP (tzw. CHECK); (ii) 
PTK korzystało z lepszych warunków najmu; (iii) PTK korzystało z sieci TP na 
warunkach niedostępnych dla innych OA; (iv) dyrekcja TP miała bezpośredni 
wpływ na strategię PTK poprzez formalnie ustanowiony komitet zarządzający 

                                                 
599   odpowiedź GTS Energis na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 2. 
600    decyzja BSA wydana przez UKE, 4 października 2006 r., s. 80. 
601   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 25 październik 2007 r. – 21 grudzień 2007 r., s. 

10 i 14. UKE stwierdziło np., że w kontrolowanym okresie: „[Informacja dotyczy wyników kontroli 
UKE prowadzonej w dniach 25.10.2007-21.12.2007 mającej za przedmiot m.in. weryfikację 
terminowości trealizacji zamówień na utworzenie/rozszerzenie PDU, w tym dotyczących 
terminowości informowania OA o odrzuceniu zamówienia z przyczyn formalnych i technicznych, a 
także realizacji zamówień. Cytat wskazuje na przypadki opóźnień ze strony TP].” 

602   odpowiedź Netii z dnia 16 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 2–3. 
603    protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 29 luty 2008 r. – 30 kwiecień 2008 r., s. 42–43. 



 125

zwany ExeCom.604 Dodatkowo, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie 
informacji PTK nie podało żadnych przeszkód w dostępie do sieci TP.  

(398) Współpraca TP i PTK w ramach Grupy TP w odniesieniu m.in. do planowania i 
rozbudowy sieci została potwierdzona również wynikami postępowań 
kontrolnych przeprowadzonych przez Prezesa UKE, które ujawniły, że jeden 
departament w ramach Grupy TP był odpowiedzialny za budowanie sieci 
szkieletowej, m.in. serwerów BRAS wykorzystywanych nie tylko przez samą TP 
ale również przez PTK dla celów korzystania z usług TP w zakresie BSA.605 W 
odniesieniu do dostępu do sieci TP tego rodzaju współpraca stawia PTK w lepszej 
sytuacji w porównaniu z innymi OA.606  

(399) Ponadto TP podpisała z PTK  [nazwa umowy] umowę najmu607, na podstawie 
której PTK wynajęła od TP powierzchnię wykorzystywaną m.in. w celu 
uzyskania dostępu do usług TP w zakresie BSA.  [nazwa umowy] umowa najmu 
zawierała korzystniejsze warunki dla PTK w porównaniu do warunków 
stosowanych wobec innych OA, którzy wynajmują od TP powierzchnię do celów 
kolokacyjnych.  [Informacja dotyczy konkretnych korzyści wynikających ze 
stosunków umownych łączących TP i PTK dotyczacych najmu pomieszczeń, 
instalacji urządzeń, przekazywania informacji o tych urządzeniach i warunków 
finansowych z tym zwiazanych]. 

3.4 Argumenty TP 

Odrzucanie zamówień OA było usprawiedliwione 

(400) W odniesieniu do odrzutów zamówień BSA, TP twierdzi608, że Komisja nie 
dokonała analizy przyczyn odrzutów i po prostu przypisała wszystkie przypadki 
odrzutów postępowaniu TP. Z tego względu dnia 4 listopada 2010 r. Komisja 
skierowała do TP wniosek o udzielenie informacji609 z prośbą o podanie przyczyn 
odrzutów zamówień OA z podziałem na poszczególne lata i tryb połączenia. TP 
miała też wyszczególnić rozwiązania alternatywne proponowane w przypadku 
braku możliwości technicznych. W odpowiedzi na wniosek o udzielenie 
informacji TP nie była w stanie przedstawić wyczerpującego wykazu przyczyn 
odrzutów zamówień i posłużyła się jedyni ogólnym opisem, np.: „brak danych w 

                                                 
604   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 1 wrzesień 2008 r. -31 październik 2008 r., s. 28. 

W swoim wcześniejszym protokole kontroli UKE zwróciło uwagę na przyspieszone procedury dla 
PTK, zob. protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 25 wrzesień 2007 r. – 9 październik 
2007 r., s. 4-5.  

605   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 5 marzec 2009 r. – 30 kwiecień 2009 r., s. 5; 
również w odniesieniu np. do opracowania strategii sprzedaży skierowanej do klientów 
detalicznych. Zob. też dokument zawierający odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z 
dnia 16 lutego 2009 r. – pytanie 21. 

606   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 5 marzec 2009 r. – 30 kwietnia 2009 r., s. 5: „ 
[Informacja dotyczy wyników kontroli prowadzonej przez Prezesa UKE w dniach 05.09.2009-
30.04.2009 w zakresie wzajemnych relacji TP i PTK, w tym kwestii związanych z budową sieci i jej 
wykorzystaniem w ramach grupy TP, wspólnym planowaniem oraz wymianą informacji]” 

607   pytanie 3.4.2, odpowiedź TP z dnia 20 stycznia 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji. Umowa 
została podpisana w 2004 r. na okres 6 lat i jest automatycznie przedłużana na kolejne 6 lat, chyba 
że jedna ze stron wyrazi zamiar jej rozwiązania. 

608   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 487. 
609   skierowany do TP wniosek o udzielenie informacji z dnia 4 listopada 2010 r., pytanie 7, s. 9–10. 
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zamówieniu” lub „brak odpowiedniej infrastruktury.”610 Dlatego też, ze względu 
na niejasne wyjaśnienia TP, Komisja może jedynie ocenić przyczyny odrzutów 
wskazane przez TP w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń (pkt 493–
494) w odniesieniu do trybu kolokacji. Ocena Komisji wskazuje na dwa główne 
powody dużej liczby odrzuconych z przyczyn formalnych i technicznych 
zamówień OA na przyłączenie BSA do PDU: (i) narzucone przez TP zbędne 
wymogi formalne dotyczące wypełniania zamówień; oraz (ii) nieuzasadnione 
odrzuty techniczne oraz przynajmniej do 2007 r. brak rozwiązań alternatywnych 
(zob. pkt od (401) do (406) poniżej).  

(401) TP wysuwa argument611, że w wielu przypadkach musiała odmówić dostępu do 
PDU z powodu błędów formalnych w zamówieniach lub z braku możliwości 
połączenia w trybie wybranym przez OA. Ponadto TP twierdzi, że nigdy nie 
odrzuciła zamówienia na dostęp do PDU we wszystkich możliwych trybach 
połączenia, oraz że zawsze proponowała rozwiązanie alternatywne w innym 
trybie połączenia lub informowała, że połączenie w żądanym trybie będzie 
możliwe dopiero po zakończeniu przez TP koniecznych inwestycji.612 TP 
zapewnia też613, że miała uzasadnione powody do odrzucania złożonych przez 
OA zamówień na dostęp w trybie kolokacji, i aby to udowodnić, przedstawiła 
wykaz przyczyn odrzucenia, np.: błędy popełnione przez OA w adresach PDU (3 
przypadki odrzucenia), brak informacji na temat pozycji sygnału na przełącznicy 
ODF (16 przypadków odrzucenia), brak infrastruktury (4 przypadki odrzucenia), 
przekroczenie limitu składania zamówień raz na 3 miesiące (3 przypadki 
odrzucenia), przekroczenie limitu dotyczącego możliwych interfejsów w PDU (5 
przypadków odrzucenia) oraz inne przyczyny.614 Ponadto, według TP615, wyższy 
udział odrzuconych zamówień kolokacji można też powiązać z faktem, że przy 
wypełnianiu zamówień na ten tryb połączenia OA musieli podać bardziej 
szczegółowe informacje. 

(402) Po sprawdzeniu przedstawionego przez TP wykazu przyczyn odrzucania 
zamówień jest jasne, że w wielu przypadkach formalne odrzucenie zamówień OA 
było spowodowane zbędnymi dodatkowymi wymogami dotyczącymi wypełniania 
zamówień, jakie TP narzuciła OA. Na przykład, TP zobowiązała OA do 
podawania informacji dotyczących pozycji odbieranego sygnału na przełącznicy 
ODF, chociaż w ofercie BSA616 nie przewidziano takiego wymogu. Odpowiedź 

                                                 
610   odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 4 listopada 2010 r., tabela z odpowiedzią 

na pytanie 7. 
611   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 487. 
612   Idem, pkt 489. 
613   Idem, pkt 493–494. 
614   Komisja zwraca uwagę na fakt, że TP podawała też uzasadnione powody odrzucenia zamówień, np. 

gdy OA już złożył zamówienie na PDU w ciągu ostatnich trzech miesięcy (zob. oferta BSA z 4, 
rozdział 3.1.1.4.2. pkt 3), stanowi to jednak niewielki procent odrzuceń. 

615   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 495. 
616   W ofertach BSA z dnia 10 maja 2006 r. i z dnia 4 października 2006 r. nie określono dokładnego 

wzoru zamówienia PDU, ale wyraźnie stwierdzono, że w zakresie nieuregulowanym 
postanowieniami zawartymi w tych ofertach ramowych strony powinny stosować postanowienia 
oferty RIO (Reference Interconnection Offer), w których nie wymaga się tak szczegółowych 
informacji (zob.oferta BSA z dnia 4 października 2006 r., rozdział 3.1.1.4.1 pkt 4). 
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TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń617 potwierdza, że na tej podstawie TP 
odrzuciła znaczną część zamówień.618 

(403) UKE potwierdziło, że TP powinna wymagać minimalnego zestawu danych, aby 
uniknąć niepotrzebnych błędów popełnianych przez OA podczas wypełniania 
zamówień. I tak np. w decyzji BSA z dnia 6 maja 2008 r. wprowadzono załącznik 
8, w którym wyszczególniono zakres informacji, jakie należy podać w 
zamówieniach. Model wprowadzony przez UKE w odpowiedzi na stosowaną 
przez TP praktykę odrzucania znacznej liczby zamówień jest bardzo prosty i nie 
wymaga żadnych informacji dotyczących „miejsca odbioru sygnału na 
przełącznicy ODF”.619 Ostatnio UKE ponownie potwierdziło, że wymóg 
podawania miejsca odbioru sygnału na przełącznicy ODF nie jest niezbędny do 
rozpatrywania zamówień OA.620  

(404) Wyjaśnia to zarazem różnicę w udziale odrzuconych zamówień na kolokację 
między szacunkowymi danymi TP i Komisji. Według Komisji udział 
odrzuconych zamówień był wyższy i w latach 2006–2008 osiągnął poziom 44% 
(a nie 35% zakładane przez TP). TP błędnie wyłączyła z odrzuconych zamówień 
te zamówienia, które zostały odrzucone lub, jak twierdzi TP621 „zwrócone” ze 
względu na brak „miejsca odbioru sygnału na przełącznicy ODF”. Tok 
rozumowania Komisji dodatkowo potwierdza otrzymany od TP materiał 
dowodowy, który świadczy o tym, że gdy PTK – podmiot zależny TP – składał 
zamówienia, w których brakowało danych dotyczących ODF, TP udzielała PTK 
instrukcji, aby dodać brakujące informacje poprzez stwierdzenie „przełącznica 
ODF w trakcie budowy.”622 Tak więc dokładna pozycja sygnału na ODF nie jest 
konieczna do przyjęcia zamówienia. Gdyby nawet, jak oświadczyła TP w 
odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego623, pozycja sygnału na ODF 
była informacją o zasadniczym znaczeniu dla szybkiej realizacji zamówień, jej 
brak nie powinien być powodem odrzucenia zamówienia. Pozycję sygnału na 
ODF można, w razie potrzeby, podać na późniejszym etapie, np. na etapie 
opracowywania warunków technicznych.624 Z powyższego wyraźnie wynika, że 
w okresie, gdy oferta BSA nie regulowała szczegółowo formalnych wymogów 
dotyczących zamówień, TP nadużywała margines swobody działania i wymagała 
od OA informacji, które nie były konieczne do rozpatrzenia ich zamówień. 

                                                 
617   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 494. 
618   Wprawdzie w ofertach BSA z 2006 r. nie określono dokładnego wzoru zamówienia na przyłączenie 

do PDU, ale wyraźnie stwierdzono, że w zakresie nieuregulowanym postanowieniami zawartymi w 
tych ofertach ramowych strony powinny stosować postanowienia oferty RIO (Reference 
Interconnection Offer – oferta ramowa w sprawie połączenia sieci), zawierające bardzo prosty 
model zamówienia (zob. oferta BSA z dnia 4 października 2006 r., rozdział 3.1.1.4.1 pkt 4). 

619   Załącznik 8 do oferty BSA z dnia 6 maja 2008 r., dostępny na stronie internetowej: 
http://www.bipageuke.gov.pl/_gAllery/63/75/6375.pdf. 

620   uwagi UKE do odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 42. 
621   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 492. 
622   dokument inspekcyjny, s. 10 i s. 6–7. 
623   odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 152. 
624   TP w pkt 154–157 odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego twierdzi, że PTK mogła 

uzupełnić informację o pozycji sygnału w przełącznicy ODF na etapie wydawania warunków 
technicznych, co nie było możliwe w przypadku OA, poniewż w ofercie BSA z 2006 r. nie 
przewidziano etapu opracowywania warunków technicznych. Wprawdzie rzeczywiście w ofercie 
BSA z dnia 10 maja 2006 nie przewidziano tego etapu, ale TP powinna była rozpatrywać 
zamówienia OA w taki sam sposób, wzywając ich do wyjaśnienia tych danych na późniejszym 
etapie. Ponadto proces opracowywania warunków technicznych, jako obowiązkowy etap 
przetwarzania zamówień OA, włączono do oferty BSA już w dniu 4 października 2006 r. 
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(405) Ponadto, w opinii Komisji również odrzucanie zamówień z przyczyn 
technicznych często było nieuzasadnione. Na przykład w pkt 488 odpowiedzi na 
pisemne zgłoszenie zastrzeżeń TP przyznaje, że odrzuciła 8 zamówień GTS z 
powodu „braku możliwości technicznych” wynikających z niedostatecznej 
infrastruktury OA. W odniesieniu do tego argumentu należy podkreślić, że w 
ramach procedur określonych w ofercie BSA brak możliwości technicznych nie 
powinien skutkować odrzuceniem zamówienia. W takim przypadku proces 
realizacji zamówienia zostaje zawieszony do czasu dokonania przez TP lub OA 
(zależnie od trybu połączenia) zakupu odpowiednich urządzeń lub inwestycji w 
określonym PDU.625  

(406) Komisja ma również podstawy sądzić, że w przeciwieństwie do tego, co twierdzi 
TP626, TP nie przedstawiała OA rozwiązań alternatywnych co najmniej do 25 
stycznia 2007 r. (do momentu zaproponowania przez nią  nowej wersji umowy 
standardowej). W wersji 9 standardowej umowy TP (art. 19), która była 
stosowana do 25 stycznia 2007 r., obowiązek proponowania przez TP rozwiązań 
alternatywnych był wyłączony. Co więcej, TP usunęła obowiązek przedstawienia 
rozwiązań alternatywnych nawet z umowy zawartej z Netią w dniu 15 września 
2006 r.627  

(407) Wynika stąd, że żaden z argumentów TP nie wyklucza wniosków Komisji 
dotyczących wysokiego udziału zamówień BSA odrzuconych z przyczyn 
formalnych i technicznych. 

(408) W odniesieniu do odrzuconych zamówień LLU, TP przyznaje628, że w latach 
2007 i 2008 udział odrzuconych zamówień był taki jak na Rys. 5. Podkreśla 
jednak, że nastąpił wzrost realizowanych zamówień. W 2008 r. odrzucono 
zaledwie 9% zamówień.629 Znacznie wzrosła też liczba sal kolokacyjnych (z 6 lub 
7 sal w 2007 r. do 181 w 2008 r.).630 Dodatkowo TP podkreśliła, że 
systematycznie uwolniła znaczną liczbę łączy.631 

(409) Prawdą jest, że w 2008 r. znacznie wzrósł udział zrealizowanych zamówień LLU, 
jednak pierwsza oferta LLU została wprowadzona dnia 28 lutego 2005 r., a więc 
prawie 2 lata po wydaniu decyzji uznającej TP za operatora o znaczącej pozycji 
rynkowej. Z tego powodu, TP miała wystarczająco dużo czasu, aby zapewnić 
mechanizm właściwego rozpatrywania zamówień. Zgodnie z danymi 
przedstawionymi na Rys. 5, 2 lata po wprowadzeniu oferty LLU udział 
odrzucanych zamówień OA nadal był bardzo wysoki. To samo stwierdzenie 
odnosi się do sal kolokacyjnych. W 2007 r., 2 lata po wejściu w życie oferty 
LLU, TP była w stanie przygotować zaledwie niewielką ich liczbę, której nie 
potrafiła nawet wyraźnie sprecyzować.632 Po drugie, argument TP dotyczący 
znacznego wzrostu liczby uwolnionych łączy nie jest słuszny. Zgodnie z 

                                                 
625   Zob. np. oferta BSA z dnia 10 maja 2006 r., rozdz. 2.2.1., pkt 4, lub oferta BSA z dnia 4 

października 2006 r., rozdz. 3.1.1.4.3., pkt 3b). 
626   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 489. 
627   wykaz dokumentów przedłożonych przez Netię, załącznik 1A, podpisana umowa między Netią i TP, 

art.19, pkt 6, s. 21. 
628   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 566. 
629   Idem, pkt 566–567. 
630   Idem, pkt 568. Dane TP nie są spójne; w pkt 568 odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń 

stwierdzono, że w 2007 r. przygotowano 7 sal kolokacyjnych, podczas gdy liczba podana przez TP 
na tej samej stronie (s. 133) skazuje, iż w tym roku przygotowano  6 takich sal. 

631   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 569. 
632   Zob. przypis 630. 
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informacjami przedstawionymi w sekcji X.4.3 pomimo pozytywnych tendencji 
obserowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, Polska nadal należy do krajów o 
najniższym poziomie penetracji LLU w UE. 

(410) TP znacznie kwestionuje też633 protokół kontroli UKE z 2008 r., dotyczącej 
powodów nieuzasadnionego odrzucania zamówień na kolokację (zob. pkt (391) 
decyzji).634 TP jest zdania, że protokół kontroli UKE zawiera istotne błędy, np. 
zdaniem TP OA nie mogli korzystać z powierzchni w salach kolokacyjnych, gdyż 
była ona już zablokowana na inwestycje własne TP.635 TP twierdzi ponadto, że 
UKE w swojej „ocenie” błędnie ujęło lokalizacje, w których znajdowały się 
urządzenia realizujące dostęp z wykorzystaniem odcinków światłowodowych, 
gdyż były one wyłączone z zakresu oferty LLU.636 TP dla poparcia słuszności 
swych twierdzeń opiera się na innym protokole kontroli UKE z 2007 r.637, w 
którym nie ujawniono żadnych nieprawidłowości po stronie TP. Wreszcie, TP 
utrzymuje638, że wysoka liczba lokalizacji, do których OA nie uzyskali dostępu 
pomimo pozytywnego wyniku weryfikacji technicznej jest wynikiem decyzji 
podjętych przez samych OA. 

(411) Argumenty TP kwestionujące wyniki kontroli przeprowadzonej przez UKE w 
2008 r. nie są przekonujące. Po pierwsze, TP nie przedłożyła żadnego 
zadowalającego dowodu, który mógłby obalić wyniki kontroli UKE z 2008 r. Po 
drugie, w protokole kontroli z 2008 r. UKE wyjaśniło przyczyny różnic w 
wynikach postępowania z 2007 i z 2008 r., stwierdzając, że wolna powierzchnia 
kolokacyjna powinna była być wykorzystana przez Netię, gdyż: "Netia S.A. 
złożyła Zamówienie na kolokację 5 miesięcy przed planowanymi pracami 
przygotowawczymi wdrożenia ZZI [Zaplanowane Zadanie Inwestycyjne, czyli 
inwestycje zaplanowane dla TP]."639 Po trzecie, w uwagach do odpowiedzi TP na 
pisemne zgłoszenie zastrzeżeń UKE wskazało, że wyniki z 2008 r. były oparte na 
uzasadnionych kryteriach.640 Również zarzuty TP dotyczące nieuzasadnionego 
ujęcia lokalizacji, w których znajdowały się urządzenia realizujące dostęp z 
wykorzystaniem odcinków światłowodowych w przeprowadzonej przez UKE 
kontroli są wysoce wątpliwe, gdyż w protokole kontroli UKE wyraźnie stwierdza, 
że kontrolę przeprowadzono w oparciu o ofertę LLU z dnia 5 października 2006 
r. w wersji zmienionej ofertą LLU z dnia 3 kwietnia 2007 r. Zgodnie z 
postanowieniami obu ofert łącza zawierające odcinki światłowodowe  nie są 
objęte zakresem regulacji. Wreszcie, TP zastosowała się do zaleceń 
pokontrolnych UKE i była w stanie zrealizować zamówienia OA, co świadczy o 
tym, że jej poprzednie twierdzenia o braku możliwości technicznych były 
nieuzasadnione.641 

                                                 
633   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 572–613. Zob. też odpowiedź TP na pismo z 

opisem stanu faktycznego, pkt 201–203. 
634   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 29 luty 2008 r. – 30 kwiecień 2008r. 
635   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 580–584. 
636   odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 201. 
637   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 29 październik 2007 r. – 12 grudzień 2007 r.. 
638   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 614. 
639   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 29 luty 2008 r. – 30 kwiecień 2008 r., s. 38. Zob. 

również odpowiedź TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 581 który potwierdza ten fakt – TP 
odnosi się do wewnętrznych pism z dnia 28 czerwca i 13 lipca 2007 r. potwierdzających plany 
inwestycyjne, podczas gdy Netia złożyła swój wniosek wcześniej, tj. 30 maja 2007 r. 

640   uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 43–45. 
641   Również TP potwierdza ten fakt w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, przyznając, że 

wdrożyła zalecenia zawarte w protokole kontroli UKE z 2008 r. (zob. pkt 650 i kolejne). 
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(412) Należy tu zauważyć, że wciąż w 2010 r. Netia miała trudności w uzyskaniu 
dostępu do sal kolokacyjnych. Netia podała, że „[w] [udział procentowy] 
przypadków TP nie udostępnia Sali/przestrzeni kolokacyjnej na zasadach 
warunków pozytywnych.  [określenie liczby przypadków, których dotyczy 
praktyka] TP proponuje rozwiązanie alternatywne (…) Niestety  [liczba 
przypadków] Netia została zmuszona do rezygnacji z inwestycji ze względu na 
wysokie koszty przygotowania Sali/powierzchni kolokacyjnej.”642 

(413) Odnosząc się do zawyżonych kosztorysów TP przygotowanych do celów  
kolokacji, TP podkreśla643, że: 

(a) kosztorysy kolokacji przygotowywano na podstawie waruków technicznych 
przyjętych przez OA oraz na podstawie kosztów opracowanych przez niezależne 
źródła; pochodzą one z umów ramowych podpisanych przez TP z 
wykonawcami644; 

(b) od połowy 2007 r. TP przede wszystkim sprawdza możliwość przyłączenia OA 
przy zastosowaniu „powierzchni dedykowanej” zamiast kolokacji645; 

(c) często powodem wysokich kosztorysów kolokacji były koszty zamówionej 
przez OA klimatyzacji. Aby złagodzić ten problem, TP w miarę możliwości 
zapewniała odpowiednie warunki bez instalowania systemu klimatyzacji i 
rozdzielała koszty klimatyzacji pomiędzy OA, którzy złożyli zamówienie na 
kolokację (uwzględniając również potencjalnych OA)646; 

(d) nawet jeżeli TP niekiedy przeszacowała niektóre koszty, fakt ten  nie mógł mieć 
żadnego wpływu na OA, gdyż zgodnie z ofertą LLU OA pokrywa jedynie 
rzeczywisty, końcowy koszt inwestycji (rozdział 3.1.9.8a oferty LLU).647 

(414) W tym względzie Komisja zauważa, co następuje: 

(a) Protokół kontroli UKE z 2008 r. ujawnia, że TP proponowała OA (tzn. 
Multimedia) zawyżone koszty.648 UKE zwróciło uwagę, że „początkowy 
kosztorys budowy sali kolokacyjnej powinien być oszacowany w oparciu o ceny 
zapisane w umowach ramowych, zawartych przez TP z dostawcami. Ceny te są z 
reguły znacznie niższe od średnich cen rynkowych, z uwagi na "hurtowe" ilości 
sprzętu i usług zamawianych przez TP.”649  

(b) W zasadzie Komisja podziela uwagę TP, że końcowe koszty kolokacji OA 
odpowiadają rzeczywistym kosztom realizacji prac kolokacyjnych. Należy 
jednak zauważyć, że w przypadku, gdy kosztorysy TP są zbyt wysokie, OA ma 
uzasadnione powody by przypuszczać, że koszty zawarte w kosztorysie 
potwierdzą się i w efekcie doprowadzą do wysokich kosztów inwestycji, które 
ostatecznie będzie musiał pokryć OA. Z tych powodów [liczba] OA 
rezygnowało z kolokacji nawet przed rozpoczęciem inwestycji.650  

                                                 
642   odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 9. 
643   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 616 – 654. 
644   Idem, pkt 622 i 631. 
645   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 621. „Powierzchnia dedykowana” oznacza 

powierzchnię należącą do TP i wykorzystywaną przez nią do własnych celów, z której do celów 
kolokacji mogą również korzystać OA . 

646   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 618–620 i 623. 
647   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 629. 
648   protokół kontroli UKE, op.cit., s. 36. 
649   Idem, s. 42. 
650   Zob. przykład [OA],  odpowiedź [OA] na wniosek o udzielenie informacji z dnia [*]r., s. [*]. 
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(c) Ponadto argumenty TP dotyczące proponowania w praktyce „dedykowanej 
powierzchni” w miejsce kolokacji nie są przekonujące, gdyż takie rozwiązanie 
było proponowane późno i dopiero po interwencjach UKE i OA.651 

(d) Dodatkowo [OA] wskazał, że w przypadku „powierzchni dedykowanych” lub 
„kololacji quasi-wirtualnej”, TP niesłusznie obciąża [OA] pełnymi kosztami 
klimatyzacji, gdyż koszty te powinny być poniesione wspólnie przez wszystkich 
aktualnych i potencjalnych użytkowników danej powierzchni.652 

(415) Odnosząc się do oświadczenia Netii dotyczącego braku współpracy TP w 
przypadku uzyskania dostępu do pomieszczeń wykorzystywanych do celów 
kolokacji poprzez kanalizację kablową (zob. pkt (401) powyżej), TP 
stwierdziła653, że nie mogła zidentyfikować tego rodzaju przypadków, gdyż 
oświadczenie Netii jest zbyt ogólne i operator nie wskazał żadnej określonej 
lokalizacji. W następstwie uwagi TP dotyczącej trudności w identyfikacji 
odrzuconych zamówień Netii na dostęp do kanalizacji kablowej, Komisja 
skierowała do Netii wniosek o udzielenie informacji z prośba o przekazanie 
bardziej szczegółowych danych na temat tego rodzaju przypadków.654 W 
odpowiedzi655 Netia wyraźnie je określiła. Odpowiedź TP na pismo z opisem 
stanu faktycznego potwierdza zastrzeżenia Komisji, gdyż TP sama przyznała, że 
odrzuciła zamówienia Netii zamiast zaproponowania jej rozwiązań 
alternatywnych (tzn. innej drogi połączenia).656 W ofercie ramowej657 zezwala się 
na odrzucenie zamówienia tylko w przypadku całkowitego braku technicznych 
możliwości połączenia. Oznacza to, że TP jest zobowiązana do zaoferowania 
częściowego lub alternatywnego połączenia w sytuacji, gdy istnieje chociaż część  
kanalizacji kablowej umożliwiająca przyłączenie OA. 

(416) Wreszcie, TP zauważa, że podjęła szereg działań w celu poprawy warunków 
dostępu LLU [tj. specjalny projekt o nazwie LLU Task Force, projekt JDF 
(Jakość Danych Fizycznych), inwestycje w sale kolokacyjne].658 

(417) Ten argument TP nie jest przekonujący. Od października 2003 r. TP była 
zobowiązana do wypełniania obowiązków nałożonych na nią jako na operatora o 
znaczącej pozycji rynkowej i miała swobodę wyboru najodpowiedniejszych 
działań i warunków umożliwiających jej ich spełnienie. Jak udowodniono 
powyżej, działania podejmowane przez TP nie były wystarczające lub zostały 
podjęte zbyt późno, skoro w 2007 r., 2 lata po wprowadzeniu pierwszej oferty 
LLU, udział odrzuconych zamówień LLU był bardzo wysoki i zapewniono 

                                                 
651   Dopiero po serii spotkań z UKE i OA w marcu i w kwietniu 2008 r. TP zgodziła się z żądaniamiOA. 

Zob. informacje opublikowane na stronie internetowej UKE: 
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?news_cat_id=328&news_id=3005&layout=1&page=text&plac
e=Lead01 . 

652   Odpowiedź [OA] na wniosek o udzielenie informacji z dnia [*]r., s. [*]. 
653   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 637. 
654   wniosek o udzielenie informacji wysłany do Netii w dniu 2 grudnia 2010 r., pytanie 5. 
655   odpowiedź Netii z dnia 7 grudnia 2010 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 4–5 z załącznikiem 

I do odpowiedzi Netii z dnia 7 grudnia 2010 r. na wniosek o udzielenie informacji. 
656   odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 204–230. 
657   Zob. art. 1.1.2 pkt b oferty ramowej z dnia 30 czerwca 2006 r. dotyczącej dostępu 

telekomunikacyjnego w częsci infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie kanalizacji kablowej, 
opublikowanej na stronie internetowej UKE: 
http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=28&news_id=177&layo
ut=11&page=text 

658   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 646–654. 
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zaledwie 6 lub 7 sal kolokacyjnych.659 Do tej pory Polska jest jednym z krajów 
UE o najniższym poziomie penetracji LLU (zob. sekcja X.4.3). 

(418) Wynika stąd, że żaden z argumentów TP nie zaprzecza zastrzeżeniom Komisji 
dotyczącym dużej liczby odrzuconych zamówień LLU z przyczyn formalnych i 
technicznych. 

Zamówienia OA były realizowane w terminach 

(419) W odniesieniu do BSA, TP twierdzi, że w wielu przypadkach TP realizowała 
zamówienia terminowo. W przypadku GTS, TP nie przekroczyła żadnych 
terminów realizacji zamówień przewidzianych w ofercie BSA z dnia 10 maja 
2006 r., a przeciętny okres realizacji był o 1/4 krótszy od wyznaczonego.660 Na 
poparcie tego stwierdzenia TP przedstawiła tabele ukazujące terminy realizacji 
zamówień GTS na budowę PDU.661 TP wskazuje też, że zamówienia Netii662, 
Tele2 i TK były realizowane z zachowaniem odpowiednich terminów.663 W 
odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego TP twierdzi, że opóźnienia 
podane przez UKE w protokole kontroli z 2007 r. (zob. pkt (395) powyżej) były 
nieznaczne (zarówno w odniesieniu do terminów przedstawienia warunków 
technicznych, jak i budowy PDU) i nie mogły mieć negatywnego wpływu na OA. 

(420) Komisja nie może przyjąć argumentów TP z powodów, które zostaną wyjaśnione 
poniżej. 

(421) Po pierwsze, należy podkreślić, że oświadczenie GTS Energis odnosi się do 
praktyki TP polegającej na maksymalnym wykorzystywaniu terminów OR bez 
uzasadnionych powodów, nie zaś do praktyki polegającej na ich przekraczaniu. 
Operator GTS Energis zwrócił uwagę na „[w]ykorzystywanie przez TP w dużej 
części przypadków maksymalnych, określonych w ofercie ramowej, czasów 
realizacji zamówień dla połączenia sieci”664, co oznacza, że TP bez uzasadnienia 
ustalała długie terminy na wykonanie prostych prac instalacyjnych koniecznych 
dla budowy PDU. 

(422) Po drugie, praktyka przekraczania ustalonych terminów została potwierdzona 
przez UKE w dotyczącej oferty BSA decyzji z dnia 4 października 2006 r., w 
której UKE zauważyło, że „nieterminowa realizacja punktów styku przez TP S.A. 
stanowiła często przeszkodę w realizacji uprawnień operatorów alternatywnych 
dostępu do sieci TP S.A.”665 Również protokół kontroli UKE (2007 r.) 
potwierdza, że TP nie dotrzymywała przewidzianych w umowach terminów 
realizacji lub budowy PDU.666  

(423) Po trzecie, jak ukazano powyżej w punktach (230) do (231), TP w umowach 
standardowych przedłużała regulacyjne teminy budowy PDU. I tak np. w umowie 

                                                 
659   Zob. przypis 630. 
660   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 535. 
661   Idem, pkt 536–541. 
662   Idem, pkt 542–544 odnoszący się do protokołu kontroli UKE przeprowadzonej  w 2007 r. 
663   Idem, pkt 496 i 545. 
664   odpowiedź GTS Energis na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 2. 
665   Decyzja UKE wprowadzająca BSA z dnia 4 października 2006 r., s. 80. 
666   Zob. przypis 601. 
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z [OA] TP667, na szkodę OA, wstawiła dodatkowy 11-miesięczny termin budowy 
PDU.668  

(424) W odniesieniu do LLU, TP twierdzi, że budowa powierzchni do celów 
kolokacji/sal kolokacyjnych zajmowała jej 6–8 miesięcy. Czas budowy zawsze 
zależy od zakresu koniecznych prac i TP wskazuje, że niekiedy prace były 
ukończone w ciągu 2,5 miesiąca (Warszawa, ul. Piękna 17) albo 13 miesięcy 
(Ostróda, ul. Czarneckiego). Dlatego też według TP, Netia myli się, twierdząc, że 
TP budowała powierzchnie do celów kolokacji przez okres [częstotliwość].669 TP 
twierdzi też, że porównanie okresów budowy przedstawione przez UKE w 
protokole z kontroli z 2008 r. (zob. pkt (396) decyzji) jest niewiarygodne, gdyż 
„dotyczyły innych lokalizacji i obejmowały inne prace.”670 

(425) Tym argumentom TP przeczą znajdujące się w aktach materiały dowodowe, które 
omówiono poniżej. 

(426) Po pierwsze, postanowienia zawarte w ofercie LLU zobowiązują TP do 
zapewnienia sali kolokacyjnej lub kabla korespondencyjnego w określonych 
terminach wynoszących 30 dni w przypadku sali kolokacyjnej dla połączenia 
sieci lub innych usług regulowanych (lub 2 miesiące w przypadku sali 
kolokacyjnej realizowanej na potrzeby dostępu do lokalnej pętli abonenckiej), 30 
dni w przypadku kabla korespondencyjnego w obiekcie TP i 4 miesiące w 
przypadku kabla korespondencyjnego w wyniesionej lokalizacji.671 Termin 4 
miesięcy w przypadku kabla korespondencyjnego w wyniesionej lokalizacji 
można przedłużyć tylko w wyjątkowych okolicznościach o okres potrzebny na 
uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń administracyjnych.672 Przy ustalaniu 
terminów zawartych w ofertach LLU, UKE w możliwie największym stopniu 
uwzględniło uwagi zgłoszone przez uczestników rynku i ustanowiło uzasadnione 
regulacyjne terminy z uwzglednienim niezbędnego zakresu prac (np. termin 
instalacji kabla korespondencyjnego w obiektach TP jest krótszy od terminu 
instalacji w lokalizacjach wyniesionych). Przykłady przytoczone przez TP w 
odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń wyraźnie wskazują na 
przekroczenie przez TP tych terminów, skoro TP sama przyznała, że prace 
zajmowały jej 6, 8, a nawet 13 miesięcy. 

(427) Po drugie, jak sama TP słusznie wskazała w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie 
zastrzeżeń673, początkowo niewielu OA było zainteresowanych nabyciem dostępu 
na bazie LLU. Z tego względu zakres prac inwestycyjnych do celów LLU nie 
mógł być przeszkodą w ich terminowym wykonaniu. 

(428) Po trzecie, UKE słusznie porównało okresy realizacji podobnych prac 
budowlanych, nawet jeżeli inwestycje dotyczyły różnych lokalizacji. W protokole 
kontroli z 2008 r. UKE przedstawiło też inne przykłady niewłaściwego 

                                                 
667   odpowiedź [OA] na wniosek o udzielenie informacji z dnia [*] r., s. 7–8.  
668   Również UKE potwierdziło tę praktykę, zob. Protokół kontroli UKE, op. cit., s. 7, w którym 

stwierdzono, że w umowie podpisanej z Polkomtelem TP wydłużyła możliwość przedłużenia 
budowy PDU o 2 miesiące (wobec 1 miesiąca przewidzianego w ofercie BSA). 

669   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 642–643. 
670   odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 198. 
671   Zob. rozdział VI.2.2. Zob. także rozdz. 1.1.4, pkt 24, 25 i 1.1.5.2., pkt 2 oferty LLU z dnia 3 

kwietnia 2007 r.). Począwszy od oferty LLU z dnia 28 listopada 2008 r. termin instalacji kabla 
korespondencyjnego w lokalizacji wyniesionej został skrócony do 2 miesięcy. 

672   Zob. oferta LLU z dnia 3 kwietnia 2007 r., rozdz. 1.1.5.2., pkt 2 dotyczący możliwości przedłużenia 
terminu instalacji kabla korespondencyjnego w lokalizacji wyniesionej. 

673   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 621. 
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oszacowania przez TP czasu potrzebnego na umieszczenie jednej przełącznicy 
ODF na kilka miesięcy, chociaż jeden miesiąc powinien wystarczyć.674 

(429) Ponadto, jeszcze w 2010 r. [OA] napotkał na problemy dotyczące terminowej 
instalacji kabli korespondencyjnych, które uznał za wysoce niezrozumiałe, skoro 
OA musiał przedłożyć TP prognozy dotyczące przewidywanej liczby tego 
rodzaju kabli w ciągu następnych 12 miesięcy.675  

(430) W świetle tych faktów jest oczywiste, że TP utrudniała OA dostęp do swojej 
sieci, przekraczając określone przez regulacje terminy rozpatrywania zamówień i 
proponując bezzasadnie wydłużone okresy inwestycyjne. 

TP nie oferowała PTK lepszych warunków dostępu  

(431) Po pierwsze, TP twierdzi,676 że protokół kontroli UKE z 2007 r. dotyczący 
lepszego traktowania PTK677 został zakwestionowany przez TP, w wyniku czego 
w dniu 18 lutego 2008 r. UKE powiadomiło TP o zamknięciu postępowania bez 
stwierdzenia naruszeń. 

(432) Po drugie, TP twierdzi,678 że w celu wyrównania warunków zawartych w umowie 
Netii z warunkami zaoferowanymi PTK TP zaproponowała Netii nową umowę 
standardową opartą na nowej ofercie BSA z dnia 4 października 2006 r., jednak 
Netia odrzuciła ofertę ponownego negocjowania istniejącej umowy. 

(433) Po trzecie, TP wskazuje na dowody, które według niej potwierdzają, że TP nie 
przyznała PTK lepszych warunków dostępu.679 Uwaga ta odnosi się do 
wewnętrznej notatki ze spotkania, świadczącej o tym, że TP odrzuciła niektóre 
zamówienia PTK jako sprzeczne z postanowieniami podpisanej z PTK umowy.680 

(434) Po czwarte, TP podkreśla681, że PTK nie korzysta z tych samych serwerów 
BRAS, że TP i PTK mają oddzielne budżety inwestycyjne, oddzielne 
departamenty zajmujące się inwestycjami infrastrukturalnymi, oraz że nie 
występuje przepływ informacji faworyzujący PTK. 

(435) Wreszcie, TP wskazuje,682 że zawarta z PTK [nazwa umowy] umowa najmu, o 
której mowa w punkcie (399), została podpisana w [data podpisania umowy], a 
więc przed wydaniem pierwszej oferty BSA. Natychmiast po zauważeniu 
problemu TP podjęła kroki zmierzające do rozwiązania zawartej z PTK  [nazwa 
umowy] umowy najmu i zastąpienia jej nową umową obejmującą  [liczba] 
różnych lokalizacji, opartą na postanowieniach „oferty telehousingu PRO” 
mającej zastosowanie wobec wszystkich innych OA. 

(436) Jednak kilka dokumentów  znajdujących się w aktach przeczy takiej interpretacji 
faktów przedstawionej przez TP. W związku z tym Komisja zauważa, co 
następuje. 

                                                 
674   protokół kontroli przeprowadzonej przez UKE, op.cit., s. 43. 
675   Odpowiedź [OA] na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 10. 
676   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 546–549. 
677   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 25 wrzesień 2007r. – 9 październik 2007 r. 
678   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 550–551. 
679   Idem, pkt 553–554. 
680   odpowiedź PTK na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 2. 
681   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 555–562. 
682   Idem, pkt 563–565. 
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(437) Po pierwsze, nawet jeżeli prawdziwe jest stwierdzenie, że postępowanie 
kontrolne UKE przeprowadzone w 2007 r. zostało zamknięte bez stwierdzenia 
naruszeń, należy zauważyć, że fakt lepszego traktowania PTK został 
potwierdzony w wyniku innych kontroli UKE, np. w protokole kontroli z dnia 26 
listopada 2008 r. (zob. pkt (397)).683 W protokole tym UKE zauważa, że „[n]ie 
wykazują one [zamówienia PTK] istotnych cech mogących wyróżniać sposób ich 
rozpatrywania w stosunku do zamówień PDU składanych przez innych 
operatorów.” UKE wskazuje jednak, że „[z]arówno komórka składająca 
zamówienie, jak i komórka technicznie je realizująca, podlega temu samemu  
[Informacja dotyczy wyników kontroli prowadzonej przez Prezesa UKE w dniach 
01.09.2008-31.10.2008 w zakresie wzajemnych relacji TP i PTK pod względem 
organizacji i podziału kompetencji pomiędzy poszczególne jednostki 
organizacyjne spółek].”684 Ponadto, TP w wewnętrznej wymianie wiadomości e-
mail sama potwierdziła, że formalna współpraca między TP i PTK jest daleko 
posunięta,  [Informacja na temat zależności służbowej pracowników TP i PTK].685  

(438) Po drugie, fakt lepszego traktowania PTK został potwierdzony w dokumencie 
pochodzącym z inspekcji przeprowadzonej przez Komisję, w którym TP omawia 
wdrożenie nowej, lepszej procedury dla PTK, ale obawia się skutków, jakie może 
ona wywierać na relacje z innymi OA, UKE i UOKiK.686 

(439) Po trzecie, wbrew stwierdzeniom TP,687 Netia nie odmówiła podpisania nowej 
umowy BSA dostosowanej do postanowień nowej oferty BSA z dnia 4 
października 2006 r. i zapewniającej jej takie same warunki dostępu jak w 
przypadku PTK. W rzeczywistości to TP opóźniła podpisanie umowy. W 
protokole kontroli UKE ujawniło, że „[p]omimo wystąpienia Netii S.A. w 
październiku 2006 r. o zmianę Umowy i dostosowania jej do warunków 
określonych w Ofercie ramowej zmieniających decyzją Prezesa UKE z dnia 4 
października 2006 r. oraz przekazania w dniu 7 marca 2007 r. do TP S.A. 
uzgodnionego przez Strony projektu aneksu Umowy (…), TP S.A. do dnia 3 
kwietnia 2007 r. ww. aneksu nie podpisała.”688  

(440) Po czwarte, argumenty TP689 dotyczące serwera BRAS nie zostały poparte 
żadnym materiałem dowodowym. W związku z tym, Komisja opiera się na 
wynikach kontroli przeprowadzonej przez UKE, która potwierdziła, że zarówno 
TP, jak i PTK korzystały z usług jednego z departamentów TP, który był 
odpowiedzialny za serwery BRAS.690 

(441) Wreszcie, argument TP691 o „natychmiastowej” zmianie [nazwa umowy] umowy 
najmu z PTK jest wyjątkowo nieprzekonujący, jeżeli uwzględni się fakt, że 
umowa najmu została zmieniona dopiero w dniu 13 marca 2009 r.,692 a więc 

                                                 
683   raport kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 1 wrzesnia 2008 r. – 31 październik 2008 r., s. 28. 
684   Idem. 
685   dokument inspekcyjny, s. 7. 
686   dokument inspekcyjny, s. 3. 
687   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 551. 
688   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 8 marzec 2007 – 3 kwiecień 2007, s. 21. TP 

podpisała załącznik w dniu 10 maja 2007 r., odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z 
dnia 22 grudnia 2008 r., s. 8. 

689   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 555–562. 
690   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 5 marzec 2009 – 30 kwiecień 2007 r., s. 5.  
691   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 565. 
692   załącznik do odpowiedzi PTK na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r. 
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prawie 3 lata po wejściu w życie pierwszej oferty BSA z maja 2006 r.693 
Najwyraźniej zmiana została wprowadzona dopiero po otrzymaniu przez TP i 
PTK wniosku Komisji o udzielenie informacji, wzywającego oba 
przedsiębiorstwa do przekazania treści [nazwa umowy] umowy najmu.  

(442) Z wyżej wymienionych powodów argumenty TP dotyczące zapewnienia takich 
samych warunków dostępu PTK i OA są nieuzasadnione. 

3.5 Wniosek 

(443) Materiał dowodowy przedstawiony w podsekcjach 3.1 do 3.4 wskazuje, że TP 
stwarzała OA szereg przeszkód na etapie uzyskiwania dostępu do jej sieci. W 
szczególności, TP odrzucała bardzo wiele zamówień OA, opóźniała ich 
realizację, proponowała zawyżone kosztorysy ofertowe i z opóźnieniem 
wykonywała prace inwestycyjne do celów kolokacji. Przykład PTK świadczy o 
tym, że TP mogła oferować OA lepsze warunki. Omówione problemy stwarzane 
przez TP stanowią zachowania TP o znamionach nadużycia, które mają na celu 
utrudnianie uzyskania przez OA skutecznego dostępu do sieci operatora 
zasiedziałego i korzystania z jego hurtowych produktów szerokopasmowych. 

4. Przyłączanie abonentów 

(444) Jak wskazano w sekcjach VI.1.3 i VI.2.3, po przyłączeniu do PDU (w przypadku 
BSA) lub po uzyskaniu dostępu do sali kolokacyjnej lub powierzchni 
dedykowanej lub po zainstalowaniu przez OA kabla korespondencynego (w 
przypadku LLU), OA może teoretycznie zacząć pozyskiwać klientów. Zanim 
jednak abonent będzie mógł skorzystać z usług szerokopasmowych OA, TP musi 
uruchomić dane łącze abonenckie. Dlatego też OA musi złożyć TP zamówienie, 
które podlega formalnej i technicznej weryfikacji, i jeżeli zostanie przyjęte przez 
TP, jest następnie realizowane przez operatora zasiedziałego. 

(445) Materiał dowodowy zgromadzony przez Komisję wskazuje, że OA napotkali 
znaczne problemy również na tym etapie. Przeszkody te dotyczą: 

− dużej liczby zamówień OA odrzuconych z przyczn formalnych i 
technicznych; 

− problemów związanych z ograniczoną dostępnością łączy abonenckich, 
powiązanych z brakiem możliwości świadczenia usług BSA na łączach 
WLR („Wholesale Line Rental”) oraz opóźnień w naprawie uszkodzonych 
łączy; 

− opóźnień w realizacji zamówień OA. 

(446) Najwyraźniej TP była w stanie zaoferować OA lepsze warunki, a świadczy o tym 
fakt, że PTK nie napotkał w tym zakresie na problemy, jakich doświadczyli inni 
OA. Ponadto, TP faworyzowała własny produkt detaliczny, jakim jest Neostrada; 
i jak wyjaśniono w punktach od (465) do (467) poniżej, zdarzały się przypadki, 
gdy TP najpierw odrzucała zamówienia OA, a następnie rozpoczynała dostarczać 
własny produkt detaliczny, tj. Neostradę, abonentowi, który poprzednio zamierzał 
korzystać z usług OA. 

(447) Pozostała część niniejszej sekcji ma następującą strukturę: w podsekcji 4.1 
omówiono problem dużej liczby odrzuconych zamówień BSA i LLU; w 

                                                 
693   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 5 marzec 2009 – 30 kwiecień 2007 r., s. 16. 
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podsekcji 4.2 przedstawiono problem ograniczonej dostępności łączy 
abonenckich, zaś podsekcja 4.3 jest poświęcony kwestii długotrwałej realizacji 
zamówień. Argumenty TP oraz ich ocenę dokonaną przez Komisję przedstawiono 
w podsekcji 4.4. Na koniec, w podsekcji 4.5 przedstawiono wnioski wyciągnięte 
na podstawie faktów. 

4.1 Duża liczba zamówień OA odrzuconych z przyczyn formalnych i 
technicznych 

(448) Proces formalnej i technicznej weryfikacji zamówień OA charakteryzuje się dużą 
liczbą zamówień odrzuconych z powodów formalnych i technicznych. Wskutek 
tego OA nie są w stanie świadczyć usługi na rzecz dużej liczby klientów, którzy 
ją zamówili. 

(449) Udział zamówień OA odrzuconych w okresie od 2007 do 2010 r. przedstawiono 
poniżej na Rys. 6694 w odniesieniu do BSA oraz na Rys. 7695 w odniesieniu do 
LLU. 

Rys. 6 Odrzucenia zamówień BSA na aktywację łączy abonenckich 
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Źródło: Dane liczbowe Komisji na podstawie danych TP . 

(450) W przypadku BSA przedstawiono tylko dane dotyczące OA, którzy złożyli co 
najmniej 1 000 zamówień. Rys. 6 wskazuje, że TP odrzucała przeciętnie od 30% 
do 50% zamówień OA, z wyjątkiem PTK.696 Wprawdzie w przypadku Netii, 
która złożyła większość spośród wszystkich zamówień OA, udział odrzuconych 
zamówień nieznacznie spadł od III kw. 2009 r. do poziomu poniżej 30%, ale w II 
kw. 2010 r. ponownie wzrósł, przekraczając 40%. 

                                                 
694   Zgrupowane dane odpowiadają poszczególnym kwartałom, od 40. tygodnia 2007 r. do 40. tygodnia 

2010 r. 
695   Dane TP obejmują wszystkie zamówienia OA na aktywację łączy abonenckich od 36. tygodnia 2007 

r. do 46. tygodnia 2010 r. 
696   W następstwie uwag zgłoszonych przez TP w odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego (pkt 

296) Komisja wyłączyła z grupy odrzuconych zamówień te z nich, które zostały anulowane ze 
względu na rezygnację klienta lub operatora. 
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(451) Również w przypadku Telefonii Dialog i GTS obserwuje się znaczny udział 
odrzuconych zamówień, przekraczający niekiedy nawet 50%.697 Operator GTS 
stwierdził, że: „GTS Energis nie zauważył zmniejszenia się liczby odrzuconych 
zamówień ze względów formalnych i technicznych – od blisko dwóch lat procent 
odrzuceń nie zmienia się, a zachodzą jedynie zmiany powodów odrzuceń (np. co 
raz częstszym powodem odrzuceń technicznych są przepełnione DSLAM i brak 
inwestycji w kolejne półki/porty abonenckie).”698 

(452) Dodatkowo dla większości kwartałów udział odrzuconych zamówień BSA 
złożonych przez PTK był niższy niż w przypadku jakiegokolwiek innego OA. 
Znaczenie tego zjawiska jest jeszcze większe, jeżeli uwzględni się fakt, że w 
obserwowanym okresie PTK złożyła prawie 30% wszystkich zamówień. TP w 
istocie obawiała się, że lepsze wskaźniki sprzedaży PTK w porównaniu ze 
wskaźnikami innych OA mogą prowadzić do problemów z krajowym organem 
regulacyjnym i z krajowym organem ochrony konkurencji. W wewnętrznym 
dokumencie, TP przyznała, że „ [Informacja dotyczy oceny przez TP niektórych 
skutków związanych ze współpracą TP i PTK w zakresie sprzedaży produktów 
obu spółek].”699 

(453) Rys. 7 przedstawia udział zamówień OA na LLU, odrzuconych z przyczyn 
formalnych i technicznych w latach 2007–2010. Komisja zwraca uwagę na fakt, 
że w obserwowanym okresie TP każdego roku odrzucała znaczną część 
zamówień LLU na aktywację łączy abonenckich (pomiędzy 23% a 29%).  

(454) W związku z tym, że dostęp do abonentów jest tylko jednym z etapów procesu 
uzyskiwania dostępu do produktów hurtowych TP, udział odrzuconych zamówień 
przedstawiony na Rys. 6 i Rys. 7, należy interpretować łącznie z innymi 
elementami postępowania TP polegającego na nadużywaniu swojej pozycji (takie 
jak proponowanie niekorzystnych warunków, opóźnienia w procesie negocjacji, 
trudności w uzyskaniu dostępu do PDU i lokalizacji TP). 

 

                                                 
697   Na problem odrzucania zamówień na połączenia z abonentami zwrócił uwagę operator GTS w 

odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 3. 
698   odpowiedź GTS na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 3. 
699   dokument inspekcyjny, wiadomość e-mail TP z dnia 26 sierpnia 2008 r., s. 3. 
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Rys. 7 Odrzucenia zamówień LLU na aktywację łączy abonenckich700 

 
Źródło: Dane liczbowe Komisji na podstawie danych TP . 

(455) Materiał dowodowy zgromadzony w aktach Komisji, przedstawiony w punktach 
od (456) do (467), wskazuje na dwie główne przyczyny odrzucania zamówień 
OA na łącza abonenckie z powodów formalnych i technicznych: 

(i) nieaktualna baza danych używana przez TP do weryfikacji zamówień OA; 

          (ii) błędny mechanizm weryfikacyjny po stronie TP. 

 (i) Nieaktualna baza danych TP 

(456) W wielu przypadkach niespójne i nieaktualne dane, jakimi dysponowała TP, 
prowadziły do odrzucenia złożonych przez OA zamówień na aktywację łączy 
abonenckich z przyczyn formalnych. Zdarzało się, że dane abonenta (np. imię i 
nazwisko i/lub adres) podane w zamówieniach OA na uruchomienie usług BSA 
nie były zgodne z danymi w systemach TP, używanymi w celu weryfikacji 
zamówień (problem niskiej jakości danych TP opisano również w sekcji 5). W 
wyniku tego część zamówień OA zawierających prawidłowe dane, które nie były 
zgodne z danymi zawartymi w bazie danych TP, była odrzucana. Problem ten 
znalazł potwierdzenie np. w oświadczeniu operatora eTOP, który wskazał na 
„niewłaściwe odrzuty formalne (spowodowane błędem człowieka po stronie 
TPSA, lub błędami w bazach danych TP).”701 

(457) TP zdawała sobie sprawę z istnienia tego problemu już w 2007 r. W jednym z 
dokumentów wewnętrznych TP zatytułowanym „Wdrożenie usługi BSA” wśród 
problemów związanych z wdrożeniem BSA na pierwszym miejscu wymieniono 
„[n]iejasne zasady weryfikacji formalno-prawnej zamówień na usługę BSA.”702 W 
innym dokumencie TP przedstawiono przegląd liczby odrzuconych przez TP 
zamówień Netii i powodów ich odrzucenia: „W okresie 17.09.-16.10 Netia 

                                                 
700   Rys. 7 obejmuje dane za okres od 36. tygodnia 2007 r. do 46. tygodnia 2010 r. Pierwszy wykres 

kołowy z oznaczeniem 2007/2008 obejmuje okres od 36. do 51. tygodnia 2007 r. oraz dane za 2008 
r. Wykresy kołowe za lata 2007/2008 i 2010 nie obejmują zamówień, dla których TP nie ustaliła 
wyniku procesu weryfikacji (odpowiednio 580 i 5844 zamówienia). Zgodnie z uwagami TP 
przedstawionymi w odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego (pkt 295) Komisja wyłączyła 
z grupy odrzuconych zamówień te z nich, które zostały anulowane ze względu na rezygnację klienta 
lub operatora. 

701   odpowiedź eTOP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 3. 
702   dokument inspekcyjny – wewnętrzna prezentacja TP zatytułowana „Wdrożenie usług BSA”, s. 26. 
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otrzymała 5148 odrzutów formalnych z czego ponad 48,5% dotyczyło błędów w 
adresie.(…) - Rozbieżności w danych adresowych są w większości spowodowane 
brakiem aktualnych danych adresowych abonenta w systemach TP. - Rozbieżność 
ta nie stanowi istotnej przeszkody w realizacji usługi - poprawny numer linii TP 
oraz nazwa abonenta są w tym przypadku wystarczające do poprawnej aktywacji 
usługi [BSA i LLU]”703 Fragment ten dobrze ukazuje skalę trudności i fakt, że u 
źródeł problemu leżały nieaktualne dane TP dotyczące abonentów. 

(458) Operator zasiedziały, chociaż zdawał sobie sprawę z występowania tego rodzaju 
nieprawidłowości w bazie danych TP oraz z niejasnych mechanizmów 
weryfikacji stosowanych przez TP, przeprowadzał formalną weryfikację 
zamówień OA w bardzo surowy i formalistyczny sposób. Wykaz podawanych 
przez TP powodów odrzucenia zamówień OA jest długi i obejmuje 33 pozycje, 
wśród nich np.: brak imienia abonenta lub jego błędne imię; brak numeru domu 
lub błędny numer domu; brak nazwy ulicy lub błędna nazwa ulicy; brak numeru 
identyfikacyjnego OA lub błędny numer; upłynięcie terminu ważności 
oświadczenia abonenta. Komisja zauważa, że pomimo długiego wykazu 
powodów odrzuceń TP zaklasyfikowała znaczną liczbę odrzuconych zamówień 
do grupy „inne”. W przypadku Netii, liczba zamówień odrzuconych w latach 
2007–2010, zaklasyfikowanych jako „inne”, wyniosła ponad 5400. 

(459) Według Tele2, TP wykorzystuje weryfikację formalną w celu powstrzymania OA 
od świadczenia detalicznych usług szerokopasmowych opartych na hurtowych 
produktach szerokopasmowych TP. W tym względzie OA stwierdził: „TP 
wykorzystywała proces weryfikacji formalnej w celu ograniczenia możliwości 
szybkiego uruchomienia usługi abonenckiej przez operatora alternatywnego. Na 
ok. 21,3 tys. zamówień wysłanych do TP w okresie pierwszych 4 miesięcy 2008 
roku, 3,3 tys. z nich (ponad 15%) zostało odrzuconych z powodów formalnych, a 
4,7 tys. (ok. 22%) z powodów technicznych. Oznacza to, że Tele2 była w stanie 
uruchomić usługę tylko dla około 63% klientów, którzy wyrazili chęć skorzystania 
z jego usług. O ile część zamówień mogła być niepoprawna z winy Tele2, to 
większość z nich jest jednak efektem obstrukcji kreowanych przez TP”.704  

(460) Tele2 wskazał też, że udział odrzuconych zamówień dotyczących hurtowego 
dostępu do sieci na potrzeby połączeń telefonicznych (Wholesale Line Rental – 
„WLR”) z podobnymi procedurami weryfikacji wynosił zaledwie około 10%, a 
ponadto, że TP odrzuciła niektóre zamówienia na usługę BSA, a przyjęła 
zamówienia na usługę WLR zawierające te same dane.705 Zdaniem Tele2, TP 
wykazała się skrajnym formalizmem i wymagała od OA przedstawienia 
bezpodstawnie obszernych informacji, co prowadziło do wysokiego wskaźnika 
odrzutów z powodów formalnych.706 Również UKE potwierdziło, że problem 
weryfikacji zamówień był powiązany z nieaktualną bazą danych TP oraz, że 
problem ten nie dotyczył zamówień WLR: „TP porównuje adres z zamówienia 

                                                 
703   dokument inspekcyjny, s. 93. 
704   odpowiedź Tele2 na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 23. 
705   Niższy udział odrzuconych zamówień WLR w porównaniu z zamówieniami BSA i LLU potwierdza 

dokument TP , s. 4, w którym stwierdzono, że do 28. tygodnia 2008 r. odrzucono 23% zamówień 
BSA, 19% zamówień LLU i 12% zamówień WLR. 

706   odpowiedź Tele2 na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 23: „Dowodem na 
to jest chociażby fakt, iż dla usługi WLR, gdzie proces składania zamówienia wygląda bardzo 
podobnie, poziom odrzuceń nie przekracza 10%, a co więcej wielokrotnie zdażały się przypadki, że 
zamówienie z tymi samymi danymi było realizowane dla usługi WLR, a dla usługi BSA było 
odrzucane, jako niepoprawne!” 
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[WLR] z inną bazą niż dla usługi BSA, przy czym w tym drugim wypadku 
wykorzystywana baza jest nieaktualna, często zawiera błędy literowe i inne.”707 

(461) Tele2 wskazał na następujące formalne przyczyny odrzuceń zamówień złożonych 
przez tego OA: "brak rezygnacji Abonenta z posiadanej umowy szerokopasmowej 
– 29%; brak numeru domu – 19%; brak nazwy miejscowości – 11%; brak numeru 
domu – 8% [oraz] brak ulicy – 4%; zamówienia aktualnie procesowane dla 
innego operatora – 3%."708 W odniesieniu do pierwszej kategorii – braku 
formularza rezygnacji abonenta ze świadczenia usługi ADSL – OA wyjaśnił, że: 
„było to spowodowane tym, iż TP wymagała, żeby na formularzu oświadczenia o 
wypowiedzeniu umowy, który podpisuje klient, znalazł się numer umowy 
(najczęściej podpisywanej przez klienta kilka lat wcześniej, a jedynym sposobem 
uzyskania tego numeru jest najczęściej zadzwonienie do TP), nazwa usługi, której 
dotyczyła wypowiadana umowa, a także czytelny podpis przy każdej 
wypowiadanej umowie. TP każdy błąd w powyższych danych traktowała jako 
powód do odrzucenia. W rezultacie tak szczegółowe wymagania pozwalają TP na 
nieuzasadnione odrzucanie większości oświadczeń,(…).”709 Tele2 podkreślił, że 
„[k]ażda, nawet najmniejsza niezgodność danych, np. umieszczenie „ul.” (ulica) 
zamiast „Al.” (aleja), powodowało odrzucenie, mimo tego, że TP ma możliwość 
zidentyfikowania danego abonenta przy tak nieistotnym błędzie w adresie.”710  

(462) Od sierpnia 2009 r. TP zaprzestała odrzucania zamówień OA711 z powodu 
nieprawidłowych danych adresowych abonenta, co dowodzi, że dane te nie były 
niezbędne do realizacji zamówień. 

(463) Dodatkowo, niektóre zamówienia OA odrzucono z przyczyn technicznych, 
ponieważ dane dotyczące pojemności (w rozumieniu liczby łączy) w określonym 
PDU nie były właściwie zaktualizowane w bazach danych TP, co doprowadziło 
do wyciągania błędnego wniosku, że brakuje wolnej przepustowości potrzebnej 
do realizacji zamówienia.712 TP wiedziała o tym i sama przyznała, że taki 
problem istnieje. W wewnętrznej korespondencji e-mail w następstwie pytań ze 
strony Tele2 dotyczących odrzutów TP na podstawie „nadmiernego obciążenia 
PDU”, TP przyznała: „[Informacja dotyczy relacji TP z OA w zakresie możliwości 
błędnej negatywnej weryfikacji technicznej zamówienia przez TP].”713 Ponadto, 
Netia stwierdziła, że w niektórych przypadkach, w przeciwieństwie do informacji 
przekazywanych OA przez TP, dany PDU nie obsługiwał danego łącza 
abonenckiego.714 

         (ii) Błędny mechanizm weryfikacyjny 
 
(464) W wielu przypadkach złożone przez OA zamówienia na uruchomienie łączy BSA 

były odrzucane przez TP z przyczyn technicznych, mimo faktu, że od strony 
technicznej realizacja zamówień była możliwa. Korespondencja e-mail między 

                                                 
707   uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 48. 
708   odpowiedź Tele2 na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 23. Przykłady 

przedstawione przez Tele2 do celów decyzji odnoszą się do okresu od stycznia do czerwca 2008 r. 
709   odpowiedź Tele2 na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 23. 
710   Idem. 
711   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 662; odpowiedź TP na pismo z opisem stanu 

faktycznego, pkt 269. 
712   dokument inspekcyjny, korespondencja TP i Tele2 z dnia 6 marca 2008 r., s. 11. 
713   dokument inspekcyjny, korespondencja TP i Tele2 z dnia 7 lutego 2008 r., s. 2–5. 
714   odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji , s. 4. 



 142

Tele2 i TP zatytułowana: „Odrzucenia: przeciążone PDU” ilustruje ten problem: 
„Walczymy [Tele2] z tym problemem od 3 miesięcy. W sumie odrzuciliście [TP] 
nam ok. 800-1000 klientów z tego powodu, choć obie strony potwierdziły sobie, że 
tak naprawdę problem przeciążonych PDU NIE ISTNIEJE!!! Ostatnio liczba tych 
odrzutów spadła, ale nadal się pojawiają i nikt nie wie dlaczego. (…) Co to 
oznacza praktycznie: z powodu błędów po stronie IT TP, Tele2 straciła kilkuset 
klientów (a TP przyznała podczas spotkań, wymieniając z nami e-maile)."715  

(465) Inne rodzaje nieuzasadnionych przypadków odrzucenia z przyczyn technicznych 
wskazała Netia. Operator ten przedstawił materiał dowodowy dotyczący 
„nierównych procedur weryfikacji zamówień BSA i Neostrady”, prowadzących do 
wysokiego udziału odrzuconych zamówień OA w porównaniu z zamówieniami 
na własny produkt szerokopasmowy TP.716 Dokument Netii, oparty na wynikach 
raportu z audytu z listopada 2010 r. („Raport AT Kearney”)717 potwierdza, że: 
„[d]la 8,6% zleceń na BSA odrzuconych z przyczyn technicznych (z wyłączeniem 
braku miedzi, braku DSLAM bądź braku portów) TP w ciągu 20 dni roboczych 
podpisała umowę na własne usługi o takich samych bądź lepszych niż odrzucone 
w przypadku OA parametrach (…).”718 Inny dokument Netii pokazuje, że TP 
odrzuciła zamówienie OA na aktywację łącza abonenckiego o dużej prędkości 
(10 Mbit) z powodu „braku możliwości technicznych”, ale wkrótce potem 
operator zasiedziały był w stanie podłączyć danego abonenta na żądanym 
poziomie prędkości w ramach własnego produktu hurtowego Neostrada.719 
Stosowanie tej praktyki przez TP potwierdziło również PTC.720 

(466) W tym względzie w jednym z ostatnich raportów kontroli721 UKE potwierdziło 
istnienie uchybień w procedurze weryfikacji stosowanej przez TP i stwierdziło, że 
jest wysoce prawdopodobne, iż wiele odrzutów zamówień z powodów 
technicznych jest nieuzasadnionych. UKE ustaliło,722 że w przypadku własnego 
produktu detalicznego, jakim jest Neostrada, TP pomija etap weryfikacji 
technicznej i kieruje zamówienia bezpośrednio do realizacji. 

(467) W odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego TP przyznaje723, że 
problemy wiążące się z nierównymi procedurami weryfikacji miały miejsce i 
informuje, że po ujawnieniu tego rodzaju nieprawidłowości TP wdrożyła 
niezbędne procedury w celu ich wyeliminowania.724 

                                                 
715   dokument inspekcyjny, korespondencja TP i Tele2 z dnia 6 marca 2008 r., s. 9. 
716    pismo Netii z dnia 17 grudnia 2010 r., s. 2–4. 
717   AT Kearney, Raport z wykonania Porozumienia w zakresie wymagań organizacyjnych, 

procesowych, prawnych, 30 listopada 2010 r. („Raport AT Kearney”). 
718   pismo Netii z dnia 17 grudnia 2010 r., s. 3–4. 
719    pismo Netii z dnia 15 grudnia 2010 r., s. 2–3 i s. 5–7. 
720   odpowiedź PTC na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 5 wraz z 

załącznikiem 2  i załącznikiem 3 . 
721   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 18 luty 2010 – 31 marzec 2010, s. 1–28; zob. też 

uwagi UKE do odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 10–11. 
722   protokół kontrolny UKE, 18 luty 2010 – 31 marzec 2010, s. 22–23. 
723   odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt  232–248 i 293–294. W szczególności pkt 

235: "[Informacja dotycząca systemów IT stosowanych przez TP oraz procedur wewnętrznych 
realizacji zamówień OA związanych z dostępem do informacji o sieci i infrastrukturze TP]". 

724   odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 237; TP informuje, np. że: „Obecnie 
trwają prace nad zmianami w dokumencie „Metodyka Modelowania Procesów w Grupie TP”. (…) 
Zmiany w ww. dokumencie mają na celu wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia związanego z 
wprowadzeniem nowej lub pilotażowej procedury, która mogłaby zostać oceniona, jako nie 
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4.2 Ograniczona dostępność łączy abonenckich 

(468) Sam fakt, iż wniosek OA przeszedł weryfikację formalną i prawną nie oznaczał, 
że OA uzyska dostęp do łączy abonenckich. W rzeczywistości, OA napotykali na 
kolejne utrudnienia ze strony TP związane z ograniczonym dostępem do łączy 
abonenckich, które będą opisane w tej podsekcji. 

(i) Odmowa świadczenia usług BSA na łączach WLR 

(469) Pomimo minimalnego obowiązku określonego w ofercie BSA do października 
2007 r.725 TP odmawiała świadczenia usług BSA na łączach abonenckich 
wykorzystywanych przez OA do świadczenia usług głosowych na rzecz 
użytkowników końcowych w ramach WLR (usługi hurtowego dostępu do sieci). 
Ograniczyło to dodatkowo liczbę potencjalnych klientów OA i zmniejszyło 
zdolność OA do ekspansji na detalicznym rynku usług szerokopasmowych. 

(470) Według Tele2 ograniczona dostępność łączy abonenckich stanowiła istotne 
ograniczenie w realizacji strategii wejścia na detaliczny rynek usług 
szerokopasmowych w oparciu o hurtowe produkty szerokopasmowe TP. Tele2 
wyjaśnił, że „w pierwszym okresie współpracy w zakresie BSA Telekomunikacja 
Polska uniemożliwiła uruchamianie usług bazujących na BSA na tych 
(należących do niej) liniach, na których świadczona była usługa WLR, 
pozbawiając Tele2 możliwości sprzedawania usług łączonych (pakiet telefon + 
Internet). (…) Warto dodać, że w okresie czerwiec-lipiec 2007 r. TP potrafiła 
zrealizować usługę BSA na liniach WLR - pomimo oficjalnego stanowiska TP o 
braku możliwości technicznych (…) dla Tele2 brak możliwości jednoczesnej 
sprzedaży usług BSA i WLR oznaczał bardzo duże ograniczenie. Podstawą 
strategii sprzedaży była bowiem sprzedaż usługi dostępu do Internetu głównie tym 
klientom, którzy już korzystają z usług głosowych Tele2.”726  

(471) Kwestia ta została poruszona w trakcie dwustronnych kontaktów między 
prezesami TP i Tele2. Tele2 poskarżył się TP, że „TP odmawia realizacji 
zamówień na BSA od klientów, którzy wybrali WLR w Tele2, pomimo, iż w 
obowiązującej nas umowie nie ma takiego wykluczenia, a UKE niedawno 
oficjalnie dokonało wykładni oferty LLU [oferty BSA], wskazując, iż takie 
działanie jest sprzeczne z ofertą LLU [oferta BSA]. (…) Po raz kolejny oznacza 
to, że TP ignoruje zapisy w umowie, oferty LLU [oferty BSA] i oficjalną 
wykładnię UKE (…).”727 Ta wymiana wiadomości e-mail świadczy o tym, że 
operator zasiedziały uniemożliwiał OA skuteczne uzyskanie dostępu do BSA.728  

                                                                                                                                                 
zapewniająca równego traktowania.” TP zasygnalizowała również podjęcie innych inicjatyw, zob. 
pkt 244, 248 i 261. 

725   uwagi UKE do pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń, s. 6, oraz , protokół z inspekcji przeprowadzonej 
przez UKE, luty 2008 r., s. 4. 

726   odpowiedź Tele2 na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 23–25. 
727   dokument inspekcyjny, wiadomość e-mail z dnia 16 marca 2007 r., przesłana prezesowi TP przez 

prezesa Tele2, s. 15. 
728   dokument inspekcyjny, wiadomość e-mail z dnia 16 marca 2007 r., przesłana prezesowi TP przez 

prezesa Tele2, s. 15: „Przygotowanie do realizacji masowych zamówień na BSA. Już w trakcie 
naszego wpólnego spotkania, w którym brał udział [dyrektor w TP], jak również w operacyjnych 
rozmowach z  [dyrektor w TP] i w trakcie naszego wspólnego spotkania w UKE prezentującego stan 
wdrożenia WLR, ustaliliśmy, iż warto do przygotowania wdrożenia masowej obsługi BSA 
zastosować podobne podejście do współpracy miedzy TP i Tele2, jakie zadziałało we wdrożeniu 
WLR. W tym duchu ustaliliśmy z [dyrektor w TP], iż dotychczasowy "wspólny" zespół, który 
pracował nad wdrożeniem WLR, zacznie pracować nad wdrożeniem ADSL. Wczoraj odbyło się 
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(472) TP przyznała się do swoich słabych punktów w tym względzie. W wewnętrznej 
prezentacji z dnia 4 października 2007 r. wśród słabych stron i problemów TP 
wskazano, że „[l]iczba zleceń przyjmowanych przez [nazwa departamentu w TP], 
a następnie przesyłanych do realizacji w [nazwa departamentu w TP] [Informacja 
dotyczy błędów zidentyfikowanych przez TP w procesie świadczenia usług 
dostępu hurtowego OA co do możliwości realizacji zamówień przez konkretne 
departamenty TP] może mieć wpływ na kompletność i terminowość 
przekazywania informacji o realizacji przez  [nazwa departamentu w TP] (…) do 
operatora (…).”729 

(ii) Naprawa uszkodzonych łączy 

(473) Dodatkowo OA nie mogli liczyć na szybką naprawę uszkodzonych łączy BSA 
przez TP, co miało wpływ na poziom zadowolenia ich klientów.730 Brak 
skutecznych rozwiązań w tym zakresie po stronie TP potwierdza wewnętrzna 
wymiana wiadomości e-mail między dyrekorem wykonawczym ds. obsługi i 
sprzedaży TP a dyrektorem Pionu Klientów-Operatorów z dnia [data 
korespondencji]. „.(…)  [Informacja dotyczy błędów zidentyfikowanych przez TP 
w procesie realizacji uszkodzeń w ramach świadczenia usług dostępu hurtowego 
OA w tym braku wdrożenia funkcjonalności automatycznych pozwalających na 
realizację zleceń usunięcia uszkodzeń w terminie]”731 Problem ten został 
dodatkowo potwierdzony przez UKE, które w trakcie kontroli przeprowadzonej w 
2007 r., stwierdziło, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 
października 2007 r. 42,37% awarii technicznych usunięto z opóźnieniem.732  

4.3 Opóźnienia w realizacji zamówień 

(474) Oprócz utrudnień ze strony TP, jakie OA napotkali na etapie formalnej i 
technicznej weryfikacji zamówień na dostęp do łączy, oraz problemu z 
ograniczoną dostępnością tych łączy, istotne opóźnienia wystąpiły po stronie TP 
na etapie realizacji zamówień. W wewnętrznej prezentacji TP z 2008 r. 
ujawniono następujące przyczyny tych opóźnień: (i) brak zasobów 
przeznaczonych przez TP na potrzeby usług regulowanych; (ii) brak 
doświadczenia; (iii) brak jednoznacznych interpretacji przebiegu procesu; (iv) 
niejasny podział kompetencji między wewnętrznymi jednostkami TP; oraz (v) 
niewystarczające wsparcie informatyczne, w tym nieprawidłowe modyfikacje 
wprowadzone w systemach informatycznych TP. Doprowadziło to do 

                                                                                                                                                 
pierwsze spotkanie, które z naszej strony zostało odczytane bardzo pozytywnie (…). Równocześnie 
jednak dostajemy informacje od przedstawicieli Pionu Obsługujacego Operatorów, iż "pierwszy raz 
słyszą" o tego rodzaju pracach i że będą "blokowali wszelkie zmiany wychodzące poza obecną 
umowę". Na marginesie, negatywna odpowiedź na nasze propozycje zmian w aneksie (…) właśnie 
blokują możliwości poprawy tego procesu i w prostej drodze prowadzą do powtórzenia problemów, 
które nastapiły chociażby we współpracy z Netią. Szczerze mówiąc sytuacja taka jest szalenie 
frustrująca - po co w takim razie nasze spotkania i rozmowy z [dyrektor w TP]?” 

729   dokument inspekcyjny, wewnętrzna prezentacja TP z dnia 4 października 2007 r., s. 220 i 254, 
oryginał w języku angielskim. 

730   Termin naprawy łączy BSA określono w ofercie BSA; zob. rozdz. 3.2.3, pkt 5 ofert BSA z dnia 10 
maja 2006 r. i z dnia 4 października 2006 r. 

731   dokument inspekcyjny, wiadomość e-mail z dnia 21 grudnia 2007 r., przesłana dyrektorowi 
Departamentu Klientów-Operatorów TP przez dyrektora Działu Sprzedaży i Usług TP, s. 23. 

732   protokół kontroli UKE, przeprowadzonej w okresie 25 październik 2007 r. – 21 grudzień 2007 r., s. 
13–14. 
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niewystarczającego przygotowania TP do obsługi dużej liczby zamówień i do 
długotrwałego manualnego rozpatrywania przez TP zamówień na usługę BSA.733 

(475) Dane przekazane przez TP734 wskazują na występowanie opóźnień tylko w 
początkowym okresie realizacji zamówień zarówno BSA, jak i LLU. W 
przypadku BSA w okresie od IV kw. 2006 r. do III kw. 2007 r. TP aktywowała z 
opóźnieniem średnio 31% zamówień, ale od IV kw. 2007 r. sytuacja uległa 
poprawie i do końca 2008 r. udział opóźnień spadł średnio do poziomu 4%.735 W 
przypadku LLU znaczne opóźnienia wystąpiły w IV kw. 2007 r. i w I kw. 2008 r., 
gdy odpowiednio 63% i 25% zamówień realizowano z opóźnieniem.736  

(476) Istnieje wiele dokumentów TP, w których informuje się o braku terminowej 
realizacji zamówień: 

(a) W jednym z nich, z sierpnia 2007 r., wspomina się o „[n]isk[iej] terminowoś[ci] 
realizacji zamówień na usługę BSA w stosunku do zamówień na Neostradę 
[produkt szerokopasmowy TP przeznaczony dla użytkowników końcowych]” 
oraz o „opóźnienia[ch] w realizacji zgłoszeń uszkodzeń.”737 Wskazuje to także 
na to, że TP korzystniej traktuje swoich abonentów niż klientów OA. 
Potwierdzenie tego sposobu podejścia znajduje się w innym dokumencie TP, w 
którym wymienia się „ [czynniki brane pod uwagę w realizacji usług]”738 

(b) W wewnętrznym dokumencie TP zatytułowanym „ [problemy związane z 
uruchomieniem BSA]” również przyznano, że występują opóźnienia. W 
rozdziale „Opóźnienia w reakcji na wnioski dotyczące usterek technicznych” 
wskazano, że „mimo potwierdzenia aktywacji, niektóre łącza [nie] działają 
prawidłowo. [OA/OA] wszczęła wiele interwencji technicznych, które pozostały 
nie zrealizowane przez kilka tygodni.” W tym samym dokumencie pod 
nagłówkiem „Zaległe zamówienia” stwierdzono, że „z powodu dużej liczby 
zamówień złożonych przez [OA/OA] (proces wspomagany przez systemy IT tylko 
częściowo) niektóre zamówienia nadal oczekują na wykonanie.”739 

(c) W wewnętrznej prezentacji TP z 2007 r. stwierdzono: „Terminowość obsługi 
zamówień na usługę BSA (…) - obecnie (w wyniku wprowadzonych do [nazwa 
systemu TP] terminowość obsługi zamówień spadła poniżej 50%; - powyższe jest 
wynikiem [Informacja dotyczy zmian w systemach oraz niskiej jakości 
oprogramowania co ma wpływ na terminowość obsługi zamówień]”740 

(d) W innej wewnętrznej prezentacji TP z 2007 r. w tytule tabeli "BSA na ŁAN 
[Łączach Abonenckich Nieaktywnych] i ŁAA [Łącza Abonenckie Aktywne]" 
wskazano w kolumnie "Status wdrożenia[:] brak", w kolumnie "Planowany 

                                                 
733   dokument inspekcyjny, wewnętrzna prezentacja TP z dnia 4 marca 2008 r., s. 46: „Główną 

przyczyną nieterminowej realizacji zamówień był brak doświadczenia, konieczność modyfikacji 
systemów IT i jednoznacznych interpretacji jak ma przebiegać proces. Wprowadzone modyfikacje 
usprawniły proces. Trwają prace nad dalszymi usprawnieniami w zakresie dostarczania.” 

734   odpowiedź TP z dnia 4 lutego 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji i Annex 9.1. do 
odpowiedzi TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 25 listopada 2010 r., w odniesieniu do 
BSA oraz załącznik 23 do odpowiedzi TP na pismo z opisem stanu faktycznego w odniesieniu do 
LLU. 

735   Na podstawie danych TP, odpowiedź  TP z dnia 4 lutego 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji. 
736   załącznik 23 do odpowiedzi TP na pismo z opisem stanu faktycznego. 
737   dokument inspekcyjny, prezentacja TP zatytułowana „Wdrożenie usługi BSA”, s. 26. 
738   dokument inspekcyjny, s. 31, zob. też dokument inspekcyjny, s. 12 i dokument inspekcyjny, s. 18. 
739   dokument inspekcyjny, s. 20 i 21 [Dokument oryginalny w jęz. angielskim]. 
740   dokument inspekcyjny, wewnętrzna prezentacja TP z dnia 17 sierpnia 2007 r., s. 13; zob. też 

dokument inspekcyjny, wewnętrzna prezentacja TP z dnia 8 sierpnia 2007 r., s. 332. 
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termin realizacji[:] sierpień 2007 r.", w kolumnie "Powód opóźnienia[:]  [*]". W 
tabeli "BSA na łączach WLR" wskazano w kolumnie "Status wdrożenia[:] brak", 
w kolumnie "Planowany termin realizacji[:] sierpień 2007 r.", w kolumnie 
"Powód opóźnienia[:] [*]". W tabeli "Kontynuacja świadczenia usług BSA na 
łączach, na które składane są zamówienia WLR" wskazano w kolumnie "Status 
wdrożenia[:] brak", w kolumnie "Planowany termin realizacji[:] sierpień 2007 
r.", w kolumnie "Powód opóźnienia[:] [*]. [Informacja o braku wdrożenia 
usługi BSA na łączach nieaktywnych w jednym z działów TP oraz braku 
wdrożenia odpowiednich funkcjonalności w systemach TP] (…).”741 

(477) Błędy, które wystąpiły po stronie TP podczas automatycznej weryfikacji 
zamówień na aktywację spowodowały konieczność ich manualnej weryfikacji. W 
rezultacie znaczna liczba tych zamówień nie została rozpatrzona w terminie. Fakt 
ten podsumowano w wewnętrznej wiadomości e-mail TP: "Utrzymujący się nadal 
wysoki wolumen nieterminowo aktywowanych BSA dotyczy głównie zamówień 
realizowanych ścieżką awaryjna, na którą dziennie kierowanych jest średnio 150 
zamówień. Prawie 100% zamówień ze ścieżki awaryjnej dotyczy takich 
przypadków, kiedy wywiad techniczny ( [Informacja dotyczy organizacji procesu 
weryfikacji zamówienia]) zakończył się negatywnie, a w wyniku weryfikacji 
manualnej stwierdzono, że są możliwości techniczne na realizację 
zamówienia.”742 Ponadto procesy weryfikacji manualnej mogą powodować wiele 
błędów, co potwierdza także TP.743 

(478) Podobne informacje znajdują się w innej wewnętrznej wiadomości e-mail TP 
zatytułowanej: „BSA TP [37. tydzień 2008 r.]”, w której podano: „[u]trzymujący 
się wysoki wolumen nieterminowo aktywowanych BSA [zamówień na usługi] 
(381) dotyczy głównie zamówień realizowanych ścieżką awaryjną na którą 
dziennie kierowanych jest średnio 150 zamówień – . [*] [Informacja dotyczy 
błędów zidentyfikowanych przez TP w procesie świadczenia usług dostępu 
hurtowego OA w zakresie organizacji i przebiegu procesu weryfikacji 
zamówienia OA skutkujących opóźnieniami w realizacji zamówień).”744 

(479) W przypadku łączy LLU, TP potwierdziła w wewnętrznej prezentacji, że nie 
zapewniła właściwych systemów informatycznych.745 Doprowadziło to do 
opóźnień w realizacji znacznej liczby zamówień. Na przykład w dokumentach 
wewnętrznych TP wskazano, że żadne z zamówień LLU z października i 
listopada 2007 r. nie zostało zrealizowane w terminie; w grudniu 2007 r. udział 

                                                 
741   dokument inspekcyjny, s. 4 i 9. 
742   dokument inspekcyjny, raport wewnętrzny TP za 37. tydzień 2008 r., s. 69. 
743   dokument inspekcyjny, wewnętrzna prezentacja TP z dnia 8 sierpnia 2007 r., s. 324: .” 
744   dokument inspekcyjny, s. 16. 
745   dokument inspekcyjny, wewnętrzna prezentacja z dnia 26 listopada 2007 r., s. 23: „LLU (…) – 

Usługa realizowana manualnie w znacznej części bez wsparcia IT ”; idem s. 30: „Proces uwolnienia 
pojedynczej linii abonenckiej: niska terminowość realizacji zleceń  [przyczyny niskiej 
terminowości].” dokument inspekcyjny, wewnętrzna prezentacja z dnia 8 sierpnia 2007 r., s. 324: 
„Status wdrożeń inicjatyw regulacyjnych PK-O" w podtytule: "LLU - lista problemów w 
funkcjonowaniu usługi" w punkcie "P1 - Obsługa informatyczna usługi LLU w ŚZ [Środowisko 
Zintegrowane]" w podpunkcie pierwszym " [*]" w podpunkcie drugim: [*]", [Informacja dotyczy 
błędów zidentyfikowanych przez TP w procesie świadczenia usług dostępu hurtowego OA w zakresie 
organizacji procesu weryfikacji i realizacji zamówienia oraz wynikających stąd nieprawidłowości w 
tym opóźnień w realizacji zamówień po stronie TP.]."  



 147

procentowy zamówień LLU zrealizowanych w terminie wynosił zaledwie 24,5%, 
a w styczniu 2008 r. 28,6%.746  

4.4 Argumenty TP  

Odrzucanie zamówień OA było usprawiedliwione 

(480) W odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń TP przyznaje747, że w 2008 r. 
łączny udział zamówień BSA odrzuconych z przyczyn formalnych wynosił około 
18%, a z przyczyn technicznych 14%. TP podkreśla jednak748, że od III kw. 2009 
r. nastąpił znaczny spadek udziału zamówień odrzuconych z powodów 
formalnych, w wyniku podjęcia przez TP decyzji o odstąpieniu od weryfikacji 
danych dotyczących adresów abonentów. TP wskazuje też749, że pod koniec 2009 
r. spadł również udział zamówień odrzucanych z powodów technicznych. 

(481) TP twierdzi też750, że w przeprowadzanej analizie Komisja nie wzięła pod uwagę 
faktu, że wszyscy OA mieli możliwość ponownego złożenia poprawionych 
zamówień w ciągu 3 dni roboczych. Ponadto według TP,751 dane statystyczne 
dotyczące odrzuconych zamówień należy rozważać w odniesieniu do każdego 
indywidualnego przypadku. I tak w przypadku PTC wysoki udział odrzuconych 
zamówień BSA w pierwszym okresie ich realizacji wiąże się z faktem, że PTC 
złożyła tylko kilka zamówień, a ponadto w początkowym okresie współpracy, 
kiedy zarówno TP, jak i OA musieli  wypracować mechanizm współpracy.752 

(482) W odniesieniu do LLU, TP twierdzi753, że w 2008 i w 2009 r. udział zamówień 
LLU odrzuconych z powodów formalnych wynosił odpowiednio 14% i 15%, a z 
powodów technicznych 15% i 12%. 

                                                 
746   dokument inspekcyjny, wewnętrzna prezentacja TP z dnia 8 lipca 2008 r., s. 207; oryginal in EN: w 

tytule tabeli „Porównanie KPls – obecne środowisko zintegrowane w porównaniu z docelową 
architekturą dzieloną z systemem zarządzania relacjami z partnerami (dla LLU)" w pierwszym 
rzędzie tabeli "Realizacja zamówienia (realizacja przyjętego zamówienia) – [Informacja na temat 
podziału zadań, czasu realizacji i stosowanych przez TP systemów przeznaczonych do obsługi 
zamówień OA] w drugiej kolumnie tego rzędu"[liczba procentowa] "; w drugim rzędzie tabeli 
"Weryfikacja formalna – [Informacja na temat podziału zadań, czasu realizacji i stosowanych przez 
TP systemów przeznaczonych do obsługi zamówień OA]" w drugiej kolumnie tego rzędu "Obecny 
cel procesu [*]:  [liczba procentowa] (…)"; w trzecim rzędzie tabeli "Weryfikacja techniczna  
[Informacja na temat podziału zadań, czasu realizacji i stosowanych przez TP systemów 
przeznaczonych do obsługi zamówień OA" w drugiej kolumnie tego rzędu "Obecny cel procesu [*]: 
[liczba procentowa] (…)"; w czwartym rzędzie tabeli "– czas realizacji liczy się od otrzymania 
sprawy przez TP do rozwiązania problemu – termin = 24 godziny" "Obecny cel procesu [*]: [liczba 
procentowa] (…)"; w piątym rzędzie tabeli "Przyjmowanie spraw i interwencji – czas realizacji 
liczy się od otrzymania przez TP do wysłania potwierdzenia wniosku – termin = 30 minut" w drugiej 
kolumnie tego rzędu "Obecny cel procesu [*]: [liczba procentowa]  (…).”  

747   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 699–700. W odpowiedzi na pismo z opisem stanu 
faktycznego, pkt 296, TP twierdzi, że zamówienia anulowane w wyniku rezygnacji klienta lub 
operatora nie powinny być zaliczane do odrzuconych. TP przyznaje, że udział anulowanych 
zamówień był bardzo niski i dotyczył zaledwie 1,5% wszystkich zamówień BSA i 28% zamówień 
LLU odrzuconych z powodów formalnych. Komisja uwzględniła uwagę TP przy opracowywaniu 
Rys. 6 i Rys. 7. 

748   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 700. 
749   Idem, pkt 701. 
750   Idem, pkt 703. 
751   Idem, pkt 704–705. 
752   Idem, pkt 704. 
753   Idem, pkt 720. 
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(483) Dodatkowo TP podkreśla754, że odrzucanie zamówień z powodów formalnych 
było związane z niską jakością zamówień OA i nie miało związku z bazą danych 
TP. W tym względzie TP wskazuje,755 że zamówienia OA były zawsze 
przyjmowane, o ile tylko zawarte w nich dane odpowiadały danym w co najmniej 
jednym systemie informatycznym TP. TP podkreśla też756, że w październiku 
2008 r. wprowadziła możliwość składania „Oświadczenia o poprawności 
danych”. W takim przypadku dane na zamówieniu były porównywane tylko z 
danymi na oświadczeniu i przyjmowane przez TP do realizacji nawet w 
przypadku pewnych rozbieżności z danymi zawartymi w systemach TP. Od 
sierpnia 2009 r. TP zaprzestała odrzucania zamówień OA757 z powodu 
nieprawidłowych informacji adresowych abonentów. TP wysuwa też argument758, 
że znacznej liczby odrzucanych zamówień OA nie można wiązać z błędną bazą 
danych TP, gdyż z tej samej bazy korzystano w przypadku zamówień WLR, dla 
których udział odrzuceń był niższy. Według TP759 duża liczba odrzucanych 
zamówień BSA jest powiązana z kwestią wymogów technicznych, które w 
przypadku BSA są bardziej istotne niż w przypadku usług WLR. 

(484) Wreszcie, TP kwestionuje760 wnioski Komisji dotyczące wewnętrznych 
dokumentów TP, które według Komisji (zob. pkt (457) decyzji) potwierdzają, że 
TP była świadoma problemów dotyczących procesu weryfikacji zamówień BSA. 
TP podkreśla , że te dokumenty wewnętrzne wskazują na zmiany proponowane 
przez TP w celu usprawnienia procesu weryfikacji. TP wysuwa też argument761, 
że w celu uniknięcia zarzutów o błędnej weryfikacji zamówień OA w kwietniu 
2008 r. zleciła ich weryfikację niezależnemu wykonawcy zewnętrznemu. 

(485) Z szeregu powodów, które wyjaśniono poniżej, argumenty TP nie zostały uznane 
za przekonujące. 

(486) Po pierwsze, TP przyznaje762, że liczba złożonych przez OA zamówień BSA i 
LLU odrzuconych zarówno z powodów formalnych, jak i technicznych, była 
stosunkowo wysoka; w przypadku zamówień BSA poprawa w odniesieniu do 
zamówień odrzuconych z powodów formalnych miała miejsce dopiero w III kw. 
2009 r., a w odniesieniu do zamówień odrzuconych z powodów technicznych w 
IV kw. 2009 r. Świadczy to o tym, że zmiany w procesie weryfikacji 
wprowadzone przez TP w październiku 2008 r. i w sierpniu 2009 r., jak również 
inwestycje w systemy informatyczne wreszcie doprowadziły do obniżenia liczby 
odrzucanych zamówień. Nie ma więc podstaw do stwierdzenia, że OA ponoszą 
odpowiedzialność za odrzuty zamówień. Jak już udowodniono powyżej, 
powodem dużej liczby odrzucanych zamówień OA były nieaktualne bazy danych 
TP i błędny mechanizm weryfikacyjny. Wyjaśnia to też powód, dla którego TP 

                                                 
754   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 655–674, 712. Zob. też odpowiedź TP na pismo z 

opisem stanu faktycznego, pkt 298. 
755   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 657. Zob. też odpowiedź TP na pismo z opisem 

stanu faktycznego, pkt 268. 
756   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 660. 
757   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 662. Zob. też odpowiedź TP na pismo z opisem 

stanu faktycznego, pkt 269. 
758   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 670–673. Zob. też odpowiedź TP na pismo z 

opisem stanu faktycznego, pkt 268. 
759   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 672. 
760   Idem, pkt 664–667. 
761   Idem, pkt 713, 776. 
762   Idem, pkt 699–700 i 720. 
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wreszcie rozpoczęła proces usprawniania własnych procedur i systemów 
informatycznych.763  

(487) Po drugie, nawet jeśli niektóre spośród zamówień OA były niskiej jakości, fakt 
ten wiązał się, a wręcz był spowodowany procedurami i wymogami TP.764 Co 
istotne, UKE zauważyło, że „Udostępniony Operatorom Korzystającym [OA] 
jednolity interfejs do systemu informatycznego TP S.A. nie umożliwia 
prawidłowego i efektywnego składania wniosków i zamówień dotyczących usługi 
BSA.”765 Według Prezesa UKE „Zamówienie powinno zawierać minimalny zakres 
danych, który pozwala na określenie Łącza Abonenckiego, na którym ma być 
świadczona Usługa, co pozwoli na zminimalizowanie błędów, a jednocześnie 
możliwości odrzucania Zamówień przez TP.”766 Ponadto fakt, że od sierpnia 2009 
r. TP zaprzestała weryfikacji adresów abonentów767 dowodzi, że do tego czasu TP 
żądała od OA informacji, które w rzeczywistości nie były niezbędne do 
rozpoczęcia świadczenia usługi. 

(488) Po trzecie, w związku z wymaganiem przez operatora zasiedziałego 
niepotrzebnych informacji, brakiem aktualnych baz danych i formalistycznym 
sposobem podejścia, Komisja nie przyjmuje argumentu TP, że możliwość 
ponownego złożenia uzupełnionych zamówień w ciągu 3 dni roboczych 
przyczyniła się do poprawy sytuacji. W każdym przypadku ten mechanizm 
powinien być stosowany jedynie okazjonalnie, tj. tylko w sytuacji, gdy 
zamówienia są tak słabej jakości, że ich wdrożenie jest całkowicie niemożliwe. 

(489) I na koniec, wprawdzie wewnętrzne dokumenty TP cytowane wyżej w punkcie 
(457) potwierdzają, że w pewnym momencie TP zaczęła wprowadzać zmiany w 
swoich procedurach, ale postąpiła tak dopiero po interwencji UKE wspierającego 
składane przez OA skargi w tym zakresie. Już w 2007 r. Netia wskazała TP, że 
„Rozbieżność ta nie stanowi istotnej przeszkody w realizacji usługi-poprawny 
numer linii TP oraz nazwa abonenta są w tym przypadku wystarczające do 
poprawnej aktywacji usługi.”768 Tym niemniej do sierpnia 2009 r. TP stanowczo 
nalegała na konieczność podawania prawidłowych adresów abonentów, a w 
przypadku rozbieżności w danych adresowych przerywała proces aktywacji 
łącza.769 

TP nie traktowała zamówień PTK w sposób uprzywilejowany 

(490) W odniesieniu do niższej liczby odrzuconych zamówień PTK TP wprawdzie 
przyznaje, że istnieją770 różnice, ale wskazuje, że nie wynikają one z 
dyskryminującego sposobu traktowania OA. Na poparcie tej opinii TP cytuje 

                                                 
763   Również Netia wskazuje, że: „LLU: udziały zarówno odrzutów NWF [Negatywna Weryfikacja 

Formalna] jak i NW[T] [Negatywna Weryfikacja Techniczna] zmniejszają się systematycznie od 
początku 2010. Wprowadzone rozwiązania naprawcze w pierwszej połowie 2009 okazują się 
skuteczne.”, odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 11. 

764   decyzja UKE z dnia 6 maja 2008 r. wprowadzająca ofertę BSA, s. 39–40. 
765   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 25 październik 2007 – 21 grudzień 2007, s. 14. 
766   decyzja UKE z dnia 6 maja 2008 r. wprowadzająca ofertę BSA, s. 39. 
767   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 662. 
768   dokument inspekcyjny, s. 93. 
769   dokument inspekcyjny, s. 94, TP stwierdza „Jednak nie wyrażamy zgody na kontynuowanie procesu 

mimo wykrycia rozbieżności [w danych adresowych]”. 
770   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 707–715. 
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protokół kontroli UKE z 2008 r.771, zgodnie z którym różnice w udziale 
odrzuconych zamówień mogły odnosić się albo do (i) lepszej znajomości usług 
szerokopasmowych TP wśród pracowników działu sprzedaży PTK (niektórzy z 
nich sprzedawali również usługę Neostrada oferowaną przez TP), albo (ii) 
uprzywilejowanego sposobu weryfikacji zamówień PTK przez pracowników TP. 
TP twierdzi772, że PTK przyjęła lepsze rozwiązania organizacyjne niż inni OA, 
np. wstępną kontrolę zamówień przed ich przekazaniem do TP. Tak więc według 
TP lepsza jakość zamówień PTK prowadziła do niższej liczby odrzuconych 
zamówień PTK. 

(491) Poniżej przedstawiono powody, dla których argumenty TP nie są przekonujące. 
Po pierwsze, protokół kontroli UKE rzeczywiście potwierdza, że nie można 
wykluczyć, iż przyczyną niższych odrzutów zamówień PTK mogła być wyższa 
kompetencja pracowników sprzedaży PTK.773 Jednak UKE nie wyklucza, że " 
[Informacja dotyczy wyników kontroli UKE prowadzonej w dniach 01.09.2008-
21.10.2008 mającej za przedmiot weryfikację terminowości realizacji zamówień, 
w ramach której Prezes UKE wskazuje na ewentualne przyczyny lepszych 
wyników PTK]" mógł prowadzić do niższych odrzutów zamówień PTK.774 Po 
drugie, jak wskazano w punkcie (536), w niektórych okresach (np. od dnia 1 
stycznia 2008 r. do dnia 30 maja 2008 r.) Pion Sprzedaży do Rynku Masowego 
TP weryfikował dla PTK dane teleadresowe nowych klientów PTK.775 Po trzecie, 
pracownicy działu sprzedaży PTK mieli możliwość natychmiastowego 
sprawdzenia, czy informacje podane przez klientów były zgodne z danymi 
zawartymi w bazach danych TP: „ [Informacja dotyczy stosunków umownych 
łączących TP i PTK i uprzywilejowanego dostępu pracowników PTK do 
niektórych informacji].”776 Po czwarte, dostęp PTK do aplikacji "CHECK" (od 
dnia 7 lipca 2007 r. do dnia 6 grudnia 2008 r.)777 i programu [nazwa systemu 
TP]778, niedostępnych dla innych OA, mógł również przyczynić się do niższego 
udziału zamówień odrzuconych z powodów technicznych. Jak wskazano w 
punktach (537) do (540), PTK miała dostęp do aplikacji "CHECK" i programu  
[nazwa systemu TP], stosowanych w celu weryfikacji możliwości technicznych 
świadczenia usługi wraz z  sprawdzeniem możliwości opcji usługi (prędkości). 
Dla innych OA jedynym źródłem informacji o możliwościach technicznych były 
informacje ogólne, które „zawierają tylko teoretyczne informacje dotyczące 
dostępności usługi szerokopasmowej na łączu abonenckim.”779 Jak udowodniono 

                                                 
771   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 1 wrzesień 2008 r. – 21 październik 2008 r., s. 

22. 
772   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 709. 
773   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 1 wrzesień 2008 r. – 21 październik 2008 r., s. 

22. 
774   Idem, s. 21, 22. 
775   odpowiedź TP na pytanie 3.5. wniosku o udzielenie informacji z dnia 22 grudnia 2009 r., s. 1; 

odpowiedź TP na pytanie 22 wniosku o udzielenie informacji z dnia 16 lutego 2009 r., s. 106–107. 
776   dokument inspekcyjny, wewnętrzna wiadomość e-mail TP, s. 15. 
777   odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 22 grudnia 2008 r., pytanie 3.5, s. 1–2; 

odpowiedź TP na pytanie 23 wniosku o udzielenie informacji z dnia 16 lutego 2009 r., s. 108; 
załącznik do odpowiedzi TP na pytanie 23.2 we wniosku o udzielenie informacji z dnia 16 lutego 
2009 r., w którym przedstawiono dodatkowe informacje udostępnione PTK za pośrednictwem 
aplikacji "CHECK". 

778   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 1 wrzesień 2008 r. – 21 październik 2008 r., s. 
32–33. 

779   Idem, s. 33. 
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w sekcji 5 decyzji, informacje ogólne były często niepełne, mylne i zawierały 
błędy. 

(492) I na koniec, twierdzenie TP, że PTK przyjęła lepsze rozwiązania organizacyjne 
niż inni OA to spekulacja, gdyż TP nie zna i w rzeczywistości nie odwołuje się do 
odpowiednich procedur wewnętrznych OA. Wymiana wiadomości e-mail między 
pracownikami TP, zawierających ostrzeżenie o „ [Informacja dotyczy oceny przez 
TP niektórych skutków związanych ze współpracą TP i PTK w zakresie sprzedaży 
produktów obu spółek]”780 potwierdza, że kwestia lepszego sposobu traktowania 
PTK była w TP powszechnie znana. 

Problemy z  mechanizmem weryfikacji istniały, ale były systematycznie usuwane 

(493) TP przyznaje781, że istniał problem z zajętością PDU prowadzący do odrzutów 
zamówień OA. Według TP782 problem ten zgłosił operator [OA] w pierwszej 
połowie 2008 r., po czym podjęto szereg działań. TP wprowadziła m.in. 
manualny proces monitorowania abonentów, którzy zwolnili DSLAM, w celu 
uwolnienia zajętych ścieżek VP.783 TP dodaje, że problem po raz ostatni wystąpił 
w kwietniu 2009 r. i został natychmiast rozwiązany.784 

(494) Te stwierdzenia TP nie są właściwe. Po pierwsze, należy zauważyć, że problem 
odrzucania zamówień  [OA] z powodów technicznych z uwagi na przeciążenie 
PDU występował już jesienią 2007 r. W wiadomości e-mail przekazanej TP dnia 
6 lutego 2008 r.  [OA] stwierdził: „Oczywiście zdajesz sobie sprawę, że sprawa 
VPI [Virtual Path Indentifier]785 ciągnie się od końca listopada 2007 (…).”786 Po 
drugie, na podstawie ofert BSA z dnia 10 maja 2006 r. i 4 października 2006 r. 
TP mogła odrzucić zamówienia tylko w ograniczonej liczbie przypadków, a na 
podstawie oferty BSA z dnia 6 maja 2008 r.: „TP nie powinna odmawiać 
realizacji usług ze względu na brak możliwości technicznych (…) Problemy we 
współpracy z TP są często wynikiem braku możliwości technicznych po stronie TP 
(…) TP jest zobowiązana do przedstawienia Operatorowi Korzystającemu 
rozwiązania alternatywnego.”787 Po trzecie, w ofertach BSA z dnia 10 maja 2006 
r. i z dnia 4 października 2006 r. określono przyczyny788, dla których TP mogła 
odmówić realizacji zamówienia na aktywację łącza abonenckiego. Wprawdzie TP 
była zobowiązana do przedstawienia szczegółowego opisu powodów negatywnej 
weryfikacji technicznej, jednak TP nie stosowała się do tego obowiązku.789 
Ponadto wewnętrzna wiadomość e-mail TP potwierdza, że odrzuty zamówień z 

                                                 
780   dokument inspekcyjny, s. 3. 
781   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 675–684. 
782   Idem, pkt 675. 
783   Idem, pkt 680–683. 
784   Idem, pkt 684. 
785   VPI odnosi się do 8-bitowego (komórki dla styku użytkownik-sieć) lub 12-bitowego (komórki dla 

styku sieć-sieć) pola w nagłówku komórki ATM. 
786   dokument inspekcyjny, s. 5. 
787   decyzja UKE z dnia 6 maja 2008 r. dotycząca BSA, s. 30. 
788   Zob. art. 3.1.2.1 pkt 9; tzn. zamówienie dotyczy łącza wyłączonego z zakresu oferty ramowej, nie 

ma możliwości technicznych realizacji zamówionej opcji usługi lub istnieje zagrożenie dla 
integralności sieci. 

789   dokument inspekcyjny, s. 11, w którym model TP wymiany danych nie wymaga przekazywania OA 
szczegółowego opisu powodów odrzucenia. 
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powodów technicznych były często nieuzasadnione, gdyż „temat nie jest 
techniczny”, a TP mogła „obsługiwać interfejsy z obciążeniem 100%.”790 

(495) W odniesieniu do zgłoszonych przez Netię przypadków nierównej procedury 
weryfikacyjnej (zob. punkt (465) decyzji) TP przyznaje, że zamówienia OA były 
niezrealizowane na rzecz OA ze względu na „nieprzestrzeganie procedur przez 
Detal TP”, przeprowadzanie weryfikacji „na podstawie danych z innych 
systemów” oraz oraz z uwagi na „złą jakość pracy monterów”, a następnie 
przejęte przez TP i zrealizowane dla klientów Neostrady.791 TP przyznała, że po 
wykryciu tych nieprawidłowości, podjęte zostały odpowiednie działania 
naprawcze.792 

(496) TP kwestionuje jednakże podane przez PTC przykłady dotyczące zamówień PTC 
uprzednio odrzuconych przez TP, a następnie zrealizowanych przez nią na rzecz 
własnego produktu detalicznego Neostrada (zob. punkt (465) powyżej)793. TP 
twierdzi, że protokół kontroli UKE z sierpnia 2010 r.794 nie potwierdził żadnych 
nieprawidłowości w tym zakresie. Wskazuje też, że praktyka realizacji uprzednio 
odrzuconych zamówień OA na rzecz własnego produktu detalicznego TP jest 
czymś normalnym na rynku, w którym przedsiębiorcy aktywnie poszukują 
klientów.795 

(497) W tym względzie Komisja zauważa, że w protokole kontroli z sierpnia 2010 r. 
UKE stwierdziło istnienie różnic w procedurach weryfikacji zamówień BSA w 
stosunku do relizacji zamówień na usługę detaliczną Neostrada TP. UKE nie 
mogło potwierdzić, czy różnica ta mogła mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówień OA jedynie ze względu na trudność z ustaleniem metodologii 
określania możliwości technicznych.796 Należy jednak zauważyć, że w Raporcie 
AT Kaerney (listopad 2010 r.) potwierdzono, że TP stosowała korzystniejsze 
procedury w odniesieniu do własnego produktu Neostrada. Spowodowało to 
uprzywilejowaną realizację zamówień na Neostradę w porównaniu z 
zamówieniami OA (zob. pkt (465) powyżej). TP potwierdziła wyniki tego raportu 
w odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego.797  

(498) Wreszcie, ocena TP, że sytuacja przejęcia przez TP abonentów na rzecz własnego 
produktu detalicznego Neostrada w wyniku prowadzonej polityki rynkowej (ze 
szkodą dla OA), jest czymś normalnym na rynku, choć prawidłowa w jej 
szerokim rozumieniu, nie uwzględnia ona jednak ważnego elementu. Jak bowiem 
zauważyło UKE w projekcie decyzji dotyczącej rynku 5, działania TP typu 

                                                 
790   dokument inspekcyjny, s. 3. 
791   odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 257–259: „Reasumując, szczegółowa 

analiza 165 zamówień niezrealizowanych na rzecz OA a zrealizowanych dla TP wykazała, iz: 71 
przypadków wynikało ze złej jakości pracy monterów, 61 przypadków z nieprzestrzegania procedur 
przez Detal TP, 19 przypadków negatywnej weryfikacji technicznej zostało dokonanej przez 
doradców na podstawie danych z innych systemów paszportyzacji a dla 14 przypadków nastąpiły 
zmiany w sieci pozwalające na przyłączenie usługi.” 

792   odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, 261, zob. również pkt 232-248 i 293-294, w 
szczególności pkt 235: "" i pkt 237: "obecnie trwają prace nad zmianami w dokumencie "Metodyka 
Modelowania Procesów w Grupie TP" (…) Zmiany ww. dokumencie mają na celu wyeliminowanie 
potencjalnego zagrożenia związanego z wprowadzeniem nowej lub pilotażowej procedury, która 
mogłaby zostać oceniona, jako nie zapewniająca równego traktowania."; oraz pkt 244: "  

793   odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 263–266. 
794   protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 18 luty 2010 r. – 31 marzec 2010 r. 
795   odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, 255. 
796   Zob. uwagi UKE do pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń dotyczące inspekcji, s. 10–11. 
797   odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 256–262. 
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"winback" opierały się na wykorzystaniu przez część detaliczną TP informacji 
znajdujących się w posiadaniu jej części hurtowej o byłych klientach, którzy 
wyrazili chęć skorzystania z ofert OA. Dzięki aktywnemu zabieganiu o klientów 
zainteresowanych korzystaniem z usług OA i zniechęcaniem ich do korzystania z 
produktów OA, części detalicznej TP udało się odzyskać ich zainteresowanie i 
ponownie świadczyć im swoje usługi.798  

Problemy z ograniczoną dostępnością łączy abonenckich są usprawiedliwione 
problemami technicznymi 

(499) TP przyznaje799, że wystąpił problem w świadczeniu usług BSA na łączach WLR 
i wyjaśnia to trudnościami przy próbie prawidłowego dostosowania swoich 
systemów informatycznych. TP podkreśla800, że wykonała wszelkie niezbędne w 
tym celu prace i po ich ukończeniu w październiku 2007 r. problem został 
wyeliminowany. 

(500) TP podkreśla też, że dołożyła wszelkich starań w celu skutecznego wdrożenia 
usług BSA i udoskonalenia systemu informatycznego. Jej wysiłki zostały jednak 
zakłócone przez czynniki niezależne od TP, takie jak wysoki poziom aktywności 
polskiego organu regulacyjnego,801 potrzeba ponownego określenia złożonych 
wymogów dotyczących systemów informatycznych, wynikająca ze zmian w 
ofertach ramowych BSA, LLU i WLR802, a także nieoszacowanie przez TP 
infrastruktury technicznej i organizacyjnej spowodowane zaniżonymi prognozami 
przedłożonymi przez OA.803  

(501) Wyżej wymienione argumenty TP są bezzasadne z czterech powodów. Po 
pierwsze, już od dnia 28 kwietnia 2004 r., w którym wydano rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury804, TP była świadoma konieczności dostosowania swoich 
systemów informatycznych do potrzeb przyszłych hurtowych ofert ramowych. W 
rozporządzeniu wskazano, że w nowej ofercie ramowej zostaną ustanowione 
warunki dotyczące systemu informatycznego koniecznego do przetwarzania 
wniosków OA o uzyskanie dostępu. Ponadto, w decyzji LLU z dnia 9 sierpnia 
2005 r.805 krajowy organ regulacyjny przewidział, że realizacja zamówień OA 
będzie wymagała od TP stworzenia odpowiedniej bazy danych zawierającej 
szczegółowe informacje dotyczące jej sieci. Jak ukazano w sekcji 1, zamiast 
przygotowania się do przyszłych obowiązków regulacyjnych TP wybrała 
„stworzenie procesu LLU w oparciu o maksymalne utrudnianie operatorom 
[alternatywnym] otrzymywania informacji o sieci TP.”806 W odniesieniu do BSA, 
TP była zobowiązana do wprowadzenia informatycznego systemu wymiany 

                                                 
798   załącznik 020 do odpowiedzi TP na pismo z opisem stanu faktycznego, zawierający projekt decyzji 

UKE w sprawie konsultacji dotyczących rynku 5, 21 lutego 2011 r., s. 1292. 
799   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 721–787. odpowiedź TP na pismo z opisem stanu 

faktycznego, pkt 303. 
800   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 722. 
801   Idem, pkt 725–733. 
802   Idem, pkt 734–784. 
803   Idem, pkt 771. 
804   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań związanych z zapewnieniem dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim 
udogodnień (Dz.U. Nr 118, poz. 1235). 

805   decyzja UKE wprowadzająca ofertę LLU, 9 sierpnia 2005 r., s 26. 
806   dokument inspekcyjny, s. 12. 
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danych w terminie 6 miesięcy od wprowadzenia pierwszej oferty BSA, a więc 
najpóźniej w listopadzie 2006 r. 

(502) Po drugie, protokół kontroli UKE 807 ujawnia, że TP ani nie poinformowała Netii 
o swoich wewnętrznych problemach z realizacją usług BSA na łączach WLR, ani 
nie podała planowanej daty uruchomienia tej usługi. 

(503) Po trzecie, wysoka aktywność UKE w sferze regulacji nie może stanowić dla TP 
uzasadnienia trudności w dostosowaniu swoich systemów informatycznych z 
następujących powodów: 

(a) od początku procesu TP stwarzała przeszkody i nie współpracowała z UKE ani 
z OA nad przygotowaniem pierwszej oferty BSA (zob. pkt (149) do (151));808 

(b) pewne zmiany w OR były niezbędne z uwagi na dynamiczne zmiany na 
rynku;809 

(c) wiele ofert ramowych zostało zmienionych przez UKE na wniosek TP.810 

(504) Wreszcie, TP nie może uzasadniać braku wystarczających zasobów 
dedykowanych do celów świadczenia usług BSA faktem otrzymania od OA 
niedoszacowanych prognoz.811 Jak wyraźnie wspomniano w punkcie (472) 
powyżej, TP wiedziała, że podstawową przyczyną braku realizacji usług BSA 
były jej słabości w zakresie organizacyjnym i technicznym.812 TP nie 
przekazywała też OA informacji ogólnych umożliwiających im opracowanie 
prawidłowej prognozy i ponadto była świadoma faktu, że w niektórych okresach 
otrzyma więcej zamówień (zob. pkt (509) poniżej). 

(505) W odniesieniu do uszkodzonych łączy BSA, TP przyznaje,813 że w 2007 r. 
występowały problemy związane z opóźnieniami ich naprawy. Jednak TP 
zauważa814, że w owym czasie poziom usług świadczonych OA przez TP był 
nawet wyższy niż poziom usług świadczonych przez TP własnym abonentom 
detalicznym. Według TP problem opóźnień w naprawie uszkodzonych łączy był 
również powiązany z brakiem odpowiedniej infrastruktury TP. TP podkreśla, że 
problem ten został skutecznie usunięty w 2008 r.815 Z powodów przedstawonych 
w punktach (501) do (504) powyżej, problemów TP z dostosowaniem własnych 
systemów informatycznych nie można uznać za usprawiedliwione.  

Opóźnienia w realizacji zamówień OA wystąpiły tylko początkowo i były 
usprawiedliwione 

(506) Odnosząc się do opóźnień dotyczących BSA TP wskazuje816, że ich 
występowanie było spowodowane finalizowaniem przez TP przygotowań do 

                                                 
807   protokół z inspekcji przeprowadzonej przez UKE, luty 2008 r., s. 4. 
808   Zob. okoliczności wprowadzenia ofert BSA, decyzja UKE z dnia 4 października 2006 r. dotycząca 

BSA, s. 47–48 i ostatni ustęp na s. 49. 
809   decyzja UKE z dnia 4 października 2006 r. dotycząca BSA, s. 48. 
810   Oferta BSA z dnia 4 października 2006 r., oferta BSA z dnia 4 listopada 2008 r., oferta LLU z dnia 

3 kwietnia 2007 r., oferta LLU z dnia 29 maja 2009 r. 
811   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 771. 
812   Zob. też kontrargumenty Komisji dotyczące kwestii przekroczonych prognoz, pkt (509) Decyzji. 
813   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 788–791. 
814   Idem, pkt 788–789. 
815   Idem, pkt 790. 
816   Idem, pkt 792–800. 



 155

wprowadzenia pełnej usługi BSA poprzez aktualizację systemu informatycznego, 
a nowe oprogramowanie dostarczone przez wykonawców zewnętrznych było złej 
jakości. TP zauważa ponadto817, że przyczyną opóźnień był również fakt złożenia 
przez Netię trzykrotnie większej liczby zamówień niż przewidziana w umowie. 
Dodatkowo, według TP818, ze względu na stale podejmowane przez nią w latach 
2008–2009 wysiłki na rzecz poprawy terminowej realizacji zamówień udział 
zrealizowanych w terminie zamówień był bliski 100%. Obserwowane w tym 
czasie gorsze wyniki wdrażania Neostrady dowodzą zdaniem TP priorytetowego 
traktowania zamówień OA.819  

(507) W odniesieniu do opóźnień dotyczących LLU, TP podkreśla, że miały one 
miejsce tylko w IV kw. 2007 r. i w I kw. 2008 r., a od II kw. 2008 r. przeciętnie 
99,7% zamówień jest realizowanych w terminie.820  

(508) W tym względzie Komisja przyznaje, że rzeczywiście opóźnienia w realizacji 
zamówień na aktywację łączy abonenckich występowały głównie w ostatnim 
kwartale 2007 r. i na początku 2008 r. Komisja jednak podkreśla, że z punktu 
widzenia OA tego rodzaju opóźnienia w początkowym etapie świadczenia usługi 
nowym klientom mają negatywny wpływ na ich wizerunek. OA ma uzasadnione 
prawo oczekiwać terminowej realizacji swoich zamówień, począwszy od 
wczesnego etapu procesu uzyskiwania dostępu do sieci operatora zasiedziałego. 
Jak wspomniano w punktach (501) i (503) powyżej, TP nie może usprawiedliwiać 
opóźnienień faktem, że jej system informatyczny nie został przygotowany na 
czas. 

(509) Ponadto, przekroczenie prognoz przez niektórych OA nie jest czynnikiem 
wystarczającym do usprawiedliwienia opóźnień. Zgodnie z postanowieniami 
oferty BSA821 pierwsze cztery prognozy nie są dla stron wiążące. Regulacja ta 
jest w pełni zrozumiała, szczególnie ze względu na fakt, że złe prognozy były 
często wynikiem złej jakości informacji ogólnych, które są dla OA niezbędne w 
celu przygotowania prawidłowego oszacowania zamówień.822 W tym kontekście 
Netia stwierdziła, że „nie otrzymała od TP elementarnych danych 
umożliwiających przygotowanie prognoz: liczby linii per LPDU, liczby DSLAM, 
liczyby portów DSL w danym obszarze RSO,”823 dodała też, że „zgodziła się na 
niekorzystny, a wręcz nierealny do przygotowania system prognozowania 
wyłącznie w celu rozpoczęcia świadczenia usług detalicznych” oraz że „oferta 
BSA 2006 r. nie definiowała np. limitów odchyleń.”824 TP nie przygotowała też 
zadowalających rozwiązań informatycznych do realizacji zamówień OA.825 W 
związku z tym w trakcie spotkania wyjaśniającego Netia stwierdziła, że w 2006 r. 
TP nie mogła terminowo rozpatrywać zamówień OA i zalegała z ich realizacją. 
Netia stwierdziła, co zostało potwierdzone przez TP podczas spotkania 

                                                 
817   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 797–798. Zob. też prezentację TP przedstawioną 

na spotkaniu wyjaśniającym, s. 31, oraz odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 
330. 

818   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 800. 
819   Idem, pkt 800. 
820   Odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 316. 
821   oferta BSA z dnia 10 maja 2006 r., art. 2.1.3 pkt 3. 
822   decyzja UKE z dnia 6 maja 2008 r. wprowadzająca ofertę BSA, s. 37. 
823   odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 grudnia 2010 r., s. 6. 
824   Idem, s. 5. 
825   Manualne przetwarzanie zamówień przez TP w pierwszych okresach realizacji zamówień OA 

potwierdza fakt, że TP nie przygotowała we właściwy sposób swoich systemów wewnętrznych do 
ich przetwarzania. Zob. dokument inspekcyjny, s. 106. 
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wyjaśniającego, że w umowie podpisanej [treść zobowiązania umownego].826 
Również polityka TP wobec własnych abonentów detalicznych miała wpływ na 
prognozy opracowywane przez OA. I tak np. podczas opracowywania prognoz 
Netia nie była w stanie uwzględnić faktu, że w późniejszym terminie TP zezwoli 
swoim klientom na swobodną zmianę operatora. Fakt ten zakłócił uprzednio 
przygotowaną prognozę zamówień Netii.827  

4.5 Wniosek 

(510) Na etapie uzyskiwania dostępu do łączy abonenckich TP stwarzała OA liczne 
przeszkody. W szczególności, odrzuciła dużą liczbę zamówień OA z 
nieuzasadnionych powodów, do października 2007 r. odmawiała świadczenia 
usług BSA na łączach WLR, nie dokonywała w terminie napraw uszkodzonych 
łączy, a w początkowym okresie realizacji zamówień OA opóźniała proces ich 
aktywacji. Z materiału dowodowego, jaki zgromadzono w trakcie inspekcji w 
siedzibie TP, jasno wynika, że TP nie przeprowadziła w terminie koniecznych 
prac dla zapewnienia OA skutecznego dostępu do łączy abonenckich. Z 
przykładów dotyczących PTK i produktu detalicznego TP - Neostrada, 
dodatkowo wynika, że TP mogła zaoferować OA lepsze warunki. Omówione 
problemy stwarzane przez TP stanowią zachowania o znamionach nadużycia 
mające na celu utrudnianie OA uzyskania skutecznego dostępu do sieci operatora 
zasiedziałego i korzystania z jego hurtowych produktów szerokopasmowych. 

5. TP nie przekazywała OA wiarygodnych i pełnych informacji ogólnych 

(511) Zgodnie z opisem zamieszczonym w sekcjach VI.1.4 i VI.2.4 oferty ramowe 
nakładają na TP obowiązek udostępnienia OA informacji niezbędnych im do 
podjęcia właściwej decyzji dotyczącej dostępu do hurtowych produktów 
szerokopasmowych TP w określonych lokalizacjach (tzw. informacji ogólnych, 
"IO").828 W zakresie obowiązku udostępnienia wiarygodnych i pełnych IO 
powinien też znaleźć się dostęp do interfejsu do systemu informatycznego TP, 
umożliwiający dostęp OA do „baz danych zawierających informacje 
przewidziane w ramach Informacji Ogólnych oraz umożliwiający prawidłowe i 
efektywne składanie wniosków i zamówień dotyczących usługi Dostępu do LPA, 

                                                 
826  Dotyczy zamówień WLR, zob. prezentacja TP przedstawiona na spotkaniu wyjaśniającym, s. 31. 

Umowę podpisano w wyniku niemożności rozpatrzenia przez TP zamówień OA od września 2006 r. 
827  odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 grudnia 2010 r., s. 6. 
828  Informacje ogólne obejmują m.in. szczegółowe dane dotyczące: lokalizacji (adresów) PG TP, 

obszaru geograficznego obsługiwanego przez daną PG, zakresu numeracyjnego żądanego węzła 
dostępowego na poziomie PG, lokalizacji miejsc kolokacyjnych, liczby kabli magistralnych 
zakończonych na danej PG oraz ilości par (pojemności) każdego z nich, liczby zajętych par w kablu 
magistralnym, parametrów technicznych par miedzianych, lokalizacji (adresu) szafy magistralnej 
dla każdego kabla magistralnego, obszaru geograficznego obsługiwanego przez daną szafę 
magistrlną, zakresu numeracyjnego żądanego węzła dostępowego na poziomie szafy magistralnej, 
liczby kabli rozdzielczych zakończonych w danej szafie magistralnej, liczby par zakończonych w 
danej szafie magistralnej dla każdego kabla rozdzielczego, parametrów technicznych par 
miedzanych dla danego kabla rozdzielczego, lokalizacji (adresu), pod którym znajduje się szafa 
rozdzielcza dla każdego kabla rozdzielczego, możliwości technicznych dołączenia kabla 
korespondencyjnego, obszaru geograficznego obsługiwanego przez daną szafę rozdzielczą, liczby 
przyłączy abonenckich zakończonych w danej szafie rozdzielczej, liczby przyłączy abonenckich 
zajętych w danej szafie rozdzielczej oraz parametrów technicznych przyłączy abonenckich w danej 
szafie rozdzielczej. Zob. definicja informacji ogólnych na s. 4 ofert LLU z dnia 5 października 2006 
r.  i z dnia 3 kwietnia 2007 r. (). 
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naliczania opłat oraz określenie możliwości świadczenia usługi Dostępu do 
LPA.”829 

(512) Pełne i niezawodne IO mają dla OA ogromne znaczenie. W związku z tym Tele2 
stwierdził np., że „[p]osiadanie wiarygodnych i kompletnych IO to podstawowy 
warunek przy sprzedaży usług opartych na LLU i BSA – bez tego nie można 
bowiem określić, czy i jaką usługę można sprzedać danemu klientowi. Bez 
dostępu do wiarygodnej bazy IO nie ma sensu ani rozpoczynanie procesu 
sprzedaży w konkretnych wypadkach, ani dalsze uwalnianie pętli lokalnych.”830 

(513) W nawiązaniu do tej kwestii TP w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń 
słusznie wskazała, że dostęp do informacji ogólnych poprzedza zawarcie umowy 
o dostępie i stwierdziła, że „[t]o bowiem uzyskane [od TP] (…) informacje [IO] 
mogą determinować to, czy i na jakich warunkach OA zdecyduje się w ogóle na 
zawarcie umowy LLU z TP.”831 

(514) Wewnętrzna notatka TP uzyskana w trakcie kontroli w jej obiektach ujawnia, że 
TP była świadoma, jak istotne znaczenie mają spójne i pełne dane. Jednak celem 
TP nie było podniesienie jakości informacji i przygotowanie platform wymiany 
danych , ale raczej blokowanie OA dostępu do danych w swojej sieci, od których 
byli zależni przy planowaniu strategii rynkowej. Wspomniana notatka umieszcza 
„budow[ę] procesu LLU pod kątem maksymalnego utrudnienia operatorom 
[alternatywnym] uzyskania informacji o strukturze sieci TP” wśród celów tzw. 
„projektu LLU” zaplanowanego przez TP na wczesnym etapie wprowadzania 
LLU w Polsce.832  

(515) Jak stwierdzono w punkcie (242), w projektach umów o dostępie 
przekazywanych OA przez TP na początkowym etapie negocjacji w sprawie 
dostępu TP początkowo nie zamieszczała definicji informacji ogólnych, a na 
późniejszym etapie w 2007 r. zamieściła definicję, której zakres nie odpowiadał 
obowiązującej OR. TP wyłączyła też z umowy standardowej udostępnienie 
interfejsu IT (zob. punkty (176) i (248)). 

(516) W przedstawionych poniżej punktach, odnosząc się do materiału dowodowego w 
aktach, Komisja udowodni występowanie problemów odnoszących się do jakości 
i kompletności IO, formatu danych, który często uniemożliwiał przetwarzanie 
danych, oraz braku interfejsu IT. Komisja udowodni też, że TP była w stanie 
podnieść jakość danych i zapewnić lepsze kanały wymiany informacji, tak jak 
miało to miejsce w przypadku PTK – podmiotu zależnego TP. 

5.1 Jakość i kompletność informacji ogólnych 

(517) W odniesieniu do jakości informacji wielu OA zwróciło uwagę Komisji na fakt, 
że informacje przekazywane przez TP są „bardzo złej jakości.”833 W wykazie 
przekazanym przez Netię do najważniejszych błędów w informacjach ogólnych 
należą: „a) Poprawnoś[ć] danych adresowych obejmowanych przez węzeł - 
obszary przekazywane przez TP są niedokładne i narażają operatorów 

                                                 
829  Zob.  pkt 1.1.1. oferty LLU. Funkcjonalność interfejsu przeznaczonego do informacji ogólnych 

zmieniała się z czasem. 
830  odpowiedź Tele2 na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 29. 
831  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 59. 
832  Idem, s. 12. 
833  odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 2: „Informacje te są 

bardzo złej jakości co bezpośrednio powoduje, iż w [udział procentowy] sprzedaży nie dochodzi do 
aktywacji ze względu na brak możliwości technicznych.” 
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alternatywnych na ponoszenie znaczących kosztów związanych z routerami, 
prowizjami za sprzedaż usługi. b) Błędne numery telefoniczne. c) Praktycznie 
brak danych dla [udział procentowy] budynków dotyczących długości pętli 
miedzianej co ma niebagatelne znaczenie dla sprzedaży.”834  

(518) Netia wskazała też, że „zakres przekazywanych [przez TP] informacji ogólnych 
jest inny niż zakres zapisany w ofercie ramowej i umowie Netii.”835 OA wyjaśnił 
dalej, że mimo że powinien otrzymywać informacje dotyczące liczby aktywnych i 
nieaktywnych łączy abonenckich w obrębie regionalnych i lokalnych PDU, TP 
przekazywała tylko informacje dotyczące regionalnych PDU, co „stanowi 
znaczące utrudnienie w planowaniu sprzedaży i tym samym składaniu do TP 
wymaganych zgodnie z umową prognoz zawierających m.in. liczbę zamówień z 
ich przypisaniem do PDU.”836 

(519) Netia stwierdziła, że „kilkakrotnie przekazywała TP uwagi do danych 
sygnalizując konieczność ich poprawy oraz przedstawiając koszty jakie ponosi 
operator alternatywny niestety bez rezultatu. Reasumując przekazanie w miarę 
dokładnej listy węzłów, które mogą zostać uwolnione zajęło TP ponad dwa lata a 
przekazanie poprawnych informacji dotyczących zasięgów poszczególnych 
węzłów trwa już półtora roku przy czym dalej przekazywane dane są obarczone 
ponad 13% błędem.”837 Przykład Netii świadczy o tym, że TP nie 
zidentyfikowała i nie wyeliminowała utrzymujących się przeszkód w 
przekazywaniu informacji ogólnych. 

(520) Operator Tele2 również zwrócił uwagę Komisji na trudności dotyczące jakości i 
zawartości informacji ogólnych. Zauważył ogólnie, że „[j]akość udostępnianej 
informacji powinna zostać podniesiona do poziomu opisanego w umowach 
ramowych, a przekazywane dane powinny być zgodne z rzeczywistością - w 
przeciwnym wypadku operator alternatywny nie będzie w stanie w sposób 
efektywny konkurować z TP na bazie BSA/LLU.”838 W tym względzie, Tele2 
stwierdził, że „TP całkowicie nie wywiązywała się z obowiązku przekazywania 
kompletnych i wiarygodnych Informacji Ogólnych, a zakres przekazywanych 
danych był znacznie węższy aniżeli określony w ofercie ramowej [LLU]."839 W 
niektórych przypadkach „Tele2 dostała zupełnie bezużyteczne dane (…) [np.] z 
danych przekazanych przez TP wynikało, że lista TP zawiera także takie 

                                                 
834  Idem, s. 4–5. 
835  Idem, s. 3. 
836  Idem, s. 3: „W dodatku sam zakres przekazywanych informacji ogólnych jest inny niż zakres 

zapisany w ofercie ramowej i umowie Netii. Umowa Netii przewiduje przekazywanie informacji 
ogólnych zawierających m.in.: - liczbę Łączy Abonenckich w obszarach obsługiwanych przez 
poszczególne Punkty Dostępu do Usługi; - liczbę Łącza Abonenckich wyłączonych ze świadczenia 
Usługi w obszarach obsługiwanych przez poszczególne Punkty Dostępu do Usługi wraz ze 
wskazaniem przyczyn wyłączenia. Przy czym definicja Punktu Dostępu do Usługi jest następująca: 
"Punkt Dostępu do Usługi (PDU) - miejsce określone przez adres pocztowy, w którym Operator 
Korzystający uzyskuje dostęp do sieci TP na potrzeby realizacji Usługi, obejmujące infrastrukturę 
TP pomiędzy węzłem ATM w sieci TP a Fizycznym Punktem Styku." Oznacza to, iż TP powinna 
przekazywać powyższe dane również na poziomie Lokalnych Punktów Dostępu do Usługi (LPDU), 
których jest 72, a od samego początku współpracy przekazuje wyłącznie dane dotyczące 
Regionalnych Punktów Dostępu do Usługi (RPDU), których jest 12. Powyższe stanowi znaczące 
utrudnienie w planowaniu sprzedaży i tym samym składaniu do TP wymaganych zgodnie z umową 
prognoz zawierających m.in. liczbę zamówień z ich przypisaniem do PDU.” [dodano podkreślenie]. 

837  Idem, s. 5. 
838  odpowiedź Tele2 na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 29. 
839    Idem, s. 28. 
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lokalizacje, które nie podlegają uwolnieniu np. pętle zrealizowane w technologii 
radiowej.”840  

(521) Tele2 nawiązał do konkretnego przykładu, wyjaśniając, że „[p]o kilku miesiącach 
dyskusji i nacisków TP zaczęła przekazywać dane na temat adresów i zakresów 
numeracji. Ostatnia, przed wycofaniem się przez Tele2 z projektu [LLU], 
informacja ogólna przekazana przez TP wskazywała na następujące wyniki: w 
5320 plikach dotyczących lokalizacji przełącznic TP znajdowało się 6,6 mln 
numerów abonenckich. Po porównaniu danych przekazanych przez TP z bazą 
aktywnych użytkowników ADSL (w tamtym czasie około 30 tys. linii) okazało się, 
że tylko 62% naszych aktywnych użytkowników znajduje się w bazie informacji 
ogólnych LLU. Oznacza to, że baza jest niekompletna i niewiarygodna.”841 

(522) Telekomunikacja Kolejowa również stwierdziła, że „[w]iarygodność 
otrzymywanych informacji często wprowadza nas w błąd ponieważ wielokrotnie 
otrzymywaliśmy informacje o negatywnej weryfikacji technicznej z powodu 
przeciążenia PDU, a po kilku miesiącach okazało się, że faktyczną przyczyną 
negatywnych weryfikacji jest brak produkcyjnego uruchomienia poszczególnych 
PDU. Ponadto są przypadki, które poddają w wątpliwość ich wiarygodność (np. 
usługa była testowo uruchomiona i działała 4 miesiące, a gdy klient zamówił ją 
komercyjnie TP dało odpowiedź, że brak miedzi).”842 

(523) W punktach od (524) do (526) poniżej przedstawiono poważne i konkretne 
problemy, na jakie napotkała Netia podczas otrzymywania z TP informacji 
dotyczących przełącznic głównych. Informacje te są niezbędne w celu 
rozpoczęcia świadczenia usług w oparciu o LLU, a ich brak uniemożliwia 
planowanie opłacalności biznesu. Materiał dowodowy, o którym mowa poniżej, 
świadczy o tym, że niekompletne i nierzetelne IO dostarczone Netii przez 
operatora zasiedziałego przyczyniły się do poniesienia przez OA wyższych 
kosztów i uniemożliwiły mu realizację planu biznesowego. 

(524) W nawiązaniu do tej kwestii Netia stwierdziła, że „[w] momencie rozpoczęcia 
prac nad projektem LLU w Netii (rok 2006), TP SA dostarczyła listę węzłów 
zawierającą 5615 rekordów (…) W wyniku tych informacji Netia poczyniła 
przygotowania do implementacji projektu LLU jak również przyjęła strategię 
działania i ustaliły kryteria wyboru poszczególnych grup węzłów. Niestety już w 
lutym 2007 roku TP przekazała Netii zupełnie inną niż poprzednio listę węzłów tj. 
listę zawierającą 11 225 węzłów. Zdaniem Netii działanie takie miało na celu 
dezorganizację działań Netii tj. przygotowywanie inwestycji w 2006 roku na 
danych obarczonych błędem 99% (dwukrotnie zwiększyła się liczba węzłów) przy 
równoczesnej konieczności powtórzenia wszystkich poczynionych prac 
analitycznych.  [kategoria informacji] są to podstawowe parametry wejściowe do 
przygotowania strategii wejścia każdego operatora na rynek.”843 

(525) Następnie Netia wskazała na nasilenie tego problemu w latach 2008 i 2009. „W 
sierpniu 2008 na stronie WWW TP pojawiła się kolejna lista węzłów dostępnych 
dla LLU. Tym razem zawierała ona cenne informacje dotyczące właściciela 
obiektu, w którym posadowiony jest węzeł, stanu prawnego obiektu oraz 
możliwości podnajmu powierzchni dla Netii dla celów LLU. Jednakże informacje 
te z nieznanych Netii przyczyn zostały ograniczone wyłącznie do 5 331 węzłów 

                                                 
840  Idem. 
841  Idem. 
842  odpowiedź TK z dnia 16 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 9. 
843  odpowiedź Netii. na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 3. 
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(zmniejszono liczbę z 11 225) co kolejny raz spowodowało konieczność 
wykonania niezbędnych analiz i oceny wpływu tych zmian na strategię Netii. 
Należy mieć jednak na uwadze, iż wszelkie zmiany parametrów wejściowych 
opóźniały prace po stronie Netii i znacząco utrudniały realizację ustalonej 
wcześniej strategii inwestycyjnej. W lutym 2009 roku pojawiła się kolejna liczba 
węzłów tym razem zawierająca 5415 lokalizacji przy niezmienionej strukturze 
danych co można uznać ze nieznaczną modyfikację danych z sierpnia 2008, która 
jednak w ocenie Netii nie powinna mieć jednak miejsca. Reasumując przekazanie 
przez TP danych dotyczących [wskazanie znaczenia informacji dla OA] 
informacji jak liczba węzłów i  [wskazanie znaczenia informacji dla OA] zajęło 
TP ponad dwa lata (2) co więcej powodując znaczące koszty po stronie Netii 
związane z analizą tych danych (ograniczenie liczby węzłów z 11 225 do 5 
331).”844 

(526) Dodatkowo Netia wyjaśniła też, że „ [wskazanie przeznaczenia informacji na 
etapie korzystania z dostępu do sieci TP]. Zgodnie z umową Netia rozpoczęła 
występowanie o Informacje Ogólne zawierające m.in. powyższe dane w połowie 
2007 (…) Netia dokonała analizy tych danych, aby przygotować się do [etap 
korzystania z dostępu do sieci TP]. Z analizy węzła [lokalizacje węzła] wynikło, 
że: (a) TP przekazała zakresy numeracyjne, które dają w sumie 238 600 
numerów. Co jest wynikiem zastanawiającym zważywszy, że węzeł miał tylko 15 
500 linii tj. otrzymaliśmy o 15 razy więcej potencjalnych linii niż faktycznie 
istniało na tym węźle. (b) TP przekazała Netii około 43 000 adresów lokali (około 
860 budynków wielorodzinnych) będących w zasięgu węzła [lokalizacja węzła]. 
C[o] stanowi odpowiednio 3 razy więcej niż aktywnych linii podłączonych do 
węzła (15 500). Dane obejmowały swym zasięgiem prawie całości obszar innego 
węzła [lokalizacja węzła]. Zdaniem Netii jest to najlepszy przykład specjalnej 
techniki stosowanej przez TP tj. maksymalnego opóźniania [etap korzystania z 
dostępu do sieci TP] Netii. Nie można bowiem rozpocząć [etap korzystania z 
dostępu do sieci TP] przy takiej jakości danych bowiem oznaczałoby to iż [liczba 
potencjalnych aktywacji –dane Netii]”845 TP potwierdziła występowanie 
problemu, jak również jego naprawienie w marcu 2009 r. w odniesieniu do tego 
określonego węzła.846 W związku z tym Komisja zauważa, że naprawienie 
sytuacji zabrało TP dużo czasu, skoro Netia wnioskowała o dane dotyczące węzła 
[lokalizacja węzła] już w drugiej połowie 2007 r.847 

(527) Wewnętrzna korespondencja TP z 17 marca 2008 r. potwierdza, że TP była 
świadoma, iż wyniki z bazy danych TP "są czasami nieaktualne."848 

(528) Mimo że TP zaangażowała się w projekty mające na celu podniesienie jakości 
danych dotyczących jej sieci, dane te w znacznym stopniu są nadal nierzetelne. 
TP stwierdziła np., że w Polsce w wyniku inwestycji podejmowanych w 2008 r. 
ogólna jakość danych znajdujących się w posiadaniu operatora zasiedziałego 
wzrosła z 44% w czerwcu 2008 r. do 51% pod koniec lutego 2009 r. i do około 
80% w 2010 r.849 

                                                 
844  Idem. 
845  Idem, s. 4. 
846   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 839, s. 194. 
847  odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 4. 
848   dokument inspekcyjny, wewnętrzne wiadomości e-mail TP, s. 15. 
849  odpowiedź TP na pytanie 33 wniosku o udzielenie informacji z 16 lutego 2009, s. 122 oraz 

odpowiedź TP na pytanie 14 wniosku o udzielenie informacji z dnia 4 listopada 2010, s. 88. 
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5.2 Format informacji ogólnych 

(529) TP nie tylko przekazywała OA niedokładne informacje, ale niekiedy 
przekazywała też IO w formacie trudnym do przetwarzania. W odniesieniu do tej 
kwestii PTC stwierdził, że „w dniu 9 lutego 2006 r. złożyła do TP wniosek o 
dostęp do Informacji Ogólnych, zgodnie z obowiązującą wówczas Ofertą Ramową 
TP na usługi LLU (…). W pierwszej połowie kwietnia 2006 r. TP dostarczyła 
PTC Informacje Ogólne w formie pliku .pdf. Analiza danych przedstawionych w 
przekazanym pliku była bardzo utrudniona, ponieważ format pliku był 
niedostosowany do obróbki analitycznej (dostarczone pliki zawierały skany stron 
z dużą ilością danych)."850 PTC podkreślił ponadto, że „Należy jednak podkreślić, 
iż uzyskane Informacje Ogólne nie pozwalały na podjęcie decyzji o 
zaangażowaniu się w świadczeniu usług detalicznych w oparciu o usługę LLU. 
PTC nie podejmowała kolejnej próby dostępu do Informacji Ogólnych.”851 PTC 
napotkała na podobne problemy w przypadku informacji dotyczących BSA.852  

(530) Podobnie jak w przypadku kwestii podkreślonych przez PTC, według Tele2 TP 
przekazywała informacje w formacie papierowym lub zeskanowanych plików 
.pdf, zawierające również informacje, o które Tele2 nie występował, co jeszcze 
bardziej utrudniało przetwarzanie otrzymanych danych. Tele2 stwierdził: „[n]a 
samym początku Tele2 złożyła, zgodnie z ofertą LLU wniosek o Informacje 
Ogólne na temat całej sieci, W odpowiedzi TP przekazała listę przełącznic TP, ale 
wyłącznie w postaci papierowej, nienadającej się nawet do zeskanowania i 
zliczenia, ile tych lokalizacji de facto jest. Na prośbę Tele2 o wersję 
elektroniczną, TP przekazała tę samą listę w postaci skanu w pliku PDF!!!."853 
Podobne problemy zostały zgłoszone również przez innych OA.854 

5.3 Udostępnienie interfejsu systemu informatycznego (interfejsu IT) 

(531) Mimo, że TP była dodatkowo zobowiązana do udostępnienia interfejsu do 
systemu informatycznego umożliwiającego skuteczny dostęp do baz danych 
zawierających IO i zapewniających inne funkcjonalności, takie jak prawidłowe i 
skuteczne przedstawianie wniosków i zamówień, TP początkowo nie udostępniła 
takiego systemu, a pełnej funkcjonalności nie zapewniła aż do 2010 r.855 System 
informatyczny umożliwiający dostęp do IO dotyczących BSA powinien zostać 
udostępniony w terminie 6 miesięcy od wprowadzenia pierwszej oferty BSA (tzn. 
najpóźniej w listopadzie 2006 r.), a w odniesieniu do LLU do końca 2007 r. Sama 
TP uznała występowanie pewnych niedociągnięć w swoich systemach 
informatycznych i nawet spodziewała się nałożenia przez krajowy organ 
regulacyjny kary za niewywiązanie się z obowiązków regulacyjnych.856 W 
wewnętrznej prezentacji z sierpnia 2007 r. TP przyznała, że "powyższa 
funkcjonalność została dostarczona w ograniczonym (niewystarczającym dla 
operatorów) zakresie", a w przypadku interfejsu LLU „[d]ostarczenie powyższych 

                                                 
850  odpowiedź PTC na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009, s. 12. 
851  Idem. 
852  Idem: „W dniu 13 lipca 2006 r. PTC złożyła wniosek do TP o dostęp do Informacji Ogólnych w 

zakresie usługi BSA W dniu 28 lipca 2006 r. TP przekazała dane w zakresie Informacji Ogólnych. 
Przekazane dane posiadały analogiczną formę, jak w przypadku Informacji Ogólnych dla usługi 
LLU, utrudniając w ten sposób analizę przesłanych informacji.” 

853   odpowiedź Tele2 na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009, s. 28. 
854  Idem, s. 7. 
855   Zob. punkt (533). 
856  dokument inspekcyjny, s. 372, wewnętrzna prezentacja z dnia 17 września 2007 r. s. 372. 
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funkcjonalności planowane jest na listopad br. (E1170).Istnieje jednak realne 
ryzyko niedotrzymania przez PRT wskazanego terminu.”857 

(532) PTC wskazała, że po złożeniu przez nią wniosku z dnia 31 października 2008 r. 
TP nie udostępniła systemu informatycznego umożliwiającego skuteczny dostęp 
do IO, pomimo tego, że miała taki obowiązek wynikający zarówno z ofert 
ramowych, jak i z zawartych umów dwustronnych: „W ocenie PTC, sytuacja ta 
świadczy o złamaniu zapisów Oferty Ramowej, jak również umowy BSA zawartej 
pomiędzy PTC i TP.”858 PTC podsumowała, że „[b]rak dostępu do interfejsu 
systemu informatycznego jest poważną przeszkodą w świadczeniu usług 
detalicznych przez Operatora Korzystającego, w szczególności w rozwijaniu 
działalności sprzedażowej o charakterze masowym.”859 Jedyny przygotowany 
przez TP system informatyczny wykazywał ograniczoną skuteczność.860 

(533) W odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń TP przyznała, że interfejs 
umożliwiający dostęp do IO zarówno w odniesieniu do BSA, jak i LLU został 
udostępniony OA dopiero w dniu 1 kwietnia 2010 r.861 Nastąpiło to w wyniku 
podpisanego z UKE Porozumienia z dnia 22 października 2009 r., na podstawie 
którego TP zobowiązała się do udostępnienia systemu informatycznego 
umożliwiającego dostęp do IO najpóźniej z dniem 31 marca 2010 r., systemu 
umożliwiającego przetwarzanie zamówień do dnia 30 czerwca 2010 r., a w pełni 
funkcjonalnego systemu informatycznego do dnia 31 grudnia 2010 r.862 

(534) Również Netia zwróciła uwagę Komisji na fakt, że TP udostępniała swoim 
klientom detalicznym nabywającym jej produkty detaliczne bardziej rzetelne i 
szczegółowe informacje niż przekazywane OA. Netia odkryła, że potwierdzająca 
dostępność usług baza danych TP zawierała bardziej spójne dane niż dane 
dostępne za pośrednictwem kanałów przewidzianych dla OA. Z tego powodu 
Netia wykorzystała tę bazę danych do weryfikacji danych dotyczących swoich 
zamówień, mimo że było to czasochłonne. W związku z tym OA stwierdził, że 

                                                 
857   s. 13, wewnętrzna prezentacja TP z dnia 17 września 2007 r., również s. 320, wewnętrzna 

prezentacja z dnia 8 sierpnia 2007 r.; również  s. 19, wewnętrzna prezentacja z dnia 23 sierpnia 2007 
r.: „Status wdrożenia BSA -realizacja usługi -najważniejsze problemy: Interfejs WWW oraz 
elektroniczny kanał wymiany danych: -zgodnie z decyzja RIO oraz wymaganiami UOKiK, TP ma 
obowiązek udostępnienia operatorom interfejsu elektronicznego umożliwiającego (masową) obsługę 
zleceń BSA.– Ze względu na ograniczenia w zasobach PRT, powyższa funkcjonalność została 
dostarczona w ograniczonym (niewystarczającym dla operatorów) zakresie; – Dostarczenie 
powyższych funkcjonalności planowane jest na listopad br. (E1170). Istnieje jednak realne ryzyko 
niedotrzymania przez PRT wskazanego terminu”. s. 324, wewnętrzna prezentacja z dnia 8 sierpnia 
2007 r.: „Status wdrożeń inicjatyw regulacyjnych PK-O; -LLU – lista problemów w funkcjonowaniu 
usługi  - interfejs WWW oraz elektroniczny kanał wymiany danych: –zgodnie z decyzją RIO oraz 
wymaganiami UOKiK, TP ma obowiązek udostępniania operatorom interfejsu elektronicznego 
umożliwiającego (masową) obsługę zleceń; Ze względu na ograniczenia w zasobach PRT, powyższa 
funkcjonalność została dostarczona w ograniczonym (niewystarczającym dla operatorów) zakresie; 
– Dostarczenie powyższych funkcjonalności planowane jest na listopad br. (E1170). Istnieje jednak 
realne ryzyko niedotrzymania przez PRT wskazanego terminu.” 

858  odpowiedź PTC na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009, s. 13. 
859  Idem, s. 6. 
860  Idem,s. 13: „Obecnie System Informatyczny funkcjonuje pomiędzy PTC i TP w zakresie obsługi 

zleceń/wniosków o realizację dostępu do Łączy Abonenckich. Jednakże sprawność tego systemu 
oceniana jest bardzo nisko. TP wciąż nie udostępniła Systemu Informatycznego umożliwiającego 
dostęp do Informacji Ogólnych. W dniu 31 października  2008 r., PTC wystosowała pismo do TP, w 
którym zwróciła się z prośbą o udostępnienie interfejsu takiego systemu (…) W odpowiedzi PTC 
otrzymała informację, iż  nie udostępnia takiego Systemu Informatycznego." 

861  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 964. 
862  załącznik 10 do Porozumienia TP z UKE z dnia 22 października 2009 r., s. 97-100. 
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„Telekomunikacja Polska ze względu na brak jakichkolwiek restrykcji za błędne 
dane nie podejmuje prób minimalizacji tego zjawiska i kolejne nowe dane 
zawarte w informacjach ogólnych nie poprawiają złej sytuacji. Co więcej 
Telekomunikacja Polska nie udostępniła Netii aplikacji operatorskiej 
umożliwiającej sprawdzanie dostępności na poziomie równym z klientami 
kupującymi usługi detaliczne TP (na stronie WWW). W wyniku tego działania 
Netia chcąc poprawić jakość danych w tle zapytuje się strony internetowej TP, 
[składanie] zapytania dokładnie takie same jak są kierowane przez klienta 
detalicznego TP.” W opinii Netii "dowodzi to dobitnie, iż TP wykazuje 
maksymalnie złą wolę współpracy bowiem jak wytłumaczyć posiadanie przez TP 
lepszej bazy ale udostępnienie jej wyłącznie dla klientów detalicznych?"863 

5.4 Dostęp do lepszej jakości danych był możliwy 

(535) Materiał dowodowy w aktach Komisji wskazuje, że TP mogła podnieść jakość 
IO. TP zapewniła PTK dodatkowe kanały wymiany informacji oraz dodatkowe 
informacje, które nie były udostępniane innym OA. Dzięki temu proces 
otrzymywania informacji ogólnych był dla PTK szybszy i tańszy i przyczynił się 
np. do ograniczenia liczby odrzucanych zamówień na BSA. 

(536) Po pierwsze, w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 maja 2008 r. Dział 
Sprzedaży Masowej TP weryfikował dla PTK dane adresowe jej nowych 
klientów.864 W ten sposób pracownicy działu sprzedaży PTK mieli możliwość 
natychmiastowego sprawdzenia, czy informacje przekazane przez klientów są 
zgodne z danymi zawartymi w bazach danych TP: „ [Informacja dotyczy 
stosunków umownych łączących TP i PTK i uprzywilejowanego dostępu 
pracowników PTK do niektórych informacji].”865 Przyczyniło się to do obniżenia 
liczby zamówień PTK odrzuconych z powodów formalnych (zob. pkt (452)). 
Innym OA nie udostępniono tego rodzaju możliwości. 

(537) Po drugie, w okresie od dnia [przedzial czasowy] PTK, za pośrednictwem 
wspólnej strony intranetowej z TP, miała dostęp do aplikacji "CHECK" 
stosowanej przez TP w celu weryfikacji możliwości technicznych świadczenia 
usług szerokopasmowych na określonych łączach abonenckich oraz weryfikacji 
możliwej opcji usługi (np. 1 Mbit/s przy pobieraniu danych).866 Inni OA mogli 
otrzymać tego rodzaju informacje dopiero po zamówieniu dodatkowego testu 
technicznego TP. Oznaczało to oczekiwanie trwające do 5 dni roboczych867 i 
poniesienie dodatkowych kosztów, gdyż TP pobierała opłatę za każdy test 
zgodnie z ofertami BSA z 2006 r. 153,16 pln od zamówienia i zgodnie z ofertami 

                                                 
863  odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009, s. 2–3. 
864  odpowiedź TP na pytanie 22 wniosku o udzielenie informacji z dnia 16 lutego 2009 r., s. 106–107. 

TP twierdzi, że usługa była świadczona na podstawie umowy z dnia  [data podpisania umowy i 
czynniki zakończenia umowy]. Komisja zwraca jednak uwagę na fakt, że usługa była świadczona 
przed zawarciem umowy, a jej świadczenie zostało wstrzymane, gdyż dyrektor Departamentu 
Klientów-Operatorów TP dowiedział się o tej praktyce i uświadomił sobie jej negatywne skutki w 
odniesieniu do zasady niedyskryminacyjnego traktowania OA (zob. dokument inspekcyjny, 
wewnętrzne wiadomości e-mail TP, s. 14–24). 

865  dokument inspekcyjny, wewnętrzne wiadomości e-mail TP, s. 15. Zob. też s. 14–24. 
866  odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 22 grudnia 2008 r., pytanie 3.5, s. 1–2; 

odpowiedź TP na pytanie 23 wniosku o udzielenie informacji z dnia 16 lutego 2009 r., s. 108; 
załącznik do odpowiedzi TP na pytanie 23.2 wniosku o udzielenie informacji z dnia 16 lutego 2009 
r., w którym przedstawiono dodatkowe informacje udostępnione PTK za pośrednictwem aplikacji 
"CHECK". 

867  W ofertach BSA wyznaczono termin 5 dni roboczych. 
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BSA z 2008 r. 130,60 pln.868 Fakt przekazywania PTK przez PT dodatkowych 
informacji za pośrednictwem aplikacji "CHECK" został też ustalony przez 
Prezesa UKE w wyniku kontroli przeprowadzonych w okresie wrzesień – 
październik 2008 r. oraz marzec – kwiecień 2009 r.869  

(538) Jest to wyraźny dowód potwierdzający możliwość poprawy jakości IO i kanałów 
informacyjnych, z której to możliwości TP nie skorzystała wobec OA, w 
przeciwieństwie do swojego podmiotu zależnego PTK. W odpowiedzi na pisemne 
zgłoszenie zastrzeżeń TP nie udało się wyjaśnić, dlaczego nie zapewniła 
równoprawnego dostępu do aplikacji "CHECK" innym operatorom, którzy 
musieli ponosić koszty otrzymywania informacji, do jakich PTK miała bezpłatny 
dostęp. TP w rzeczowy sposób informuje jedynie o udostępnieniu w dniu 30 
czerwca 2009 r. aplikacji "CHECK" w celach testowych, a od 1 stycznia 2010 r. 
do celów komercyjnych.870  

(539) TP poinformowała też Komisję, że „TP nie gwarantuje, iż prezentowane w 
aplikacji ["CHECK"] informacje zapewnią skuteczne dostarczanie usługi 
szerokopasmowej" oraz że " Uwzględniając specyfikę weryfikacji technicznej 
opartej na danych z systemów TP, wyniki prek[w]alifikacji należy interpretować 
jako wstępne wytyczne do realizacji zamówień”.871 Dodała, że w 2010 r. poziom 
jakości informacji przekazywanych OA za pośrednictwem "CHECK" wynosił 
90,95%. To może wyjaśniać problemy Netii dotyczące rzetelności informacji 
udostępnianych za pośrednictwem "CHECK". W 2010 r. Netia poinformowała 
Komisję, że [Informacje dotyczące funkcjonalności systemu CHECK]”872  

(540) UKE odkryło też inny sposób wymiany informacji między TP i PTK, który nie 
był dostępny dla innych OA i nie został wymieniony przez TP w odpowiedzi na 
wniosek Komisji o udzielenie informacji.873 Punkty sprzedaży detalicznej TP oraz 
wpólne punkty sprzedaży detalicznej TP i PTK miały dostęp do tzw. aplikacji 
[nazwa systemu TP], która z kolei umożliwiała dostęp do dodatkowych informacji 
technicznych (a mianowicie weryfikacji opcji usługi dostępnych na danym łączu 
abonenckim). TP poinformowała UKE, że 13 lutego 2009 r. poinstruowała 
pracowników swojego działu sprzedaży, aby nie korzystali z aplikacji TP przy 
sprzedaży produktów PTK; ponadto poinformowała UKE, że pracownicy PTK 
pracujący we wspólnych punktach sprzedaży detalicznej TP i PTK nie powinni 
mieć dostępu do aplikacji [nazwa systemu TP].874 Tego rodzaju instrukcja mogła 
się jednak okazać nieskutecznym rozwiązaniem w świetle oświadczenia TP 
zamieszczonego w odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego o 

                                                 
868  Zob. rozdz. 4.2.6.4. oferty BSA z dnia 4 października 2006 r. oraz rozdz. 8.2 oferty BSA z dnia 6 

maja 2008 r.; prezentacja wewnętrzna TP z dnia 30 sierpnia 2007 r. (dokument inspekcyjny, s. 31) 
świadczy o weryfikacji kosztu testu technicznego przez TP, która oceniała go na 80,02 pln. TP 
rozważała kwestię zaoferowania OA tej niższej ceny; jednak nakładane przez nią w rzeczywistości 
ceny nie uległy obniżeniu (zob. odpowiedź TP z dnia 10 stycznia 2009 r. na wniosek o udzielenie 
informacji, s. 20, 26, 29 i 32; odpowiedź TP z dnia 3 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie 
informacji, s. 17). 

869  protokół z inspekcji przeprowadzonej przez UKE, 1 września 2008 – 31 października 2008, s. 21–22 
oraz protokół poinspekcyjny UKE , 5 marca 2009 – 30 kwietnia 2009. 

870   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 843. 
871  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 369–372. 
872  Idem. 
873  odpowiedź TP na pytanie 3.5 wniosku o udzielenie informacji z dnia 22 grudnia 2008, s. 1–3. 
874  protokół z inspekcji przeprowadzonej przez UKE, op. cit., s. 8, 11. 
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nawracających problemach ze wstrzymaniem dodatkowego przepływu informacji 
do PTK.875 

(541) W odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń TP nie skomentowała uwag 
Komisji dotyczących zapewnionego PTK lepszego dostępu do informacji. 

5.5 Argumenty TP 

Poleganie Komisji na oświadczeniach OA 

(542) TP argumentowała, że tok rozumowania Komisji jest oparty na oświadczeniach 
OA, nie popartych żadnymi dowodami.876 Ten argument jest błędny i dlatego 
należy zauważyć, co następuje.  

(543) Po pierwsze, OA są w stanie ocenić jakość danych przekazywanych przez TP. Po 
drugie, materiał dowodowy przedstawiony przez OA jest bardzo spójny i nie 
pozostawia wątpliwości co do złej jakości tych danych. Ponadto, oświadczenia 
OA są poparte konkretnymi przykładami niedostarczania przez TP IO lub 
przekazywania niedokładnych informacji (zob. pkt (524) do (526)). W tym 
kontekście należy nadmienić iż w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń 
TP zdecydowała o pominięciu szeregu kwestii poruszonych przez OA.877 I na 
koniec, TP nie przedstawiła przykładów przekazanych OA wiarygodnych i 
kompletnych IO, które mogłyby podważyć ich oświadczenia. 

W ofertach ramowych nie określono formatu przekazywania informacji ogólnych 

(544) W odniesieniu do niedogodnego formatu, w jakim były przekazywane IO, TP 
argumentuje, że w ofertach ramowych nie określono żadnej konkretnej formy 
przekazywania informacji.878 

(545) W związku z tym należy ogólnie zauważyć, że kwestia formatu, w jakim 
przekazywane są informacje ogólne, nie będąc tak istotną jak kwestia 
niewypełniania przez TP zobowiązania do przekazywania wiarygodnych i 
pełnych danych, niesie jednak ze sobą istotny wymiar praktyczny. TP musiała 
być świadoma, że duża ilość danych w zeskanowanym formacie .pdf jest trudna 
do przetwarzania. W niektórych jednak przypadkach TP była w stanie 
przekazywać dane w łatwiejszym do przetwarzania formacie .xls. Dlatego też, 
skoro transmisja danych w formacie .xls była technicznie możliwa, tym bardziej 
dyskusyjne jest, dlaczego w przypadku PTC i Tele2 TP podjęła decyzję o użyciu 
formatu niedogodnego do przetwarzania. Ponadto, zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w ofertach BSA i LLU OA należało zapewnić opcję dostępu do 
informacji ogólnych za pośrednictwem interfejsu. Jak dowiedziono powyżej (pkt 
(531) do (534)), taka możliwość nie była jednak dostępna i jedynym sposobem na 
uzyskanie dostępu do informacji ogólnych było złożenie wniosku na piśmie lub 
pocztą elektroniczną. Ponadto wobec braku interfejsu IT TP powinna była 
przekazywać OA informacje ogólne w formacie bardziej przyjaznym dla 
użytkownika. Jednak nawet gdy format otrzymywanych danych umożliwiał ich 

                                                 
875  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 376–382, s. 73. Zob. też inne przykłady 

dodatkowego przepływu informacji do PTK, przedstawione przez TP w pkt 257 tego samego pisma. 
876  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 811–816. 
877  TP nie zgłosiła uwag do nastepujących ustępów pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń: 270–272, 275b, 

276, 278–279. 
878  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 818–821. 
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łatwe przetwarzanie, jak w przypadku TK Telkom, ten OA kwestionował ich 
dokładność: „[w]iarygodność otrzymywanych informacji często wprowadza nas w 
błąd (…). Ponadto są przypadki, które poddają w wątpliwość ich wiarygodność 
(…).”879  

TP kwestionuje materiał dowodowy dotyczący PTC i Tele2 i obarcza winą organ 
regulacyjny 

(546) TP odnosi się następnie do przykładu PTC dotyczacego formatu IO (zob. pkt 
(529)) i usiłuje zminimalizować problem przedstawiony przez OA, twierdząc, że 
„TP realizując wniosek tego OA o przekazanie IO co prawda przekazała 
niezbędne informacje, lecz dokonała tego w formie pliku PDF".880 Stwierdzenie 
to jest nadinterpretacją stwierdzenia OA. PTC zauważył, że „analiza danych 
przedstawionych w przekazanym [przez TP] pliku była bardzo utrudniona, 
ponieważ format pliku był niedostosowany do obróbki analitycznej (dostarczone 
pliki zawierały skany stron z dużą ilością danych)" oraz, że "informacje ogólne 
nie pozwalały na podjęcie decyzji o zaangażowaniu się w świadczeniu usług 
detalicznych w oparciu o usługę LLU."881 OA nie komentował otrzymywania 
„niezbędnych informacji.” PTC wskazuje też, że TP nie udostępniła interfejsu IT, 
stwarzając w ten sposób „istotną przeszkod[ę] w świadczeniu usług detalicznych 
przez Operatora Korzystającego, w szczególności w rozwijaniu działalności 
sprzedażowej na rynku masowym.”882  

(547) W podobnie złym świetle TP przedstawiła oświadczenie Tele2 (zob. pkt (530) 
powyżej). W przeciwieństwie do stwierdzenia TP883 OA nie potwierdził, że „TP 
przekazała zawnioskowane przez Tele2 informacje.” Jak przedstawiono w 
punktach od (520) do (521) powyżej, operator Tele2 został narażony na szereg 
problemów w związku z niekompletnością informacji ogólnych przekazanych 
przez TP. 

(548) Operator zasiedziały próbuje też obwiniać organ regulacyjny za nierzetelne dane 
dotyczące przełącznic głównych, które Netia otrzymywała od TP w latach 2006–
2009.884 TP stwierdza, że „Jednocześnie nie sposób nie dostrzec, iż problemy 
wskazane przez Netię wynikały w dużym stopniu z działań podejmowanych przez 
Prezesa URTiP oraz UKE polegających na częstych zmianach treści OR LLU”885 
W opinii TP zmiany wprowadzane przez UKE dotyczyły zmienionego katalogu 
łączy abonenckich nieobjętych obowiązkiem uwolnienia. TP przyznaje jedynie, 
że „[j]edyna zmiana ilości węzłów na którą nie wpływały decyzje organu 
regulacyjnego polegała na zmianie ilości węzłów pomiędzy danymi przekazanymi 
Netii w 2006 roku (5615 węzłów), a ilością węzłów przekazanych w sierpniu 2008 
(5331 węzłów). Przedmiotowa zmiana była wynikiem prac jakie TP cały czas 
prowadzi nad poprawą jakości przekazywanych danych.”886 I wyciąga stąd 

                                                 
879  Zob. odpowiedź TK z dnia 16 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 9. Ponadto OA 

stwierdził, że informacje ogólne były przekazywane w postaci papierowej lub w formacie 
elektronicznym. 

880  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 818, s. 190. 
881  odpowiedź PTC na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009, s. 12. 
882  Idem, s. 6. 
883  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 821. 
884  Idem, pkt 824–837. 
885  Idem, pkt 836. 
886  Idem, pkt 837. 
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wniosek, że „TP w żaden sposób nie podejmowała działań zmierzających do 
utrudnienia Netii planowania strategii wejścia na rynek LLU.”887  

(549) Przedstawiony przez TP tok rozumowania jest nieprawidłowy. 

(550) Po pierwsze, chociaż prawdziwe jest stwierdzenie, że UKE w następnych 
decyzjach LLU wprowadzających oferty LLU zmienił zakres łączy abonenckich 
podlegających uwolnieniu, to przeciwnie do stwierdzenia TP888 oferta LLU z dnia 
5 października 2006 r. nie zawierała wymogu uwolnienia łączy światłowodowych 
(FITL). W rzeczywistości w rozdz. 2.1.2 i 2.2.2 oferty LLU z dnia 5 października 
2006 r. wyraźnie stwierdzono, że: „Łącza Abonenckie niepodlegające uwolnieniu 
(…) łącz[a] zawierając[e] odcinki światłowodowe.”889 W późniejszym terminie 
TP również potwierdziła, że łącza światłowodowe były wyłączone z zakresu 
oferty LLU z dnia 5 października 2006 r.890 Dlatego też TP nie udało się wyjaśnić 
różnicy w liczbie węzłów (z 5615 w 2006 r. do 11225 węzłów w lutym 2007 r.) 
zmianami w ofertach LLU, gdyż regulacyjny zakres łączy przewidzianych do 
uwolnienia pozostawał w tym okresie niezmieniony.891 

(551) Po drugie, w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń TP przyznała, że 
wyłączenie określonego rodzaju łączy z zakresu regulacyjnego "nie powoduje 
jednak wyeliminowania całego obiektu z zakresu Informacji Ogólnych".892 Tym 
bardziej nie jest więc jasne, dlaczego TP przekazywała Netii różne liczby 
przełącznic głównych, skoro według TP zakres łączy podlegających uwolnieniu 
nie miał wpływu na zakres informacji ogólnych. 

(552) Po trzecie, Netia wskazała, że „TP powinna pokazywać za każdym razem w 
informacjach ogólnych tylko te PG (przełącznice), do których podłączone były 
łącza abonenckie podlegające uwolnieniu. W chwili obecnej TP informuje Netię, 
iż lista węzłów, [wskazanie znaczenia informacji dla OA] pokazywała nie tyle 
węzły do uwolnienia co wszystkie węzły, nie tyle potencjał danego węzła (aktywne 
linie) co zajętość PG.”893 Z oświadczenia Netii wynika więc jasno, że na 
podstawie informacji otrzymanych z TP OA nie mógł łatwo odróżnić PG 
obsługiwanych przez łącza światłowodowe od PG bez tego rodzaju łączy. 

(553) I na koniec, przekazanie Netii przez TP błędnych danych dotyczących PG można 
postrzegać jako element strategii TP polegającej na utrudnianiu OA dostępu do 
informacji dotyczących sieci TP, o której mowa w punkcie (149). W tym 
kontekście istotne jest zwrócenie uwagi na podkreślony przez Netię fakt, że 
informacje przekazywane przez TP stanowiły jedyne dostępne informacje ogólne 
potrzebne do wyznaczenia przez OA strategii biznesowej na rynku LLU, a więc 
powinny być precyzyjne, aby umożliwić właściwe planowanie. Jak jednak 
wskazała Netia: „W dodatku dane te były sprzeczne wewnętrznie i obejmowały 
łącza FITL, czy potencjały innych węzłów LLU (te same adresy, numery 

                                                 
887  Idem, pkt 836, s. 194. 
888  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 828. 
889  oferta LLU z dnia 5 października 2006 r., s. 39-41. 
890  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 201. 
891  Fakt ten potwierdza również UKE w uwagach do odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, 

s. 47. Wprawdzie UKE w decyzji wprowadzającej ofertę LLU z dnia 5 października 2006 r. 
stwierdził, że niektóre części łączy FITL powinny zostać uwolnione, ale koncepcja ta została 
legalnie wprowadzona przez UKE dopiero w ofertach LLU z dnia 3 kwietnia 2007 r., z dnia 28 
listopada 2008 r. i z dnia 29 maja 2009 r. 

892  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 814.  
893  opinia Netii z dnia 7 grudnia 2010 r., s. 6. 
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występowały wielokrotnie na kilku różnych węzłach) (…).”894 Dane dotyczące 
sieci TP, jakie Netia otrzymywała od operatora zasiedziałego, były błędne i miały 
na celu "przejaw dezinformacji mającej na celu ciągłe przedłużanie i 
uniemożliwianie Netii podjęcia decyzji inwestycyjnej.”895  

Argumenty TP dotyczące wdrożenia tzw. „projektu LLU” 

(554) W odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego TP zaprzecza, jakoby 
wdrożyła tzw. „projekt LLU”, który miał na celu stwarzanie OA utrudnień w 
dostępie do informacji dotyczących rozwijania usług LLU, o czym jest mowa w 
punkcie (514) powyżej. TP zasadniczo argumentuje, że „projekt ten nigdy nie 
został wprowadzony w życie, ponieważ zasady współpracy pomiędzy TP i OA w 
zakresie LLU uregulowały kolejne Oferty ramowe.”896 TP uważa też, że 
„[p]ośrednim dowodem na fakt, iż projekt ten nie został nigdy wprowadzony w 
życie jest fakt, iż brak jest jakichkolwiek dalszych dokumentów dotyczących tego 
projektu.”897 Wreszcie, TP twierdzi, że Komisja nie może posługiwać się 
dokumentami przedakcesyjnymi; kwestia ta była poruszona powyżej w punktach 
(161) do (163). Z powodów wyjaśnionych poniżej argumenty TP nie są słuszne. 

(555) Po pierwsze, oświadczenie TP, że wspomniany projekt nigdy nie został 
zrealizowany, jest nieprawdziwe. Omawiany dokument, którym jest wymiana 
wiadomości e-mail między członkami wyższej kadry kierowniczej TP z dnia 10 
października 2003 r., wyraźnie wskazuje, że zainicjowany przez TP projekt LLU 
był "w trakcie realizacji.”898 Wiadomość ta wskazuje ponadto, że część hurtowa 
TP wnioskowała o przeznaczenie na projekt większej kwoty pieniędzy oraz 
motywowała zaangażowanie zewnętrznej firmy doradczej następującymi 
okolicznościami: "złożonością merytoryczną projektu, jego nowatorskim 
charakterem oraz bardzo trudnym i negatywnie nastawionym środowiskiem 
zewnętrznym w postaci regulatora."899 Na koniec, wiadomość odnosi się do 
obszarów ryzyka wiążących się z realizacją projektu i podaje środki zaradcze, 
wśród nich „budowa procesu LLU pod kątem maksymalnego utrudnienia 
operatoromuzyskania informacji o  strukturze sieci TP S.A.”900 W związku z 
powyższym zauważa się rownież, że TP mogła przedstawić odpowiedź 
wiceprezesa, który był adresatem pisma, aby przynajmniej udowodnić, że nie 
przyznano dodatkowego wsparcia finansowego, ale tego nie uczyniła. 

(556) Po drugie, wprawdzie TP nie rozwinęła w odpowiedzi na pismo z opisem stanu 
faktycznego kwestii kontekstu i celów „projektu LLU”, poza bardzo ogólnym 
stwierdzeniem, że projekt dotyczył „wdrożenia przez TP nieregulowanej wersji 
usługi LLU, która miała uprzedzić działania organu regulacyjnego”,901 jest 
jednak oczywiste, że projekt ten nie miał na celu ułatwienia OA dostępu do LLU. 
Wśród innych celów projektu, wymienionych we wspomnianej wiadomości, 
znajduje się „utrudnienie operatorom dostępu do pętli lokalnej.” Z tego względu 

                                                 
894  Idem, s. 6–7. 
895   Idem. 
896  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 354. 
897  Idem. 
898   Pismo z dnia 10 października 2003 r. od [*], dyrektora Pionu [hurtowego] Klientów-Operatorów do 

[*], Wiceprezesa TP, s. 11-12. 
899  Idem. 
900  Idem. 
901  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 354, s. 69. 
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stwierdzenie, że „projekt ten nigdy nie został wprowadzony w życie, ponieważ 
zasady współpracy pomiędzy TP i OA w zakresie LLU uregulowały kolejne Oferty 
ramowe”902, jest błędne. 

(557) Po trzecie, argument TP dotyczący wykorzystywania dokumentu w powiązaniu z 
faktem, że pochodzi z okresu przedakcesyjnego, omówiono w pkt (161) do (163).  

Nawiązanie do działań podejmowanych przez TP 

(558) Odnosząc się do wszystkich argumentów TP dotyczących przekazywania IO, 
Komisja zwraca uwagę na informacje TP na temat działań podejmowanych przez 
TP w celu podniesienia jakości danych dostępnych dla OA, z których duża część 
miała miejsce po zawarciu z UKE Porozumienia w dniu 22 października 2009 
r.903 TP poinformowała m.in., że: 

(a) od 1 kwietnia 2010 r. informacje ogólne dotyczące LLU i BSA są dostępne za 
pośrednictwem interfejsu ISI; 

(b) dane dostępne za pośrednictwem aplikacji "CHECK", która umożliwia 
weryfikację możliwości świadczenia na danym łączu usługi o określonej 
prędkości, są dla OA i części detalicznej TP takie same; 

(c) w celu podniesienia jakości danych dotyczących sieci TP przeprowadziła 
projekt "Jakość Danych Fizycznych" (podzielony na trzy etapy: 2008, 2010 i 
2011 r.), co przyczyniło się do podniesienia w 2010 r. poprawności danych do 
poziomu co najmniej 82%; 

(d) w celu poprawienia od III kw. 2010 r. formatu wymiany danych TP podjęła się 
wdrożenia interfejsu do swojej sieci, umożliwiającego transmisję, modyfikację 
i realizację zamówień OA z podaniem przewidywanej daty realizacji.904 

(559) TP wysuwa argument, że jakość IO przekazywanych OA za pośrednictwem 
interfejsu w okresie od kwietnia 2010 r. do stycznia 2011 r. była bardzo 
wysoka.905 Twierdzi też, że jakość IO przekazywanych za pośrednictwem 
aplikacji CHECK osiągnęła w grudniu 2010 r. poziom 92,5% i że obecnie 
CHECK posiada informacje o około 90% aktywnych łączy.906  

(560) Komisja zauważa, że TP zrealizowała następujące projekty: „Jakość Danych 
Fizycznych”, („projekt JDF”907) i „Projekt skanowania i prekwalifikacji warstwy 
logicznej sieci” („projekt PIS”908). Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w 
przeciwieństwie do stwierdzeń TP wskaźniki dotyczące tych projektów wskazują 
jedynie na kompletność danych w systemach wewnętrznych TP, ale nie na ich 
prawidłowość. W odniesieniu do aplikacji CHECK TP stwierdza, że „dzięki 
projektom PIS i JDF wskaźnik ten [tj. jakość danych w aplikacji CHECK] 

                                                 
902   Idem. 
903   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 964–1009. 
904  Idem, pkt 963–1005. 
905  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 363. 
906  Idem, pkt 371. 
907  odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 22 grudnia 2008, s. 121–122 oraz 

odpowiedź TP z dnia 16 stycznia 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, slajd 4 i 5. 
908  Projekt ma na celu aktualizację w systemach TP danych logicznych dotyczących sieci, z 

uwzględnieniem rzeczywistej sytuacji w odniesieniu do zasobów, a także sprawdzenie, czy łącze 
abonenckie może być stosowane do świadczenia usług BSA. Zob. odpowiedź TP z dnia 16 stycznia 
2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, slajd 10. 
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powinna w 2011 r. wzrosnąć do poziomu 95%.”909 Należy zauważyć, że poprawa, 
do której odnosi się TP, dotyczy kompletności danych, ale nie ich prawidłowości. 

(561) Ponadto większość z opisanych powyżej działań podjęto późno, tzn. dopiero po 
podpisaniu Porozumienia w październiku 2009 r. Wciąż duży zakres działań do 
realizacji w latach 2010–2011 potwierdza potrzebę poprawy oraz eliminacji 
błędów w danych, które występowały przed podpisaniem Porozumienia i które 
miały negatywny wpływ na OA. Przekazywane przez TP IO miały negatywny 
wpływ na możliwość przyjęcia przez OA strategii biznesowej w odniesieniu do 
detalicznego rynku usług dostępu szerokopasmowego, a ostatecznie na 
rzeczywistą ofertę świadczenia tych usług w oparciu o produkty hurtowe. 

(562) Konkretyzując, Netia stwierdziła: „[i]nformacje te są bardzo złej jakości co 
bezpośrednio powoduje, iż w [udział procentowy] sprzedaży nie dochodzi do 
aktywacji ze względu na brak możliwości technicznych (…) W ocenie Netii 
powyższe utrzymywanie błędnych danych ma wysoki wpływ na rozwój całego 
rynku telekomunikacyjnego w Polce i przekłada się na nikłą konkurencję na rynku 
usług regulowanych.”910 Netia podsumowała więc, że „[t]ak wysoki procent 
odrzutów technicznych oznacza dla operatora alternatywnego: [skutki naruszeń 
TP S.A.] b) utratę wizerunku operatorów alternatywnych  [skutki naruszeń TP 
S.A.]" OA dodał następnie, że „[b]rak tych danych i ich jakość oczywiście wpływa 
w znaczący sposób na rynek w Polsce: - [o]późnia proces inwestycyjny (wyboru 
węzłów); - [z]mniejsza opłacalności inwestycji dla potencjalnych nowych 
inwestorów podnosząc w niejawny sposób opłaty związane z pozyskaniem nowego 
klienta.” 911 Operator Tele2 w podobnym duchu stwierdził: „[s]łaba jakość IO 
powoduje, iż znaczna część pozyskanych klientów nie może otrzymać zakupionej 
usługi, co nie tylko generuje straty u OA, ale dodatkowo powoduje osłabienie 
marki danego OA w oczach klientów i potencjalnych klientów. Przekazywanie 
sprzecznych informacji przekłada się na wymierne koszty dla operatora 
alternatywnego, który musi wielokrotnie przetwarzać jeden wniosek oraz 
poświęcać mu znaczną ilość czasu (…) powoduje osłabienie marki danego OA w 
oczach klientów i potencjalnych klientów.”912 

(563) Należy zauważyć, że nawet w 2010 r. Netia stwierdziła, że „[n]iezmiennie, 
zarówno w 2009 jak i 2010 błędy w IO stanowią powód do [udział procentowy] 
odrzutów technicznych.”913 

(564) Jak już wspomniano w poprzednich sekcjach 3 i 4, niska jakość danych miała 
negatywny wpływ na możliwość przygotowania przez OA prawidłowych 
prognoz914, powodowała wysoki udział zamówień odrzuconych zarówno z 
powodów formalnych, jak i technicznych, aby ostatecznie pogorszyć wizerunek 
OA w oczach ich klientów. 

                                                 
909  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 458. 
910  odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r. s. 2. 
911  Idem, s. 4–5. 
912  odpowiedź Tele2 na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 29. 
913  odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 16. 
914  decyzja UKE z dnia 6 maja 2008 r. dotycząca OR BSA, s. 37. W tym kontekście Netia stwierdziła, 

że „nie otrzymała od TP elementarnych danych umożliwiających przygotowanie prognoz: liczby 
linii per LPDU, liczby DSLAM, liczby portów DSL w danym obszarze RSO”, zob. odpowiedź Netii 
na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 grudnia 2010 r., s. 6. 
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5.6 Wniosek 

(565) Materiał dowodowy omówiony w podsekcjach 5.1 do 5.5 wskazuje, że TP nie 
przekazywała wiarygodnych i pełnych informacji ogólnych. W szczególności OA 
często otrzymywali dane złej jakości i w formacie nieodpowiednim do 
przetwarzania. TP nie zapewniła OA funkcjonalności w postaci interfejsu IT w 
zakresie wymaganym w ofertach ramowych, natomiast udostępniła swojemu 
podmiotowi zależnemu PTK dodatkowe kanały wymiany informacji. TP była 
świadoma problemów związanych z przekazywaniem informacji ogólnych. Takie 
postępowanie TP stanowi element strategii operatora zasiedziałego, która ma na 
celu utrudnianie OA uzyskania skutecznego dostępu do jej sieci i korzystania z 
hurtowych produktów szerokopasmowych. 

6. Wniosek oparty na faktach 

(566) Materiał dowodowy przedstawiony w sekcjach 2 do 5 wskazuje, że TP stwarzała 
OA poważne przeszkody w trakcie procesu uzyskiwania dostępu do jej 
produktów hurtowych. Przeszkody te występowały na każdym etapie procesu, tj. 
podczas negocjowania umów o dostępie, uzyskiwania dostępu do sieci TP, 
uzyskiwania dostępu do łączy abonenckich oraz uzyskiwania dostępu do 
informacji ogólnych. Takie działania po stronie TP stanowią element strategii 
ograniczania konkurencji, opisanej w sekcji 1. 

IX. POROZUMIENIE MIĘDZY TP A UKE Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2009 R.915 I 
SYTUACJA RYNKOWA PO ZAWARCIU POROZUMIENIA 

1. Treść Porozumienia 

(567) Dnia 22 października 2009 r. UKE i TP podpisały porozumienie, na mocy 
którego TP zobowiązała się do podjęcia szeregu działań mających na celu 
należyte wywiązanie się z wszystkich ciążących na niej obowiązków 
regulacyjnych na rynkach właściwych, na których TP ma znaczącą pozycję 
rynkową, w tym na rynkach BSA i LLU („Porozumienie”).  

(568) Porozumienie jest wynikiem procesu mającego doprowadzić do podziału 
funkcjonalnego TP916, rozpoczętego przez UKE w 2007 r.,917 po stwierdzeniu, że 
ze względu na praktyki stosowane przez TP obowiązki regulacyjne w zakresie 
dostępu do sieci telekomunikacyjnych nie gwarantowały skutecznej konkurencji 
na rynkach właściwych.  

                                                 
915  Porozumienie UKE-TP z dnia 22 października 2009 r. z załącznikami. 
916  Zgodnie z nowym art. 13a zmienionej dyrektywy o dostępie 2002/19/WE podział funkcjonalny 

polega na „nałożeniu na przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo obowiązku powierzenia 
działalności związanej z hurtowym oferowaniem odnośnych produktów dostępu niezależnie 
działającej jednostce organizacyjnej. Taka jednostka organizacyjna dostarcza produkty i usługi 
dostępu wszystkim przedsiębiorstwom, także innym jednostkom organizacyjnym działającym w 
ramach spółki dominującej, w takich samych terminach, na tych samych warunkach – dotyczących 
między innymi poziomów cen i usług – oraz z użyciem tych samych systemów i procesów.” 

917  UKE, Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego 
TP S.A., lipiec 2009 r., s. 4-12 i 101-107. 
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(569) Zmierzając do uniknięcia podziału funkcjonalnego, operator zasiedziały podjął 
negocjacje z OA, mające na celu ustalenie zasad współpracy918, które, zdaniem 
TP, zapewniałyby warunki dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku. UKE, 
wbrew opinii TP, stwierdziło, że przedstawiona propozycja nie stanowi 
skutecznego rozwiązania problemów rynkowych i rozpoczęło proces konsultacji, 
do którego zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy rynku i w wyniku którego UKE 
i TP podpisały Porozumienie. 

(570) Na mocy Porozumienia TP zobowiązała się m.in. do: 

(a) utworzenia w TP odrębnych części zajmujących się, odpowiednio, 
działalnością hurtową i detaliczną, a także pionu infrastruktury technicznej;919 

(b) przestrzegania i wypełniania obowiązków regulacyjnych ciążących na niej na 
rynkach właściwych;920 

(c) podpisywania umów zgodnych z ofertami ramowymi i na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do ofert ramowych;921 

(d) stosowania zasady niedyskryminacji (tj. równego traktowania części detalicznej 
TP, spółek z Grupy TP i OA);922  

(e) udostępnienia aplikacji IT umożliwiającej OA dostęp do informacji ogólnych 
na warunkach określonych w Porozumieniu;923 

(f) wdrożenia dobrych praktyk (takich jak procedury dostępu pracowników do 
danych chronionych oraz wymiany takich danych, zasady zatrudniania),924 a 
także systemów motywacyjnych dla pracowników TP (takich jak 
wynagrodzenia i premie powiązane z zyskami nowo wydzielonej części 
hurtowej oraz nowa kultura organizacyjna w części hurtowej)925,  

(g) stosowania „Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej” oraz szczegółowych 
zasad ustalania cen hurtowych i detalicznych.926  

(571) Porozumienie stanowi, że TP dobrowolnie podejmuje wszystkie określone w nim 
działania. Postanowienia Porozumienia nie stanowią władczego rozstrzygnięcia 
Prezesa UKE i nie podlegają egzekucji na drodze cywilnoprawnej ani na 
podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.927 Zarazem 
UKE zachowuje możliwość wprowadzenia podziału funkcjonalnego, gdyby 
Porozumienie okazało się niewystarczające.928  

                                                 
918  W rezultacie dnia 30 marca 2009 r. TP zaproponowała „Kartę Równoważności”, załącznik ID 03 do 

odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. 
919  Porozumienie UKE-TP z dnia 22 października 2009 r., art. 4 pkt 3-10. 
920  Idem, art. 2 pkt 1a. 
921  Idem, art. 3. 
922  Idem, art. 4. 
923  Idem, art. 2 pkt 1l i załącznik 7 do Porozumienia. 
924  Idem, art. 6 Porozumienia. 
925  Idem art. 2 pkt 1d i art. 5 Porozumienia. 
926  Idem, art. 2 pkt 1f i załącznik 2 do Porozumienia. 
927  Idem art. 18 pkt 2 Porozumienia. 
928  Artykuł 13 Porozumienia zobowiązuje TP do przekazywania UKE comiesięcznych raportów, na 

podstawie których UKE dokonuje bieżącej oceny wykonania Porozumienia. Niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przez TP postanowień Porozumienia jest podstawą do kontynuowania przez 
Prezesa UKE prac nad nałożeniem na TP obowiązku regulacyjnego polegającego na podziale 
funkcjonalnym. W odniesieniu do usług LLU, odpowiednie postanowienia Porozumienia stały się 
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2. Przeprowadzona przez Komisję analiza sytuacji rynkowej po zawarciu 
Porozumienia 

(572) Mając na uwadze propozycję TP dotyczącą zobowiązań929 oraz Porozumienie 
między TP a UKE, Komisja postanowiła zgromadzić informacje o rynku, aby 
ocenić jego potencjalną ewolucję po zawarciu Porozumienia.930 W sierpniu 2010 
r. Komisja poprosiła wszystkich głównych OA931 o przedstawienie swoich 
poglądów na sytuację rynkową i odpowiedź na pytanie, czy Porozumienie z UKE 
doprowadziło do istotnych zmian w zachowaniu TP, w szczególności w 
problematycznych obszarach wskazanych w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń, tj. 
negocjacji z OA, dostępu do sieci TP, przyłączania abonentów, dostępu do 
informacji ogólnych, dotrzymywania terminów. 

(573) Z informacji uzyskanych od wszystkich głównych uczestników rynku oraz z ich 
oceny wynika, że nastąpił szereg korzystnych zmian. Dotyczy to wszystkich 
obszarów problemów w zakresie konkurencji określonych w pisemnym 
zgłoszeniu zastrzeżeń Komisji.932 

(a) PTC wyszczególniła pewną liczbę usprawnień ze strony TP w zakresie 
negocjacji i dostępu do informacji ogólnych. Stwierdziła, że: 

- "poprawie uległa bieżąca, operacyjna współpraca międzyoperatorska 
poprzez prezentowanie merytorycznych stanowisk w ramach procesu 
negocjacji; 

- ułatwiony został dostęp do informacji nt. infrastruktury 
telekomunikacyjnej TP; 

- wprowadzono nowy wzoru oświadczenia użytkownika, które spowodowało 
spadek odrzutów formalnych w procesie migracji użytkowników od jednego 
operatora do drugiego;  

- TP podjęła działania w celu wdrożenia rozwiązań informatycznych 
pozwalających na zwiększenie efektywności obsługi masowych zleceń OA 
(…)."933  

(b) W odniesieniu do negocjacji dotyczących umów o dostępie i kolokacji GTS 
stwierdził, że „TP podpisuje umowy (aneksy, porozumienia) zgodne z ofertami 
regulowanymi (BSA, LLU).”934  

(c) W ogólnej wypowiedzi TK zauważył odmienną postawę ze strony TP „W 
ocenie TK Telekom, porozumienie UKE - TP znacznie ułatwiło współpracę z 

                                                                                                                                                 
prawnie wiążące na mocy decyzji UKE z dnia 30 grudnia 2010 r., dostępnej bezpośrednio na stronie 
internetowej UKE: http://www.uke.gov.pl/_gAllery/37/02/37023/Decyzja_TP_2_10.pdf. 

929    Zob. pkt (12). 
930  Ocena rynku odnosiła się także do twierdzenia TP, że nadużyć wskazanych w pisemnym zgłoszeniu 

zastrzeżeń zaprzestano nie później niż w dniu podpisania Porozumienia, tj. 22 października 2010 r. 
931  wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r. przesłany do następujących podmiotów: 

ATM, Długie Rozmowy, ESPOL, E-Telko, eTOP, Exatel, GH Net, GTS Energis, Intertele, Kompex, 
Lupro, Mediatel, MNI, Multimedia, Nask, Netia, Novum, PHU Telsat, Polkomtel, PTC, Sferia, 
Supermedia, Telefonia Dialog, TK Telkom, WDM Computers. 

932  Należy zaznaczyć, że tylko ograniczona liczba OA była w stanie udzielić merytorycznych 
odpowiedzi na wszystkie pytania. W związku z tym, ale także ze względu na skalę działalności 25 
OA, do których skierowano wnioski, w swojej analizie Komisja skupiła się na największych 
konkurentach TP w zakresie usług xDSL, którymi są: Netia, GTS Energis, PTC, Telekomunikacja 
Kolejowa i Telefonia Dialog. 

933  odpowiedź PTC na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 8-9. 
934  odpowiedź GTS na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 1. 
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TP, zarówno na etapie negocjacji handlowych, jak również w trakcie realizacji 
usług na bazie BSA.”935  

(d) Ponadto Netia stwierdziła, że „w chwili obecnej znacząco poprawiła się 
współpraca z TP przy rozwiązywaniu problemów o charakterze 
operacyjnym.”936 W odniesieniu do dostępu do abonentów ten OA stwierdził, 
że "[k]olejną zmianą de facto osiągniętą przed podpisaniem porozumienia jest 
nieodrzucanie przez TP zamówień ze względów błędy formalne, takie jak 
literówki w adresach.”937  

(574) Powyższe stwierdzenia nie świadczą o wyeliminowaniu wszystkich 
problematycznych kwestii. Każdy z OA zwrócił bowiem uwagę na szczególne 
zagadnienia, w przypadku których dostrzega konieczność dalszej poprawy. Na 
przykład: 

(a) GTS Energis „nie dostrzega znaczącej poprawy w zakresie rozwiązywania 
bieżących problemów dotyczących wykonywania umów. Zauważalne też stało 
się częste wykorzystywanie postanowień porozumienia jako powodu nie 
podjęcia, lub podjęcia konkretnych działań. Za negatywny aspekt należy uznać 
działania TP polegające na drobiazgowej i literalnej interpretacji treści 
postanowień Porozumienia, co powoduje przedłużanie negocjacji.”938  

(b) W odniesieniu do negocjacji Netia stwierdziła, że: „[p]roces negocjacyjny nie 
przebiega w sposób poprawny – osoby odpowiedzialne za jakąś część umowy 
przychodzą na spotkania z Netią, z których niezależnie od stopnia rozwiązania 
problemu wychodzą pozostawiając niezałatwione kwestie nadal jako otwarte. 
Zespół negocjacyjny TP nie zapewnia merytorycznej i decyzyjnej reprezentacji 
TP. Decyzje wewnętrzne TP wobec propozycji zmian negocjowanych 
postanowień umów przedstawionych przez Netię trwają wiele tygodni. Ich 
rezultatem jest często informacja „nie zgadzamy się” bez merytorycznego 
uargumentowania.”939  

(c) [OA] stwierdził również, że w przypadku braku technicznych możliwości 
dostępu do sieci TP „[określenie przypadków, których dotyczy praktyka] TP 
proponuje rozwiązanie alternatywne wskazując w nim termin i koszty realizacji. 
Średni termin dostępu Sali/powierzchni kolokacyjnej to [termin stosowany 
wobec OA]. Niestety [ilość przypadków] [OA] został zmuszony do rezygnacji z 
inwestycji ze względu na wysokie koszty przygotowania Sali/powierzchni 
kolokacyjnej. Realnym problemem we współpracy z TP jest przerzucanie [OA, 
udział procentowy] kosztów przygotowania zasilania dla przypadku 
realizowania zamówienia (…) lub dla kolokacji quasi wirtualnej.”940  

(d) GTS zauważył, że „[n]adal występują problemy z dostępnością łączy 
abonenckich. Jednakże, należy podkreślić, iż nie wystąpił zdecydowany spadek 
lub wzrost poziomu jakości w zakresie dostępności łączy abonenckich, co miało 
być m.in. celem Porozumienia TP<>UKE.”941 

                                                 
935  odpowiedź TK Telkom na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 2. 
936  odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 5. 
937  Idem. 
938   odpowiedź GTS na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 1. 
939   odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 7. 
940   [*] 
941   odpowiedź GTS na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 3. Zob. także: 

odpowiedź TK Telkom na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 3 oraz 
odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 16. 
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(e) Informacje przekazane przez [OA] wskazują nie tylko na ciągłe opóźnienia w 
realizacji zamówień na usługi [rodzaj usługi], ale także na praktykę 
nieuzasadnionego odrzucania zamówień na usługi BSA z przyczyn 
technicznych, co umożliwia TP przejmowanie klientów OA.942 

(f) Dostępne są także dane potwierdzające występowanie problemów z 
dokładnością informacji ogólnych przekazywanych przez TP. Netia twierdzi, że 
nadal konieczna jest poprawa sytuacji w odniesieniu do danych LLU. Dotyczy 
to głównie błędów w adresach abonentów zawartych w bazie danych TP 
[Informacje dotyczące funkcjonalności systemu CHECK].943 Ponadto Netia 
zauważa, że OA nie mają dostępu do takich samych danych, jak np. PTK.944 

(575) W odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego TP w następujący sposób 
komentuje powyższe stwierdzenia OA: 

(a) Po pierwsze, w odniesieniu do stwierdzenia GTS dotyczącego problemów 
operacyjnych z realizacją umowy oraz opóźnień w negocjacjach wynikających 
ze stosowanej przez TP praktykę dosłownej wykładni treści Porozumienia (zob. 
punkt (574)(a) powyżej) TP argumentuje, że to stwierdzenie jest zbyt ogólne i 
niepoparte żadnymi dowodami. TP zaznacza, że GTS to jedyny OA, który 
zauważył problemy operacyjne. Pozostali OA, tacy jak TK, przyznali, że pod 
względem rozwiązywania problemów operacyjnych nastąpiła poprawa. TP 
twierdzi także, że po podpisaniu Porozumienia z UKE negocjacje w sprawie 
usług LLU i BSA prowadzone z GTS zakończono w terminie.945  

(b) Po drugie, w odniesieniu do stwierdzenia Netii dotyczącego braku 
„merytorycznej i decyzyjnej reprezentacji” ze strony TP oraz długotrwałości jej 
wewnętrznego procesu podejmowania decyzji dotyczących modyfikacji 
zaproponowanych podczas negocjacji (zob. punkt (574)(b) powyżej), TP 
uważa, że argumenty Netii są bardzo ogólne, przez co nie jest możliwa ich 
konkretna ocena. Jednocześnie TP podkreśla, że inni OA (tj. PTC i GTS) nie 
dostrzegli w tym zakresie żadnych problemów. Zdaniem TP jej przedstawiciele 
są przygotowani merytorycznie i decyzyjni w odniesieniu do większości spraw 
omawianych podczas negocjacji. Ponadto, TP zaznacza, że zgodnie z 
porozumieniem zawartym z Netią w przypadku kwestii, których nie można 
rozstrzygnąć bezpośrednio w trakcie negocjacji TP przedstawia Netii swoje 
stanowisko w terminie 4 dni roboczych. TP stwierdza również, że Netia jest 
bardzo wymagającym partnerem negocjacyjnym, często proponującym 
niestandardowe rozwiązania odbiegające od postanowień ofert ramowych. To 
wymaga od TP bardziej pogłębionej analizy propozycji Netii oraz konsultacji z 
różnymi jednostkami TP.946 

(c) Po trzecie, w odniesieniu do stwierdzenia [OA] dotyczącego problemów z 
dostępem do obiektów potrzebnych w związku z usługami LLU (zob. punkt 
(574)(c) powyżej), TP argumentuje, że zamiast sali kolokacyjnej musiała 
zaproponować alternatywne rozwiązania (tj. powierzchnię dedykowaną lub 
kolokację quasi-wirtualną), ponieważ składane przez [OA] zamówienia na 
dostęp dotyczyły bardzo małych obiektów. Takie alternatywne rozwiązania są 
całkowicie zgodne z ofertą LLU z 2008 r. Ponadto, zdaniem TP zastrzeżenia 

                                                 
942   Dodatkowe informacje przekazane przez [OA] z dnia [*]2010 r., s. 2-4. 
943   odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 3, 12-13, s. 15-19.  
944   pismo Netii z grudnia 2010 r., s. 4. 
945  Idem, pkt 417-425. 
946  Idem, pkt 426-433. 
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[OA] dotyczące wysokich kosztów podłączenia są bezzasadne. Zdaniem TP 
operator zasiedziały ma prawo obciążyć OA [dane procentowe]% kosztów 
inwestycji (tj. modernizacji/ wymiany zasilana), gdyż wspomniane inwestycje 
przeprowadzono wyłącznie w wyniku zamówienia OA.947  

(d) Po czwarte, w odniesieniu do stwierdzenia GTS dotyczącego ograniczonej 
dostępności łączy abonenckich (zob. punkt (574)(d) powyżej), TP przywołuje 
swoje wcześniejsze argumenty odnoszące się do problemów z procesem 
weryfikacji zamówień i utrzymuje, że opóźnienia w realizacji zamówień na 
łącza abonenckie nie mają miejsca. W okresie od lipca 2009 r. do września 
2010 r. poziom opóźnień wynosił 0,19% w przypadku zamówień na usługi 
LLU i 0,01% w przypadku zamówień na usługi BSA. Zdaniem TP dowodzi to, 
że nie było problemu z opóźnieniami, nawet przed podpisaniem 
Porozumienia.948 

(e) Ponadto, w odniesieniu do problemów z udzielaniem informacji ogólnych (zob. 
punkt (574)(f) powyżej) TP podkreśla, że od 2008 r. pracuje nad poprawą 
jakości danych w swoim systemie informacyjnym. Obecnie TP realizuje w tej 
dziedzinie kilka projektów. W odniesieniu do jakości danych w aplikacji 
"CHECK" TP argumentuje, że w okresie od marca do grudnia 2010 r. średnia 
jakość tych danych wzrosła do 90,95%, a w grudniu 2010 r. do 92,5%. TP 
szacuje, że w 2011 r., po zakończeniu bieżących projektów, jakość informacji 
w aplikacji "CHECK" osiągnie poziom 95%.949 

(576) Odnosząc się do konkretnych uwag TP przedstawionych w punktach od (575)(a) 
do (575)(e) powyżej Komisja zauważa, co następuje. 

(a) Po pierwsze, nie są przekonujące argumenty TP w odniesieniu do stwierdzenia 
GTS dotyczącego problemów operacyjnych z realizacją umowy oraz opóźnień 
w negocjacjach wynikających ze stosowanej przez TP praktyki dosłownej 
wykładni treści Porozumienia. GTS nie jest jedynym OA informującym o 
problemach operacyjnych we współpracy z TP. Również Telefonia Dialog 
stwierdziła, że „TP podobnie jak w przypadku BSA nie jest otwarta na 
współpracę na poziomie operacyjnym.”950 Ponadto, podana przez TP 
informacja o terminowym zamknięciu negocjacji umów z GTS nie jest poparta 
żadnymi dowodami. TP przedstawiła jedynie dane dotyczące negocjacji zmian 
w umowie BSA, które rozpoczęły się dnia 2 czerwca 2008 r., a zakończyły się 
dnia 17 września 2009 r. (tj. trwały 479 dni).951 

(b) Po drugie, nie są przekonujące argumenty TP, że wysyła ona na negocjacje 
przygotowanych merytorycznie i decyzyjnych przedstawicieli oraz że w ciągu 4 
dni roboczych przedstawia swoje stanowisko w sprawie proponowanych 
skomplikowanych zmian. Po pierwsze, Netia posiada wiedzę i jest w stanie 
dokonać oceny wagi problemów występujących podczas negocjacji. Po drugie, 
twierdzeniu TP o czterodniowym terminie przedstawienia stanowiska w 
skomplikowanych sprawach przeczy przekazana przez OA informacja, że 
„Decyzje wewnętrzne TP (…) trwają wiele tygodni.”952 Poza tym, nie brzmi 
przekonująco argument TP, że Netia jest bardzo wymagającym partnerem 

                                                 
947  Idem, pkt 434-440. 
948  Idem, pkt 441-445. 
949  Idem, pkt 446-459. 
950  odpowiedź TD na wniosek o udzielenie informacji z dnia 20 września 2010 r., s. 2. 
951  odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 25 listopada 2010 r., s. 58 i 64. 
952  odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 7. 
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negocjacyjnym. Netia, jako największy konkurent na rynku usług xDSL, 
dysponuje obszerną wiedzą fachową dotyczącą negocjowania szczegółowych i 
technicznych postanowień. TP, jako największy operator telekomunikacyjny w 
Polsce, powinna być w stanie sprostać wymagającemu poziomowi negocjacji i, 
zgodnie ze swoimi obowiązkami regulacyjnymi, w sposób efektywny 
negocjować warunki dostępu. 

(c) Po trzecie, Komisja uznała za nieprzekonujące wyjaśnienia TP dotyczące 
napotykanych przez [OA] problemów z dostępem do obiektów do celów usług 
LLU. Jest faktem, że alternatywne rozwiązania zaproponowane przez TP były 
dla OA nie do przyjęcia ze względów finansowych. W przypadku sali 
kolokacyjnej lub powierzchni dedykowanej, TP powinna podzielić poniesione 
koszty zasilania/klimatyzacji między wszystkich użytkowników 
sali/powierzchni, w tym TP.953 

(d) Po czwarte, Komisja nie przyjmuje argumentów TP dotyczących braku 
problemów z dostępem do łączy abonenckich. Jak wynika z informacji 
przedstawionych przez Komisję w sekcji VIII.4.1, także w 2010 r. TP odrzuciła 
znaczną liczbę zamówień na usługi BSA954 i LLU dotyczących aktywacji łączy 
abonenckich.  

(e) W odniesieniu do argumentów TP dotyczących poprawy jakości IO, Komisja 
zauważa, że TP realizuje następujące projekty w zakresie jakości danych: 
„Jakość Danych Fizycznych”, („projekt JDF”955) oraz „Projekt skanowania i 
prekwalifikacji warstwy logicznej sieci"956. Wbrew twierdzeniu TP, wskaźniki 
tych projektów świadczą tylko o kompletności danych w wewnętrznych 
systemach TP, ale nie o ich poprawności. W odniesieniu do aplikacji "CHECK" 
TP stwierdza, że „[w] wyniku realizacji projektów PiS i JDF oraz doskonaleniu 
algorytmów szacujemy że w 2011 roku poziom jakości informacji udzielanych 
przez CHECK wzrośnie do 95%.”957 Poprawa, do której odnosi się TP dotyczy 
kompletności danych. W tym kontekście Netia podniosła, że: „[n]iezmiennie, 
zarówno w 2009 jak i 2010 błędy w IO stanowią powód do [udział procentowy] 
odrzutów technicznych.”958 

(577) Ponadto, proces realizacji Porozumienia jest monitorowany przez UKE i przez 
niezależnego audytora (AT Kaerney). W tym zakresie przeprowadzona przez 
UKE w ramach kwartalnej oceny wykonania Porozumienia (16 marca 2011 r.) 
analiza kluczowych wskaźników wydajności pokazuje, że TP nie stosowała się do 
zasady niedyskryminacji. Porównanie średnich wskaźników części hurtowej i 
detalicznej świadczy o dyskryminacyjnym traktowaniu OA w stosunku do części 
detalicznej TP w czerwcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 
2010 r. (z okresu odniesienia wynoszącego 10 miesięcy). Problemy z 

                                                 
953  Podczas rozmów w sprawie kolokacji LLU TP zgodziła się np. dzielić koszty zasilania/klimatyzacji 

między siebie i OA, ustalenia opublikowano na stronie internetowej UKE: 
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?news_cat_id=328&news_id=3005&layout=1&page=text&plac
e=Lead01 

954  Przykłady GTS Energis i Telefonii Dialog przedstawiono w pkt (451) powyżej. 
955  odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 marca 2009 r., s. 121-122 oraz 

odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 16 stycznia 2009 r., slajd 4 i 5. 
956  Projekt ma na celu aktualizację danych ewidencyjnych o systemach sieciowych TP, z 

uwzględnieniem rzeczywistej sytuacji pod względem zasobów, a także weryfikację możliwości 
wykorzystania łączy abonenckich na potrzeby usług BSA. Zob. odpowiedź TP na wniosek o 
udzielenie informacji z dnia 16 stycznia 2009 r., slajd 10. 

957  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, 458. 
958  odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 sierpnia 2010 r., s. 16. 
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przestrzeganiem zasady niedyskryminacji dotyczyły głównie usług BSA, w 
szczególności usług BSA odznaczających się najwyższymi przepustowościami (w 
tym zakresie dyskryminacja jest widoczna w trzech ostatnich kwartałach 2010 r.). 
Zagregowane wskaźniki wydajności świadczą o dyskryminacyjnym traktowaniu 
Netii w stosunku do pozostałych OA (PTK Centertel, PTC i Telefonia Dialog). Z 
czternastu miesięcy objętych pomiarem, w dziesięciu miesiącach Netii 
zapewniano obsługę na poziomie niższym niż pozostałym trzem operatorom. 
UKE zauważyło natomiast, że TP usprawniła procesy w odniesieniu do usług 
LLU.959 Zarazem ocena wykonania Porozumienia przeprowadzona przez 
audytora świadczy o przestrzeganiu przez TP wymogów dotyczących 
podpisywania umów, prowadzenia negocjacji bądź reagowania na wnioski OA, 
należytego wdrażania przewidzianych narzędzi IT, interfejsu do systemów IT 
oraz udzielania OA niezbędnych informacji. Audytor dostrzegł jednak różnice 
jakościowe w traktowaniu OA w porównaniu z pionem detalicznym TP.960  

3. Wniosek 

(578) Z powyższych danych wynika, że po podpisaniu Porozumienia dnia 22 
października 2009 r. TP zaprzestała większości opisanych w niniejszej decyzji 
praktyk antykonkurencyjnych. Komisja zauważa jednak, że nadal pozostają 
pewne problemy do rozwiązania (o których mowa w punkcie (574) i (577) 
powyżej). 

X. OCENA SYTUACJI PRAWNEJ I EKONOMICZNEJ 

1. Właściwe rynki produktowe 

(579) Na podstawie informacji za lata 2005-2009, określając rynki właściwe na 
potrzeby niniejszej decyzji Komisja wzięła pod uwagę w szczególności obecność 
presji konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa podlegają trzem głównym rodzajom 
takiej presji: substytucyjności popytu, substytucyjności podaży oraz potencjalnej 
konkurencji. Z ekonomicznego punktu widzenia, do celów zdefiniowania rynku 
właściwego najbardziej bezpośrednią oraz skuteczną siłę dyscyplinującą 
działającą na dostawców danego produktu stanowi substytucyjność popytu961. 

(580) Substytucyjność podaży może jednak również zostać uwzględniona przy 
definiowaniu rynków w sytuacjach, gdy jej skutki są równoważne skutkom 
substytucyjności popytu pod względem skuteczności oraz bezpośredniego 
oddziaływania. Substytucyjność podaży jest w szczególności istotna dla sektorów 
sieciowych, takich jak łączność elektroniczna, gdyż ta sama sieć może być 
wykorzystywana do świadczenia różnych rodzajów usług. Substytucyjność 
podaży występuje, gdy dostawcy są w stanie przestawić produkcję na 
odpowiednie produkty oraz wprowadzić je do obrotu w krótkim czasie, bez 
ponoszenia znacznych dodatkowych kosztów lub ryzyka, w reakcji na niewielkie, 

                                                 
959  Zob. komunikat prasowy opublikowany przez UKE na stronie internetowej UKE: 

http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead01&news_cat_id=168&news_id=6528&layout=3
&page=text 

960 Zob. Audyt wykonania Porozumienia opublikowany na stronie internetowej UKE: 
http://www.uke.gov.pl/_gAllery/36/74/36746/Zalacznik_A1_Streszczenie_Raportow_Audytu.pdf 

961  Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa 
konkurencji (Dz.U. C 372 z 9.12.1997, s. 3), pkt 13. 
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ale stałe zmiany cen względnych. Jeśli spełnione są te warunki, dodatkowa 
produkcja, która jest wprowadzana do obrotu, będzie działać dyscyplinująco na 
konkurencyjne zachowania odnośnych przedsiębiorstw.962  

(581) W zakresie dostępu szerokopasmowego Komisja zdefiniowała trzy rynki 
produktowe ściśle powiązane ze sobą, tj. jeden rynek detaliczny i dwa rynki 
hurtowe:  

a) detaliczny rynek masowy, będący rynkiem niższego szczebla usług dostępu 
szerokopasmowego oferowanego w stałej lokalizacji przez operatorów 
telekomunikacyjnych swoim własnym użytkownikom końcowym (podsekcja 
1.1), 

b) hurtowy rynek usług dostępu szerokopasmowego („rynek BSA”) (podsekcja 
1.2), 

c) hurtowy rynek usług dostępu do (fizycznej) infrastruktury sieciowej (łącznie z 
pełnym lub współdzielonym dostępem do pętli abonenckiej) w stałej lokalizacji 
(„hurtowy rynek LLU”) (podsekcja 1.2). 

(582) W odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń TP nie zakwestionowała 
podanych przez Komisję definicji właściwych rynków produktowych. W 
niniejszej decyzji Komisja podtrzymuje definicję hurtowego i detalicznego rynku 
dostępu szerokopasmowego przedstawioną w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń 
opisaną poniżej. 

1.1 Właściwy rynek detaliczny 

(583) Produkty dostępu szerokopasmowego, jak opisano w sekcji IV.2, można 
rozróżnić odwołując się do ich prędkości połączenia, technologii (DSL, modem 
kablowy, inne) oraz cen. 

1.1.1. Prędkość połączenia, technologia i ceny. 

            Prędkość połączenia 

(584) Istnieją przesłanki oparte na analizie substytucyjności podaży i popytu, 
wskazujące na to, że wszystkie standardowe produkty stacjonarnego dostępu 
szerokopasmowego, bez względu na ich przepustowość, należą do tego samego 
rynku produktowego. Wysoka substytucyjność popytu występuje, kiedy klienci 
mogą rezygnować z jednej oferty na rzecz drugiej przy minimalnych kosztach tej 
zmiany. Ponadto występuje substytucyjność podaży pomiędzy wszystkimi tymi 
produktami, której rezultat jest równoważny rezultatem substytucyjności popytu 
pod względem skuteczności oraz natychmiastowości. Istnieją mocne przesłanki 
istnienia substytucyjności podaży, gdy operator świadczący stacjonarne usługi 
dostępu szerokopasmowego indywidualnemu klientowi, czy to przy 
wykorzystaniu swojej własnej infrastruktury, czy to korzystając z hurtowej oferty 
innego operatora (jak w przypadku DSL), jest w stanie dokonać natychmiastowej 
zmiany właściwości danego produktu (przepustowość, ograniczenia transmisji 
danych itp.) bez istotnych dodatkowych inwestycji.  

(585) Tę substytucyjność podaży ilustruje szeroka gama produktów detalicznych 
różniących się właściwościami, dostarczanych przez większość operatorów 

                                                 
962  Idem, pkt 20. 
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oferujących usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Klienci detaliczni w 
Polsce mogli wybierać w latach 2009-2010 między standardowymi prędkościami 
połączenia 512 kbit/s, 1 Mbit/s, 2 Mbit/s, 6 Mbit/s, 8 Mbit/s i 10 Mbit/s, a nawet 
20 Mbit/s. Operatorzy sieci kablowych oferowali nawet przepustowości powyżej 
20 Mbit/s (UPC lub Vectra).963   

Technologia i ceny 

(586) Z perspektywy użytkowników końcowych różnorodne platformy technologiczne 
wykorzystywane jako środki świadczenia usług dostępu szerokopasmowego w 
stałej lokalizacji na „rynku masowym” (zmodernizowane sieci kablowe, DSL i 
inne) są zasadniczo substytucyjne. Po stronie popytu produkty detaliczne oparte 
na łączach DSL i sieciach kablowych można uznać za substytuty, gdyż za 
pomocą obu tych technologii można świadczyć standardowe usługi transmisji 
szerokopasmowej dla rynku masowego, a ceny i funkcjonalności tych produktów 
są podobne.  

(587) Z punktu widzenia popytu wszystkie technologie stacjonarnego dostępu 
szerokopasmowego są substytucyjne. Operatorzy świadczący usługi za pomocą 
łączy DSL i sieci kablowych oferują konkurujące ze sobą detaliczne pakiety 
stacjonarnego dostępu szerokopasmowego. Chociaż standardowe, nominalne 
ceny głównych operatorów różnią się między sobą, gdyż wpływają na nie 
promocje i sprzedaż wiązana, to ich oferty oparte na łączach DSL i sieciach 
kablowych są porównywalne.  

(588) Większość dostawców usług internetowych, włącznie z TP, OA 
wykorzystującymi łącza DSL i operatorami sieci kablowych, oprócz 
konkurowania w zakresie cen standardowych, przyciąga klientów przez obniżanie 
opłat za uruchomienie usługi, świadczenie usług bezpłatnie przez pewien czas czy 
włączanie w swoją ofertę bezpłatnego oprogramowania. Dobrym przykładem 
mogą być tutaj konkurujące oferty TP, Netii i Telefonii Dialog (operatorzy 
wykorzystujący łącza DSL) oraz UPC i Vectry (operatorzy sieci kablowych) 
(zob. Rys 8).  

Rys 8. Porównanie cen detalicznych największych operatorów telekomunikacyjnych 
w Polsce, 2009 r. 

 
                                                 
963   UKE, Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych 

sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU, kwiecień 2009 r., s. 3; UKE, Raport o stanie rynku 
telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 roku, czerwiec 2010 r., s. 16. 
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Źródło: UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 roku, czerwiec 2010 r.964 

(589) Z Rys 8 powyżej wynika, że oferty głównych operatorów w Polsce są podobne 
pod względem cen i oferowanych prędkości dostępu szerokopasmowego. W 2009 
r. TP postanowiła poszerzyć swoją ofertę szerokopasmową o przepustowości na 
poziomie 10 Mbit/s i wyższym. OA wprowadzili podobne oferty.  

(590) Obok technologii DSL i modemów kablowych, inne technologie są obecnie 
wykorzystywane w Polsce w ofertach detalicznego stacjonarnego rynku usług 
dostępu szerokopasmowego. Do tych technologii można zaliczyć połączenia 
poprzez LAN i WLAN wykorzystywane głównie przez licznych lokalnych 
dostawców usług internetowych, którzy konkurują także z dostawcami 
wykorzystującymi łącza DSL i sieci kablowe pod względem cen, promocji i ofert 
łączonych. 

(591) Chociaż od strony podaży wzajemne zastępowanie łączy DSL, modemu 
kablowego czy łączy LAN/WLAN nie jest możliwe, gdyż każda z tych 
technologii wymaga budowy odrębnej sieci, substytucyjność popytu wynikająca z 
podobnych cen i właściwości usług dostępu szerokopasmowego jest 
wystarczająca, aby uzasadnić włączenie modemów kablowych i łączy 
LAN/WLAN do właściwego rynku detalicznego. 

(592) Istnieją też inne wschodzące technologie wykorzystywane do świadczenia 
detalicznych stacjonarnych usług szerokopasmowego dostępu (WiMAX, CDMA, 
FWA, FTTx i łączność satelitarna). Ich zastosowanie do początku 2009 r. było 
jeszcze bardzo ograniczone, a ich udział w rynku stacjonarnych usług 
szerokopasmowych był nadal niewielki (4,3% pod koniec 2009 r.).965 Niemniej 
jednak, ich właściwości użytkowe (przepustowości do 2 Mbit/s w przypadku 
WiMAX i 120 Mbit/s w przypadku FTTH966) i ceny są porównywalne bądź 
lepsze niż oferowane przez operatorów wykorzystujących łącza xDSL i 
operatorów sieci kablowych. Produkty detaliczne oparte na tych technologiach 
także uważa się za należące do rynku właściwego w stopniu, w którym 
wykorzystuje się je do świadczenia detalicznych stacjonarnych usług dostępu 
szerokopasmowego na rynku masowym. 

(593) Nową technologią szerokopasmową, która zyskuje popularność od 2008 r., jest 
ruchomy dostęp szerokopasmowy (Internet mobilny). Liczba nowych ruchomych 
połączeń szerokopasmowych wzrosła od 0 w 2007 r. do ponad 2,47 miliona w 
czerwcu 2010 r.967 Powodem było wprowadzenie przez operatorów telefonii 
ruchomej nowych produktów szerokopasmowych; wzmożona konkurencja 
cenowa po wejściu na rynek w 2008 r. nowego operatora telefonii ruchomej Play; 
duża liczba użytkowników telefonów komórkowych umożliwiających dostęp do 
Internetu oraz umożliwienie klientom dostępu do Internetu na obszarach, gdzie 
inne sieci nie były dostępne.968  

                                                 
964   Dane na koniec 2009 r. UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 roku, 

czerwiec 2010 r., s. 15. 
965  Dokument konsultacyjny UKE w sprawie rynku 4, 2010 r., s. 14. 
966  W 2009 r. Netia wprowadziła ofertę „Szybki Internet – WiMAX”. a UPC, operator sieci kablowych, 

wprowadził oferty dostępu szerokopasmowego z przepustowością do 120 Mbit/s oparte na łączach 
światłowodowych.  

967  załącznik 020 do odpowiedzi TP na pismo z opisem stanu faktycznego, projekt decyzji UKE 
notyfikowany Komisji dotyczący rynku 5, 2011 r., s. 21. 

968  UKE, Analiza rynkowa „Tempo wzrostu popytu na usługi szerokopasmowe”, wrzesień 2009 r., s. 4. 
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(594) Mimo że w 2009 i 2010 r. Internet mobilny należał do najszybciej rozwijającej się 
części rynku detalicznego,969 nie można go obecnie uznać, z powodu pewnej 
liczby istotnych ograniczeń, za pełny substytut stacjonarnych usług dostępu 
szerokopasmowego w Polsce na poziomie krajowym:  

a) Przepustowość i jakość Internetu mobilnego jest mniej przewidywalna i 
niezawodna oraz w dużej mierze zależna od odległości do najbliższej 
stacji bazowej i od warunków atmosferycznych.970 Klienci są częściej 
narażeni na rozłączenie z powodu słabego sygnału ze stacji bazowej, 
przeciążenia i przeładowania sieci lub gorszego bezpieczeństwa sieci.  

b) Ograniczenia transmisji danych nałożone na operatorów telefonii 
ruchomej uniemożliwiają abonentom korzystanie z zaawansowanych 
usług multimedialnych jak np. „streaming media” bądź pobieranie dużych 
plików.971 

c) Ponadto z powodu ograniczonej przepustowości sieci zasięg stacji 
bazowej zmniejsza się („kurczy się”), jeżeli wielu użytkowników łączy się 
w sieci w tym samym czasie.  

(595) Polski regulator rynku telekomunikacyjnego, UKE, przyznał w 2009 r. i 
potwierdził w 2011 r., że ruchome i stacjonarne usługi szerokopasmowe nie są w 
Polsce substytucyjne.972 Według UKE dla większości polskich klientów nie 
istnieje stała substytucyjność pomiędzy ruchomymi i stacjonarnymi usługami 
dostępu szerokopasmowego. Internet mobilny dla użytkowników 
zlokalizowanych na obszarach z rozbudowaną infrastrukturą łączy DSL i kablową 
jest często produktem uzupełniającym. Stała substytucyjność pomiędzy usługami 
Internetu mobilnego a stacjonarnego dostępu szerokopasmowego istnieje tylko w 
przypadku małej grupy konsumentów. Mieszkają oni poza obszarami gęsto 
zaludnionymi, w tym w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich, gdzie 

                                                 
969  Zgodnie z 14-tym sprawozdaniem na temat jednolitego europejskiego rynku łączności 

elektronicznej w styczniu 2009 r. wskaźnik penetracji ruchomych usług szerokopasmowych w 
Polsce wynosił tylko 2,8% liczby ludności, co odpowiadało średniej UE w 2009 r. Według 15-tego 
sprawozdania na temat jednolitego europejskiego rynku łączności elektronicznej w styczniu 2010 r. 
wskaźnik ten osiągnął w Polsce 4,3%, co było wynikiem niższym od średniej UE, wynoszącej 5,2%. 
Jedną z przyczyn popularności tego typu dostępu szerokopasmowego jest brak możliwości 
korzystania ze stacjonarnego dostępu szerokopasmowego. Według UKE w czerwcu 2010 r. 
penetracja ruchomych usług szerokopasmowych osiągnęła w Polsce 6,5% liczby ludności (zob. 
załącznik 020 do odpowiedzi TP na pismo z opisem stanu faktycznego, projekt decyzji UKE 
notyfikowany Komisji dotyczący rynku 5, 2011 r., s. 21.) 

970  UKE, Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego 
TP S.A., lipiec 2009 r., s. 21, 22. 

971  Oferty usług ruchomego dostępu szerokopasmowego o wyższych limitach transmisji danych 
(powyżej 8 GB) są znacznie droższe w porównaniu z ofertami stacjonarnych usług dostępu 
szerokopasmowego odznaczających się porównywalną przepustowością. W marcu 2009 r. 
miesięczne opłaty abonamentowe za usługi ruchomego dostępu szerokopasmowego z limitami 
transmisji danych przekraczającymi 8 GB wynosiły średnio 100 pln (23,72 euro na dzień 30 marca 
2009 r.) w porównaniu z 60 pln (13,60 euro na dzień 30 marca 2009 r.) abonamentu za usługi 
stacjonarnego dostępu szerokopasmowego z większą przepustowością (1 Mbit/s). Źródło: UKE, 
Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP S.A., 
lipiec 2009 r., s 27 oraz UKE, Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych, 
marzec 2009 r., s. 18. Zob. także UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 
2009 roku, czerwiec 2010 r., s. 09. 

972  UKE, Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego 
TP S.A., lipiec 2009 r., s 22. załącznik 20, odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego 
zawierający projekt decyzji UKE notyfikowany Komisji dotyczący rynku 5, 2011 r., s. 1209. 
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ograniczenia techniczne istniejącej infrastruktury DSL pozwalają jedynie na 
dostęp do Internetu o przepustowości poniżej 1 Mbit/s. 

(596) Należy odnotować, że przyczyną popularności Internetu mobilnego w Polsce jest 
w dużej mierze ograniczona dostępność stacjonarnych usług dostępu 
szerokopasmowego na niektórych obszarach, co z kolei wynika z ograniczonej 
konkurencji i rozwoju infrastruktury. 

(597) Wprowadzenie przez dwóch głównych operatorów sieci ruchomych, PTK i PTC, 
własnej oferty stacjonarnych usług dostępu szerokopasmowego w oparciu o 
umowy BSA zawarte z TP jest potwierdzeniem faktu, że z punktu widzenia 
konsumenta ruchome i stacjonarne usługi szerokopasmowe świadczone poprzez 
łącza DSL i sieci kablowe są produktami uzupełniającymi. 

1.1.2. Wniosek 

(598) Właściwy rynek detaliczny obejmuje wszystkie standardowe produkty usług 
dostępu szerokopasmowego oferowane w stałej lokalizacji, świadczone poprzez 
łącza DSL, modemy kablowe, technologie stacjonarnego dostępu 
bezprzewodowego (FWA), LAN/WLAN czy inne technologie udostępniane 
zarówno użytkownikom będącym, jak i niebędącym osobami fizycznymi. 
Właściwy rynek detaliczny nie obejmuje usług ruchomego dostępu 
szerokopasmowego. 

1.2 Właściwe rynki hurtowe 

(599) W zaleceniu Komisji 2007/879/WE zidentyfikowano odrębne rynki hurtowe: (i) 
tzw. rynek 4, tj. rynek uwolnionego dostępu do pętli abonenckiej (LLU) oraz (ii) 
tzw. rynek 5, tj. rynek hurtowych usług dostępu szerokopasmowego (BSA).973 
Wszystkie krajowe organy regulacyjne ds. łączności elektronicznej, które 
analizowały hurtowe rynki usług szerokopasmowych w swoich krajach, w tym w 
krajach, gdzie uwolnienie pętli abonenckiej jest na bardziej zaawansowanym 
poziomie niż w Polsce, także uznały, że usługi dostępu do pętli abonenckiej i 
usługi hurtowego dostępu szerokopasmowego stanowią odrębne rynki właściwe 
nawet na przyszłość.974 Ich wniosek opierał się na argumentacji podobnej do 
przedstawionej poniżej.  

(600) W swoich analizach rynkowych (sprawy PL/2006/0418, PL/2006/0472, 
PL/2010/1137, PL/2011/1184) UKE również określił dwa odrębne hurtowe rynki 
właściwe: hurtowy rynek uwolnionego dostępu do pętli abonenckiej (w tym 
dostępu współdzielonego, do pętli i podpętli abonenckiej) oraz hurtowy rynek 
świadczenia usługi dostępu szerokopasmowego. 

(601) W sprawie Wanadoo España przeciwko Telefónica975 Komisja również wyróżniła 
oddzielne rynki hurtowe LLU i BSA.976 

                                                 
973  Zalecenie Komisji 2007/879/WE z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków 

produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z 
dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych 
sieci i usług łączności elektronicznej (Dz.U. L 344 z 28.12.2007, s. 65). 

974  Zob. sprawy prowadzone zgodnie z art. 7: PL/2006/418, PL/2006/472, CY/2009/0869, 
CY/2009/0870, FI/2008/0839, FI/2009/0900, FR/2008/0780, FR/2008/0781, PL/2010/1137, 
PL/2011/1184. 

975  Sprawa Wanadoo España przeciwko Telefónica, sprawa nr COMP/C-1/38.784, pkt 3.1 i 3.2. 
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(602) Aby określić właściwy/e rynek/i hurtowy/e w niniejszej sprawie, należy 
przeanalizować, czy produkty hurtowych usług dostępu szerokopasmowego 
świadczone na podstawie (i) uwolnionego dostępu do pętli abonenckiej (LLU) i 
(ii) szerokopasmowego dostępu typu bitstream (BSA)977 należą do tego samego 
rynku właściwego, czy też tworzą odrębne rynki. Komisja zatem zbada, czy 
istnieje substytucyjność popytu i podaży między tymi dwoma rynkami.  

(603) Klientami na hurtowym rynku usług dostępu szerokopasmowego są OA 
zainteresowani świadczeniem detalicznych usług dostępu szerokopasmowego 
użytkownikom końcowym. OA z powodu braku własnej sieci krajowej są zależni 
od hurtowych produktów usług dostępu szerokopasmowego.  

(604) Operatorzy wchodzący na rynek prawdopodobnie będą korzystać z sieci 
operatora zasiedziałego, gdyż zbudowanie nowej, alternatywnej infrastruktury 
telekomunikacyjnej z uwagi na znaczne ryzyko związane z inwestycjami 
pociągającymi za sobą koszty utracone jest mało prawdopodobne. Dlatego też, 
OA zazwyczaj postępują według zasady „krok po kroku”, stopniowo 
rozbudowując bazę klientów i inwestując w infrastrukturę. W przypadku budowy 
nowej, alternatywnej infrastruktury telekomunikacyjnej podstawowe znaczenie 
ma uzyskanie minimalnego „krytycznego rozmiaru sieci”, która umożliwi 
osiągnięcie pełnych korzyści z efektu funkcjonowania sieci i korzyści skali oraz 
dalsze inwestycje. To zjawisko jest powszechnie nazywane przez ekonomistów i 
organy regulacyjne „drabiną inwestycyjną” (zob. Rys 9).978 Ta prawidłowość 
skłoniła organy regulacyjne w Europie do niwelowania ustalonych barier wejścia 
i rozwoju poprzez wprowadzenie obowiązku dostępu na różnych poziomach 
infrastruktury operatora zasiedziałego.979 

(605) Pierwszy szczebel „drabiny inwestycyjnej” zajmuje operator, którego strategia 
jest ukierunkowana na rynek masowy (tym samym obejmuje znaczne wydatki na 
marketing i reklamę), ale który działa jedynie jako odsprzedawca produktu 
dostępu xDSL operatora zasiedziałego. Na kolejnym etapie operator korzysta z 
hurtowego dostępu szerokopasmowego BSA, a gdy jego baza konsumentów 
powiększa się, inwestuje on w infrastrukturę i przyłącza się do sieci operatora 
zasiedziałego opierając się na dostępie do uwolnionej pętli abonenckiej (pełny lub 
współdzielony dostęp), który pozwala mu na większą kontrolę nad 
przekazywaniem ruchu transmisji danych na poziomie krajowym. Na ostatnim 
etapie operator może nawet próbować zainwestować w swoją sieć dostępową i 
przyłączyć klientów bezpośrednio do swojej sieci. W ten sposób stopniowe 
inwestycje przybliżają OA do klienta, ograniczają jego uzależnienie od 
hurtowych produktów operatora zasiedziałego i w coraz większym stopniu 

                                                                                                                                                 
976 Komisja dokonała dodatkowego rozróżnienia między hurtowym rynkiem dostępu 

szerokopasmowego, na którym transmisja odbywa się na poziomie regionalnym, a hurtowym 
rynkiem dostępu szerokopasmowego, na którym transmisja odbywa się na poziomie krajowego 
punktu przesyłu danych. Nie istniała wystarczająca substytucyjność popytu pomiędzy uwolnieniem 
dostępu do pętli lokalnej a regionalną ofertą hurtową, gdyż przejście do uwolnienia pętli lokalnej 
było wysoce kosztowne, czasochłonne i ekonomicznie nieopłacalne dla OA na obszarze całego 
kraju.  

977  Produkt BSA zapewniany jest na trzech poziomach dostępu: DSLAM, ATM i IP (IP zarządzane i 
niezarządzane), aczkolwiek do dnia 6 maja 2008 r. tylko poziom ATM był udostępniony OA. 
Dlatego też większość zgromadzonych danych i dowodów w tej sprawie odnosi się do tego 
poziomu. 

978  ERG, Raport w sprawie konkurencji na rynku dostępu szerokopasmowego, Streszczenie, 25 maja 
2005 r., s. 16-21. 

979  ERG, Wspólne stanowisko w sprawie dostępu typu bitstream, przyjęte dnia 2 kwietnia 2004 r. i 
zmienione dnia 25 maja 2005 r., s. 2. 
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umożliwiają mu zwiększanie wartości produktów oferowanych użytkownikom 
końcowym oraz odróżnianie swoich usług od usług operatora zasiedziałego. 
Dostęp do infrastruktury operatora zasiedziałego na coraz wyższych poziomach 
sieci wymaga większych inwestycji, ale zarazem umożliwia większą kontrolę nad 
świadczonymi przez operatora usługami, lepszą ich jakość oraz zapewnia większy 
zysk. 

Rys 9. Koncepcja drabiny inwestycyjnej w odniesieniu do usług DSL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: ERG, Raport w sprawie konkurencji na rynku dostępu szerokopasmowego, 25 maja 2005 r., s. 18. 

 

1.2.1. Substytucyjność między hurtową usługą uwolnionego dostępu do pętli 
abonenckiej (LLU) a hurtowym dostępem szerokopasmowym (BSA) 

(606) Produkt dostępu BSA jest hurtowym produktem zapewniającym przepustowość 
transmisji skierowanej do sieci OA poprzez sieć operatora zasiedziałego, 
umożliwiającym OA dostosowanie niektórych właściwości technicznych 
transmisji typu bitstream i oferowanie usług o wartości dodanej swoim 
klientom.980 Usługi hurtowe BSA obejmują transmisję danych pomiędzy 
udostępnionym OA punktem dostępu do usługi (PDU), a użytkownikiem 
końcowym podłączonym do linii telefonicznej. Usługi BSA oferowane na 
polskim rynku umożliwiają OA zakup hurtowych usług szerokopasmowych i ich 
odsprzedaż użytkownikom końcowym z pewnymi modyfikacjami technicznymi 
oraz nie wymagają od OA inwestycji w kosztowne urządzenia, takie jak centrale 
DSLAM czy węzły sieci ATM.  

(607) Uwolniony dostęp do pętli abonenckiej zdefiniowany w ofercie LLU obejmuje 
część sieci dostępowej pomiędzy przełącznicą główną (PG) operatora będącego 
właścicielem odpowiedniej infrastruktury a lokalem użytkownika końcowego. 
Ponadto dostęp do podpętli abonenckiej obejmuje odcinek sieci dostępowej 
pomiędzy koncentratorem (lub innym pośrednim urządzeniem sieci dostępowej, 
które jest umieszczone bliżej użytkownika końcowego niż PG) a lokalem 
użytkownika końcowego.981 Usługi hurtowego dostępu LLU pozwalają OA na 

                                                 
980   Idem, s. 4. 
981   Zgodnie z definicjami zawartymi w ofertach LLU.  
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dostęp do szerszego zakresu usług. To zapewnia OA większą kontrolę nad 
zakresem usług detalicznych świadczonych za pośrednictwem danego łącza 
abonenckiego, z możliwością dostosowania usługi do szczególnych potrzeb 
użytkowników końcowych oraz zaoferowania im nowych i innowacyjnych usług. 
Z drugiej strony wymaga to od OA dokonania znacznych inwestycji w 
infrastrukturę i urządzenia.  

(608) Zarówno usługi BSA, jak i LLU są zwykle świadczone przez operatora 
zasiedziałego kontrolującego sieci telekomunikacyjne DSL wykorzystywane do 
świadczenia usług dostępu szerokopasmowego. W Polsce TP jest jednym 
operatorem posiadającym sieć PSTN, która obejmuje praktycznie całość 
terytorium kraju. Sieć TP, włącznie z siecią szkieletową i dostępową, jest trudna 
do powielenia zarówno ze względów technicznych, jak i ekonomicznych. Tak 
więc żaden OA nie jest w stanie rozbudować swojej infrastruktury do takiego 
stopnia, aby stanowiła ona realną alternatywę dla sieci TP.982 W rezultacie TP 
została zobowiązana przez UKE do świadczenia na rzecz OA hurtowego 
szerokopasmowego dostępu zarówno na poziomie BSA, jak i LLU.983  

(609) Pewne wskaźniki w zakresie substytucyjności popytu świadczą o tym, że 
produkty hurtowego dostępu BSA i LLU nie są substytucyjne. Przejście z usług 
BSA na LLU jest niezwykle złożone, kosztowne i czasochłonne. W porównaniu z 
usługą BSA, LLU nigdy nie będzie opcją realną ekonomicznie dla OA na całym 
terytorium Polski z powodu wysokich kosztów inwestycji i ograniczonych 
możliwości ich odzyskania. OA chcący zamienić dostęp hurtowy BSA na LLU 
będzie musiał ponieść wysokie koszty, a osiągnie korzyści z tej inwestycji 
dopiero po zbudowaniu wystarczająco dużej bazy klientów i osiągnięciu 
odpowiedniego wskaźnika ARPU984, co nie jest ani pewne, ani natychmiastowe. 

(610) Decyzja OA aby skorzystać z usługi LLU jest poprzedzona szczegółową analizą 
rentowności inwestycji, która przeważnie służy określeniu realnych kosztów OA 
wchodzącego na dany rynek. Przejście z usługi BSA na LLU wymaga poniesienia 
finansowych i administracyjnych kosztów związanych z:  

a) podpisaniem z TP umów o dostępie i kolokacji w zakresie LLU, 

b) ustaleniem planów sieci, przygotowaniem kosztorysu, 

c) zaplanowaniem i sfinansowaniem inwestycji, 

d) złożeniem wniosku o sale kolokacyjne lub powierzchnie dedykowane i 
zainwestowaniem w nie, 

e) zainstalowaniem urządzeń dostępowych (np. central DSLAM, węzłów 
sieci ATM), 

f) spełnieniem formalnych wymagań administracyjnych i położeniem łącza 
światłowodowego między przełącznicą główną TP a siecią OA985. 

(611) Koszty budowy sieci stanowią istotną barierę dla przejścia od produktów 
opartych na BSA do LLU. Uwolnienie pętli abonenckiej i świadczenie usługi 

                                                 
982  UKE, Dokument konsultacyjny z lipca 2009 r., s. 45. 
983  decyzja UKE nr DRTD-SMP-6043-8/06(31) z dnia 26 czerwca 2007 r. oraz decyzja UKE nr DRT-

SMP-6043-23/05 (33) z dnia 14 lutego 2007 r.; zob. także decyzja UKE nr DART-SMP-6040-
2/10(52) z dnia 30 grudnia 2010 r. 

984  ARPU – średni przychód na użytkownika końcowego; jest to jednostka przychodu wytwarzanego 
przez użytkowników końcowych, którym świadczona jest usługa na jednostkę czasu (zazwyczaj na 
rok). 

985  Oferty LLU określają powyższy proces uwolnienia pętli lokalnej. 
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dostępu typu bitstream różnią się poziomem rozbudowy sieci dostępowej. OA, 
dla którego uwolniono pętlę abonencką, obsługuje centralę DSLAM i dalsze 
elementy sieci dostępowej. Z drugiej strony, OA uzyskujący dostęp do produktu 
BSA rozbudowuje swoją sieć do centrali DSLAM (bez obsługi centrali DSLAM i 
bez możliwości modyfikacji technicznej łącza xDSL) lub do węzła sieci ATM, 
bądź do węzła IP.986 Koszty rozbudowy własnej sieci dostępowej stanowią prawie 
70% wszystkich wydatków na infrastrukturę telekomunikacyjną i stanowią koszty 
utracone.987 Infrastruktura dostępowa jest zatem trudna do powielenia, a jej 
koszty są praktycznie nie do odzyskania. Zgodnie z dokumentem KIGEiT988 
koszt sali kolokacyjnej wynosi 140 000 pln / ≈ 40 000 euro989 (jest dzielony 
między wszystkich OA umiejscowionych w pomieszczeniu); ponadto koszt 
instalacji centrali DSLAM wynosi 200 000 pln/ ≈ 57 000 euro.990 

(612) Z tego powodu jest mało prawdopodobne, aby nawet OA, który tak rozbuduje 
sieć, że byłoby możliwe połączenie z siecią TP na wszystkich pośrednich 
punktach dostępu oferty hurtowej BSA, byłby w stanie przejść na usługę LLU 
przed pozyskaniem odpowiedniej liczby klientów. Takie przejście wymaga 
bowiem poważnych inwestycji w sieć dostępową zakończoną w licznych PG 
umiejscowionych bliżej użytkownika końcowego.  

(613) Przejście z oferty hurtowej BSA na LLU wiąże się z poważnymi inwestycjami, a 
oprócz tego między tymi dwoma produktami istnieją oczywiste różnice w 
zakresie funkcjonalności. Operator, dla którego na podstawie umowy z TP 
uwalniana jest pętla abonencka, ma bezpośredni dostęp do skrętki miedzianej i 
może tym samym modyfikować łącze DSL pod względem technicznym oraz 
kontrolować wiele właściwości swoich usług detalicznych, takich jak jakość 
usług i przepustowość. Może zaoferować swoim klientom innowacyjne usługi i 
odróżnić swoje usługi detaliczne od tych świadczonych przez TP. Może 
świadczyć takie usługi jak szybki dostęp do Internetu, usługi głosowe, wideo na 
żądanie bez zakłócania innych usług świadczonych za pośrednictwem tego 
samego łącza.  

(614) Uwolnienie pętli abonenckiej daje większą elastyczność i kontrolę nad detaliczną 
usługą dostępu szerokopasmowego oferowaną użytkownikom końcowym i 
zwykle świadczoną na poziomie przełącznicy głównej. Hurtowe usługi dostępu 
szerokopasmowego w postaci dostępu typu bitstream cechują się natomiast 
zwykle mniejszą elastycznością produktu na poziomie detalicznym i mogą być 
świadczone na wyższym poziomie sieci: w centrali DSLAM (w lokalnym punkcie 
dostępu), w węźle sieci ATM (w regionalnych lub lokalnych punktach dostępu do 
sieci) bądź w węźle IP (w punkcie dostępu na poziomie krajowym). 

(615) Kiedy OA zainwestuje w LLU, jego gotowość do przejścia na BSA może być 
ograniczona. Zazwyczaj inwestycje, których już dokonano stanowią koszty 
utracone i nie mogą być łatwo dostosowane do innego celu ani zwrócone. 
Ponadto powrót OA do produktu BSA już po dokonaniu inwestycji w uwolnienie 
pętli abonenckiej jest raczej nieprawdopodobny z powodu większych korzyści 

                                                 
986  ERG, Wspólne Stanowisko w sprawie dostępu typu bitstream, przyjęte dnia 2 kwietnia 2004 r. i 

zmienione dnia 25 maja 2005 r., s. 5. 
987  UKE, Dokument konsultacyjny z lipca 2009 r., s. 76. 
988  Opinia KIGEiT w sprawie modeli migracji, opublikowana dnia 30 kwietnia 2008 r. na stronie 

internetowej UKE, s. 1. 
989  Zob. przypis 9. 
990  prezentacja Netii, luty 2009 r., s. 21. Zob. także prezentacja Netii, maj 2010 r., s. 9.  
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uzyskiwanych w wyniku większej elastyczności usług i szerszej kontroli nad 
detalicznymi usługami dostępu szerokopasmowego. 

(616) Brak substytucyjności podaży pomiędzy produktami może być także 
potwierdzony brakiem ekonomicznej opłacalności powielania sieci pętli 
abonenckiej operatora zasiedziałego na terytorium Polski. Jak opisano w 
podrozdziale 3.1, powielanie lokalnej sieci dostępowej TP jest nieopłacalne. 

(617) Komisja stwierdza zatem, że nie istnieje substytucyjność popytu i podaży 
pomiędzy hurtowym rynkiem uwolnionego dostępu do pętli abonenckiej (LLU) a 
hurtowym rynkiem BSA. 

1.2.2. Wykluczenie innych technologii z hurtowych rynków właściwych  

(618) Oprócz xDSL istnieje szereg innych rodzajów sieci wykorzystywanych do 
świadczenia detalicznych usług dostępu szerokopasmowego na polskim rynku: 
sieci telewizji kablowych, Internet mobilny, LAN/WLAN Ethernet, CDMA, 
WiMAX, stacjonarny bezprzewodowy dostęp szerokopasmowy, dzierżawione 
łącza światłowodowe i inne technologie (np. sieci radiowe WIFI i HiS oraz 
łączność satelitarna). Nawet jeśli właściwy rynek detaliczny obejmuje wszystkie 
standardowe produkty szerokopasmowe świadczone w stałej lokalizacji, czy to 
poprzez xDSL, czy sieć kablową (czy też poprzez inne technologie wprowadzone 
na „rynek masowy”), Komisja uważa, że dostęp do tych innych sieci nie może 
być uznany w Polsce za substytucyjny na poziomie hurtowym. 

(619) Operatorzy świadczący detaliczne usługi szerokopasmowe w oparciu o własną 
infrastrukturę opartą na technologii innej niż DSL nie są obecnie zobowiązani 
poprzez przepisy regulacyjne do oferowania hurtowego produktu usług dostępu 
szerokopasmowego, ani nie oferują takiego produktu z własnej inicjatywy.  

(620) Obecnie stosowana technologia modemów telewizji kablowej nie jest substytutem 
dla technologii dostępu xDSL. Substytucyjność popytu jest ograniczona poprzez 
znaczne koszty, które należałoby ponieść w przypadku przejścia z xDSL do 
technologii modemów kablowych, a także przez mały zasięg geograficzny i 
rozdrobnienie sieci telewizji kablowych w Polsce: 

a) Po pierwsze, koszty związane z przejściem z jednej platformy technologicznej 
do innej technologii są bardzo duże, ponieważ pociągają one za sobą rozbudowę 
sieci OA łączącej węzły telekomunikacyjne z siecią telewizji kablowej (sieć 
xDSL i sieć telewizji kablowej nie mają tej samej topologii). To wymaga 
umieszczenia dodatkowych urządzeń (do przekazywania i przekierowania 
transmisji danych), uzyskania powierzchni kolokacyjnej oraz dostosowania 
parametrów urządzeń i sieci OA do technologii kablowej, co wymaga 
znacznego czasu i inwestycji. Te wysokie koszty przeważają nad wszelkimi 
bodźcami zachęcającymi do zmiany nawet przy niewielkim, ale trwałym 
wzroście ceny hurtowych produktów dostępu na rynku. Dlatego też przejście 
klientów na produkt hurtowy oparty na technologii kablowej jest wysoce 
nieprawdopodobne, nawet jeśli taki produkt byłby dostępny na rynku w 
przyszłości.991  

b) Po drugie, substytucyjność popytu jest ograniczona zróżnicowanym zasięgiem 
geograficznym dostępnych sieci kablowych i xDSL w Polsce. Sieci telewizji 
kablowych są ograniczone w Polsce do obszarów o gęstszym zaludnieniu, takich 

                                                 
991   Zob. decyzja Komisji w sprawie COMP/38.784, Wandoo España przeciwko Telefónice, pkt 226. 
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jak duże miasta, gdzie operatorzy takich sieci mogą świadczyć usługi dużej 
liczbie klientów. W 2009 r. dostęp szerokopasmowy za pomocą modemu 
kablowego mogło uzyskać tylko około 3,5 mln gospodarstw domowych (na 
obszarze ok. 2,5% terytorium Polski (8 tys. km2)), podczas gdy sieć PSTN TP 
obejmuje swoim zasięgiem prawie 99% terytorium (312 tys. km2).992 Nabywca 
hurtowego produktu dostępowego opartego na modemie kablowym nie byłby 
zatem w stanie oferować usług dostępu szerokopasmowego na terytorium całego 
kraju. Nie tylko zasięg sieci kablowych jest znacznie mniejszy niż zasięg sieci 
xDSL, ale ponadto sieci kablowe w Polsce są rozdrobnione, co oznacza, że OA 
musieliby podpisać umowy z kilkoma operatorami sieci kablowych, aby móc 
obsługiwać ok. 3,5 mln gospodarstw domowych z całkowitej liczby 13 337 
mln.993 Dlatego też wspomniane aspekty zasięgu geograficznego i rozdrobniona 
struktura rynku stanowią poważne ograniczenia w zakresie substytucyjności 
popytu między usługami dostępu poprzez modem kablowy a hurtowymi 
usługami dostępu w oparciu o łącza xDSL. 

c) Ponadto na całym rynku polskim nie istnieją oferty operatorów sieci kablowych 
podobne do hurtowych produktów BSA i LLU. Nawet jeśli świadczenie 
hurtowych usług dostępu szerokopasmowego poprzez sieci kablowe jest 
technologicznie możliwe, wymaga to dodatkowych inwestycji, aby doprowadzić 
sieć OA składającą się z łączy miedzianych do infrastruktury sieci kablowej i 
dostosować ją, aby stała się kompatybilna z siecią kablową.  

(621) Z powyższych powodów związanych z ograniczoną dostępnością oraz 
ograniczeniami technicznymi obecne sieci kablowe nie stanowią substytutu 
popytu dla sieci xDSL. 

(622) Powyższe rozważania dotyczące braku substytucyjności pomiędzy ofertami 
hurtowego dostępu szerokopasmowego w oparciu o łącza DSL a ofertami na 
bazie modemów telewizji kablowej odnoszą się przez analogię do innych 
technologii usług dostępu szerokopasmowego wspomnianych powyżej, których 
wskaźnik penetracji jest bardzo niski i które są dostępne tylko dla ograniczonej 
liczby klientów na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Budowa tych sieci jest 
kosztowna, a ich rozmiar jest jak dotąd ograniczony. Należy jednak w 
szczególności zaznaczyć, że: 

a) Technologie LAN/WLAN Ethernet nie są substytucyjne dla DSL na poziomie 
hurtowym. Na początku 2009 r. obejmowały one około 12% łączy abonenckich 
w Polsce i były wykorzystywane przez niewielkich operatorów głównie w 
obrębie małych obszarów, takich jak pojedyncze budynki czy ulice z 10-200 
łączami abonenckimi.994 Zważywszy na ograniczony zasięg geograficzny sieci 
LAN/WLAN Ethernet, OA nigdy nie brałby pod uwagę przejścia z DSL na 
LAN/WLAN. Technologia LAN/WLAN umożliwiłaby mu podłączenie tylko 
niewielkiej grupy abonentów, co nie gwarantowałoby przychodów koniecznych 
do odzyskania kosztów poniesionych w związku z zakupem i instalacją 
niezbędnych urządzeń.  

b) Odnośnie do technologii radiowej, istnieje wiele ograniczeń uzasadniających jej 
wykluczenie z właściwego rynku hurtowego. Od strony popytu OA nie 
rozważałby przejścia od produktu hurtowego opartego na łączach DSL do 
produktu hurtowego opartego na technologii radiowej z powodu większej 

                                                 
992  UKE, Dokument konsultacyjny z lipca 2009 r., s. 23. 
993  Mały Rocznik Statystyczny Polski, 2009, s. 119. 
994  UKE, Dokument konsultacyjny z lipca 2009 r., s. 23. 
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zawodności i zrywania połączenia w wyniku zwiększającej się liczby 
użytkowników korzystających z usług w tym samym czasie. Co więcej, istnieją 
ograniczenia związane z przepustowością dostępną dla użytkowników, 
uzależnieniem jakości usług od warunków atmosferycznych i odległości od 
radiowej stacji bazowej. Ponadto te systemy wymagają spełnienia niektórych 
warunków technicznych, takich jak wzajemna widoczność stacji bazowej i stacji 
użytkownika.995 W 2009 r. na takich technologiach bazowało mniej niż 1% 
wszystkich abonenckich łączy szerokopasmowych.996 Te nowe sieci pozostają 
rozdrobnione, a ich obecność ogranicza się głównie do dużych miast. 

(623) W każdym przypadku, jak zostanie wykazane poniżej, niezależnie od włączenia 
technologii alternatywnych (w tym technologii kablowej, modemów w sieciach 
łączności ruchomej, technologii radiowej, LAN/WLAN i innych technologii) do 
rynków hurtowych, wspomniane technologie nie ograniczają możliwości TP do 
wykorzystywania na rynku detalicznym jej silnej pozycji na rynkach hurtowych. 

1.2.3. Wniosek 

(624) Do celów niniejszej decyzji zidentyfikowano zatem dwa właściwe rynki hurtowe: 

(i) rynek hurtowy usług BSA; 

(ii) rynek hurtowy usług uwolnionego dostępu do pętli abonenckiej (LLU). 

(625) Odrębne rynki hurtowe zdefiniowano, ponieważ odrębne produkty hurtowe 
wymagają różnego poziomu rozbudowy sieci po stronie OA i pozwalają na różne 
poziomy zróżnicowania ofert detalicznych. Ponadto istnieją wyraźne różnice 
funkcjonalne pomiędzy nimi, ponieważ usługi LLU pozwalają OA na kontrolę 
istotnej części całkowitego łańcucha wartości i na odróżnienie swojej oferty 
detalicznej od oferty operatora zasiedziałego. Rozdzielenie tych rynków jest także 
zgodne z podejściem Komisji w zakresie definicji rynków podlegających 
regulacji ex ante.997 

2. Właściwy rynek geograficzny 

(626) Właściwy rynek geograficzny zarówno na poziomie detalicznym, jak i hurtowym 
obejmuje całe terytorium Polski. 

(627) Zgodnie z orzecznictwem właściwy rynek geograficzny obejmuje obszar, na 
którym dane przedsiębiorstwa zajmują się dostawą produktów lub świadczeniem 
usług, na którym warunki konkurencji są podobne lub wystarczająco jednorodne i 
który można odróżnić od obszarów sąsiednich, gdyż dominują na nich wyraźnie 
odmienne warunki konkurencji.998 Definicja rynku geograficznego nie wymaga, 
aby warunki konkurencji między podmiotami gospodarczymi lub dostawcami 
usług były idealnie jednorodne. Wystarczy, że są podobne lub wystarczająco 

                                                 
995  Idem, s. 21. 
996  Idem, s. 13 i 20. 
997  Zalecenie Komisji 2007/879/WE z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków 

produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante (Dz.U. L 344 
z 28.12.2007, s. 65). 

998  Zob. decyzję Komisji w sprawie COMP/37.451, Deutsche Telekom AG, pkt 92-93; oraz decyzję w 
sprawie COMP/38.233, Wanadoo Interactive, pkt 205; Zob. również wyrok w sprawie C-27/76 
United Brands przeciwko Komisji, pkt 44; wyrok w sprawie T-322/81 Michelin przeciwko Komisji, 
pkt 26; wyrok w sprawie 247/86, Alsatel przeciwko Novasam, pkt 15. 
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jednorodne, w związku z czym tylko te obszary, na których warunki konkurencji 
są „niejednorodne” nie mogą być uznane za rynek jednolity.999 

(628) W sektorze łączności elektronicznej zakres geograficzny rynku właściwego 
tradycyjnie określa się w odniesieniu do dwóch głównych kryteriów1000, a 
mianowicie obszaru objętego siecią oraz obecności prawnych i regulacyjnych 
instrumentów. W niniejszej sprawie wszechobecna sieć TP ma krajowy zasięg, 
obowiązki regulacyjne (obowiązki świadczenia hurtowych usług dostępu) 
nałożone na operatora zasiedziałego mają zastosowanie ogólnokrajowe (są 
jednorodne na całym terytorium kraju).  

(629) W celu zdefiniowania właściwego rynku geograficznego należy przeanalizować 
warunki konkurencyjne na różnych poziomach łańcucha wartości. 

(630) Na poziomie detalicznym, TP konkuruje z (i) operatorami telewizji kablowej, 
których obszar działania jest ograniczony do konkretnych obszarów i (ii) 
operatorami xDSL, którzy ustalają swoje oferty w oparciu o hurtowy produkt 
obejmujący dostęp do wszechobecnej lokalnej infrastruktury sieciowej TP. Tym 
samym TP konkuruje z OA tworzącymi swoje oferty w oparciu o własną sieć i o 
ogólnokrajowe hurtowe produkty dostępu do sieci TP. Warunki panujące w 
głównych obszarach kreujących koszty (reklama, marketing, obecność produktów 
hurtowych o zasięgu ogólnokrajowym i ceny uśrednione w skali kraju) są 
jednolite w całym kraju. Ponadto, wpływ ogólnokrajowych kampanii 
reklamowych wszystkich operatorów na szczeblu krajowym oraz ceny detaliczne 
TP, które są jednolite w całym kraju i które OA muszą uwzględniać tworząc 
własne oferty detaliczne, wywierają jednolitą presję w całej Polsce. 

(631) TP planuje i reklamuje oferty detalicznego dostępu szerokopasmowego 
przeznaczone na masowy rynek krajowy oraz nalicza jednolite ceny na całym 
terytorium kraju. Stosowanie przez nią cenników ogólnokrajowych wynika z jej 
własnej decyzji biznesowej. Jednolite ceny TP oznaczają, że każda reakcja TP na 
warunki konkurencji w zakresie dostępu szerokopasmowego na określonym 
obszarze, polegająca na obniżeniu cen, dotyczyłaby całego terytorium Polski. W 
rezultacie konkurujący OA (bez względu na zasięg geograficzny i zakres 
działalności) ustalają swoje ceny odpowiednio do krajowych cen TP. OA muszą 
zatem kształtować swoje oferty tak, aby dopasować się do cen TP lub je przebić. 
W konsekwencji, pomimo obecności pewnych subkrajowych „regionalizujących” 
czynników po stronie podaży (fakt, że TP, operator sieci o zasięgu 
ogólnokrajowym, konkuruje z OA, których zasięg geograficzny jest bardziej 
ograniczony), czynniki komercyjne mające decydujący wpływ na świadczenie 
usług dostępu szerokopasmowego tworzą środowisko, w którym warunki 
konkurencyjne są jednorodne w skali kraju.  

(632) Na poziomie hurtowym, TP jest jedynym dostawcą hurtowych usług dostępu 
szerokopasmowego i dlatego też w znacznym stopniu określa warunki 
konkurencji na rynkach hurtowych. Oferty hurtowe TP są wprowadzane na rynek 
na jednorodnych warunkach w całym kraju. Na poziomie hurtowym nie istnieją 
różnice w opłatach miesięcznych związanych z poszczególnymi hurtowymi 
produktami dostępu szerokopasmowego dostarczanymi przez TP. Bez względu na 

                                                 
999  Zob. wyrok w sprawie T-229/94, Deutsche Bahn przeciwko Komisji, pkt 92. Zob. także wyrok w 

sprawie T-139/98, AAMS przeciwko Komisji, pkt 39. 
1000  Zob. np. decyzja w sprawie Telefónica, op.cit., (przypis 998) pkt 211; decyzja Komisji w sprawie 

IV/M.1025 Mannesmann/Olivetti/Infostrada, pkt 17 i decyzja Komisji w sprawie COMP/JV.23 
Telefónica Portugal Telecom/Médi Telecom, pkt 18.  
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to, czy podlegają regulacji, czy nie, oferty hurtowe TP są wprowadzane na rynek 
na warunkach jednorodnych na całym terytorium Polski.  

(633) TP jest jedynym podmiotem udostępniającym hurtową ofertę BSA oraz LLU i w 
znacznym stopniu określa warunki konkurencji na odnośnych rynkach. Nie 
zmieniają tego uregulowania prawne, co więcej, stosowane dotychczas 
uregulowania dodatkowo przyczyniły się do ujednolicenia w całym kraju 
warunków konkurencji związanych z takimi ofertami.  

(634) W swojej odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń TP nie zakwestionowała 
powyższej definicji rynku geograficznego. W odpowiedzi na pismo z opisem 
stanu faktycznego TP wskazuje na ostatnią notyfikację rynku BSA Prezesa UKE 
(marzec 2011 r.) i stwierdza, że Komisja powinna ponownie rozważyć 
geograficzną definicję hurtowego rynku BSA. TP argumentuje, że w notyfikacji 
hurtowego rynku BSA z marca 2011 r. Prezes UKE wyłączył z przyszłego 
uregulowania 20 gmin, w których UKE stwierdziło wysoki poziom konkurencji. 
TP uważa, że "kryteria wyznaczone przez Prezesa UKE dla wyłączenia pewnych 
obszarów spod regulacji wydają się niezwykle restrykcyjne i w związku z 
powyższym okazać może się, iż także na innych niż tylko 10 wskazanych przez 
Prezesa UKE obszarach TP nie posiada pozycji dominującej."1001 TP podkreśla, 
że UKE oparło swoją analizę na danych rynkowych, które były aktualne na 
koniec grudnia 2009 r. Zdaniem TP wyniki zaprezentowane przez Prezesa UKE 
wskazują, że co najmniej od 2009 r. istnieją istotne różnice w poziomie 
konkurencji pomiędzy różnymi obszarami w Polsce. TP zaznacza, że było to 
pierwsze takie badanie i dlatego wydaje się zasadne ponowne przeanalizowanie 
"od kiedy faktycznie występowały na niektórych rynkach lokalnych warunki 
efektywnej konkurencji (tj. TP nie posiadała pozycji dominującej."1002  

(635) Na wstępie Komisja zauważa, że TP nie przedstawia żadnych danych na poparcie 
definicji hurtowego rynku dostępu BSA węższej niż krajowa ani nie kwestionuje 
definicji właściwego geograficznego rynku hurtowego usług dostępu LLU, jako 
krajowego, a także definicji właściwego geograficznego rynku detalicznego jako 
krajowego. Po drugie, wbrew twierdzeniom TP, UKE nie wyłączyło 20 gmin z 
regulacji, a jedynie wyłączyło je do celu notyfikacji. UKE potwierdziło Komisji, 
że przyjmie osobną decyzję dotyczącą tych 20 gmin i notyfikuje Komisji pełną 
analizę rynkową. Po trzecie, wspomniana powyżej notyfikacja nie zawierała 
dokładnej analizy rynku, w związku z czym w swoim piśmie z uwagami z dnia 23 
marca 2011 r.1003 Komisja wezwała UKE do oparcia kolejnej notyfikacji rynku na 
dokładnej analizie wszystkich istotnych elementów strukturalnych (takich jak 
udziały w rynku i ich ewolucja w czasie oraz bariery wejścia), a także czynników 
behawioralnych (w szczególności różnic pod względem cen, funkcjonalności 
produktów/usług i strategii marketingowych).1004  

                                                 
1001  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, 7 marca 2011 r., pkt 502. 
1002  Idem, pkt 498-504. 
1003 Pismo Komisji z uwagami z dnia 23 marca 2011 r. dostępne pod adresem: 

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/poland/registered_notifications/pl20111184/pl
-2011-1184_endatenrpdf/_PL_1.0_&a=d  

1004  W swoim piśmie z uwagami z dnia 23 marca 2011 r., skierowanym do UKE Komisja stwierdziła, 
że: "jeżeli przedmiotowe 20 gmin uważa się za jeden (sub-krajowy) rynek geograficzny, [kolejne 
zgłoszenie powinno] wykazać, że (…) różnice w zakresie podaży i popytu – w porównaniu z dużą 
częścią terytorium Polski będącą przedmiotem obecnego zgłoszenia – są stabilne i na tyle znaczące, 
że uzasadniają zdefiniowanie odrębnego rynku. Stanowisko Komisji w sprawie obecnego zgłoszenia 
pozostaje bez uszczerbku dla jej ewentualnego stanowiska zarówno wobec zapowiedzianej przez 
Prezesa UKE analizy rynku dotyczącej pozostałych 20 gmin, jak i wobec innych środków 



 193

(636) Ponadto Komisja podkreśla, że definicja UKE ma charakter przyszłościowy i nie 
obejmuje okresu nadużycia określonego niniejszą decyzją.  

(637) Z tych względów Komisja podtrzymuje swoją definicję rynku geograficznego 
zarówno na poziomie detalicznym, jak i hurtowym. Zdaniem Komisji właściwe 
rynki geograficzne obejmowały, co najmniej do końca 2009 r., całe terytorium 
Polski.  

(638) Podaną przez Komisję definicję właściwego rynku geograficznego wspierają 
również decyzje regulacyjne UKE mające zastosowanie w chwili przyjęcia 
niniejszej decyzji.1005 

(639) W świetle powyższego właściwy rynek geograficzny zarówno na poziomie 
detalicznym, jak i hurtowym obejmuje całe terytorium Polski. 

3. Pozycja dominująca 

(640) Zgodnie z przyjętym orzecznictwem pozycja dominująca to „sytuacja, w której 
przedsiębiorstwo posiada taką siłę ekonomiczną, która pozwala mu 
uniemożliwiać utrzymanie skutecznej konkurencji na rynku właściwym, dając mu 
możliwość zachowywania się w sposób w znacznej mierze niezależny od jego 
konkurentów, klientów i wreszcie konsumentów.”1006 

(641) Pojęcie niezależności, które jest szczególną cechą pozycji dominującej1007, jest 
związane z poziomem presji konkurencyjnej, której podlega dane 
przedsiębiorstwo. Dla określenia pozycji dominującej nie jest konieczne 
stwierdzenie wykluczenia przez danego przedsiębiorcę wszystkich możliwości 
konkurowania na rynku.1008 Stwierdzenie pozycji dominującej wymaga jednakże, 
aby dane przedsiębiorstwo posiadało na tyle znaczącą siłę rynkową, aby 
wywierać zauważalny wpływ na warunki wpływające na rozwój konkurencji.1009 

(642) Jak wyraźnie wynika z orzecznictwa1010, nie jest konieczne udowodnienie, że TP 
posiada pozycję dominującą na rynku detalicznym dla wykazania odmowy 
świadczenia usługi na poziomie hurtowym. W oparciu o informacje za lata 2005-
2009, poniższe podsekcje wykazują, że TP zajmowała pozycję dominującą na 
rynkach hurtowych (podsekcja 3.1) i na rynku detalicznym (podsekcja 3.2).  

                                                                                                                                                 
podejmowanych na poziomie UE w odniesieniu do usług szerokopasmowych w Polsce. Obejmuje to 
również zagadnienie czy uzasadnionym jest by te 20 gmin stanowiło odrębny rynek od pozostałego 
terytorium Polski, jak również czy dokładne wyznaczenie granic obecnie notyfikowanego rynku 
powinno być ponownie rozważone przez Prezesa UKE w świetle analizy rynku, którą przeprowadzi 
na potrzeby zapowiadanej notyfikacji. Ponadto Komisja pragnie przypomnieć, że w 20 
przedmiotowych gminach nadal mają zastosowanie obowiązki ciążące na przedsiębiorstwie 
posiadającym znaczącą pozycję rynkową, aż do czasu kiedy odpowiedni środek zostanie poddany 
konsultacjom krajowym i unijnym, a następnie przyjęty.” 

1005  Zob. PL/2006/418, PL/2006/472. 
1006  Zob. wyrok w sprawie United Brands (przypis 998), pkt 65. 
1007  Zob. wyrok w sprawie 85/76 Hoffmann-La Roche przeciwko Komisji, Rec. [1979] 461 pkt 42-48. 
1008  Zob. wyrok w sprawie United Brands (przypis 998), pkt 113. 
1009  Zob. wyrok w sprawie Hoffmann-La Roche (przypis 1007), pkt 39. 
1010  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1996 w sprawie C-333/94 P Tetra Pak 

przeciwko Komisji (“Tetra Pak II”), Rec. [1996], s. I-5951, pkt 25. Zob. również sprawy połaczone 
6/73 and 7/73 Commercial Solvents przeciwko Komisji, Rec. [1974] 223, pkt 19 - 22. 
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3.1 Pozycja dominująca na rynkach hurtowych (LLU i BSA) 

3.1.1. Udziały w rynku 

(643) Zgodnie z podsekcją 1.2 powyżej właściwe rynki hurtowe to hurtowy rynek usług 
LLU i hurtowy rynek usług BSA. TP jest właścicielem jedynej ogólnokrajowej 
sieci dostępowej oraz jedynym podmiotem świadczącym usługi LLU i BSA w 
Polsce. Dlatego też na rynkach hurtowych, zarówno usług LLU, jak i BSA, TP 
posiada 100% udziałów w rynku.  

(644) Elementy sieci, które znajdują się w posiadaniu OA są rozdrobnione i nie 
umożliwiają żadnemu OA oferowania usługi hurtowej na poziomie krajowym.  

(645) Pozycja dominująca TP musi również być oceniona z uwzględnieniem 
wyróżniających cech świadczonych przez nią usług. TP budowała swoją 
miedziową infrastrukturę dostępową przez długi czas, korzystając z protekcyjnej 
polityki państwa i praw wyłącznych, oraz pokrywała koszty swoich inwestycji z 
dochodów uzyskiwanych dzięki pozycji monopolisty w dziedzinie infrastruktury 
oraz usług telefonii głosowej, a także z dotacji państwowych.  

(646) Jak wyjaśniono w kolejnych podsekcjach, sieć dostępowa TP pozostanie 
zasobem, którego nie da się powielić w krótkim ani średnim, a 
najprawdopodobniej także i w długim horyzoncie czasowym.  

3.1.2. Bariery rozwoju i wejścia 

(647) W niniejszej sprawie, poza monopolem TP na hurtowych rynkach usług LLU i 
BSA, skutkującym brakiem alternatywnych dostawców w zakresie infrastruktury 
na rynku polskim, Komisja zidentyfikowała szereg barier wejścia i rozwoju na 
rynkach właściwych, które zostaną omówione w podsekcjach 3.1.2.1 w 
odniesieniu do hurtowego rynku LLU oraz w podsekcji 3.1.2.2 w odniesieniu do 
hurtowego rynku BSA. 

3.1.2.1. Hurtowy rynek usług LLU 

a) Inwestycje i koszty utracone 

(648) W badanym okresie, nie istniała ekonomicznie opłacalna alternatywa wobec 
infrastruktury TP. Wejście na hurtowy rynek uwolnionego dostępu do pętli 
abonenckiej wymagałoby znacznych inwestycji, wiążących się z wysokimi 
kosztami utraconymi. Takie wysokie koszty utracone, wraz z korzyściami skali i 
wymogiem dużej gęstości zaludnienia charakteryzujące sieci dostępowe, istotnie 
zwiększają bariery wejścia dla podmiotów rozważających budowę nowych sieci 
dostępowych: 

a) Wybudowanie nowej infrastruktury hurtowej wiązałoby się z bardzo znacznymi 
inwestycjami kapitałowymi. W szczególności wymagałoby to znacznych 
inwestycji w zapewnienie odpowiedniej kanalizacji kablowej, doprowadzenie 
łącza oraz instalację odpowiednich urządzeń (np. serwerów BRAS, węzłów sieci 
ATM, central DSLAM i przełącznic głównych). Ponadto biorąc pod uwagę 
skalę prac wymaganych dla powielenia nawet części rozległej lokalnej sieci 
dostępowej TP, budowa zajęłaby długi czas. 
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b) TP musiała dokonać znacznych inwestycji, aby wejść na hurtowy rynek usług 
szerokopasmowych. Jednak te inwestycje dotyczyły tylko kosztów związanych 
z dostosowaniem do transmisji szerokopasmowej istniejących elementów sieci, 
wybudowanych głównie w okresie, kiedy TP była państwowym monopolistą. 
Operatorzy rozważający budowę kompletnej nowej infrastruktury musieliby 
natomiast dokonać znacznych inwestycji, znacznie większych niż tylko koszty 
dostosowania do transmisji szerokopasmowej. Zatem powielenie całej lokalnej 
sieci dostępowej TP jest nieopłacalne. 

c) Koszty związane z inwestycjami w infrastrukturę w większości są kosztami 
utraconymi, tj. nieodwracalnymi. Koszty te nie mogą być odzyskane, jeżeli 
dostawca sieci dostępowej zaprzestanie działalności. Takie koszty stanowią 
znaczną barierę wejścia. Obecność kosztów utraconych jest szczególnie istotna, 
gdy, tak jak w niniejszej sprawie, działający już operator zbudował sieć 
oferującą dużą przepustowość. 

(649) Zważywszy na rosnący popyt na usługi głosowe, niektórzy OA zainwestowali w 
latach 90. w budowę tradycyjnych łączy telekomunikacyjnych. Netia i Telefonia 
Dialog wybudowały około 500 tys. km takich łączy. Z powodu rosnącego popytu 
na ruchome usługi głosowe i zmniejszających się przychodów ze stacjonarnych 
usług głosowych trudniej jest tym operatorom odzyskać znaczne nakłady 
finansowe poczynione w związku z budową własnej sieci. Dzisiejszy ograniczony 
udział inwestycji OA w szkieletową infrastrukturę telekomunikacyjną 
przedstawiony na Rys 10 potwierdza brak opłacalności ekonomicznej takiej 
inwestycji.  

Rys 10 Inwestycje w infrastrukturę szkieletową według operatora 

 
Źródło: UKE, Dokument konsultacyjny z lipca 2009 r. 

(650) Z drugiej strony, aby skorzystać z hurtowych usług dostępu, OA muszą 
zainwestować w sieć dostępową, która łączy ich z infrastrukturą TP. Zmianę w 
udziałach OA w zakresie inwestycji w taką infrastrukturę przedstawiono na Rys 
11, z którego wynika również, że skala inwestycji OA pod tym względem jest 
ograniczona. 
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Rys 11. Inwestycje w sieć dostępową według operatora 

 
Źródło: notyfikacja decyzji UKE w sprawie rynku 4, 2010 r., s. 67. 

(651) UKE przeanalizowało możliwość świadczenia niezależnych usług 
telekomunikacyjnych przez OA na podstawie posiadania trzech ważnych 
elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, a mianowicie: 
telekomunikacyjnych łączy dostępowych, liczby przełącznic głównych (PG) oraz 
pewnej liczby i przepustowości central końcowych. Rys 12 przedstawia udział TP 
i OA w strukturze własnościowej infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Rys 12 Struktura własnościowa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 
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(652) Z Rys 12 wynika, że operator zasiedziały kontroluje zdecydowaną większość 
łączy dostępowych (92,45%). To potwierdza brak ekonomicznych czynników 
zachęcających OA do inwestowania w nowe sieci i powielania istniejącej 
infrastruktury TP.   

(653) Ponadto przełącznice główne (PG), które są istotnym elementem umożliwiającym 
dostęp do infrastruktury na poziomie hurtowym1011, są także w większości 
własnością TP (74,81%). To wzmacnia kontrolę TP nad procesem uwalniania 
dostępu do pętli abonenckiej i dodatkowo osłabia racjonalność ekonomiczną 
powielania sieci TP. 

(654) Wreszcie fakt, że TP posiada 90,70% przepustowości central zapewnia jej jeszcze 
mocniejszą pozycję i stanowi dodatkową barierę dla rozwoju rynku LLU.  

(655) W dużej mierze to właśnie uniemożliwiający powielanie charakter łączy 
abonenckich stanowił bodziec do przyjęcia rozporządzenia nr 2887/2000/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uwolnionego dostępu do pętli 
abonenckiej w grudniu 2000 r. Komisja, w swoim komunikacie COM(2000)237 
w sprawie uwolnionego dostępu do pętli abonenckiej z dnia 26 kwietnia 2000 r., 
zauważyła, że „biorąc pod uwagę wielkość wymaganej inwestycji, bezwzględny 
koszt powielenia ogólnokrajowej sieci operatora zasiedziałego z podobnym 
pokryciem ludności stanowi prawdopodobną barierę wejścia dla konkurenta. Ta 
infrastruktura przy stosowaniu obecnych technologii wydaje się być nieopłacalną 
ekonomicznie i nieracjonalnie trudną do powielenia na poziomie ogólnokrajowym 
w racjonalnym okresie.”1012 

b) Korzyści skali 

(656) Samo udostępnienie pętli abonenckich wiąże się z korzyściami skali. Uwolnienie 
pętli abonenckich dla kilku lokali rozdziela koszty poprowadzenia łącza na 
terenie budynku lub koszty kanalizacji. Podobnie, korzyści skali są kluczowe dla 
dochodowego świadczenia usług typu backhaul i ustanowienia dalszego 
połączenia w rozleglejszej sieci telekomunikacyjnej. Ponadto, korzyści skali 
występują także pod względem usług utrzymania sieci. W rezultacie w przypadku 
wprowadzania i funkcjonowania usług LLU uwidaczniają się znaczne korzyści 
wynikające z gęstości zaludnienia. To oznacza, że do zapewnienia opłacalności 
świadczenia hurtowych usług dostępu potrzebny byłby wysoki wskaźnik 
penetracji. Wejście na rynek jest zatem znacznie trudniejsze w obecności już 
wszechobecnego operatora o ustalonej pozycji. 

c) Brak na rynku przedsiębiorcy o równoważącej sile nabywczej 

(657) Zdolność TP do wykorzystania swojej pozycji rynkowej jako dostawcy 
hurtowych usług szerokopasmowych może być teoretycznie ograniczona przez 
przedsiębiorcę posiadającego równoważącą siłę nabywczą. Zaistnienie takiej 
sytuacji wymagałoby jednak, aby nabywcy hurtowego produktu 
szerokopasmowego byli zdolni do realnego zagrożenia przeniesieniem swojego 
popytu z TP na innego przedsiębiorcę. Jak już podkreślono powyżej, dla 
infrastruktury TP nie istnieje alternatywa na poziomie krajowym, a pojawienie się 
na tym rynku nowego przedsiębiorcy jest wysoce nieprawdopodobne. Dlatego też 

                                                 
1011  OA pragnący uzyskać dostęp do sieci dostępowej TP łączyli się z PG korzystając z usług LLU. 
1012  Komunikat Komisji COM(2000)237 z dnia 26 kwietnia 2000 r., s. 8. Podobne stwierdzenie znajduje 

się także w motywie 45 projektu dyrektywy w sprawie lepszych uregulowań prawnych. 
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żaden z nabywców hurtowego produktu szerokopasmowego nie może wywierać 
równoważącej siły nabywczej na rynku hurtowym. 

3.1.2.2. Hurtowy rynek BSA 

a) Inwestycje i koszty utracone 

(658) TP była i jest jedynym operatorem w Polsce udostępniającym hurtowe produkty 
BSA. Nowi operatorzy starający się zaoferować hurtowe usługi BSA musieliby 
pokaźnie zainwestować w powielenie infrastruktury obejmującej liczne elementy 
sieci i urządzenia umożliwiające obsługę transmisji szerokopasmowej (np. węzły 
sieci ATM, serwery BRAS, łącza dostępowe). Nieopłacalność takiej inwestycji 
wynika z monopolistycznej pozycji TP po stronie podaży na hurtowym rynku 
BSA.1013 

(659) Podobnie jak w przypadku LLU, koszty związane z inwestycjami są w dużej 
mierze utracone, tj. nieodwracalne. Nie mogą być odzyskane, jeśli operator 
świadczący usługi dostępu zaprzestanie działalności. Takie koszty stanowią 
znaczną barierę wejścia. Koszty utracone są szczególnie ważne w przypadku, gdy 
operator działający na rynku zbudował sieć zapewniającą dużą przepustowość.  

(660) Innym argumentem przeciw powielaniu infrastruktury TP jest długookresowy 
horyzont, w którym OA mógłby odzyskać koszty inwestycji oraz niskie 
prawdopodobieństwo takiego zwrotu kosztów. Przyczyną tego są spadające ceny 
stacjonarnej usług głosowych i nadal niski popyt na usługi szerokopasmowe. 

b) Korzyści skali 

(661) W ciągu ostatniej dekady TP z powodzeniem zbudowała sieć dostępową, 
zamortyzowała jej koszty i dostosowała ją do świadczenia usług 
szerokopasmowych. Ponadto TP jest w stanie osiągać znaczne korzyści skali i 
zakresu w stopniu nieosiągalnym dla OA. Te korzyści skali wynikają z charakteru 
inwestycji w sieć dostępową na poziomie ATM: im większa liczba użytkowników 
końcowych na poziomie koncentratora, tym niższe koszty jednostkowe na łącze 
abonenckie. OA próbujący wejść na rynek właściwy i skutecznie konkurować z 
TP musiałby pozyskać znaczną liczbę klientów korzystających z usług 
szerokopasmowych, aby osiągnąć korzyści skali oraz tak samo niski koszt 
jednostkowy na łącze abonenckie, jak TP.  

c) Brak na rynku przedsiębiorcy o równoważącej sile nabywczej 

(662) Podobnie jak w przypadku LLU, także hurtowy rynek BSA charakteryzuje się 
brakiem przedsiębiorcy posiadającego równoważną siłę nabywczą. Mało 
prawdopodobne jest, aby nabywcy hurtowych usług BSA posiadali wystarczającą 
równoważącą siłę nabywczą, aby osłabić pozycję rynkową TP. Klienci TP będą 
mieli równoważącą siłę nabywczą tylko wówczas, gdy będą mogli realnie 
zagrozić nabyciem konkurencyjnego produktu hurtowego, lecz skoro obecnie taki 

                                                 
1013  Po stronie popytu na hurtowym rynku BSA na koniec 2008 r. istniało 15 operatorów. Chociaż 

niektórzy OA, w szczególności Netia i Dialog, posiadają własne elementy infrastruktury 
telekomunikacyjnej, które wybudowano w latach 90., te inwestycje nie oznaczają wejścia na kolejny 
szczebel „drabiny inwestycyjnej”, lecz były wynikiem słabego rozwoju usług głosowych w Polsce, 
którym w tym czasie nie zagrażały sieci GSM. 
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produkt nie jest dostępny, TP faktycznie korzysta z pozycji monopolistycznej na 
rynku właściwym. 

3.1.3. Wniosek 

(663) Podsumowując, potencjalny operator chcący rozpocząć działalność na hurtowych 
rynkach LLU i BSA musiałby uporać się ze znacznymi barierami rozwoju i 
wejścia, co zniechęca do wejścia na rynek wszystkie przedsiębiorstwa. Fakt, że 
nie istnieje rzeczywista ani potencjalna realna alternatywa dla produktu TP 
wzmacnia pozycję dominującą TP na tym rynku. 

(664) Biorąc pod uwagę udziały w rynku oraz bariery rozwoju i wejścia na rynek 
przedstawione powyżej, można stwierdzić, że TP posiada pozycję dominującą 
zarówno na hurtowym rynku LLU, jak i BSA. 

(665) TP nie podważa określonej przez Komisję w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń 
pozycji dominującej TP na właściwych rynkach hurtowych. 

3.2 Pozycja dominująca na rynku detalicznym 

(666) Jak wspomniano powyżej (pkt (643)), z orzecznictwa wyraźnie wynika,1014 że dla 
wykazania odmowy dostępu na poziomie hurtowym nie jest konieczne 
udowodnienie, że TP zajmuje pozycję dominującą na rynku detalicznym. 

(667) W niniejszej sprawie Komisja odniesie się jednak do udziałów w rynku 
detalicznym oraz do barier rozwoju i wejścia, aby wykazać, że TP zajmuje 
pozycję dominującą na rynku detalicznym. Ponadto zostanie wykazane, że silna 
pozycja TP na rynku detalicznym wynika także z jej pozycji monopolistycznej na 
rynku hurtowym. 

3.2.1. Udziały rynkowe 

(668) Tabela 7 i Tabela 8 poniżej przedstawiają udziały operatorów pod względem 
liczby łączy oraz przychodów w rynku detalicznym opisanym w sekcji IV.1 w 
latach 2005-2009. 

                                                 
1014  Wyrok Trybunału z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie C-333/94 P Tetra Pak przeciwko Komisji 

(„Tetra Pak II”), Rec. [1996], s. I-5951, pkt 25. Zob. także sprawy połączone 6/73 i 7/73 
Commercial Solvents przeciwko Komisji, Rec. [1974] s. 223, pkt 19-22. 
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(669) Pod względem liczby łączy w latach 2005-2009 udział TP w rynku detalicznym 
mieścił się w zakresie 58% - 40%. Ponadto obecność na rynku PTK, operatora 
telefonii komórkowej Grupy TP, również aktywnego w segmencie detalicznych 
stacjonarnych usług szerokopasmowych, dodatkowo zwiększa łączny udział 
Grupy TP w rynku detalicznym.  

(670) Poza tym istnieje znaczna różnica pomiędzy udziałem TP w rynku detalicznym a 
udziałami konkurentów. Pod względem liczby łączy największy operator sieci 
kablowych, UPC, miał udział w rynku wynoszący od 6% do 9%, a największy 
konkurent na rynku usług szerokopasmowych xDSL, Netia, od 2% do 9%. W 
rozproszeniu działa duża liczba mikro-konkurentów, których łączny udział 
wynosi od 15% do 21%.1016  

(671) W latach 2005-2009 udziały operatorów sieci kablowych w rynku wynosiły ok. 
20-25%.1017 Ponadto według UKE podczas gdy w Polsce istnieje 13 337 040 
gospodarstw domowych, a operatorzy sieci kablowych są w stanie świadczyć 
usługi ponad 7 mln (52%) z nich, tylko połowa z nich (26%) może potencjalnie 
mieć dostęp do szerokopasmowego Internetu za pomocą sieci kablowej ze 
względu na brak kanału zwrotnego w niektórych łączach kablowych.1018  

                                                 
1015  Udziały Netii obejmują udziały Tele2. Jako oddzielny operator do 2008 roku Tele 2 posiadało 

następujące udziały w rynku: 2005 – 1,22%, 2006 – 0,36%, 2007 – 0,42%. 
1016  UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 roku, s.10 oraz Dane UKE, s.2. 
1017  UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 roku, czerwiec 2010 r., s. 12. 
1018  Na podstawie danych UKE z dokumentu Dokument konsultacyjny w sprawie rynku 4, 2010 r., s. 14 

oraz UKE, Dokument konsultacyjny z lipca 2009 r., s. 22-23. 

Tabela 7. Udziały w rynku detalicznym – pod względem liczby łączy (w %) 

Operator 2005 2006 2007 2008 2009 

TP 57,80 49,57 48,45 43,84 40,0 
PTK 0,00 0,00 0,14 2,01 2,5 
TP + PTK 57,80 49,57 48,59 45,85 42,5 

Netia 1015 3,19 2,10 4,73 6,39 8,7 
Telefonia Dialog 1,77 2,07 2,56 2,90 2,6 

UPC 6,07 5,97 7,12 8,11 9,0 
Multimedia 4,38 3,77 4,47 5,81 5,6 
Vectra 2,86 2,44 3,20 3,98 4,4 
Pozostali 
operatorzy 
 

23,93 34,08 29,33 26,96 27,2 

Źródło: Tabela przygotowana przez Komisję na podstawie dokumentu dane UKE, oraz dokumentu 
odpowiedź UKE na wniosek o udzielenie informacji, 2010 r., s. 3 



 201

 

(672) Pod względem przychodów w latach 2005-2009 udział TP w rynku detalicznym 
mieścił się w przedziale 57%-46%. Obecność na rynku PTK, części Grupy TP 
zajmującej się telefonią ruchomą, również bardzo aktywnej w segmencie 
detalicznych stacjonarnych usług szerokopasmowych, dodatkowo zwiększa 
łączny udział Grupy TP w rynku detalicznym. Poza tym występuje duża różnica 
pod względem przychodów, między TP, a największym konkurentem na rynku 
szerokopasmowych usług xDSL-Netią. W latach 2005-2009 udziały tego OA w 
rynku wynosiły 3% - 5%.  

(673) Jak wyjaśniono w pkt (27) powyżej, dodatkową cechą charakterystyczną rynku 
detalicznego w Polsce jest obecność dużej liczby lokalnych, mikro dostawców 
usług internetowych, których liczbę UKE określa na ponad 1430. Są to liczni, 
lecz bardzo mali operatorzy, oferujący usługi szerokopasmowe głównie na bazie 
technologii Ethernet w mniejszych miejscowościach, osiedlach czy pojedynczych 
blokach mieszkalnych w całym kraju. Według UKE największa grupa tych 
mikro-dostawców oferuje usługi mniej niż 200 abonentom. Ograniczone środki 
finansowe, którymi dysponują tacy OA oraz fakt, że powstali do bardzo 
szczególnych celów (np. świadczenia usług szerokopasmowych na osiedlu 
mieszkaniowym) powoduje, że ich rozwój w przyszłości, a tym samym wzrost 
presji konkurencyjnej na TP z ich strony jest mało prawdopodobny.  

3.2.2. Bariery rozwoju i wejścia 

(674) W niniejszej sprawie istotne są warunki, w jakich TP zbudowała swoją 
infrastrukturę. TP rozbudowywała swoją lokalną infrastrukturę dostępową przez 
długi czas, mając wyłączność na świadczenie usług i przez dziesięciolecia mogąc 
pokrywać koszty inwestycji z przychodów uzyskiwanych dzięki pozycji 
monopolisty na rynku usług telefonii głosowej oraz z dotacji państwowych. 

(675) Ponadto, jak opisano w podsekcji 1.2, brakuje alternatywnej infrastruktury, która 
umożliwiłaby OA oferowanie detalicznych usług szerokopasmowych w skali 
całego kraju i która byłaby substytucyjna dla lokalnej sieci dostępowej TP.  

Tabela 8. Udziały w rynku detalicznym pod względem przychodów (w %) 

Operator 2005 2006 2007 2008 2009 

TP  56,99 49,89 49,98 52,60 45,80 

PTK 0 0 b.d. b.d. 1,9 

TP + PTK 56,99 49,89 49,98 52,60 47,7 

Netia 3,55 3,32 5,52 6,30 4,80 

Telefonia Dialog 1,68 2,27 3,01 3,40 3,00 

UPC   4,08 4,75 6,29 8,30 8,30 

Aster  3,88 3,2 3,4 4,40 4,10 

Multimedia  2,96 2,55 3,12 3,80 3,60 

Pozostali 
operatorzy 

27,58 35,18 30,5 21,20 28,50 
Źródło: Tabela przygotowana przez Komisję na podstawie dokumentu odpowiedź UKE na 
wniosek o udzielenie informacji z dnia 4 grudnia 2009 r. oraz dokumentu odpowiedź UKE na 
wniosek o udzielenie informacji z dnia 19 listopada 2010 r. 
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(676) OA muszą zatem ubiegać się o dostęp do hurtowych produktów 
szerokopasmowych TP lub powielić infrastrukturę TP. Ten drugi wariant nie jest 
ekonomicznie opłacalny. Wysokie koszty powielenia lokalnej sieci dostępowej 
TP lub budowy sieci o zasięgu krajowym, umożliwiającej świadczenie usług 
szerokopasmowego dostępu do Internetu o podobnej charakterystyce, co usługi 
oferowane przez TP, są barierą wejścia dla każdego konkurenta, w tym 
największych konkurentów krajowych lub operatorów zasiedziałych z sąsiednich 
państw członkowskich. Ponadto istnieją dodatkowe ograniczenia. Rozbudowa 
sieci łączności elektronicznej wymaga pokonania licznych barier 
administracyjnych, takich jak uzyskanie pozwoleń od władz lokalnych, 
dostosowanie się do lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego itd. Te 
czynniki sprawiają, że rozbudowa własnej sieci staje się jeszcze bardziej 
kosztowna, długa i trudna. W związku z powyższym powielenie infrastruktury TP 
w rozsądnym czasie byłoby, biorąc pod uwagę obecnie dostępne technologie, 
ekonomicznie nieopłacalne i nadmiernie trudne.  

(677) Mimo faktu, że detaliczny rynek usług szerokopasmowych w Polsce rozwijał się 
przez ostatnie lata, tempo tego rozwoju było powolne. Przyczyną tego jest fakt, że 
konkurenci TP muszą uporać się z istotnymi barierami wejścia i rozwoju, które 
będą opisane w kolejnych punktach. 

a) Pionowe i poziome zintegrowanie TP 

(678) Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że integracja pionowa może być uznana za 
jeden z czynników sprzyjających pozycji dominującej.1019 Integracja pionowa jest 
szczególnie istotna, gdyż TP jest grupą przedsiębiorstw oferujących różne 
produkty, obecnych na wielu różnych rynkach łączności elektronicznej, 
zajmujących bardzo silną pozycję na większości z tych rynków.  

(679) W szczególności, jak wspomniano w podsekcji 3.1.1, z powodu posiadania przez 
TP jedynej sieci telekomunikacyjnej o krajowym zasięgu, operator zasiedziały 
zajmuje pozycję monopolistyczną na rynku hurtowym. To zapewnia TP korzyści 
konkurencyjne na rynku detalicznym. TP może w ten sposób uniknąć kosztów 
transakcji ponoszonych przez jej rywali przy nabywaniu produktów hurtowych 
koniecznych do świadczenia usług na właściwym rynku detalicznym. 

(680) Grupa TP ma silną pozycję na detalicznym rynku niższego szczebla usług 
szerokopasmowego dostępu do Internetu dzięki swojej części detalicznej i PTK 
Centertel, przedsiębiorstwu zależnemu TP, które nie tylko jest istotnym 
uczestnikiem rynku telefonii ruchomej w Polsce, lecz także ważnym operatorem 
świadczącym ruchome usługi szerokopasmowe w Polsce.1020 W 2007 r. PTK 
weszła na detaliczny rynek stacjonarnych usług szerokopasmowych 
wykorzystując hurtowe usługi BSA świadczone przez TP. Fakt, że Grupa TP jest 
reprezentowana na rynku detalicznym przez dwie marki zapewnia operatorowi 
zasiedziałemu kolejną korzyść konkurencyjną.  

(681) W swojej działalności na rynku niższego szczebla TP także odnosi korzyści ze 
współpracy handlowej pomiędzy swoją częścią detaliczną a PTK, którego sieć 
punktów obsługi daje Grupie TP pełną fizyczną obecność na terytorium Polski. 
Gęstość sieci handlowej sprawia, że łatwiej jest określić perspektywy sprzedaży i 

                                                 
1019  Sprawa Hoffmann-La-Roche, (zob. przypis 1007) pkt 48. 
1020  Zarówno na rynku telefonii głosowej GSM, jak i na rynku ruchomych usług szerokopasmowych w 

Polsce PTK ma stabilną pozycję i udział wynoszący ponad 30%. 
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kierować klientami zainteresowanymi usługami szerokopasmowego dostępu do 
Internetu oferowanymi przez TP. 

(682) W tym zakresie TP osiąga istotne korzyści skali dzięki swojej sieci punktów 
obsługi, które wprowadzają na rynek nie tylko detaliczne produkty 
szerokopasmowe, ale także usługi telefonii stacjonarnej i ruchomej. 

(683) W sprawie Michelin Trybunał Sprawiedliwości przeanalizował zagadnienie sieci 
handlowych dających bezpośredni dostęp do klientów i możliwość 
współdziałania handlowego z innymi elementami wachlarza produktów 
przedsiębiorstwa lub grupy, do której to przedsiębiorstwo należy, jako czynniki 
sprzyjające powstawaniu pozycji dominującej.1021 W niniejszej sprawie szeroki 
zasięg detalicznych punktów sprzedaży TP i rozbudowany asortyment 
uzupełniających produktów stanowią istotne czynniki wspierające pozycję 
dominującą operatora zasiedziałego. Koszt i czas budowy przez przedsiębiorstwo 
własnej sieci dystrybucji łącznie z relacjami handlowymi porównywalnymi do 
tych posiadanych przez TP, należy uznać za przeszkodę dla konkurentów przy 
penetracji rynku i ważny czynnik wzmacniający pozycję dominującą TP. 

b) Inwestycje i koszty utracone 

(684) Jak już opisano w rozdziale dotyczącym pozycji dominującej na rynku hurtowym 
(zob. pkt od (648) do (655) oraz od (658) do (660) powyżej), nowi operatorzy 
muszą ponieść znaczne koszty inwestycji, często koszty utracone. Dodatkowo 
koszty utracone są związane z wydatkami na reklamę i promocję niezbędnymi do 
wypromowania marki oraz wyrobienia sobie reputacji i w końcu do zdobycia 
zaufania abonentów. 

(685) TP odnosi korzyści związane z rozpoznawalnością marki i reputacją w Polsce. 
Ponadto TP dokonała znacznych inwestycji w wizerunek marki. Wczesne wejście 
na rynek dało zatem istotną przewagę TP, która zdołała zapewnić swojej marce 
znaczną preferencję wśród konsumentów, niekoniecznie poprzez świadczenie 
lepszych usług niż konkurenci, ale po prostu ze względu na zajmowaną przez 
wiele lat pozycję monopolistyczną. Nowi operatorzy muszą włożyć dużo więcej 
wysiłku w pozyskanie klientów, jeśli chcą nadrobić stracony czas i zniwelować 
różnicę w postrzeganiu marek, a także zapewnić swojej usłudze szerokopasmowej 
taką samą rozpoznawalność marki, jaką cieszy się produkt flagowy 
przedsiębiorstwa dominującego, w szczególności w przypadku gdy nowo 
wchodzący operatorzy próbują odróżnić swoją ofertę od oferty detalicznej TP.  

c) Korzyści skali 

(686) W przypadku świadczenia detalicznych usług szerokopasmowych korzyści skali 
występują zarówno na poziomie technicznym, jak i handlowym. W miarę 
rozbudowy przez operatorów własnej infrastruktury i/lub urządzeń w celu 
uzupełnienia zamówionych usług hurtowych, korzyści skali odgrywają coraz 
ważniejszą rolę (zob. punkty (656) i (661) powyżej). 

(687) Korzyści skali występują także w zakresie kosztów pozyskania klientów, 
zwłaszcza w przypadku rynku masowego, w szczególności jeśli, tak jak w 

                                                 
1021  Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1983 r. w sprawie 322/81, Michelin 

przeciwko Komisji [1983] Rec. 3461, pkt 55, 56 i 58. 
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niniejszym przypadku, kosztowna reklama w środkach masowego przekazu jest 
niezbędna dla zdolności konkurowania. 

d) Ograniczone zróżnicowanie produktowe i cenowe 

(688) Jak wyjaśniono powyżej, oprócz operatorów sieci kablowych i LAN/WLAN, 
pozostali dostawcy detalicznych produktów szerokopasmowych konkurują na 
właściwym rynku detalicznym wykorzystując hurtowy produkt TP. Jakość 
hurtowych produktów szerokopasmowych dostarczanych przez TP jest zatem dla 
OA kluczowym czynnikiem. Niska jakość takich produktów hurtowych w Polsce, 
w szczególności ograniczona przepustowość połączenia, szczegółowo 
przedstawiona poniżej na Rys 13, ma negatywny wpływ na zdolność OA do 
oferowania innowacyjnych produktów. 

Rys 13 Stacjonarne łącza szerokopasmowe według przepustowości, styczeń 2010 r. 

 
Źródło: 15. Sprawozdanie okresowe na temat jednolitego europejskiego rynku łączności elektronicznej, 
25 sierpnia 2010 r. 

(689) Z perspektywy konkurentów TP na rynku detalicznym przepustowość produktu 
szerokopasmowego jest istotną kwestią, gdyż to właśnie przepustowość i cena są 
dwoma głównymi czynnikami uwzględnianymi przez klientów przy zakupie 
konkretnego produktu szerokopasmowego. Jak przedstawiono na Rys 13, 
przepustowość 66,37% łączy internetowych w Polsce nie przekracza 2 Mbit/s.1022 
Spośród pozostałych państw UE tylko na Cyprze udział łączy szerokopasmowych 
o przepustowości poniżej 2 Mbit/s jest wyższy. 

(690) Ponadto, jak wyjaśniono w sekcji IV.2, istnieją wyraźne różnice funkcjonalne 
pomiędzy hurtowym produktem dostępu na poziomie BSA i LLU. Operator 
nabywający uwolniony dostęp do pętli abonenckiej może kontrolować znaczną 
część całkowitego łańcucha wartości i wiele aspektów usługi detalicznej. W 
przypadku hurtowej usługi BSA istnieją natomiast ograniczenia, co do zakresu, w 
którym nabywca może tworzyć innowacyjne usługi na potrzeby własnej oferty 

                                                 
1022  Zob. także 15. Sprawozdanie okresowe na temat jednolitego europejskiego rynku łączności 

elektronicznej, s. 93. 
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detalicznej i odejść wyraźnie od detalicznych ofert TP1023 To oznacza, że OA 
posiadają ograniczoną zdolność różnicowania swoich produktów, szczególnie w 
sytuacji gdy usługa LLU nie jest rozwinięta w Polsce.1024 Zatem, głównym 
elementem wykorzystywanym przez OA w konkurencji z TP jest cena ich 
produktów detalicznych. 

e) Brak przedsiębiorcy o równoważnej sile nabywczej 

(691) Zdecydowana większość klientów na rynku detalicznym nie ma wystarczającej 
siły nabywczej podczas zamawiania usług dostępu szerokopasmowego. 
Operatorzy przygotowują produkty standardowe dla rynku masowego, ustalają 
ceny i inne parametry użytkowe, nie zostawiając miejsca na negocjacje 
indywidualne. 

3.2.3. Wniosek 

(692) Biorąc pod uwagę w szczególności duże udziały w rynku posiadane przez TP, 
wielorakie skutki integracji pionowej w ramach Grupy TP, w tym pozycję 
monopolistyczną na rynkach hurtowych, bariery wejścia i rozwoju na właściwym 
rynku detalicznym oraz brak równoważącej siły nabywczej, Komisja stwierdza, 
że TP zajmuje pozycję dominującą na polskim rynku detalicznym dostępu 
szerokopasmowego. 

3.3 Wniosek dotyczący pozycji dominującej 

(693) W świetle analizy zawartej w podsekcjach 3.1 - 3.2 powyżej, tj. bardzo dużych 
udziałów TP w rynku, obecności barier rozwoju i wejścia oraz braku 
równoważącej siły nabywczej, można stwierdzić, że TP zajmuje pozycję 
dominującą na hurtowych rynkach LLU i BSA.  

(694) Ponadto pozycja dominująca TP na hurtowym rynku usług szerokopasmowych 
ma wpływ na poziom konkurencji na rynku detalicznym, gdzie operator 
zasiedziały także zajmuje pozycję dominującą. TP nie kwestionowała tego 
ustalenia. 

4. Nadużycie pozycji dominującej przez TP 

4.1 Wprowadzenie 

(695) Fakt, że przedsiębiorstwo zajmuje pozycję dominującą nie jest sam w sobie 
sprzeczny z zasadami konkurencji. Jednakże na przedsiębiorstwie zajmującym 
pozycję dominującą, niezależnie od przyczyn takiej sytuacji, ciąży szczególna 

                                                 
1023  W swoim komunikacie w sprawie uwolnionego dostępu do lokalnej pętli abonenckiej 

(COM(2000)237) z dnia 26 kwietnia 2000 (s. 18), Komisja zauważyła w tym względzie, że 
„[u]sługa tego typu pozwala operatorowi zasiedziałemu na zachowanie kontroli nad tempem 
rozwoju usług dostępu o wysokiej przepustowości i kontroli obszarów geograficznych, na których ta 
usługa została wprowadzona. Priorytety operatorów zasiedziałych mogą nie być zbieżne z 
priorytetami nowych operatorów. Takie usługi należy więc uznać za uzupełniające inne formy 
dostępu do uwolnionej pętli opisane powyżej (tj. pełnego dostępu do uwolnionej pętli abonenckiej i 
współdzielonego dostępu do uwolnionej pętli abonenckiej), ale nie stanowiące substytutu dla nich.” 

1024  Do końca 2008 r. w Polsce uwolniono tylko 1632 łącza; do końca 2009 r. ta liczba wzrosła do 51 
614. Zob. UKE, Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU), październik 2010 r., s. 
4. 
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odpowiedzialność za to, by swym zachowaniem nie naruszało ono skutecznej i 
niezakłóconej konkurencji na rynku wewnętrznym.1025 

(696) Artykuł 102 TFUE zakazuje, jako niezgodnego z rynkiem wewnętrznym, 
nadużywania przez jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw pozycji dominującej 
na rynku wewnętrznym lub znacznej jego części, w zakresie, w jakim może to 
wpływać na handel między państwami członkowskimi. 

(697) Trybunał Sprawiedliwości zdefiniował pojęcie nadużycia w świetle art. 102 
TFUE w następujący sposób: „[p]ojęcie nadużywania jest pojęciem obiektywnym, 
które odnosi się do zachowań przedsiębiorstwa zajmującego pozycję dominującą, 
mogących wpłynąć na strukturę rynku, na którym właśnie na skutek obecności 
takiego przedsiębiorstwa konkurencja jest już osłabiona, oraz stwarzających 
przeszkodę w utrzymaniu istniejącego jeszcze poziomu konkurencji lub w jej 
rozwoju na rynku poprzez stosowanie środków odmiennych od tych, jakie stosuje 
się w warunkach normalnej konkurencji między towarami lub usługami na 
podstawie świadczeń podmiotów gospodarczych.”1026 

(698) Z charakteru zobowiązań nałożonych na mocy art. 102 TFUE wynika, że w 
określonych okolicznościach przedsiębiorstwa zajmujące pozycję dominującą 
mogą być pozbawione prawa do podejmowania działań lub środków, które nie 
stanowią same w sobie nadużycia i które nie byłyby nawet niedopuszczalne, jeśli 
zostałyby przyjęte lub dokonane przez przedsiębiorstwa, które nie zajmują 
pozycji dominującej.1027 Podobnie Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że 
wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa może być nadużyciem i zakazał go na 
mocy art. 102 TFUE, „niezależnie od sposobu i procedury umożliwiającej jego 
osiągnięcie”, a nawet „bez względu na winę.”1028 Ponadto art. 102 TFUE odnosi 
się nie tylko do praktyk, które mogą bezpośrednio szkodzić konsumentom, ale 
również do tych praktyk, które wyrządzają im szkodę naruszając strukturę 
konkurencji.1029 Trybunał orzekł, że „przepisy prawa konkurencji zawarte w 
Traktacie (…) mają na celu ochronę nie tylko bezpośrednich interesów 
konsumentów, lecz również struktury rynku i w ten sposób – konkurencji jako 
takiej”.1030 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem lista nadużyć zawarta w art. 
102 TFUE nie stanowi wyczerpującego wykazu sposobów nadużywania pozycji 

                                                 
1025  Zob. sprawa 322/81 Michalin, pkt 57 (zob. przypis 1021), wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 

września 2009 r. w sprawie T-301/04, Clearstream, pkt 132. 
1026  Wyrok Trybunału z dnia 13 lutego 1979 r. w sprawie 85/76, Hoffmann-La Roche [1979] Rec. 461, 

pkt 91. 
1027  W tym kontekście zob. wyroki w sprawie 322/81 Michelin, (zob. przypis 1021), pkt 57, oraz w 

sprawie T-111/96, ITT Promedia przeciwko Komisji [1998] Rec. II-2937, pkt 139; wyrok Sądu 
Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. w sprawie T-301/04, Clearstream, pkt 133. 

1028  Zob. wyroki w sprawie 6/72 Europemballage i Continental Can przeciwko Komisji [1973] Rec. 215, 
pkt 27 i 29; w sprawie T-128/98 Aéroports de Paris przeciwko Komisji [2000] Rec. II-3929, pkt 
170. 

1029  Wyroki Trybunału z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie C-95/04 British Airways, pkt 106-107 oraz w 
sprawie Europemballage i Continental Can (zob. przypis 1028), pkt 26. W art. 3 TFUE wspomina 
się obecnie, że jednym z celów Unii Europejskiej jest budowa wspólnego rynku, która zgodnie z 
Protokołem nr 27, obejmuje także ochronę niezakłóconej konkurencji. 

1030   Zob. wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 r. w sprawach połączonych C-501/06 P, C-513/06 
P, C-515/06 P i C-519/06 P GlaxoSmithKline Services i in. przeciwko Komisji i in. GSK, pkt 63. 
Zob. także wyrok Trybunału z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie C-8/08 T-Mobile Netherlands i in., 
pkt 38 i 39. 
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dominującej zakazanych Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE).1031  

(699) Jak podkreślił Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Tetra Pak II, fakt, że 
zachowanie dominującego przedsiębiorstwa noszące znamiona nadużycia ma 
niekorzystny wpływ na rynek inny niż ten, na którym to przedsiębiorstwo 
dominuje, nie stoi w sprzeczności z zastosowaniem art. 102 TFUE.1032 

(700) Przedsiębiorstwa mają, co do zasady, swobodę wyboru partnerów biznesowych.1033 
Komisja uważa, że interwencja na podstawie prawa konkurencji wymaga 
starannego rozważenia, kiedy zastosowanie art. 102 TFEU może doprowadzić do 
nałożenia na przedsiębiorstwo dominujące obowiązku dostawy.1034 Istnienie 
takiego obowiązku może osłabić bodźce przedsiębiorstwa do inwestycji i 
innowacji. Świadomość możliwości podlegania nałożonemu wbrew woli 
obowiązkowi dostawy może prowadzić przedsiębiorstwo posiadające pozycję 
dominującą do zaniechania inwestycji lub mniejszych inwestycji. 

(701) Pojęcie odmowy dostawy obejmuje szeroki zakres praktyk, takich jak odmowa 
dostawy produktów klientom istniejącym lub nowym,1035 odmowa udzielenia 
licencji na prawa własności intelektualnej,1036 w tym kiedy licencja jest niezbędna 
do zapewnienie informacji dotyczących interfejsów,1037 lub odmowa przyznania 
dostępu do niezbędnych urządzeń lub sieci.1038 

(702) W sprawie Clearstream1039 Sąd Pierwszej Instancji podtrzymał decyzję Komisji 
przeciwko Clearstream dotyczącą nadużycia pozycji dominującej poprzez m.in. 
niezgodną z prawem odmowę świadczenia pierwotnych usług rozliczeniowych i 
rozrachunkowych bankowi Euroclear („EB”), pośrednikowi wysokiego szczebla 
(którego klientami są banki) i konkurentowi na rynku niższego szczebla. W wyroku 
tym Sąd stwierdził, że „Komisja słusznie uznała, że termin na uzyskanie dostępu 

                                                 
1031   Zob. wyroki w przypisie 451 i wyrok Trybunału w sprawach połączonych C-395/96 P i C-396/96 P 

Compagnie maritime belge transports a.o. przeciwko Komisji [2000] Rec. I-1365, pkt 112. 
1032   Wyrok Trybunału z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie C-333/94 P Tetra Pak przeciwko Komisji 

(„Tetra Pak II”) [1996] Rec. I-5951, pkt 25. W tym kontekście przykładów nadużyć wpływających 
na rynki inne niż zdominowany dostarczają wyroki Trybunału w sprawach połączonych 6/73 i 7/73 
Commercial Solvents przeciwko Komisji [1974] Rec. 223 oraz w sprawie 311/84 CBEM przeciwko 
CLT i IPB [1985] Rec. 3261. W wyrokach w sprawie C-62/86 AKZO przeciwko Komisji [1991] Rec. 
I-3359 i w sprawie T-65/89 BPB Industries i British Gypsum przeciwko Komisji [1993] Rec. II-389 
sądownictwo wspólnotowe uznało za nadużycia niektóre zachowania na rynkach innych rynek 
zdominowany i mające wpływ na rynek zdominowany. 

1033   Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie COMP/ 37.792 Microsoft, pkt 547. 
1034   Wyrok Trybunału w sprawach połączonych C-241/91 P i C-242/91 Radio Telefis Eireann (RTE) i 

Independent Television Publications (ITP) przeciwko Komisji (Magill) [1995] Rec. I-743, pkt 50. 
Zob. także wyrok w sprawie C-418/01 IMS Health przeciwko NDC Health [2004] Rec. I-5039, pkt 
35; sprawa T-201/04 Microsoft przeciwko Komisji [2007] Zb.Orz. II-3601, pkt 319, 330, 331, 332 i 
336. 

1035   Wyrok Trybunału w sprawach połączonych 6/73 i 7/73 Istituto Chemioterapico Italiano i 
Commercial Solvents przeciwko Komisji [1974] Rec. 223. 

1036   Wyrok Trybunału w sprawach Magill (przypis 1044); IMS Health (zob. przypis 1032). Wyroki te 
wskazują, że w wyjątkowych okolicznościach odmowa udzielenia licencji na prawa własności 
intelektualnej jest nadużyciem. 

1037   Zob. wyrok w sprawie Microsoft, zob. przypis 1033. 
1038   Zob. decyzja Komisji 94/19/WE z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie IV/34.689 Sea Containers 

przeciwko Stena Sealink – środki przejściowe (Dz.U. L 15 z 18.1.1994, s. 8) oraz decyzja Komisji 
92/213/EWG z dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie IV/33.544 British Midland przeciwko Aer Lingus – 
(Dz.U. L 96 z 10.4.1992, s. 34). 

1039  Wyrok z dnia 9 września 2009 r. w sprawie T 301/04, Clearstream Banking AG i Clearstream 
International SA przeciwko Komisji. 
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przekraczał znacznie to, co można uznać za rozsądne i uzasadnione, prowadząc 
w ten sposób do stanowiącej nadużycie odmowy świadczenia usługi, powodującej 
niekorzystne warunki konkurencji dla EB na rynku właściwym.”1040 Sąd Pierwszej 
Instancji orzekł również, że w celu stwierdzenia nadużycia w rozumieniu art. 102 
TFUE, dana odmowa świadczenia musi umożliwiać wyeliminowanie wszelkiej 
konkurencji na rynku po stronie usługobiorcy, odmowa nie może być obiektywnie 
uzasadniona, a sama usługa musi być sama w sobie niezbędna do wykonywania 
działalności usługobiorcy. Według Sądu produkt lub usługę uważa się za niezbędną 
lub istotną, jeśli nie istnieje jej rzeczywisty lub potencjalny substytut.1041 

(703) Komisja w Komunikacie zawierającym wytyczne w sprawie priorytetów, którymi 
będzie się kierować przy stosowaniu art. 102 TFUE wskazała, że będzie traktować 
przypadki odmowy dostawy w rozumieniu art. 102 TFUE priorytetowo, jeżeli: i) 
odmowa dostawy dotyczy produktu lub usługi, obiektywnie niezbędnych do 
skutecznego konkurowania na rynku niższego szczebla, (ii) odmowa 
prawdopodobnie prowadzi do wyeliminowania skutecznej konkurencji na rynku 
niższego szczebla oraz (iii) odmowa prawdopodobnie przynosi szkody 
konsumentom.1042 

(704) Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił, że warunki niezbędne do wykazania że 
odmowa dostawy jest nadużyciem niekoniecznie stosują się do oceny charakteru 
zachowania na które składa się świadczenie usług i dostawa produktów na 
niekorzystnych warunkach lub na warunkach, które mogą nie być interesujące dla 
nabywcy.1043 

(705) W kolejnych podsekcjach Komisja wykaże, odnosząc się między innymi do 
niekorzystnych warunków dostępu proponowanych przez TP, że TP nadużywała 
swojej pozycji dominującej na polskich rynkach dostępu szerokopasmowego, 
realizując strategię odmowy świadczenia usług BSA i LLU (podsekcja 4.2).  

(706) Komisja zbada również istotne okoliczności, w których nastąpiła odmowa dostępu 
ze strony TP (podsekcja 4.3). Poza tym Komisja wykaże, że w wyniku zachowania 
TP o znamionach nadużycia, konkurencja na rynku detalicznym prawdopodobnie 
jest ograniczona oraz że odmowa dostępu ze strony TP prowadziła i 
prawdopodobnie przynosi szkody konsumentom (podsekcja 4.4). 

4.2 Odmowa udzielenia przez TP dostępu do swojej sieci 

4.2.1. Strategia ograniczania konkurencji przez TP 

(707) Jak opisano w sekcji VIII.1, Komisja dysponuje dowodami świadczącymi o tym, że 
TP podejmowała działania mające na celu utrudnienie OA skutecznego dostępu do 
sieci operatora zasiedziałego oraz korzystania z jego hurtowych produktów 
szerokopasmowych.  

                                                 
1040   Sprawa Clearstream, op. cit., pkt 151. 
1041   Idem, pkt 147. 
1042   Zob. „Wytyczne w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 

82 Traktatu WE [obecnie art. 102 TFUE] w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze 
praktyki wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące”, komunikat Komisji 
C(2009) 864 wersja ostateczna z dnia 9 lutego 2009 r., Dz.U. 2009/C 45/02. 

1043  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 2011 w sprawie C-52/09, TeliaSonera Sverige, 
pkt 55. 
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(708) Pochodzące z okresu zaistnienia omawianych okoliczności dowody zgromadzone 
w obiektach TP wskazują, że nawet przed wprowadzeniem ofert ramowych, na 
podstawie których OA mogli negocjować warunki dostępu do produktów 
hurtowych TP, strategia TP zmierzała do "utrudnieni[a] operatorom dostępu do 
pętli lokalnej” oraz „maksymalnego utrudnienia operatorom uzyskania informacji o 
strukturze sieci TP S.A". Celem TP była również: „ograniczona oferta hurtowa 
produktów [LLU]” oraz „opóźnienie wdrażania oferty [BSA].”1044 W innym 
dokumencie TP zdefiniowała swoją strategię w następujący sposób: 
„minimalizowanie sprzedaży PKO [Pion Klientów-Operatorów – część hurtowa 
TP] w celu ochrony przychodów detalicznych”.1045 

(709) W rezultacie TP nie współpracowała z UKE, m.in. odmówiła przygotowania 
projektu oferty BSA na początku procesu wprowadzania usług BSA na rynek.  

(710) Jak zostanie wyjaśnione poniżej, stosowana przez TP strategia ograniczania 
konkurencji obejmuje każdy etap dostarczania przez TP produktów hurtowych OA. 
Utrudniając proces uzyskiwania przez OA dostępu do lokalnej sieci dostępowej TP 
uniemożliwia im wejście na rynek detalicznych usług szerokopasmowych oraz 
ekspansję na tym rynku, tym samym chroniąc własne przychody detaliczne. Na 
skutek strategii stosowanej przez TP, w celu uzyskania dostępu do jej 
infrastruktury OA musieli przejść długi i uciążliwy proces, co utrudniało rozwój 
rynku szerokopasmowego w Polsce. 

(711) Jeden z OA, PTC, podsumował sytuację na rynku w następujący sposób: „[w] 
ocenie PTC strategia działanie TP na rynku świadczenia usługi BSA i LLU ma na 
celu ograniczenie rozwoju działalności OA w zakresie świadczenia usług 
szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Oceniamy, iż obowiązki regulacyjne 
nałożone na TP powinny wymusić na przedsiębiorstwie takie działania, jakby 
funkcjonowało ono na rynku skutecznie konkurencyjnym. Jednakże TP, pomimo 
posiadanych obowiązków regulacyjnych, nie traktowała i nie traktuje OA jako 
klientów usług hurtowych, których potrzeby należy identyfikować i zaspokajać (…), 
tylko jako przedsiębiorstwa, których wpływ na rynek należy ograniczać. Przyjęta 
przez TP strategia działania w stosunku do OA powoduje, iż operatorzy ci borykają 
się z dużą ilości[ą] problemów we współpracy z TP, które dotyczą bieżącej 
współpracy, jak również zagadnień o charakterze strategicznym.”1046 

(712) W kolejnych podsekcjach, odnosząc się do dowodów przedstawionych w rozdziale 
VIII, Komisja przedstawi elementy składające się na odmowę udzielenia przez TP 
dostępu do produktów hurtowych na wszystkich etapach procesu uzyskiwania 
dostępu do sieci TP, tj.: 

− proponowanie niekorzystnych warunków dostępu OA do hurtowych 
produktów szerokopasmowych (podsekcja 4.2.2); 

− opóźnianie procesu negocjacji ma różnych jego etapach (podsekcja 
4.2.3); 

− ograniczanie dostępu do sieci TP (podsekcja 4.2.4); 

− ograniczanie dostępu do łączy abonenckich (podsekcja 4.2.5); 

                                                 
1044   dokument inspekcyjny, s. 11-12, dokument inspekcyjny, s. 17 
1045   Zob. s. 4, wewnętrzna prezentacja TP z dnia 15 kwietnia 2005 r. [Oryginał w j. angielskim; 

podkreślenie w oryginale]. 
1046   odpowiedź PTC z dn. 26 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 4. 
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− odmowę udostępniania wiarygodnych i pełnych informacji ogólnych 
(podsekcja 4.2.6). 

(713) Należy zaznaczyć, że wszystkie wymienione powyżej praktyki stosowane przez TP 
oddziaływały na OA w sposób skumulowany. W trakcie negocjacji TP nie tylko 
proponowała OA niekorzystne warunki, ale też musieli oni przejść długotrwałe 
rozmowy, podczas których zakres negocjacji był ograniczony, gdyż w licznych 
przypadkach OA albo musieli przyjąć propozycje TP, albo przekazać sprawę do 
UKE lub odstąpić od świadczenia hurtowych usług szerokopasmowych. Ci OA, 
którzy zdołali zawrzeć umowę o dostępie, musieli uporać się z szeregiem 
dodatkowych trudności (tj. odrzuceniami zamówień, opóźnieniami, brakiem 
informacji ogólnych lub niepoprawnymi informacjami ogólnymi) na dalszych 
etapach procesu uzyskiwania dostępu do sieci TP. O ile każda z trudności 
rozpatrywana osobno może wydawać się nie tak bardzo uciążliwa, to jednak 
wszystkie razem składają się na zachowanie TP o znamionach nadużycia mające na 
celu zamknięcie dostępu OA do rynku.  

4.2.2. Proponowanie niekorzystnych warunków dostępu OA do hurtowych produktów 
szerokopasmowych 

(714) Komisja ustaliła, że umowy standardowe o dostępie proponowane przez TP i 
stanowiące podstawę dla negocjacji w sprawie usług BSA i LLU zawierały w wielu 
przypadkach postanowienia niekorzystne dla OA, które nie odpowiadały nawet 
minimalnym standardom określonym w ofertach ramowych. Jak wyjaśniono w 
sekcji VIII.2.1, TP wprowadziła w swoich standardowych umowach zmienione 
klauzule ofert ramowych, jednocześnie wyłączając inne postanowienia ofert na 
niekorzyść OA. Takie zmiany nie miały na celu zaproponowania warunków 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb OA i nie były w sposób obiektywny 
uzasadnione. 

(715) Pomimo szeregu kolejnych zmienionych umów standardowych przygotowanych 
przez TP (zob. Tabela 1 i Tabela 3), propozycje operatora zasiedziałego nie 
odzwierciedlały nawet minimalnych wymogów ofert ramowych. W aktach sprawy 
znajdują się liczne oświadczenia OA wskazujące na regularny i konsekwentny 
charakter takiego zachowania ze strony TP. Przykładem jest korespondencja 
pomiędzy Polkomtelem a TP, w której OA wskazał na: „(…) niestosowanie się [w 
trakcie negocjacji] przez TP S.A. do nałożonych na nią obowiązków regulacyjnych 
wynikających z obowiązującej Oferty Ramowej oraz zasady niedyskryminacji."1047 
Telefonia Dialog stwierdziła, że „TP zmieniała wersje projektu umowy, proponując 
nowe zapisy, coraz mniej korzystne dla Operatora Korzystającego. W rezultacie 
tych działań stanowiska Stron zamiast się zbliżać, coraz bardziej odbiegały od 
warunków określonych w Ofercie Ramowej.”1048 

(716) Sytuację pogarszał fakt, że zakres negocjacji był ograniczony i OA mogli albo 
przystać na warunki TP, przekazać sprawę UKE lub zrezygnować z wejścia na 
rynek (zob. podsekcja VIII.2.2.5). W tym kontekście, Polkomtel wyjaśnił, że 
chociaż był „zainteresowany ustalaniem warunków współpracy w trybie negocjacji, 
jednakże muszą one uwzględniać nałożone na każdą ze stron obowiązki 
regulacyjne". W tym przypadku, jak i w wielu innych "[t]aka postawa TP S.A. 
zmusiła Polkomtel S.A. do zaakceptowania projektu umowy, który znacząco 

                                                 
1047  pismo Polkomtela z dnia 17 marca 2009 r., s. 1886. 
1048  odpowiedź Telefonii Dialog na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 9. 
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odbiegał od warunków określonych w Ofercie Ramowej.”1049 W podobny tonie w 
dowodach przekazanych przez UKE stwierdza się, że „TP nie prowadziła w ogóle 
negocjacji z OA w dobrej wierze.”1050 

(717) Pomimo, że od 2006 r. w przypadku usług LLU i od 2008 r. w przypadku usług 
BSA, UKE dołączało do każdej oferty ramowej wzór umowy mogący służyć jako 
podstawa do prowadzenia negocjacji, TP zgodziła się na ich wykorzystanie dopiero 
w Porozumieniu zawartym z UKE w październiku 2009 r. Przed tym terminem 
przedstawiane przez OA propozycje oparcia negocjacji na takich wzorach umów 
pozostawały bezskuteczne. Ilustruje to wewnętrzny dokument TP, potwierdzający, 
że PTC była gotowa: „podpisać projekt umowy załączony do decyzji UKE z dnia 3 
kwietnia 2007 z ewentualnymi koniecznymi, zdaniem Stron, zmianami lub 
uzupełnieniami" w tym samym dokumencie stwierdza się, że „TP nie zgadza się na 
propozycje PTC.”1051  

(718) OA byli zmuszani do przyjęcia propozycji TP lub do rezygnacji z negocjacji. Jeden 
z OA stwierdza, że „takie podejście [TP] nie ma chyba nic wspólnego z chęcią do 
komercyjnej współpracy?"1052 Ten sam OA wyjaśnił, że „"[w] ocenie Tele2 
znaczna część postanowień proponowanych przez TP była niezgodna z ofertą 
ramową. W związku z powyższym, Tele2 wystąpiła do Prezesa UKE o wydanie 
decyzji zastępującej umowę. Jednakże ze względu na wolę jak najszybszego 
uruchomienia usługi BSA, Tele2 ostatecznie zawarła umowę z TP, akceptując 
częściowo niekorzystne i niezgodne z ofertą ramową postanowienia."1053 W wyniku 
sytuacji tego typu UKE musiało interweniować po stronie OA, regularnie 
nakładając na TP decyzje zmieniające niekorzystne dla OA warunki.  

(719) Komisja przypomina, że TP ma obowiązek oferowania warunków nie gorszych niż 
warunki ofert ramowych.1054 Zarazem TP miała możliwość udziału w ustanawianiu 
zasad ofert ramowych, chociaż odrzucała ją przez długi czas.1055 

(720) Należy także zaznaczyć, że w Porozumieniu zawartym z UKE w październiku 
2009 r. operator zasiedziały zobowiązał się m.in. do oferowania dwustronnych 
warunków zgodnych z wzorami umów dołączanymi do OR.1056 W rezultacie 
dopiero po zawarciu Porozumienia TP zaproponowała na początku negocjacji wzór 
umowy dołączony do odpowiedniej OR. 

(721) Na podstawie przedstawionej powyżej analizy stwierdza się, że proponowanie 
przez TP niekorzystnych warunków w projektach umów stanowi element odmowy 
udzielenia dostępu do hurtowych produktów szerokopasmowych. 

4.2.3. Opóźnianie procesu negocjacji na różnych jego etapach 

(722) Komisja ustaliła, że oprócz proponowania niekorzystnych warunków TP uciekała 
się przez cały czas trwania procesu negocjacyjnego do zróżnicowanej taktyki 
opóźniającej. Dowody pochodzące od TP świadczą (zob. Tabela 5. Opóźnienia w 

                                                 
1049  Idem. 
1050  uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 38. 
1051  odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 22 grudnia 2009, s. 3. 
1052  Dokument inspekcyjny, wiadomość e-mail prezesa Tele2 do prezesa TP z dnia 16 marca 2007 r., s. 

17. 
1053  odpowiedź Tele2 z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 5. 
1054  Zob. np. pkt (73) i (74). 
1055  Zob. pkt (149). 
1056  Porozumienie UKE-TP z dnia 22 października 2009 r., art. 2 ust. 1 lit. b), s. 4. 
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procesie negocjacji), że takie opóźnianie występowało w 70% negocjacji, których 
nie zamknięto w przewidzianym terminie 90 dni.  

(723) Jak zaznaczono w sekcji VIII.2.2, taktyka opóźniająca TP obejmuje co najmniej 
następujące elementy:  

− opóźnianie rozpoczęcia negocjacji w sprawie dostępu, 

− dalsze opóźnienia na etapie negocjowania warunków umownych, 

− brak umocowania przedstawicieli TP do zaciągania zobowiązań w 
imieniu firmy, oraz 

− opóźnianie podpisania umów. 

Ponadto, TP ograniczyła zakres negocjacji w rezultacie czego OA mogli albo przystać 
na warunki TP, przekazać sprawę UKE lub zrezygnować z negocjacji, co omówiono w 
tytule Ogólna strategia negocjacyjna TP. 

Opóźnianie rozpoczęcia negocjacji w sprawie dostępu 

(724) Jak wyjaśniono w sekcjach VI.1.1 oraz VI.2.1, złożenie przez OA wniosku 
spełniającego wymogi formalne obliguje TP do wyznaczenia daty rozpoczęcia 
negocjacji oraz przekazania OA projektu umowy, który będzie służyć jako postawa 
dla negocjacji. W szeregu przypadków TP nie dochowała wyznaczonych terminów 
i opóźniła rozpoczęcie negocjacji.  

(725) Tabela 6 przedstawia przykłady negocjacji, które rozpoczęły się z poważnym 
opóźnieniem. Np. GH Net złożył wniosek o zawarcie umowy o dostępie BSA dnia 
26 maja 2008 r. TP miała 3 dni na przesłanie projektu umowy, lecz zrobiła to 
dopiero po 226 dniach, tj. 7 stycznia 2009 r. 

(726) Netia przedłożyła TP wniosek o zawarcie umowy LLU dnia 11 kwietnia 2005 r., 
jednakże otrzymała projekt umowy TP dopiero dnia 1 lipca 2005 r., tj. 81 dni 
później, a tylko 9 dni przed określonym terminem zawarcia umowy. Oznacza to, że 
TP przekroczyła o 78 dni przewidziany w ofercie ramowej termin 3 dni na 
przedstawienie projektu umowy LLU, który ma służyć jako podstawa do 
negocjacji. Również w tym przypadku 90% czasu przewidzianego na negocjację i 
zawieranie umowy upłynęło jeszcze zanim OA miał okazję zapoznać się z 
propozycją TP. Netia otrzymała od TP projekt umowy kolokacji (do celów 
uzyskania dostępu do sieci lokalnej TP) dopiero dnia 7 września 2005 r., tj. ponad 
5 miesięcy po złożeniu wniosku przez Netię, mimo wielokrotnych przypomnień ze 
strony OA. 

(727) Komisja powtarza, że TP mogła uniknąć takich opóźnień wykorzystując projekty 
umów w pełni odpowiadające ofertom ramowym przygotowane przez UKE i 
załączane do OR od 2006 r. w przypadku usług LLU i od 2008 r. w przypadku 
usług BSA. Mimo, że TP odrzucała taką możliwości,1057 ostatecznie w 
październiku 2009 r. zobowiązała się wobec UKE do prowadzenia negocjacji z OA 
na podstawie projektów umów przygotowanych przez UKE.1058 Wynika z tego, że 
TP mogła stosować te same standardy przed zawarciem Porozumienia z UKE. 

                                                 
1057  Zob. pkt (337). 
1058  Porozumienie UKE-TP z dnia 22 października 2009 r., art. 3 ust. 1, s. 5. 
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Dalsze opóźnienia na etapie negocjowania warunków umownych 

(728) Fakt, że na początku negocjacji z OA TP przedstawiała projekt umowy, który nie 
odzwierciedlał nawet minimalnych obowiązków regulacyjnych, ma poważne 
konsekwencje pod względem długości negocjacji. Jak wynika z tabeli Tabela 5 TP 
rzadko wywiązywała się z obowiązku zawarcia umów o dostępie lub umów 
kolokacji w terminie 90 dni. 

(729) W licznych oświadczeniach OA znajdujących się w aktach Komisji konsekwentnie 
podkreśla się negatywne skutki pod względem dodatkowego czasu i wysiłku, jaki 
dla OA miały podejmowane przez nich próby przekonania TP do zawarcia w 
projekcie umowy minimalnych standardów z ofert ramowych. Np. w przypadku 
GTS Energis negocjacje w sprawie dostępu LLU zakończono z poważnym 
opóźnieniem 698 dni. Wspomniany OA poinformował, że „ [w]śród różnych 
czynników wpływających na długość procesu uzyskiwania dostępu do hurtowych 
produktów szerokopasmowego dostępu do Internetu, zdaniem GTS Energis, łącznie 
z implementacją do współpracy z TP zmian wprowadzonych stosownymi decyzjami 
Prezesa UKE do oferty ramowej dot. BSA, należy wymienić: (i) długi czas 
negocjacji umowy w zakresie zapisów umownych przenoszących zapisy oferty, co 
do których TP zgłasza sprzeciw lub odmiennie je interpretuje, a które to zapisy 
wielokrotnie są kluczowe dla podstawowych idei współpracy(…).”1059 

(730) Także Polkomtel stwierdził, że „[b]rak zgody TP S.A. w trakcie negocjacji na 
zastosowanie w stosunku do Polkomtel S.A. warunków odpowiadających 
postanowieniom Oferty Ramowej BSA oraz warunkom oferowanym innym 
uczestnikom rynku”1060 miał negatywny wpływ na długość negocjacji. Ostatecznie 
Polkomtel zdecydował się nie świadczyć usług szerokopasmowych w oparciu o 
produkt hurtowy TP. 

(731) Jak już wyjaśniono w punkcie (364), w wyniku selektywnego przestrzegania przez 
TP obowiązków regulacyjnych i skłonności do wypaczania postanowień ofert 
ramowych na niekorzyść OA, UKE musiało interweniować na rynku, wydając 
nowe decyzje wprowadzające w konkretnych przypadkach warunki współpracy 
dwustronnej.1061 TP wykorzystywała interwencje UKE, dążąc do dalszego 
opóźnienia procesu negocjacji. Ilustruje to oświadczenie GTS Energis, w którym 
mowa o: „długi[m] czas[ie] przygotowania stanowiska TP w zakresie zmian 
wprowadzonych zmianą oferty ramowej co jednocześnie blokuje możliwość 
negocjacji konkretnych postanowień umowy.”1062  

(732) TP utrzymuje, że przedłużała negocjacje ze względu na liczne modyfikacje w 
ofertach ramowych. Komisja powtarza, że modyfikacje w ofertach ramowych nie 
powinny prowadzić do opóźnień po stronie TP. Jak wyjaśniono szczegółowo w pkt 
(350) - (356), chociaż oferty ramowe modyfikowano w związku z koniecznością 
odzwierciedlenia za pomocą poprawek dynamiki rynku i rozwoju sytuacji, 
zachowano ciągłość podstawowych wymogów. Ponadto, oferta ramowa ma pełną 
moc obowiązującą i należy jej przestrzegać, dopóki nie zostanie zastąpiona nową 
ofertą. Poza tym, zasady postępowania administracyjnego, prowadzącego do 
modyfikacji ofert ramowych umożliwiały TP otrzymywanie z wyprzedzeniem 

                                                 
1059  odpowiedź GTS Energis na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 2. 
1060  odpowiedź Polkomtela na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 2. 
1061  Zob. Tabela 5 (kolumna decyzje UKE). 
1062  odpowiedź GTS Energis na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 2. Zob. 

także odpowiedź Telefonii Dialog na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 9-
11 oraz odpowiedź Sferii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 4. 
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pełnych informacji o takich zmianach. Warto zaznaczyć, że inicjatorem wielu 
takich zmian była TP. 

(733) Należy także zauważyć, że do przestrzegania regulacyjnego terminu 90 dni 
operator zasiedziały zobowiązał się dopiero w Porozumieniu zawartym z UKE w 
październiku 2009 r.1063 W rezultacie w 2010 r. na zawarcie umowy z OA TP 
potrzebowała średnio mniej niż 38 dni roboczych. To pokazuje, że TP mogła 
stosować te same standardy przed zawarciem Porozumienia. 

Brak umocowania przedstawicieli TP do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy 
 

(734) Kolejnym elementem strategii TP obliczonej na opóźnianie negocjacji, opisanej w 
podsekcji VIII.2.2.3, jest fakt, że przedstawiciele TP nie byli upoważnieni do 
przyjmowania w imieniu TP jakichkolwiek uzgodnionych postanowień. Netia 
stwierdziła, że „ wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w której osoby uczestniczące 
w spotkaniach negocjacyjnych nie były uprawnione do wprowadzania zmian w 
treści Umowy/Aneksu co wydłużało proces negocjacyjny ze względu na fakt, iż 
każda zmiana ulegała wewnętrznym konsultacjom w Telekomunikacji Polskiej 
trwających długi okres czasu.”1064 W konsekwencji OA nie mogli być pewni, że 
kompromisowe postanowienia, które wynegocjowano, znajdą odzwierciedlenie w 
umowie podpisanej z TP. 

(735) Zachowanie TP doprowadzało do sytuacji, w których pomimo osiągnięcia 
uprzedniego porozumienia w zakresie modyfikacji na koniec negocjacji TP wracała 
do warunków zawartych w pierwotnym projekcie umowy. Na przykład [OA] 
stwierdził: „[p]rzed finalną akceptacją TP usunęła wiele uzgodnionych uprzednio 
zmian postulowanych przez [OA] w Umowie, przywracając ich pierwotne 
brzmienie. [OA] został zmuszony do zaakceptowania takiego stanu rzeczy bądź do 
zrezygnowania z podpisywania Umowy.”1065 

(736) TP przyznała, że obowiązki jej pracowników nie były dokładnie określone. Część 
hurtowa przyznała, że występował „[Informacja dotyczy błędów zidentyfikowanych 
przez TP w procesie świadczenia usług dostępu hurtowego OA, w tym dotyczących 
kwestii organizacji TP pod względem podziału kompetencji, dostosowania 
działalności do panujących warunków (klientów, konkurencji, regulatora) oraz 
zatrudnienia odpowiedniej ilości osób].”1066 

(737) Komisja zauważa, że chociaż według twierdzeń TP złożoność negocjacji nie 
umożliwiała udziału przedstawicieli mogących podejmować zobowiązania w 
imieniu operatora zasiedziałego, w Porozumieniu z października 2009 r. TP 
zapewniła, że będzie wysyłać na negocjacje osoby uprawnione do podejmowania 
zobowiązań w imieniu firmy.1067 To pokazuje, że TP mogła stosować te same 
standardy przed zawarciem Porozumienia. 

Opóźnianie podpisania umów 

(738) Oprócz procesu negocjacyjnego TP przedłużała również procedurę podpisywania 
umów i załączników. Jak wskazano w podsekcji VIII.2.2.4, umowa, która została 

                                                 
1063  Porozumienie UKE-TP z dnia 22 października 2009 r., art. 2 ust. 1 lit. b), s. 4. 
1064  pismo Netii, s. 3-4. 
1065  Odpowiedź [OA] na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 6.  
1066  Dokument inspekcyjny wewnętrzna prezentacja TP z [data], s. 74. 
1067  Porozumienie UKE-TP z dnia 22 października 2009 r., art. 3 ust. 5, s. 5. 
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wynegocjowana i uzgodniona przez strony wymagała przed podpisaniem zgody 
wszystkich odnośnych działów TP. Ta wewnętrzna procedura pochłaniała niekiedy 
3 miesiące od dnia osiągnięcia porozumienia, co jest okresem znacznie dłuższym 
niż termin podpisania umowy hurtowego dostępu szerokopasmowego 
przewidziany wewnętrzną procedurą TP.1068 

(739) OA musieli długo czekać na podpisanie przez TP obopólnie uzgodnionej umowy. 
To miało negatywny wpływ na OA, którzy, mając przed sobą tygodnie czy wręcz 
miesiące niepewności, nie mogli rozpocząć świadczenia usług dostępu 
szerokopasmowego w oparciu o LLU lub BSA. Nawet w nielicznych przypadkach, 
w których strony uzgodniły, że umowa wejdzie w życie przed podpisaniem,1069 OA 
nie mogli być pewni, czy zostanie ostatecznie zatwierdzona przez TP przed 
faktycznym złożeniem podpisu.  

(740) Komisja zauważa, że dopiero w Porozumieniu z października 2009 r. TP 
zobowiązała się do podpisywania uzgodnionych umów w ciągu 15 dni 
kalendarzowych.1070 To pokazuje, że TP mogła stosować te same standardy przed 
zawarciem Porozumienia. 

Ogólna strategia negocjacyjna TP 

(741) Komisja stwierdziła, że oprócz wielu problemów, z którymi OA borykali się na 
różnych etapach negocjowania umów, TP nie prowadziła z OA negocjacji, lecz 
raczej starała się narzucić im własne rozwiązania. Dowody znajdujące się w aktach 
pokazują, że zakres negocjacji był ograniczony, gdyż w licznych przypadkach OA 
byli zmuszeni zaakceptować propozycje TP, odwołać się do UKE lub zrezygnować 
z pomysłu świadczenia detalicznych usług szerokopasmowych. 

(742) Polkomtel to przykład OA, który po przedłużających się negocjacjach w sprawie 
usług BSA, które trwały 190 dni, najpierw zdecydował się na podpisanie umowy, 
mimo licznych niekorzystnych postanowień, a następnie odwołał się do UKE. OA 
stwierdził, że „praktycznie »zmuszony« podpisać umowę opartą na warunkach 
zaproponowanych przez TP.”1071 

(743) Napotykane przez OA trudności wymagały niekiedy interwencji na poziomie 
prezesów. Z wymiany wiadomości e-mail między prezesami TP i Tele2 wynika, że 
odpowiedź TP to „bardzo przejrzysta i brzmi NIE praktycznie na każdą istotną 
propozycję.”1072 OA wyjaśnił TP, że chociaż „bardzo doceniam deklaracje o chęci 
budowania bardziej partnerskich relacji i unikania eskalacji spraw do UKE, i 
podtrzymuję naszą gotowość do takiej współpracy. Niestety, (…) jak dotąd 
rzeczywistość nie ma nic wspólnego z deklaracjami.”1073  

(744) Ograniczona elastyczność operatora zasiedziałego w negocjacjach stała w 
sprzeczności z dążeniem OA do przejścia do kolejnych etapów procesu, a 
ostatecznie do pozyskiwania klientów. Netia wyjaśniła, że ze względu na brak 

                                                 
1068  Jak wyjaśniono w motywach (324), wewnętrzne procedury TP przewidywały w tym zakresie 

terminy 12 dni roboczych (na kwiecień 2007 r.), 17 dni roboczych (luty 2008 r.) i 15 dni roboczych 
(na sierpień 2008 r.). Takie terminy mogły być skracane w sytuacjach „awaryjnych”. 

1069  [OA, OA i OA] (zob. dokument wewnętrzny TP, s. 12-13). 
1070  Porozumienie UKE-TP z dnia 22 października 2009 r., art. 3 ust. 4, s. 5. 
1071  odpowiedź Polkomtela na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 188. 
1072  dokument inspekcyjny, wiadomość e-mail prezesa Tele2 do prezesa TP z dnia 16 marca 2007 r., s. 

14-15. 
1073  Idem. 
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elastyczności ze strony TP mogła albo przyjąć warunki TP, albo skierować sprawę 
do UKE. To drugie rozwiązanie oznaczało jednak kolejne opóźnienia związane z 
długością postępowania administracyjnego, które zostałoby wszczęte: „[t]akie 
stanowisko było prezentowane od rozpoczęcia negocjacji. Następnie Netia 
postawiona wobec wyboru: świadczyć usługi na podstawie BSA albo nie, podjęła 
biznesową decyzję o przyjęciu propozycji TP, pomimo świadomości, iż takie 
postanowienie jest niezgodne z ofertą. Dla przykładu Tele2 zdecydowała się 
wystąpić do Prezesa UKE o wydanie decyzji zastępującej umowę, a następnie na 
skutek przeciągającego się postępowania przed UKE i tak była zmuszona do 
zawarcia umowy z TP. Powyższe jednak spowodowało, iż Tele2 znacznie później 
uruchomiła komercyjne usługi na bazie BSA.”1074 

(745) Komisja przypomina, że fakt odwołania się do Regulatora przez niektórych OA, w 
obliczu stosowanej przez TP taktyki opóźniania i jej strategii negocjacyjnej oraz w 
celu uzyskania umowy zapewniającej OA wszystkie prawa gwarantowane w 
ofertach ramowych sam w sobie nie wystarcza, aby obwinić ich za opóźnienie 
negocjacji.1075 W szczególności OA nie mają żadnej motywacji do wszczynania 
długotrwałych postępowań administracyjnych przed UKE, które zwykle zajmowały 
więcej niż 90 dni przewidziane w ofertach ramowych na zawarcie umów 
hurtowych. 

(746) Ponadto, zdaniem Prezesa UKE TP nie negocjowała w dobrej wierze: „TP nie 
prowadziła w ogóle negocjacji z OA w dobrej wierze. Standardowym 
postępowaniem TP było przedłużanie negocjacji w nieskończoność poprzez ciągłe 
zmiany własnego stanowiska, brak udziału w spotkaniach negocjacyjnych osób 
decyzyjnych, przedłużanie do kilku miesięcy wewnętrznego procesu akceptacji nie 
tylko całej umowy, ale i jej poszczególnych postanowień. (…) Ilość interwencji 
Prezesa UKE w analizowanym okresie, mimo wydanych szczegółowych ofert 
ramowych, wyraźnie wskazuje na brak dobrej wiary ze strony TP przy prowadzeniu 
negocjacji.”1076 

(747) Na podstawie przedstawionej powyżej analizy stwierdza się, że stosowana przez 
TP na różnych etapach procesu negocjacyjnego taktyka opóźniania stanowi 
element odmowy udzielenia dostępu do hurtowych produktów szerokopasmowych. 

4.2.4. Ograniczony dostęp do sieci TP 

(748) Komisja stwierdziła, że TP stwarzała utrudnienia dla OA na etapie uzyskiwania 
dostępu do sieci TP w odniesieniu zarówno do produktów BSA, jak i LLU. Jak 
zaznaczono w sekcji VIII.3.1, TP odrzucała dużą liczbę zamówień OA, opóźniała 
ich realizację, proponowała zawyżone kosztorysy ofertowe i wykonywała prace 
kolokacyjne z opóźnieniami. Dowody, z których wynika, że TP zapewniała swojej 
spółce zależnej, PTK, warunki lepsze niż oferowane OA, świadczą, że TP mogła 
oferować OA takie same warunki, jakie zapewniała PTK.  

Duża liczba zamówień na usługi BSA i LLU odrzucona z przyczyn formalnych i 
technicznych 

(749) Z posiadanych przez Komisję dowodów wynika, że uzyskując dostęp do sieci TP 
OA napotykali problemy w postaci dużej liczby odrzutów zamówień OA na usługi 

                                                 
1074   odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 grudnia 2010 r., s. 1-2. 
1075  Zob. Tabela 5. 
1076  uwagi UKE dotyczące odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 38 i s. 42. 
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BSA i LLU oraz powolnej realizacji takich zamówień przez operatora 
zasiedziałego.  

(750) W odniesieniu do usług BSA, szybki dostęp do PDU stanowi ważny etap uzyskania 
dostępu do sieci TP. Netia wskazała, że postępowanie TP zmniejszyło jej zdolność 
do oferowania konkurencyjnych produktów. OA wyjaśnił, że odmowa dostępu do 
PDU „bezpośrednio przekłada się na możliwość stworzenia konkurencyjności na 
poziomie regionów / miast objętych zasięgiem RPDU /LPDU (…), W związku z 
czym wnioski [abonentów] z w/w obszarów spływające do operatora 
korzystającego nie mogą zostać zrealizowane a abonent nie ma możliwości 
korzystania z usług operatorów alternatywnych.”1077  

(751) Jak pokazuje Rys. 4, w latach 2006-2009 TP z przyczyn formalnych i technicznych 
odrzuciła ponad 31% (144 z 313) zamówień złożonych przez OA. W 
szczególności, w przypadku dostępu w trybie dedykowanym poziom odrzuceń we 
wspomnianym okresie osiągnął 51%. TP przyznała, że w latach 2006-2008 
odrzuciła 35% złożonych przez OA zamówień na realizację PDU w trybie 
kolokacji1078 i nie zakwestionowała poziomu odrzuceń określonego przez Komisję 
na Rys. 4 w odniesieniu do dostępu w trybie połączenia liniowego i 
dedykowanego. 

(752) Dokonana przez Komisję ocena przyczyn odrzutów zamówień OA na połączenia 
BSA do PDU wskazuje na dwa główne powody dużej liczby odrzuceń: (i) 
narzucone przez TP zbędne wymogi formalne dotyczące wypełniania zamówień; 
oraz (ii) nieuzasadnione odrzuty techniczne oraz, przynajmniej do 2007 r., brak 
rozwiązań alternatywnych (zob. pkt (400) do (406)). 

(753) W odniesieniu do usług LLU, jak pokazuje Rys. 5, TP odrzuciła znaczną liczbę 
zamówień OA w 2007 r. (269 z 596 złożonych zamówień). Od 2008 r. liczba 
odrzuconych zamówień spadła. Ponadto pomimo pozytywnej technicznej 
weryfikacji zamówień przez TP, OA ostatecznie nie uzyskali dostępu do dużej 
liczby obiektów. W tym kontekście OA wskazali na (i) zawyżone kosztorysy TP 
przygotowane do celów kolokacji oraz (ii) fakt, że TP udostępniła jedynie 
niewielką liczbę węzłów (zob. pkt (388) - (389)). 

(754) Komisja uważa, że przedstawione przez TP przyczyny odrzuceń nie są jasne. Np. w 
odniesieniu do usług LLU Netia stwierdziła, że „[t]akich odpowiedzi [odmownych] 
Netia otrzymała od TP kilkadziesiąt, po czym zmuszona była porzucić plany 
inwestycyjne, nie mogąc z drugiej strony zweryfikować w żaden sposób słuszności 
uzyskanej odmowy.”1079 W 2008 r. UKE przeprowadziło kontrolę szeregu obiektów 
TP, do których niektórym OA (Netia i Multimedia) odmówiono dostępu z przyczyn 
technicznych. Kontrola ujawniła, że wiele odrzuceń LLU było bezzasadnych, 
ponieważ w obiektach TP istniała dodatkowa powierzchnia, z której mogli 
skorzystać OA.1080 

Długotrwała realizacja zamówień OA 

(755) W odniesieniu do usług BSA, problemy z długotrwałą realizacją zamówień 
składanych przez OA wynikały zarówno z praktyki przekraczania określonych w 

                                                 
1077  odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 1. 
1078  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 492. 
1079  pismo Netii dnia 16 marca 2009 r., s. 2. 
1080  protokół z kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 29 luty 2008 – 30 kwiecień 2008. 
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ofertach ramowych terminów weryfikacji formalnej i technicznej, jak i z praktyki 
budowy PDU w nieuzasadnionych ramach czasowych. 

(756) GTS Energis wskazała na „wykorzystywanie przez TP w dużej części przypadków 
maksymalnych, określonych w OR, czasów realizacji zamówień dla połączenia 
sieci TP z siecią GTS Energis w punktach dostępowych z powodu braku możliwości 
technicznych po stronie TP; z przesyłanych oficjalnie informacji wynikało, że TP 
powinna wykonać prace „inwestycyjne” trwające zdaniem TP wiele miesięcy, które 
u każdego alternatywnego operatora są zwykłymi pracami eksploatacyjnymi 
wykonywanymi w ciągu jednego dnia przez parę instalatorów (…)"1081. 

(757) Te informacje są zgodne z ustaleniami Regulatora. W protokole z kontroli 
przeprowadzonej w 2007 r. UKE zauważyło, że w niektórych okresach TP nie 
respektowała terminów budowy PDU przewidzianych w umowach.1082  

(758) W odniesieniu do LLU, TP utrudniała dostęp do swojej sieci opóźniając 
uruchomienie węzłów i wyznaczając bezzasadnie długi czas trwania prac 
kolokacyjnych. W związku z tym, Netia wskazała na „[r]ozbieżności między 
czasami uruchamiania węzłów [na potrzeby LLU] wahały się [częstotliwość], co 
uniemożliwia optymalizację procesów po stronie Netii.”1083 

Możliwe były lepsze warunki dostępu 

(759) Nie wszyscy OA doświadczali tych samych problemów. PTK, spółce zależnej TP, 
umożliwiono dostęp do sieci operatora zasiedziałego na bardziej korzystnych 
warunkach. TP ściśle współpracowała z PTK m.in. przy planowaniu i rozwoju sieci 
(zob. punkty (379) do (399)). Jeden z działów TP był w szczególności 
odpowiedzialny za rozwój sieci szkieletowej nie tylko na potrzeby TP, ale również 
PTK. TP podpisała również [nazwa umowy] umowę najmu z PTK, zapewniając jej 
wygodniejszy i szybszy dostęp do wynajmowanej powierzchni i instalacji urządzeń 
(zob. pkt (399)).1084 

(760) Jest to zgodne z ustaleniami Prezesa UKE, który, w postępowaniu kontrolnym 
mającym na celu sprawdzenie równego traktowania OA i PTK przez TP, wskazał 
m.in. na przyspieszone procedury dla PTK.1085 W innym protokole z kontroli 
(listopad 2008 r.) UKE potwierdziło, że (i) TP zaoferowała PTK dostęp do swojego 
systemu IT („CHECK”), który nie był dostępny dla innych OA, (ii) PTK uzyskała 
lepsze warunki wynajmu, (iii) PTK mogła korzystać z sieci TP na warunkach 
niedostępnych innym OA, oraz że (iv) kierownictwo TP miało bezpośredni wpływ 
na strategię PTK poprzez formalnie zorganizowany komitet zarządzający, noszący 
nazwę ExeCom. Ponadto w tym samym protokole UKE zauważa, że „nie wykazują 
one [zamówienia PTK] istotnych cech mogących wyróżniać sposób ich 
rozpatrywania w stosunku do zamówień PDU składanych przez innych 

                                                 
1081  odpowiedź GTS na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 2. 
1082  protokół z kontroli UKE z 2007 r. W okresie od 25 października 2007 r. do 21 grudnia 2007 r.: " 

[Informacja dotyczy wyników kontroli UKE prowadzonej w dniach 25.10.2007-21.12.2007 mającej 
za przedmiot weryfikację realizacji zamówień na utworzenie/rozszerzenie PDU, w tym dotyczących 
terminowości informowania Operatorów Alternatywnych o odrzuceniu zamówienia z przyczyn 
formalnych i technicznych, a także realizacji zamówień. Cytat wskazuje na przypadki opóźnień ze 
strony TP]", s. 10 i 14 

1083  odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009, s. 2-3. 
1084  odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 22 grudnia 2008 r., pytanie 3.4.2.  
1085  , protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 25 wrzesień 2007 r. – 9 październik 2007 r., s. 

4-5. 
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operatorów.” UKE jednakże zaznacza, że „[z]arówno komórka składająca 
zamówienie, jak i komórka technicznie je realizująca, podlega temu samemu   
[Informacja dotyczy wyników kontroli prowadzonej przez Prezesa UKE w dniach 
01.09.2008-31.10.2008 w zakresie wzajemnych relacji TP i PTK pod względem 
organizacji i podziału kompetencji pomiędzy poszczególne jednostki organizacyjne 
spółek].”1086 Ponadto, TP sama potwierdziła w wewnętrznej wymianie wiadomości 
e-mail, że ma miejsce bardzo zaawansowana formalna współpraca między TP i 
PTK,  [Informacja na temat wzajemnej zależności służbowej pracowników TP i 
PTK] .1087  

(761) Komisja zauważa, że TP zmieniła [nazwa umowy] umowę najmu dopiero po tym, 
jak TP i PTK otrzymały od Komisji wniosek o udzielenie informacji, zawierający 
skierowaną do obu przedsiębiorstw prośbę o przekazanie treści umowy najmu. 
Ponadto w Porozumieniu zawartym z UKE w październiku 2009 r. TP zobowiązała 
się do stosowania zasady niedyskryminacji, tj. równego traktowania części 
detalicznej TP, spółek z Grupy TP i OA, co pokazuje, że TP mogła stosować te 
same standardy przed zawarciem Porozumienia.1088  

(762) Na podstawie przedstawionej powyżej analizy stwierdza się, że TP ograniczała 
dostęp OA do swojej sieci, co stanowi element odmowy udzielenia dostępu do 
hurtowych produktów szerokopasmowych. 

 

4.2.5. Ograniczony dostęp do łączy abonenckich 

(763) Komisja uważa, że TP utrudniała OA także dostęp do użytkowników końcowych. 
Jak wyjaśniono w sekcji VIII.4, ograniczony dostęp do łączy abonenckich był 
wynikiem stosowania przez TP praktyk polegających na:  

− odrzucaniu dużej liczby zamówień OA z przyczyn formalnych i 
technicznych, 

− ograniczeniu dostępności łączy abonenckich poprzez brak świadczenia 
usług BSA na łączach WLR oraz opóźnienia w naprawie uszkodzonych 
łączy, 

− opóźnianiu realizacji zamówień. 

Duża liczba zamówień na usługi BSA i LLU odrzucona z przyczyn formalnych i 
technicznych 

(764) Proces formalnej i technicznej weryfikacji zamówień OA charakteryzuje się 
znaczną liczbą zamówień odrzuconych zarówno z przyczyn formalnych, jak i 
technicznych. Wskutek tego OA nie byli w stanie rozpocząć świadczenia usług na 
rzecz dużej liczby klientów, którzy te usługi zamówili.  

(765) W przypadku usług BSA, jak pokazuje Rys. 6, pomiędzy IV kw. 2007 r. a III kw. 
2010 r. TP odrzucała średnio, nie uwzględniając jej spółki zależnej PTK, od 30% 
do 50% zamówień składanych przez OA. W przypadku Telefonii Dialog i GTS 
liczba odrzuceń była szczególnie wysoka i w niektórych okresach przekraczała 
nawet 50%. Komisja zauważa, że w większości kwartałów liczba odrzuconych 
zamówień PTK na usługę BSA była niższa niż liczba odrzuconych zamówień 

                                                 
1086  protokół kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 1 wrzesień 2008 r. -31 październik 2008 r., s. 28. 
1087  dokument inspekcyjny, s. 7. 
1088  Porozumienie UKE-TP z dnia 22 października 2009 r., art. 4. 
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dowolnego innego OA. Te spostrzeżenia nabierają dodatkowego znaczenia, jeśli 
wziąć pod uwagę fakt, że PTK złożyła niemal 30% wszystkich zamówień w 
omawianym okresie. 

(766) W przypadku usługi LLU, jak pokazuje Rys. 7 w każdym roku omawianego okresu 
(tj. od T36 2007 r. do T46 2010 r.) TP odrzucała od 23% do 29% zamówień na 
aktywację łączy abonenckich. 

(767) Jak wskazano w punktach (456) do (467), na proces weryfikacji formalnej i 
technicznej zamówień OA na łącza abonenckie w istotnym stopniu wpłynęły dwa 
czynniki skutkujące odrzuceniami takich zamówień: (i) wykorzystanie przez TP 
przy weryfikacji zamówień OA nieaktualnych baz danych oraz (ii) błędne 
mechanizmy weryfikacyjne po stronie TP. 

(768) W wielu przypadkach bazy danych TP zawierały zdezaktualizowane dane 
abonentów (np. nazwisko i/lub adres). W rezultacie niektóre z zamówień OA na 
aktywację łączy abonenckich zawierające poprawne dane adresowe abonentów nie 
były zgodne z danymi wykorzystanymi przez TP do weryfikacji zamówienia. W 
związku z tym takie zamówienia OA odrzucano z przyczyn formalnych. W tym 
kontekście w jednym z dokumentów wewnętrznych TP stwierdza się, że „W 
okresie 17.09.[2007]-16.10.[2007] Netia otrzymała 5148 odrzutów formalnych z 
czego ponad 48,5% dotyczyło błędów w adresie. Rozbieżności w danych 
adresowych są w większości spowodowane brakiem aktualnych danych adresowych 
abonenta w systemach TP. Rozbieżność ta nie stanowi istotnej przeszkody w 
realizacji usługi - poprawny numer linii TP oraz nazwa abonenta są w tym 
przypadku wystarczające do poprawnej aktywacji usługi [BSA lub LLU]."1089 

(769) Mając świadomość takich nieprawidłowości w bazie danych TP oraz niejasnych 
mechanizmów weryfikacyjnych TP, operator zasiedziały dokonywał bardzo 
rygorystycznej i formalistycznej oceny zamówień OA. Wykaz przyczyn odrzutów 
podawanych przez TP jest długi i obejmuje 33 pozycje. Dużą liczbę odrzutów TP 
zakwalifikowała do kategorii „inne”. W przypadku Netii w latach 2007-2010 z 
„innych” przyczyn odrzucono 5400 zamówień. 

(770) Tele2 wskazało, że wskaźnik odrzuconych zamówień dotyczących hurtowego 
dostępu do sieci na potrzeby połączeń telefonicznych (WLR), z podobnymi 
procedurami weryfikacji, jak w przypadku zamówień na usługę BSA, był niższy 
(ok. 10%) niż w przypadku BSA, a ponadto TP odrzuciła niektóre zamówienia na 
usługę BSA, a przyjęła zamówienia na usługę WLR zawierające te same dane.  

(771) Komisja zauważa, że od sierpnia 2009 r. TP zaprzestała odrzucać zamówienia OA z 
powodu nieprawidłowych danych adresowych abonentów,1090 co dowodzi, że takie 
dane nie były niezbędne do realizacji zamówień.  

(772) Ponadto, zamówienia OA odrzucano, ponieważ dane dotyczące przepustowości (w 
rozumieniu liczby łączy) w określonych PDU nie były właściwie zaktualizowane w 
bazach danych TP, co doprowadziło do wyciągania błędnego wniosku, że brakuje 
wolnej przepustowości potrzebnej do realizacji zamówienia.1091 Sama TP 
przyznała, że taki problem istnieje. W wewnętrznej wymianie wiadomości e-mail, 
prowadzonej w TP w następstwie pytań ze strony Tele2 dotyczących odrzuceń TP 
ze względu na „ [Informacja dotyczy relacji TP z OA w zakresie możliwości błędnej 

                                                 
1089  dokument inspekcyjny, s. 93. 
1090  Odpowiedź TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 662. Odpowiedź TP na pismo z opisem stanu 

faktycznego, pkt 269. 
1091  dokument inspekcyjny, korespondencja między TP a Tele2 z dnia 6 marca 2008 r., s. 11.  
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negatywnej weryfikacji technicznej zamówienia przez TP wynikającej z błędów w 
bazach danych TP]”1092 Ponadto, Netia stwierdziła, że w niektórych przypadkach, 
wbrew informacjom udzielonym OA przez TP, dany PDU nie obsługiwał 
określonych łączy abonenckich.1093 

(773) Kolejny problem dotyczy błędnych mechanizmów weryfikacyjnych (zob. pkt (464) 
do (467)). W szeregu przypadków złożone przez OA zamówienia na uruchomienie 
łączy BSA były odrzucane przez TP z przyczyn technicznych mimo faktu, że od 
strony technicznej realizacja zamówienia była możliwa. Wymiana wiadomości e-
mail między Tele2 i TP zatytułowana: „Odrzuty: Przeciążone PDU” ilustruje ten 
problem: „Walczymy z tym problemem od 3 miesięcy. W sumie odrzuciliście nam 
ok. 800-1000 klientów z tego powodu, choć obie strony potwierdziły sobie, że tak 
naprawdę problem przeciążonych PDU NIE ISTNIEJE!!!. Ostatnio liczba tych 
odrzutów spadła, ale nadal się pojawiają i nikt nie wie dlaczego.(…) Co to oznacza 
praktycznie: z powodu błędów po stronie IT TP, Tele 2 straciła kilkuset klientów ( a 
TP przyznała podczas spotkań, wymieniając z nami e-maile)."1094  

(774) Inni OA (Netia, PTC) wskazali na bezzasadne odrzucanie zamówień z przyczyn 
technicznych. Ich twierdzenia są zgodne z protokołem kontroli,1095 w którym UKE 
potwierdziło istnienie uchybień w stosowanych przez TP procedurach weryfikacji i 
stwierdziło, że jest wysoce prawdopodobne, iż wiele odrzutów zamówień z 
powodów technicznych było nieuzasadnionych. UKE ustaliło,1096 że w przypadku 
własnego produktu detalicznego, jakim jest Neostrada, TP pomija etap weryfikacji 
technicznej i kieruje zamówienia bezpośrednio do realizacji. 

(775) TP przyznała,1097 że występowały problemy z nierównym stosowaniem procedur 
weryfikacyjnych i poinformowała Komisję, że po ujawnieniu tych 
nieprawidłowości TP wdrożyła niezbędne procedury w celu ich 
wyeliminowania.1098 W tym zakresie Komisja zauważa, że TP mogła wdrożyć 
niezbędne procedury usprawniające dostęp OA do sieci już wcześniej.    

Ograniczona dostępność łączy abonenckich 

(776) Oprócz danych potwierdzających wysoką liczbę odrzutów z przyczyn formalnych i 
technicznych, Komisja jest w posiadaniu dowodów, opisanych w sekcji VIII.4.2, 
wskazujących, że do października 2007 r. TP odmawiała świadczenia usług BSA 
na łączach abonenckich wykorzystywanych przez OA do świadczenia usług 
głosowych na rzecz użytkowników końcowych w ramach WLR. W praktyce TP 

                                                 
1092  dokument inspekcyjny, korespondencja TP i Tele2 z dnia 7 lutego 2008 r., s. 2–5. 
1093  odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 20 marca 2009 r., s. 4. 
1094  Idem, s. 9. 
1095  protokół z kontroli UKE, s. 1-28; zob. także uwagi UKE do odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie 

zastrzeżeń, s. 10-11. 
1096  protokół kontrolny UKE, 18 luty 2010 – 31 marzec 2010, s. 22–23. 
1097  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 232-248 i 293-294. W szczególności pkt 

235: " [Informacja dotycząca systemów IT stosowanych przez TP oraz procedur wewnętrznych 
realizacji zamówień OA związanych z dostępem do informacji o sieci i infrastrukturze TP].” 

1098  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 237. Np. TP informuje, że: „Obecnie 
trwają prace nad zmianami w dokumencie „Metodyka Modelowania Procesów w Grupie TP”. 
Dokument ten przedstawia zasady modelowania i dokumentowania procesów Grupy TP (GTP) (…) 
Zmiany w ww. Dokumencie mają na celu wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia związanego z 
wprowadzeniem nowej lub pilotażowej procedury, która mogłaby zostać oceniona, jako nie 
zapewniająca równego traktowania.” TP sygnalizowała także podjęcie innych inicjatyw, zob. pkt 
244, 248 i 261. 
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uniemożliwiała przejście klientów OA z usługi wąskopasmowej do 
szerokopasmowej, zmniejszając w ten sposób zdolność OA do ekspansji i rozwoju 
na detalicznym rynku usług szerokopasmowych. Z kolei TP mogła pozyskać tych 
potencjalnych klientów dla siebie. 

(777) TP przyznała, że w tym zakresie występują po jej stronie niedociągnięcia. W 
wewnętrznej prezentacji z dnia 4 października 2007 r. wśród niedociągnięć i 
problemów TP wskazała, że „[l]iczba zleceń przyjmowanych przez  [Informacja 
dotyczy błędów zidentyfikowanych przez TP w procesie świadczenia usług dostępu 
hurtowego OA co do możliwości realizacji zamówień przez konkretne 
departamenty TP] może mieć wpływ na kompletność i terminowość przekazywania 
informacji o realizacji zleceń przez Pion Sieci (…) do operatora.”1099 

(778) Ponadto, OA nie mogli liczyć na szybką naprawę uszkodzonych łączy BSA przez 
TP, co wpływało na poziom zadowolenia klientów OA. Brak skutecznych 
rozwiązań w tym zakresie po stronie TP potwierdza jej wewnętrzna wymiana 
wiadomości e-mail1100 oraz wynikami kontroli UKE z 2007 r., w których 
podkreślono, że w okresie od 1 kwietnia 2007 r. do 31 października 2007, 42,37% 
awarii usunięto z opóźnieniami.1101 

Opóźnienia w realizacji zamówień 

(779) Jak pokazano w sekcji VIII.4.3, po stronie TP występowały znaczne opóźnienia na 
początkowym etapie realizacji zamówień. Takie opóźnienia wynikały głównie z 
braku zasobów przeznaczonych na potrzeby usług regulowanych, braku 
doświadczenia, braku jednoznacznej interpretacji przebiegu procesu, niejasnego 
podziału kompetencji pomiędzy wewnętrznymi jednostkami TP oraz 
niewystarczającego wsparcia IT, w tym nieprawidłowych modyfikacji 
wprowadzonych w systemach IT należących do TP.1102 Istnieje wiele dokumentów 
TP, w których informuje się o braku terminowej realizacji zamówień (zob. pkt 
(476). 

(780) Dane przedstawione przez samą TP1103 potwierdzają występowanie opóźnień w 
początkowym okresie realizacji zamówień zarówno w przypadku usług BSA, jak i 
LLU. W przypadku usług BSA w okresie od IV kw. 2006 r. III kw. 2007 r. TP 
realizowała z opóźnieniem średnio 31% zamówień, ale od IV kw. 2007 r. sytuacja 
uległa poprawie i średni odsetek opóźnień w okresie do końca 2008 r. spadł do 
4%.1104 W przypadku usług LLU znaczne opóźnienia wystąpiły w IV kw. 2007 r. i 

                                                 
1099  Dokument inspekcyjny, wewnętrzna prezentacja z dnia 4 października 2007 r., s. 220, 254. 
1100  dokument inspekcyjny, wiadomość e-mail od dyrektora działu TP Obsługa i Sprzedaż do dyrektora 

Pionu Klientów-Operatorów z dnia 21 grudnia 2007 r., s. 23. Termin naprawy łączy BSA określono 
w ofertach BSA; zob. rozdział 3.2.3, pkt 5 oferty BSA z dnia 10 maja 2006 r. i z dnia 4 października 
2006 r. 

1101  protokół z kontroli UKE przeprowadzonej w okresie 25 październik 2007 r. – 21 grudzień 2007 r., s. 
13-14. 

1102  dokument inspekcyjny, wewnętrzna prezentacja TP z dnia  [data] r., s. 46: " [Informacja dotyczy 
błędów zidentyfikowanych przez TP w procesie świadczenia usług dostępu hurtowego OA pod 
względem ewentualnych przyczyn nieterminowej realizacji zamówień w związku z organizacją 
procesu realizacji zamówień TP i wykorzystywanych przez nią systemów]." 

1103  W odniesieniu do BSA: odpowiedź TP z dnia 4 lutego 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji i 
odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 25 listopada 2010 r.,, a w odniesieniu do 
LLU: załącznik ID 23 do odpowiedzi TP na pismo z opisem stanu faktycznego. 

1104  Na podstawie danych TP, odpowiedź TP z dnia 4 lutego 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji. 



 223

w I kw. 2008 r., kiedy z opóźnieniami zrealizowano, odpowiednio, 63% i 25% 
zamówień.1105  

(781) Komisja zauważa, że z punktu widzenia OA takie opóźnienia w początkowym 
etapie świadczenia usługi nowym klientom niekorzystnie odbijają się na wizerunku 
przedsiębiorstwa. OA ma uzasadnione prawo oczekiwać, że jego zamówienia będą 
terminowo realizowane od początku procesu uzyskiwania dostępu do sieci 
operatora zasiedziałego. 

(782) Na podstawie przedstawionej powyżej analizy stwierdza się, że TP stwarzała liczne 
przeszkody, utrudniając OA dostęp do łączy abonenckich, co stanowi element 
odmowy udzielenia dostępu do hurtowych produktów szerokopasmowych. 

4.2.6. Odmowa udostępniania wiarygodnych i pełnych informacji ogólnych 

(783) OA potrzebują wiarygodnych i pełnych informacji ogólnych, aby podejmować 
prawidłowe decyzje w zakresie dostępu do hurtowych produktów 
szerokopasmowych TP w określonych obiektach. Komisja stwierdziła, że w całym 
procesie uzyskiwania dostępu do produktów hurtowych TP nie udzielała OA 
wiarygodnych informacji ogólnych lub udzielała im niedokładnych informacji.  

(784) Jak wyjaśniono szczegółowo w sekcji VIII.5, OA napotykali następujące 
utrudnienia ze strony TP:  

− Informacje ogólne udzielane przez TP były często niepoprawne i niepełne, 

− TP przekazywała dane w formacie (np. dokumenty papierowe lub 
zeskanowane do plików pdf.) trudnym do przetwarzania, 

− TP nie zapewniła interfejsu IT umożliwiającego OA skuteczny dostęp do 
informacji mających związek z usługami BSA i LLU. 

(785) Komisja zauważa, że pochodzące z okresu zaistnienia omawianych okoliczności 
dane TP (zob. pkt (149)a)) ujawniają związek między utrudnieniami w udzielaniu 
informacji ogólnych przez TP ze stosowaną przez operatora zasiedziałego strategią 
blokowania dostępu OA do informacji. 

(786) Trudności wynikające z braku wiarygodnych i pełnych IO dotyczyły zarówno 
usług BSA, jak i LLU, a uwagę Komisji zwrócił na nie szereg OA. Informacje 
udzielane przez TP nie spełniały nawet minimalnych wymogów określonych w 
OR. W tym kontekście Tele2 słusznie zauważyła, że „[j]akość udostępnianej 
informacji powinna zostać podniesiona do poziomu opisanego w umowach 
ramowych, a przekazywane dane powinny być zgodne z rzeczywistością - w 
przeciwnym wypadku operator alternatywny nie będzie w stanie w sposób 
efektywny konkurować z TP na bazie BSA/LLU.”1106 

(787) Fakt, że TP udostępniała swoim klientom detalicznym dane bardziej szczegółowe 
niż te, które przekazywała OA dowodzi, że TP była przynajmniej w stanie 
poprawić jakość informacji ogólnych przekazywanych OA. W tym zakresie Netia 
stwierdziła, że „dowodzi to dobitnie, iż TP wykazuje maksymalnie złą wolę 
współpracy bowiem jak wytłumaczyć posiadanie przez TP lepszej bazy ale 
udostępnienie jej wyłącznie dla klientów detalicznych?”1107 

                                                 
1105  załącznik ID 23 do odpowiedzi TP na pismo z opisem stanu faktycznego. 
1106  odpowiedź Tele2 na wniosek o udzielenie informacji z dnia 2 kwietnia 2009 r., s. 29. 
1107   odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji z dnia 20 marca 2009 r., s. 2-3. 
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(788) Co więcej, Komisja jest w posiadaniu dowodów potwierdzających fakt 
udostępniania PTK dodatkowych kanałów przekazywania informacji oraz 
dodatkowych informacji (zob. punkty (535) do (541)) niedostępnych dla innych 
OA. Dowodzi to, że TP była w stanie poprawić jakość informacji ogólnych i 
udoskonalić kanały przekazywania informacji, ale odmawiała skorzystania z tej 
możliwości w stosunku do OA innych niż jej spółka zależna, PTK.  

(789) Niekompletne i niewiarygodne informacje ogólne przekazywane OA przez TP 
skutkowały wzrostem kosztów ponoszonych przez OA i niemożnością 
realizowania planów operacyjnych. Np. Netia stwierdziła, że „Informacje te są 
bardzo złej jakości co bezpośrednio powoduje, iż w [udział procentowy] sprzedaży 
nie dochodzi do aktywacji ze względu na brak możliwości technicznych (…) W 
ocenie Netii powyższe utrzymywanie błędnych danych ma wysoki wpływ na rozwój 
całego rynku telekomunikacyjnego w Polsce i przekłada się na nikłą konkurencję 
na rynku usług regulowanych."1108 Podsumowując, Netia stwierdziła, że „ 
[o]czywistym jest, iż rozpoczęcie sprzedaży w oparciu o te dane doprowadziłoby do 
poniesienie przez Netię [rząd] kosztów [skutki naruszeń TP S.A.]. Co więcej 
konwersja taka zostałaby z pewnością negatywnie odebrana przez klientów i 
pojawiałaby się opinia na rynku, iż Operatorzy alternatywni są niepoważni bowiem 
ofertują tańsze usługi, których nie są w stanie dostarczyć.” OA dodał także, że „ 
[b]rak tych danych i ich jakość oczywiście wpływa w znaczący sposób na rynek w 
Polsce: - Opóźnia proces inwestycyjny (wyboru węzłów); - Zmniejsza opłacalność 
inwestycji dla potencjalnych nowych inwestorów podnosząc w niejawny sposób 
opłaty związane z pozyskaniem nowego klienta.”1109  

(790) Wewnętrzna korespondencja z 17 marca 2008 potwierdza, że TP była świadoma, 
że informacje przekazywane OA są "są czasami nieaktualne."1110 

(791) Komisja zauważa, że działania podejmowane przez TP w odniesieniu do informacji 
ogólnych (zob. pkt (558) i następny) w wyniku Porozumienia z października 2009 
r.1111 potwierdzały konieczność poprawy. Ponadto zauważa się, że wspomniane 
działania można było podjąć wcześniej.  

(792) Na podstawie przedstawionej powyżej analizy stwierdza się, że TP nie udzielała 
OA wiarygodnych i kompletnych informacji ogólnych, co stanowi element 
odmowy dostępu produktów hurtowych. 

4.2.7. Argumenty horyzontalne TP w odniesieniu do nadużyć 

(793) TP twierdzi, że Komisja nie wykazała wystąpienia nadużycia.1112 TP uważa, że 
„rzekome praktyki przedstawione przez Komisję w celu wykazania odmowy 
świadczenia usług nie są udowodnione, ani też nie są obiektywnie uzasadnione, a 
także nie istnieje ogólna strategia TP wprowadzona w celu wyłączenia jej 
konkurentów z polskiego rynku hurtowych usług dostępu do Internetu.”1113 

(794) Zasadniczo TP kwestionuje wiarygodność dowodów przedstawionych przez 
Komisję i utrzymuje, że ogólny charakter danych wykorzystanych przez Komisję 
narusza prawo TP do obrony. TP argumentuje: „Komisja czyni pod adresem TP 

                                                 
1108  Idem, s. 2. 
1109  Idem, s. 4-5. 
1110  dokument inspekcyjny, s. 15. 
1111  Porozumienie UKE-TP z dnia 22 października 2009 r., załącznik 7. 
1112   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 103-124. 
1113  Idem, pkt 106. 



 225

wiele zarzutów opierając się przede wszystkim na twierdzeniach podmiotów 
konkurujących, których wiarygodność budzi, uzasadnione wątpliwości. Dowody 
mające potwierdzać wystąpienie po stronie TP zachowań stanowiących praktyki 
ograniczające konkurencję nie są przekonywujące biorąc pod uwagę stopień ich 
ogólności. TP pragnie wyraźnie podkreślić, że oparcie się przez Komisję na 
dowodach obarczonych bardzo wysokim stopniem ogólności narusza prawo do 
obrony, stanowiące zasadę ogólną prawa unijnego."1114 W tym kontekście TP 
odnosi się do zasady domniemania niewinności, twierdząc, że „[s]tawianie przez 
Komisję zarzuty są w zasadzie oparte na dowodach ogólnych i często nieścisłych, 
dlatego zdaniem TP nie spełniają standardów wypracowanych przez ETPCz 
[Europejski Trybunał Praw Człowieka] na gruncie art. 6 EKPC [Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka].”1115 

(795) Ponadto, TP twierdzi, że Komisja nie spełniła wymogów dowodowych, gdyż nie 
wyciągnęła wniosków z przedstawionych danych i nie wykazała związku 
przyczynowego między domniemanym nadużyciem a jego potencjalnym skutkiem 
w zakresie dostępu OA do rynku.1116  

(796) Poza tym, TP kwestionuje zastosowany w niniejszej sprawie test prawny. TP 
argumentuje, że „Komisja ograniczyła swoją rolę do sprawdzenia spójności 
[warunków proponowanych przez TP] z prośbami/żądaniami regulatora nie 
przedstawiając własnej analizy zachowania TP i efektów jakie to zachowanie 
mogło mieć lub ma względem art. 102 TFUE.”1117 TP utrzymuje także, że punkt 
odniesienia (tj. oferty ramowe) wykorzystany przez Komisję do oceny 
postępowania TP był nieprawidłowy, gdyż UKE „nie konsultowało projektu OR 
ani z TP ani z innymi uczestnikami rynku" ani „nie konsultowało projektu OR z 
Komisją”.1118 Następnie TP odnosi się do Obwieszczenia o stosowaniu zasad 
konkurencji w porozumieniach o dostępie w sektorze telekomunikacyjnym z 1998 
r.1119 i stwierdza, że Komisja powinna była zawrzeć w swojej ocenie porównanie 
regulacyjnych punktów odniesienia z różnych państw UE.1120 Jako przykład TP 
porównuje różne terminy podłączania użytkowników końcowych obowiązujące w 
państwach członkowskich i wskazuje, że w Polsce operator zasiedziały miał tylko 2 
dni na wykonanie takiego połączenia, podczas gdy w Danii i Włoszech odpowiedni 
termin wynosił 20 dni.1121 Prezentując inny przykład, dotyczący odmowy 
udzielania informacji ogólnych, TP zasadniczo utrzymuje, że Komisja nie 
wykazała, że zakres i jakość informacji ogólnych udzielanych OA przez TP były 
gorsze niż w przypadku informacji udzielanych przez TP własnym podmiotom 
zależnym.1122  

(797) Komisja uznaje argumenty TP za nieuzasadnione i odniesie się po kolei do każdego 
z nich. 

(798) Przede wszystkim, ustalenia w niniejszej sprawie opierają się na dużej liczbie 
dokumentów zgromadzonych w aktach Komisji. Obejmują one dokumenty TP 

                                                 
1114  Idem, pkt 118. 
1115  Idem, pkt 120. 
1116  Idem, pkt 122. Zob. także prezentacja na spotkaniu wyjaśniającym, slajdy 9-12. 
1117  prezentacja na spotkaniu wyjaśniającym, slajd 24. Original in English. 
1118  Idem, slajd 25. Original in English. 
1119  Dz.U. 98/C 265/02. 
1120  prezentacja na spotkaniu wyjaśniającym, slajd 26 i kolejny. 
1121  Idem, slajd 27. Przykład TP opiera się na danych ze sprawozdania PricewaterhourseCoopers: 

Analysis of the regulated issues in the context of Regulatory Strategy 2006-2007, s. 37. 
1122  Idem, slajd 28. 
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pochodzące z okresu zaistnienia omawianych okoliczności, dokumenty pozyskane 
podczas kontroli w obiektach TP, odpowiedzi TP i wszystkich głównych 
uczestników rynku na przedkładane im wnioski o udzielenie informacji, jak 
również szereg pism UKE i KIGEiT. Dowody przedstawione w niniejszej decyzji, 
które zaprezentowano w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń i w piśmie z opisem 
stanu faktycznego nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do faktu, że TP 
stworzyła szereg kumulujących się utrudnień w dostępie OA do produktów 
hurtowych, które to utrudnienia wspólnie stanowią odmowę dostępu. 

(799) Po drugie, co do wiarygodności i poziomu uszczegółowienia zgromadzonych 
dowodów, Komisja uzyskała informacje od wszystkich głównych uczestników 
rynku i poddała je analizie. Taką analizę zawarto w pisemnym zgłoszeniu 
zastrzeżeń i w piśmie z opisem stanu faktycznego. W tym kontekście należy 
wskazać, iż OA dysponują odpowiednimi danymi umożliwiającymi wskazanie 
napotkanych trudności ze strony TP i poinformowanie Komisji o wpływie 
zachowania TP na ich działalność. Także TP miała szereg okazji przedstawienia 
swoich poglądów, w szczególności dostarczenia wiarygodnych dowodów, które 
podważyłyby twierdzenia operatorów, UKE lub KIGEiT. W przypadkach, w 
których TP dostarczyła takie dowody, Komisja uwzględniła je w analizie. W 
świetle powyższego nie można przyjąć argumentu TP dotyczącego utrudnienia jej 
skorzystania z prawa do obrony. 

(800) Po trzecie, Komisja nie może przyjąć twierdzenia TP, że postąpiła wbrew zasadzie 
ciężaru dowodu ani argumentów TP wskazujących na brak związku 
przyczynowego między zachowaniem TP mającym znamiona nadużycia a 
ryzykiem wyeliminowania konkurencji. Obszerne dowody przedstawione w 
rozdziale VIII pokazują, że TP nadużywała swojej pozycji dominującej, 
odmawiając dostępu produktów hurtowych. Jak pokazano w sekcji (X.4.3), 
nadużywanie przez TP jej pozycji dominującej opóźniło rozwój konkurencji na 
rynkach właściwych i prawdopodobnie miało niekorzystny wpływ na 
konsumentów. 

(801) Po czwarte, analizując postępowanie TP mające znamiona nadużycia, Komisja 
odnosiła się do zasad zawartych w ofertach ramowych jako do minimalnych 
standardów, uznając racjonalność tych zasad. Przypomina się, że w 
przeciwieństwie do tego, co twierdzi TP, oferty ramowe przygotowano w ramach 
uczciwego i otwartego procesu, zapewniającego wszystkim uczestnikom rynku, w 
tym TP, możliwość przedstawienia argumentów. W szczególności, UKE 
zmieniając zasady ofert ramowych uwzględniło rozwój sytuacji rynkowej oraz 
argumenty podnoszone przez TP i OA. Co więcej, argumenty TP, że punkt 
odniesienia (tj. oferty ramowe) używany przez Komisję w celu dokonania oceny 
zachowań TP był nieprawidłowy, są nieuzasadnione. Brak notyfikacji Komisji 
projektu oferty ramowej nie czyni oferty ramowej nieprawidłową. Jak wspomniano 
w piśmie przedstawiającym uwagi Komisji, z dnia 30 lipca 2010 r.1123 w przypadku 
braku takiej notyfikacji Komisja może wykorzystać prawo do interwencji zgodnie z 
art. 258 TFUE w zakresie niewłaściwego stosowania art. 7 ust.3 dyrektywy 
ramowej. Ponadto, aż do wejścia w życie dyrektywy 2009/140/WE z dnia 25 
listopada 2009, zmieniającej dyrektywę ramową Komisja nie miała prawa do 
otwarcia II fazy postępowania1124 mogącej prowadzić do wydania zaleceń do 

                                                 
1123  Zob. sprawa PL/2010/1098: 

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/poland/registered_notifications/pl20101098/pl
-2010-1098_endate/_EN_1.0_&a=d. 

1124  Zob art. 7 dyrektywy ramowej. 
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środków zaradczych notyfikowanych przez regulatora. Również, w tym kontekście, 
list Komisji z dnia 30 lipca 2010 r.1125 odnosi się do ciążącego na UKE obowiązku 
konsultowania na poziomie UE tylko nowych ofert ramowych, bądź zmian i 
modyfikacji istniejących ofert ramowych. Wreszcie, TP myli się twierdząc, że 
Komisja nie wykazała udostępniania OA przez TP informacji gorszej jakości od 
informacji udzielanych przez TP własnym podmiotom zależnym. W punktach 
(535) do (541) Komisja wskazuje na dodatkowe kanały przekazywania informacji 
udostępnione PTK – spółce zależnej TP. 

(802) Po piąte, Komisja nie zgadza się z argumentem TP, że Komisja ogranicza się do 
analizy zgodności z żądaniami Regulatora, nie przeprowadzając własnej oceny 
zgodności z art. 102 TFUE. W niniejszej sprawie Komisja nie kwalifikuje jako 
nadużycia jednego lub więcej naruszeń określonego obowiązku regulacyjnego 
wobec danego OA. W niniejszej sprawie Komisja analizuje zachowania TP w 
stosunku do OA o znamionach nadużycia, które jako całość kwalifikuje się jako 
odmowa udzielenia dostępu do hurtowych produktów szerokopasmowych (BSA i 
LLU). Co istotne, TP nie zauważyła, że podlegała obowiązkom regulacyjnym a nie 
"prośbom" czy "żądaniom" Regulatora.1126 

4.2.8. Wniosek 

(803) W świetle analizy przedstawionej w sekcjach od 4.2.1 do 4.2.7 stwierdza się, że 
utrudnienia stwarzane przez TP na każdym etapie dostępu OA do produktów 
hurtowych TP stanowią nadużycie pozycji dominującej w rozumieniu art. 102 
TFUE, polegające na odmowie udzielenia dostępu do hurtowych produktów 
szerokopasmowych. Nadużycie obejmuje następujące elementy: 

(a) proponowanie niekorzystnych warunków w projektach umów BSA i LLU 
regulujących dostęp OA do hurtowych produktów szerokopasmowych, 

(b) opóźnianie procesu negocjacji na różnych jego etapach, 

(c) ograniczony dostęp do sieci TP, 

(d) ograniczony dostęp do łączy abonenckich, oraz 

(e) odmowa udzielania wiarygodnych i pełnych informacji. 

Postępowanie TP stanowiło część strategii operatora zasiedziałego, mającej na 
celu utrudnienie OA skutecznego dostępu do sieci operatora zasiedziałego oraz 
korzystania z jego hurtowych produktów szerokopasmowych. 

4.3 Obowiązek udzielenia dostępu i brak alternatywnej infrastruktury 

(804) Jak wyjaśniono w rozdziale V, na mocy ustawy Prawo Telekomunikacyjne1127, od 
dnia 1 października 2003 r. na TP w sposób nieprzerwany nałożone jest stałe 
zobowiązanie do udzielania dostępu do usług LLU i BSA. 

(805) Obecne regulacje krajowe nakładające na TP obowiązek świadczenia hurtowych 
usług szerokopasmowego dostępu hurtowego opierają się na wspólnotowych 

                                                 
1125  Zob. przypis 1123 
1126  Zob. pkt (796). 
1127  Zob. pkt (80). 
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ramach regulacyjnych przyjętych w 2002 r.1128 oraz na rozporządzeniu (WE) nr 
2887/20001129, obowiązującym w Polsce od 1 maja 2004 r. 

(806) Podstawowymi zasadami, na których oparty jest obowiązek TP świadczenia usług 
dostępu do sieci na bazie BSA i LLU są promowanie konkurencji oraz ochrona 
interesów konsumentów.1130  

(807) Jest również jasne, w świetle przesłanek leżących u podstaw zarówno regulacji UE 
jak i ustawy Prawo telekomunikacyjne, że obowiązek udostępniania produktów na 
rynku wyższego szczebla został nałożony w wyniku analizy właściwego organu 
regulacyjnego czynników motywujących i demotywujących TP i jej konkurentów 
do inwestowania i wprowadzania innowacji. Obowiązek ten został nałożony, 
ponieważ korzyści wynikające ze zwiększonej konkurencji na rynku niższego 
szczebla przewyższają potrzebę zachowania motywacji ex ante TP do 
inwestowania i wykorzystywania infrastruktury na rynku wyższego szczebla dla 
własnej korzyści.1131 Na podstawie podobnych przesłanek ustawa Prawo 

                                                 
1128  Ramy prawne dotyczące sieci i usług łączności elektronicznej (Regulatory Framework for 

Electronic Communications) stanowią pakiet unijnych regulacji telekomunikacyjnych przyjętych w 
2002 roku: dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 7 marca 2002 r. w 
sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej ("dyrektywa ramowa"), 
dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń 
na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej ("dyrektywa o zezwoleniach"), dyrektywa 
2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci 
łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz połączeń międzysieciowych ("dyrektywa o 
dostępie"), dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 7 marca 2002 r. w 
sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw 
użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej). 

1129  Rozporządzenie (WE) 2887/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2000 w 
sprawie uwolnionego dostępu do pętli lokalnej, Dz.U. 2000 L 336, s/ 4. 

1130  Art. 8 dyrektywy ramowej stanowi, że "krajowe organy regulacyjne będą wspierać konkurencję w 
dziedzinie udostępniania sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń towarzyszących, m.in.: 
(a) zapewniając, by użytkownicy (...) czerpali maksymalne korzyści, jeżeli chodzi o różnorodność, 
ceny i jakość usług, (b) zapewniając, że nie występuje zniekształcenie czy ograniczenie konkurencji 
w sektorze łączności elektronicznej (c) wspierając efektywne inwestowanie w dziedzinie 
infrastruktury i promując technologie innowacyjne."  

1131  Motyw 19 dyrektywy o dostępie stanowi, że "uczynienie obowiązkowym przyznawania dostępu do 
infrastruktury sieciowej może być uzasadnione zwiększaniem konkurencji, jednakże krajowe organy 
regulacyjne powinny zrównoważyć prawa właściciela infrastruktury do jej eksploatowania dla 
własnych korzyści z prawami innych usługodawców do dostępu do zasobów niezbędnych dla 
zapewnienia konkurencyjnych usług." Ponadto, art. 12 dyrektywy o dostępie stanowi, że "1.Krajowe 
organy regulacyjne mogą (...) nałożyć na operatorów obowiązek uwzględnienia uzasadnionych 
wniosków o dostęp i użytkowanie specyficznych elementów sieci oraz do urządzeń towarzyszących, 
w szczególności jeżeli krajowe organy regulacyjne uznają, że odmowa przyznania dostępu lub 
ustanowienie nierozsądnych zasad i warunków mających podobny skutek uniemożliwiłyby 
pojawienie się trwale konkurencyjnego rynku detalicznego albo nie byłyby w interesie użytkowników 
końcowych. W szczególności na operatorów mogą zostać nałożone obowiązki: a) przyznania 
osobom trzecim dostępu do specyficznych elementów lub urządzeń sieciowych, w tym uwolnionego 
dostępu do pętli lokalnej; b) negocjowania w dobrej wierze z przedsiębiorstwami ubiegającymi się o 
dostęp; c) niewycofywania dostępu do urządzeń, jeżeli taki dostęp został już przyznany; d) 
oferowania szczególnych usług hurtowo celem odsprzedaży ich osobom trzecim(...). 2.Badając, czy 
zachodzą przesłanki nałożenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, a zwłaszcza oceniając, czy te 
obowiązki są proporcjonalne w odniesieniu do celów określonych w art. 8 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej), krajowe organy regulacyjne wezmą pod uwagę w szczególności następujące 
elementy: a) techniczną i ekonomiczną wiarygodność użytkowania lub wprowadzania 
konkurencyjnych urządzeń, mając na uwadze tempo ewolucji rynku oraz rodzaj danych wzajemnych 
połączeń i dostępu; (…) c) pierwotne inwestycje właściciela urządzeń, mając na uwadze ryzyko 
związane z inwestycjami; d) konieczność zapewnienia długoterminowej konkurencji (…)" Zob. także 
Komunikat Komisji, OJ 2009/C45/02), Wytyczne w sprawie priorytetów… op. cit., pkt 82.  
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telekomunikacyjne umożliwia nałożenie obowiązków w zakresie dostępu i 
użytkowania poszczególnych elementów sieci (art. 12 dyrektywy o dostępie).1132 

(808) Brak jest alternatywnej infrastruktury, substytucyjnej dla lokalnej sieci dostępowej 
TP, która umożliwiłaby OA oferowanie detalicznych usług szerokopasmowych w 
skali całego kraju. OA muszą zatem uzyskać dostęp do hurtowych produktów TP 
lub powielić infrastrukturę TP. Ten drugi wariant nie jest ekonomicznie opłacalny. 
Wysokie koszty powielenia lokalnej sieci dostępowej TP lub budowy sieci 
telekomunikacyjnej o zasięgu krajowym umożliwiającej świadczenie usług 
szerokopasmowego dostępu do Internetu o podobnej charakterystyce co usługi 
oferowane przez TP, są barierą wejścia dla każdego konkurenta, w tym 
największych konkurentów krajowych lub operatorów zasiedziałych z sąsiednich 
państw członkowskich. Ponadto istnieją dodatkowe ograniczenia: rozbudowa sieci 
łączności elektronicznej wymaga pokonania licznych barier administracyjnych, 
takich jak dostosowanie się do lokalnych planów zagospodarowania 
przestrzennego, uzyskanie pozwoleń na rozbudowę sieci od władz lokalnych etc. 
Te czynniki sprawiają, że rozbudowa własnej sieci staje się jeszcze bardziej 
kosztowna, długa i trudna. W związku z powyższym, powielenie infrastruktury TP 
byłoby ekonomicznie nieuzasadnione i bardzo czasochłonne, biorąc pod uwagę 
obecnie dostępne technologie. 

(809) Ponadto, TP rozbudowywała swoją lokalną infrastrukturę dostępową przez długi 
czas, mając wyłączność na świadczenie usług, będąc w stanie pokrywać koszty 
inwestycyjne dzięki zyskom monopolistycznym na rynku usług telefonii głosowej 
oraz dotacjom z budżetu państwa. 

(810) Dlatego też, nałożenie na TP obowiązku udostępnienia produktów na rynku 
wyższego szczebla (dostępu do usług BSA i LLU) na rozsądnych warunkach 
wynika z tego, że całkowita odmowa dostępu do produktów na rynku wyższego 
szczebla lub mające podobny efekt oferowanie dostępu do nich na niekorzystnych 
warunkach uniemożliwiłoby powstanie i/lub rozwój zrównoważonej konkurencji 
na poziomie detalicznym. 

(811) Oferty ramowe odzwierciedlają warunki, które uznaje się za minimalne standardy, 
sprzyjające uczciwej i trwałej konkurencji.1133 UKE wydało wiele ofert ramowych i 
decyzji, dla określenia minimalnych warunków i procedur, na podstawie których 
TP powinna udzielać dostępu do hurtowych produktów szerokopasmowych. Jak 
wyjaśniono w rozdziale VI procedura dostępu do hurtowych produktów 
szerokopasmowych obejmuje wiele elementów (to znaczy: uzyskania IO, zawarcia 
umowy o dostępie, przyłączenia do PDU lub realizacji zamówienia na kolokację 
lub kabel korespondencyjny, przyłączenia abonentów). Zgodnie z ustawą Prawo 
telekomunikacyjne, TP przekazuje proponowany tekst oferty ramowej UKE, które, 
jeżeli jest to konieczne, dokonuje zmian w projekcie przedstawionym przez TP.1134 

                                                 
1132  M.in. obowiązek prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o dostępie 

telekomunikacyjnym w dobrej wierze z przedsiębiorstwami ubiegającymi się o dostęp 
telekomunikacyjny (art. 26 ustawy Prawo telekomunikacyjne), obowiązek uwzględnienia 
uzasadnionych wniosków przedsiębiorców o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego w celu 
zapewnienia możliwości zarządzania obsługą użytkownika końcowego, zapewnienia określonych 
elementów sieci, przyznania dostępu do interfejsów, protokołów i innych kluczowych technologii, 
zapewnienie kolokacji lub innych form wspólnego korzystania z obiektu, zapewnienia funkcji sieci 
niezbędnych do zapewnienia pełnej introperacyjności usług, zapewnieniu systemów wspierania 
działalności operacyjnej i umożliwiania połączenia sieci lub urządzeń telekomunikacyjnych (….) 
(art. 34 i art. 35 ustawy Prawo telekomunikacyjne). 

1133  Art. 1.1 rozporządzenia nr 2887/2000; zob. także art. 4.1. 
1134   Art. 3 i 4 rozporządzenia nr 2887/2000. 
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W tym celu, UKE otwiera postępowanie administracyjne i zawiadamia organizacje 
społeczne tj. stowarzyszenia przedsiębiorstw, które mogłyby być zainteresowane 
uczestniczeniem w tym postępowaniu (w szczególności: KIGEiT,1135 PIKE1136 i 
PIIT1137) i przedstawieniem swoich opinii w tej sprawie. Dopiero po rozważeniu 
wszystkich opinii i uwag zaprezentowanych w trakcie postępowania, Prezes UKE 
wprowadza niezbędne zmiany do oferty ramowej.1138 Proces ten gwarantuje 
wzięcie pod uwagę przez UKE interesów wszystkich zainteresowanych stron przed 
nałożeniem obowiązków regulacyjnych. Po przyjęciu oferty ramowej przez UKE w 
drodze decyzji regulacyjnej, podlega ona wykonaniu przez TP. 

4.4 Prawdopodobny wpływ na konkurencję i konsumentów 

(812) Sąd Pierwszej Instancji [obecnie Sąd] orzekł, że „w celu stwierdzenia naruszenia 
art. 82 WE [obecnie art. 102 TFUE] nie jest bowiem konieczne wykazanie, że 
rozpatrywane nadużycie wywarło konkretny skutek na dane rynki. W tym względzie 
wystarczy wykazać, że celem noszącego znamiona nadużycia zachowania 
przedsiębiorstwa, które zajmuje pozycję dominującą, jest ograniczenie konkurencji 
lub, inaczej mówiąc, że zachowanie może mieć taki skutek.”1139 Ponadto, ten sam 
Sąd orzekł, że „W istocie, wtedy gdy przedsiębiorstwo zajmujące pozycję 
dominującą rzeczywiście realizuje praktykę, której celem jest usunięcie konkurenta, 
to fakt, iż spodziewany rezultat nie został osiągnięty, nie wystarczy, by wykluczyć 
nadużycie pozycji dominującej w rozumieniu art. 82 WE.”1140 Wreszcie, celem art. 
102 TFUE jest przeciwdziałanie nie tylko praktykom, które mogą przynieść szkodę 
bezpośrednio konsumentom, ale również tym praktykom, które są dla 
konsumentów pośrednio szkodliwe, poprzez ich negatywny wpływ na poziom 
skutecznej konkurencji.1141 Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że „prawa 
konkurencji zawarte w Traktacie (…) mają na celu ochronę nie tylko 
bezpośrednich interesów konsumentów, lecz również struktury rynku i w ten sposób 
– konkurencji jako takiej.”1142 W rezultacie, art. 102 TFUE nie wymaga od Komisji 
konkretnie zbadania, czy zachowanie przedsiębiorstwa dominującego rzeczywiście 
wyrządziło szkodę konsumentom.1143 

(813) W niniejszej sprawie Komisja wykaże, że zachowanie TP było w stanie ograniczyć 
lub, innymi słowy, mogło ograniczać konkurencję na rynku detalicznym 
(podsekcja 4.4.1 - 4.4.2). Ponadto, nawet jeśli nie jest to konieczne dla 

                                                 
1135  KIGEiT- Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 
1136  PIKE - Polska Izba Komunikacji Elektronicznej 
1137  PIIT - Polska Izba Telekomunikacji i Informatyki 
1138  Zob. art. 43(1) i 206 Prawa telekomunikacyjnego z dn. 16 lipca 2004 i art. 31 (4) Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071). 
1139  Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie T-219/99 British Airways plc 

przeciwko Komisji , pkt 293; oraz wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. w 
sprawie Clearstream przeciwko Komisji, pkt 144. 

1140  Wyrok z dnia 30 stycznia 2007 w sprawie T-340/03, France Télécom, pkt 196; sprawy połączone T-
24/93-T-26/93 o T-28/93 Compagnie maritime belge transports i in. przeciwko Komisji [1996] Rec. 
II-1201, pkt 149 oraz sprawa T-228/97 Irish Sugar przeciwko Komisji [1999] Rec. II-2969, pkt 191. 

1141  Wyrok z dnia 15 marca 2007 r., sprawa C-95/04 P, British Airways, pkt 106-107; sprawa 6/72 
Europemballage i Continental Can przeciwko Komisji [1973] Rec. 215, pkt 26.  

1142  Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 października 2009 r. w sprawach połączonych 
C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P i C-519/06 P GlaxoSmithKline Services i in. przeciwko Komisji 
i in. GSK, pkt 63. Zob. również wyrok Trybunału z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie C-8/08 T-
Mobile Netherlands i in., pkt 38 i 39. 

1143  Sprawa C-95/04 P, British Airways, pkt 107. 
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udowodnienia nadużycia, Komisja także dowiedzie, że zachowanie TP mogło 
szkodliwie oddziaływać na konsumentów (sekcja 4.4.3 - 4.4.4).  

4.4.1. Jest prawdopodobne, że zachowanie TP ograniczało zdolność innych 
operatorów DSL do skutecznego konkurowania na rynku detalicznym  

(814) Aby móc planować inwestycje i zawierać umowy z użytkownikami końcowymi 
OA potrzebują pewności co do warunków na jakich zostanie im udzielony dostęp 
do usług hurtowych. Właśnie dlatego należyte wdrożenie środków regulacyjnych 
określających minimalne warunki dostępu i zapewniających pewność prawną jest 
bardzo istotne. Kiedy nie są przestrzegane nawet te minimalne warunki, a dostęp 
do produktów hurtowych jest udzielany OA na niekorzystnych warunkach, OA 
mają ograniczoną możliwość skutecznego oferowania konkurencyjnych produktów 
na rynku detalicznym. Umowy o dostępie nakładające uciążliwe obowiązki mogą 
pogarszać jakość produktu, zwiększać koszty ponoszone przez OA i/lub ograniczać 
ich sprzedaż. Może to uniemożliwiać OA długoterminowe konkurowanie na rynku 
detalicznym. W najgorszym przypadku takie zachowanie może uniemożliwiać 
konkurentom wejście na rynek lub może zmusić obecnych już na nim operatorów 
do zaprzestania działalności. Ponadto, stosowana przez operatora zasiedziałego 
taktyka opóźniająca może utrudniać operatorom alternatywnym wejście na 
właściwy rynek detaliczny oraz świadczenie własnych produktów detalicznych. 
Długotrwałe negocjacje, zwłaszcza w związku z wprowadzaniem nowych usług, 
przynoszą korzyści operatorowi zasiedziałemu. Opóźnienia występujące po 
podpisaniu umowy o dostępie mogą prowadzić do obniżenia jakości oferowanego 
przez OA produktu detalicznego i prowadzić do pogorszenia ich wizerunku wobec 
swoich klientów. Przedsiębiorstwo dominujące może uzyskać przewagę 
wynikającą z pierwszeństwa, jeśli wyegzekwowanie obowiązków w zakresie 
dostępu zajmie wystarczająco dużo czasu i zwiększy koszty ponoszone przez OA. 

(815) Ustalenie prawdopodobnych skutków odmowy dostawy nie oznacza, że rywali 
rzeczywiście zmuszono do opuszczenia rynku. Wystarczy, że znajdują się oni w 
niekorzystnej sytuacji i w rezultacie konkurują mniej agresywnie. W rozpatrywanej 
sprawie zamknięcie dostępu do rynku jest prawdopodobne, gdyż konkurenci 
świadczący usługi na rynku detalicznym w oparciu o łącza DSL nie są w stanie 
uniknąć konieczności korzystania z usług hurtowych BSA i LLU świadczonych 
przez TP wybierając alternatywne (pod względem ceny, zasięgu geograficznego i 
przepustowości) produkty hurtowe. TP to jedyny podmiot świadczący usługi BSA i 
LLU, przez co w sposób nieunikniony staje się partnerem handlowym OA (zob. 
podsekcja X.1.2.). W konsekwencji odmowa zapewnienia dostępu do produktów 
hurtowych TP ograniczyła zdolność OA do wejścia na rynek lub do wejścia w 
zamierzonym terminie i do skutecznego wywarcia presji konkurencyjnej na TP, lub 
nawet zmusiła niektórych OA do wyjścia z rynku. 

(816) Jak wyraziło to kilku OA, taktyka TP opóźniania negocjacji, wysokie odrzuty oraz 
opóźnienia w aktywacji łączy abonenckich miały negatywny wpływ na ich 
możliwość świadczenia detalicznego dostępu szerokopasmowego do Internetu na 
bazie BSA i LLU; powodowało to pogorszenie ich wizerunku, prowadziło do 
wysokich kosztów finansowych i ograniczenia bazy klientów: 

(a) Tele2 oświadczył, że: „[o]drzucanie wniosków, przykładowo z powodu różnic 
adresów, jest próbą przeniesienia na operatora alternatywnego skutków i 
odpowiedzialności za niespójności w bazach danych TP. Nieuzasadnione 
odrzucenia wniosków powodują, że operator alternatywny: - nie jest w stanie 
zrealizować usługi dla swojego abonenta (na czym cierpi m.in. jego wizerunek), 
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- ponosi nieuzasadnione koszty, - nie uzyskuje przychodów od abonenta. Nie 
mając możliwości sprawdzenia etapu wdrożenia usług operatorzy alternatywni 
nie mogą efektywnie zarządzać komunikacją ze swoimi użytkownikami. 
Doprowadza to do sytuacji, w których klienci winą za błędy proceduralne 
obarczają operatora alternatywnego, którego wizerunek traci znacząco w ich 
oczach. Operatorzy alternatywni[skutki odrzutów w relacji z użytkownikami 
końcowymi], ponoszą natomiast wszystkie konsekwencje [skutki odrzutów w 
relacji z użytkownikami końcowymi] w przypadku podpisania wiążącej umowy, 
przez co narażają się na straty finansowe,  [skutki odrzutów w relacji z 
użytkownikami końcowymi] Telekomunikacja Polska nie wykazuje żadnych 
starań w kierunku poprawy jakości uruchamiania usług hurtowych i, 
napotykając jakikolwiek problem, stwierdza brak możliwości technicznych, 
blokując działania operatora alternatywnego."1144 

(b) [OA] stwierdziło, że „[t]ak wysoki procent odrzutów technicznych oznacza dla 
operatora alternatywnego: ([skutki naruszeń TP] (b) utratę wizerunku 
operatorów alternatywnych [skutki naruszeń TP] (…) [kwota], iż każda 
aktywna usługa BSA kosztuje operatora alternatywnego tylko z tytułu tej 
kategorii odrzutu [kwota] więcej co stanowi de facto podwyższenie opłaty 
instalacyjnej o[udział procentowy]. Co więcej wysoki procent odrzutów 
technicznych uniemożliwia operatorowi alternatywnemu uzyskanie lepszej 
efektywności poprzez minimalizację kosztów operacyjnych związanych z 
procesem uruchamiania usługi [skutek dużej liczby odrzutów]. W efekcie koszt 
instalacji u klienta wzrasta o kolejne [kwota]. Oznacza to, iż w efekcie pomimo 
rynkowej opłaty instalacyjnej wynoszącej na chwilę obecną 40,98 zł netto 
operator ponosi koszt [*]." 1145 

(c) W niektórych przypadkach, gdy umowa została uzgodniona, lecz niepodpisana, 
OA nie mógł mieć pewności, że zostanie ona ostatecznie podpisana przez TP w 
uzgodnionej wersji. W tym kontekście, Netia stwierdziła, że „[b]rak 
stosownych podpisów przez Telekomunikację Polską powodował, iż po stronie 
formalno-prawnej brak było stosownego umocowania do stosowania 
postanowień Aneksów i rodziło niepewność, czy Aneks zostanie podpisany, w 
szczególności, gdy różnica w podpisach wynosiła ok. 5 miesięcy!"1146 

(d) W innych przypadkach, niektórzy OA zwrócili się do Regulatora z wnioskiem o 
poprawę ich niekorzystnej pozycji w stosunku do TP poprzez ustanowienie 
stosunków umownych, które gwarantowałyby im minimalne prawa zawarte w 
ofertach ramowych.1147 Ponadto, UKE aby ustanowić dwustronne relacje na 
zasadach zgodnych z ofertami ramowymi musiało wielokrotnie interweniować 
z urzędu. TP wskazała na co najmniej 53 takie decyzje.1148 

(817) Zachowanie TP mogło utrudnić utrzymanie się OA na rynku, a nakładając na OA 
dodatkowe ograniczenia, którym nie podlegała działająca na rynku niższego 

                                                 
1144  odpowiedź Tele2 na wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 lutego 2009 r., s. 25. 
1145  Dokument , odpowiedź [OA] z dnia [*] 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 2. 
1146  odpowiedź Netii na wniosek o udzielenie informacji, s. 4-5. 
1147  Np. nie powiodły się starania spółek Telefonia Dialog, Tele2, Supermedia i Netia o zmianę 

niekorzystnych zapisów odpowiednich umów o dostępie w drodze negocjacji z TP, co sprawiło, że 
wymienieni OA skierowali sprawę do UKE. UKE interweniował i dostosował umowy o dostępie do 
obowiązującej wówczas OR: zob. decyzja UKE z dnia 12 lipca 2007 r. dotycząca TD; z dnia 8 
sierpnia 2007 r. dotycząca Tele2; z dnia 21 lutego 2008 r. dotycząca spółki Supermedia i z dnia 2 
lutego 2008 r. dotycząca Netii. 

1148  odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 4 lutego 2009 r. 
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szczebla część jej pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa, TP była w stanie w 
pewnym zakresie chronić przed skuteczną konkurencją własną działalność 
detaliczną.1149 Dzięki temu TP mogła wykorzystać na odnośnym rynku 
detalicznym siłę rynkową posiadaną na rynkach hurtowych, blokując lub 
opóźniając dostęp OA do danego rynku z korzyścią dla części detalicznej TP.  

(818) Jak już wyjaśniono w sekcji X.1.2, ze względu na ryzyko związane z inwestycjami 
pociągającymi za sobą wysokie koszty utopione, OA z reguły rozbudowują swoją 
bazę klientów i infrastrukturę etapami (koncepcja „drabiny inwestycyjnej”). 
Zasadnicze znaczenie ma dla nich osiągnięcie minimalnej „krytycznej wielkości 
sieci”, która pozwoli im w pełni korzystać z efektów sieciowych oraz osiągać 
korzyści skali i umożliwi dalsze inwestycje. Uniemożliwiając konkurentom wejście 
na rynek detaliczny i/lub ekspansję na nim, TP uniemożliwiała rywalom na rynku 
niższego szczebla szybkie osiągnięcie krytycznej wielkości bazy klientów, która 
umożliwiłaby im wejście na kolejne szczeble drabiny inwestycyjnej, odróżnienie 
się od TP poprzez stopniową rozbudowę własnej sieci i konkurowanie pod 
względem kosztów. 

(819) Wreszcie, ponieważ TP proponowała projekty umów zawierające niekorzystne 
warunki, niektórzy OA podjęli decyzję o odstąpieniu od negocjowania umowy o 
dostępie, inni podpisali umowy o dostępie BSA lub LLU zawierające niekorzystne 
warunki ale nie rozpoczęli świadczenia detalicznych usług szerokopasmowych: 

(a) W odniesieniu do przypadków rezygnacji z negocjacji, dowody w aktach 
sprawy wskazują, że zaledwie 103 z 250 negocjacji zakończyło się podpisaniem 
umowy (zob. pkt (300)). Przykładem OA, który nie mógł zgodzić się na 
interpretację OR proponowaną przez TP, w związku z czym postanowił 
odstąpić od negocjacji i zrezygnował z zamiaru świadczenia usług 
szerokopasmowych, jest Telsat.1150 Chociaż TP przyznaje, że Telsat odstąpił od 
negocjacji, ocenia, że jego indywidualna decyzja nie była związana z 
zachowaniem TP.1151 Ten argument TP jest nieprzekonujący w świetle 
stwierdzenia przez Telsat, że „[n]asze przedsiębiorstwo nie podjęło dalszych 
negocjacji z TP zmierzających do uzyskania dostępu do hurtowych produktów 
szerokopasmowego dostępu do Internetu ze względu na przyjętą przez TP 
politykę kontaktu z klientem [OA], niespójną z deklaracjami [postanowieniami] 
zawartymi w Ofercie Ramowej.”1152 

(b) Novum to przykład OA, który pomimo podpisanych z TP umów BSA i LLU 
nie świadczy usług dostępu do szerokopasmowego Internetu na rynku 
detalicznym. OA wyjaśnił, że przeprowadził analizę opłacalności, która, na 
podstawie informacji uzyskanych od innych OA, wskazywała na niską "50% 
skutecznoś[ć] uruchamiania pozyskanych klientów w ramach usługi BSA (dane 
z przełomu roku 2007/2008, uzyskane od innych operatorów)" oraz na fakt, iż 
"ograniczeniem w momencie podpisania umowy LLU była niewielka liczba 
punktów przygotowanych przez TP do uruchomienia usługi (…)."1153    

(c) Polkomtel jest kolejnym operatorem, który pomimo podpisanej z TP umowy 
nie rozpoczął świadczenia usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w 

                                                 
1149  Sprawa T-271/03, Deutsche Telekom, pkt 108 i 141. 
1150  odpowiedź Telsatu o wniosek na udzielenie informacji z dnia 16 marca 2009 r., s. 2-3.  
1151  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 860-861. 
1152  odpowiedź Telsatu o wniosek na udzielenie informacji z dnia 16 marca 2009 r., s. 3.  
1153  odpowiedź Novum z dn. 17 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 2. Komisja 

zauważa, że spółka stwierdza również na s. 1, że "umowy te nie są konsumowane z przyczyn 
leżących po stronie Telekomunikacji Novum." 
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oparciu o BSA. Ten OA zwrócił uwagę Komisji na szereg rozbieżności między 
ofertą BSA a umową BSA zawartą z TP1154 oraz wyjaśnił, że według 
przeprowadzonej przez niego analizy inwestycja nie zapewniłaby 
odpowiedniego zwrotu.1155 Wynika z tego, że niekorzystne warunki dostępu 
narzucone przez TP w zawartej umowie miały decydujący wpływ na decyzję 
tego OA o oferowaniu detalicznej usługi szerokopasmowej opartej na produkcie 
hurtowym TP. W tym przypadku TP argumentuje, że wyłączną przyczyną 
rezygnacji przez Polkomtel ze świadczenia usług szerokopasmowych był brak 
opłacalności finansowej, a nie zachowanie TP.1156 W tej kwestii, Komisja 
ponawia swoje twierdzenia, iż analiza opłacalności świadczenia detalicznych 
usług szerokopasmowych była przeprowadzona przez Polkomtel z 
uwzględnieniem niekorzystnych warunków zawartych w podpisanej umowie 
BSA. Potwierdza to treść korespondencji między Polkomtel i TP, w której 
pomimo odesłania przez OA podpisanej umowy BSA operator stwierdził, że 
"postawa TP S.A. zmusiła Polkomtel S.A. do zaakceptowania projektu umowy, 
który znacząco odbiegał od warunków określonych w Ofercie Ramowej" oraz, 
że "Polkomtel S.A. podtrzymuje swoje zastrzeżenia do omówionych poniżej 
postanowień Umowy i liczymy na zmianę w zakresie stanowisk TP S.A. i 
dostosowanie Umowy do wymagań Oferty Ramowej."1157 Z akt sprawy wynika, 
że TP nie zmieniła swojego stanowiska.  

 

4.4.2. Analiza ilościowa prawdopodobnego wpływu na konkurencyjną strukturę rynku 

(820) Po pierwsze, wysokie udziały TP w rynku zdecydowanie przewyższają udziały jej 
konkurentów. Pod względem liczby łączy udział TP w rynku wynosił 57.8% w 
2005 roku do 40% w 2009 roku. Między udziałami TP w rynku detalicznym a 
udziałami jej konkurentów istnieje duża luka. W rozpatrywanym okresie udział w 
rynku największego operatora sieci kablowych, UPC, wynosił od 6% do 9%. Mimo 
że w tym czasie udziały TP w rynku uległy nieznacznemu zmniejszeniu, jej spółka 
zależna PTK powiększyła swój udział, a zatem ogólna pozycja Grupy TP pozostała 
niezagrożona. Jak stwierdza UKE, „pozycja TP S.A. jest bardzo silna na rynku i 
(…) operator ten nie posiada konkurentów, którzy pojedynczo mogliby stanowić 
zagrożenie dla jego pozycji rynkowej na terenie całego kraju.”1158 

(821) Po drugie, TP pozostaje największym dostawcą łączy xDSL na rynku detalicznym. 
Jej największy konkurent na rynku xDSL, Netia, miał w latach 2005-2009 udziały 
w rynku wynoszące jedynie od 2% do 9%. Mikro-konkurenci posiadający łącznie 
udział wynoszący od 15% do 21% rynku są liczni, ale rozproszeni. 

(822) Po trzecie, odmowa świadczenia przez TP hurtowych usług xDSL nowym 
operatorom ograniczyła liczbę konkurentów wchodzących na rynek detalicznych 
usług xDSL, co znajduje odzwierciedlenie w niskim wskaźniku penetracji zarówno 
dla BSA (zob. Tabela 9), jak i dla LLU (zob. Rys 14).  

                                                 
1154  odpowiedź Polkomtela na wniosek o udzielenie informacji z dnia 17 marca 2009 r., s. 5-8. 
1155  odpowiedź Polkomtela na wniosek o udzielenie informacji z dnia 17 marca 2009 r., s. 2: „Polkomtel 

S.A. przeprowadził szereg analiz finansowych dotyczących wdrożenia usługi szerokopasmowego 
dostępu do Internetu, w oparciu o różne warianty dostępne w ofercie BSA, jak i różne sposoby 
realizacji. Na chwilę obecną, żadna z przeprowadzonych analiz nie zapewnia oczekiwanego zwrotu 
z inwestycji w zakładanym czasie.” 

1156  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 866-867. 
1157   odpowiedź Polkomtela z dnia 17 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 444. 
1158  załącznik 40 do odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, s. 257. 
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Tabela 9. Penetracja BSA w Polsce1159 

 
 2006 2007 2008 2009 
Penetracja BSA w 
Polsce 1160 

0% 6,89% 16,86% 19,18% 

Źródło: Tabela Komisji na podstawie danych UKE  i TP  

(823) Chociaż obowiązek świadczenia usług BSA istniał od 2003 r.1161, przez ponad 
cztery lata, wskaźnik penetracji BSA w Polsce pozostawał na niskim poziomie. Jak 
potwierdziło UKE, niski poziom penetracji BSA był skutkiem 
antykonkurencyjnego zachowania TP.1162 Jak wyjaśniono w sekcji VIII.1, 
niewywiązywanie się przez TP z regulacyjnego obowiązku przygotowania 
odpowiedniej OR doprowadziło do opóźnionego wprowadzenia oferty BSA w 
Polsce (maj 2006 r.), a w rezultacie do opóźnień w rozwoju usług detalicznych 
opartych na ofercie BSA. Wzrost wykorzystania łączy bazujących na technologii 
BSA oferowanych przez TP obserwuje się dopiero od końca 2008 r. 

(824) Zdaniem TP wskaźniki penetracji BSA przedstawione przez Komisję w pisemnym 
zgłoszeniu zastrzeżeń nie uwzględniają faktu, że oferty ramowe BSA w różnych 
państwach UE wprowadzano w różnym czasie (tj. 5-6 lat wcześniej niż miało to 
miejsce w Polsce).1163 Dlatego też według TP właściwsze jest porównanie 
penetracji BSA w Polsce z wynikami osiągniętymi w innych państwach w 
kolejnych latach po wprowadzeniu ofert ramowych BSA. TP przedstawiła 
porównanie wskaźników penetracji BSA w 8 państwach członkowskich w 
pierwszych latach po wprowadzeniu ofert BSA. Prezentując swój punkt widzenia 
TP wskazała 2006 r. w którym w Polsce wprowadzono ofertę BSA jako rok 
odniesienia.1164 Ponadto, podczas spotkania wyjaśniającego TP twierdziła, że rynek 
dostępu BSA rozwijał się dynamicznie odkąd rozpoczęto świadczenie tej usługi.1165 
Poza tym, TP twierdzi, że nowi operatorzy w Polsce użytkują ok. 28% wszystkich 
łączy xDSL, co jest zadowalającym wynikiem w porównaniu z dojrzałymi rynkami 
Holandii i Danii (odpowiednio 60% i 62%).1166 

(825) W odniesieniu do rozwoju sytuacji pod względem wskaźnika penetracji BSA, 
Komisja zauważa, że TP opóźniła wprowadzenie pierwszej oferty BSA, 
odmawiając przygotowania projektu oferty BSA, do czego była zobowiązana 
prawnie (zob. pkt (149) - (151)). Co więcej, dane za lipiec 2009 r. wskazują, że w 
porównaniu z innymi państwami UE, Polska miała względnie niski odsetek łączy 
BSA w stosunku do całkowitej liczby łączy xDSL operatora zasiedziałego.1167 

                                                 
1159  Dane opracowane przez Komisję na podstawie dokumentów  UKE, Dokument konsultacyjny, lipiec 

2009 r., s. 33 oraz załącznik 54 do odpowiedzi TP na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń z 2009 r. 
1160  Udział łączy DSL dostępnych dla OA w oparciu o BSA w porównaniu z liczbą łączy DSL 

sprzedawanych detalicznie przez operatora zasiedziałego. 
1161  Zob. rozdział V. TP została wyznaczona jako operator posiadający znaczącą pozycję rynkową i 

zobowiązany do udzieleni dostępu do swojej sieci w 2003 r.  
1162  UKE, Dokument konsultacyjny w sprawie rozdziału funkcjonalnego TP SA, lipiec 2009 r., s. 33. 
1163  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 902. 
1164  Idem, pkt 903-904. 
1165  prezentacja TP podczas spotkania wyjaśniającego, slajd 40, s. 20, oryginał w języku angielskim. 
1166  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 391. 
1167  Komitet ds. Łączności (COCOM), Szerokopasmowy dostęp w UE: sytuacja na dzień 1 lipca 2009 r., 

s. 29, dostępne pod adresem: 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/interinstitutional/cocom_broadband_jul
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Nawet jeśli rzeczywiście od 2008 r. miał miejsce znaczny wzrost wykorzystania 
łączy TP w oparciu o BSA, wynikało to w dużej mierze z jednoczesnych 
problemów OA z uzyskaniem dostępu do LLU (zob. poziomy penetracji LLU na 
Rys 14). Obserwuje się, że kraje o bardzo niskim wskaźniku penetracji LLU 
kompensują ten fakt względnie wysokimi wskaźnikami penetracji BSA. Jednakże 
w przypadku Polski ten „współczynnik kompensacji” jest dość niski. Np. na 
Węgrzech, mimo że w 2009 r. penetracja LLU była niska (2,3%), wskaźnik 
wykorzystania BSA był znacznie wyższy (ok. 30%).1168  

Rys 14. Penetracja LLU w Polsce1169 
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Źródło: UKE, Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU), październik 2010 r. 

(826) Wskaźnik penetracji LLU w Polsce jest jednym z najniższych w UE. Pod koniec 
2008 r. wynosił jedynie 0,07% wszystkich aktywnych łączy operatora 
zasiedziałego w porównaniu ze średnią unijną wynoszącą 15,7% oraz w 
porównaniu ze wskaźnikami osiągniętymi w Republice Czeskiej (7,2%) i na 
Węgrzech (2,34%).1170 Wskaźnik penetracji LLU rósł z wolna, osiągając w II kw. 
2010 r. poziom 2,89%, nadal znacznie niższy od średniej UE.1171 

(827) W odniesieniu do LLU, TP nie kwestionuje niskiego wskaźnika penetracji, 
jednakże próbuje go uzasadnić czynnikami niezależnymi od niej, twierdząc, że (i) 
w krajach, w których usługa BSA jest dostępna równocześnie z LLU, operatorzy 
zaczynają korzystać z usług LLU dopiero po zbudowaniu bazy klientów za pomocą 
rozwiązań wymagających mniejszych nakładów kapitałowych (tj. BSA i WLR) 
oraz że (ii) dokonany przez Regulatora wybór utrzymania bardzo niskich cen BSA 
i WLR powodował brak motywacji cenowej po stronie OA do korzystania z oferty 
LLU.1172 Ponadto, odnosząc się do Raportu UKE o stanie rynku 
telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 roku, TP argumentowała podczas spotkania 

                                                                                                                                                 
y09.pdf. W Polsce penetracja BSA wynosi 19,22% w porównaniu z 30% na Węgrzech i 24,74% we 
Francji. 

1168  Idem. 
1169  UKE, Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU), październik 2010 r., s. 5. 
1170  UKE, Dokument konsultacyjny z lipca 2009 r., s. 56. 
1171  UKE, Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU), październik 2010 r., s. 5, rys. 3, 

http://www.uke.gov.pl/_gAllery/34/10/34100/Analiza_rozwoju_LLU_10_2010.pdf, pobrano i 
wydrukowano dnia 9 grudnia 2010 r. 

1172  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 906-911. Zob. także prezentacja TP podczas 
spotkania wyjaśniającego, slajd 39, s. 20. odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 
393-395. 
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wyjaśniającego,1173 że: „Kilkuletni okres (3 do 4 lat) początkowego etapu rozwoju 
rynku, kiedy penetracja nie przekraczała 1% jest charakterystyczny dla każdego z 
porównywanych rynków. (…) W Polsce zauważalne są pierwsze symptomy 
ożywienia dynamiki wzrostu rynku LLU, analogiczne do lat 2002-2005 w 
porównywanych krajach. Jeśli zawarte Porozumienie TP - Prezes UKE przyniesie 
zakładane korzyści, wzrost ten powinien mieć zbliżoną tendencję do Niemiec lub 
Francji.”1174 

(828) Tytułem uwagi wstępnej należy zaznaczyć, że regulacja cen BSA, LLU i WLR nie 
wchodzi w zakres niniejszej sprawy. W każdym razie podane przez TP powody 
niskiej penetracji LLU w Polsce są wątpliwe, gdyż niezależnie od sytuacji rzekome 
„korzystne” ceny dostępu hurtowego BSA nie poskutkowały względnie wyższą 
penetracją BSA. Zarówno wskaźniki penetracji LLU, jak i BSA pozostały na 
względnie niskim poziomie, zwłaszcza w latach 2005-2008.1175 Po drugie, jak 
słusznie zaznacza TP, początkowe większe zainteresowanie korzystaniem z łączy 
BSA wynika w naturalny sposób z koncepcji drabiny inwestycyjnej. Zgodnie z tą 
koncepcją na początkowym etapie wprowadzania ofert hurtowych BSA i LLU 
UKE postanowiło utrzymać korzystne niskie ceny BSA. Jest zatem niezrozumiałe, 
dlaczego TP kwestionuje ten wybór regulacyjny UKE. Po trzecie, początkowe 
wysokie poziomy cen dostępu LLU zostały ponownie zbadane przez UKE wkrótce 
po ich wprowadzeniu i już w październiku 2006 r. ceny dostępu hurtowego LLU 
obniżono o 38% w przypadku pełnego dostępu do uwolnionej pętli abonenckiej i o 
55% w przypadku współdzielonego dostępu. UKE postanowiło dostosować ceny 
dostępu LLU do poziomów porównywalnych w innych państwach członkowskich, 
gdyż kosztorys przygotowany przez TP został negatywnie zaopiniowany przez 
audytora.1176 Nawet po obniżeniu cen dostępu przez UKE w 2006 r. TP 
argumentowała jednak, że powinny one być wyższe.1177 Po czwarte, jak zauważyło 
UKE, wskaźnik penetracji LLU w Polsce w piątym roku obowiązywania ofert 
ramowych LLU jest nieco wyższy (o ponad 3%) niż odnośny wskaźnik osiągnięty 
na tym samym etapie rozwoju rynku LLU w Wielkiej Brytanii i znacznie niższy (o 
25%) niż wskaźniki na rynkach francuskim i niemieckim. UKE szacuje, że nawet 
w przypadku utrzymania się pozytywnej tendencji w zakresie wzrostu wskaźnika 
penetracji LLU w Polsce i osiągnięcia przez niego do końca 2010 r. poziomu 4,8%, 
wskaźnik ten nadal będzie pięciokrotnie niższy od średniego wskaźnika (23,71%) 
osiągniętego we Francji, Niemczech i Hiszpanii na tym samym etapie rozwoju 
rynku LLU.1178 W rzeczywistości, prognozy UKE potwierdziły się.1179 Co więcej, 
należy zauważyć, że porównanie postępów w wykorzystaniu LLU przedstawione w 
dokumencie UKE1180 dotyczy państw UE, w których albo organy krajowe (w 
przypadku Wielkiej Brytanii), albo sama Komisja (w przypadku Hiszpanii i 
Niemiec) wykryły praktyki antykonkurencyjne mające negatywny wpływ na 
rozwój LLU. W związku z powyższym, nawet pomijając fakt, że rozwój rynków 

                                                 
1173  prezentacja TP podczas spotkania wyjaśniającego, slajd 37 i 38, s. 19 
1174  UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 roku, czerwiec 2010 r., s. 26. 
1175  Zob. Tabela 9 i Rys 14. 
1176  Decyzja UKE wprowadzająca ofertę ramową LLU z dnia 5 października 2006 r., s. 75-76. 
1177  Decyzja UKE wprowadzająca ofertę ramową LLU z dnia 3 kwietnia 2007 r., s. 54 i 117. 
1178  UKE, Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU), październik 2010 r., s. 16. 
1179 Zob. ostatnie dane UKE dostępne na stronie internetowej UKE: 

http://www.uke.gov.pl/_gAllery/40/81/40813/Podsumowanie_kadencji_telekomunuikacja_2006_20
11.pdf , s. 17-18. 

1180  Rys. 19 w dokumencie UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 roku, 
czerwiec 2010 r., s. 26. 
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LLU we wspomnianych państwach członkowskich rozpoczął się wcześniej niż w 
Polsce, TP myli się uzasadniając niską penetrację LLU w Polsce osiągnięciem 
podobnych wyników przez inne państwa UE, gdyż w tych właśnie państwach 
miały miejsce antykonkurencyjne praktyki operatorów zasiedziałych, 
spowalniające rozwój ofert detalicznych w oparciu o usługi LLU.  

4.4.3. Jest prawdopodobne, że zachowanie TP negatywnie wpływało na konsumentów  

(829) W niniejszej sprawie bezpośrednie szkody poniesione przez konsumentów mogły 
być znaczne: gdyby poziom konkurencji nie został ograniczony poprzez odmowę 
dostępu do produktów hurtowych, według wszelkiego prawdopodobieństwa 
konsumenci zyskaliby większy wybór, co doprowadziłoby do spadku cen 
detalicznych. 

(830) Jak wskazano powyżej, konkurencyjność na rynku mogła być ograniczona w 
porównaniu do sytuacji rynkowej jaka panowałaby, gdyby TP nie odmawiała 
dostępu do produktów hurtowych. To nieuchronnie prowadzi do szkody dla 
konsumentów. Przy założeniu, że pozostałe czynniki nie ulegają zmianie, 
konsumenci będą w gorszej sytuacji na rynku, na którym konkurencja jest 
zakłócona, ograniczona lub osłabiona. Gdyby nie zachowanie TP, zniekształcające 
warunki konkurencji na rynku hurtowym dostępu szerokopasmowego do Internetu, 
konkurencja na detalicznym rynku usług szerokopasmowych byłaby z pewnością 
bardziej ożywiona. W przypadku braku tych ograniczeń konkurencji, konsumenci 
mogliby spodziewać się większych korzyści w postaci większego wyboru, 
innowacji oraz niższych cen detalicznych.  

(831) TP skorzystała w największym stopniu z zamknięcia konkurentom dostępu do 
rynku detalicznego DSL. Stało się tak, ponieważ ani operatorzy sieci kablowych, 
ani stopniowy rozwój innych technologii nie zneutralizował prawdopodobnego 
wpływu zachowania TP na użytkowników końcowych (zob. pkt (833) - (834)).  

(832) Niektórzy konkurenci TP świadczący usługi na bazie DSL zainwestowali we 
własną infrastrukturę. Nie stanowi ona jednak substytutu dla infrastruktury TP ze 
względu na jej niewielki zasięg. TP nadal jest właścicielem 90,7% pojemności 
central końcowych i 74,81% udziałów w liczbie przełącznic głównych (MDF) w 
Polsce.1181 W zakresie dostępu do użytkowników końcowych konkurenci TP nadal 
będą uzależnieni od TP, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby zbudowali oni 
własne lokalne sieci dostępowe o porównywalnym zasięgu, gdyż wymaga to 
poniesienia ogromnych nakładów finansowych. 

(833) Operatorzy sieci kablowych, na których nie miała wpływu odmowa dostępu do 
sieci TP, w sposób oczywisty nie są w stanie skorzystać z sytuacji rynkowej, w 
której operatorom wykluczonym z rynku poprzez strategię TP zaoferowaliby 
korzystne hurtowe produkty albo złagodzili negatywne skutki zachowania TP 
opisane powyżej. Operatorzy sieci kablowych nie byli bowiem dotychczas w stanie 
zagrozić pozycji TP na rynku właściwym. Zasięg infrastruktury kablowej jest 
znacznie mniejszy niż zasięg infrastruktury DSL. Dodatkowo, sieci kablowe są 
rozproszone. W Polsce, tylko 26% gospodarstw domowych mogłoby potencjalnie 
mieć dostęp do łączy szerokopasmowych w oparciu o sieć kablową.1182  

                                                 
1181  Projekt decyzji UKE notyfikowany Komisji w sprawie rynku 4 (LLU), 2010 r., s. 69. 
1182  Na podstawie danych UKE z dokumentu .Projekt decyzji UKE notyfikowany Komisji w sprawie 

rynku 4 (LLU), 2010 r., s. 14 oraz UKE, Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności 
przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP, lipiec 2009 r., s. 22-23. 
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(834) Na poziomie hurtowym operatorzy sieci kablowych nigdy nie byli w stanie 
przeciwdziałać niekorzystnym dla konkurencji i konsumentów skutkom nadużyć 
TP, ponieważ, jak wyjaśniono w podsekcji 1.2 powyżej, nie ma substytucji między 
produktami dostępu w oparciu o sieci kablowe i xDSL, brak na polskim rynku 
hurtowym usług dostępu do infrastruktury kablowej, a substytucyjność pomiędzy 
usługami świadczonymi w sieciach kablowych i xDSL na poziomie detalicznym 
nie wywarła w sposób pośredni istotnego wpływu na poziom hurtowy.  

(835) TP stwierdziła,1183 że sieci kablowe wywierają znaczną presję konkurencyjną na 
detalicznym rynku dostępu szerokopasmowego w Polsce. Na poparcie tego 
twierdzenia TP przytoczyła następujące argumenty. Po pierwsze, operator 
zasiedziały wskazał, że 72% użytkowników Internetu stanowią mieszkańcy miast, 
co może oznaczać, że warunki konkurencji nie są jednorodne na całym terytorium 
kraju.1184 Po drugie, na podstawie danych przedstawionych przez operatorów sieci 
kablowych TP utrzymywała, że takie sieci obejmują swoim zasięgiem ok. 1/3 
wszystkich gospodarstw domowych oraz że operatorzy sieci kablowych są w 
szczególności obecni w dużych miastach, takich jak Warszawa.1185 Po trzecie, TP 
twierdziła, że oczekuje się wzmocnienia obecności operatorów sieci kablowych na 
rynku w wyniku rozwoju technologii DOCSIS, umożliwiającej oferowanie 
detalicznych usług internetowych o większej przepustowości niż w przypadku 
technologii xDSL.1186 

(836) Argumenty TP nie są przekonujące. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że 
istnienie operatorów sieci kablowych nie ma wpływu na pozycję dominującą TP na 
właściwych rynkach hurtowych, gdyż żaden z tych operatorów nie zapewnia 
produktu hurtowego. TP w rzeczywistości nie kwestionuje faktu, że zajmuje 
pozycję dominującą na rynkach właściwych i że jest jedynym właścicielem 
ogólnokrajowej sieci PSTN, ze względów ekonomicznych niemożliwej do 
powielenia przez OA. Po drugie, w odróżnieniu od danych operatorów sieci 
kablowych i przedstawionych przez TP w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie 
zastrzeżeń, dane UKE wskazują, że na koniec 2009 r. do operatorów sieci 
kablowych należało tylko 24,25% stałych łączy szerokopasmowych.1187 Co więcej, 
tylko 26% gospodarstw domowych w Polsce mogłoby potencjalnie mieć dostęp 
szerokopasmowy w oparciu o sieć kablową.1188 Fakt, że operatorzy sieci 
kablowych są głównymi konkurentami TP w dużych miastach nie oznacza, że 
mogą oni wywierać na TP presję konkurencyjną na całym terytorium kraju – a tym 
bardziej nie oznacza to, że wywierali oni taką presję w latach 2005-2009. Pod 
względem geograficznym sieć kablowa w Polsce obejmuje tylko 8 tys. km2 (ok. 
3% terytorium) w porównaniu z wszechobecną siecią PSTN należącą do TP, 
obejmującą 312 tys. km2.1189 Jak stwierdza UKE: „mimo regularnie 
odnotowywanych przez nich [operatorzy kablowi] przyrostów w udziałach na rynku 

                                                 
1183  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 869. odpowiedź TP na pismo z opisem stanu 

faktycznego, pkt 389. 
1184  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 869-870. 
1185  Idem, pkt 871-874. 
1186  Idem, pkt 875. 
1187  Projekt decyzji UKE notyfikowany Komisji w sprawie rynku 4 (LLU), 2010 r., s. 14. 
1188  Na podstawie danych UKE z dokumentu Projekt decyzji UKE notyfikowany Komisji w sprawie 

rynku 4 (LLU), 2010 r., s. 14 oraz UKE, Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności 
przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP, lipiec 2009 r., s. 22-23. 

1189  Projekt decyzji UKE notyfikowany Komisji w sprawie rynku 5 (BSA), 2011 r., s. 1207. 
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usług szerokopasmowych dostępu do Internetu, nie byli w stanie zagrozić pozycji 
TP. S.A..”1190 

(837) W 2009 r. wartość polskiego rynku detalicznego dostępu szerokopasmowego do 
Internetu wyniosła około 4,07 mld PLN.1191 Było 4,7 mln abonentów dostępu 
szerokopasmowego do Internetu, w tym 2,7 mln abonentów usług świadczonych w 
oparciu o infrastrukturę xDSL.1192 Biorąc pod uwagę wysoki odsetek 
użytkowników łączy xDSL na rynku detalicznym, niekorzystne skutki zachowania 
TP mogły być znaczne.  

4.4.4. Analiza ilościowa prawdopodobnego wpływu na konsumentów 

(838) Odmowa świadczenia przez TP hurtowych usług DSL nowym operatorom 
umożliwiła jej utrzymanie wysokich cen detalicznych oraz uniknięcie inwestycji w 
modernizację i rozbudowę sieci, co przyniosło konsumentom szkodę w postaci 
niższej penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu, wyższych cen takiego 
dostępu oraz niższych średnich prędkości połączeń szerokopasmowych (zob. 
punkty (839) - (863)).  

Skutkiem zachowania TP jest niski wskaźnik penetracji szerokopasmowego dostępu 
do Internetu  

(839) Wskaźnik penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce jest jednym 
z najniższych w UE. Według raportu ECTA Regulatory Scoreboard za 2009 r. 
(oraz danych z serwisu OECD Broadband Portal z 2009 r.) wskaźnik penetracji 
szerokopasmowego dostępu do Internetu na 100 mieszkańców wzrósł 9,6% w 2008 
r. i 12,8% we wrześniu 2009 r.1193 Spośród państw członkowskich UE niższy 
wskaźnik miała tylko Bułgaria, gdzie we wrześniu 2009 r. wynosił on 11,9%. W 
styczniu 2010 r. wskaźnik penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu 
osiągnął poziom 13,5%, co nadal było jednym z najniższych wyników w Europie, 
znacznie niższym niż średnia UE wynosząca 24,88%.1194  

(840) Występuje dodatnia współzależność między poziomem konkurencji na rynku, 
mierzonym przez ECTA za pomocą tzw. wskaźnika Regulatory Scorecard, a 
wysokością inwestycji w branży telekomunikacyjnej przypadających na jednego 
mieszkańca kraju (zob. Rys 15). Można stwierdzić, że wyższy poziom konkurencji 
przyczynia się do wzrostu inwestycji w infrastrukturę, niezbędnych do zwiększenia 
penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu.  

(841) Odmowa świadczenia usług BSA i LLU przez TP spowolniła przejście OA na 
kolejne szczeble drabiny inwestycyjnej, opisanej w sekcji 1.2. W konsekwencji OA 
nie byli w stanie zbudować na tyle dużej bazy klientów, aby umożliwiała im ona 
znaczne inwestycje we własną infrastrukturę. Doprowadziło to do ograniczenia 
rozwoju alternatywnej infrastruktury, szczególnie poza dużymi miastami, gdzie 

                                                 
1190  Idem. 
1191  UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2009 roku, czerwiec 2010, s. 4; podana wartość 

obejmuje zarówno stacjonarny, jak i ruchomy dostęp do Internetu. 
1192  Idem, s. 7 i s. 9. 
1193  ECTA Regulatory Scoreboard 2008, s. 38 oraz ECTA Regulatory Scoreboard 2009, s. 45. 
1194  15-te sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat jednolitego europejskiego rynku łączności 

elektronicznej, dostępne na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualrepo
rts/15threport/15report_part1.pdf, s. 312. 
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sieć TP jest jedyną dostępną. Stwarza to poważną przeszkodę dla zwiększenia 
penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce. 

Rys 15. Zależność między konkurencyjnością rynku a inwestycjami 
telekomunikacyjnymi 
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   Źródło: ECTA Regulatory Scorecard 2007, s. 6. 

(842) TP nie kwestionuje faktu, że wskaźnik penetracji szerokopasmowego dostępu do 
Internetu w Polsce należy do najniższych w UE, lecz usiłuje wyjaśnić to poziomem 
PKB na mieszkańca, liczbą komputerów osobistych na 100 mieszkańców1195 oraz 
poziomem rozwoju łączy xDSL.1196  

(843) Argumentów przedstawionych przez TP nie można przyjąć. Próba wyjaśnienia 
niskiego poziomu penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce na 
podstawie PKB jest myląca. Pomimo faktu, że w 2009 r. Polska odnotowała 
mniejszy spadek PKB niż inne państwa UE, to jednak pod względem dostępu do 
szerokopasmowego Internetu osiągnęła wynik niższy od średniej UE (zob. Rys 16). 
W styczniu 2010 r. Polska miała trzeci najniższy wskaźnik penetracji w UE 
(13,5%), a wzrost liczby łączy na jej terytorium wyniósł zaledwie ok. 2%. 
Należałoby oczekiwać, że wzrost wskaźnika penetracji w Polsce powinien być 
wyższy od wskaźników osiągniętych przez dojrzałe rynki, takie jak Holandia (z 
drugim najwyższym wskaźnikiem penetracji w UE i niemal trzykrotnie wyższym 
niż w Polsce, przy czym w Holandii mimo to liczba łączy wzrosła o 1,5%).1197 W 
tym kontekście Grecja, dotknięta spadkiem PKB, zdołała osiągnąć większy wzrost 
penetracji niż Polska (o prawie 4%). 

                                                 
1195  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 896-900. Odpowiedź TP na pismo z opisem stanu 

faktycznego, pkt 385-388. 
1196  prezentacja TP podczas spotkania wyjaśniającego, slajd 36, s. 18. 
1197   15te sprawozdanie Komisji Europejskiej…, s. 21. 
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Rys 16. Wskaźnik penetracji i szybkość postępów, styczeń 2010 r. 

 
Źródło: 15. sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat jednolitego europejskiego rynku łączności 

elektronicznej, s. 21. 
 
(844) Co więcej, dane dotyczące korzystania z Internetu przez gospodarstwa domowe są 

dobrym wyznacznikiem potencjału wzrostu rynku szerokopasmowego dostępu do 
Internetu. Z danych tych wynika, że nadal wiele polskich gospodarstw domowych 
(ponad 60%) nie ma szerokopasmowego dostępu do Internetu (zob. Rys 17). 
Sytuacja ta powinna więc naturalnie prowadzić do szybszego zwiększania się 
penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce, co niestety nie ma 
miejsca. 

Rys 17 Odsetek gospodarstw domowych korzystających z szerokopasmowego 
dostępu do Internetu (2009 r.) 
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Źródło: Eurostat, wspólnotowe badanie korzystania z szerokopasmowego Internetu w gospodarstwach 
domowych i wśród osób prywatnych w 2009 r. 

(845) Przeprowadzone niedawno badanie konsumenckie wykazało, że 28,6% 
konsumentów nie korzysta z Internetu ze względów finansowych, a 11,7% z 
powodu braku takich usług w okolicy. Co więcej, 70% respondentów zdecydowało 
się na zakup komputera ze względu na możliwość uzyskania dostępu do 
Internetu.1198 Dlatego też małą liczbę komputerów można wyjaśnić faktem, że 
konsumenci nie mają dostępu do niezawodnego i przystępnego cenowo 
szerokopasmowego dostępu do Internetu. Gdyby polscy użytkownicy końcowi 
mieli dostęp do niedrogich i niezawodnych łączy szerokopasmowych, wskaźnik 
penetracji zwiększyłby się. To dodatkowo wskazuje na duży potencjał rozwoju 
polskiego rynku usług szerokopasmowych.  

(846) W odniesieniu do argumentu TP dotyczącego niskiej liczby łączy xDSL, Komisja 
zauważa, że w punkcie (840) wskazano na dodatnią współzależność między 
poziomem konkurencji na rynku a poziomem inwestycji w branży 
telekomunikacyjnej. Ponieważ słaba konkurencja na polskim rynku usług 
szerokopasmowych nie stymulowała inwestycji w infrastrukturę, wskaźnik 
penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu pozostał niski.  

Skutkiem zachowania TP jest niska średnia prędkość połączenia 

(847) Niski wskaźnik penetracji LLU współwystępuje w Polsce z niską średnią 
prędkością dostępu do Internetu szerokopasmowego. Wynika to z ograniczonej 
możliwości OA do oferowania produktów na detalicznym rynku 
szerokopasmowego dostępu do Internetu w oparciu o produkt LLU, utrudniającej 
im skuteczne konkurowanie pod względem prędkości połączenia. Rys 18 poniżej 
przedstawia penetrację LLU i sieci kablowych oraz średnią prędkość dostępu 
szerokopasmowego w krajach objętych badaniem ECTA oraz pokazuje, że rynek 
polski charakteryzuje się najniższą średnią prędkością dostępu.  

Rys 18 Prędkość dostępu szerokopasmowego oraz penetracja sieci kablowych i LLU 

 
                                        Źródło: ECTA, Regulatory Scorecard 2008, s. 11. 
                                                 
1198  Zob. badanie konsumenckie dotyczące rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 r., zlecone 

przez UKE, 
http://www.uke.gov.pl/_gAllery/36/93/36938/Rynek_telekomunikacyjny_w_Polsce_2010_Klienci_i
ndywidualni_27.12.2010.pdf, s. 133 i 137. Należy zauważyć, że 47% respondentów odpowiedziało, 
że nie potrzebuje dostępu do Internetu. 
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(848) Podobnie, Polska ma jedną z najniższych średnich oferowanych prędkości dostępu 

szerokopasmowego w OECD (Rys 19 poniżej). 

Rys 19 Średnia oferowana prędkość pobierania połączenia szerokopasmowego, 
kbit/s, wrzesień 2008 r. 

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Ja
pa

n
Kore

a

Franc
e

Finl
an

d

Neth
erl

an
ds

Germ
an

y

Aus
tra

lia

Den
mark

Port
ug

al

Ice
lan

d

New
 Zea

lan
d**

Norw
ay

Swed
en Ita

ly

Unit
ed

 King
do

m

Cze
ch

 R
ep

ubli
c

Aus
tria

Lu
xe

mbo
urg

Unit
ed

 Stat
es

Spa
in

Switz
erl

an
d

Belg
ium

Gree
ce

Slov
ak R

ep
ub

lic

Can
ad

a

Ire
lan

d

Hun
ga

ry

Pola
nd

Turk
ey

Mex
ico

 
Źródło: OECD, Broadband Portal 

 
(849) Ponadto, 15-te sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat jednolitego 

europejskiego rynku łączności elektronicznej ujawnia, że w 2009 r. prędkości łączy 
szerokopasmowych w Polsce należały do najniższych w Europie, a 66% z nich 
mieściło się w zakresie od 144 kbit/s do 2 Mbit/s, w porównaniu ze średnią 
wielkością tego segmentu w UE wynoszącą 15,4%. Prędkości do 2 Mbit/s były 
nadal popularne ze względu na ceny i na preferencje konsumentów.1199 

(850) W odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń TP twierdzi, że regulacja cen w 
Polsce (metoda retail minus) niekorzystnie wpłynęła na rozwój inwestycji w 
infrastrukturę i w rezultacie sprawiła, że na rynku detalicznym oferowano mniejsze 
prędkości.1200 

(851) Te argumenty TP nie są jasne. Jak wspomniano w punktach od (840) do (841) 
powyżej, niski poziom inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną jest silnie 
powiązany z niskim wskaźnikiem penetracji szerokopasmowego dostępu do 
Internetu, wynikającym ze stosowanej przez TP strategii ograniczania dostępu OA 
do swojej sieci. Jak pokazano w podsekcjach VIII.3 i VIII.4, pomimo dużego 
zainteresowania ze strony OA, tylko kilku z nich zdołało uzyskać dostęp LLU lub 
BSA, natomiast wiele zamówień odrzucono lub zrealizowano z opóźnieniem. 

Skutkiem zachowania TP są wysokie ceny detalicznych usług szerokopasmowych 

(852) Występuje ujemna współzależność między penetracją LLU a ceną za 1 M/bit 
szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ten związek przedstawiono na Rys 20. 

                                                 
1199  15-te sprawozdanie Komisji Europejskiej…, s. 312-313. 
1200  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 895. 



 245

Rys 20 Stosunek penetracji LLU do ceny  

 
 Źródło: ECTA Regulatory Scorecard 2007, s. 6. 

 
(853) Niski wskaźnik penetracji LLU współwystępuje w Polsce z wysokimi cenami 

szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jak widać na Rys 21, średnie detaliczne 
opłaty abonamentowe (liczone przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej) za 
usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w przeliczeniu na oferowany 
Mbit/s prędkości połączenia należały do najwyższych w krajach OECD, 
przewyższając znacznie ceny w innych krajach regionu (Republika Czeska, 
Węgry). Usługi dostępu do Internetu w Polsce pod względem wysokich cen i 
niskiego współczynnika wydajności usługi w OECD plasowały się na drugiej 
pozycji. 

Rys 21 Średnia miesięczna cena za Mbit/s dostępu szerokopasmowego, październik 
2009, USD (parytet siły nabywczej) 
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Źródło: OECD Broadband Portal, informacje dostępne bezpośrednio pod adresem: 
http://www.oecd.org/sti/ict/broadband, (statystyki szerokopasmowe OECD (4f)). 

 
(854) Ponadto, jak wskazano w raporcie ECTA Regulatory Scoreboard 2008, państwa o 

najniższych cenach zwykle mają wyższe wskaźniki penetracji szerokopasmowego 
dostępu do Internetu. Jak pokazano na Rys 22, Polska przy względnie wysokich 
cenach detalicznych pozostaje krajem o najniższym wskaźniku penetracji 
szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

Rys 22 Związek między ceną a penetracją szerokopasmowego dostępu do Internetu 
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          Źródło: ECTA Regulatory Scorecard 2008, s. 39. 

(855) Podobnie w sprawozdaniu Van Dijk, przygotowanym dla Komisji Europejskiej 
(Rys 23) Polska jest jednym z najdroższych krajów w Europie (zwłaszcza pod 
względem ofert szerokopasmowych do 2 Mbit, które są w Polsce najbardziej 
popularne). 
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Rys 23 Ceny ofert szerokopasmowych do 2 Mbit/s (oferty niewiązane) 

 
     Źródło: Sprawozdanie Van Dijk dotyczące kosztu szerokopasmowego dostępu do Internetu, pierwsza 
połowa 2008 r., s. 52  
 

(856) TP argumentuje,1201 że ceny detalicznych usług szerokopasmowych w Polsce nie są 
wysokie. Po pierwsze, TP twierdzi,1202 że porównanie cen uwzględniające siłę 
nabywczą nie jest uzasadnione, gdyż koszty świadczenia usług są uzależnione we 
wszystkich sieciach od tych samych czynników i nie są powiązane z poziomem 
zamożności społeczeństwa (PKB). Po drugie, na poparcie swoich twierdzeń o 
niskich cenach detalicznych w Polsce TP przytoczyła niektóre dane z dokumentu 
UKE 1203 i ze sprawozdania PricewaterhouseCoopers, wskazujące, że ceny w 
Polsce są niskie.1204 Po trzecie, TP argumentuje,1205 że w Polsce widoczne jest 

                                                 
1201   odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 877-894. 
1202  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 877. Zob. także odpowiedź TP na pismo z opisem 

stanu faktycznego, pkt 397-412. 
1203  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 879. Zob. także prezentacja TP podczas spotkania 

wyjaśniającego, slajdy 33-34, s. 17, przytoczenie analizy cen detalicznych przeprowadzonej przez 
UKE. 

1204  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 880. 
1205  Idem, pkt 878, przez odniesienie do rys. 21 w zgłoszeniu: Związek między ceną a penetracją łączy 

szerokopasmowych. 
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pozytywne odchylenie od współczynnika zależności między niskim wskaźnikiem 
penetracji a wysokimi cenami. W tym kontekście, TP twierdzi, że w Polsce ceny są 
nawet niższe niż w wielu państwach członkowskich UE odznaczających się 
wyższymi poziomami penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu. 
Ponadto, TP uważa,1206 że detaliczne ceny szerokopasmowego dostępu do Internetu 
w Polsce mogłyby być niższe, gdyby UKE zamiast regulacji cen BSA metodą 
retail minus wybrało inny sposób. Według TP metoda retail minus nie daje TP 
motywacji do obniżenia cen na rynku detalicznym.1207  

(857) Komisja nie uznaje argumentów TP za odpowiednio uzasadnione i powtarza, że 
detaliczne ceny szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce należą 
niewątpliwie do najwyższych w UE (zob. Rys 21 i Rys 23).  

(858) Po pierwsze, w odniesieniu do stwierdzenia TP, że przy porównywaniu cen nie 
należy brać pod uwagę siły nabywczej, należy zauważyć, że wiele badań 
porównujących detaliczne ceny szerokopasmowego dostępu odwołuje się do 
parytetu siły nabywczej, aby zapewnić jednolitość pod względem finansowym. 
Takie podejście jest stosowane w przygotowanym dla Komisji Europejskiej 
sprawozdaniu van Dijk dotyczącym kosztów szerokopasmowego dostępu do 
Internetu1208 oraz w przypadku wszystkich danych porównawczych w zakresie cen 
dostępu szerokopasmowego w OECD Broadband Portal. Zasadność tego podejścia 
potwierdza również ERG w sprawozdaniu z 2008 r. dotyczącym metod porównania 
detalicznych cen dostępu szerokopasmowego.1209 Wbrew argumentom TP,1210 
zastosowanie takiej metody jest uzasadnione: „[w] odniesieniu do waluty, w 
przypadku państw europejskich zasadą jest wykorzystanie odrębnych porównań dla 
euro oraz dla euro skorygowanego o parytet siły nabywczej, odpowiednio do różnic 
w poziomie siły nabywczej w państwach członkowskich. Wykorzystanie parytetu 
siły nabywczej jest uzasadnione faktem, że różnice w wartości PKB różnych krajów 
są w znacznym stopniu powiązane z poziomem cen. Taka korekta zapobiegnie 
zatem do celów porównania wszelkiemu oddziaływaniu czynników niezależnych od 
usługodawców.”1211 Chociaż niektóre sprawozdaniach ERG bądź Komisji nie 
używają tej metody, odstępstwo to jest zawsze uzasadnione „szczególnym celem 
sprawozdania.”1212 W niniejszej decyzji, Komisja porównuje ceny detaliczne w 
Polsce z cenami w innych państwach członkowskich. Takie porównanie jest 
wiarygodne tylko przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej.  

(859) TP argumentuje ponadto1213 odnosząc się do rzekomych wad metody parytetu siły 
nabywczej, że (i) oszacowanie kursu uwzględniającego parytet siły nabywczej 
opiera się na wielu przybliżeniach dotyczących cen towarów i usług 

                                                 
1206  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 882-894. 
1207  Idem, pkt 893-894. 
1208  sprawozdanie Van Dijk dotyczące kosztu szerokopasmowego dostępu do 

Internetu,http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/broadband_acc
ess_costs_1st_half_2008.pdf, pobrano i wydrukowano dnia 9 grudnia 2010 r. 

1209  sprawozdanie ERG dotyczące metod porównania cen detalicznych dostępu szerokopasmowego z 
2008 r., ERG(08) 44 wersja ostateczna, BB Retail Prices Methodology, 081017, 
s.43,http://berec.europa.eu/doc/publications/erg_08_44_final_bb_retail_prices_methodology_08101
7.pdf, pobrano i wydrukowano dnia 9 grudnia 2010 r. 

1210  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 399. 
1211  sprawozdanie ERG dotyczące metod porównania cen detalicznych dostępu szerokopasmowego z 

2008 r., s. 24. 
1212  Zob. np. 15. sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat jednolitego europejskiego rynku łączności 

elektronicznej. 
1213  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 400-412. 
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konsumpcyjnych, które mogą być zdezaktualizowane oraz różnic we wzorcach 
konsumpcji oraz koszykach dóbr i usług, oraz że (ii) zastosowanie metody parytetu 
siły nabywczej jest uzasadnione tylko w państwach o wysokiej stopie inflacji, a 
ponadto, że w Europie ze względu na integrację walutową różnice cenowe są 
nieznaczne. Komisja zauważa, że TP nie przedstawiła solidnych argumentów na 
poparcie swoich twierdzeń co do braku aktualności bądź nieodpowiedniego 
wykorzystania przez OECD, BEREC lub Komisję danych używanych do 
sporządzania raportów o cenach. W takich sprawozdaniach zawsze podaje się datę 
zgromadzenia odnośnych danych, a ponadto uwzględnia się takie kwestie, jak 
wzorce konsumpcji czy różne koszyki usług (zob. np. sprawozdanie Van Dijk, o 
którym mowa w motywie (855) powyżej). Poza tym argument TP dotyczący 
integracji walutowej w Europie, skutkującej małymi różnicami cenowymi, jest 
daleko idący, gdyż obecnie do strefy euro należy jedynie 17 państw, a Polska 
znajduje się poza nią.  

(860) Po drugie, dane przedstawione przez UKE i PriceWaterhouseCoopers, 
wykorzystane przez TP na poparcie twierdzeń o niskich cenach detalicznych w 
Polsce1214 nie odzwierciedlają w pełni poziomu cen w Polsce, gdyż (i) obejmują 
porównanie cen w ujęciu bezwzględnym lub (ii) przedstawiają tylko ceny 
oferowane przez operatora zasiedziałego, bez uwzględnienia cen OA. W 
sprawozdaniu UKE dotyczącym cen detalicznych, przytoczonym przez TP na 
spotkaniu wyjaśniającym,1215 porównano ceny w Polsce z cenami w UE i w USA w 
ujęciu bezwzględnym, a zatem nieodzwierciedlającym rzeczywistego poziomu cen 
operatora zasiedziałego i ofert OA. Jak zaznaczyło UKE, tylko informacje oparte 
na danych OECD odzwierciedlają poziom zamożności społeczeństwa i są 
przedstawione z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej.1216 Ponadto, TP nie ma 
racji ograniczając analizę cen detalicznych tylko do prostego porównania ofert 
operatorów zasiedziałych. Wbrew podejściu przyjętemu przez TP, na wczesnym 
etapie rozwoju ofert alternatywnych opartych na dostępie do sieci operatora 
zasiedziałego niskie ceny detaliczne takiego operatora mogą ograniczać 
konkurencję, pozostawiając OA jedynie wąski margines umożliwiający 
proponowanie konkurencyjnych cen w celu zdobycia udziałów w rynku. Dlatego 
też w takich sytuacjach jak w Polsce, gdzie ceny detaliczne operatora zasiedziałego 
są niskie, jest ważne, aby koszty dostępu OA do sieci operatora zasiedziałego 
kształtowały się na racjonalnym poziomie. Jak jednak wykazano w rozdziale VIII, 
OA ponosili wyższe koszty dostępu do sieci TP, wynikające m.in. z opóźnień, 
niekorzystnych warunków dostępu, trudności z dostępem do PDU lub sal 
kolokacyjnych, przeszacowanych kosztów kolokacji, bezzasadnego odrzucania 
zamówień oraz niskiej jakości informacji ogólnych otrzymywanych od TP.  

(861) W tym zakresie Komisja powtarza, że statystyki OECD dotyczące dostępu do 
Internetu szerokopasmowego za 2009 r. nadal przedstawiają Polskę jako państwo z 
najwyższymi cenami w UE. Rys 21 powyżej, odnoszący się do 2009 r., pokazuje 
pozytywną tendencję w porównaniu z odnośnymi danymi OECD za 2008 r. – 
średnia miesięczna cena dostępu szerokopasmowego na oferowany Mbit/s spadła z 
32,59 w październiku 2008 r. do 23,62 (euro miesięcznie) w październiku 2009 
(średnia miesięczna cena uległa zmniejszeniu o 8,97 EUR). Ceny w Polsce są 
jednakże nadal najwyższe w Europie i wyraźnie wyższe od średniej UE. Spadek 

                                                 
1214  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 879-880. 
1215  UKE, Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce na tle krajów Unii 

Europejskiej, czerwiec 2010 r. 
1216  Idem, s. 7 i s. 17-18. 
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cen jest najprawdopodobniej pozytywnym skutkiem Porozumienia zawartego 
pomiędzy TP i UKE.  

(862) Po trzecie, TP nie ma racji twierdząc, że w Polsce widoczne jest pozytywne 
odchylenie od współzależności między niskim wskaźnikiem penetracji a wysokimi 
cenami oraz że ceny w Polsce są nawet niższe niż w wielu państwach UE 
odznaczających się wyższym wskaźnikiem penetracji usług szerokopasmowych (na 
podstawie Rys 22). Komisja zauważa, że twierdzenie TP jest prawdziwe jedynie w 
odniesieniu do trzech państw (tj. Norwegii, Niemiec i Hiszpanii), a nie odnosi się 
jak twierdzi TP do „wielu państw UE”. W większości przypadków państwa o 
wysokich wskaźnikach penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu cechują 
się niższymi cenami detalicznymi (Dania, Holandia, Szwecja, Finlandia, Wielka 
Brytania, Francja), a w państwach o niższych wskaźnikach penetracji ceny 
detaliczne są wyższe (zob. Słowenia, Włochy, Republika Czeska, Portugalia, 
Grecja, Polska). 

(863) Ponadto, metoda wybrana przez UKE do celów regulacji cen usług 
szerokopasmowych BSA w Polsce (tj. retail minus) nie wchodzi w zakres 
niniejszego postępowania. Niezależnie od metody retail minus (dotyczącej tylko 
jednego z produktów hurtowych dostępnych w Polsce, BSA), ceny detaliczne w 
Polsce mogłyby być znacznie niższe, gdyby operatorzy alternatywni xDSL mogli 
wejść na rynek i wywierać rzeczywistą presję konkurencyjną na TP. 

4.4.5. Wykluczenie operatorów alternatywnych było racjonalną strategią korzystną dla 
TP  

(864) W poprzednich punktach wyjaśniono, że odmowa TP świadczenia usług na rzecz 
jej konkurentów miała prawdopodobny wpływ na ograniczenie konkurencji, 
stwarzając bariery wejścia i ekspansji dla konkurentów, prowadzące do opisanego 
powyżej prawdopodobnego niekorzystnego wpływu na konsumentów, 
przejawiającego się wysokimi cenami, niskim wskaźnikiem penetracji usług 
szerokopasmowych i ograniczonym zróżnicowaniem produktów (niska średnia 
prędkość).  

(865) Strategia TP była dla niej korzystna na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez 
opóźnianie momentu uzyskania przez OA odpowiedniego poziomu rentowności i 
zmuszanie ich do ponoszenia dodatkowych kosztów, TP ograniczyła wejście i 
ekspansję konkurentów na rynku detalicznym, tym samym zachowując dla siebie 
znaczną część zysków na tym rynku. Ponadto, opóźniając wejście konkurentów na 
rynek, TP sztucznie utrzymała przewagę nad konkurentami na detalicznym rynku 
szerokopasmowego dostępu do Internetu wynikającą z pierwszeństwa. Taka 
przewaga TP nad konkurentami wynikająca z efektu zasięgu sieci, doświadczenia 
w obniżaniu kosztów i budowy więzi z klientami wpływała na wzrost kosztów 
ponoszonych przez rywali. 

(866) Po drugie, stosowana przez operatora zasiedziałego strategia blokowania 
konkurentom dostępu do rynku infrastruktury (hurtowy rynek LLU i hurtowy rynek 
BSA) uniemożliwiła konkurencję w zakresie sieci, która zagroziłaby 
podstawowym usługom TP. TP wprowadziła utrudnienia dla konkurentów, 
uniemożliwiające im osiągnięcie wielkości krytycznej, przez co bardziej 
ryzykowne i mniej atrakcyjne staje się dla nich szybkie przechodzenie na kolejne 
szczeble drabiny inwestycyjnej, które mogłoby osłabić pozycję TP na rynku 
wyższego szczebla. W tym zakresie Netia stwierdziła, że "traktuje [działania TP] 
jako próbę utrudnienia rozbudowy sieci o kolejne lokalizacje, co oczywiście 
bezpośrednio przekłada się zarówno na konkurencyjność Netii jako operatora 
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alternatywnego ale również na tempo rozwoju usług świadczonych w technologii 
LLU w Polsce. Oprócz powyższego takie działania mają również bardzo negatywny 
wpływ zarówno na tempo postępu cyfrowego w regionach jak i zakres usług, które 
dzięki takim technologiom jak LLU Netia mogłaby świadczyć, a których nie ma w 
ofercie TP."1217  

(867) Mimo, że niższy poziom sprzedaży na rynku hurtowym (w wyniku odmowy 
dostępu) może mieć wpływ na przychody TP na tym rynku, poprzez zmniejszenie 
presji konkurencyjnej na rynku detalicznym TP jest w stanie utrzymać wysoki 
poziom cen detalicznych. Jest prawdopodobne, że zyski osiągane dzięki 
wysokiemu poziomowi cen detalicznych przekroczą niezrealizowany w wyniku 
odmowy dostępu zysk z tytułu sprzedaży produktów hurtowych.  

4.4.6. Wniosek 

(868) Komisja wykazała, że jest prawdopodobne, iż zachowanie TP ograniczało zdolność 
innych operatorów DSL do skutecznego konkurowania na rynku detalicznym. 
Umowy o dostępie ustanawiające uciążliwe obowiązki mogą pogarszać jakość 
produktu, zwiększać koszty ponoszone przez OA lub ograniczać ich sprzedaż. 
Długotrwałe negocjacje, zwłaszcza w związku z wprowadzaniem nowych usług, 
przynoszą korzyści operatorowi zasiedziałemu (tzw. przewaga pierwszeństwa). 

(869) Komisja również zaobserwowała, że w Polsce wystąpił niski poziom 
wykorzystania łączy na bazie BSA i LLU oraz że TP wciąż pozostaje największym 
dostawcą usług xDSL na rynku detalicznym. Mała liczba uwolnionych pętli 
lokalnych to wskaźnik ujawniający prawdopodobny wpływ odmowy dostępu do 
produktów hurtowych TP i opóźnienia rozwoju konkurencji, a co za tym idzie 
rozwoju alternatywnych infrastruktur. 

(870) Jest również symptomatyczne, że wskaźnik penetracji szerokopasmowego dostępu 
do Internetu w Polsce należy do najniższych w UE oraz że polskie ceny Internetu 
szerokopasmowego należą do najwyższych. Pod względem rozwoju sieci rynek 
polski pozostaje daleko w tyle za UE: łączna liczba uwolnionych łączy pozostaje 
bardzo niska w porównaniu z pozostałymi państwami członkowskimi UE.  

(871) Ponadto, od wejścia w życie Porozumienia między TP a UKE zaczęły ulegać 
osłabieniu prawdopodobne negatywne efekty obserwowane poprzednio na rynku 
detalicznym. Jak wykazano powyżej na podstawie aktualnych danych (tj. 15-tego 
sprawozdania Komisji Europejskiej na temat jednolitego europejskiego rynku 
łączności elektronicznej, danych OECD i sprawozdań UKE), liczba uwolnionych 
łączy zaczęła w ostatnim okresie rosnąć, a w związku z tym dał się zauważyć 
wzrost wskaźnika penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce i 
spadek cen detalicznych. Polska wciąż pozostaje jednak państwem w Europie o 
najsłabszych wskaźnikach penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu, 
prędkości połączenia i cen.  

(872) Z dowodów przedstawionych w sekcjach 4.4.1 do 4.4.4 wyraźnie wynika, że 
zachowanie TP prawdopodobnie ograniczało konkurencję na rynkach właściwych 
oraz wywierało niekorzystny wpływ na klientów końcowych.  

                                                 
1217  odpowiedź Netii z dnia 20 marca 2009 r. na wniosek o udzielenie informacji, s. 2. 
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4.5 Obiektywne uzasadnienie i korzyści w postaci wzrostu efektywności 

(873) Zachowanie prowadzące do zamknięcia konkurentom dostępu do rynku może nie 
być objęte zakazem wynikającym z art. 102 TFUE, jeśli przedsiębiorstwo 
dominujące jest w stanie obiektywnie uzasadnić takie zachowanie lub potrafi 
wykazać, że jego zachowanie przynosi korzyści w postaci wzrostu efektywności, 
które przewyższa negatywny wpływ na konkurencję. Ciężar udowodnienia takiego 
obiektywnego uzasadnienia lub korzyści w postaci wzrostu efektywności spoczywa 
na przedsiębiorstwie dominującym.1218 Dostarczenie odpowiednich dowodów 
wskazujących, że odpowiednie warunki zostały spełnione jest obowiązkiem 
przedsiębiorstwa, które ubiega się o wyłączenie swego zachowania spod zarzutu 
naruszenia prawa.1219 

(874) Dane zachowanie jest obiektywnie konieczne, jeśli przedsiębiorstwo dominujące 
jest w stanie wykazać, że rzekome zachowanie noszące znamiona nadużycia jest 
rzeczywiście niezbędne ze względów pozostających poza kontrolą 
przedsiębiorstwa dominującego oraz jest proporcjonalne („obrona przez wykazanie 
obiektywnej konieczności”). Przedsiębiorstwo dominujące może także uzasadnić 
swoje zachowanie prowadzące do zamknięcia konkurentom dostępu do rynku 
względami osiągnięcia korzyści, które są na tyle znaczące, że konsumenci nie 
poniosą żadnych szkód netto („obrona przez wykazanie korzyści w postaci wzrostu 
efektywności”).1220 

4.5.1.       Argumenty TP 

(875) W niniejszej sprawie, ani w swojej odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, 
ani w odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego, TP nie poświęciła 
osobnego rozdziału o ewentualnym obiektywnym uzasadnieniu swojego 
zachowania. TP zauważyła ogólnikowo, że „wszelkie domniemane działania 
skutkujące ograniczeniem konkurencji (…) nie miały w ogóle miejsca lub można je 
obiektywnie uzasadnić.”1221 W podobnym tonie TP stwierdziła, że „[z]asadniczo 
TP zdecydowanie sprzeciwia się wszystkim zastrzeżeniom (…). Są one 
nieuzasadnione lub wymienione w nich działania TP mają obiektywne 
uzasadnienie.”1222 TP argumentowała również, że trudności napotykane przez OA 
„nie były związane ze strategią, ale mogą być wyjaśnione technicznymi pracami i 
reorganizacją wewnętrzną, które TP musiała przejść w bardzo krótkim okresie 
czasu aby dostosować się do nowego otoczenia regulacyjnego.”1223 Ponadto, TP 
zwróciła uwagę Komisji na „konieczność prowadzenia wielu prac nad wieloma 
różnymi usługami hurtowymi jednocześnie”1224 oraz na trudności w zakresie 

                                                 
1218  Zob. sprawa T-203/01 Manufacture française des pneumatiques Michelin przeciwko Komisji 

(Michelin II) [2003] Rec. II-4071, pkt 107-109. 
1219  Zob. rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w 

życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu [obecnie art. 101 i 102 TFUE], Dz.U. 
L 1 z 4.1.2003, motyw 5 i art. 2. 

1220  Wytyczne w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 
Traktatu WE [obecnie art. 102 TFUE] w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze praktyki 
wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące, pkt 28-30. 

1221  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 3 i 9. 
1222  Idem, pkt 106, 124 i 1011. 
1223  prezentacja TP podczas spotkania wyjaśniającego, slajd 6, s. 3; zob. także slajd 8, s. 37 i slajd 12, s. 

41; (oryginał w języku angielskim); odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 6 i 7 oraz 
odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 485. 

1224  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 6. 
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rozwoju odpowiednich systemów IT potrzebnych do obsługi nowych procesów 
związanych ze świadczeniem usług hurtowych oraz ze znalezieniem zasobów 
ludzkich do realizacji niektórych projektów.1225  

(876) Po starannym rozważeniu argumentów TP, Komisja zauważa też, że TP, odnosząc 
się do poszczególnych zastrzeżeń zawartych w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń, 
usiłowała uzasadnić niektóre swoje działania względami obiektywnymi, w 
szczególności TP twierdziła, że: 

(a) TP zmieniła niektóre postanowienia umowne z powodu braku możliwości 
technicznych1226 lub ze względu na czynniki zewnętrzne, niezależne od TP,1227  

(b) stałe zmiany w ofertach ramowych wymagały dostosowania projektów umów 
standardowych co skutkowało przedłużeniem prowadzonych negocjacji.1228 
Ponieważ jednocześnie negocjowano wiele umów (149 dotyczących warunków 
usług BSA/LLU, a także innych regulowanych usług), TP nie była w stanie 
wysłać na negocjacje z OA przedstawicieli upoważnionych do podejmowania 
w imieniu operatora zasiedziałego zobowiązań we wszystkich kwestiach,1229 

(c) odmowa realizacji lub przedłużająca się realizacja zamówień OA były 
obiektywnie uzasadnione dużą liczbą zamówień OA składanych w niektórych 
okresach, nieodpowiadająca prognozom złożonym wcześniej przez OA,1230 

(d) opóźnienia w realizacji zamówień OA lub odmowa świadczenia usług na 
łączach nieaktywnych były spowodowane koniecznością dostosowania 
wewnętrznych systemów IT w krótkim czasie ze względu na zmiany otoczenia 
regulacyjnego,1231  

(e) opóźnienia w rozwoju usług LLU w Polsce wynikały z polityki regulacyjnej 
UKE, głównie z „niekorzystnej relacji cenowej WLR i BSA w stosunku do 
LLU”.1232 

(877) Z powyższego wynika, że TP podniosła jedynie argument „obrony przez 
wykazanie obiektywnej konieczności.” 

                                                 
1225  Idem, pkt 5-6. 
1226  Idem, pkt 153-160, 161-165, 197-198, 200-202, 246. 
1227  Idem, pkt 167-170, 175. 
1228  Idem, pkt 6 i 122, 385, 407, 412, 420-422, 437, 443-444, 464; zob. także dokument prezentacja TP 

podczas spotkania wyjaśniającego, slajd 8, s. 30 oraz odpowiedź TP na pismo z opisem stanu 
faktycznego, pkt 21. 

1229  Idem, pkt 414 i 422. 
1230  prezentacja TP podczas spotkania wyjaśniającego, wdrożenie usług BSA i LLU w latach 2006-2008, 

slajd 9, s. 38; zob. także odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 186-188, 797-798 oraz 
odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 24, 346-348 i 480. W tym zakresie TP 
stwierdziła w pkt 338 odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego, że „przygotowanie 
zasobów umożliwiających terminową realizację zamówień nie może dotyczyć nieokreślonej liczby 
zamówień (bez względu na dane prezentowane w prognozach) takie działanie byłoby bowiem 
nieracjonalne ekonomicznie i wiązałoby się z ponoszeniem przez TP wysokich i nieuzasadnionych 
kosztów, które w konsekwencji musiałyby skutkować podniesieniem kosztów dostępu jaki OA 
uzyskiwali od TP.” 

1231  odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 199-202, 724-733 
1232  prezentacja TP podczas spotkania wyjaśniającego, wdrożenie usług BSA i LLU w latach 2006-2008, 

slajd 5, s. 34, oryginał w języku angielskim oraz odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 
908-909. 
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4.5.2. Ocena Komisji 

(878) Kwestię, czy dane zachowanie jest obiektywnie konieczne i proporcjonalne należy 
rozstrzygnąć poprzez odniesienie się do czynników pozostających poza kontrolą 
przedsiębiorstwa dominującego.1233 Taka konieczność musi wynikać z 
obiektywnych czynników odnoszących się ogólnie do wszystkich przedsiębiorstw 
na rynku, a przedsiębiorstwo dominujące, odwołując się do takich czynników, musi 
być w stanie uzasadnić, że bez danego zachowania właściwe produkty nie mogą 
być lub nie będą produkowane lub dystrybuowane na danym rynku. W takich 
sytuacjach zachowanie przedsiębiorstwa dominującego powinno być również 
zgodne z warunkiem niezbędności1234 i z zasadą proporcjonalności.1235 Nawet jeśli 
przedsiębiorstwo dominujące przedstawiło uzasadnienie swojego zachowania, nie 
może ono ograniczać konkurencji w stopniu większym, niż jest to konieczne i 
właściwe do osiągnięcia takiego uzasadnionego celu. 

(879) Komisja przeanalizowała już wprawdzie uzasadnienia TP, o których mowa w 
punkcie (875) w odpowiednich rozdziałach dotyczących poszczególnych 
elementów zachowania TP noszących znamiona nadużycia1236, niemniej jednak 
Komisja pokrótce przypomni najważniejsze elementy swojej argumentacji. 
Ponadto, Komisja oceni również, czy zachowanie TP było obiektywnie konieczne, 
proporcjonalne i niezbędne.  

(880) Po pierwsze, argument TP dotyczący trudności w wywiązaniu się z obowiązków 
regulacyjnych ze względu na dużą aktywność UKE nie może zostać uznany za 
obiektywnie uzasadniony. Decyzje regulacyjne, które m.in. wprowadzają OR na 
rynek polski zostały przyjęte po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych w 
ramach których konsultowane były wszystkie zainteresowane strony, a w 
szczególności TP jako operator o znaczącej pozycji rynkowej. TP miała również 
prawny obowiązek zaproponowania pierwszego projektu oferty ramowej oraz 
odgrywała kluczową rolę w rozmowach z UKE dotyczących szczegółowych 
przyszłych wymogów, jakie miały być zawarte w ofercie ramowej. Niemniej 
jednak TP postanowiła nie brać udziału w przygotowaniach projektów ofert 
ramowych i zawsze kwestionowała je po wprowadzeniu, domagając się ich 
wycofania lub modyfikacji ( zob. pkt (149)).  

(881) Po drugie, TP jako strona wszystkich postępowań administracyjnych posiadała 
odpowiednią wiedzę o możliwych przyszłych rozwiązaniach i zmianach 
uregulowań, mogła więc terminowo przygotować swoje zasoby i systemy do 
wprowadzenia nowych rozwiązań. Podjęcie takich działań jest całkowicie 
uzależnione od TP i dlatego brak ich podjęcia nie może być uznany za obiektywnie 
uzasadniony. Dlatego też TP mogła uniknąć takich problemów jak brak zasobów 
ludzkich i brak systemów IT. Poza tym, niektóre obowiązki regulacyjne 
wprowadzone w ofertach ramowych były zdefiniowane nawet wcześniej niż same 
oferty ramowe, gdyż wywodziły się one z ustawy Prawo Telekomunikacyjne, 
prawodawstwa wtórnego wydanego na jej podstawie i z decyzji wyznaczającej 
operatora o znaczącej pozycji rynkowej. TP była również świadoma ciążącego na 
niej obowiązku zapewnienia dostępu do swojej sieci i do właściwych produktów 

                                                 
1233  Wytyczne w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 

Traktatu WE [obecnie art. 102 UE] w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze praktyki 
wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące, pkt 29. 

1234  Sprawa T-30/89 Hilti, pkt 118; sprawa T-83/91 Tetra Pak II, pkt 83-84 i 138. 
1235  Sprawa BBI/Boosey i Hawkes, pkt 19, opinia rzecznika generalnego Kirschner w sprawieT-51/89 

Tetra Pak przeciwko Komisji, pkt 67-69. 
1236  Zob. pkt (291) - (294), (349) - (365), (506) - (509). 
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hurtowych od chwili wejścia w życie ustawy – Prawo telekomunikacyjne, a więc 
już od 2003 r.1237 Dlatego też Komisja uważa, że argumenty TP są nie do 
zaakceptowania. Chociaż „wysoką aktywność UKE” można uznać za czynnik 
zewnętrzny niezależny od TP, to jednak Komisja wykazała, że TP wpływała na 
działalność regulacyjną UKE poprzez niestosowanie się do poprzednich 
uregulowań, poprzez niewłaściwą interpretację zasad lub poprzez systematyczne 
kwestionowanie wszystkich ofert ramowych. 

(882) Poza tym, TP podkreśliła, że musiała jednocześnie zarządzać szeregiem projektów 
dotyczących różnych usług hurtowych. Wprowadzenie nowych uregulowań w 
zakresie różnych usług szerokopasmowych mogło rzeczywiście skutkować 
koniecznością realizacji przez TP wielu projektów, nie może ono jednak służyć 
jako obiektywne uzasadnienie, gdyż TP zdawała sobie sprawę z tych wymogów i 
powinna była zaplanować odpowiednie działania oraz przygotować się do 
terminowego wywiązania się z obowiązków regulacyjnych. TP natomiast 
kwestionowała uregulowania i utrudniała udostępnianie produktów hurtowych. 
Dowody zawarte w aktach potwierdzają, że TP realizowała również projekty 
mające na celu utrudnienie OA dostępu do sieci TP oraz do produktów hurtowych 
LLU i BSA (zob. pkt (149) lit a) - d)). 

(883) Szczegółowych uzasadnień TP (pkt (876) powyżej) w odniesieniu do niektórych 
konkretnych zastrzeżeń zawartych w pisemnym zgłoszeniu nie można przyjąć. Dla 
jasności Komisja powtarza, co następuje:  

(a) Po pierwsze, powołanie się TP na brak możliwości technicznych lub na 
niezależne czynniki zewnętrzne w odniesieniu do propozycji niekorzystnych 
postanowień umownych (takich jak dodatkowy czas potrzebny na prace 
zlecone na zewnątrz i pozwolenia administracyjne) nie może być uznane za 
obiektywne uzasadnienie. Przede wszystkim przypomina się, że TP, jako jedno 
z największych przedsiębiorstw w Polsce, ma znaczną siłę przetargową i 
swobodę wyboru solidnych wykonawców zdolnych do wykonywania zleceń 
nawet w krótkich terminach (zob. pkt (294)). Ponadto, jak stwierdzono 
powyżej, (zob. pkt (293)), procedura prowadząca do wprowadzenia oferty 
ramowej przewiduje istotną rolę TP w przygotowaniu treści oferty, a zatem TP 
powinna była być świadoma wszystkich wymagań technicznych 
wprowadzanych przez każdą nową lub zmodyfikowaną ofertę ramową. Co 
więcej, określając terminy regulacyjne na potrzeby ofert ramowych UKE 
uwzględniło czas potrzebny na uzyskanie niezbędnych pozwoleń 
administracyjnych i na inne kwestie czasowe związane z procesem 
inwestycyjnym.  

(b) Po drugie, powołanie się TP na fakt stale zmieniających się ofert ramowych, co 
wymagało dostosowania projektów umów standardowych TP, nie może służyć 
jako obiektywne uzasadnienie znacznego i notorycznego wydłużania przez TP 
negocjacji z OA. TP zawsze była zaangażowana w proces modyfikowania ofert 
ramowych. W istocie to na wniosek operatora zasiedziałego wprowadzono 
szereg zmian i modyfikacji w ofertach ramowych. TP, jako strona 
postępowania, z wyprzedzeniem posiadała wiedzę o zakresie i charakterze 
każdej zmiany. Dlatego też, TP mogła sprawnie dokonać wszystkich 

                                                 
1237  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 113, poz. 

1070) weszła w życie dnia 1 października 2003 r.; ponadto obowiązek zapewnienia dostępu do sieci 
operatora zasiedziałego do celów świadczenia usług BSA i LLU był już zdefiniowany w 
rozporządzeniu (WE) nr 2887/2000 stosowanym we wszystkich państwach członkowskich UE, a w 
przypadku Polski mającym zastosowanie od przystąpienia Polski do UE, tj. od 1 maja 2004 r. 
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niezbędnych zmian w swoich umowach standardowych. Ponadto, TP mogła 
skorzystać ze wzorów umów załączonych do ofert ramowych (zob. pkt (307) i 
(356). Poza tym, obowiązek przygotowania własnych zasobów i dopilnowanie, 
aby w negocjacjach uczestniczyli kompetentni pracownicy spoczywa na samej 
TP (zob. pkt od (371) do (373)). 

(c) Po trzecie, zaniżone prognozy zamówień OA nie mogą stanowić obiektywnego 
uzasadnienia dla problemów TP z terminową realizacją zamówień OA.1238 Z 
materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, że problemy z 
terminową realizacją zamówień leżały po stronie TP (zob. pkt od (474) do 
(479)). Ponadto TP nie udzielała OA informacji ogólnych umożliwiających im 
przygotowanie prawidłowych prognoz, a także nie zapewniała OA rozwiązań 
IT do celów realizacji zamówień (zob. pkt (511) - (515) i (531) - (532)).  

(d) Po czwarte, powołanie się TP na konieczność dostosowania swoich 
wewnętrznych systemów IT w krótkim czasie nie może zostać uznane jako 
obiektywne uzasadnienie opóźnień w realizacji zamówień OA. TP była 
świadoma przyszłego obowiązku udostępnienia hurtowych produktów BSA i 
LLU już przed wprowadzeniem odnośnych ofert ramowych (tj. od października 
2003 r.) i dlatego mogła przygotować swoje systemy IT w terminie (zob. pkt 
(293) i (501)). Zamiast tego, jak wykazano w sekcji VIII.1, TP skupiła się na 
przygotowaniu utrudnień w rozwoju konkurencji.   

(e) Wreszcie, jako obiektywnego uzasadnienia nie można również przyjąć 
twierdzeń TP, że opóźnienia w rozwoju usług LLU w Polsce wynikały z 
polityki regulacyjnej UKE, głównie z „niekorzystnej relacji cenowej WLR i 
BSA w stosunku do LLU”. Po pierwsze, należy zaznaczyć, że ceny produktów 
hurtowych LLU i BSA zostały ustalone przez UKE z uwzględnieniem 
koncepcji drabiny inwestycyjnej, właśnie w celu umożliwienia rozwoju 
konkurencyjnej infrastruktury (zob. pkt (604) - (605)). Po drugie, początkowe 
wysokie poziomy cen dostępu LLU zostały ponownie zbadane przez UKE 
wkrótce po ich wprowadzeniu w 2005 r. i w październiku 2006 r. ceny dostępu 
hurtowego LLU obniżono oraz dostosowano do cen dostępu LLU w innych 
państwach UE (zob. pkt (828)).  

4.5.3.          Wniosek 

(884) Podsumowując, w świetle powyższego, uznaje się, że zachowanie TP nie jest 
obiektywnie uzasadnione. 

 

XI. WPŁYW NA HANDEL MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI 

(885) Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że „Artykuł 82 [obecnie art. 102 TFUE] nie 
wymaga by wykazano, że zachowanie mające znamiona nadużycia miało znaczący 
wpływ na handel między państwami członkowskimi, a jedynie że zachowanie to 
mogło mieć taki skutek”.1239 Trybunał wyjaśnił również, że zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem do celów wykładni i zastosowania zawartego w art. 101 i 102 
TFUE warunku dotyczącego wpływu ma handel między państwami członkowskimi 
za punkt wyjścia należy przyjąć cel tego warunku, którym jest określenie, 

                                                 
1238  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 480. 
1239  Sprawa 3222/81 Michelin przeciwko Komisji [1983] Rec. 3461, pkt 104. Zob. także sprawy 

połączone RTE i ITP przeciwko Komisji Rec. I-743, pkt 69-70. 
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w kontekście prawa regulującego konkurencję, granic między obszarami objętymi, 
odpowiednio, prawem UE i prawem państw członkowskich. Prawo UE obejmuje 
zatem każde porozumienie lub każdą praktykę, które są w stanie zakłócić swobodę 
handlu między państwami członkowskimi w sposób mogący zaszkodzić 
osiągnięciu celów jednolitego rynku między państwami członkowskimi, 
w szczególności poprzez odizolowanie rynków krajowych lub zmianę struktury 
konkurencji na wspólnym rynku.1240 

(886) Wpływ na handel między państwami członkowskimi zasadniczo mają warunki 
udzielania dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i świadczenia usług 
hurtowych przez dominujących operatorów sieci, w szczególności zasiedziałych 
operatorów sieci stacjonarnych i ruchomych, którzy dawniej zajmowali pozycje 
monopolistów państwowych na geograficznie zdefiniowanych i podzielonych 
rynkach. Warunki udzielania dostępu do infrastruktury i świadczenia usług 
hurtowych decydują bowiem o możliwościach konkurentów, w tym nowych 
operatorów z innych państw członkowskich, którzy potrzebują takiego dostępu, 
aby oferować własne usługi.1241 

(887) W niniejszej sprawie zachowanie o znamionach nadużycia ma wpływ na handel 
między państwami członkowskimi, ponieważ odnosi się ono do usług 
świadczonych przez operatora dominującego na całym terytorium Polski, 
stanowiącym istotną część rynku wewnętrznego. Takie praktyki wpływają na 
strukturę rynku stwarzając bariery wejścia dla operatorów telekomunikacyjnych w 
Polsce. Z definicji, ograniczenie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w 
innych państwach członkowskich możliwości podjęcia działalności w Polsce 
wpływa na handel między państwami członkowskimi.1242 

XII. ŚRODKI ZARADCZE I GRZYWNY 

1. Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 

 
(888) Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, jeżeli Komisja stwierdzi, że 

działanie przedsiębiorstwa narusza art. 102 TFUE, może nakazać w drodze decyzji, 
aby dane przedsiębiorstwo zaprzestało takiego naruszenia. 1243 

(889) Telekomunikacja Polska jest zobowiązana do bezzwłocznego zaprzestania 
naruszenia, o ile nie uczyniła tego dotychczas, i powstrzyma się od wszelkiego 
działania lub postępowania mającego taki sam lub równoważny przedmiot lub 
skutek jak opisany w niniejszej decyzji. 

                                                 
1240  Sprawa 22/78 Hugin przeciwko Komisji [1979] Rec.. 1869, pkt 17; sprawa C-475/99 Ambulanz 

Glöckner [2001] Rec. I-8089, pkt 47; sprawa C-407/04 P Dalmine przeciwko Komisji 
[2007] Zb.Orz. I-829, pkt 89. 

1241  Obwieszczenie o stosowaniu zasad konkurencji w porozumieniach o dostępie w sektorze 
telekomunikacyjnym, pkt 144-148. 

1242  Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 45/85, Verband der Sachversicherer przeciwko 
Komisji, Rec. [1985], s. 405, pkt 48-49. Wymóg, aby nadużycie miało wpływ na handel między 
państwami członkowskimi należy interpretować jednolicie w odniesieniu do art. 81 i 82 [obecnie 
art. 101 i 102 TFUE]. Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 22/78, Hugin przeciwko 
Komisji, Rec. [1978] s. 1869, pkt 17. 

1243  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie 
reguł konkurencji ustanowionych w rt.. 81 i 82 Traktatu, Dz.U. L 1  4.1.2003, s. 1.  
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2. Artykuł 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 

(890) Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, Komisja może w drodze 
decyzji, nałożyć grzywnę na przedsiębiorstwo, które umyślnie lub w wyniku 
zaniedbania narusza art. 102 TFUE. Taka grzywna nie może być wyższa niż 10% 
sumy całkowitego obrotu uzyskanego przez to przedsiębiorstwo w poprzedzającym 
roku obrotowym. 

(891) Przy ustalaniu wysokości ewentualnej grzywny, Komisja uwzględnia w 
szczególności ciężar i czas trwania naruszenia zgodnie z artykułem 23 ust.3 
rozporządzenia (WE) nr 1/2003. Przy ustalaniu wysokości grzywny, Komisja 
będzie odwoływać się do zasad określonych w Wytycznych w sprawie metody 
ustalania grzywien nakładanych na mocy artykułu 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 
(WE) nr 1/2003 ("Wytyczne")1244. 

(892) Komisja uważa, na podstawie faktów przedstawionych w niniejszej decyzji, że 
naruszenie zostało dokonane przez TP umyślnie. Z dokumentów zgromadzonych 
przez Komisję wynika między innymi, że TP była świadoma, że poprzez odmowę 
udzielenia dostępu narusza prawo i że zachowanie to może zakłócać konkurencję 
na rynku wewnętrznym.1245 Ponadto, zważywszy na fakt, iż podobne praktyki 
zostały potępione przez europejskie sądy i Komisję, TP nie mogła być 
nieświadoma, że jej praktyki naruszają art. 102 TFUE. Alternatywnie, na podstawie 
zgromadzonych dokumentów Komisja uważa, że naruszenie zostało dokonane w 
wyniku zaniedbania. 

3. Kwota podstawowa grzywny 

3.1 Ustalenie wartości sprzedaży 

(893)  Kwota podstawowa grzywny jest ustalana poprzez odniesienie do wartości 
sprzedaży1246, to znaczy wartości sprzedaży dóbr lub usług zrealizowanych przez 
przedsiębiorstwo, mających bezpośredni lub pośredni związek z naruszeniem na 
właściwym rynku geograficznym.  

(894) Naruszenie odnosi się do następujących produktów (i) hurtowego 
szerokopasmowego dostępu do Internetu (hurtowy dostęp szerokopasmowy - BSA 
oraz uwolnienie pętli lokalnej - LLU) oraz (ii) detalicznego stacjonarnego 
szerokopasmowego dostępu do Internetu (obejmującego następujące technologie: 
xDSL, modem kablowy, Ethernet LAN i WLAN oraz FTTH, WiMAX i łączność 
satelitarna) jak opisano w sekcjach IV.1 i IV.2. 

(895) W niniejszej sprawie, odmowa udzielenia dostępu ma miejsce na rynku hurtowym, 
a jej celem jest ochrona sprzedaży na rynku detalicznym. Dlatego też, Komisja 
uważa, że sprzedaże z rynków hurtowych i rynku detalicznego są bezpośrednio 
związane z naruszeniem. Alternatywnie, sprzedaż na rynku detalicznym jest 
związana z naruszeniem w sposób pośredni. Zgodnie z Wytycznymi, Komisja 
bierze pod uwagę na potrzeby ustalenia grzywny wartości hurtowej i detalicznej 
sprzedaży TP w Polsce. 

                                                 
1244  Dz.U. C 210 z 1.9.2006, s. 2. 
1245  Zob. wyrok Sądu z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie nr T-66/01, Imperial Chemicals Industries 

Ltd/Komisja – pkt 412; również wyrok Trybunału Sprawiedliwości z sprawie C-280/08P, Deutsche 
Telekom/Komisja, pkt 124. 

1246  Wytyczne, pkt 12. 
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(896) Komisja zazwyczaj uwzględnia wartość sprzedaży przedsiębiorstwa za ostatni 
pełny rok jego udziału w naruszeniu.1247 Tym niemniej, w tej sprawie, Komisja 
zwraca uwagę na znaczny wzrost wartości sprzedaży w okresie naruszenia na 
rynkach właściwych, w szczególności na rynkach hurtowych, oraz na fakt, iż w 
okresie naruszenia rynki właściwe były w fazie rozwoju, który przekraczał 
normalne wskaźniki tempa wzrostu. Uznaje się zatem za słuszne, choć 
niewymagane prawnie, by wziąć pod uwagę średnią roczną wartość sprzedaży. Jest 
to zgodne z żądaniem TP.1248 

(897) TP przedstawiła Komisji roczne wartości sprzedaży szerokopasmowych produktów 
(hurtowych i detalicznych) w Polsce w latach 2005 – 20091249, na podstawie 
których Komisja ustaliła średnią wartość sprzedaży w okresie naruszenia w 
wysokości: [*] euro ([*] pln).1250 

3.2 Ustalenie podstawowej kwoty grzywny 

(898) Dla ustalenia części wartości sprzedaży, która będzie stanowiła podstawową kwotę 
grzywny (do 30% wartości sprzedaży, według Wytycznych), zgodnie z 
Wytycznymi, Komisja dla oceny wagi naruszenia rozważy takie czynniki jak: 
charakter naruszenia, zakres geograficzny, udziały rynkowe oraz czy naruszenie 
zostało wprowadzone w życie czy nie.1251 Te czynniki zostaną przeanalizowane w 
podsekcjach od 3.2.1.1 do 3.2.1.4 poniżej. 

3.2.1. Waga naruszenia  

3.2.1.1. Charakter naruszenia 

(899) Naruszenie dotyczy nadużycia pozycji dominującej w formie odmowy udzielenia 
dostępu. Odmowa udzielenia dostępu przez przedsiębiorstwo posiadające pozycję 
dominującą została potępiona wielokrotnie zarówno przez Komisję jak i 
europejskie sądy.1252  

(900) Rynki właściwe w niniejszej sprawie to rynki o znaczącej wadze ekonomicznej, 
które odgrywają kluczową rolę w budowie społeczeństwa informacyjnego. 

                                                 
1247  Wytyczne, pkt 13. 
1248  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 495, s. 91. 
1249  odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 6 stycznia 2011. 
1250  Średnia roczna wartość sprzedaży została ustalona poprzez ustalenie średnich dziennych wartości w 

dokładnym okresie naruszenia a następnie pomnożenie przez 365.   
1251  Wytyczne, pkt 20. 
1252  Zob. w szczególności wyrok Trybunału z dnia 6 marca 1974 w połączonych sprawach 6/73 i 7/73 

Istituto Chimioterapico i Commercial Solvents przeciwko Komisji, Rec. [1974] s. 223, wyrok 
Trybunału z dnia 26 listopada 1998 w sprawie 7/97 Oscar Bronner przeciwko Mediaprint Zeitungs- 
i Zeitschriftenverlag, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft orazi Mediaprint 
Anzeigengesellschaft , Rec. [1998], s. I-7791, wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 
2009 w sprawie T-301/04, Clearstream Banking AG i Clearstream International SA przeciwko 
Komisji, wyrok Trybunału w sprawie C-418/01 IMS Health przeciwko NDC Heath, Rec. [2004], s. I-
5039,  [zbędne powtórzenie, zob. na początku tego samego przypisu], wyrok Trybunału w 
połączonych sprawach C-241/91 P i C-242/91 P Radio Telefis Eireann (RTE) i Independent 
Television Publications Ltd (ITP) przeciwko Komisji (Magill), Rec. [1995] 743, wyrok Sądu w 
sprawie T-201/04 Microsoft przeciwko Komisji, Rec. [2007],s. II-3601, decyzja Komisji 94/19/WE z 
dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie IV/34.689 Sea Containers przeciwko Stena Sealink  (OJ L 15, 
18.1.1994, s. 8) oraz decyzja Komisji 92/213/EWG z dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie IV/33.544 
British Midland/Air Lingus – (Dz.U. L 96, 10.4.1992, s. 34)  
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Połączenia szerokopasmowe są czynnikiem warunkującym dostarczanie 
różnorodnych usług cyfrowych odbiorcom końcowym. 

(901) Jak już to zostało opisane w wielu miejscach niniejszej decyzji, TP jest jedynym 
posiadaczem ogólnokrajowej sieci telekomunikacyjnej. Aby móc dostarczać usługi 
internetowe na bazie xDSL, OA są całkowicie zależni od TP. 

(902) Również, jak opisano to w sekcji VIII.1, zachowania TP zaliczają się do zachowań 
o znamionach nadużycia mających na celu wyeliminowanie konkurencji z rynku 
detalicznego lub przynajmniej opóźnienia wejścia lub rozwoju na tym rynku. 
Również, jak zostało wskazane w pkt (892) TP była świadoma, że jej zachowanie 
narusza prawo. Ma to negatywny wpływ na konkurencję i konsumentów, którzy 
doświadczają wysokich cen, mają mniejszy wybór i ograniczoną ilość 
innowacyjnych produktów. 

(903) W odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego, poprzez odwołanie się do 
decyzji w sprawie Intel1253 TP wskazywała, że Komisja w ustaleniu długości 
naruszenia powinna wziąć pod uwagę fakt, iż niektóre praktyki trwały krócej niż 
całkowity okres naruszenia.1254 W tym kontekście należy jednak odnotować, że 
pomimo iż intensywność zachowań TP jest różna w okresie naruszenia, to 
zachowania o znamionach nadużycia są widoczne w całym okresie nadużycia. 

3.2.1.2. Udziały rynkowe 

(904) Podczas całego okresu naruszenia TP posiadała pozycję dominującą nie tylko na 
rynkach hurtowych, gdzie TP jest monopolistą, ale także na rynku detalicznym, 
gdzie TP posiadała pomiędzy 57% a 46% udziałów rynkowych pod względem 
przychodów. Ponadto, istniała duża różnica między udziałami TP a udziałami 
następnego OA.1255  

3.2.1.3. Zakres geograficzny 

(905) Zachowania TP o znamionach nadużycia objęły zasięgiem całe terytorium 
Polski.1256 

3.2.1.4. Podsumowanie na temat wagi naruszenia 

(906) Ustalając część wartości sprzedaży, która ma zostać uwzględniona dla ustalenia 
podstawowej kwoty grzywny, Komisja wzięła pod uwagę powyższe czynniki, a w 
szczególności: charakter naruszenia, zakres geograficzny, udziały rynkowe oraz 
fakt, iż naruszenie zostało wprowadzone w życie. 

(907) Oceniając wagę naruszenia Komisja wzięła również pod uwagę fakt, iż nie 
wszystkie elementy zachowania TP występowały w tym samym czasie, co wynika 
z faktu, iż na uzyskanie dostępu do hurtowych produktów szerokopasmowych 
składa się wiele odrębnych, następujących po sobie etapów. 1257 

                                                 
1253  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r., COMP/C-3/37.990 Intel. 
1254  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 462-463. 
1255  Zob. sekcja X.3. 
1256  Zob. sekcja X.2. 
1257  Etapy te obejmują: negocjowanie umów o dostępie i umów kolokacji, dostęp do sieci TP, 

przyłączanie abonentów oraz dostęp do informacji ogólnych. OA nie mógł napotkać problemów na 
etapie dostępu do sieci zanim nie podpisał umowy o dostępie. Podobnie, problemy OA na szczeblu 
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(908) Z uwagi na powyższe, część wartości sprzedaży, która jest uwzględniona dla 
ustalenia podstawowej kwoty grzywny dla TP wynosi [*] %. 

3.2.2. Czas trwania naruszenia 

(909) Nadużycie pozycji dominującej przez TP rozpoczęło się 3 sierpnia 2005 r.1258 Na 
podstawie dowodów zaprezentowanych w sekcjach IX.2 i IX.3 Komisja ustala, że 
naruszenie trwało przynajmniej do 22 października 2009 r. 

(910) Długość naruszenia, na potrzeby obliczenia kwoty grzywny ustala się na 4 lata i 2 
miesiące. 

(911) Z uwagi na powyższe, w celu dokładnego uwzględnienia czasu trwania naruszenia 
kwota ustalona w pkt (887) i (908) powinna zostać pomnożona przez 4,16.  

3.2.3. Konkluzja dotycząca podstawowej kwoty grzywny 

(912) Z uwagi na powyższe, podstawowa kwota grzywny wynosi 136 000 000 euro. 

4. Dostosowanie kwoty podstawowej 

(913) Zgodnie z Wytycznymi, kwota podstawowa może być zmniejszona gdy Komisja 
uzna, że istnieją okoliczności łagodzące.  

(914) W odpowiedzi na pismo z opisem stanu faktycznego oraz w piśmie z dnia 6 
czerwca 2011, TP wskazała na następujące okoliczności łagodzące: (i) podjęcie 
przez TP działań mających na celu polepszenie współpracy z OA, (ii) fakt, iż 
działania UKE miały poważny wpływ na działania TP oraz (iii) że TP podjęła się 
znacznych inwestycji po podpisaniu Porozumienia z UKE, w szczególności w sieci 
szerokopasmowe.1259  

(915) Argumenty TP nie są przekonywujące. Po pierwsze, Komisja powtarza, że 
charakter naruszenia powinien być znany TP w trakcie całego okresu trwania 
naruszenia, w szczególności ponieważ naruszenie w formie odmowy udzielenia 
dostępu było wcześniej przedmiotem decyzji Komisji i wyroków sądów 
europejskich. Po drugie, TP nie podjęła niezwłocznie działań zmierzających do 
wyeliminowania przeszkód napotykanych przez OA podczas uzyskiwania dostępu 
do szerokopasmowych produktów hurtowych. W tym kontekście, zobowiązanie TP 
do respektowania zapisów Porozumienia z 22 października 2009 r. jest dowodem 
na to, iż TP była w stanie zapewnić bezproblemowy dostęp do oferowanych przez 
siebie produktów hurtowych; niemniej jednak zobowiązanie to nastąpiło zbyt 
późno. Ponadto, argument TP jakoby działania UKE miały negatywny wpływ na 
zachowanie TP był już przedmiotem analizy w wielu miejscach niniejszej 
decyzji.1260 W tym miejscu wystarczy dodać, że to TP zdecydowała się 

                                                                                                                                                 
dostępu do sieci i podłączania abonentów wystąpiły po długotrwałych negocjacjach umów dostępu i 
kolokacji. Również, planowanie strategii biznesowych przez OA było utrudnione przez niską jakość 
i niekompletne informacje ogólne udostępniane przez TP zarówno przed podpisaniem kontraktu o 
dostępie jak i po. 

1258  Dzień rozpoczęcia przez TP negocjacji z OA w sprawie pierwszej umowy hurtowego dostępu do 
swojej sieci, zob. odpowiedź TP na wniosek o udzielenie informacji z dnia 22 grudnia 2008 r.. 

1259  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 474-492, s. 87 – 90, pismo TP z dnia 6 
czerwca 2011. TP poinformowała, że zainwestowała do końca 2010 168,3 mln euro w modernizację 
i budowę infrastruktury szerokopasmowej oraz dodatkowe 49 mln euro do końca marca 2011 w 
ramach implementacji Porozumienia z UKE. 

1260  Zob. pkt (286) do (290). 
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niewspółpracować z UKE.1261 Wreszcie, Komisja odnotowuje fakt, że po 
podpisaniu Porozumienia z UKE TP przedsięwzięła szereg inwestycji, jednakże 
Komisja stoi na stanowisku, że nie mogą one być uznane za okoliczność łagodzącą, 
gdyż nie zmieniają one kwalifikacji zachowania TP w okresie 3 sierpnia 2005 r. – 
22 października 2009 r. 

(916) W świetle powyższej analizy Komisja przyjmuje, że nie ma okoliczności, które 
usprawiedliwiałyby obniżenie kwoty grzywny dla TP. 

5. Podsumowanie 

(917) Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, ostateczna kwota grzywny 
nie może, w żadnym wypadku, przekroczyć 10% całkowitego obrotu uzyskanego 
w poprzedzającym roku obrotowym.1262 Całkowity obrót TP w 2010 r. wyniósł  
15 715 000 000 pln, to jest 3 933 962 500 euro.1263 Dlatego też, kwota grzywny nie 
powinna przekroczyć 1 571 500 000 pln (393 396 250 euro). 

(918) TP argumentowała, iż konieczne jest uwzględnienie kar nałożonych na TP przez 
polskie organy za ten sam rodzaj działania.1264 

(919) Jak odnotowano w sekcji VII.2 niniejszej decyzji, w związku z naruszeniem 
obowiązków regulacyjnych przez TP, UKE nałożyło następujące kary na TP, które 
w części pokrywają się ze stanem faktycznym opisanym w niniejszej sprawie: 

− decyzja UKE z dnia 3 kwietnia 2007 r. (DKE-SSE-029-5/06(43)) nakładająca 
karę w wysokości 1 000 000 pln za nieprzestrzeganie minimalnych standardów 
oferty ramowej BSA w umowach standardowych TP poprzez nałożenie limitów 
transferu danych; prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów z dnia 26 czerwca 2008 r. obniżono karę do kwoty 800 000 pln, 
którą TP zapłaciła w dnia 6 sierpnia 2009; 

− decyzja UKE z dnia 17 sierpnia 2007 r. (ORZ-WE-029-2/07(39)) nakładająca 
karę w wysokości 33 000 000 pln za nieprzestrzeganie minimalnych 
standardów oferty ramowej LLU w umowie standardowej TP; decyzja została 
potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu apelacyjnego z dnia 9 kwietnia 
2010 r. a kara została zapłacona przez TP w dniu 20 kwietnia 2010 r. 

(920) Mając wzgląd na wyżej wymienione kary nałożone przez UKE za 
nieprzestrzeganie przez TP obowiązków regulacyjnych, które częściowo pokrywają 
się z faktami opisanymi w niniejszej decyzji, Komisja zdecydowała się odliczyć od 
końcowej kwoty grzywny, sumę kar zapłaconych przez TP, o których mowa w 
poprzedzającym punkcie. W związku z powyższym, odejmuje się 33 800 000 pln, 
to jest 8 445 806 euro, od końcowej kwoty grzywny. 1265 

(921)  Ostateczna kwota grzywny nałożonej na Telekomunikację Polską S.A. powinna 
zatem wynieść 127 554 194 euro. 

 

 
                                                 
1261  Zob. pkt (149). 
1262  Pkt 32 Wytycznych.  
1263  Raport roczny Groupy TP 2010, s. 38. 
1264  odpowiedź TP na pismo z opisem stanu faktycznego, pkt 464-471 oraz odpowiedź na pisemne 

zgłoszenie zastrzeżeń, pkt 86-102. 
1265   Zob. przypis 9.  
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 
 

Artykuł 1 
 

W okresie od 3 sierpnia 2005 r. do co najmniej 22 października 2009 r. 
Telekomunikacja Polska S.A. dopuściła się pojedynczego i ciągłego naruszenia art. 
102 TFUE, które polegało na odmowie udzielenia dostępu do swoich hurtowych 
produktów szerokopasmowych i obejmowało następujące elementy: 

a) proponowanie niekorzystnych warunków w projektach umów; 

b) opóźnianie negocjacji; 

c) odmowę dostępu do swojej sieci; 

d) odmowę dostępu do łączy abonenckich; 

e) odmowę dostępu do informacji ogólnych. 

 
Artykuł 2 

 
Za naruszenie, o którym mowa w art. 1, na Telekomunikację Polską S.A. nakłada się 
grzywnę w wysokości 127 554 194 euro. 

Grzywna płatna jest w euro w ciągu 3 miesięcy od dnia notyfikacji niniejszej decyzji, 
na następujące konto Komisji Europejskiej: 

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT 
1–2, Place de Metz 
L-1930 Luxembourg 
 
IBAN: LU02 0019 3155 9887 1000 
BIC: BCEELULL 
Tytuł: European Commission – BUFI / COMP/39.525.  
 
Po upływie tego terminu płatne są automatycznie odsetki według stopy procentowej 
stosowanej do podstawowych operacji refinansowych Europejskiego Banku 
Centralnego w pierwszym dniu miesiąca, w którym niniejsza decyzja została przyjęta, 
powiększonej o 3,5 punktów procentowych. 
 
Jeżeli przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 1 zaskarży niniejszą decyzję do Sądu, 
zobowiązane jest do pokrycia grzywny w określonym terminie poprzez ustanowienie 
akceptowalnej gwarancji bankowej bądź tymczasową zapłatę grzywny zgodnie z art. 
85a ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002.1266 

 
 
 
 

                                                 
1266  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1. 
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Artykuł 3 
 

Telekomunikacja Polska S.A. bezzwłocznie zaprzestaje naruszenia, o którym mowa 
w art. 1, o ile nie uczyniła tego dotychczas. 

Telekomunikacja Polska S.A. powstrzymuje się od ponownego podejmowania 
wszelkich działań lub zachowań opisanych w art. 1 oraz od wszelkich działań bądź 
zachowań mających ten sam lub równoważny cel bądź skutek. 

 
Artykuł 4 

 
Niniejsza decyzja skierowana jest do Telekomunikacji Polskiej S.A. 

Niniejsza decyzja stanowi na mocy art. 299 TFUE tytuł egzekucyjny. 

 
 
 
 

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.  
 
  W imieniu Komisji 

 
  


