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LISTA ARGUMENTÓW  
przemawiających za zatrzymaniem projektowanej regulacji zawartej w art. 92a projektu 

Kodeksu łączności elektronicznej (ceny połączeń międzynarodowych) 
 
 
I. Obraz polskiego rynku usług telekomunikacyjnych – dlaczego proponowana regulacja jest 

nieadekwatna w Polsce? 
 
Polski sektor telekomunikacyjny jest rynkiem wysoce konkurencyjnym, o dużym nasyceniu usług; 
charakteryzuje się najniższym APRU w UE/EOG (2,31 EUR) i bardzo wysokim udziałem ofert tzw. 
nielimitowanych (ponad 80%), które oznaczają nieograniczoną konsumpcję usług w cenie 
miesięcznego abonamentu. 
 
Powyższe okoliczności nabierają kluczowego znaczenia w kontekście planowanego sposobu 
uregulowania przez Parlament Europejski cen połączeń międzynarodowych w UE. Ceny detaliczne 
usług (połączeń) telekomunikacyjnych w poszczególnych państwach UE są od siebie skrajnie różne  
(w Polsce bardzo niskie). Jednocześnie ze względu na uwarunkowania korzystania z usług przez 
abonentów w UE, polscy operatorzy są w większym stopniu płatnikami niż odbiorcami świadczeń za 
międzynarodowy ruch telekomunikacyjny (tzw. imbalans ruchu telekomunikacyjnego). W tej sytuacji, 
planowana regulacja cen połączeń międzynarodowych, która niezależnie od ponoszonych kosztów 
świadczenia usług międzynarodowych nakazuje pobierać od abonenta cenę za połączenie 
międzynarodowe w wysokości takiej jak za połączenie krajowe, doprowadzi do zobowiązania 
operatorów – przedsiębiorców, którzy stosują niskie krajowe ceny detaliczne, do świadczenia usług 
międzynarodowych poniższej kosztów ich wytworzenia (zakupu). 
 
Poniżej przedstawiamy uszczegółowione informacje dotyczące różnic w cenach detalicznych usług na 
terenie UE.  
 
1. Niski poziom krajowych cen usług telekomunikacyjnych w Polsce w porównaniu z cenami 

zagranicznych usług telekomunikacyjnych. 
 
Polski rynek telefonii mobilnej charakteryzuje się najniższymi cenami usług telekomunikacyjnych na 
obszarze UE: 
 

• średnie ARPU (przychód na klienta detalicznego dla usług telefonii komórkowej) w Polsce 
jest najniższe ze wszystkich krajów UE/EOG - jest 5 razy niższe od średniego ARPU  
w UE/EOG i ponad 12 razy niższe od ARPU w najdroższym kraju UE/EOG; 
 

• w zakresie usług transmisji danych, cena 1GB w Polsce jest ponad 10 razy niższa niż  
u operatorów zagranicznych.1 

 
Analizy BEREC wskazują (wykres nr 1 poniżej), że ceny mobilnych usług telekomunikacyjnych w Polsce 
kształtują się zdecydowanie poniżej średniej dla UE i są najniższe w Europie. 
 

                                                           
1 Raport prezentujący szacowany wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015, 
zmieniającego rozporządzenie 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, na Polski rynek 
telefonii komórkowej; Dokument opracowany przez EY Business Advisory sp. z o.o., sp. komandytowa na rzecz Polskiej Izby informatyki  i 
Telekomunikacji; 24 marca 2016, Warszawa. 
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Planowana regulacja cen połączeń międzynarodowych nie uwzględnia zatem uwarunkowań 
lokalnych, a zatem okoliczności, że ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce są na najniższym 
poziomie w UE, podczas gdy koszty budowy sieci i świadczenia usług dla wszystkich operatorów w UE 
są bardzo zbliżone, zwłaszcza w zakresie świadczenia usług międzynarodowych.  

 
Wykres  1.  Średni miesięczny przychód na użytkownika detalicznego dla usługi telefonii komórkowej 

 
Źródło: BEREC , marzec 2018 

 
2. Niskie ceny ofert na transmisję danych i ofert głosowych z nielimitowanymi połączeniami  

w Polsce w porównaniu z cenami ofert operatorów zagranicznych 

Porównując tzw. oferty głosowe, tzn. przeznaczone do korzystania w smartfonie, z nielimitowanymi 
połączeniami głosowymi i paczką gigabajtów bez subsydiów na telefon (tylko SIM), jak również 
porównując oferty na transmisję danych do wykorzystania w routerach, modemach i tabletach, 
można zauważyć znaczące dysproporcje cen pomiędzy cenami obowiązującymi w Polsce i za 
granicą.  

Są one szczególnie widoczne w przypadku ofert na transmisję danych. W Polsce cena 1GB w tych 
ofertach kształtuje się na poziomie 0,23-0,28€ i jest od kilku do kilkunastu razy niższa niż  
u operatorów zagranicznych. Dla przykładu, cena 1GB w Niemczech w ofertach na transmisję danych 
jest ponad 17 razy wyższa niż w Polsce.  

Ponadto, ceny miesięcznego abonamentu dla oferty transmisji danych z pakietem 30GB, w Polsce 
wynoszą ok. 7€, a za granicą za taką samą ofertę trzeba zapłacić kilka razy więcej (we Francji - 32€,  
a w Irlandii – od 15€ do 30€). 

Podsumowując, oferty głosowe na telefon z nielimitowanymi połączeniami komórkowymi oraz 
pakietem transmisji danych świadczone przez operatorów zagranicznych są trzy-cztery razy droższe 
niż w przypadku ofert w Polsce. W Polsce ich ceny kształtują się na poziomie 7€, a za granicą 
kosztują nawet 45€. 
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II. Ocena funkcjonowania rynków wewnątrzunijnych usług międzynarodowych w UE - 
„Technical non-paper on intra-EU calls” oraz „BEREC preliminary analysis of intra-EU calls” – 
dlaczego Komisja Europejska i BEREC uważają, iż regulacja cenowa połączeń 
międzynarodowych jest zbędna. 
 

Zagadnienia dotyczące rynku połączeń międzynarodowych w Unii Europejskiej stanowią przedmiot 

zainteresowania jej organów wykonawczych i doradczych. W ramach prac Komisji Europejskiej  

i BEREC przeprowadzono analizy tego rynku. Wykonane przez Komisję UE i BEREC analizy wskazują na 

brak szczególnych problemów rynkowych w zakresie wewnątrzunijnych międzynarodowych usług 

telekomunikacyjnych. W tej sytuacji najlepszą praktyką powinno być powtrzymanie się od ingerencji 

regulacyjnej na tym rynku; tj. pozostawienie rynkowi możliwości „samoregulacji”, jako metody 

najefektywniejszej, najmniej inwazyjnej i korzystnej dla przedsiębiorców oraz konsumentów. 

1. „Technical non-paper on intra-EU calls” – stanowisko wypracowane w ramach prac Komisji 
Europejskiej 
 

W listopadzie 2017 r. został przygotowany dokument2 odnoszący się do zagadnienia 

wewnątrzunijnych połączeń międzynarodowych. Zawarta w dokumencie analiza opiera się na danych 

dotyczących korzystania z usług łączności międzynarodowej (zarówno tradycjonalnej telekomunikacji, 

jak i usług opartych o dostęp do Internetu, tj. tzw. usług OTT), dostępności taryf oraz przychodów  

z tego typu usług.   

Główne wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy: 

• Rynek wewnątrzunijnych połączeń międzynarodowych cechuje się wysoką konkurencją. 

• Charakterystyczna jest negatywna korelacja pomiędzy częstotliwością wykonywania 

wewnątrzunijnych połączeń międzynarodowych a korzystaniem ze „standardowych” usług 

telekomunikacyjnych. Usługi świadczone przez podmioty typu OTT (ang. Over the Top) stały 

się najpopularniejszymi wśród użytkowników końcowych wykonujących połączenia 

międzynarodowe, co oznacza, że popyt na połączenia międzynarodowe może być obecnie 

zaspokajany w różnych modelach usługowych i cenowych, bez konieczności regulacji cen 

połączeń międzynarodowych stosowanych przez operatorów telekomunikacyjnych.   

• Funkcjonowanie dostawców usług OTT na omawianym rynku doprowadziło do pojawienia 

się w obrocie szerokiego wachlarza ofert dotyczących połączeń międzynarodowych, co 

tworzy zachętę wobec „tradycyjnych” operatorów, aby dostosować własne oferty do 

potrzeb rynku. Przeprowadzona analiza wskazuje, że aż 77% operatorów sieci mobilnych  

w UE oferuje pakiety zawierające połączenia międzynarodowe (mogą to być pakiety 

zawierające się w ramach abonamentu lub oferowanych jako dodatkowe usługi)3.  

• Klienci dostosowują wybory w zakresie taryfy do swojego profilu korzystania z usługi 

połączeń międzynarodowych, na co wskazuje pozytywna korelacja między częstotliwością 

korzystania z tego typu usług, a świadomością użytkowników w zakresie istnienia 

„specjalnych” taryf i korzystania z nich. Jedynie 0,7% osób codziennie korzystających z tych 

                                                           
2 Technical non-paper on intra-EU calls, źródło: http://www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/11/POLITICO-Commission-non-paper-
international-calls-November-20.pdf 
3 Na przykład T-Mobile oferuje w ramach taryfy T dodatkowy pakiet 120 minut za jedyne 9,99PLN (ok. 8 gr za min.) 

http://www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/11/POLITICO-Commission-non-paper-international-calls-November-20.pdf
http://www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/11/POLITICO-Commission-non-paper-international-calls-November-20.pdf
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usług płaci standardową taryfę. Większość respondentów (57%) korzystających z usług sieci 

mobilnych stwierdziło, iż połączenia międzynarodowe są uwzględnione w ich planie 

taryfowym.   

• Spadają przychody sektora telekomunikacyjnego z usług głosowych świadczonych w sieci 

stacjonarnej oraz mobilnej.  

• Charakterystyczna dla Polski jest okoliczność, iż osoby korzystające z usług 

międzynarodowych codziennie, zwyczajowo posługują się komunikatorami internetowymi4.  

2. „BEREC preliminary analysis of intra-EU calls” – stanowisko BEREC 
 

W dniu 26 lutego 2018 r. BEREC opublikował wstępną analizę odnoszącą się do wewnątrzunijnych 

połączeń międzynarodowych5. Podstawowym wnioskiem z niej płynącym jest uznanie, iż ceny 

połączeń międzynarodowych nie stanowią istotnej kwestii regulacyjnej oraz stwierdzenie, że istnieje 

realna presja konkurencyjna wywierana przez usługi OTT na przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

oferujących „tradycyjne” połączenia międzynarodowe.  

Ponadto, zgodnie z opublikowanym dokumentem, wewnątrzunijne połączenia międzynarodowe  

w sieci stacjonarnej stanowią niewielką frakcję wszystkich połączeń wykonywanych w sieciach 

stacjonarnych rocznie. Odsetek ten waha się w ramach 20 państw objętych analizą BEREC  

w przedziale pomiędzy 0,9%-7%. Dane wskazują, że w tym zakresie nastąpił istotny spadek w okresie 

objętym analizą, tj. o ok. 14%.  

Podobnie sytuacja przedstawia się na rynku mobilnym, na którym tego typu połączenia stanowią 

niewielki udział całości ruchu (średnio mniej niż 3%) – w 18 badanych państwach stanowiły one od 

0,3 do 13.4% w 2017 roku. Dane wskazują również, że abonenci w ramach tego typu połączeń 

rozmawiają jedynie ok. 9-10 minut miesięcznie, podczas gdy średnia liczba minut połączeń krajowych 

w tym czasie wynosi ok. 153 min, czyli 15 razy więcej.  

BEREC wskazuje, iż w ramach rozważań dotyczących funkcjonowania usług wewnątrzunijnych 

połączeń międzynarodowych, nie można pomijać wpływu na ten rynek usług typu OTT oraz usług 

mniejszych operatorów, wyspecjalizowanych w ofertach niskobudżetowych połączeń 

międzynarodowych.  

Biorąc pod uwagę, iż Kodeks łączności elektronicznej miałby obowiązywać od 2019 lub 2020 r., 
postulat uwzględnienia trendów rynkowych, tj. dalszy spadek cen, zwiększenie dostępności 
specjalnych ofert w zakresie połączeń międzynarodowych oraz stały wzrost korzystania z usług 
dostarczanych przez podmioty typu OTT, jest tym bardziej istotny. Przedmiotowe trendy rynkowe 
dodatkowo bowiem podważają celowość instytucjonalnej regulacji rynku połączeń 
międzynarodowych. 

 
  

                                                           
4 Annex I, Technical non-paper on intra-EU calls 
5 BEREC preliminary analysis of intra-EU calls, 26 February 2018, BoR(18) 41 
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3. Różnorodność oferty dotyczącej wewnątrzunijnych, telekomunikacyjnych usług 
międzynarodowych oraz brak bariery cenowej w zakresie korzystania z nich – sytuacja w 
Polsce.  
 

Jak zostało wskazane w przywołanych powyżej dokumentach, na rynku wewnątrzunijnych 
telekomunikacyjnych usług międzynarodowych w Polsce istnieje skuteczna konkurencja, która jest 
dodatkowo wzmacniana przez usługi oferowane przez przedsiębiorców OTT.  
 
Na polskim rynku dostępne są m.in., oferowane przez „tradycyjnych” operatorów 
telekomunikacyjnych, specjalne pakiety usług międzynarodowych. Na przykład:  
 

• T-Mobile oferuje klientom biznesowym w taryfie „Jump proFirma L” bez telefonu (dostępną 
za 55 PLN netto/mies. po pierwszych trzech cyklach rozliczeniowych za 1 PLN netto/mies.) 
usługę obejmującą nielimitowane połączenia głosowe do UE, a w niższych planach 
taryfowych (za 35 PLN netto/mies.) dostępna jest usługa dodatkowa obejmująca tego typu 
połączenia w trzech różnych opcjach: 100 min. (10 PLN netto/mies.), 200 min. (20 PLN 
netto/mies., nielimitowane połączenia (30 PLN netto/mies.). Również klienci taryf 
prywatnych mogą korzystać z pakietów usług w atrakcyjnych cenach. W taryfach „T” klienci 
mogą zakupić pakiety 120 minut połączeń międzynarodowych za 9,99 PLN.   
 

• Orange Polska oferuje klientom biznesowym plany z pakietem 250 minut połączeń 
międzynarodowych za 44,99 zł miesięcznie a z pakietem nielimitowanym za 64,99 zł (przy 
zakupie jednej karty SIM). Zakup drugiej karty obniża cenę abonamentu tej karty o 15 zł i 
wynosi odpowiednio 29,99 zł (250 minut) oraz 49,99 zł (no limit). 
 

• Plus (Polkomtel) oferuje swoim klientom biznesowym plany z pakietem 240 minut połączeń 
międzynarodowych za 50 zł miesięcznie, a w planie za 40 zł - 120 minut takich połączeń. 
Natomiast w ofertach dla klientów indywidualnych w taryfie Plus.50 (abonament 50 zł z VAT),  
Plus udostępnia swoim klientom pakiet 120 minut na połączenia do UE bez dodatkowych 
opłat. W pozostałych taryfach Plus.30 (abonament 30 zł z VAT)  i Plus.40 (abonament 40 zł  
z VAT) klienci mają możliwość dokupienia pakietu 120 minut na połączenia międzynarodowe 
za 20 zł z VAT miesięcznie, czyli w cenie 0,16 PLN/min. 

 
III. Ocena projektowanej regulacji w kontekście doświadczeń dotyczących regulacji cenowej 

zastosowanej wobec usług roamingu UE.  
 

Zaproponowany przez Parlament Europejski przepis art. 92a dyrektywy Kodeks łączności 

elektronicznej opiera się na analogicznej metodzie regulacji jak przepisy dotyczące cen roamingu UE, 

określanej często jako zasada  „Roam Like at Home” - wprowadzona rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych 

sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. U. UE z 30.06.2012 r. L172/10 ze zm., dalej 

„rozporządzenie roamingowe”). Oznacza ona, że niezależnie od kosztów świadczenia danej usługi 

międzynarodowej, jej cena detaliczna w ofercie dla abonentów powinna odpowiadać cenie 

analogicznej usługi świadczonej w kraju. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia i obserwacje 

związane z funkcjonowaniem w praktyce przepisów dotyczących roamingu UE - opisanej powyżej 

metody regulacyjnej, spodziewamy się, że proponowana regulacja w zakresie wewnątrzunijnych 

połączeń międzynarodowych będzie: 
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- charakteryzować się podobnymi wadami co regulacja roamingowa w Polsce, czyli: 

• będzie dyskryminować polskich przedsiębiorców względem przedsiębiorców z innych państw 

UE (najbardziej negatywne skutki omawianej regulacji cenowej odczuwają rynki 

charakteryzujące się intensywną konkurencją, skutkującą powszechnością korzystania  

z nielimitowanych pakietów i/lub niskich cen usług),  

• będzie odznaczać się iluzoryczną możliwością odzyskiwania ponoszonych kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

• może zaburzać ceny krajowe (nieefektywność wprowadzonego w rozporządzeniu 

roamingowym, biurokratycznego mechanizmu, będzie zachęcać do stopniowego wzrostu cen 

usług w Polsce, co już jest obserwowane jako konsekwencja regulacji roamingowej), 

 a dodatkowo będzie ona: 

• wprowadzona na rynku charakteryzującym się skuteczną konkurencją (brak podmiotu  

o znaczącej pozycji rynkowej stwierdzonej w wyniku prowadzonych analiz rynkowych), co 

przemawia za powstrzymaniem się od ingerencji regulacyjnej; 

• nieproporcjonalna, nieadekwatna wobec ewentualnych problemów rynkowych (obowiązek 

świadczenia usługi poniżej kosztów) – a zatem będzie ona sprzeczna z fundamentalnymi 

(traktatowymi) zasadami działania organów UE; 

• niezgodna z zasadą subsydiarności (ewentualna regulacja mogłaby być zaprojektowana  

w sposób mniej ingerujący w działalność przedsiębiorcy ,dający wartość dodaną zrealizowana 

na poziomie krajowym). 

 

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie powyższych twierdzeń. 

1. Dyskryminujący charakter projektowanej regulacji względem polskich przedsiębiorców  

Regulacja określona w projektowanym art. 92a Kodeksu łączności elektronicznej opiera się na 

analogicznej zasadzie jak regulacja roamingowa „Roam like at Home”. W praktyce oznacza to, że cena 

za usługi międzynarodowe powinna odpowiadać cenie za analogiczne usługi w kraju, a zatem im 

wyższa jest cena danej usługi telekomunikacyjnej w kraju, tym wyższa (odpowiadająca jej) jest 

cena regulowana i odwrotnie: im niższa jest cena za usługę w kraju, tym niższa (odpowiadająca jej) 

jest cena regulowana połączeń międzynarodowych. Powyższa zasada, oznaczająca zrównanie cen 

usług międzynarodowych z cenami analogicznych usług w kraju, pomija w praktyce różnice w 

kosztach świadczenia tych usług, a zatem podstawowy czynnik kształtujący detaliczną cenę usług 

nieregulowanych. Przewidziana w projekcie omawianej regulacji możliwość uwzględnienia różnic 

występujących w wysokości stawek za zakańczanie połączeń w zależności od miejsca, do którego 

kierowane jest połączenie telefoniczne, nie niweluje omawianego czynnika, ponieważ stawka za 

zakończenie połączenia jest tylko jednym z wielu czynników składających się na całościowe koszty 

usługi połączeń międzynarodowych. Wymaganie od przedsiębiorców na terytorium UE zrównania 

detalicznych cen usług międzynarodowych z cenami takich usług w kraju oznacza zatem w każdym 

przypadku ryzyko pokrzywdzenia tych przedsiębiorców, którzy ze względu na niskie ceny krajowe 
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będą zmuszeni świadczyć usługi poniżej kosztów (np. w przypadku ofert typu „no-limit”, które od 

pewnego już czasu dominują na polskim rynku).  

Zasada określania cen usług regulowanych w oparciu o ceny usług krajowych jest zaś korzystna lub 

neutralna dla podmiotów działających na rynkach, na których ceny usług krajowych są wysokie, co 

m.in. może być skutkiem mniej intensywnej konkurencji. Negatywne skutki takiej regulacji będą na 

wskazanych rynkach relatywnie mniejsze. Natomiast skutki wprowadzania omawianej regulacji są 

najdotkliwsze dla rynków charakteryzujących się bardzo intensywną konkurencją i niskimi cenami 

detalicznymi (w praktyce w związku z niskimi cenami miesięcznego abonamentu w ofertach no-limit) 

oraz dla operatorów działających na takich rynkach. Takim rynkiem jest niezaprzeczalnie rynek polski, 

na którym wyraźnie dominują oferty no-limit w cenie ok. 7 EUR/miesięcznie.  

2. Iluzoryczność planowanych mechanizmów zabezpieczających zrównoważony model opłat 

krajowych oraz możliwość odzyskiwania kosztów 

Negatywne doświadczenia związane z mechanizmami (pozornie) zabezpieczającymi operatorów 

przed wystąpieniem negatywnych skutków wprowadzenia regulacji Roam like at home pokazują, iż 

tego typu mechanizmy oznaczają jedynie iluzoryczną możliwość zabezpieczenia przed negatywnymi 

skutkami regulacji unijnej; zasadniczo w związku z wymogiem przejścia przez długie i biurokratyczne 

procedury mające na celu doprowadzenie do uzyskania zgody krajowego regulatora na skorzystanie  

z mechanizmów ochronnych. W obecnym kształcie, regulacja połączeń międzynarodowych zawiera 

jeszcze mniejszy poziom ochrony niż – skądinąd iluzoryczny – „zapewniony” w rozporządzeniu 

roamingowym. Proponowana regulacja cen połączeń międzynarodowych, w odróżnieniu od regulacji 

roamingowej, nie zawiera nawet polityki uczciwego korzystania z usług (mającej na celu,  

w przypadku roamingu, ograniczyć nieuczciwe, nakierowane zwłaszcza na nadużycia korzystanie  

z usług), dopuszczając jedynie możliwość odzyskiwania różnic w stawkach za zakańczanie połączeń 

uiszczanych operatorowi, w którego sieci znajduje się abonent odbierający połączenie (co pomija, 

że kosztem międzynarodowego połączenia jest nie tylko usługa hurtowa zakańczania połączeń, ale 

także inne koszty np. koszt tranzytu połączenia).   

Rozporządzenie roamingowe przewiduje możliwość zastosowania, w wyjątkowych okolicznościach 

(tj. gdy istnieje zagrożenie dla zrównoważonego modelu opłat krajowych w związku z faktem, iż 

dostawca usług roamingu regulowanego nie jest w stanie odzyskać swoich całkowitych rzeczywistych 

i prognozowanych kosztów świadczenia usług roamingu regulowanego z całkowitej kwoty swoich 

rzeczywistych i prognozowanych dochodów ze świadczenia takich usług) specjalnego mechanizmu 

„odzyskiwania kosztów” określonego w art. 6c tego rozporządzenia. Mechanizm ten, w połączeniu  

z rozsądnymi zasadami polityki uczciwego korzystania, miał w zamierzeniu prawodawcy unijnego 

ochronić dostawców usług (w szczególności w krajach charakteryzujących się niskimi krajowymi 

cenami detalicznymi) oraz rynki krajowe przed negatywnymi efektami regulacji cenowej 

przewidzianej w rozporządzeniu roamingowym.  

Niestety, przyjęte przez Komisję Europejską praktyczne zasady dotyczące polityki uczciwego 

korzystania z usług roamingowych (wprowadzone odrębnym rozporządzeniem wykonawczym Komisji 

Europejskiej) w praktyce pozwalają na korzystanie z roamingu regulowanego w sposób wykraczający 
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ponad okresowe podróże (co było założeniem regulacji roamingowej) i tym samym w żaden sposób 

nie chronią dostawców usług przed nadmiernym korzystaniem przez ich abonentów z usług roamingu 

regulowanego w państwach, w których krajowe ceny za usługi telekomunikacyjne są niskie.  

Również drugi mechanizm „ochronny”, tzw. mechanizm sustainability, polegający na możliwości 

ubiegania się u krajowego organu regulacyjnego o zgodę na podwyższenie cen do poziomu 

pozwalającego odzyskać koszty świadczenia usługi roamingu, okazuje się być nieefektywny,  

a przewidziana w nim możliwość odzyskania ponoszonych strat wyłącznie pozorna, na co składają się 

następujące czynniki: 

• w ramach przedmiotowego mechanizmu „ochronnego” nie dopuszcza się możliwości 

zastosowania opłat, które pozwalałyby na osiąganie pozytywnej, rozsądnej marży na 

usłudze roamingu regulowanego – prowadzenie działalności dla zysku jest zaś 

fundamentem przedsiębiorczości, określonym także w przepisach prawa;  

• zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym, odzyskiwanie straty uzyskiwanej na 

roamingu regulowanym jest możliwe jedynie, gdy osiągnie ona istotny udział w marży 

EBITDA osiąganej z usług telefonii mobilnej (min. 3%), a zatem nie każda strata uprawnia 

do skorzystania z mechanizmu zabezpieczającego; 

• odzyskanie straty na usługach roamingu regulowanego polega na uzyskaniu, w drodze 

decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zezwolenia na zastosowanie wobec 

abonentów dodatkowej opłaty w roamingu regulowanym. Jednakże zezwolenie na 

zastosowanie dodatkowej opłaty nie jest w polskich warunkach jednoznaczne  

z faktyczną możliwością jej wdrożenia. Przyjmowana przez UKE interpretacja przepisów 

prawa telekomunikacyjnego wiąże z wdrożeniem takiej dodatkowej opłaty  

w odniesieniu do już zawartych z abonentami umów skutek w postaci powstania po 

stronie abonentów prawa do wypowiedzenia umowy bez możliwości dochodzenia przez 

przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zwrotu ulgi udzielonej abonentowi. Oznacza to, że 

dostawca usług nie jest w praktyce zainteresowany wdrożeniem dodatkowej opłaty, 

skoro „ceną” zastosowania  powyższego „mechanizmu ochronnego” jest potencjalna  

i prawdopodobna utrata abonenta.  

 

Warto zwrócić uwagę, iż ubieganie się o zgodę na stosowanie opłaty dodatkowej miało stanowić 

sytuację wyjątkową: prawodawca unijny prognozował, iż praktyce nie wystąpią problemy  

z odzyskaniem kosztów usług roamingu UE. Tymczasem, według stanu na listopad 2017 r., aż             

w 9 państwach UE (1/3 UE) wydano już zezwolenie na stosowanie takich dodatkowych opłat.  

W Polsce o przedmiotowe zezwolenie wystąpiła już większość podmiotów świadczących usługi na 

rynku mobilnym. Część podmiotów uzyskało pozytywne decyzje zezwalające na stosowanie 

dodatkowych opłat, a część złożonych wniosków jest jeszcze rozpatrywana.  

Na obecnym etapie nie można ocenić jeszcze pełnych konsekwencji wpływu regulacji roamingowej 

na rynek krajowy. Wiadomo jednak, iż rzeczywista strata ponoszona na roamingu regulowanym przez 

dostawców usług w Polsce jest w rzeczywistości wyższa niż ta, o której operatorzy ubiegający się  

o uzyskanie opłat dodatkowych poinformowali Urząd Komunikacji Elektronicznej (wymagana przez 

rozporządzenia unijne oraz BEREC metodologia wyliczenia tej straty wymusza bowiem jej sztuczne 
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zaniżenie, względem poziomu straty obliczonego w celu monitorowania dla własnych celów 

wskaźników działalności gospodarczej). Warto raz jeszcze dodać, że ze względu na ryzyko odejścia 

abonentów w przypadku wdrożenia opłat dodatkowych w roamingu regulowanym, strata wyliczona 

na potrzeby uzyskania zgody na opłatę dodatkową, teoretycznie możliwa do odzyskania w związku  

z decyzją Prezesa UKE, w praktyce nigdy nie zostanie pokryta. 

Uwzględniając powyższe, negatywne doświadczenia polskiego rynku dotyczące regulacji 

roamingowej, tym bardziej możemy ocenić aktualną propozycję regulacji połączeń 

międzynarodowych, pomijającą efektywne zabezpieczenia przed ryzykiem ponoszenia strat  

w prowadzonej działalności, za błędną. 

3. Próba uregulowania rynków skutecznie konkurencyjnych niezgodnie z zasadami regulacji ex 

ante 

Proponowana regulacja dotyczy rynku skutecznie konkurencyjnego, na którym dodatkowo,  

z tendencją rozwojową, występuje istotna presja konkurencyjna na dostawców usług 

telekomunikacyjnych ze strony dostawców usług typu OTT (na co wyraźnie wskazują oba omówione 

powyżej dokumenty dotyczące połączeń międzynarodowych UE przygotowane w ramach wsparcia 

technicznego dla instytucji unijnych).  

Nakładanie obowiązków regulacyjnych bez przeprowadzenia uprzedniej analizy rynkowej jest 

sprzeczne z zasadami regulacji ex ante, które jedynie wyjątkowo dopuszczają regulację cen 

detalicznych (w dodatku mniej uciążliwą, np. w postaci zakazu stosowania cen zawyżonych, 

zaniżonych lub nakazu stosowania cen opartych o koszty), tylko w sytuacji stwierdzenia 

występowania na danym rynku właściwym podmiotu o znaczącej pozycji rynkowej, w przypadku, gdy 

zawiodą regulacje rynku na poziomie hurtowym. Należy zwrócić uwagę, iż rynki: świadczenia usługi 

międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla 

konsumentów (rynek 46) oraz świadczenia usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych  

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem 

konsumentów (rynek 67) zostały uznane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  

w kwietniu 2015 roku za skutecznie konkurencyjne i zostały objęte deregulacją. Wcześniej, od 2007 

r., na wskazanych rynkach obowiązki regulacyjne spoczywały na Orange Polska S.A. Przeprowadzone  

w 2013 i 2014 r. analizy, obejmujące również kompleksową, perspektywiczną analizę kształtowania 

się trendów rynkowych, doprowadziły Prezesa UKE do wniosku, iż rynki te charakteryzują się 

występowaniem skutecznej konkurencji i obowiązki regulacyjne zostały uchylone. Tym bardziej nie 

ma zatem potrzeby wdrożenia w Polsce projektowanej regulacji unijnej. 

4. Nieproporcjonalność, nieadekwatność proponowanej regulacji w obliczu stwierdzonych 

okoliczności rynkowych 

                                                           
6 Rynek wg Zalecenia Komisji Europejskiej z 11 lutego 2003 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w zakresie łączności 

elektronicznej podatnych na regulacje ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/EC, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0311&from=EN;   
7 Jw. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0311&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0311&from=EN
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Nawet w przypadku stwierdzenia problemu konkurencyjnego, np. w postaci zbyt wysokich cen 

detalicznych (z czym, w kontekście wyżej wspomnianych analiz przeprowadzonych przez Prezesa 

UKE, nie można się zgodzić), nie można uznać za proporcjonalny środek, tj. niezbędne minimum do 

osiągnięcia określonego celu, takiej regulacji cenowej, która nie pozwala na odzyskanie kosztów 

związanych ze świadczeniem regulowanej usługi, co może mieć miejsce w przypadku Polski, 

zwłaszcza, że względu na powszechność nielimitowanych planów taryfowych. Nie byłby to również 

środek regulacyjny adekwatny do stwierdzonych problemów rynkowych, skoro regulacja  

w proponowanym modelu mogłaby stać się jedynie źródłem dodatkowych problemów rynkowych, 

takich jak subsydiowanie skrośne usług regulowanych z usług nieregulowanych.  

5. Niezgodność proponowanej regulacji z traktatową zasadą subsydiarności  

Jak zostało wskazane powyżej, proponowana regulacja narusza jedną z głównych zasad prawa 

unijnego, tj. zasadę subsydiarności.  

Zasada subsydiarności, inaczej zwana również zasadą pomocniczości, określona w art. 5 ust. 3 

Traktatu o Unii Europejskiej, wyklucza interwencję Unii Europejskiej w sprawach, które mogą zostać 

skutecznie uregulowane przez państwa członkowskie na szczeblu centralnym. Instytucje Unii 

Europejskiej mogą wykonywać swoje uprawnienia w zakresie kompetencji współdzielonych (a z taką 

sytuacją mamy w tym przypadku do czynienia) tylko w sytuacji, gdy państwa członkowskie nie są 

w stanie w wystarczający sposób osiągnąć celów proponowanego działania i gdy działanie na 

poziomie Unii Europejskiej może przynieść wartość dodaną. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie rynków 

detalicznych w UE, nakładanie regulacji cenowej według zasady „one fits all” jest chybione, ponieważ 

w takiej sytuacji żadne z określonych w art. 5 ust. 3 kryteriów prawidłowej regulacji nie zostanie, 

naszym zdaniem, spełnione. Ewentualny problem konkurencyjny na rynku połączeń 

międzynarodowych, gdyby został zidentyfikowany na rynku polskim, mógłby zostać odpowiednio 

rozwiązany na poziomie krajowym, z uwzględnieniem wszystkich specyficznych aspektów tego rynku. 

Regulacja cen połączeń międzynarodowych na poziomie unijnym nie tylko nie przyniesie wartości 

dodanej, ale może spowodować w Polsce negatywne konsekwencje. Regulator krajowy posiada zaś 

wszystkie narzędzia do przeprowadzenia odpowiedniej analizy rynku i zastosowania środków 

najbardziej adekwatnych i proporcjonalnych w danych okolicznościach, oczywiście o ile taka potrzeba 

zostanie po przeprowadzeniu analizy rynku stwierdzona. 

IV. Potencjalne skutki projektowanej regulacji dla rynku polskiego 
 
Poniżej przedstawiamy prognozowane przez nas konsekwencje proponowanej regulacji cen połączeń 
międzynarodowych dla rynku polskiego. Poniższe prognozy oparte są na najlepszej wiedzy 
profesjonalnej operatorów telekomunikacyjnych oraz na obserwacji konsekwencji wprowadzenia 
regulacji cen usług roamingowych w Polsce.  
 
1. Nadużycie telekomunikacyjne 
 
W wyniku proponowanej regulacji należy spodziewać się wzrostu nadużyć telekomunikacyjnych: 
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• W ramach ryczałtowych ofert detalicznych operatorów, generowany jest przez 
abonentów inicjujących połączenia (abonent A) tzw. sztuczny ruch, polegający na 
wykonywaniu połączeń na numery wybranych alternatywnych operatorów (głównie sieci 
stacjonarnych) w celu uzyskania określonych korzyści majątkowych, w oparciu o relacje 
typu Revenue Share z tytułu obsługi tego typu ruchu (sztucznego ruchu).  

• Celem takich połączeń nie jest komunikacja dwustronna pomiędzy abonentami, ale 
uzyskanie nieuprawnionej korzyści majątkowej przez operatora docelowego 
(zakańczającego ruch w swojej sieci), wynikającej z uzyskania opłaty ponoszonej przez 
Operatora kierującego ruch do jego sieci. 

• Operator docelowy dzieli się przychodem uzyskanym z opłaty FTR/MTR z abonentami A 
(wyspecjalizowanymi w tym procederze jednostkami) generującymi sztuczny ruch (którzy 
nie ponoszą dodatkowych kosztów detalicznych np. dzięki tzw. ofercie no-limit). 
 

2. Podwyżka cen krajowych 
 
Istnieje ryzyko, że proponowana regulacja może spowodować, iż rynek połączeń międzynarodowych 
stanie się trwale nierentowny, co w konsekwencji zaburzy rynek krajowych usług 
telekomunikacyjnych. Skutkiem implementacji negatywnego scenariusza regulacji wewnątrzunijnych 
usług międzynarodowych dla polskich abonentów może być wzrost cen usług na rynku krajowym. 
Wystąpi najprawdopodobniej efekt tzw. „łóżka wodnego”: operatorzy w celu rekompensaty strat 
poniesionych na wewnątrzunijnych usługach międzynarodowych będą podnosić ceny krajowych 
usług telekomunikacyjnych. Operatorzy będą bowiem zmuszeni do przełożenia kosztów połączeń 
międzynarodowych na klientów, podwyższając opłaty za abonament. Będzie to szczególnie 
niekorzystne dla klientów, którzy nie korzystają z połączeń międzynarodowych. 
 
3. Zamykanie nierentownych promocji 
 
Skutkiem wprowadzenia zmian w zakresie regulacji połączeń międzynarodowych będzie drastyczna 
zmiana modelu naliczania opłat za połączenia międzynarodowe, co przełoży się na zmianę struktury 
kosztowej operatorów. Taka sytuacja może prowadzić do konieczności zamykania przez operatorów 
wybranych ofert promocyjnych, czy planów taryfowych, które są bardzo korzystne dla klientów. 
 
4. Koniec ofert nielimitowanych 
 
Z uwagi na trudny do przewidzenia wzrost kosztów w ofertach nielimitowanych, który może 
prowadzić w konsekwencji do nierentowności tych usług, istnieje ryzyko, iż rozwój tych korzystnych 
dla abonentów ofert będzie „wyhamowywać” lub usługi te będą wycofywane z rynku. Sytuacja taka 
nie będzie korzystna dla polskich klientów, którzy przyzwyczajeni są do ofert bez ograniczeń w cenie 
abonamentu. Przeważająca część klientów w Polsce korzysta z tego typu taryf no limit. 
 
5. Straty polskich operatorów skutkujące spadkiem inwestycji 
 
Należy zauważyć, że straty operatorów ze świadczenia usług połączeń międzynarodowych mogą  
z każdym rokiem być coraz większe. Podyktowane jest to okolicznością, że ruch międzynarodowy  
w przypadku drastycznej obniżki cen może rosnąć, szczególnie w przypadku darmowych połączeń  
w ramach pakietów krajowych. Spadek przychodów operatorów ze świadczenia usług 
międzynarodowych może prowadzić do redukcji poziomu inwestycji w infrastrukturę 5G czy FTTH 
oraz w szeroko rozumianym obszarze IT. Takie pogorszenie poziomu inwestycji mogłoby skutkować 
ogólnym spadkiem jakości usług oferowanych klientom.  
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V. Podsumowanie 
 
W naszej ocenie, bazując na opisanych powyżej: uwarunkowaniach krajowego rynku usług 
telekomunikacyjnych względem pozostałych krajowych rynków UE, obserwacjach Komisji 
Europejskiej i BEREC w odniesieniu do kwestii połączeń międzynarodowych UE, doświadczeniach  
z wdrożeniem regulacji usług roamingu UE – bazującej na analogicznym mechanizmie jak 
proponowany dla regulacji połączeń międzynarodowych, ocenie prognozowanych skutków 
wdrożenia planowanej regulacji w Polsce, uznajemy propozycję legislacyjną niektórych posłów 
Parlamentu Europejskiego w zakresie połączeń międzynarodowych za niebezpieczną dla rynku usług 
telekomunikacyjnych, w tym nie tylko dla dostawców usług, ale także dla abonentów. W naszej 
ocenie, proponowana zmiana prawa jest zbędnym działaniem dotyczącym konkurencyjnego rynku, 
narusza zasady proporcjonalności, adekwatności i subsydiarności obowiązków regulacyjnych, co 
przemawia za jej usunięciem z dalszych prac nad Kodeksem łączności elektronicznej.  
  


