
Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 27. posiedzeniu Senatu 
w dniu 21 lutego 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań w sprawie monopolistycznych praktyk polskich operatorów ko-

mórkowych w zakresie stawek za połączenia międzynarodowe. Wysokie stawki za połączenia międzynaro-
dowe dotyczą rozmów mieszkańców Polski z jej najbliższymi sąsiadami z Białorusi i Ukrainy. 

W dniu 2 stycznia 2013 r. drogą e-mailową otrzymałem pismo z prośbą o interwencję w tej sprawie. Wy-
nika z niego jednoznacznie, że obecnie minuta rozmowy z Ukrainą lub Białorusią kosztuje w polskich sie-
ciach komórkowych ponad 2 zł. Tak wysokie koszty rozmów polsko-ukraińskich oraz polsko-białoruskich 
nie służą rozwijaniu wzajemnych kontaktów gospodarczych czy kulturalnych. W dobie powszechnej integra-
cji krajów Europy tak wysokie stawki za połączenia komórkowe mają się nijak do wszelkich deklaracji 
o przyjaznym sąsiedztwie i współpracy polsko-ukraińskiej czy polsko-białoruskiej. 

Problemem są również zbyt wysokie stawki administracyjne rozliczeń międzyoperatorskich w relacjach 
między polskimi a ukraińskimi i białoruskimi operatorami. Rynek telekomunikacyjny jest rynkiem regulowa-
nym, a stawki w połączeniach zagranicznych nie są wynikiem gry konkurencyjnej, ale licznych uregulowań – 
lub ich braku – na poziomie krajowym i unijnym. 

W siódmej kadencji Senatu RP brałem udział w licznych wyjazdach na Ukrainę w ramach wspierania 
współpracy między samorządami Polski i Ukrainy oraz wspierania Polonii w tym kraju. Byłem zaskoczony 
bardzo wysokimi stawkami za połączenia do Polski wykonywane z mojego telefonu, obsługiwanego przez 
jednego z polskich operatorów. Minuta połączenia to był koszt 5 zł, a SMS – koszt 2 zł. 

Zgłaszam wyraźny sprzeciw wobec tak wysokich cen za połączenia międzynarodowe Polski z Ukrainą 
i Białorusią. W odpowiedzi oczekuję wyjaśnienia, jakie czynniki natury prawno-administracyjnej wpływają 
na wysoki poziom stawki rozliczeń międzyoperatorskich.  

Czy ministerstwo planuje podjąć rozmowy, negocjacje z rządem Białorusi i Ukrainy w sprawie obniżenia 
stawek interkonektu?  

Czy planuje zwrócić się z tym problemem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w celu zbadania, czy nie dochodzi do nielegalnej zmowy cenowej? 

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 




