
wa w naszym kraju, podpisała z 
Gaz-Systemem memorandum 

tury gazociągowej. Chodzi o to, 
aby docelowo PSG była tylko 
właścicielem gazociągów do 

wych klientów, a Gaz-System 
rurociągów wysokiego ciśnienia 
zapewniających przesyłanie 

czeństwo energetyczne kraju. 

nie się w 2017 r. Obecnie trwają 
analizy dotyczące m.in. tego, 
jakie aktywa miałyby podlegać 

PGNiG Termika, firma 
zależna od PGNiG, do której 

szawskie, unieważniła przetarg 
na budowę kotłowni wodnej 

ło 390 MWt (megawaty mocy 

spodarki olejowej i gazowej w 
EC Żerań. Powodem były zbyt 
wysokie ceny w stosunku do 
budżetu, który wynosił ponad 
131 mln zł brutto. Najtańsza 
oferta, którą złożył Budimex, 
opiewała na niespełna 199 mln 
zł. – Obecnie rozpoczynamy 
prace nad ograniczeniem 
zakresu i przygotowaniem do 

wę kotłowni szczytowej (tylko 
na paliwie gazowym) – podaje 

cjalista ds. komunikacji PGNiG 

Ważne decyzje w firmach zależnych. 

Nie jest pewne, czy latem 
przyszłego roku krajowi ope-
ratorzy komórkowi wprowa-
dzą w roamingu unijnym ceny 
krajowe. Teoretycznie taką 
zasadę (ang. roam like at home, 
RLAH) zamierza wprowadzić 
Komisja Europejska. Telekomy 
sygnalizują jednak, że w prak-
tyce może być to trudne. 

Krajowi operatorzy komór-
kowi nie chcą ponosić strat 
z tytułu świadczenia usług w 
unijnym roamingu, a ich zda-

niem do tego właśnie sprowa-
dza się najnowsza propozycja 
KE w sprawie hurtowych 
stawek, jakie mieliby płacić w 
rozliczeniach z zagranicznymi 
operatorami komórkowymi. 
KE proponuje obniżenie tych 
opłat, ale nie na tyle duże, aby 
były niższe niż ceny usług w 
Polsce. 

Hurtowe opłaty międzyope-
ratorskie miałyby wynosić: 4 
eurocenty za minutę rozmowy, 
1 eurocent za SMS i 0,85 euro-
centa za 1 megabajt transmisji 
danych. Dziś w przeliczeniu na 

złote oznacza to mniej więcej: 
22 gr za minutę rozmowy oraz 
po około 4 gr za SMS i 1 MB. 
Operatorzy podkreślają, że 
ich ceny za rozmowy i internet 
są w Polsce dużo niższe. Jeśli 
mieliby je stosować także w ro-
amingu i ponosić wymienione 
koszty – będą tracić. 

– Ten model jest dla nas nie 
do zaakceptowania. Przy ta-
kich stawkach nie jesteśmy w 
stanie zrealizować stawianych 
nam wymagań – mówi Marcin 
Gruszka, rzecznik P4. 

– Obniżki zaproponowane 
przez Komisję rodzą ryzy-
ko, że operatorzy nie będą 
mieli możliwości odzyskania 
kosztów świadczonych usług 
roamingowych. Brak pokrycia 
kosztów hurtowych dotyka 
już w tej chwili polskich ope-
ratorów w przypadku usług 
odbierania połączeń w roamin-
gu – przyznaje także Wojciech 
Jabczyński, rzecznik Orange 
Polska. Również Polkomtel 
(grupa Cyfrowy Polsat) kryty-
kuje przyjęte stawki. 

Zarówno telekomy, jak i 
Urząd Komunikacji Elektro-
nicznej wskazują, że ważna 
będzie tzw. polityka uczciwego 
korzystania (ang. fair use policy, 
FUP), określająca wymiar usług 
w roamingu realizowany po ce-
nach krajowych. Zarówno ona, 
jak i system dopłat, jakie teleko-
my stratne miałyby stosować, 
ma zostać ustalony przez KE 
do końca roku.   ZIU 

Operatorzy przeciwni 
propozycji Brukseli 

Telekomunikacja › Jakie wpływy z roamingu.

1,06 mld zł
mogły wynieść przychody 
operatorów komórkowych 
w Polsce z usług w roamingu 
według szacunków Audytela. 
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