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Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 

 
 
 

Korzyści finansowe z obniżki MTR 
dla Telekomunikacji Polskiej S.A. i Grupy TP 

 
 
Stawki za zakańczanie połączeń, tzw. MTR (ang. Mobile Termination Rate) są podstawą  
do rozliczeń między operatorami telekomunikacyjnymi w przypadku, gdy rozmowy 
przeprowadzane są między różnymi sieciami. Obecnie stawki za zakańczanie połączeń  
w sieci telefonii ruchomej  wynoszą 33,87 groszy i są, w zależności od okresu 
taryfikacyjnego, od ok. 1000% do ponad 2000% wyższe od stawek za zakańczanie połączeń 
w sieciach stacjonarnych. Zgodnie z decyzjami z października 2008 roku operatorzy 
komórkowi zostali zobowiązani do ich stopniowego obniżenia do poziomu 21,62 groszy w 
styczniu 2009 r. i do poziomu 16,77 groszy w lipcu 2009 r. 

Obniżenie tych stawek przyczyni się w znaczący sposób do obniżenia cen połączeń  
z telefonów stacjonarnych do sieci ruchomych. Skorzystają na tym zarówno operatorzy,  
jak i klienci indywidualni. Koszty wynikające z dużej różnicy stawek za zakańczanie 
połączeń w sieciach stacjonarnych i sieciach komórkowych ponoszą konsumenci, ponieważ 
opłaty za zakańczanie połączeń są wliczane do rachunków telefonicznych. W opinii Komisji 
Europejskiej, przy obecnych stawkach MTR, operatorzy sieci stacjonarnych i ich klienci, 
płacąc wyższe stawki za zakańczanie połączeń z sieci stacjonarnych do sieci komórkowych, 
pośrednio subsydiują operatorów sieci komórkowych.   

Na propozycje obniżenia stawek MTR szczególnie negatywnie reaguje w swoich 
wypowiedziach prasowych Telekomunikacja Polska S.A., która jako przedsiębiorca 
a zarazem jako Grupa TP, jak również jako operator obsługujący największą liczbę 
abonentów, jest największym beneficjentem obniżki poprzez poprawę swojego bilansu 
płatniczego. Celem poniższej analizy jest weryfikacja prawdziwości twierdzeń TP 
dotyczących strat ponoszonych przez Grupę TP i samą TP.  

 

Analiza zostanie przeprowadzona dla obecnie obowiązujących MTR oraz stawek które 
zostały wprowadzone w drodze ostatnich decyzji. Rozpatrując korzyści bądź ich brak  
dla Telekomunikacji Polskiej, pod uwagę wzięto zarówno samego operatora TP, jak również 
grupę jako całość, tj. włączając PTK Centertel.  
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Rysunek 1. Przepływy finansowe pomiędzy największymi operatorami na rynku w związku  
z zakańczaniem połączeń 
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Źródło: Opracowanie własne UKE. 
 

Analizując przepływy finansowe z zakańczania połączeń pomiędzy największymi graczami 
na rynku telekomunikacyjnym, należy zauważyć, że dzisiejsza stawka MTR nie ma znaczenia 
dla rozliczeń między komórkowymi operatorami zasiedziałymi (na rysunku rozliczenia A-A) 
w związku z tym, iż posiadają oni porównywalne bazy klientów i stawki za zakańczanie 
połączeń są takie same. Przepływy ruchu pomiędzy sieciami ruchomymi są prawie 
symetryczne, w związku z czym bilans przepływów finansowych jest bliski zeru. 

Inna sytuacja występuje w przypadku przepływów między operatorami sieci ruchomej  
a operatorem stacjonarnym (rozliczenia B-C). W tym przypadku zdecydowanymi 
beneficjentami rozliczeń są ci pierwsi. Im wyższa stawka MTR, tym transfer gotówki  
do operatorów sieci ruchomych jest większy. W interesie TP powinno być zatem sprzyjanie 
obniżce stawek MTR, jeśli nie dla dobra swoich klientów, to przynajmniej dla dobra swojego 
bilansu przepływów finansowych. 

 

 

Przepływy finansowe przy obecnych MTR 

Aby obliczyć korzyści bądź straty TP z zakańczania połączeń należy przeanalizować 
wysokość przychodów z zakańczania połączeń (B) po odjęciu ponoszonych kosztów (C).  

W przypadku samego operatora zasiedziałego bilans będzie równy:  

Bilans TP = C1 + C2 + C3 - (B1 + B2 + B3), 

gdzie: 

C1, C2 i C3 oznaczają przychody TP z zakańczania połączeń w sieciach: 

C1 – Polkomtel, C2 – PTC, C3 – PTK Centertel; 

natomiast B1, B2 i B3 oznaczają koszty ponoszone przez operatora zasiedziałego w wyniku 
zakańczania połączeń w sieciach operatorów sieci ruchomych: 

B1 – Polkomtel, B2 – PTC, B3 – PTK Centertel; 
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Tabela 1. Obecne przychody głównych operatorów telekomunikacyjnych z zakańczania połączeń  
w 2007 r. 

OPERATOR, KTÓREGO POŁĄCZENIE  
JEST ZAKAŃCZANE PRZYCHODY Z ZAKAŃCZANIA  

POŁĄCZEŃ W 2007 R.* TP Polkomtel PTK Centertel PTC 
TP  C1 C3 C2
Polkomtel B1  A5 A2
PTK Centertel B3 A6   A3

Operator,  
u którego 

zakańczane jest 
połączenie PTC B2 A1 A4  

*Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa nie podano rzeczywistych wartości liczbowych 
przychodów operatorów, które posłużyły do wyliczeń. 

Źródło: Opracowanie własne UKE. 

 

Podstawiając do wzoru wartości przychodów i kosztów TP, otrzymamy wynik ujemny,  
jako że wartości B są dużo wyższe od wartości C. 

 

Bilans TP = -2 841 911 839 

 

W przypadku całej Grupy TP analizie podlegać będą przepływy finansowe w grupie 
kapitałowej. Pominięte zostaną wartości B3 i C3, czyli przepływy finansowe w ramach grupy, 
natomiast dodane pozycje A3, A4, A5 i A6, czyli przepływy finansowe PTK Centertel  
z innymi operatorami sieci ruchomych. 

Bilans dla całej Grupy TP będzie zatem równy: 

Bilans Grupy TP = C1 + C2 + A3 + A6 - B1 - B2 - A4 - A5 
 

Przy obecnej wysokości stawek MTR bilans przepływów finansowych nie jest korzystny 
nawet dla Grupy TP jako całości.  

Mimo, iż Grupa TP w takich rozliczeniach ponosi stratę (bilans poniżej zera), będzie  
ona niższa niż w przypadku samego operatora zasiedziałego. 

 

Bilans Grupy TP =  -2 026 791 318 

 

 

Przepływy finansowe przy MTR obniżonych do poziomu 21,62 groszy (obniżka 36%) 
W wyniku obniżenia MTR do poziomu 21,62 grosze (spadek o 36% wartości A i B), 
planowanego na styczeń 2009, przychody z zakańczania połączeń w sieciach ruchomych 
zmienią się zdecydowanie, przynosząc korzyści TP. Poprawie ulegnie zarówno bilans samego 
operatora zasiedziałego, jak i całej grupy TP.  
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Tabela 2. Przychody głównych operatorów telekomunikacyjnych z zakańczania połączeń w wyniku 
obniżenia MTR do poziomu 21,62 groszy 

OPERATOR, KTÓREGO POŁĄCZENIE  
JEST ZAKAŃCZANE PRZYCHODY Z ZAKAŃCZANIA  

POŁĄCZEŃ W 2007 R.* TP Polkomtel PTK Centertel PTC 
TP  C1 C3 C2
Polkomtel 0,64*B1  0,64*A5 0,64*A2
PTK Centertel 0,64*B3 0,64*A6   0,64*A3

Operator,  
u którego 

zakańczane jest 
połączenie PTC 0,64*B2 0,64*A1 0,64*A4  

*Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa nie podano wartości liczbowych przychodów operatorów 

Źródło: Opracowanie własne UKE. 

 
Bilans TP = C1 + C2 + C3 - (0,64*B1 + 0,64*B2 + 0,64*B3) = -1 509 808 482 

 
Bilans Grupy TP = C1 + C2 + 0,64*A3 + 0,64*A6 - 0,64*B1 - 0,64*B2 - 0,64*A4  

- 0,64*A5 = -1 094 241 948 
 
Strata operatora zasiedziałego z przepływów finansowych przy MTR obniżonych do poziomu 
21,62 groszy ulegnie zmniejszeniu o ok. 47%, czyli TP zyska na obniżce: 1 332 103 357 PLN 
rocznie , a Grupa TP zyska: 932 549 370 PLN rocznie.  
 

Przepływy finansowe przy stawkach MTR obniżonych do poziomu 16,77 groszy (50%) 
Obniżenie MTR do poziomu 16,77 groszy (lipiec 2009) w jeszcze większym stopniu wpłynie 
na redukcję deficytu TP. Wynikać to będzie ze zmniejszonych przychodów operatorów 
telefonii komórkowej. 
 
Tabela 3. Przychody głównych operatorów telekomunikacyjnych z zakańczania połączeń w wyniku 
obniżenia MTR do poziomu 21,62 groszy 

OPERATOR, KTÓREGO POŁĄCZENIE  
JEST ZAKAŃCZANE PRZYCHODY Z ZAKAŃCZANIA  

POŁĄCZEŃ W 2007 R. TP Polkomtel PTK Centertel PTC 
TP  C1 C3 C2
Polkomtel 0,5*B1  0,5*A5 0,5*A2
PTK Centertel 0,5*B3 0,5*A6   0,5*A3

Operator,  
u którego 

zakańczane jest 
połączenie PTC 0,5*B2 0,5*A1 0,5*A4  

*Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa nie podano wartości liczbowych przychodów operatorów 

Źródło: Opracowanie własne UKE. 

 
Bilans TP = C1 + C2 + C3 - (0,5*B1 + 0,5*B2 + 0,5*B3 = -1 509 808 482 

 
Bilans Grupy TP = C1 + C2 + 0,5*A3 + 0,5*A6 - 0,5*B1 - 0,5*B2 - 0,5*A4 - 0,5*A5  

= -1 094 241 948 
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Strata Telekomunikacji Polskiej w wyniku stawek MTR obniżonych do 16,77 groszy zmaleje 
o ok. 65%, czyli TP zyska na obniżce: 1 859 507 543 PLN rocznie, a Grupa TP zyska: 1 301 
762 794 PLN rocznie. 

 

 

Korzyści operatora zasiedziałego z obniżek stawek MTR 
 
Tabela 4. Korzyści operatora zasiedziałego z obniżenia MTR do poziomu 22,62 groszy i 16,77 groszy 

KORZYŚCI PRZY OBNIŻCE MTR DLA TP (W PLN) DLA GRUPY TP (W PLN)

do poziomu 21,62 groszy 1 332 103 357 932 549 370

do poziomu 16,77 groszy 1 859 507 543 1 301 762 794

 

Źródło: Opracowanie własne UKE. 

 
 
 
 
Wnioski  
Obniżenie MTR przyniesie wymierne korzyści zarówno samej TP, jak i całej grupie 
kapitałowej. Odejmując od wartości bilansowych, wyliczonych dla MTR zmniejszonych  
o 36% i 50%, wartości bilansowe obliczone przy obecnych stawkach, otrzymamy korzyści 
operatora zasiedziałego oraz grupy TP, jakie przyniosą mu niższe opłaty za zakańczanie 
połączeń w sieciach ruchomych. Uwolnione środki finansowe mogłyby zostać zainwestowane 
w rozwój usług telekomunikacyjnych. 

Z powyższego wynika, że stanowisko TP wobec obniżek stawek MTR jest albo wynikiem 
braku umiejętności oszacowania skutków działań regulacyjnych albo celową strategią mającą 
na celu dyskredytację działań regulatora.  
 
 


