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UTW SGH zaprasza na wyk∏ady
W przededniu rozpocz´cia nowego
semestru przypominamy wszystkim
czytelnikom „Absolwenta”, i˝ na mocy
Porozumienia z 18 listopada 2006 r. zawartego pomi´dzy dwoma stowarzyszeniami cz∏onkowie Stowarzyszenia Absolwentów SGH mogà bezp∏atnie i bez
zapisów uczestniczyç w wyk∏adach organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH.
Zwyczajowo ju˝ pe∏ny program wyk∏adów przesy∏any jest pocztà do cz∏onków Stowarzyszenia Absolwentów wraz
z bie˝àcym numerem „Gazety SGH”;
publikowany jest tak˝e na stronie g∏ównej SGH (www.sgh.waw.pl) w zak∏adce
uniwersytet trzeciego wieku. W wersji
drukowanej mo˝na go otrzymaç tak˝e
w sekretariacie UTW w p. 103 w budynku F.
W gronie s∏uchaczy Uniwersytetu jest
ok. 40% absolwentów SGPiS/SGH.
Uczestnictwo w wyk∏adach i ˝yciu Uniwersytetu jest dla nich jednà z form
utrzymywania wi´zi ze Szko∏à, kultywowania jej tradycji, pozwala jednoczeÊnie
aktualizowaç wiedz´, spotykaç dawnych
kolegów ze studiów.
Pozostali s∏uchacze UTW SGH,
w dwóch trzecich z wy˝szym wykszta∏ceniem, reprezentujà bardzo ró˝nicowany przekrój zawodowy: od nauczycieli
ró˝nych szczebli, poetów i artystów, poprzez dziennikarzy, in˝ynierów, pracowników medycznych, a˝ po pianistk´, organist´ i profesora neurochirurgii. Wielu
z nich posiada bogaty dorobek naukowy,
wielu ma za sobà bardzo atrakcyjne kariery zawodowe, sà wÊród nich byli pracownicy ministerstw i urz´dów centralnych, placówek dyplomatycznych, handlu zagranicznego, posiadajàcy bardzo
barwne biografie.
Poczytujemy sobie za zaszczyt, ˝e
chcà ucz´szczaç do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a tym bardziej podkreÊlajà
w wypowiedziach, jak cenià sobie t´
„uczelni´” i jak wielkà satysfakcj´ sprawia im uczestniczenie w jej zaj´ciach.

To ogromne wyzwanie dla organizatorów, bo wyk∏ady muszà byç najwy˝szej
klasy.
Program edukacyjny Uniwersytetu
jest wi´c skonstruowany tak, aby ka˝dy
móg∏ znaleêç w nim coÊ interesujàcego
dla siebie. Tematyka wyk∏adów obejmuje zarówno nauki ekonomiczne, polskie
i Êwiatowe finanse oraz nauki prawne
i spo∏eczne – nawiàzujàce do linii programowej Szko∏y, jak i tematyk´ kultury, sztuki, zdrowia, starych cywilizacji,
polityki i ciekawostek ze Êwiata itp.
Szczególnie cenione przez s∏uchaczy
zarówno ze wzgl´du na tematyk´, jak
i charyzmatycznych wyk∏adowców sà
cykle:
1. Filozofia – zapraszamy na dwugodzinne wyk∏ady prof. Tadeusza St´pnia:
1 marca br., godz. 17.10-18.50,
26 kwietnia br., godz. 17.10-18.50,
10 maja br., godz. 17.10-18.50.
2. Tematyka amerykaƒska i stosunki
polsko-amerykaƒskie majàce ju˝ ponad
400-letnià histori´. W tym semestrze
o pierwszych damach Ameryki i roli, jakà odgrywajà w Bia∏ym Domu, nie tylko
przy boku swoich m´˝ów – prezydentów
Stanów Zjednoczonych, opowiada∏ b´dzie nasz sta∏y wyk∏adowca prof. Longin
Pastusiak. Oto tematy wyk∏adów:
Kim jest ˝ona prezydenta UTW? –
3 marca br., godz. 16.20,
Stylowa Jacquelin Kennedy –
10 marca br., godz. 16.20,
Partnerka prezydenta – Hillary Clinton – 21 kwietnia br., godz. 16.20,
Kim jest Michelle Obama? – 12 maja
br., godz. 16.20.
3. Ogromnà publicznoÊç przyciàgajà
wyk∏ady z psychologii prowadzone
przez znanà psychoterapeutk´ Panià Zuzann´ Celmer, obejmujàce problematyk´ bliskà ka˝demu cz∏owiekowi:
Siedem filarów zdrowia, czyli dodawaç ˝ycia do lat, a nie lat do ˝ycia –
22 lutego br., godz. 17.10-18.50,
Przemoc w rodzinie – 22 marca br.,
godz. 17.10-18.50,

Wywieranie wp∏ywu na ludzi –
17 maja br., godz. 17.10-18.50.
W ramach tzw. Klubu W∏oskiego
UTW SGH znajdziecie Paƒstwo tak˝e
wiele bardzo ciekawych wyk∏adów z kultury i sztuki, historii Polski, problematyki
Unii Europejskiej, historii polskiej dyplomacji, folkloru, muzyki i innych.
W Internetowym Klubie Seniora
UTW SGH (sala 208, budynek A) znajduje si´ salonik internetowy, prowadzona jest dzia∏alnoÊç klubowa, m.in. ko∏a
bryd˝owego, klubu piechurów, ko∏a poetów i warsztaty rysunkowe.
Hitem tego semestru b´dà legendy estrady: Edith Piaf (28 kwietnia br., godz.
16.20), Agnieszka Osiecka (2 czerwca
br., godz. 16.20) i Maria Callas (9 czerwca br., godz. 16.20) – ich kariery, wspomnienia, anegdoty ilustrowane archiwalnym materia∏em filmowym.
Wcià˝ poszukujemy nowych inspiracji i pomys∏ów, ws∏uchujemy si´ w g∏osy i uwagi s∏uchaczy, z pokorà przyjmujemy krytyk´, wykorzystujemy zdobyte
doÊwiadczenia dla doskonalenia swojej
pracy. Mi´dzy innymi doÊwiadczenia
i wspomnienia z ostatniej Wigilii 2009
pozostanà na d∏ugo w pami´ci seniorów,
bo spotkanie wigilijne musia∏o odbyç
si´ na korytarzu. Zmusi∏o nas to do
zmiany formu∏y spotkaƒ Êwiàtecznych
UTW SGH.
Tegoroczna Wielkanoc w UTW SGH
odb´dzie si´ wi´c bez tradycyjnego jajka, mazurka i zaproszonych goÊci, którzy nie przychodzà, ale za to w towarzystwie znanej aktorki Pani Gra˝yny
Barszczewskiej, która ma bardzo wielu
fanów wÊród s∏uchaczy UTW SGH,
i która z wielkà przyjemnoÊcià przyj´∏a
nasze zaproszenie. Zapraszamy wi´c
cz∏onków Stowarzyszenia Absolwentów (z Kartà Absolwenta) na wielkanocne spotkanie ze s∏uchaczami UTW SGH
i Panià Gra˝ynà Barszczewskà 31 marca
br. na godz. 16.30.
Krystyna Lewkowicz
Prezes UTW SGH

Wybrane koncepcje badania kryzysu przedsi´biorstwa
Ka˝de przedsi´biorstwo, niezale˝nie
od swojej wielkoÊci i bran˝y, w której
prowadzi dzia∏alnoÊç, musi liczyç si´
z mo˝liwoÊcià znalezienia si´ w kryzysie. Kryzysem mo˝e byç obj´ta ca∏a gospodarka, sektor, w którym funkcjonuje
przedsi´biorstwo, ca∏e przedsi´biorstwo
lub te˝ jego pojedyncze funkcje.
W badaniach nad istotà kryzysu
przedsi´biorstwa najcz´Êciej wyodr´bniç mo˝na dwa podstawowe nurty: nurt
ekonomiczny oraz nurt przedstawicieli
Nauk zarzàdzania. W przypadku badania kryzysu przez ekonomistów najcz´Êciej przewa˝a tendencja do wypracowania narz´dzia pozwalajàcego przewidywaç i mierzyç kryzys w oparciu
o analiz´ wskaêników finansowych,
a tak˝e wnioskowanie w oparciu o modele ekonometryczne tak, aby z jak najwi´kszym prawdopodobieƒstwem móc
oszacowaç ryzyko niewyp∏acalnoÊci
przedsi´biorstwa.
W przypadku przedstawicieli nauk
o zarzàdzaniu w∏aÊciwie ka˝dy z nurtów
zarzàdzania strategicznego stara si´ odpowiedzieç na pytanie, w jaki sposób
mo˝e powstaç kryzys przedsi´biorstwa
i w jaki sposób powinna organizacja post´powaç, aby ustrzec si´ kryzysu.
Do najpopularniejszych koncepcji zarzàdzania wyjaÊniajàcych mechanizm
kryzysu przedsi´biorstwa mo˝na zaliczyç: koncepcj´ rozwoju organizacji
przez kryzys L.E. Greinera, koncepcj´
teorii konkurencji M.E. Portera, koncepcj´ zasobowà G. Hamela i C.K. Prahalada oraz koncepcj´ migracji wartoÊci
A. Slywotzky’ego.
W koncepcji L.E. Greinera kryzys
przedsi´biorstwa jest nierozerwalnie
zwiàzany z rozwojem organizacji. Z jednej strony jego kolejne stadia sà efektem
rozwoju organizacji (a co za tym idzie
rozrostu jej struktur), a z drugiej zaÊ kolejne stadia kryzysu sà czynnikami
sprzyjajàcymi dalszemu rozwojowi (organizacja podejmujàc dzia∏ania przezwyci´˝ajàce kolejne stadia kryzysu,
umacnia si´ – co umo˝liwia jej dalszy
rozwój).
Wed∏ug koncepcji Greinera nowo
utworzone przedsi´biorstwo, je˝eli tylko
jego w∏aÊciciele i za∏o˝yciele wyka˝à si´
wystarczajàcà innowacyjnoÊcià, po pewnym czasie zacznie si´ rozwijaç. Rozwojowi przedsi´biorstwa najcz´Êciej towarzyszy jego rozrost, który po przekroczeniu pewnego poziomu wielkoÊci utrudnia sprawne zarzàdzanie grupie w∏aÊcicieli–za∏o˝ycieli. Je˝eli osoby dotych-
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czas zarzàdzajàce przedsi´biorstwem
uÊwiadomià sobie brak mo˝liwoÊci dalszego sprawnego zarzàdzania i zdecydujà si´ na przekazanie cz´Êci swoich
uprawnieƒ decyzyjnych zewn´trznym
mened˝erom, organizacja uzyska impuls
do dalszego rozwoju. W przeciwnym razie kryzys nie tylko uniemo˝liwi dalszy
rozwój, ale równie˝ mo˝e doprowadziç
do znacznego pogorszenia si´ potencja∏u
konkurencyjnego przedsi´biorstwa.
Innà popularnà koncepcjà wyjaÊniajàcà zjawisko kryzysu w organizacji jest
koncepcja wywodzàca si´ z teorii konkurencji M. Portera. Zgodnie z nià kryzys dla przedsi´biorstwa oznacza
przede wszystkim niemo˝noÊç budowy
trwa∏ych przewag konkurencyjnych.
Wed∏ug M. Portera brak konkurencyjnoÊci przedsi´biorstwa wynika z niedostosowania jego wewn´trznego potencja∏u strategicznego do zmian otoczenia. Nieumiej´tne wykorzystywanie
szans lub ignorowanie zagro˝eƒ doprowadza w konsekwencji do zmniejszania
zysków, co przyczynia si´ do dalszego
pogorszenia pozycji konkurencyjnej
i tym samym jeszcze bardziej os∏abia
zdolnoÊç przedsi´biorstwa do konkurowania w przysz∏oÊci, pot´gujàc skal´
kryzysu.
Kluczem do wyjÊcia z sytuacji kryzysowej wed∏ug powy˝szej koncepcji jest
podejmowanie dzia∏aƒ na rzecz poprawy
konkurencyjnoÊci przedsi´biorstwa –
dzia∏ania innego rodzaju umo˝liwià jedynie odsuni´cie skutków kryzysu
w czasie. Warunkiem wzmocnienia konkurencyjnoÊci przedsi´biorstwa jest ciàg∏e monitorowanie zmian otoczenia
(przynajmniej w wymiarze pi´ciu si∏
konkurencji). WÊród zwolenników koncepcji Portera najbardziej zalecanym
dzia∏aniem zapobiegajàcym wystàpieniu
sytuacji kryzysowej jest systematyczne
przeprowadzanie przez przedsi´biorstwo
analizy strategicznej i ciàg∏e doskonalenie jej narz´dzi.
Kolejnà koncepcjà wyjaÊniajàcà mechanizm kryzysu przedsi´biorstwa
jest koncepcja zasobowa G. Hamela
i C.K. Prahalada. Zgodnie z nià przedsi´biorstwu grozi kryzys, je˝eli nie jest
w stanie wypracowaç kluczowych kompetencji, czyli takiej kombinacji umiej´tnoÊci produkcyjnych i zdolnoÊci kadry mened˝erskiej, które przyczynià si´
do taƒszego lub szybszego wprowadzenia przewag konkurencyjnych. Je˝eli
przedsi´biorstwo nie posiada umiej´tnoÊci, które:

– przyczyniajà si´ do wzrostu postrzeganej przez klienta wartoÊci produktu,
– rzadko wyst´pujà u konkurentów
(i nie istnieje niebezpieczeƒstwo, ˝e konkurencja umiej´tnoÊci nab´dzie) oraz
– mogà byç wykorzystywane w ró˝nych sferach dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa, to prawdopodobieƒstwo znalezienia si´ w sytuacji kryzysowej znacznie
wzrasta. Sposobem przeciwdzia∏ania jest
odpowiednie zarzàdzanie zasobami, ich
w∏aÊciwe rozwijanie, ochrona (tworzenie
barier utrudniajàcych konkurentom kopiowanie przyj´tego modelu zasobów)
oraz dopasowanie struktury zasobów do
zmian otoczenia.
Nieco inaczej przyczyny kryzysu
przedsi´biorstw wyjaÊnia A. Slywotzky
w koncepcji migracji wartoÊci. Wed∏ug
niego kryzys w przedsi´biorstwie jest
nast´pstwem przep∏ywu wartoÊci z jednych firm do drugich. Najcz´Êciej jest
to zwiàzane z odp∏ywem wartoÊci
z bran˝ schy∏kowych do nowo tworzonych sektorów lub zjawiskiem przep∏ywu wartoÊci w stron´ koƒcowych faz
Êcie˝ki ekonomicznej w ramach jednego sektora. Przedsi´biorstwo, które nie
monitoruje przep∏ywu wartoÊci i nie podejmuje dzia∏aƒ zmierzajàcych do podà˝ania za wartoÊcià, pr´dzej czy póêniej znajdzie si´ w sytuacji kryzysowej.
Sposobem przeciwdzia∏ania kryzysom
zwiàzanym z odp∏ywem wartoÊci jest
podporzàdkowanie wszystkich obszarów funkcjonowania organizacji w taki
sposób, aby jak najlepiej dostosowaç si´
do zmieniajàcych si´ preferencji koƒcowych odbiorców. Wa˝ne jest, aby
wszelkie modyfikacje strategii przedsi´biorstwa by∏y powiàzane ze zmianami ∏aƒcucha wartoÊci przedsi´biorstwa – w przeciwnym razie brak zmian
∏aƒcucha wartoÊci uniemo˝liwi przedsi´biorstwu podà˝anie za odp∏ywajàcà
wartoÊcià i doprowadzi do odtworzenia
wczeÊniejszych nawyków i sposobów
dzia∏ania organizacji, co jeszcze bardziej utrudni dostosowanie organizacji
do nowych zmian w otoczeniu.
W zasadzie ka˝da szko∏a zarzàdzania
stworzy∏a w∏asny model wyjaÊniajàcy
mechanizm sytuacji kryzysowej przedsi´biorstwa. Ka˝da z koncepcji proponuje równie˝ metodologi´ przeciwdzia∏ania sytuacji kryzysowej, a mimo to kryzys jest zjawiskiem permanentnie towarzyszàcym funkcjonowaniu przedsi´biorstw, z czego dla cz´Êci z nich pojawienie si´ sytuacji kryzysowej koƒczy
si´ w konsekwencji upad∏oÊcià. Dzieje
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si´ tak mimo i˝ w podejÊciu zarzàdzania
strategicznego do zjawiska kryzysu
w przedsi´biorstwie przewa˝a poglàd, ˝e
kryzysy mogà byç przewidywane z od-

powiednim wyprzedzeniem umo˝liwiajàcym przygotowanie si´ organizacji, do
kryzysów mo˝na si´ przygotowaç oraz
˝e skutki kryzysów mo˝na ograniczaç,

tym samym unikajàc konsekwencji wystàpienia negatywnych zjawisk kryzysowych.
Bartosz Majewski

O studiach w SGH z prof. Ewà Freyberg
rozmawia∏a Olga Biaduƒ
Co najbardziej utkwi∏o Pani w pami´ci z czasów studiów w SGH?

Studiowa∏am w latach 1961–1966 na
Wydziale Handlu Zagranicznego, wtedy
SGPiS. Pami´tam Êwietnà atmosfer´ na
zaj´ciach, grupy studenckie by∏y ma∏e
i bardzo zintegrowane. Wyk∏adowcy
mieli wi´cej czasu dla studentów i relacje student–profesor by∏y bardziej bezpoÊrednie ni˝ dzisiaj.
Czy nadal utrzymuje Pani relacje
ze znajomymi ze studiów?

Tak, oczywiÊcie. Wi´kszoÊç moich
przyjació∏ pozna∏am w∏aÊnie na studiach.
Czy któryÊ z przedmiotów na studiach szczególnie Panià zainteresowa∏
(lub czy spotka∏a Pani profesora, który Panià szczególnie zainspirowa∏)?

Jak w kilku s∏owach opisa∏aby
Pani studentów, którzy obecnie studiujà w SGH?

Dzisiejsi studenci? Zaskakujàca
mieszanka talentów, przedsi´biorczoÊci, niepewnoÊci i zagubienia.
Oprócz pracy naukowej pe∏ni∏a
Pani wiele ró˝nych funkcji. Które
z tych doÊwiadczeƒ zawodowych
wspomina Pani najlepiej?

Mia∏am niebywa∏à okazj´ poznaç „od
Êrodka” zarówno prac´ Sejmu, jak i prac´ rzàdu. I w∏aÊnie to po∏àczenie uwa˝am za najbardziej cenne doÊwiadczenie
zawodowe. Praktycznà wiedz´ na temat
tworzenia prawa w Polsce wykorzystuj´
teraz w mojej pracy naukowej.
A co do tej pory postrzega Pani jako najwi´ksze wyzwanie?

Lubi∏am bardzo wyk∏ady profesora
Witolda Sierpiƒskiego i profesora Zbigniewa Kameckiego, ciekawy by∏ tak˝e
wyk∏ad prowadzony przez profesora
Micha∏a Kaleckiego. S∏uchali go i studenci, i profesorowie, by∏o coÊ ekscytujàcego w poznawaniu nowego „kawa∏ka” ekonomii. Podobna atmosfera panowa∏a na wyk∏adach profesora Paw∏a Sulmickiego.

Nie bardzo wiem, jak odpowiedzieç
na to pytanie. Zawsze chyba jest tak, ˝e
problem, z którym si´ aktualnie zmagamy, wydaje si´ najwa˝niejszy. Wa˝nych
wyzwaƒ by∏o wiele, wszystkie ciekawe
i dajàce du˝o satysfakcji. Chyba najbardziej trudne, ale i ekscytujàce by∏y negocjacje z firmà Toyota dotyczàce realizacji 2 inwestycji na terenie Wa∏brzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dlaczego zdecydowa∏a si´ Pani na
rozpocz´cie kariery naukowej na
Uczelni?

Pe∏nienie tak wiele ró˝nych funkcji
wià˝e si´ niewàtpliwie z ci´˝kà pracà
i poÊwi´ceniem. Czy mimo to udaje si´
Pani znaleêç troch´ wolnego czasu dla
siebie?

Praca na uczelni by∏a swego rodzaju
kontynuacjà studiów, a studia na Wydziale HZ by∏y bardzo inspirujàce.
Chcia∏am sprawdziç, czy potrafi´ dobrze prowadziç zaj´cia ze studentami,
czy potrafi´ rozwijaç wiedz´ uzyskanà
na studiach. Wydawa∏o mi si´, ˝e praca
naukowa i dydaktyczna jest du˝o bardziej ciekawa ni˝ praca przy biurku
w Centrali Handlu Zagranicznego i dzisiaj wiem, ˝e ten mój wybór by∏ dobry.
Co ceni Pani sobie najbardziej
w pracy ze studentami?

ZmiennoÊç, ró˝norodnoÊç. Co roku
spotykam nowych m∏odych ludzi, ka˝dy
nast´pny rocznik jest w jakiÊ sposób
lepszy od poprzedniego. Ten fakt by∏
szczególnie wa˝ny w okresach, gdy sytuacja w kraju nie nastraja∏a optymistycznie.
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Z du˝à iloÊcià pracy tak, ale nie nazwa∏abym tego poÊwi´ceniem, a wiele
obowiàzków i szybkie tempo ˝ycia
zmusza do dobrej organizacji. Mo˝na
wi´c znaleêç czas dla siebie. Bardzo
lubi´ odpoczywaç…w kuchni, gotowanie to moja pasja. Równie mi∏y jest
czas z dobrà ksià˝kà, ciekawy koncert
w filharmonii, a tak˝e d∏ugi spacer
z psem.
Jak z perspektywy czasu ocenia Pani znaczenie ukoƒczonych studiów
w rozwoju Pani kariery zawodowej?

Studia bardzo dobrze przygotowa∏y
mnie i moich kolegów do pracy. Uczy∏y
samodzielnego myÊlenia, otwartoÊci na inne kraje i innych ludzi. Program stanowi∏
w∏aÊciwà mieszank´ wiedzy teoretycznej

dr hab. Ewa Freyberg, profesor SGH,
Katedra Ekonomii II, Kolegium Gospodarki Âwiatowej. Absolwentka Wydzia∏u Handlu Zagranicznego SGPiS,
w latach 1994–1997 by∏a podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu
Paƒstwa, w latach 1997–2001 – pos∏em
na Sejm, natomiast w latach 2001–2003
pe∏ni∏a funkcj´ podsekretarza stanu
Ministerstwie Gospodarki, a w latach
2003–2004 w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu.

i praktycznej, nie zamyka∏ nas w zbyt wàskich Êcie˝kach specjalizacyjnych.
Czy wed∏ug Pani utrzymywanie relacji Uczelni z absolwentami jest wa˝ne?

Tak, na pewno tak. Inicjowaç i piel´gnowaç takie kontakty powinny obie
strony: i uczelnia, i absolwenci. Wydaje
mi si´, ˝e SGH nie docenia jeszcze
w pe∏ni wartoÊci, jakie mogà wnieÊç absolwenci w rozwój uczelni. Absolwenci
sà traktowani uroczyÊcie i sporadycznie.
Zbyt rzadko wykorzystuje si´ ich doÊwiadczenie i wiedz´ przy reformie programów nauczania, wyborze tematów
badaƒ naukowych, a tak˝e w rozwiàzywaniu trudnoÊci finansowych uczelni.
Niektórzy z zagranicznych absolwentów
SGPiS/SGH pe∏nià wa˝ne funkcje
w rzàdach swoich krajów czy organizacjach mi´dzynarodowych. Obawiam si´,
˝e nic lub bardzo ma∏o zrobiono, by nawiàzaç z nimi kontakt.
Co chcia∏aby Pani przekazaç absolwentom, którzy w∏aÊnie niedawno
opuÊcili mury naszej szko∏y?

Najmodniejsze ostatnio terminy
w dyskusji o szkolnictwie wy˝szym to
konkurencja i rankingi. Sukcesy zawodowe absolwentów to te˝ jeden z mierników jakoÊci uczelni. Pami´tajcie o tym!
Dzi´kuj´ za rozmow´.
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Zarzàdzanie strategiczne przedsi´biorstwem
telekomunikacyjnym w warunkach rynku regulowanego
na przyk∏adzie Telekomunikacji Polskiej SA1
W ostatnich miesiàcach w mediach
doÊç cz´sto mo˝na us∏yszeç informacje
dotyczàce zawartego jesienià 2009 roku
Porozumienia pomi´dzy TP SA a Urz´dem Komunikacji Elektronicznej
(UKE). Czym jest owo Porozumienie
i co si´ za nim kryje? Obserwatorzy sytuacji na polskim rynku telekomunikacyjnym z pewnoÊcià wiedzà, ˝e sposób
funkcjonowania rynku Internetu i telefonii stacjonarnej ró˝ni si´ od rynków, na
których dostarczane sà klientom us∏ugi
inne ni˝ telekomunikacyjne.
TP SA, jako tzw. operator zasiedzia∏y
przez kilkadziesiàt lat swojej dzia∏alnoÊci, budowa∏a w∏asnà infrastruktur´ telekomunikacyjnà, którà teraz na mocy
obowiàzujàcych regulacji musi odsprzedawaç innym operatorom chcàcym na
„kablach” Telekomunikacji Polskiej SA
Êwiadczyç konkurencyjne us∏ugi swoim
klientom. Powoduje to, ˝e istniejà istotne
wyzwania wp∏ywajàce na sposób zarzàdzania firmà w stosunku do firm dzia∏ajàcych na rynkach nieregulowanych.
Zgodnie z aktualnie obowiàzujàcymi
w Unii Europejskiej ramami regulacyjnymi w zakresie komunikacji elektronicznej, ka˝dy krajowy regulator jest
obowiàzany do oceny stanu konkurencji
na tzw. rynkach w∏aÊciwych (zdefiniowane rynki produktowe, na których
Êwiadczone sà us∏ugi, np. rynek Internetu) oraz do na∏o˝enia proporcjonalnych
Êrodków zaradczych w przypadku wyznaczenia operatora o znaczàcej pozycji
na tych rynkach. W Polsce krajowym organem regulacyjnym, którego celem jest
wspieranie uczciwej konkurencji w zakresie Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych m.in. przez zapewnienie operatorom alternatywnym odpowiednich,
niedyskryminacyjnych warunków dzia∏alnoÊci, jest prezes Urz´du Komunikacji Elektronicznej.
W oparciu o ustaw´ Prawo telekomunikacyjne prezes UKE wydaje decyzje
administracyjne majàce wp∏yw na dzia∏alnoÊç TP SA i ca∏ego rynku. Obejmujà
one m.in. nakaz Êwiadczenia przez Telekomunikacj´ Polskà SA us∏ug operatorom alternatywnym, wynikajàcy z na∏o˝onych na TP SA obowiàzków regulacyjnych. W praktyce oznacza to koniecznoÊç hurtowej odsprzeda˝y mo˝liwoÊci korzystania z sieci dost´powej TP
SA firmom konkurujàcym z nià na ryn-
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ku detalicznym. TP SA zobowiàzana
jest wi´c umo˝liwiç operatorom, takim
jak Netia, Dialog itd., wykorzystanie posiadanych linii dost´powych (czyli ∏àczy
doprowadzonych do domu potencjalnego klienta) do Êwiadczenia us∏ug Internetu szerokopasmowego czy telefonii
g∏osowej. Op∏ata, jakà nowy operator
p∏aci TP SA za dzier˝aw´ takiej linii,
jest ustalana przez prezesa UKE.
Jak mo˝na si´ ∏atwo domyÊliç, tego
typu model biznesowy mo˝e powodowaç pewne napi´cia pomi´dzy operatorem udost´pniajàcym swojà sieç (w którà latami inwestowa∏ cz´Êç w∏asnych
przychodów) a operatorami z niej korzystajàcymi. W celu uporzàdkowania takiej sytuacji i wyeliminowania dyskryminacji, prezes UKE wystàpi∏ w drugiej
po∏owie 2007 roku z pomys∏em podzia∏u TP SA na dwie firmy (dyrektywy
unijne w uzasadnionych przypadkach
pozwalajà na zastosowanie takiego narz´dzia). Jedna mia∏aby si´ zajmowaç
hurtowym Êwiadczeniem us∏ug dzier˝awy infrastruktury wszystkim przedsi´biorcom telekomunikacyjnym (TP SA
oraz innym operatorom na tych samych
zasadach), a druga prowadziç dotychczasowà dzia∏alnoÊç TP SA na rynku
detalicznym, czyli sprzedawaç swoje
us∏ugi na sieci kupionej od spó∏ki zajmujàcej si´ sprzeda˝à infrastruktury.
Zlikwidowana mia∏a wi´c zostaç
tzw. pionowa integracja przedsi´biorstwa (zintegrowany ca∏oÊciowy proces
od technicznego dostarczania us∏ugi do
jej sprzeda˝y na rynku detalicznym).
Rozwiàzanie to, okreÊlone jako „separacja funkcjonalna”, zastosowane zosta∏o w 2005 roku na rynku brytyjskim,
gdzie dosz∏o do podzia∏u operatora British Telecom i wydzielenie cz´Êci hurtowej (wydzielona cz´Êç zyska∏a nazw´
Openreach). Mia∏o ono zagwarantowaç
oddzielenie dostarczania zgodnie z obowiàzkiem niedyskryminacji us∏ug hurtowych i dost´powych od sprzeda˝y us∏ug
do klienta koƒcowego.
Po dwuletniej dyskusji i przygotowaniu
szeregu analiz oraz opinii prawnych oraz
po finalnych negocjacjach 22 paêdziernika
2009 r. TP SA i UKE podpisa∏y tzw. Porozumienie. Porozumienie jest dobrowolnym zobowiàzaniem stron (UKE i TP
SA), majàcym na celu procesowe oraz systemowe uporzàdkowanie zagadnieƒ zwià-

zanych z regulacjà rynku mi´dzyoperatorskiego, tak aby do minimum ograniczyç
ingerencj´ regulatora w funkcjonowanie
rynku i wprowadziç na nim pewnego rodzaju mechanizm samoregulujàcy. W ramach Porozumienia Telekomunikacja
Polska SA zobowiàza∏a si´ do realizacji
dzia∏aƒ u∏atwiajàcych wspó∏prac´ operatorom alternatywnym z TP SA oraz do nowych inwestycji w infrastruktur´ telekomunikacyjnà (wybudowanie i modernizacja 1,2 mln linii abonenckich). Urzàd Komunikacji Elektronicznej zawiesi∏ natomiast post´powanie majàce na celu wprowadzenie podzia∏u TP SA. Z punktu widzenia Telekomunikacji Polskiej SA
oznacza to uzyskanie wi´kszej stabilnoÊci
otoczenia biznesowego, co przek∏ada si´
na korzyÊci zwiàzane przede wszystkim
ze spadkiem ryzyka inwestycyjnego oraz
poprawà wiarygodnoÊci firmy na rynkach
finansowych. Z punktu widzenia operatorów alternatywnych to ∏atwiejsze dotarcie
do klienta i efektywniejsza sprzeda˝ swoich us∏ug. Dla nas to szybszy Internet za
mniej i taƒsze rozmowy.
Jacek Brzozowski
Autor jest ekspertem ds. analiz strategicznych w Telekomunikacji Polskiej
SA. Absolwent SGH na kierunku mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze
i polityczne.
TreÊç artyku∏u odzwierciedla prywatne poglàdy autora i nie mo˝e byç w ˝aden sposób
uto˝samiana ze stanowiskiem TP SA w danym temacie.
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