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INNOWACJE W PROCESACH KONKURENCYJNYCH  
NA RYNKU USŁUG KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE 

WPROWADZENIE 

Współczesną rzeczywistość ekonomiczną (rynkową) przyjęto powszechnie okre-
ślać mianem gospodarki opartą na wiedzy. Termin ten jednoznacznie wskazuje,  
iż w obecnych warunkach rozwój i wzrost każdego podmiotu gospodarczego uzależniony 
jest od kompetencji w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystania zasobów 
wiedzy. Ten stan rzeczy jest konsekwencją faktu, iż wiedza aktualnie uzyskała status 
podstawowego czynnika warunkującego wszelkie procesy gospodarcze przedsiębiorstw. 
W tym także bardzo istotne dla firm procesy o charakterze innowacyjnym, dla których 
stanowi merytoryczną podstawę ich kształtowania. Zatem jest oczywistym, że istnieje 
silna zależność pomiędzy poziomem zgromadzonej przez przedsiębiorstwo wiedzy  
a tempem tworzenia i pozyskiwania przez nie innowacji. Procesy innowacyjne są na 
współczesnym rynku bardzo ważnym aspektem funkcjonowania każdego podmiotu go-
spodarczego. Ta niezwykle silna zależność sfery gospodarczej od procesów innowacyj-
nych doprowadziła nawet do konstatacji, iż „obecnie żyjemy w wieku innowacji”1. Biorąc 
pod uwagę powyższe stwierdzenia można zatem przyjąć paradygmat, iż w intensywnej 
walce konkurencyjnej możliwość przetrwania i rozwoju uzyskują tylko te przedsiębior-
stwa, które są nastawione na permanentne poszukiwanie i praktyczne wdrażanie inno-
wacji. Realizacja przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym stała się dla podmiotów 
gospodarczych sposobem na radzenie sobie z silną konkurencją mającą obecnie miejsce 
praktycznie w każdym obszarze rynku, bowiem każde nowe rozwiązanie innowacyjne 
stwarza przedsiębiorstwu zupełnie nowe możliwości w rywalizacji rynkowej. Także sektor 
świadczenia usług komunikacji elektronicznej podlega funkcjonowaniu tych samych za-
sad konkurencji. W nim także operatorzy muszą dbać o ciągłe generowanie i pozyskiwa-
nie innowacji co warunkiem sine qua non przetrwania w coraz bardziej konkurencyjnym 
otoczeniu rynkowym. Niezastosowanie się do tych zaleceń związane będzie ze stagnacją 
a następnie upadkiem przedsiębiorstwa. 

                                                     
 

1  F. Jansen: The age of innovation, Prentice Hall, London 2000, s. 3. 
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CHARAKTERYSTYKA POZIOMU KONKURENCYJNOŚCI  
NA RYNKU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

Rynek usług komunikacji elektronicznej w Polsce po wielu dekadach funkcjonowania  
w warunkach stricte monopolistycznych przechodzi aktualnie bardzo radykalne procesy 
liberalizacyjne mające na celu stworzenie z niego struktury silnie konkurencyjnej.  
Już w chwili obecnej można stwierdzić, iż poziom konkurencji tego rynku osiągnął bardzo 
wysoki stopień. W przypadku telekomunikacji stacjonarnej jest on przede wszystkim 
konsekwencją wprowadzenia do praktyki funkcjonowania tego sektora gospodarki roz-
wiązań regulacyjnych, które silnie ograniczają pozycję dominującego operatora teleko-
munikacyjnego a tym samym stwarzają pozostałym podmiotom gospodarczym przesłanki 
do wchodzenia z działalnością operatorską w kolejne obszary rynku. Szczególny impuls 
konkurencyjny jest związany z wydaniem szeregu decyzji przez regulatora rynku Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczących dostępu operatorów alternatywnych  
do infrastruktury telekomunikacyjnej Telekomunikacji Polskiej S.A.. Zasadnicze znaczenie 
w tej materii miało określenie reguł dostępu do pętli lokalnej operatora dominującego 
oraz kwestia rozliczeń międzyoperatorskich. W ostatnim czasie Prezes Urzędu Komunika-
cji Elektronicznej wydał postanowienie umożliwiające operatorom niezależnym hurtowy 
zakup abonamentu usług świadczonych przez narodowego operatora oraz zalecenie  
w sprawie rozdzielenia przez TP S.A. usług telefonicznych i internetowych. Spowodowało 
to lawinowy wzrost liczby operatorów, którzy są zainteresowani świadczeniem w sieci TP 
S.A usług telefonicznych i dostępu do Internetu. Tym samym można stwierdzić,  
że w zakresie telekomunikacji stacjonarnej na polskim rynku usług komunikacji elektro-
nicznej doszło praktycznie do wyrównania warunków konkurencyjnych wszystkich opera-
torów telekomunikacyjnych. W znacznym stopniu wzrosła także konkurencja na rynku 
usług telefonii komórkowej. Niebawem należy się spodziewać ostrej walki konkurencyj-
nej, ponieważ pojawi się na tym rynku nowy podmiot gospodarczy pod nazwą P 4, który 
z czasem dysponował będzie także własną infrastrukturą usługową. Ponadto do wejścia 
na rynek telefonii komórkowej szykuje się kilku operatorów wirtualnych, którzy posiadają 
własnej infrastruktury telekomunikacyjnej a istota ich działalności operatorskiej opiera 
się na możliwości hurtowego zakupu czasu zajęcia sieci u operatorów posiadających 
własną sieć telefonii komórkowej. Funkcjonowanie tych wszystkich podmiotów powinno 
w znacznym stopniu zdynamizować procesy w tym obszarze rynku usług komunikacji 
elektronicznej. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż wzrost konkurencji w sektorze 
telefonii mobilnej wpływa pośrednio na poziom konkurencji w innych obszarach rynku 
usług komunikacji elektronicznej w Polsce. Reasumując należy stwierdzić, że rynek usług 
komunikacji elektronicznej w Polsce staje się coraz bardziej konkurencyjny i funkcjonują-
cy na nim operatorzy zmuszeni zostają do podjęcia działań mających na celu ich prze-
trwanie i rozwój. Dotychczas działania konkurencyjne na polskim rynku związane były 
przede wszystkim z czynnikiem cenowym. Zapewne czynnik ten będzie odgrywał także 
istotną rolę w dalszym funkcjonowaniu rynku usług komunikacji elektronicznej w Polsce  
i możliwości związane z obniżaniem stawek taryfowych za świadczone usługi będą decy-
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dowały o konkurencyjności poszczególnych operatorów. Jednak już obecnie zauważa się, 
iż pole manewru związane z oddziaływaniem ceny uległo znacznemu zawężeniu,  
a w perspektywie kilku najbliższych lat czynnik ten znacznie straci na znaczeniu. W tej 
sytuacji podmioty gospodarcze świadczące usługi na rynku usług komunikacji elektro-
nicznej zmuszone zostaną do poszukiwań rozwiązań, które pozwolą im na intensywną 
rywalizację z konkurentami. Wydaje się, iż jednym z najważniejszych rozwiązań powinna 
stać się umiejętność pozyskiwania i wdrażania do praktyki rynkowej innowacji. Tylko 
poprzez nie operatorzy telekomunikacyjni uzyskają możliwość zasadniczej rekonfiguracji 
dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej a przede wszystkim rozszerzenia 
asortymentu usługowego, polepszenie jakości usług i obsługi abonentów, jak również 
zmniejszenie kosztów świadczenia usług. 

ROLA INNOWACJI W KSZTAŁTOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ  
NA RYNKU USŁUG KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach silnie konkurencyjnego 
rynku usług komunikacji elektronicznej, przy wciąż spadających cenach i żądaniu przez 
abonentów najwyższego poziomu jakości oferowanych usług wymusza na operatorach 
telekomunikacyjnych poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, które mogą 
zwiększyć ich wzrost konkurencyjność. Można nawet stwierdzić, iż praktycznie są skazani 
na permanentne poszukiwanie i wdrażanie innowacji, bo tylko poprzez te działania pro-
wadzi droga do sukcesu rynkowego. Jednak pomimo tego swoistego determinowania 
działalności telekomunikacyjnej przez innowacje, bardzo często operatorzy telekomuni-
kacyjni w Polsce traktują nowe rozwiązania technologiczne jako zło konieczne, a nie jako 
szanse na pojawienie się zupełnie nowych możliwości konkurencyjnych. Dzieję się tak 
zapewne dlatego, iż innowacja ze swej natury jest destrukcyjna i ciągła działalność wy-
nalazcza powoduje w przedsiębiorstwie bezustanną destrukcję2. Decydenci nie zawsze 
są w stanie zrozumieć, iż ten rozkład ma zbawienny wpływ na przedsiębiorstwo, bo taka 
jest logika współczesnej gospodarki. Bowiem przedsiębiorstwo, które „osiągnie trwałą 
harmonię i równowagę, czeka prędzej czy później stagnacja i śmierć”3. Takie oportuni-
styczne w stosunku do procesu pozyskiwania i wdrażania innowacji zachowania są głów-
nie domeną dużych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rynku usług 
komunikacji elektronicznej w Polsce. Wydaje się, iż są one po prostu ze swej natury 
strukturami zbyt sztywnymi i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania, które mogłoby  
w konsekwencji doprowadzić do zasadniczej rekonfiguracji w całym zakresie funkcjono-
wania operatora, wzbudzają często zasadnicze obawy o możliwości sprostania temu 
wyzwaniu. Ponadto widoczna jest często w tych przedsiębiorstwach postawa zachowaw-
cza i przekonanie, że dotychczasowe rozwiązania technologiczne i organizacyjne się 

                                                     
 

2  F. Krawiec: Transformacja firmy w nowej gospodarce, Difin, Warszawa 2005, s. 177. 
3  K. Kelly: Nowe reguły nowej gospodarki, Wig-Press, Warszawa 2001, s. 101. 
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sprawdziły w związku z czym nie ma konieczności ich zmieniać. Tymczasem praktyka 
gospodarcza wskazuje, że przykładowo zdolność firmy do rezygnacji z produktu znajdu-
jącego się w fazie dojrzałości jest elementem tworzącym przewagę konkurencyjna. Takie 
podejście nazywane w literaturze marketingowej stwarza przedsiębiorstwu nowe możli-
wości do dalszej działalności innowacyjnej. Zatem prawidłowa realizowana polityka ope-
ratora w zakresie pozyskiwania i wdrażania innowacji wymaga czasem świadomego 
odejścia od przynoszących znaczne przychody rozwiązań na rzecz nowych możliwości, 
które dopiero w przyszłości mogą stać się dochodowe dla firmy. Natomiast niewielkie 
firmy telekomunikacyjne, które zmuszone są do konkurowania ze znacznie silniejszymi 
pod względem potencjału operatorami, znacznie częściej usiłują poprzez prowadzenie 
bardzo radykalnej polityki innowacyjnej istotnie zmienić reguły funkcjonowania sektora. 
Niewielkie rozmiary operatora telekomunikacyjnego powodują, iż taki podmiot gospodar-
czy jest bardzo elastyczny i łatwiej jest mu dostosowywać się do wyzwań stawianych 
przez wdrażane innowacje. W konsekwencji podmioty gospodarcze, które oczekują no-
wych rozwiązań w zakresie komunikacji elektronicznej, bardzo często wybierają na swo-
ich dostawców usług operatorów nie posiadających znacznych udziałów w rynku. Kryte-
rium wyboru w tym wypadku jest związane głównie ze stopniem zaawansowania techno-
logicznego platformy sprzętowej, dopasowaniem oferty usługowej do specyfiki funkcjo-
nowania klienta oraz z korzyściami natury ekonomicznej wynikającymi z zastosowania  
w praktyce danego rozwiązania. Trzeba jednak obiektywnie przyznać, iż charakter dzia-
łalności prowadzonej przez tych operatorów telekomunikacyjnych stwarza im preferencje 
do ciągłej innowacyjności. Świadczą bowiem usługi dla stosunkowo nielicznych w warun-
kach polskich abonentów, którzy poszukują rozwiązań technologicznie zaawansowanych. 
Zdarzają się nawet takie sytuacje, iż niektóre podmioty rynku usług komunikacji elektro-
nicznej obsługują tylko 2 lub 3 przedsiębiorstwa. W takich warunkach istnieje możliwość 
dopasowania charakteru wdrażanych innowacji do specyfiki abonenta i stwarzania w ten 
sposób silnych barier wejścia do niszy, których sforsowanie będzie bardzo trudne dla 
potencjalnych konkurentów. Natomiast duże podmioty świadczące usługi na rynku usług 
komunikacji elektronicznej opierają swoją wielkość przede wszystkim na dużym udziale 
rynkowym. Z tego wynika, że prowadzą działalność usługową dla znacznej liczby abo-
nentów, zarówno biznesowych, jak i indywidualnych. W związku z tym zmuszeni są do 
stosowania rozwiązań technologicznych, które pozwolą im świadczyć usługi mające cha-
rakter uniwersalny, co wiąże się z określonymi konsekwencjami. Przede wszystkim uni-
wersalność oferty usługowej oznacza, że jest ona adresowana do różnych segmentów 
rynkowych. Ta wszechstronność ma swoje zalety, jak przykładowo masowy odbiorca 
świadczonych usług, ale wiąże się także w szeregiem wad. Do najważniejszych manka-
mentów należy zaliczyć fakt, iż uniwersalna oferta usługowa nie może być w krótkim 
okresie czasu zlikwidowana i zastąpiona nowym innowacyjnym rozwiązaniem usługowym 
z powodu istnienia silnych barier wyjścia o charakterze społecznym. Ponadto warto 
zwrócić uwagę na fakt, że usługi uniwersalne w zasadzie sprowadzają się do prostego 
komunikowania w relacjach dwu lub wielostronnych. Tymczasem specyfika świadczenia 
usług o charakterze komunikacyjnym, wymusza na operatorach telekomunikacyjnych 
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wprowadzanie innowacji usługowych i technologicznych, które powinny być kompatybil-
ne z rozwiązaniami stosowanymi przez inne podmioty gospodarcze świadczące te same 
lub podobne usługi. Zatem dowolność zmian w odniesieniu do operatorów świadczących 
usługi komunikacji elektronicznej ma swoje granice. Jako przykład długotrwałego wy-
chodzenia z rynku można podać perturbacje związane z rezygnacja ze świadczenia usług 
telegraficznych i zastąpieniem ich nowszymi oraz doskonalszymi rozwiązaniami faksymi-
lowymi lub transmisja danych. Do czasu kiedy był popyt na te usługi operator narodowy 
nie miał możliwości zaprzestania ich świadczenia. Należy także odnieść się do kwestii 
rentowności innowacyjnych rozwiązań w działalności operatorów świadczących usługi na 
rynku masowym. Specyfika funkcjonowania na tym obszarze rynku powoduje, że rozwią-
zania innowacyjne staja się rentowne, kiedy osiągnięta zostanie masa krytyczna osób 
korzystających z usług opartych na technologii zbyt radykalnie odbiegającej od dotych-
czas stosowanych rozwiązań. Dochodzenie do rentowności może w niektórych przypad-
kach trwać dość długo. A nie zawsze jest możliwe współistnienie różnych platform tech-
nologicznych, jak miało to miejsce w przypadku ostatniej wielkiej rewolucji technologicz-
nej na rynku usług komunikacji elektronicznej, związanej z przejściem od technologii 
analogowej do cyfrowej. Taka sytuacja zdecydowanie nie sprzyja zbyt rewolucyjnemu 
podejściu do kwestii innowacji. To spostrzeżenie jest szczególnie istotne dla ukazania 
charakteru konkurencji w sektorze komunikacji elektronicznej. Wynika z niego jedno-
znacznie, iż procesy konkurencyjne realizują się w zasadzie w poszczególnych grupach 
strategicznych, dla których kryteriami opisującymi ich konstrukcję są charakter klienta  
i szerokość palety świadczonych usług. Grupy strategiczne w sektorze usług komunikacji 
elektronicznej pokrywają się w zasadzie z zakresem predyspozycji do zachowań innowa-
cyjnych. Te podmioty gospodarcze, które świadczą usługi tylko dla wybranych segmen-
tów lub nawet nisz rynkowych zdecydowanie częściej przejawiają skłonność do wprowa-
dzania innowacji. Natomiast operatorzy prowadzący działalność na całym rynku do kwe-
stii innowacji podchodzą mniej entuzjastycznie, decydując się na nowe rozwiązania, 
które oprzeć można na dotychczasowych aspektach technologicznych i możliwych do 
świadczenia w powiązaniu z aktualną ofertą usługową. Analizując specyfikę funkcjono-
wania rynku usług komunikacji elektronicznej należy zwrócić uwagę na fakt, iż innowacje 
w tej sferze gospodarki nie są w stanie stworzyć przewagi konkurencyjnej w dłuższym 
okresie czasu. Ten stan rzeczy jest konsekwencją powszechnego dostępu do technologii 
warunkującej działalność telekomunikacyjną, którą praktycznie każdy podmiot gospodar-
czy prowadzący działalność w tej branży może zdobyć. Zatem jedynie możliwości finan-
sowe poszczególnych operatorów telekomunikacyjnych oraz ich kompetencje w zakresie 
pozyskiwania i wdrażania innowacji decydują o wyborze strategii rozwoju przez innowa-
cyjność. Trzeba jednak mieć świadomość, że ta droga rozwoju wymaga permanentnej 
zmiany i ciągłego poszukiwania nowych form technologicznych i usługowych, które mogą 
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stanowić o przewadze konkurencyjnej w danym momencie. Ten specyficzny stan w pełni 
oddaje stwierdzenia, iż „aby osiągnąć trwałą innowacyjność, trzeba szukać trwałej nie-
równowagi. Szukanie trwałej nierównowagi oznacza dążenie do zerwania ciągłości tak, 
aby tej ciągłości ani nie zrywać, ani się przed tym zerwaniem nie cofać”4. Jeśli chodzi  
o innowacje technologiczne to na rynku usług komunikacji elektronicznej w Polsce zde-
cydowana większość operatorów telekomunikacyjnych stanowi grono naśladowców in-
nowacyjnych. Źródłem informacji dla nich o technologicznych rozwiązaniach innowacyj-
nych są operatorzy prowadzący działalność na rynkach państw bardziej zaawansowanych 
pod względem rozwoju komunikacji elektronicznej. Natomiast pozytywne rezultaty zasto-
sowanych tam innowacji stają się podstawowym impulsem do wdrożenia do własnej 
działalności rynkowej. Z jednej strony wynika to bez wątpienia z faktu powiązania kapita-
łowego wielu operatorów funkcjonujących na polskim rynku z firmami zagranicznymi 
prowadzącymi działalność w zakresie komunikacji elektronicznej. I to te ostatnie decydu-
ją o tempie i czasie wdrażania danej innowacji. Z kolei warto też uwzględnić kwestię 
kosztów związanych z monitorowaniem rynku innowacyjnych rozwiązań technologicznych 
i ich pionierskim wdrażaniem. Analiza wprowadzanych w kilku ostatnich latach do prak-
tyki operatorskiej technologicznych rozwiązań innowacyjnych wskazuje, że w ostatniej 
dekadzie nie pojawiła się technologia, która wprowadziłaby przełom strategiczny na 
rynku usług komunikacji elektronicznej. Ostatni taki znaczny przełom stanowiło pojawie-
nie się technologii cyfrowej, która stworzyła zupełnie nowe możliwości zarówno operato-
rom, jak i ich abonentom. Można stwierdzić, iż praktycznie wszystkie pojawiające się 
obecnie na rynku usług komunikacji elektronicznej innowacyjne technologie wykorzystu-
ją potencjał, który tkwi ciągle jeszcze w technologii cyfrowej. Warto zatem wskazać kilka 
takich innowacyjnych rozwiązań, które wpłynęły w poważnym stopniu na poziom konku-
rencji rynku usług komunikacji elektronicznej w Polce. Podstawową zaletą technologii 
cyfrowej jest możliwość praktycznego wykorzystania zjawiska konwergencji, które po-
zwala operatorom na świadczenie zintegrowanych pakietów usługowych. Takie formy 
usługowe jak przykładowo Triple Play, łączącej dostęp do usług telefonicznych, telewi-
zyjnych i Internetu, nie miały możliwości zaistnieć w poprzednio stosowanej technologii 
analogowej. W chwili obecnej stają się praktycznie standardem usługowym każdego 
liczącego się operatora telekomunikacyjnego w Polsce. Technologia cyfrowa zmieniła 
znacznie zasady konkurencji w większości segmentów rynku usług komunikacji elektro-
nicznej. Przede wszystkim pozwoliła świadczyć usługi telefoniczne z pominięciem infra-
struktury sieciowej dominującego operatora telekomunikacyjnego. Dzięki zastosowaniu 
technologii VoIP, sygnał mógł być przenoszony w pakietowych sieciach transmisji da-
nych, których zastosowanie w procesie telekomunikacyjnym pozwalał znacznie obniżyć 
koszty działalności operatorskiej. Konsekwencją stosowania tego rozwiązania było poja-
wienie się wielu nowych podmiotów gospodarczych świadczących usługi telefoniczne  

                                                     
 

4  Tamże, s. 105. 
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w tej technologii oraz parcie na znaczne redukcje stawek taryfowych. Warto odnotować, 
iż VoIP wykorzystywana może być także na rynku usług telefonii komórkowej przez 
operatorów wirtualnych, w znacznym stopniu wpływając na koszty funkcjonowania tych 
firm. Nowa technologia uprzywilejowała operatorów, którzy budowali infrastrukturę 
telekomunikacyjną od podstaw jako cyfrową. W szczególnym stopniu odczuli ten fakt 
operatorzy, w tym głównie TP S.A., którzy chcieli zaistnieć na tworzącym się rynku do-
stępu do szerokopasmowego Internetu. Istniejąca przestarzała technologicznie infra-
struktura nie była w stanie zapewnić dostępu do takich usług. Tę krytyczną sytuację 
zmieniło pojawienie się innowacyjnego rozwiązania xDSL, które pozwala na zapewnia 
szerokopasmowy dostęp do sieci na obszarze tzw. ostatniej mili, użytkownikom przyłą-
czonym do infrastruktury standardowym okablowaniem miedzianym. Nie wchodząc  
w szczegóły techniczne można stwierdzić, iż jest to technologiczna nakładka na teleko-
munikacyjną infrastrukturę wąskopasmową, której celem jest poszerzenie pasma prze-
pływności. Należy jednak dodać, iż xDSL nie wymaga przy tym znaczących nakładów na 
modernizację sieci na poziomie abonenta, łącza abonenckiego czy węzła dostępu siecio-
wego. O korzyściach, przede wszystkim ekonomicznych, które płyną z praktycznego 
wykorzystania tej formy cyfrowego dostępu abonenckiego nikogo przekonywać nie trze-
ba. To urządzenie sprawia, iż w technicznie przestarzałych sieciach telekomunikacyjnych 
jest możliwe świadczenie najnowocześniejszych rozwiązań usługowych, w tym także 
transmisja obrazu telewizyjnego. Zastosowanie xDSL spowodowało, iż operator dominu-
jący, ze względu na zasięg sieci, stał się niekwestionowanym hegemonem w zakresie 
świadczenia usług dostępu do Internetu. Obecne wprowadzane w Polsce rozwiązania 
prawne dające pełny dostęp do infrastruktury sieciowej TP S.A. w znacznym stopniu 
uszczuplą jej stan posiadania. Jednak prawdziwe zagrożenie dla tej firmy oraz wielu 
innych podmiotów gospodarczych świadczących usługi na rynku usług komunikacji elek-
tronicznej oraz posiadających własną infrastrukturę telekomunikacyjną może przyjść ze 
strony podmiotów tworzących rozwiązania infrastrukturalne w bezprzewodowej techno-
logii WiMAX. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest możliwość rozwinięcia bezprzewo-
dowej sieci telekomunikacyjnej na znacznym obszarze geograficznym o promieniu do-
chodzącym do około 50 km. WiMAX pozwala, przy założeniu, iż posiada się przydzieloną 
częstotliwość, stworzyć stosunkowo łatwo telekomunikacyjną sieć dostępową o bardzo 
wysokich parametrach technicznych, alternatywną wobec infrastruktur dostępowych 
działających już na danym obszarze operatorów. Warto podkreślić przede wszystkim 
bardzo niskie koszty i stosunkowo krótki czas tworzenia sieci w technologii WiMAX, po-
nieważ są to zasadnicze przesłanki innowacyjności tego rozwiązania. Już pierwsze sieci 
tego typu rozpoczęły praktyczną działalność komercyjną i istnieje znaczne prawdopodo-
bieństwo, iż do stworzenia infrastruktury usługowej powiatowych sieci internetowych  
w paśmie częstotliwości od 3,6 do 3,8 GHz, zostanie wykorzystana właśnie technologia 
WiMAX. Powstanie i funkcjonowanie w każdym powiecie przynajmniej jednego podmiotu 
konkurencyjnego wobec narodowego operatora stanie się z pewnością poważnym impul-
sem konkurencyjnym, który w znacznym stopniu wpłynie na osłabienie pozycji TP S.A. 
jako dominującego do chwili obecnej dostawcy infrastruktury telekomunikacyjnej  
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w Polsce. Przedstawione powyżej przykłady wskazują na istotny wpływ innowacji tech-
nologicznych na kształtowanie konkurencyjności rynku usług komunikacji elektronicznej 
w Polsce. 

Zupełnie inaczej kształtuje się kwestia innowacji usługowych. W tej sferze na-
kłady związane z wdrażaniem innowacji są z reguły dużo mniejsze i często powstają  
w centach badań i rozwoju poszczególnych operatorów. Jednak ich możliwość w zakresie 
tworzenia przewagi konkurencyjnej odnosi się do bardzo krótkiego okresu czasu. Wynika 
to zasadniczo ze stosunkowo dużych możliwości kopiowania tych rozwiązań przez pod-
mioty konkurencyjne. Nie zmienia to jednak w żadnym stopniu zasadniczej przesłanki 
wprowadzania innowacji, którą jest pobudzanie własnej konkurencyjności. 

PODSUMOWANIE 

Rynek usług komunikacji elektronicznej w Polsce staje się coraz bardziej konku-
rencyjny. Z tego też powodu operatorzy telekomunikacyjni zmuszeni zostają do szukania 
rozwiązań, które będą w stanie poprawić ich pozycję konkurencyjną. Ponieważ możliwo-
ści oddziaływania na rynek za pośrednictwem czynników cenowych powoli zaczynają się 
wyczerpywać, operatorzy swoją uwagę zmuszeni są skupić na konkurowaniu za pośred-
nictwem innowacji. Wymaga to od podmiotów funkcjonujących na rynku usług komuni-
kacji elektronicznej istotnych zmian w podejściu do sfery technologicznej i usługowej. 
Przede wszystkim musi pojawić się świadomość, iż każda pojawiająca się innowacja 
stwarza przedsiębiorstwu nowe możliwości w rywalizacji rynkowej. Toteż należy ją moni-
torować i w sytuacji jeśli jej obecność wpłynie pozytywnie na pozycję konkurencyjną 
operatora, bezwzględnie wdrożyć. 

 
 

INNOVATIONS IN COMPETITIVE PROCESSES AT ELECTRONIC  
COMMUNICATION SERVICES MARKET IN POLAND 

The services market for electronic communications in Poland becomes incre-
asingly competitive. For this reason telecommunication operators are forced to look for 
solutions that will be capable of improving their competitive standing. Since possibilities 
of influencing the market through pricing factors start to run down slowly, operators are 
forced into focusing their attention on competitiveness through innovations. This requ-
ires substantial changes in the approach to technological and servicing spheres from the 
subjects that operate in the market of electronic communication services.  
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First of all, awareness must crop out that every emerging innovation generates 
for company new possibilities of market rivalry. Therefore, it is necessary to monitor it 
and definitely implement it in the situation when its presence will positively influence 
competitive standing of operator. 

Translated by Wiesław Maziarz 
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