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Lp. Jednostka redakcyjna Propozycja zmiany projektu ustawy Uzasadnienie zmian 

 

Uwagi dot. metod pomiaru prędkości pobierania i wysyłania danych 
 

1. Art. 1 pkt 11 Projektu  
w zakresie art. 62b Pt 

Art. 62b 1. Dostawca 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych 
zapewnia zgodność 
określonych w umowie o 
świadczenie usług 
telekomunikacyjnych 
obejmującej usługę dostępu 
do sieci Internet świadczonej 
w stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej 
minimalnych, zwykle 
dostępnych i maksymalnych 
prędkości pobierania i 
wysyłania danych z 
prędkościami pobierania i 
wysyłania danych określonymi 
przy użyciu metody pomiaru, o 
której mowa w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 8. 

2. Określane w umowie, o 
której mowa w ust. 1: 

1) minimalne prędkości 
pobierania i wysyłania danych 
stanowią nie mniej niż 50% 
maksymalnych prędkości 

Propozycja usunięcia projektowanego zapisu.   Wprowadzenie zmian w Prawie telekomunikacyjnym w zakresie kwestii 
uregulowanych w  art. 4 Rozporządzenia ustanawiającego środki 
dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 
2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami  
i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także 
rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych 
sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii jest działaniem 
nieprawidłowym. Zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu UE 
rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio 
stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich, a więc akty tego 
rodzaju mają być stosowane jako prawo Unii Europejskiej,  
a implementacja przepisów rozporządzeń do prawa krajowego oraz 
precyzowanie treści rozporządzeń w przepisach prawa krajowego są 
niedopuszczalne (z pewnymi wyjątkami).  
 
W wyroku ETS z dnia 10 października 1973 r. w sprawie 34/73, Fratelli 
Variola S.p.A. przeciwko Administration des finances italienne 
stwierdzono: „Bezpośrednie stosowanie rozporządzenia oznacza,  
że jego wejście w życie oraz zastosowanie na korzyść lub przeciwko 
podmiotom indywidualnym nie jest uzależnione od wydania 
jakiegokolwiek środka recypującego (adaptującego) jego treść do 
prawa krajowego. Przepis prawa krajowego, który powtarza treść 
bezpośrednio stosowalnego przepisu prawa wspólnotowego, nie ma 
żadnego wpływu na bezpośrednie stosowanie tego przepisu lub na 
wynikającą z Traktatu jurysdykcję Trybunału”. 
 
Wyjątki związane z implementacją do krajowego porządku prawnego 
obejmują przypadki: 

1) jeżeli wydanie przepisu jest niezbędne lub co najmniej 
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pobierania i wysyłania danych; 

2) zwykle dostępne prędkości 
pobierania i wysyłania danych, 
dostępne przez 90% doby, 
stanowią nie mniej niż 70% 
maksymalnych prędkości 
pobierania i wysyłania danych; 

3) maksymalne prędkości 
pobierania i wysyłania danych 
są dostępne dla użytkownika 
co najmniej raz na dobę. 

5. Podawane do publicznej 
wiadomości przez dostawcę 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, w 
szczególności w materiałach 
informacyjnych lub 
promocyjnych, deklarowane 
prędkości pobierania i 
wysyłania danych w ramach 
usługi dostępu do sieci 
Internet świadczonej w 
stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej nie mogą 
być wyższe niż maksymalne 
prędkości pobierania i 
wysyłania danych, określane w 
umowie, o której mowa w ust. 
1. 

6. Dostawca publicznie 
dostępnych usług 

pożądane dla zapewnienia stosowania i pełnej skuteczności 
rozporządzenia w państwie członkowskim; 

2) jeżeli samo rozporządzenie przewiduje wydanie określonych 
przepisów krajowych lub przepisów uzupełniających (w ściśle 
określonym zakresie), odbiegających od przepisów 
rozporządzenia; 

3) jeżeli jest to konieczne i celowe, dopuszcza się wprowadzenie 
do krajowego porządku prawnego sankcji (w tym sankcji 
cywilnoprawnych, administracyjnych lub karnych) za 
naruszenie przepisów rozporządzeń unijnych – w tym zakresie, 
w wykonaniu art. 6 Rozporządzenia, stosowne zmiany do Pt 
zostały już wprowadzone nowelą  
z dnia z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy  
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 
niektórych innych ustaw; 

4) jeżeli powtórzenie treści przepisów rozporządzeń w prawie 
krajowym jest pożądane tylko z przyczyny natury techniczno-
legislacyjnych lub organizacyjnych. 
 

Uregulowanie projektowanego art. 62b nie mieszczą się w żadnym ze 
wskazanych wyżej przypadków, co czyni projektowaną zmianę zbędną  
i niedopuszczalną w świetle ugruntowanego orzecznictwa TSUE. Izba 
podkreśla, że w przedmiotowej kwestii nie dochodzi do prostego 
powtórzenia treści obowiązku wynikającego z Rozporządzenia. 
Jednocześnie Rozporządzenie nie daje podstaw dla przyjęcia, że 
wymagane przez art. 4 informacje powinny znaleźć się w umowie w 
wąskim rozumieniu tego słowa wynikającym z art. 56 ust. 3 Pt. 
 
Proponowane zmiany prowadzą do niedopuszczalnej modyfikacji 
treści bezpośrednio stosowalnego przepisu prawa. Konieczne do 
podkreślanie jest, że celem wydania przedmiotowego 
Rozporządzenia było obowiązywanie we wszystkich krajach UE takich 
samych regulacji, a nie regulacji podobnych czy opierających się na 
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telekomunikacyjnych określa 
w umowie o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych 
obejmującej usługę dostępu 
do sieci Internet świadczoną w 
ruchomej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej 
szacunkowe maksymalne 
prędkości pobierania i 
wysyłania danych odrębnie dla 
każdego systemu transmisji 
danych stosowanego do 
świadczenia tej usługi. 

7. Podawane do publicznej 
wiadomości przez dostawcę 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, w 
szczególności w materiałach 
informacyjnych lub 
promocyjnych, deklarowane 
prędkości pobierania i 
wysyłania danych w ramach 
usługi dostępu do sieci 
Internet świadczonej w 
ruchomej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej nie mogą 
być wyższe niż szacunkowe 
maksymalne prędkości 
pobierania i wysyłania danych, 
o których mowa w ust. 6.  
8. Minister właściwy do spraw 
informatyzacji określi, w 
drodze rozporządzenia, 

tych samych założeniach, ale doprecyzowanych w ramach 
ustawodawstwa krajowego.  
 
Przepisy zmiany Pt w art. 62b w sposób restrykcyjny rozszerzają na 
dostawcach usług do Internetu obowiązki w zakresie parametrów 
technicznych prędkości usługi dostępu do Internetu. 
 
Narzucanie dostawcom usług telekomunikacyjnych konkretnych 
wartości parametrów nie znajduje uzasadnienia (również  
w Rozporządzeniu), równocześnie sam Projektodawca zmiany 
dostrzega, że różnice wynikają z czynników obiektywnych, wobec 
czego potwierdza brak podstaw dla ujednolicenia parametrów dla 
wszystkich technologii.  

• W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano: „Poziom 
określonych w umowach minimalnych oraz zwykle dostępnych 
prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług 
dostępu do Internetu w sieciach stacjonarnych określany jest 
na bardzo zróżnicowanym poziomie w stosunku do prędkości 
maksymalnej (w szczególności w bardzo zróżnicowany sposób 
traktowana jest relacja prędkości minimalnej do prędkości 
maksymalnej). Różnice te mają związek się z technologią w 
jakiej świadczona jest dana usługa oraz długością 
wykorzystywanego do jej świadczenia łącza.” 

 
W kontekście parametrów technicznych prędkości usługi dostępu do 
Internetu należy zwrócić uwagę na architekturę budowy sieci 
dostępowych usługi dostępu do Internetu. Zasadniczo sieci te są 
budowane w dwóch modelach P2P (point to point) lub P2MP (point to 
multipoint). Państwo Polskie jako członek organizacji 
standaryzacyjnych m.in. ITU nigdy nie kwestionowała takich zasad 
budowy sieci.  
 
Tymczasem nałożony środek w postaci restrykcyjnych parametrów 
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metodę pomiaru prędkości 
pobierania i wysyłania danych 
w stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, 
wykorzystywaną do określenia 
przez dostawcę publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych w 
umowie o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych 
obejmującej usługę dostępu 
do sieci Internet, prędkości 
pobierania i wysyłania danych, 
o których mowa w ust. 1, 
kierując się potrzebą 
zapewnienia użytkownikom 
końcowym dostępu do 
rzetelnych i przejrzystych 
informacji. 

technicznych prędkości usługi dostępu do Internetu wymaga złożonego 
procesu modernizacji i migracji sieci de facto na model P2P, co wymaga 
miliardowych nakładów inwestycyjnych. Od strony technicznej nie ma 
innej możliwości osiągniecia parametrów prędkości zakładanych w 
projekcie Pt jak modernizacja współdzielonych sieci z P2MP na P2P. 
Taka modernizacja pochłonie ogromne środki finansowe, które nigdy 
nie zostaną odzyskane, ponieważ prędkości osiągane na starej 
miedzianej infrastrukturze nie osiągną nigdy celów Agendy Cyfrowej. 
 
Obecne obwiązki nałożone Rozporządzeniem, nakładają jedynie 
obowiązek zawierania w umowie jasnych i zrozumiałych wyjaśnień 
dotyczących prędkości. Zgodnie z Rozporządzeniem:  „Dostawcy usług 
dostępu do internetu zapewniają, aby każda umowa, która obejmuje 
usługę dostępu do internetu, zawierała co najmniej następujące 
elementy: d) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie dotyczące minimalnych, 
zwykle dostępnych, maksymalnych i deklarowanych prędkości 
pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do internetu w 
przypadku sieci stacjonarnych lub dotyczące szacunkowych 
maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania 
danych w ramach usług dostępu do internetu w przypadku sieci 
ruchomych oraz tego, w jaki sposób znaczne odstępstwa od 
odpowiednich deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych 
mogłyby wpływać na korzystanie przez użytkowników końcowych z 
praw określonych w art. 3 ust. 1”. 
 
Czym innym jest zatem obowiązek wyjaśnienia użytkownikowi  
w sposób jasny i zrozumiały czym są prędkości, a czym innym 
informowanie o prędkościach z konkretnymi parametrami 
technicznymi. Z rozporządzenia wynika tylko i wyłączenie obowiązek 
zawierania w umowie jasnych i zrozumiałych wyjaśnień dotyczących 
prędkości, natomiast zaproponowany przepis  znacząco wykracza poza 
obowiązek informacyjny. 
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Ponadto, wysoce konkurencyjny rynek zapewnia najwyższą jakość 
usługi dostępu do sieci Internet i brak jest jakichkolwiek dowodów na 
to, że projektowane regulacje są niezbędne ze względu na potrzeby 
abonentów. Prezes UKE w wywiadzie udzielonym w lipcu 2017 r., 
odpowiadając na pytanie o to, czy Polacy skarżą się na brak lub złą 
jakość Internetu, stwierdził (podkreślenia własne), że1: 
 
W pierwszym półroczu otrzymaliśmy około 90 skarg na jakość usług. 
To nie jest dużo, ale poprzez zmiany legislacji chcemy dać 
konsumentom świadomość i prawo wyboru. 
 
Jednak to, co widzimy przy okazji monitoringu usług 
szerokopasmowych, to ciągłe rozwarstwienie na Polskę A i B. Ani 
transfer, ani ceny internetu nie są dziś takim problemem jak brak 
dostępności usług w miejscach słabo zurbanizowanych. W makro skali 
drugim problemem jest też deficyt pomysłów rynku, jak rozwijać 
kontent, szczególnie w zakresie usług mobilnych. Operatorzy pokrywają 
popyt, ale rozwiązania jak telemedycyna czy usługi turystyczne to 
protezy. Potrzeba nowej koncepcji w warstwie użytkowej. Inaczej nie 
zahamujemy spadku wartości rynku, a to przecież papierek lakmusowy 
zainteresowania inwestorów polską branżą ICT. 
 
Skoro zatem Prezes UKE przyznaje, że skargi na jakość usługi dostępu 
do Internetu są nieliczne (90 skarg przez 6 miesięcy wobec milionów 
abonentów usług), a transfer nie jest istotnym problem, to powstaje 
oczywiste pytanie jakiemu celowi służy projektowana, bardzo 
restrykcyjna regulacja, skoro rynek doskonale radzi sobie  
z zaspokajaniem potrzeb abonentów pod względem jakości 
oferowanych usług.  
 
 

                                                           
1 http://serwisy.gazetaprawna.pl/telekomunikacja/artykuly/1059050,uke-ochrona-abonentow-telekomy.html  

http://serwisy.gazetaprawna.pl/telekomunikacja/artykuly/1059050,uke-ochrona-abonentow-telekomy.html
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Uwagi dot. ogólnych kwestii kar i kontroli 

2.  Art. 1 pkt 25 Projektu w 
zakresie art.  201 Pt 
 
Art. 201  
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Jeżeli w wyniku kontroli, o 
której mowa w art. 199, 
stwierdzono, że podmiot 
podlegający kontroli, zwany 
dalej „podmiotem 
kontrolowanym”, nie wypełnia 
odnoszących się do niego 
obowiązków wynikających z 
przepisów lub decyzji wydanej 
przez Prezesa UKE, Prezes 
UKE: 
1) nakłada karę, o której 
mowa w art. 209, niezależnie 
od prowadzonego wobec 
tego podmiotu postępowania 
pokontrolnego lub 
2) wydaje zalecenia 
pokontrolne, w których wzywa 
podmiot kontrolowany do 
usunięcia nieprawidłowości 
lub udzielenia wyjaśnień.”, 
b) dodaje się ust. 1a w 
brzmieniu: 
„1a. Usunięcie 
nieprawidłowości lub 
udzielenie wyjaśnień, o 

1. Propozycja usunięcia projektowanego 
zapisu. 
 

2. Propozycja PIIT dot. uspójnienia 
przepisów: 

a) Prezes UKE, celem ustalenia, czy doszło 
do naruszenia przepisów prawa i czy 
zachodzą przesłanki do nałożenia kary 
pieniężnej, musiałby w każdym 
wypadku wszcząć postępowanie 
kontrolne; 

b) postępowanie kontrolne powinno 
zawsze – jeśli stwierdzono 
nieprawidłowości – skutkować 
wydaniem zaleceń pokontrolnych; 

c) Prezes UKE powinien mieć możliwość 
(ale nie obowiązek) nałożenia kary 
pieniężnej w każdym przypadku, gdy 
postępowanie kontrolne wykaże 
naruszenie prawa (naruszenia 
wskazane obecnie w art. 209), bez 
względu na to, czy kontrolowany 
wykonał zalecenia pokontrolne; jeśli 
kontrolowany wykonał zalecenia 
pokontrolne kara pieniężna powinna 
być nakładana tylko i wyłącznie w tych 
przypadkach, gdy przemawiają za tym 
okoliczności naruszenia (skala, 
charakter, skutki) i nałożenie kary jest  
w interesie publicznym; 

d) Prezes UKE nie powinien mieć 

W ocenie Izby nie ma dostatecznego uzasadnienia dla wprowadzenia 
projektowanych zmian, które pozwalałyby Prezesowi UKE na 
nakładanie kar pieniężnych na te podmioty, które w wyniku 
postępowania kontrolnego dostosowały się do zaleceń pokontrolnych 
organu (art. 201), przy jednoczesnym utrzymaniu możliwości 
nakładania kar pieniężnych bez konieczności prowadzenia postępowań 
kontrolnych (art. 209).  
 
Propozycja wypacza instytucję „kontroli” na gruncie prawa 
administracyjnego, która umożliwia kontrolowanemu podmiotowi 
dokonanie poprawy w reakcji na zdefiniowane zastrzeżenia organu 
kontrolującego, bez obawy o nałożenie kary w razie dostosowania się 
do zaleceń pokontrolnych. 
 
W uzasadnieniu do Projektu (str. 13) wskazano, iż zgodnie  
z ustaloną linią orzeczniczą w obecnym stanie prawnym istnieją dwa 
tryby nakładania kar, tj. tryb samoistny, niewymagający wcześniejszego 
postępowania kontrolnego (art. 209 Pt) oraz w tryb z art. 201 Pt, który 
przewiduje możliwość nałożenia kary w przypadku niedostosowania się 
kontrolowanego do zleceń pokontrolnych. Tym samym Prezes UKE już 
w obecnym stanie prawnym – co potwierdza uzasadnienie Projektu – 
dysponuje narzędziami prawnymi, które pozwalają na nakładanie kar 
pieniężnych, również bez konieczności prowadzenia kontroli.  
 
Nieuprawniona jest argumentacja zawarta w uzasadnieniu Projektu,  
iż „niektóre podmioty mogą - nawet umyślnie - dokonywać naruszeń, 
mając świadomość, że jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli Prezes 
UKE stwierdzi nieprawidłowość, to dojdzie do tego właśnie w wyniku 
kontroli”. Nie można się zgodzić z takim stwierdzeniem. Biorąc pod 
uwagę, iż – jak wykazano powyżej i potwierdzono w uzasadnieniu 
Projektu – Prezes UKE może nałożyć karę pieniężną bez konieczności 
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których mowa w ust. 1 pkt 2, 
powinno nastąpić w terminie 
wskazanym przez Prezesa 
UKE, nie krótszym niż 30 dni 
od dnia doręczenia zaleceń 
pokontrolnych podmiotowi 
kontrolowanemu.”, 
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W zaleceniach 
pokontrolnych, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes 
UKE może określić inny termin 
udzielenia wyjaśnień lub 
usunięcia nieprawidłowości. 
Termin określony w wezwaniu 
może być krótszy niż 30 dni 
jedynie w przypadku, gdy 
podmiot kontrolowany, do 
którego odnosi się wezwanie, 
wyraził na to zgodę lub 
naruszenia wskazane w 
zaleceniach pokontrolnych 
powtarzały się w przeszłości.”, 
d) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje 
brzmienie: 
„3) nałożyć karę, o której 
mowa w art. 209, chyba że na 
podstawie ust. 1 pkt 2 zostało 
już wszczęte postępowanie w 
sprawie nałożenia kary za 
niewypełnienie tych 
obowiązków.” 

możliwości nakładania kar pieniężnych 
bez wcześniejszego przeprowadzenia 
postępowania kontrolnego i wydania 
zaleceń pokontrolnych.  

 

prowadzenia kontroli (na podstawie art. 209 Pt), założenie że 
racjonalny przedsiębiorca dokonywałby świadomych naruszeń prawa, 
licząc, na to że naruszenie zostanie wykryte w toku kontroli, a nie na 
podstawie informacji uzyskanych przez Prezesa UKE poza 
postępowaniem kontrolnym, jest nie do zaakceptowania. Każdy 
przedsiębiorca telekomunikacyjny musi się liczyć i liczy się  
z możliwością zastosowania przez Prezesa UKE kompetencji 
wynikających z art. 209 Pt.  
 
Niezależnie od powyższych uwag pragniemy podkreślić, iż dualizm 
trybów nakładania kar pieniężnych przez Prezesa UKE (art. 201  
i art. 209 Pt), nie służy ani pewności prawa niezbędnej do prowadzenia 
działalności gospodarczej, ani przejrzystości i jednolitym przesłankom 
stosowania prawa, ani nie ułatwia Prezesowi UKE egzekwowania 
istniejących regulacji. Jeśli zatem intencją projektodawcy jest reforma i 
uporządkowanie obecnego, niejasnego, stanu prawnego, to 
postulujemy kompleksowy przegląd analizowanych przepisów tak, aby 
uczynić analizowane regulacje bardziej przejrzystymi, przewidywalnymi 
zarówno dla uczestników rynku jak i Prezesa UKE.  
 
Nowa propozycja procedury uchyliłaby obecny dualizm, gwarantując z 
jednej strony Prezesowi UKE możliwość (a nie obowiązek) nałożenia 
kary pieniężnej w każdym przypadku, gdy stwierdzono naruszenie 
prawa i wymaga tego interes publiczny, a z drugiej strony taka 
procedura gwarantowałaby, że każdy kontrolowany ma szansę 
wypowiedzenia się i dostosowania swojej działalności do zaleceń 
wydanych przez Prezesa UKE.  
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3. Art. 2  Projektu w zakresie 
art. 79 ust. 2 ustawy o 
swobodzie działalności 
gospodarczej 
 
Art. 79 ust. ust. 2 po pkt 6 
kropkę zastępuje się 
średnikiem i dodaje się pkt 7 
w brzmieniu: 
7) kontrola jest 
przeprowadzana na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 16 
lipca 2004 r. 
– Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. 2016 poz. 1489, 1579, 
1823, 1948, 1954 i poz. 
2003). 

Propozycja usunięcia projektowanego zapisu. 
 

W ocenie Izby brak jest podstaw do uznania, że charakter i cel 
postępowań kontrolnych prowadzonych przez Prezesa UKE uzasadniają 
wyłączenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, dotyczących obowiązku zawiadamiania  
o zamiarze wszczęcia kontroli, pamiętając, że przepisy te mają chronić 
przedsiębiorców przez nadmiernymi obciążeniami związanymi z 
licznymi kontrolami prowadzonymi przez bardzo liczne i różne 
instytucje państwa.  
 
Racjonalny ustawodawca powinien ocenić obiektywnie, w których 
przypadkach chronione wartości, ryzyko i konsekwencje naruszenia 
uzasadniają odstąpienie od stosowania przepisów, których celem jest z 
kolei ochrona innej konstytucyjnej wartości, jaką jest wolność 
działalności gospodarczej (art. 20 i 22 Konstytucji RP). Bezkrytyczne 
uznawanie, że każde kolejne wykonywanie zadań przez organy 
administracji publicznej jest ważniejsze od wolności działalności 
gospodarczej powoduje, iż gwarancje przewidziane w ustawie o 
swobodzie działalności gospodarczej (którą ma zastąpić projektowana 
ustawa Prawo przedsiębiorców, będąca główną ustawą pakietu 
„Konstytucji Biznesu”), ze względu na ilość wyłączeń i wyjątków od ich 
stosowania, stają się pustymi deklaracjami. Planowana nowelizacja 
istotnie ogranicza swobodę gospodarczą operatorów 
telekomunikacyjnych, narażając ich na niespodziewane kontrole 
zakłócające działalność biznesową.   
 
Również uzasadnienie Projektu (str. 14) nie zawiera przekonywujących 
argumentów, które uzasadniałyby zwolnienie Prezesa UKE z obowiązku 
zawiadomienia o wszczęciu kontroli. W uzasadnieniu znajduje się 
nieuprawniona i daleko idąca sugestia, iż kontrolowani przedsiębiorcy 
dokonują masowo rekonfiguracji swoich urządzeń po otrzymaniu 
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, co ma wynikać z faktu, iż 
nieprawidłowości są wykrywane „jedynie” w przypadku 43% 
kontrolowanych podmiotów. Uzasadnienie Projektu sugeruje zatem, że  
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w pozostałych przypadkach (tj. 57%) kontrolowani przedsiębiorcy 
dokonywali rekonfiguracji urządzeń po otrzymaniu zawiadomienia o 
zamiarze kontroli. Przedstawiona w uzasadnieniu argumentacja 
prowadzi do nielogicznego i niemożliwego do zaakceptowania 
wniosku, że zmiana przepisów w analizowanym zakresie nie byłaby 
konieczna, gdyby kontrole Prezesa UKE wykazywały nieprawidłowości 
w 100% przypadków.  
 
Wprawdzie już obecnie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 
umożliwia przeprowadzenie kontroli bez uprzedzenia w 6 przypadkach 
(np. bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, kontrola w trybie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów), to jednak tylko w 
szczególnych sytuacjach mogło to dotyczyć kontroli z zakresu Prawa 
telekomunikacyjnego. Po nowelizacji każde postępowanie kontrolne na 
gruncie Prawa telekomunikacyjnego będzie można przeprowadzić bez 
uprzedniego powiadomienia, co wydaje się szczególnie nieuzasadnione 
biorąc pod uwagę, że w ramach wyjątków w art. 79 ust. 2 wśród 
wymienionych ustaw niezapowiedziana kontrola ograniczona została 
do konkretnie wskazanych podstaw prawnych (np.  kontrola taka jest 
prowadzona na podstawie art. 23c lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne).  
 

 

Uwagi dot. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
 

4. Art. 3 Projektu dot. zmian  
w ustawie z dnia 7 maja 2010 
r. o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych 
 

1. W pierwszej kolejności, wnosimy  
o wykreślenie z projektu ustawy art. 3 pkt 
3).  

 
2. Alternatywnie Izba proponuje następujące 

rozwiązanie, jako wariant minimalny: 

• Należy utrzymać wymóg wydania zgody 
UKE, przy czym dzięki określeniu 

Zakładana zmiana przepisów dot. całkowitej liberalizacji zasad 
i warunków prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego 
tzw. hot-spotów, jako punktów bezpłatnego korzystania z sieci Wi-Fi. 
 
W szczególności celem jest usunięcie faktycznej kontroli UKE nad 
świadczeniem tych usług, sprawowanej dotychczas poprzez analizę 
sytuacji na lokalnym rynku, w tym konsultacje publiczne oraz 
następujące po nich określenie warunków świadczenia usługi  
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ramowych parametrów  
w rozporządzeniu byłaby to procedura 
uproszczona i przyspieszona. 
Uzasadnione jest wprowadzenie wzoru 
wniosku. 

• Zachowanie przesłanki niezaspokojenia 
zapotrzebowania użytkowników 
końcowych w zakresie dostępu do usług 
telekomunikacyjnych, jako jednego  
z warunków dopuszczających możliwość 
uruchomienia przez JST usługi dostępu do 
Internetu, świadczonej bez pobierania 
opłat lub w zamian za opłatę niższą niż 
cena rynkowa. 

• Należy doprecyzować pojęcie „miejsca 
publicznego”, które aktualnie nie jest 
zdefiniowane w przepisach prawa, wobec 
czego nie jest jasny jego zakres. Brak 
zdefiniowania tego pojęcia może 
prowadzić do nadużywania uprawnienia 
przez JST, a tym samym istotnego 
zagrożenia naruszenia warunków 
konkurencyjnych. 

• Delacja ustawowa do wydania akty 
wykonawczego powinna wskazywać obok 
uwzględnionego już interesu 
użytkowników końcowych również 
interes dostawców usług 
telekomunikacyjnych jako jedną z 
wytycznych.  

• Upoważnienie do wydania aktu 
wykonawczego w art. 7 ust. 1b: 
o należy uzupełnić o wskazanie 

w decyzji administracyjnej. Jedynym faktycznym ograniczeniem 
swobody działalności JST w tym zakresie byłoby ograniczenie do miejsc 
publicznych (niezdefiniowanych w projekcie ustawy, ani innym 
powszechnie obowiązującym akcie prawnym) oraz do wymogu 
świadczenia usługi o parametrach określonych w rozporządzeniu, jako 
minimum, a nie jak dotychczas maksimum. 
 
Odnosząc się do tych założeń, eliminujących konieczność uzyskania 
zgody Prezesa UKE na rozpoczęcie świadczenia bezpłatnej usługi 
dostępu do Internetu przez JST, należy przede wszystkim wskazać, że 
są one zadecydowanie zbyt daleko idące i jako takie niosą istotne 
zagrożenia dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku 
telekomunikacyjnego. 
 
Podejmowanie przez jednostki samorządu terytorialnego działalności w 
zakresie usługi darmowego dostępu do Internetu zawsze będzie 
wywierać wpływ na rynek telekomunikacyjny. Oddziaływanie to z 
jednej strony może mieć charakter pozytywny ze względu na 
zapewnienie osobom wykluczonym cyfrowo możliwości korzystania z 
usługi dostępu do Internetu, zwiększeniem zainteresowania 
technologiami informacyjno– komunikacyjnymi, a z drugiej strony 
działalność taka może powodować stagnację lokalnego rynku 
telekomunikacyjnego i zakłócać rozwój konkurencji. Brak określenia 
maksymalnych wymagań dla tego typu usług, a także brak konsultacji  
i rozstrzygnięcia Prezesa UKE w tego typu sprawach może spowodować 
brak kontroli nad uruchamianiem kolejnych inicjatyw przez jednostki 
samorządowe, a tym samym zwiększyć zasięg darmowej usługi tam 
gdzie usługa ta powinna być płatna.  
 
Należy przypomnieć, iż ideą, przyświecającą tworzeniu przez JST 
publicznych, bezpłatnych hot-spotów, było zapewnienie –  
w szczególności na obszarach, gdzie potrzeby nie były zaspokajane 
przez usługi komercyjne – możliwości korzystania z podstawowych 
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parametrów maksymalnych, w tym 
odnoszących się do czasu trwania 
połączenia, a także maksymalnego 
wolumenu danych, za zastrzeżeniem 
w projektowanym art. 7 ust. 1a, że 
transmisja danych w ramach usługi 
nie może być niższa od prędkości 
minimalnej ani wyższa od prędkości 
maksymalnej; 

o należy uzupełnić o określenie 
sposobu uwzględnienia technicznych 
ograniczeń parametrów usługi w 
przypadku jej świadczenia w miejscu 
publicznym, ale posiadającym 
również charakter mieszkalny, np. 
place, skwery otoczone zabudową 
mieszkalną 

o zwrot „prędkość” należy zastąpić 
zwrotem „szybkość”. 

• Warunki minimalne dostępu bezpłatnego, 
które będą określone w rozporządzeniu, 
muszą podlegać konsultacjom rynkowym 
w celu określenia takich parametrów 
usługi bezpłatnej, aby nie nastąpiło 
zaburzenie konkurencji na rynku bądź 
pojawienie się czynników zniechęcających 
do inwestycji w sieci NGA.  

• Warunki określone w planowanym 
rozporządzeniu powinny podlegać 
obowiązkowej cyklicznej weryfikacji (np. 
co 2 lata). W wyniku takiej weryfikacji 
powinno być dopuszczone ograniczenie 
parametrów usługi bezpłatnej w 

usług i treści cyfrowych, dostępnych w Internecie. Celem była (i 
powinna pozostać) walka z wykluczeniem cyfrowym, z jednoczesnym 
poszanowaniem zasady, iż publiczne hot-spoty nie są i nie mogą 
stanowić usługi zastępującej i wypierającej usługę dostępu do 
Internetu świadczoną na zasadach rynkowych przez przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych. W związku z tym przepisy obecnie są tak 
skonstruowane, aby zapewnić dostęp do sieci w stopniu 
wystarczającym do korzystania z większości usług, ale bez 
konkurowania z usługami komercyjnymi (stąd szereg ograniczeń takich 
jak konieczność wydania zgody przez UKE, prowadzenie analiz wpływu 
na rynek, prędkości maksymalne, cykliczne przerywanie sesji itd.). 
 
Nie ulega wątpliwości, iż prędkość maksymalna w ramach usług 
oferowanych przez JST powinna być dostosowana do dokonującego się 
postępu technicznego i z biegiem lat powinna być zwiększana, tak aby 
stale zapewniać dostęp do podstawowych treści i usług online. Zamiast 
tego, Projekt przewiduje całkowite odwrócenie dotychczasowej (wciąż 
aktualnej) filozofii, gdyż w miejsce prędkości maksymalnych przewiduje 
wprowadzenie prędkości minimalnych, bez jakiegokolwiek odniesienia 
się do wpływu takich zmian na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 
w szczególności małych i średnich działających na rynkach lokalnych. 
Oczywistym jest, iż zapewnienie przez JST publicznych hot–spotów, 
oferujących przepływności zbliżone, porównywalne albo nawet wyższe 
od parametrów usług świadczonych na warunkach rynkowych, 
doprowadzi do upadłości bardzo wielu lokalnych dostawców usług. Nie 
zmieni tego fakt, iż Projekt przewiduje możliwość uruchomienia hot-
spotu wyłącznie w miejscu publicznym, gdyż wykorzystywana w tym 
celu technologia radiowa w zasadzie uniemożliwia precyzyjne 
„zamknięcie” sygnału w obrębie określonego budynku czy placu. W 
efekcie nieuniknione jest, że w zasięgu tak działających publicznych 
hot-spotów, oferujących parametry konkurencyjne w stosunku do 
ofert rynkowych, znajdą się tysiące osób, które nigdy nie zostaną 
abonentami usług komercyjnych albo przestaną z nich korzystać.  
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przypadku zidentyfikowania przypadków 
zaburzenia konkurencji bądź ograniczenia 
inwestycji prywatnych na skutek 
świadczenia bezpłatnych usług.  

• Prezes UKE powinien mieć prawo do 
wydania decyzji nakazującej zmianę 
parametrów usługi bezpłatnej na 
uzasadniony wniosek przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego.  

• Decyzje dotyczące świadczenia usługi 
bezpłatnej powinny być wydawane na 
określony czas (np. 2 lata). Po tym okresie 
następowałoby przedłużenie czasu 
świadczenia usługi bezpłatnej  
w przypadkach, gdy: 
o warunki ramowe określające 

parametry bezpłatnej usługi nie 
ulegną zmianie; 

o Prezes UKE nie zgłosił sprzeciwu 

• Należy wzmocnić mechanizmy nadzoru 
UKE nad prowadzoną działalnością JST, w 
tym, w tym zasadne jest wprowadzenie 
możliwości nałożenia kar pieniężnych na 
podstawie art. 209 PT za prowadzenie 
działalności  
w sposób niezgodny z decyzją lub 
planowanym do wydania 
rozporządzeniem. 

 

 
Wprowadzenie nowych zapisów oznaczałoby automatyczne 
umożliwienie świadczenia bezpłatnej usługi szerokopasmowej  
o określonych (obecnie jeszcze nieustalonych parametrach) bez 
żadnych konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym. 
 
Dotychczasowa praktyka, potwierdzona stanowiskami oraz licznymi 
decyzjami Prezesa UKE w sposób uzasadniony  
i proporcjonalny wprowadzała zabezpieczenie przed zaburzeniami 
konkurencji na lokalnym rynku przez bezpłatną usługę świadczoną 
przez JST: 

• Prezes UKE przed wydaniem indywidualnych decyzji, określił 
warunki ramowe usługi bezpłatnej świadczonej przez JST; 

• Prezes UKE dokonywał analizy wpływu bezpłatnej usługi na 
lokalny rynek (po uprzednim odpytaniu poszczególnych 
przedsiębiorców przez JST); 

• każdy przedsiębiorca miał możliwość wskazania wpływu 
bezpłatnej usługi na rynek lokalny; 

• Prezes UKE zapewniał uwzględnienie stanowiska każdej ze 
stron. 

 
Jednocześnie, w ocenie Izby, przedstawione uzasadnienie, zupełnie nie 
potwierdza przyjętych wniosków, a wręcz sposób interpretacji 
aktualnego stanu rzeczy, można uznać za istotnie nieuprawniony:  

• Zaproponowane zmiany w Megaustawie będą wypełnieniem 
jednego z celów strategicznych postawionych przez Komisję 
Europejską do 2025 r., jakim jest wyposażenie w gigabitowe 
łącza internetowe miejsc, gdzie są świadczone usługi publiczne, 
takich jak placówki administracji publicznej, biblioteki i szpitale. 

o Proponowana zmiana nie będzie miała żadnego 
praktycznego znaczenia dla realizacji łączy 
gigabitowych do wymienionych punktów, z uwagi na 
fakt, że dotyczy jedynie nadajników Wi-Fi, które 
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łączami „gigabitowymi” światłowodowymi lub 
radioliniowymi mogłyby być zasilane. Jednocześnie 
sieci Wi-Fi w praktyce nie umożliwiają łączności 
„gigabitowej”. 

o Przykładowo łącza „gigabitowe” dla szkół realizują 
głównie operatorzy prywatni w ramach własnych 
inwestycji lub projektów POPC. 

o Zmianami pomagającymi w realizacji tych celów byłoby 
usunięcie „barier inwestycyjnych” w tym obniżenie 
kosztów zajęcia nieruchomości publicznych, tj. pasów 
drogowych dróg samorządowych. 

• Dotychczasowa praktyka regulacji bezpłatnego dostępu do 
Internetu świadczonego przez JST pokazuje, że długi czas 
trwania postępowań administracyjnych, w zakresie 
wydawanych zgód na podstawie obowiązujących przepisów 
Megaustawy, spowodowany jest złożoną procedurą, w tym 
koniecznością przeprowadzenia analizy lokalnego rynku 
telekomunikacyjnego oraz konsultacji projektu rozstrzygnięcia. 

o Likwidacja procedury istotnej dla ochrony warunków 
konkurencyjnych nie jest rozwiązaniem problemu 
przewlekłości postępowań w UKE. 

o Poziom skomplikowania postępowania potwierdza 
jedynie na ile są to kwestie istotne i wymagające 
wieloaspektowej oceny. 

• W ostatnim czasie brak jest jakichkolwiek uwag ze strony 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych w przeprowadzanych 
postępowaniach konsultacyjnych (wyłącznie Prezes UOKiK 
wyraża pozytywną opinię dla świadczonych przez JST usług w 
zakresie bezpłatnego dostępu do Internetu). Nie występują 
także odwołania stron od decyzji Prezesa UKE wydawanych w I 
instancji do SOKiK, pomimo przewidzianego prawem trybu 
odwoławczego. 

o Brak uwag w toku konsultacji, nie uprawnia do 
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wniosku, że operatorzy nie są zainteresowani 
prowadzonymi postępowaniami, ale świadczy  
o tym, że wypracowane i stosowane przez Prezesa UKE 
na gruncie obowiązujących przepisów funkcjonują 
prawidłowo. Zostały one wypracowane w wyniku 
pierwotnie prowadzonego dialogu i stanowią rynkowy 
konsensus. Identyczna sytuacja dotyczy braku odwołań 
od decyzji Prezesa UKE. 

• Należy zauważyć, iż pomimo cyklicznego przeglądu stanowiska 
Prezesa UKE w tym zakresie i stopniowego podnoszenia 
maksymalnej przepływności łącza bezpłatnej usługi (aktualnie 
1 Mbit/s w miejscach publicznych), nadal pozostaje ona mało 
atrakcyjna dla potencjalnego użytkownika – co potwierdza 
badanie konsumenckie Prezesa UKE z 2015 r. dotyczące 
klientów indywidualnych (tylko 14% ankietowanych wyraziło 
zainteresowanie korzystaniem  
z darmowej usługi o podstawowych parametrach). 

o Uwzględniając zasadność stopniowego podnoszenia 
parametrów usług nieodpłatnych, obarczonym błędem 
wydaje się założenie, że usługa bezpłatna, 
funkcjonująca w otoczeniu innych usług komercyjnych, 
powinna posiadać parametry do nich konkurencyjne 
lub nawet wyższe, tak aby cieszyła się popularnością 
użytkowników. Usługi bezpłatne na rynku 
konkurencyjnym nie powinny mieć bowiem w żadnym 
wypadku charakteru substytucyjnego. 

 
Poza powyższym, w uzasadnieniu ani Ocenie Skutków Regulacji nie 
przedstawiono żadnej oceny wpływu projektowanych zmian na 
konkurencyjność rynku, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych. Jedynym analizowanym aspektem było założenie 
konieczności zaspokojenia popytu na tego typu usługi – który zakłada 
się, że istnieje. Pominięto również kwestie wpływu wprowadzanej 
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zmiany na poziom inwestycji prywatnych, w tym ich potencjalne 
wypieranie przez inicjatywy podejmowane przez JST, na podstawie 
proponowanych zmiany przepisów. 
 
Biorąc pod uwagę bardzo prawdopodobne, negatywne konsekwencje 
projektowanych zmian na rynek małych i średnich przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, zwracamy uwagę na konieczność uzupełnienia 
OSR do Projektu, który obecnie nie wskazuje żadnych negatywnych 
konsekwencji projektowanych zmian dla przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych czy rynku pracy.   
 

5. Propozycja modyfikacji art. 24 
ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz art. 
33 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne dot. 
obowiązku przekazywania 
umów  
 

Art. 24 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych, art. 33 
ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz art. 9a 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
telekomunikacyjne oraz o zmianie innych 
ustaw (przepis przejściowy) 
 
Art. 24 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych otrzymuje 
brzmienie: 
„1. Prezes UKE może wezwać przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego lub operatora sieci do 
przekazania tekstów umów o dostępie do 
infrastruktury technicznej zawartych przez te 
podmioty w okresie ostatnich 6 miesięcy.” 
 
Analogiczną zmianę proponujemy wprowadzić 
w art. 33 ustawy Prawo telekomunikacyjne 
poprzez nadanie mu brzmienia: 
„1. Prezes UKE może wezwać przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego obowiązanego na 
podstawie art. 34 lub art. 45 oraz podmiot, o 

Postulujemy modyfikację art. 24, poprzez zastąpienie bezwzględnego 
obowiązku przekazywania umów, wprowadzeniem możliwości 
wezwania przez Prezesa UKE do przekazania przez określony podmiot 
określonej kategorii umów. Taka zmiana powinna zostać uzupełniona 
o regulację intertemporalną wskazującą, że do dotychczas zawartych 
umów stosuje się przepisy nowe. 
 
W ocenie Izby aktualnie obowiązujący przepis z jednej strony stanowi 
dla stron umów dot. szerokiego katalogu umów „dostępowych” 
zbytnie i zbędne obciążenie. Z drugiej strony przepis jest nieprecyzyjny, 
przez co utrudnione jest jego stosowanie. 
 
Pierwotnie przepis odnosił się wyłącznie do relatywnie precyzyjnie 
określonego katalogu umów o dostępie do infrastruktury 
przedsiębiorców elektroenergetycznych oraz wodociągowo-
kanalizacyjnych, umów o dostępie do infrastruktury 
współfinansowanej ze środków publicznych, a także umów  
o dostępie do budynków. Ich celem miało być umożliwienie Prezesowi 
UKE zapoznania się z pierwszymi, zawieranymi pod rządami 
„megaustawy” umowami.  
 
Aktualnie stracił on jednak swoje pierwotne praktyczne znaczenie, 
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którym mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8, 
będący stroną umowy o dostępie 
telekomunikacyjnym, do przekazania tekstów 
umów zawartych przez te podmioty w okresie 
ostatnich 6 miesięcy.” 
 
Uzupełniając powyższe zmiany proponujemy 
także dodanie art. 9a do ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz o 
zmianie innych ustaw w brzmieniu: 
„Art. 9a. 1. Do umów o dostępie 
telekomunikacyjnym objętych obowiązkiem, o 
którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy 
zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, stosuje 
się przepis art. 33 ust. 1 ustawy zmienianej 
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą. 
2. Do umów, o których mowa w art. 18 ust. 1, 
art. 27 ust. 2, art. 30 ust. 4 oraz art. 36b ust. 4 
ustawy zmienianej w art. 3 niniejszej ustawy, 
zawartych przed dniem w życie niniejszej 
ustawy, stosuje się przepis art. 24 ust. 1 ustawy 
zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą.” 
 

albowiem praktyki rynkowe, a także linia decyzyjna Prezesa UKE 
zostały już ustabilizowane.  
 
Jednocześnie z uwagi na dokonane zeszłoroczną nowelizacją 
megaustawy, znaczne rozszerzenie kategorii „umów o dostępie do 
infrastruktury technicznej”, a także dodanie nowych typów umów dot. 
koordynacji robót, zakres umów, jakie powinny być przekazywane do 
Prezesa UKE rozrósł się do zakresu, którego ramy trudno bliżej określić 
- podobnie jak trudny do ustalenia jest zakres kluczowego pojęcia 
„infrastruktury technicznej” definiowanej przecież poprzez katalog 
otwarty.  
 
Dodatkowo, praktyką rynkową nie jest zawieranie wszystkich umów 
wyraźnie w oparciu o określone przepisy „megaustawy”, lecz w ramach 
zasady „swobody umów”. W ten sposób relacje stron określane są w 
umowach o charakterze cywilnych umów kodeksowych lub 
pozakodeksowych, a nie umów nazwanych i opisanych w megaustawie. 
W praktyce zawierane umowy oparte są na wzorach przyjętych w 
danym przedsiębiorstwie, zatem przekazywanie tysięcy umów o niemal 
identycznej treści nie znajduje uzasadnienia. 
 
Ponadto zwrócić można uwagę, na obowiązujące nieprecyzyjne 
określenie podmiotu obowiązanego do przekazania „tekstu umowy” do 
Prezesa UKE. Art. 24 ust. 1 wskazuje, że tekst powinna przekazać 
„strona umowy”. Takie sformułowanie obowiązku utrudnia ustalenie 
czy konieczne jest przekazanie tekstu umowy przez obie strony, czy 
jednak wystarczające jest jego przekazanie przez jedną ze stron. Gdyby 
jak wskazuje interpretacja językowa, teksty umów, miały przekazywać 
obie strony, przy aktualnej ogromnej dynamice realizacji projektów 
inwestycyjnych oraz związanych w tym umów, wykonanie tego 
obowiązku generowałoby znaczne sumaryczne koszty po stronie 
podmiotów obowiązanych, a po stronie Prezesa UKE – konieczność 
organizacji odpowiednio pojemnych archiwów do przechowywania 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3dambzga3tsltqmfyc4mzwgeytmobsg4
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3dambzga3tsltqmfyc4mzwgeytmobvgq
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3dambzga3tsltqmfyc4mzwgeytmobwge
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tych dokumentów. 
 
Jednocześnie, rozumiejąc konieczność posiadania przez Prezesa UKE, 
narzędzia pozwalającego na weryfikację trendów rynkowych oraz 
odpowiednie do nich planowanie polityki regulacyjnej, jako 
uzasadniony, ewentualny obowiązek informacyjny identyfikujemy 
konieczność przekazywania określonych kategorii umów, po wezwaniu 
przez Prezesa UKE. 
 

 

Uwagi dot. dodatkowych postulatów 
 

Propozycja dodania  art. 126a PT dot. zarządzania numeracją dla przypadków, 
 gdy przedsiębiorca telekomunikacyjny traci zdolność do świadczenia usług 

6. Dodanie art. 126a  
w ustawie Prawo 
telekomunikacyjne 

Propozycja nowego artykułu 126a Pt: 
 
Art. 126 a  
1. W wyjątkowych przypadkach, wymagających 
pilnego działania ze względu na bezpośrednie i 
poważne zagrożenie naruszenia 
interoperacyjności lub ciągłości świadczenia 
usług telekomunikacyjnych w sieciach 
telekomunikacyjnych oraz konkurencyjności lub 
interesów użytkowników, Prezes UKE może 
wydać decyzję bez przeprowadzenia 
postępowania, o którym mowa w art. 126 ust. 
2 i 3 ustawy na okres nieprzekraczający 6 
miesięcy. 
2. Numeracja przyznana w trybie, wskazanym 
w ust. 1 jest wykorzystywana przez danego 
operatora nieodpłatnie przez okres 
obowiązywania decyzji.  
3. Wydanie kolejnej decyzji w sprawach, o 

Istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w przepisach Pt w zakresie 
zarządzania numeracją na styku UKE/przedsiębiorcy telekomunikacyjni 
dla przypadków gdy przedsiębiorca telekomunikacyjny traci zdolność 
do świadczenia usług telekomunikacyjnych („upadający operator”),  
a tym samym istnieje wysoka konieczność „przejęcia” numeracji przez 
nowego operatora celem utrzymania ciągłości świadczenia usług na 
danej numeracji. W ramach PIIT proponujemy następujące 
rozwiązanie: 

a. W przypadku zidentyfikowania nagminnych przypadków 
problemów z połączeniami lub braku realizacji połączeń do 
danego zakresu numeracji -  co może świadczyć o problemach 
operacyjnych leżących po stronie operatora posiadającego dany 
zakres - operator, który zaobserwuje takie nieprawidłowości, 
przekaże taką informację do UKE. W informacji takiej wskaże,  
iż istnieje ryzyko utraty ciągłości świadczenia usług, z uwagi na 
nieotrzymywanie połączeń przez swoich klientów. 

b. UKE, mając na uwadze utratę zdolności do świadczenia usług 
przez danego operatora,  wszczyna postępowanie o odebranie 
danego zakresu numeracji.  
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których mowa w ust. 1, w tym również decyzji 
w treści odpowiadającej - z wyjątkiem okresu 
obowiązywania - decyzji wydanej uprzednio, 
poprzedza się postępowaniem, o którym mowa 
w art. 126 ust. 2 i 3 ustawy. Decyzja taka 
wyłącza stosowanie decyzji, o której mowa w 
ust. 1, przed upływem okresu jej 
obowiązywania. 

c. UKE informuje operatorów o wszczęciu postępowania  
o odebraniu danego zakresu numeracji (komunikat do 
operatorów i użytkowników na stronie internetowej/SOU PLI 
CBD). 

d. UKE zaprasza operatorów (komunikat do rynku na stronie 
internetowej/SOU PLI CBD) do składania wniosków o numerację 
dla danego bloku numeracji (jeszcze w trakcie postępowania  
o odebraniu numeracji), w celu zapewnienia ciągłości świadczenia 
usług. Jednocześnie operatorzy dostarczają listę numerów 
przeniesionych z danego bloku numeracji, w celu odtworzenia 
bazy numerów przeniesionych. Jest to również czas dla 
użytkowników końcowych do zgłaszania faktu wykorzystywania 
danej numeracji w relacji z „upadającym” operatorem. 

e. UKE publikuje listę podmiotów zainteresowanych pozyskaniem 
numeracji (komunikat do rynku na stronie internetowej/SOU PLI 
CBD). 

f. W przypadku, gdy jest więcej chętnych niż jeden operator na 
dany blok numerów, UKE powinno mieć możliwość przyznania 
numeracji w oparciu o nadzwyczajną procedurę. UKE powinno 
przyznać  zasób numeracji podmiotowi, który ma najwięcej 
numerów w danym bloku. Jest to odejście od instytucji przetargu 
na numerację dla tej sytuacji, z uwagi na to, iż proces przetargu 
na numerację może trwać długo (nigdy taka procedura nie 
została jeszcze przeprowadzana), co może przedłużać negatywny 
stan dla użytkowników korzystających z tej numeracji.  

g. Odzyskana numeracja nie jest pełnowartościowa, ponieważ blok 
numeracji będzie „poszatkowany” – część numerów, poprzez 
proces przenośności numerów będzie w posiadaniu abonentów 
innych operatorów. W związku z obniżoną wartością bloku 
numeracji, uzasadnione jest aby odzyskana numeracja 
przydzielona „nowemu” operatorowi była bezpłatna przez okres 
przynajmniej trwania decyzji tymczasowej.  
 



 

Strona 19 z 25 
 

Propozycje regulacji dot. zwalczania nadużyć telekomunikacyjnych 

 
PIIT przedstawia stanowisko dotyczące szczegółowych propozycji w zakresie rozwiązań prawnych zmierzających do ograniczenia lub wyeliminowania zjawiska 
nielegalnego ruchu oraz nieuprawnionej zmianie informacji adresowej jako nadużyć telekomunikacyjnych.  
 
Należy podkreślić, że bez wsparcia organów administracji jakakolwiek próba wyeliminowania nadużyć w telekomunikacji może nie przynieść oczekiwanych 
skutków. Działalność taka - niezdefiniowana przez prawo, jako nielegalna- nosi znamiona działalności telekomunikacyjnej jedynie  
z nazwy i nie ma nic wspólnego z przyjętymi w obrocie gospodarczym regułami oraz dobrymi praktykami. Charakter tej działalności ma na celu uzyskanie 
nieuzasadnionych korzyści materialnych, powodujących wyrządzenie szkody przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. 
 
W ocenie PIIT należy podjąć zatem niezbędne starania w celu przyjęcia odpowiednich środków prawnych, które będą mogły być skutecznie wykorzystane do 
zwalczania różnego rodzaju nadużyć telekomunikacyjnych. Chcielibyśmy, aby niniejsza propozycja Izby stanowiła ważny głos rynku będącym wspólnym 
wysiłkiem operatorów do powstrzymania szerokiej skali tych zjawisk. 
 
Zjawisko „nadużyć telekomunikacyjnych” od dłuższego czasu jest przedmiotem wielu dyskusji prowadzonych w środowisku telekomunikacyjnym. Praktycznie 
każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny realizuje samodzielnie działania w zakresie zwalczania nadużyć telekomunikacyjnych dzięki czemu wypracowane 
zostały własne metody działania, na które składają się stosowane procedury, technologie oraz zespoły pracownicze. Niestety samo wdrażanie indywidualnych 
działań nie jest wystarczające wobec braku odpowiednich  rozwiązań systemowych. Zjawisko nadużyć dotyka nie tylko przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 
ale również użytkowników końcowych, którzy stają się ofiarami takich nadużyć. Ponadto, nadużycie telekomunikacyjne polegające na ingerencji w numer 
abonenta A uniemożliwia identyfikację abonenta inicjującego połączenia, co ma istotne znaczenia dla realizacji obowiązków przez uprawnione podmioty 
(służby).  
Należy jednocześnie podkreślić, iż sprawcami niektórych nadużyć telekomunikacyjnych są podmioty podszywające się pod abonentów, a więc osoby albo 
organizacje, które kupują usługi telekomunikacyjne oraz organizują swoją działalność w taki sposób, aby w sposób nieuczciwy generować sztuczny ruch  
i zarabiać na tak generowanym ruchu telekomunikacyjnym, ukrywając się pod płaszczykiem przeciętnego abonenta. Takie osoby  
(a najprawdopodobniej grupy osób) wykorzystują coraz bardziej zaawansowane i wyrafinowane narzędzia i mechanizmy służące oszukiwaniu systemów 
dostawców usług telekomunikacyjnych przeznaczonych do wychwytywania ruchu, którego specyfika może świadczyć o nadużyciach telekomunikacyjnych,  
 
Mając powyższe na uwadze, działania strategiczne powinny koncentrować się na realizacji trzech podstawowych celów:  

• należyte wykonywanie obowiązków na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym wiarygodne pozyskiwanie informacji istotnych  
z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego 

• ochrona przedsiębiorstw telekomunikacyjnych przed stratami finansowymi oraz  
• ochrona uczciwych użytkowników końcowych przed oszustwami odbywającymi się w sieci telekomunikacyjnej. 
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Realizacja tych celów oznacza podjęcie działań w obszarze ex-ante, aby stworzyć warunki do stałej współpracy operatorów telekomunikacyjnych oraz 
administracji państwowej pozwalającej na ograniczenie prawdopodobieństwa pojawienia się nadużyć telekomunikacyjnych. Ponadto, niezbędne jest 
stworzenie warunków do działań typu ex-post, podejmowanych w momencie wystąpienia nadużycia, aby jak najszybciej przerwać przepływ środków 
finansowych do podmiotów organizujących nielegalną aktywność. 
 
W ocenie PIIT, tylko podjęcie usystematyzowanych działań ze strony wszystkich zainteresowanych podmiotów (sektor publiczny i prywatny) pozwoli zbudować 
„odporność” całego sektora na zjawisko nadużyć telekomunikacyjnych w długim okresie. 
 
Przechodząc do analizy zidentyfikowanych obszarów działania, pragniemy podkreślić, iż każde takie działanie powinno zostać poddane dyskusji/ocenie pod 
kątem efektywności/skuteczności, a także zachowania równowagi relacji między operatorami oraz operatorami i użytkownikami końcowymi.  
 
Niezmiernie ważne jest, aby proponowane w załączeniu zmiany warunków regulacyjnych prowadziły do stałej poprawy efektywności stosowanych przez 
operatorów metod działania walki z nadużyciami, oraz dały skuteczniejsze narzędzia organom Państwa w zwalczeniu tych nadużyć. 
 

7. Brak Art. 2 Pt 
 
W art. 2: 
a) dodaje się pkt 20b w brzmieniu: 
„20b) nadużycie telekomunikacyjne – 
świadczenie  lub korzystanie z usługi 
telekomunikacyjnej  lub korzystanie  
z infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń 
końcowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 
zawartymi umowami, obowiązującymi 
przepisami prawa, albo obowiązującymi 
normami technicznymi, którego celem lub 
skutkiem jest osiągnięcie przez jakikolwiek 
podmiot korzyści majątkowej lub wyrządzenie 
szkody przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu 
lub użytkownikowi. Obejmuje ono  
w szczególności: 

1) inicjowanie lub odbieranie 
komunikatów, przekazów lub połączeń   

 
Istnieje konieczność  określenia w ustawie dodatkowych pojęć 
odnoszących się do walki z nadużyciami telekomunikacyjnymi. Stąd 
propozycja dodania definicji nadużycia telekomunikacyjnego 
obejmującego w szczególności sztuczny ruch oraz nieuprawnioną 
zmianę informacji adresowej. 
 
Pojęcia te są stosowane w umowach międzyoperatorskich oraz  
w decyzjach Prezesa UKE, natomiast zasady prawidłowego adresowani 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji  
z dnia z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń 
(wydanym na podstawie art. 126 ust. 13 Prawa telekomunikacyjnego). 
Z uwagi na konieczność skutecznej walki z ww. negatywnymi 
zjawiskami niezbędne jest  zaproponowanie legalnej definicji tych 
pojęć. 
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w sieci telekomunikacyjnej  
wykorzystaniem urządzeń 
telekomunikacyjnych lub programów, 
których celem nie jest skorzystanie z 
usługi telekomunikacyjnej, lecz ich 
zarejestrowanie na punkcie połączenia 
sieci telekomunikacyjnych bądź przez 
systemy rozliczeniowe (sztuczny ruch); 

2) nieuprawnioną modyfikację informacji 
adresowej o numerze abonenta 
wywołującego połączenie, 
uniemożliwiającą ustalenie przez 
podmioty do tego uprawnione lub 
innych przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych uczestniczących 
w realizacji połączenia, numeru przy 
użyciu którego nastąpiło zainicjowanie 
połączenia przez abonenta 
wywołującego połączenie 
(nieuprawniona zmiana informacji 
adresowej) ”. 

 

8. Brak Art. 31 ust. 2 pkt 7 Pt 
 
W art. 31 ust. 2: 
a)  pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) uprawnienia do rozwiązania umowy  
w przypadku wystąpienia nadużycia 
telekomunikacyjnego oraz innych warunków 
uprawniających do rozwiązania umowy, 
dotyczących w szczególności zachowania 
ciągłości świadczenia usługi powszechnej, jeżeli 
jest świadczona w łączonych sieciach 

Celem proponowanej zmiany jest wprowadzenie mechanizmu 
wypowiedzenia umowy o dostępie telekomunikacyjnym w sytuacji, gdy 
jeden z przedsiębiorców telekomunikacyjnych będący stroną takiej 
umowy dokonuje nadużyć telekomunikacyjnych.  
 
W ocenie PIIT przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni posiadać 
wpisany w umowie o dostęp telekomunikacyjny mechanizm, który 
pozwalałby chronić przedsiębiorcę telekomunikacyjnego oraz 
użytkowników  w sytuacji, gdy relacja międzyoperatorska uzyskuje 
wymiar patologiczny z uwagi na skalę występujących nadużyć.   
 



 

Strona 22 z 25 
 

telekomunikacyjnych, ochrony interesów 
użytkowników, potrzeb obronności, 
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i 
porządku publicznego” 
 
b) dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 
„9) działań podejmowanych w związku  
z przypadkami nadużycia 
telekomunikacyjnego.” 

 
 
 
 
 
Celem zmiany wprowadzanej w ramach art. 31 ust. 2 pkt 9 jest 
traktowanie działań na rzecz walki z nadużyciami telekomunikacyjnym, 
jako pewnego rodzaju standardu aktywności międzyoperatorskiej, 
który wymaga czynnego działania przedsiębiorców. W umowie  
o dostępie telekomunikacyjnym powinny znaleźć się zapisy odnoszące 
się do kwestii nadużyć telekomunikacyjnych, jak również działań, jakie 
mają podjąć operatorzy w momencie wystąpienia takiego nadużycia. 
Proponowany zapis wymusi na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych 
podjęcie działań (negocjacji) w celu wypracowania odpowiednich 
warunków współpracy. Tym samym ograniczy to prawdopodobieństwo 
odmowy uzgodnienia przez operatora warunków współpracy 
odnoszących się do walki z nadużyciami telekomunikacyjnymi 
(przypadek operatora, który przerzuca koszt nadużyć na inne 
podmioty).  
  
 

9. Brak Art. 31a Pt 
 
Po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu: 
 
„Art.31a 
1. Nadużycia telekomunikacyjne, w 
szczególności generowanie sztucznego ruchu 
lub nieuprawniona zmiana informacji 
adresowej, są zakazane.  
 
2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może 
podjąć proporcjonalne i uzasadnione środki 

 
Jeśli ustawa ma dawać skuteczne narzędzia walki z nadużyciami 
telekomunikacyjnymi, to potrzebny jest przepis, który wprost zakazuje 
działań, które ustawa definiuje jako nadużycia telekomunikacyjne,  
w tym w szczególności zakaz generowania sztucznego ruchu, jak 
również zakaz podmiany numeru A (niezgodnie z wymaganiami 
zawartymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 126 ust. 13 
Prawa telekomunikacyjnego).  
 
Ponadto, w przypadku wystąpienia nadużycia telekomunikacyjnego, w 
celu ochrony działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz 
użytkowników niezbędne jest szybkie przerwanie przepływu 
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mające na celu zwalczanie nadużyć 
telekomunikacyjnych, w tym: 

1) zablokowanie przesyłania przekazu 
telekomunikacyjnego, komunikatu lub 
połączenia, które stanowią lub powodują 
nadużycie telekomunikacyjne,  

2) przerwanie lub ograniczenie świadczenia 
usługi telekomunikacyjnej dla 
zakończenia sieci, z którego lub do 
którego następuje wysyłanie przekazów 
telekomunikacyjnych, komunikatów lub 
połączeń telefonicznych powodujących  
nadużycie telekomunikacyjne.  

2. W przypadku podjęcia środków, o których 
mowa w ust. 1, przedsiębiorca 
telekomunikacyjny nie ponosi 
odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usług 
telekomunikacyjnych w zakresie wynikającym z 
podjętych środków. 
3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny 
zobowiązany jest poinformować niezwłocznie 
Prezesa UKE o zakresie zastosowanych 
środków, o których mowa w ust. 2. 
4. Prezes UKE może, w drodze decyzji, zakazać 
stosowania środków, o których mowa w ust. 2, 
jeżeli uzna, że nie są one proporcjonalne lub 
uzasadnione lub nie realizują celów, o których 
mowa w tym przepisie. 
5. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może 
informować innych przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych o zidentyfikowanych 
zagrożeniach w zakresie nadużycia 

finansowego do podmiotów tworzących nadużycia (działania typu ex-
post). W związku z tym niezbędne jest wyposażenie przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych w uprawnienie do podjęcia szybkiej decyzji o 
ograniczeniu zakresu świadczenia usług (np. czasowe zawieszenie 
świadczenia usług - kwarantanna do czasu wyjaśnienia źródła anomalii 
lub też zablokowanie numeru B wykorzystywanego do nadużyć).  
 
W związku z tym, iż przedsiębiorcy telekomunikacyjni prowadząc walkę 
z nadużyciami telekomunikacyjnymi (np. ograniczając zakres usług) 
mogą spotkać się z działaniami odwetowymi podmiotu dokonującego 
nadużycia, które polegają na wystąpieniu z roszczeniami wobec 
operatora z tytułu ograniczenia zakresu usług, niezbędne jest 
wdrożenie przepisów, które zwalniałyby przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych z odpowiedzialności za realizowane działania 
wobec nadużyć telekomunikacyjnych. Warto podkreślić, iż mechanizm 
ograniczenia zakresu usług stosowany jest przez przedsiębiorcę w 
ostateczności, gdy uzyska on wystarczający poziom pewności, aby 
uznać, iż dane zachowanie użytkownika/ruch telekomunikacyjny 
świadczy o wystąpieniu nadużyć telekomunikacyjnych. Izba pragnie 
wyraźnie podkreślić, iż istotą aktywności operatora nie jest bowiem 
ograniczanie zakresu usług uczciwym użytkownikom, a tym samym 
spotkanie się z ich dezaprobatą, lecz świadczenia usług, które 
przynoszą satysfakcję użytkownikom i przychód operatorowi.  
 
Dodatkowo, w celu podjęcia szybkich działań dotyczących ograniczenia 
przepływu środków finansowych do podmiotów dokonujących nadużyć 
niezbędne jest umożliwienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym 
wymiany informacji/danych na temat identyfikacji oraz ograniczenia 
nadużycia.  
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telekomunikacyjnego. Informacja może 
zawierać dane niezbędne do identyfikacji oraz 
zwalczania nadużycia.” 

10. Brak W art. 209 ust. 1 po punkcie 11) dodaje się 
punkt 11a) w brzmieniu: 
 

11a) naruszając zakaz, o którym mowa w art. 
31a ust. 1, dopuszcza się nadużycia 
telekomunikacyjnego polegającego w 
szczególności na generowaniu sztucznego 
ruchu lub na nieuprawnionej zmianie informacji 
adresowej.  
 

W związku z występującym na rynku telekomunikacyjnym nadużyciem 
telekomunikacyjnym polegającym na: 

• generowaniu sztucznego ruchu; 

• zmianie informacji adresowej o numerze abonenta  
i użytkownika wywołującego na drodze połączeniowej  

- konieczne jest wzmocnienie sankcji w tym zakresie. 
 
Istotą nadużycia telekomunikacyjnego polegającego na generowaniu 
sztucznego ruchu jest inicjowanie lub odbieranie ruchu 
telekomunikacyjnego, nie w celu skorzystania z usługi 
telekomunikacyjnej, a w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przed 
podmiot generujący taki ruch, wynikającej z zarejestrowania takiego 
ruchu na punktach połączenia sieci albo w systemach rozliczeniowych 
dostawcy usług. 
 
Jeśli chodzi natomiast o nieuprawnioną zmianę informacji adresowej, 
to godnie z obecnym brzemieniem §1 załącznika  pn. „Szczegółowe 
wymagania dotyczące zasad adresowania dla właściwego kierowania 
połączeń”  do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 
12 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
zasad adresowania połączeń dla właściwego kierowania połączeń: 
„Informacja adresowa o numerze abonenta wywołującego powinna 
być niezmienna na całej drodze połączeniowej (…).” 
Wskazane powyżej zjawisko polega na niedozwolonym oddziaływaniu 
na urządzenia telekomunikacyjne i zmianę danych rejestrowych np. 
połączenia międzynarodowego wywołującego (numeru A) oraz takim 
kierowaniu ruchu telekomunikacyjnego z/do innych sieci 
telekomunikacyjnych lub za pośrednictwem sieci operatorów, aby 
zgubić źródło ruchu i zakończyć połączenie po stawkach krajowych. 
Zasadniczym celem podmiany numeru jest wprowadzenie w błąd (co 
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do źródła ruchu) systemów operatora do którego powinien trafić ruch.  
 
W wyniku powyżej opisanej działalności operatorzy telekomunikacyjni 
nie są w stanie przedstawić prawdziwych i kompletnych informacji o 
tym, kto faktycznie dzwonił na podany numer. Operatorzy nie są zatem 
w stanie zagwarantować prawidłowego wykonania serwisu 
retencyjnego, kierowanych przez uprawnione organy państwowe, 
wezwań do przedstawienia niezbędnych informacji objętych tajemnicą 
telekomunikacyjną. 
 
Brak odpowiednich regulacji prawnych oraz jednoznacznych zasad 
penalizacji takiej działalności może prowadzić do zagrożenia dla 
bezpieczeństwa państwa i ochrony porządku publicznego. Ponadto, 
daje możliwość takiej podmiany przez różne organizacje przestępcze  
i terrorystyczne do bezpiecznej komunikacji, co w znacznym stopniu 
utrudnia przeciwdziałanie aktom terrorystycznym. 
 
W celu skutecznej walki z ww. negatywnymi zjawiskami proponuje się 
określenie tych zjawisk, jako deliktów prawa administracyjnego 
zagrożonego karą pieniężną. Jest to propozycja dodatkowego narzędzia 
dla Prezesa UKE w skutecznym eliminowaniu tych negatywnych 
zjawisk.  
 
Należy zwrócić uwagę, że powyższy zapis nie ma na celu 
spowodowania ograniczenia działalności telekomunikacyjnej 
wykonywanej na podstawie przepisów prawa, a jedynie prewencyjny 
charakter dający możliwość bardziej skutecznych działań w tym 
zakresie. Przyjęty środek powinien być na tyle wyważony  
i pragmatyczny, aby nie spowodował zakłócenia konkurencji na rynku, 
jak również zamknięcia wielu cennych usług w wyniku bezpodstawnych 
skarg operatorów. 
 

 


