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Lp. Jednostka  
redakcyjna 

Treść proponowanego przez 
MC przepisu  

Propozycja   zmiany     Uzasadnienie zmian 

Elektronizacja procesu obsługi Abonenta (zmiany w kierunku „paperless”) 

1. Art. 56 ust. 3 pkt 22 
[zawartość umowy] 

 
oraz 

 
Art. 60 ust.17 

[zawartość 
regulaminu] 

 
 
 

„… informacje wynikające z 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2015/2120 z dnia 25 listopada 
2015 r. ustanawiającego 
środki dotyczące dostępu do 
otwartego Internetu oraz 
zmieniającego 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 (Dz. Urz. UE L 
310 z 26.11.2015, s. 1).” 

Usunąć proponowane 
analogiczne zmiany zarówno w 
pkt. 22 dotyczącym 
regulaminów, jak i pkt. 17 
dotyczącym cenników. 
 

Postanowienie zbędne, a w perspektywie problematyczne. 
Rozporządzenie stosuje się bezpośrednio, a w nim jest 
wprost wskazany obowiązek umieszczania pewnych 
danych w umowie. Rozporządzenie może być zmieniane, a 
tym samym mogą pojawić się nowe oznaczenia i nowe 
daty, a tym samym przy braku zmiany ustawy będziemy 
mieli kolizję aktu rangi ustawowej polskiego porządku 
prawnego z  rozporządzeniem UE 
 
Mówimy tu również o regulacji, która już została wdrożona 
(tj. od 1 stycznia 2017 r. i od 15 czerwca 2017 r. w 
przypadku roamingu te kwestie zostały przez operatorów 
uregulowane.  
 
Propozycja zmian skutkować będzie zmianami umowy, w 
których formalnie wskazywać będzie należało, że kwestie 
te są uregulowane w umowie, bądź na zasadzie odesłania 
w regulaminie bądź cenniku (art. 56 ust. 5 – im na to 
pozwala). 
 
PIIT wskazywał wielokrotnie wątpliwość w zakresie 
wprowadzenia zmian w Pt w zakresie kwestii 
uregulowanych już w unijnych aktach bezpośrednio 
stosowanych, w tym przypadku 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 
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roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej 
wewnątrz Unii (dalej „Rozporządzenie”). Zgodnie z art. 288 
Traktatu o funkcjonowaniu UE Rozporządzenie ma zasięg 
ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich Państwach Członkowskich. Oznacza to, że 
rozporządzenia mają być stosowane jako prawo Unii, 
implementacja przepisów rozporządzeń do prawa 
krajowego oraz precyzowanie treści rozporządzeń w 
przepisach prawa krajowego są niedopuszczalne, z 
pewnymi wyjątkami (o których poniżej).  
 
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 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), 
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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. 
 

Należy podkreślić, że uregulowanie projektowanego art. 56 
ust. 3 pkt 22 oraz art. 62b nie mieszczą się w żadnym ze 
wskazanych wyżej przypadków, co czyni projektowaną 
zmianę zbędną i niedopuszczalną w świetle 
ugruntowanego orzecznictwa TSUE. Pragniemy podkreślić, 
że w niniejszym przypadku nie mamy do czynienia z 
prostym powtórzeniem treści obowiązku wynikającego z 
Rozporządzenia. Rozporządzenie nie zawiera definicji 
pojęcia prędkości minimalnej, zwykle dostępnej ani 
szacunkowej maksymalnej ani tym bardziej nie precyzuje 
procentowego odniesienia się jednych prędkości do 
drugich. Jednocześnie jak to zostało już wskazane w 
uwadze do art. 56 ust. 3 pkt 22 rozporządzenie nie daje 
bowiem 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. 
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Proponowane zmiany prowadzą zatem do 
niedopuszczalnej modyfikacji treści bezpośrednio 
stosowalnego przepisu prawa. 
 
Niezależnie od powyższego podtrzymujemy, że 
pozostawienie obecnego brzmienia przepisu istotnie 
ograniczy swobodę dostawców usług w kształtowaniu ofert 
o różnej jakości usług (zróżnicowanie SLA), względnie zmusi 
ich do utrzymywania wielu wzorców umownych 
(regulaminów), co nie ułatwi konsumentom wykonywania 
zawartych umów (chociażby poprzez trudności z 
odnalezieniem właściwego wzorca, który stosuje się do 
danej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych).  
 

2. Art. 56 ust. 6 PT 
[Zmiana warunków] 

 
 

„Dostawca usług może 
umożliwić abonentowi 
będącemu stroną umowy 
zawartej w formie pisemnej 
lub, elektronicznej lub 
dokumentowej zmianę 
warunków umowy, o których 
mowa w ust. 3 pkt 2-22 i 4-7, 
za pomocą środków 
porozumiewania się na 
odległość, w szczególności 
telefonicznie lub przy użyciu 
poczty elektronicznej lub 
faksu. Dostawca usług 
obowiązany jest jednak 
utrwalić oświadczenie 
abonenta złożone w sposób 
określony w zdaniu pierwszym 
i przechowywać je do końca 

Dostawca usług może 
umożliwić abonentowi 
będącemu stroną umowy 
zawartej w formie pisemnej lub, 
elektronicznej lub 
dokumentowej zmianę 
warunków umowy, o których 
mowa w ust. 3 pkt 2-22 i 4-7, za 
pomocą środków 
porozumiewania się na 
odległość, w szczególności 
telefonicznie lub przy użyciu 
poczty elektronicznej lub faksu. 
Dostawca usług obowiązany 
jest jednak utrwalić 
oświadczenie abonenta złożone 
w sposób określony w zdaniu 
pierwszym i przechowywać je 
do końca obowiązywania 

Art. 56 ust. 6 powinien być zmieniony w większym 
zakresie.  
 
Po pierwsze, nie ma uzasadnienia do tego, by klienci nie 
mogli w opisany tu (uproszczony sposób) zmieniać swoich 
danych, zatem opisana w przepisie możliwość powinna 
dotyczyć wszystkich elementów umownych, w tym 
oznaczenia strony umowy/abonenta, jego adresu, czy też 
przydzielonego numeru.  
 
Po drugie, w świetle przepisów o formie dokumentowej, 
nie jest potrzebne pozostawienie w dotychczasowym 
brzemieniu postanowień dotyczących obowiązku 
nagrywania, przechowywania, potwierdzania zmian. 
Pozostawienie tych przepisów spowoduje problemy 
interpretacyjne. Pojawia się pytanie, jak te postanowienia 
stosować w kontekście formy dokumentowej (której 
jednym z koniecznych elementów jest utrwalania i 
udostępnianie z zachowaniem wymogów dotyczących 
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obowiązywania umowy na 
zmienionych warunkach i 
udostępniać jego treść 
abonentowi na jego żądanie, 
zgłoszone w szczególności w 
trakcie postępowania 
reklamacyjnego. W przypadku 
zmiany warunków umowy 
dokonanej telefonicznie 
powinna być utrwalona cała 
rozmowa. Jednocześnie 
dostawca usług obowiązany 
jest do potwierdzenia 
abonentowi faktu złożenia 
oświadczenia o zmianie 
warunków umowy oraz jego 
zakresu i terminu 
wprowadzenia zmian w 
terminie ustalonym z 
abonentem, ale nie później niż 
w ciągu jednego miesiąca od 
dnia zlecenia zmiany.  
 
Abonentowi przysługuje 
prawo odstąpienia od 
dokonanej zmiany warunków 
umowy, bez podania 
przyczyn, poprzez złożenie 
oświadczenia w formie 
pisemnej w terminie 10 dni od 
dnia otrzymania 
potwierdzenia. Do 
zachowania tego terminu 

umowy na zmienionych 
warunkach i udostępniać jego 
treść abonentowi na jego 
żądanie, zgłoszone w 
szczególności w trakcie 
postępowania reklamacyjnego. 
W przypadku zmiany warunków 
umowy dokonanej telefonicznie 
powinna być utrwalona cała 
rozmowa. Jednocześnie 
dostawca usług obowiązany 
jest do potwierdzenia 
abonentowi faktu złożenia 
oświadczenia o zmianie 
warunków umowy oraz jego 
zakresu i terminu 
wprowadzenia zmian w 
terminie ustalonym z 
abonentem, ale nie później niż 
w ciągu jednego miesiąca od 
dnia zlecenia zmiany.  
 
 
Abonentowi przysługuje prawo 
odstąpienia od dokonanej 
zmiany warunków umowy, bez 
podania przyczyn, poprzez 
złożenie oświadczenia w formie 
pisemnej w terminie 10 dni od 
dnia otrzymania potwierdzenia. 
Do zachowania tego terminu 
wystarczy wysłanie 
oświadczenia przed jego 

integralności i bezpieczeństwa) oraz projektowanego art. 
56a.  
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wystarczy wysłanie 
oświadczenia przed jego 
upływem.” 
 

upływem. 
 

3. Art. 56 ust. 6a 
[potwierdzenie zmian 

umowy] 

6a.  Potwierdzenie, o którym 
mowa w ust. 6, dostawca 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych 
dostarcza drogą elektroniczną 
na wskazany przez abonenta 
w tym celu adres poczty 
elektronicznej lub za pomocą 
podobnego środka 
porozumiewania się na 
odległość. Potwierdzenie 
powinno zawierać: 
1)  treść zmiany warunków 
umowy dokonanej za pomocą 
środków porozumiewania się 
na odległość lub w przypadku, 
gdy treść zmiany ze względu 
na jej objętość utrudniać 
będzie abonentowi 
zapoznanie się z nią - 
odesłanie do miejsca na 
stronie internetowej 
dostawcy, gdzie abonent 
może się z nią zapoznać; 
2)  informację o złożeniu przez 
abonenta oświadczenia o 
zmianie warunków umowy 
oraz jej zakresie i terminie 
wprowadzenia tych zmian. 

Proponujemy art. 56 ust. 6a 
nadać następujące brzmienie: 
 
„ 6a. Potwierdzenie, o którym 
mowa w ust. 6, dostawca 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych dostarcza 
w sposób określony w art. 56a.” 

Proponowana zmiana jest konsekwencją propozycji zmian 
w art. 56 ust. 6 oraz proponowanym przez 
projektodawców art. 56a.  
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4. Art. 59 ust. 1 
[Jawność regulaminu] 

„Dostawca publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych 
określający w regulaminie 
świadczenia publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych dane, o 
których mowa w art. 56 ust. 
3 pkt 6-22 8 lub 10-21, jest 
obowiązany podać ten 
regulamin do publicznej 
wiadomości poprzez 
publikację na swojej stronie 
internetowej i dostarczać 
nieodpłatnie abonentowi 
będącemu stroną umowy 
zawartej w formie pisemnej, 
elektronicznej lub 
dokumentowej wraz z 
umową o świadczenie 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, w tym 
o zapewnienie przyłączenia 
do publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, w 
formie w jakiej zawarta 
została umowa, z 
zastrzeżeniem ust. 1a, a 
także na każde jego żądanie, 
w formie pisemnej lub 
elektronicznej. 
 

„Dostawca publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych 
określający w regulaminie 
świadczenia publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych dane, o 
których mowa w art. 56 ust. 3 
pkt 6-22 jest obowiązany podać 
ten regulamin do publicznej 
wiadomości poprzez publikację 
na swojej stronie internetowej i 
dostarczać nieodpłatnie w 
sposób określony w art. 56a, 
abonentowi będącemu stroną 
umowy zawartej w formie 
pisemnej, elektronicznej lub 
dokumentowej najpóźniej wraz 
z umową o świadczenie 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, w tym o 
zapewnienie przyłączenia do 
publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, w formie w 
jakiej zawarta została umowa, 
z zastrzeżeniem ust. 1a, a także 
na każde jego żądanie, w 
formie pisemnej lub 
elektronicznej.” 

Zmiana polega na usunięciu formy przypisanej do umowy 
dla przekazania wzorców umownych, jakimi są regulaminy 
i cenniki (ponieważ wprowadzono  art. 56a), oraz na 
wskazaniu, że dokumenty te są dostarczane nie później niż 
wraz z umową. 
 

• Po pierwsze wskazanie na obowiązek dostarczenia 
nie tyle wraz z umową, co najpóźniej z umową. 
Regulaminy (podobnie, jak cenniki) nie muszą być 
dokumentami bardzo krótkimi. Abonenci mogą 
chcieć otrzymać je wcześniej, aby mieć więcej 
czasu na zapoznanie się z nimi. Dostarczenie 
dokumentów wcześniej (aby klienci mili więcej 
czasu na zapoznanie się i często na życzenie 
klientów) i ponownie wraz z umową jest 
nieuzasadnionym wykorzystywaniem zasobów, 
zwłaszcza, gdy dotyczy to papieru.  

• Po drugie, warto  naprawić już obecnie istniejący 
błąd i nie wskazywać na konieczność zachowania 
dla regulaminu i cennika tej samej formy co dla 
umowy. Prawo nie zabrania, aby  umowa była np. 
w formie pisemnej, a regulamin i cennik na żądanie 
klienta udostępniony na e-mail przed złożeniem 
podpisów. Taki sposób zawierania umów jest już 
bardzo rozpowszechniony w innych sektorach. 
Liczni klienci wybierają takie rozwiązanie, oceniając 
je jako korzystne dla siebie.   

 
 
 

5. Art. 59 ust. 1 a 1a. W przypadku umowy Usunąć. Niezrozumiała jest intencja tego zapisu, jeśli w innych 



 
 

Strona 8 z 33 
 

oraz 
Art. 61 ust. 4a  

 
[jawność 

regulaminów i 
cenników] 

zawartej w formie 
dokumentowej, za zgodą 
abonenta dostawca publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych 
dostarcza regulamin na 
wskazany przez niego adres 
poczty elektronicznej 
 
 
4a. W przypadku umowy 
zawartej w formie 
dokumentowej, za zgodą 
abonenta dostawca publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych 
dostarcza cennik na wskazany 
przez niego adres poczty 
elektronicznej 

przepisach skreśla się wymóg używania adresu e-mail tylko 
do celów wskazanych przez abonenta (np. 60 a ust. 4), a tu 
musi abonent konkretnie podać adres e-mail żeby można 
mu było dostarczyć regulamin lub cennik.  
 
Przesłanie dokumentu mailem oznacza dochowanie formy 
dokumentowej, więc wskazanie na ten sposób jest 
zbyteczne, bo wynika to już art. 59 ust. 1 oraz art. 61 ust. 4.  
 
Z drugiej strony można by mówić, że korzystanie z adresu 
mail wymaga zgody i oczywistość taka nie wymaga 
regulacji. Jednak, w świetle zmian w art. 161 ust. 2 
regulacja art. 59 ust. 1a staje się całkowicie niejasna. Jeżeli 
bowiem przewiduje się, że dostawca może przetwarzać 
adres e-mail (bez uzyskiwania szczególnej zgody 
abonenta), to nie jest jasne warunkowanie możliwości 
wysyłania informacji o zmianach abonentom, którzy 
zawarli umowę w formie dokumentowej (np. za pomocą 
maila) od zgody na przetwarzanie adresu e-mail.  
 
Wprowadzając formę dokumentową zasadne jest przyjęcie 
domniemania zgody na przetwarzanie danych użytych do 
zawarcia umowy. Czyli, jeżeli mamy zawartą umowę w 
formie dokumentowej z użyciem adresu e-mail, to nie jest 
zasadne uzależnianie zmiany umowy z zachowaniem formy 
dokumentowej (w tym w odniesieniu do wzorca, jakim są 
regulamin i cennik) od zgody na przetwarzanie adresu e-
mail w tym zakresie – wydaje się to być uwzględnione w 
nowelizacji art. 161 ust. 2 PT, ale pod warunkiem 
zrezygnowania z wprowadzania art. 59 ust. 1a i art. 61 ust. 
4a.  
 
Zachowanie w projekcie ustawy ust. 1a i ust. 4a 
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oznaczałoby, że abonent, który zawarł umowę w formie 
dokumentowej otrzyma regulamin pocztą elektroniczną 
chyba, że wyrazi zgodę na dostarczenie na adres poczty 
elektronicznej, co oznacza, że przepis ten jest całkowicie 
zbędny i nielogiczny.   

6. Art. 60 a ust. 1 i 1b 
 

[Zmiana umowy o 
świadczenie usług 

telekomunikacyjnych] 

„1.  Dostawca publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych: 
1) doręcza dostarcza na 
piśmie abonentowi 
będącemu stroną umowy 
zawartej w formie pisemnej 
lub, elektronicznej lub 
dokumentowej treść każdej 
proponowanej zmiany 
warunków umowy, w tym 
określonych w regulaminie 
świadczenia publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, w 
formie w jakiej zawarta 
została umowa, chyba że 
abonent złożył żądanie 
określone w ust. 1b, 
 
2) doręcza na piśmie 
abonentowi niebędącemu 
stroną umowy zawartej w 
formie pisemnej lub, 
elektronicznej lub 
dokumentowej, który 
udostępnił swoje dane, o 
których mowa w ust. 1a, na 

„1. Dostawca publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych: 
1) doręcza dostarcza w 
sposób określony w art. 56a 
na piśmie abonentowi 
będącemu stroną umowy 
zawartej w formie pisemnej 
lub, elektronicznej lub 
dokumentowej treść każdej 
proponowanej zmiany 
warunków umowy, w tym 
określonych w regulaminie 
świadczenia publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, formie 
w jakiej zawarta została 
umowa  chyba że abonent 
złożył żądanie określone w ust. 
1b,  
 
2) doręcza na piśmie 
dostarcza w sposób określony 
w art. 56a abonentowi 
niebędącemu stroną umowy 
zawartej w formie pisemnej 
lub, elektronicznej lub 
dokumentowej, który 

Z uwagi na kwestię nieprzesądzania postaci regulaminu i 
cennika (uwagi do art.59 ust. 1 powyżej) oraz dążąc do 
uproszczenia regulacji proponujemy poniższe brzmienie, 
które w naszej ocenie w żaden sposób nie wpływa na 
stopień ochrony abonentów. Przyjmując tę wersję zasadne 
jest usunięcie ust. 1b. 
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wskazany adres 
korespondencyjny, treść 
każdej proponowanej 
zmiany warunków umowy 
określonych w regulaminie 
świadczenia publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, chyba 
że abonent złożył żądanie 
określone w ust. 1b, oraz 
 
3) podaje do publicznej 
wiadomości poprzez 
publikację na swojej stronie 
internetowej treść każdej 
proponowanej zmiany 
warunków umowy 
określonych w regulaminie 
świadczenia publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych 
 
- z wyprzedzeniem co 
najmniej jednego miesiąca 
przed wprowadzeniem tych 
zmian w życie. 
 
Okres ten może być krótszy, 
jeśli publikacja aktu 
prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia 
zmian następuje z 
wyprzedzeniem krótszym niż 

udostępnił swoje dane, o 
których mowa w ust. 1a, na 
wskazany adres 
korespondencyjny, treść 
każdej proponowanej zmiany 
warunków umowy 
określonych w regulaminie 
świadczenia publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, chyba 
że abonent złożył żądanie 
określone w ust. 1b, oraz 
 
3) podaje do publicznej 
wiadomości poprzez 
publikację na swojej stronie 
internetowej treść każdej 
proponowanej zmiany 
warunków umowy 
określonych w regulaminie 
świadczenia publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych 
 
- z wyprzedzeniem co najmniej 
jednego miesiąca przed 
wprowadzeniem tych zmian w 
życie. 
 
Okres ten może być krótszy, 
jeśli publikacja aktu prawnego, 
z którego wynika konieczność 
wprowadzenia zmian następuje 
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miesiąc przed jego wejściem 
w życie lub okres taki wynika 
z decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie abonent 
powinien zostać 
poinformowany o prawie 
wypowiedzenia umowy w 
przypadku braku akceptacji 
tych zmian, przy czym termin 
na realizację tego prawa nie 
może być krótszy niż do dnia 
wejścia tych zmian w życie.” 
 
1b.  Na żądanie abonenta, 
który udostępnił swoje dane, 
o których mowa w ust. 1a, 
dostawca publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych 
dostarcza treść każdej 
proponowanej zmiany 
warunków umowy, w tym 
określonych w regulaminie 
świadczenia publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, drogą 
elektroniczną na wskazany 
przez abonenta w tym celu 
adres poczty elektronicznej 
lub za pomocą podobnego 
środka porozumiewania się 
na odległość.” 
 

z wyprzedzeniem krótszym niż 
miesiąc przed jego wejściem w 
życie lub okres taki wynika z 
decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie abonent powinien 
zostać poinformowany o prawie 
wypowiedzenia umowy w 
przypadku braku akceptacji 
tych zmian, przy czym termin 
na realizację tego prawa nie 
może być krótszy niż do dnia 
wejścia tych zmian w życie. 
 
1b.  Na żądanie abonenta, 
który udostępnił swoje dane, o 
których mowa w ust. 1a, 
dostawca publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych 
dostarcza treść każdej 
proponowanej zmiany 
warunków umowy, w tym 
określonych w regulaminie 
świadczenia publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, drogą 
elektroniczną na wskazany 
przez abonenta w tym celu 
adres poczty elektronicznej lub 
za pomocą podobnego środka 
porozumiewania się na 
odległość.” 
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7. Art. 60 a ust. 4 PT 
oraz  

Art. 60 a ust. 5 PT 

4.  Dostawca publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych 
niezwłocznie informuje na 
piśmie abonentów będących 
stroną umowy zawartej w 
formie pisemnej lub, 
elektronicznej lub 
dokumentowej o zmianie 
nazwy (firmy), adresu lub 
siedziby dostawcy usług, 
danych adresowych, adresu 
poczty elektronicznej, 
numeru telefonu lub faksu 
dostawcy usług, w formie w 
jakiej została zawarta 
umowa, chyba że abonent 
złożył żądanie otrzymywania 
tych informacji drogą 
elektroniczną na wskazany 
przez abonenta w tym celu 
adres poczty elektronicznej 
lub za pomocą podobnego 
środka porozumiewania się 
na odległość. Informacja o 
powyższych zmianach nie 
stanowi zmiany warunków 
umowy. 

„4.  Dostawca publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych 
niezwłocznie informuje na 
piśmie, w sposób określony w 
art. 56a, abonentów będących 
stroną umowy zawartej w 
formie pisemnej lub, 
elektronicznej lub 
dokumentowej o zmianie 
nazwy (firmy), adresu lub 
siedziby dostawcy usług, 
danych adresowych, organie, 
który zarejestrował działalność 
gospodarczą, a także numerze, 
pod którym został 
zarejestrowany, kapitale 
zakładowym adresu poczty 
elektronicznej, numeru telefonu 
lub faksu, jeżeli są dostępne. w 
formie w jakiej została zawarta 
umowa, chyba że abonent  
złożył żądanie otrzymywania 
tych informacji drogą 
elektroniczną na wskazany 
przez abonenta w tym celu 
adres poczty elektronicznej lub 
za pomocą podobnego środka 
porozumiewania się na 
odległość. Informacja o 
powyższych zmianach nie 
stanowi zmiany warunków 
umowy.” 

W związku z propozycją wprowadzenia art. 56a nie ma 
potrzeby  wskazywania na pocztę elektroniczną, czy 
podobny środek, bo ta co do zasady wypełnia nośnik 
informacji opisanej we wskazanym przepisie. Zmiana 
precyzuje także, że w przypadku umowy zawartej w formie 
pisemnej i braku odmiennej dyspozycji abonenta, 
zawiadomienie zostanie wysłane na piśmie (na papierze) a 
nie w formie pisemnej. Wprowadzenie w ministerialnej 
propozycji sformułowania „w formie w jakiej została 
zawarta umowa” prowadziłoby w niektórych 
okolicznościach do konieczności podpisania milionów pism, 
co jest niewykonalne. 
 
Ponadto proponujemy dodanie do katalogu zmian nie 
stanowiących zmiany warunków umowy takich elementów 
jak:  organ rejestracyjny i numer wpisu do rejestru, adres 
poczty elektronicznej, numer telefonu albo faksu jeśli są 
dostępne. Zmiana polega na tym , że te elementy i tak 
przedsiębiorcy telekomunikacyjni musza zawrzeć we 
wzorach umów zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz art. 
22 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
Natomiast obowiązek podawania kapitału zakładowego w 
przypadku spółek kapitałowych wynika z KSH. 
 
A skoro i tak de dane musza zamieścić w umowie, to 
dobrze by było, aby te przepis art. 60a ust. 4 i 5 Pt odnosił 
się do zmian tych elementów umowy.  
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„5.  Dostawca publicznie 

dostępnych usług 

telekomunikacyjnych dla 

abonentów niebędących 

stroną umowy pisemnej 

zawartej w formie pisemnej, 

elektronicznej lub 

dokumentowej niezwłocznie 

podaje do publicznej 

wiadomości poprzez 

publikację na swojej stronie 

internetowej informacje o 

zmianie nazwy (firmy), adresu 

lub siedziby, dostawcy usług 

danych adresowych, organie, 

który zarejestrował 

działalność gospodarczą, a 

także numerze, pod którym 

został zarejestrowany, 

kapitale zakładowym,  adresu 

poczty elektronicznej, numeru 

telefonu lub faksu jeżeli są 

dostępne. Informacja o 

powyższych zmianach nie 

stanowi zmiany warunków 

umowy określonych w 

regulaminie świadczenia 

publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych.” 
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8. Art. 61 ust 4 i 5 PT 4.  Dostawca publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych jest 
obowiązany podać Ccennik 
jest podawany przez 
dostawcę publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych do 
publicznej wiadomości 
poprzez publikację na swojej 
stronie internetowej oraz 
jest  i dostarczaćny 
nieodpłatnie abonentowi, 
będącemu stroną umowy 
zawartej w formie pisemnej, 
elektronicznej lub 
dokumentowej wraz z 
umową o świadczenie 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, w tym 
o zapewnienie przyłączenia 
do publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, w 
formie w jakiej zawarta 
została umowa, z 
zastrzeżeniem ust. 4a, który 
udostępnił swoje dane, o 
których mowa w art. 60a 
ust. 1a, nieodpłatnie wraz z 
warunkami umowy lub 
umową, jeżeli strony zawarły 
umowę w formie pisemnej, o 
świadczenie publicznie 

4.  Dostawca publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych jest 
obowiązany podać Ccennik 
jest podawany przez dostawcę 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych do 
publicznej wiadomości 
poprzez publikację na swojej 
stronie internetowej oraz jest  
i dostarczaćny nieodpłatnie w 
sposób określony w art. 56a 
abonentowi  będącemu stroną 
umowy zawartej w formie 
pisemnej, elektronicznej lub 
dokumentowej najpóźniej 
wraz z umową o świadczenie 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, w tym o 
zapewnienie przyłączenia do 
publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, w formie 
w jakiej zawarta została 
umowa, z zastrzeżeniem ust. 
4a, który udostępnił swoje 
dane, o których mowa w art. 
60a ust. 1a, nieodpłatnie wraz 
z warunkami umowy lub 
umową, jeżeli strony zawarły 
umowę w formie pisemnej, o 
świadczenie publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, w tym o 

Proponujemy analogiczne zmiany, jak do przepisów 
dotyczących zmian regulaminów uzasadniając to w 
analogiczny sposób.  
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dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, w tym 
o zapewnienie przyłączenia 
do publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, a także 
na każde jego żądanie w 
formie pisemnej lub drogą 
elektroniczną. 
 
5.  Dostawca publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych: 
1) doręcza na piśmie 
dostarcza abonentowi, który 
udostępnił swoje dane, o 
których mowa w art. 60a 
ust. 1a, będącemu stroną 
umowy zawartej w formie 
pisemnej, elektronicznej lub 
dokumentowej treść każdej 
proponowanej zmiany w 
cenniku w formie w jakiej 
zawarta została umowa, 
chyba że abonent złożył 
żądanie określone w ust. 5a,  
 
2) doręcza abonentowi 
niebędącemu stroną umowy 
zawartej w formie pisemnej, 
elektronicznej lub 
dokumentowej, który 
udostępnił swoje dane, o 
których mowa w art. 60a 

zapewnienie przyłączenia do 
publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, a także 
na każde jego żądanie w 
formie pisemnej lub drogą 
elektroniczną. 
  

 
5.  Dostawca publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych: 
1) doręcza na piśmie 
dostarcza w sposób określony 
w art. 56a abonentowi, który 
udostępnił swoje dane, o 
których mowa w art. 60a ust. 
1a, będącemu stroną umowy 
zawartej w formie pisemnej, 
elektronicznej lub 
dokumentowej treść każdej 
proponowanej zmiany w 
cenniku w formie w jakiej 
zawarta została umowa, 
chyba że abonent złożył 
żądanie określone w ust. 5a,  
 
2) dostarcza w sposób 
określony w art. 56a doręcza 
abonentowi niebędącemu 
stroną umowy zawartej w 
formie pisemnej, 
elektronicznej lub 
dokumentowej, który 
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ust. 1a, na wskazany adres 
korespondencyjny, treść 
każdej proponowanej 
zmiany w cenniku, chyba że 
abonent złożył żądanie 
określone w ust. 5a, oraz  
 
 
 
3) podaje do publicznej 
wiadomości poprzez 
publikację na swojej stronie 
internetowej treść każdej 
proponowanej zmiany w 
cenniku,  
- z wyprzedzeniem co 
najmniej jednego miesiąca 
przed wprowadzeniem tych 
zmian w życie. Okres ten 
może być krótszy, jeśli 
publikacja aktu prawnego, z 
którego wynika konieczność 
wprowadzenia zmian 
następuje z wyprzedzeniem 
krótszym niż miesiąc przed 
jego wejściem w życie lub 
okres taki wynika z decyzji 
Prezesa UKE. Jednocześnie 
abonent powinien zostać 
poinformowany o prawie 
wypowiedzenia umowy w 
przypadku braku akceptacji 
zmiany w cenniku, przy czym 

udostępnił swoje dane, o 
których mowa w art. 60a ust. 
1a, na wskazany adres 
korespondencyjny, treść 
każdej proponowanej zmiany 
w cenniku, chyba że abonent 
złożył żądanie określone w 
ust. 5a, oraz  
 
3) podaje do publicznej 
wiadomości poprzez 
publikację na swojej stronie 
internetowej treść każdej 
proponowanej zmiany w 
cenniku,  
- z wyprzedzeniem co najmniej 
jednego miesiąca przed 
wprowadzeniem tych zmian w 
życie. Okres ten może być 
krótszy, jeśli publikacja aktu 
prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia 
zmian następuje z 
wyprzedzeniem krótszym niż 
miesiąc przed jego wejściem w 
życie lub okres taki wynika z 
decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie abonent 
powinien zostać 
poinformowany o prawie 
wypowiedzenia umowy w 
przypadku braku akceptacji 
zmiany w cenniku, przy czym 
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termin na realizację tego 
prawa nie może być krótszy 
niż do dnia wejścia tej 
zmiany w życie. 

 

termin na realizację tego 
prawa nie może być krótszy 
niż do dnia wejścia tej zmiany 
w życie.  
 

9. Uzasadnienie do  
Art. 161 ust. 2 pkt. 6) 

PT 

„Celem przepisu jest 

umożliwienie dostawcom 

publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych 

przetwarzania wszystkich 

danych zawartych w 

dokumencie potwierdzającym 

tożsamość użytkownika 

będącego osobą fizyczną. 

Proponowana zmiana 

wychodzi naprzeciw 

postulatom dostawców usług,  

a jednocześnie zwiększa 

pewność obrotu. Dodatkowo, 

w związku z tym, że celem 

ustawy jest zwiększenie 

elektronizacji procedur 

obsługi abonenta, dostawca 

usług będzie również 

uprawniony z mocy ustawy do 

przetwarzania adresu poczty 

elektronicznej.  

W obecnym stanie prawnym 

do przetwarzania tych danych 

„Celem przepisu jest 

umożliwienie dostawcom 

publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych 

przetwarzania wszystkich 

danych zawartych w 

dokumencie potwierdzającym 

tożsamość użytkownika 

będącego osobą fizyczną. 

W przypadku osoby fizycznej 

będącej obywatelem RP przepis 

upoważnia do przetwarzania 

wszystkich danych zawartych w 

szczególności w dowodzie 

osobistym lub paszporcie.  

Proponowana zmiana wychodzi 

naprzeciw postulatom 

dostawców usług,  

a jednocześnie zwiększa 

pewność obrotu. Dodatkowo, w 

związku z tym, że celem ustawy 

jest zwiększenie elektronizacji 

procedur obsługi abonenta, 

dostawca usług będzie również 

Proponujemy następujące doprecyzowanie uzasadnienia 
do projektowanej zmiany art. 161 ust. 2 pkt 6 polegającej 
na wskazaniu dokumentów potwierdzających tożsamość, o 
których mowa w tym przepisie. 
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niezbędne było uzyskanie 

zgody użytkownika. 

 

uprawniony z mocy ustawy do 

przetwarzania adresu poczty 

elektronicznej.  

W obecnym stanie prawnym do 

przetwarzania tych danych 

niezbędne było uzyskanie zgody 

użytkownika.”. 

Dodatkowe postulaty istotne dla branży telekomunikacyjnej (usprawniające proces obsługi oraz cyfryzujace ich działalność) 

10. Art. 57 ust. 6 PT, 
Art. 60a ust. 2 PT, 
Art. 61 ust. 6 PT, 

Art. 61a ust. 1 pkt. 3), 
Art. 71a PT 

 
[dla B2B roszczenia z 
tytułu rozwiązania 

umowy przed 
upływem czasu 

określonego na jaki 
została zawarta, 

oparte na systemach 
innych niż „ulgowy”] 
 
 

 

 

Art. 57 ust. 6 PT 
„6. W przypadku zawarcia 
umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych, w tym o 
zapewnienie przyłączenia do 
publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, 
związanego z ulgą przyznaną 
abonentowi, wysokość 
roszczenia, w tym także kary 
umownej,  z tytułu 
jednostronnego rozwiązania 
umowy przez abonenta lub 
przez dostawcę usług z winy 
abonenta przed upływem 
terminu czasu oznaczonego, na 
jaki umowa została zawarta, 
może zostać określona w 
umowie lub regulaminie 
świadczenia publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych przy czym  
w przypadku konsumenta, 

Celem zmiany jest możliwość, przynajmniej w odniesieniu 
do abonentów, którzy nie są konsumentami, opierania 
roszczeń z tytułu rozwiązania umowy przed upływem czasu 
określonego na jaki została zawarta, na systemach innych 
niż „ulgowy”. W takim kierunku zmierza bowiem praktyka 
na rynku B2B. Klientom i nam częściej zależy na określaniu 
kar opartych np. o zobowiązanie kwotowe (przychodowe) 
niż ulgowe, bo jest to bardziej przejrzyste. Oczywiście 
wszystko z poszanowaniem art. 57 ust. 5 PT. 
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wysokość takiego roszczenia nie 
może przekroczyć wartości ulgi 
przyznanej abonentowi 
pomniejszonej o proporcjonalną 
jej wartość za okres od dnia 
zawarcia umowy do dnia jej 
rozwiązania. Roszczenie nie 
przysługuje w przypadku 
rozwiązania przez konsumenta 
umowy przed rozpoczęciem 
świadczenia usług, chyba że 
przedmiotem ulgi jest 
telekomunikacyjne urządzenie 
końcowe. 
 
Art. 60a ust. 2 PT 
„2. W razie skorzystania z 

prawa wypowiedzenia umowy, 

o którym mowa w ust. 1, 

dostawcy publicznie dostępnych 

usług telekomunikacyjnych nie 

przysługuje zwrot ulgi, o której 

roszczenie o którym mowa w 

art. 57 ust. 6, o czym abonent 

powinien zostać także 

poinformowany.” 

 
Art. 61 ust. 6 PT 
„6. W przypadku, o którym 

mowa w ust. 5 i 5a, abonent 

powinien zostać 
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poinformowany także o tym, że 

w razie skorzystania z prawa 

wypowiedzenia umowy w 

przypadku braku akceptacji 

podwyższenia cen dostawcy 

publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych nie 

przysługuje zwrot ulgi, o której 

roszczenie o którym mowa w 

art. 57 ust. 6.” 

 

Art. 61a ust. 1 pkt. 3) 

„3) o konieczności zwrotu ulgi 

zapłaty roszczenia, o którymej 

mowa w art. 57 ust. 6, w 

przypadku skorzystania przez 

abonenta z prawa do 

wypowiedzenia umowy.” 

 

Art. 71a 

„Abonent, o którym mowa w 

art. 71, żądając przeniesienia 

przydzielonego numeru może 

rozwiązać umowę z 

dotychczasowym dostawcą 

usług bez zachowania 

terminów wypowiedzenia 

określonych w rozwiązywanej 

umowie. W takim przypadku 
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abonent jest obowiązany do 

uiszczenia opłaty 

dotychczasowemu dostawcy 

usług w wysokości 

nieprzekraczającej opłaty 

abonamentowej za okres 

wypowiedzenia, nie wyższej 

jednak niż opłata 

abonamentowa za jeden okres 

rozliczeniowy, powiększonej o 

roszczenie związane z ulgą 

przyznaną abonentowi 

obliczoną proporcjonalnie do 

czasu pozostającego do 

zakończenia trwania umowy o 

którym mowa w art. 57 ust. 6.” 

 

11. Art. 60a PT 
 

 

3.  Przepisu ust. 2 nie stosuje 
się, jeżeli konieczność 
wprowadzenia zmian, o których 
mowa w ust. 1: 
1) wynika bezpośrednio ze 
zmiany przepisów prawa, albo z 
usunięcia, w tym zastąpienia 
niedozwolonych postanowień 
umownych; 
2) jest skutkiem z decyzji 
administracyjnej, Prezesa UKE, 
o której mowa w art. 63 ust. 2a. 
 
3a.  W przypadku, gdy 

Biorąc pod uwagę, iż projekt ustawy przewiduje 
kompleksowe zmiany w przepisach regulujących 
zawieranie i dokonywanie zmian w umowach, postulujemy 
uwzględnienie w projekcie zamian, których celem jest 
uproszczenie przepisów oraz dostosowanie ich do realiów 
rynkowych, z pełnym zachowaniem wysokich standardów 
ochrony praw abonentów.  
 
W pierwszej kolejności proponujemy doprecyzowanie 
przepisu, tak, aby jednoznacznie przesądzał, iż pod 
pojęciem usunięcia postanowienia niedozwolonego 
rozumie się również zastąpienie tego postanowienia 
innym,  nie będącym postanowieniem abuzywnym. Samo 
usunięcie niedozwolonego postanowienia umownego – 
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proponowana zmiana 
warunków umowy określonych 
w regulaminie świadczenia 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych wynika 
bezpośrednio ze zmiany 
przepisów prawa, powoduje 
obniżenie cen usług 
telekomunikacyjnych, dodanie 
nowej usługi lub wynika z 
uprawnienia lub obowiązku 
określonego w decyzji 
administracyjnej Prezesa UKE, 
lub jest jej skutkiem.  dostawca 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych podaje do 
publicznej wiadomości treść 
proponowanych zmian, z 
wyprzedzeniem co najmniej 
jednego miesiąca przed 
wprowadzeniem ich w życie. 
Okres ten może być krótszy, 
jeśli publikacja aktu prawnego, 
z którego wynika konieczność 
wprowadzenia zmian następuje 
z wyprzedzeniem krótszym niż 
miesiąc przed jego wejściem w 
życie lub okres taki wynika z 
decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie abonent powinien 
zostać poinformowany o prawie 
wypowiedzenia umowy w 
przypadku braku akceptacji 

jako realizacja rozstrzygnięć Prezesa UOKiK i SOKiK – bez 
zastąpienia usuwanego postanowienia innym, może 
powodować, iż w umowie pojawiają się „luki” utrudniajcie 
realizację umowy zarówno dla dostawcy usług jak i 
abonenta. W związku z powyższym przepis powinien zostać 
przeformułowany, aby jednoznacznie potwierdzać 
dominujące w praktyce przekonanie i stanowisko, że pod 
pojęciem usunięcie klauzuli abuzywnej należy rozumieć 
również zastąpienie jej innym postanowieniem. 
 
Po drugie, wskazujemy na potrzebę zmiany przepis tak, aby 
odnosił się do wszelkich zmian będących konsekwencją 
wydania decyzji administracyjnej organu państwa. Należy 
podkreślić, że decyzje administracyjne wobec dostawców 
usług telekomunikacyjnych może wydawać nie tylko Prezes 
UKE , ale również Prezesa UOKiK oraz szereg innych 
organów, a zastosowanie się do decyzji administracyjnej 
nie powinno rodzić negatywnych konsekwencji dla 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, również w tych 
sytuacjach, w których decyzja przewiduje uprawnienie dla 
przedsiębiorcy. 
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tych zmian, przy czym termin 
na realizację tego prawa nie 
może być krótszy niż do dnia 
wejścia tych zmian w życie. 
 

12. Art. 61 ust. 51 

oraz 
Art. 61 ust. 6 

 
 
 
 

 

Art. 61 ust. 51 
„51. W przypadku, gdy 
proponowana zmiana w 
cenniku wynika bezpośrednio ze 
zmiany przepisów prawa, 
powoduje obniżenie cen usług 
telekomunikacyjnych, dodanie 
nowej usługi lub wynika z 
uprawnienia albo obowiązku 
określonego w decyzji 
administracyjnej lub jest jej 
skutkiem Prezesa UKE, 
dostawca publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych podaje do 
publicznej wiadomości treść 
proponowanych zmian, z 
wyprzedzeniem co najmniej 
jednego miesiąca przed 
wprowadzeniem ich w życie. 
Okres ten może być krótszy, 
jeśli publikacja aktu prawnego, 
z którego wynika konieczność 
wprowadzenia zmian następuje 
z wyprzedzeniem krótszym niż 
miesiąc przed jego wejściem w 
życie lub okres taki wynika z 
decyzji Prezesa UKE. 

W dniu 15 czerwca 2017 r. wszedł w życie art. 6a 
rozporządzenia (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w 
publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, 
zgodnie z którym zasadą jest, iż dostawcy usług roamingu 
nie mogą w ramach polityki uczciwego korzystania 
pobierać od abonentów, oprócz krajowej ceny detalicznej, 
żadnych dodatkowych opłat z tytułu korzystania z usług 
roamingu regulowanego.  
 
Jednakże biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia 
zrównoważonego charakteru modelu opłat krajowych oraz 
uniknięcia tzw. efektu łóżka wodnego, którego 
konsekwencją mogłaby być podwyżka cen krajowych, 
ustawodawca unijny przewidział specjalny mechanizm 
odzyskania strat związanych z wdrożeniem przedmiotowej 
regulacji. Może on zostać zastosowany jedynie w 
szczególnych i wyjątkowych okolicznościach, tj. w sytuacji  
gdy dostawca usług roamingu regulowanego nie jest w 
stanie odzyskać swoich całkowitych rzeczywistych i 
prognozowanych kosztów świadczenia usług roamingu 
regulowanego zgodnie z tzw. zasadą „Roam like at home” z 
całkowitej kwoty swoich rzeczywistych i prognozowanych 
dochodów ze świadczenia takich usług. Wówczas dostawca 
usług roamingu regulowanego może wystąpić z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na stosowanie dodatkowej opłaty. 
Dodatkową opłatę stosuje się jedynie w zakresie 
niezbędnym do pokrycia kosztów świadczenia detalicznych 
usług roamingu regulowanego, z uwzględnieniem 
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Jednocześnie abonent powinien 
zostać poinformowany o prawie 
wypowiedzenia umowy w 
przypadku braku akceptacji 
tych zmian, przy czym termin 
na realizację tego prawa nie 
może być krótszy niż do dnia 
wejścia tych zmian w życie.” 
 
Art. 61 ust. 6a 
„6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje 
się, jeżeli konieczność 
wprowadzenia zmiany, o której 
mowa w ust. 5, następuje na 
skutek zmiany przepisów prawa 
lub wynika z uprawnienia albo 
obowiązku określonego w 
decyzji administracyjnej lub 
jest jej skutkiem.” 
 

mających zastosowanie maksymalnych opłat hurtowych.  
 
O wyjątkowym charakterze możliwości skorzystania z tego 
mechanizmu może świadczyć fakt, iż zgodnie z art. 10 ust. 
1 rozporządzenia 2016/2286 z 15 grudnia 2016 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące 
stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny 
zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat 
z tytułu detalicznych usług roamingu oraz dotyczące 
wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług 
roamingu na potrzeby tej oceny (Dz. U. L 344/59 z 
17.12.2016), zgoda krajowego organu regulacyjnego może 
być wyrażona jedynie, gdy ujemna marża netto sprzedaży 
detalicznej w roamingu wnioskodawcy jest równa 3 % lub 
więcej marży usług łączności ruchomej. 
 
Ze względu na fakt, iż Polska charakteryzuje się jednymi z 
najniższych cen usług mobilnych w Unii Europejskiej oraz 
wysoką penetracją usług ryczałtowych, konieczność 
wdrożenia regulacji roamingowej, będzie się wiązać ze 
znacznym wzrostem kosztów, które nie będą mieć pokrycia 
w większych przychodach z tytułu roamingu. Dlatego 
istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż dostawcy usług 
roamingu spełnią powyżej wskazaną przesłankę i w celu 
ochrony zrównoważonego modelu opłat krajowych 
wystąpią do Prezesa UKE o wydanie tego zezwolenia. 
Warto nadmienić, iż z takimi wnioskami wystąpili już 
operatorzy na Litwie.   
 
W związku z powyższym konieczna jest taka zmiana ustawy 
Prawo telekomunikacyjne, która umożliwiałyby 
wprowadzenie przez dostawcę usług roamingu do 
istniejących stosunków prawnych z abonentami zmian 
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wynikających z uprawnienia zawartego w decyzji Prezesa 
UKE, zezwalającej na zastosowanie takiej dodatkowej 
opłaty. Dla uniknięcia innych negatywnych skutków 
regulacji, które mogą być wynikiem alternatywnych 
środków podejmowanych przez dostawców usług 
roamingu  (wprowadzenie ofert bez roamingu, odejście od 
ofert nielimitowanych, zmniejszenie dostępnych pakietów 
transmisji danych w abonamencie, podwyżka cen usług 
krajowych) istotne jest wyeliminowanie ryzyka 
polegającego na możliwości rozwiązania przez abonentów 
umowy bez możliwości dochodzenia przez roszczenia przez 
dostawcę usług roamingu, w sytuacji wprowadzenia 
dopłaty, wynikającej z decyzji Prezesa UKE.  
 

13. Art. 60b ust. 2 PT 
 

[Rozszerzenie 
katalogu 

instrumentów 
elektronicznego 
potwierdzania 

danych Abonenta] 

„2.  Abonent podaje dane, o 
których mowa w ust. 1, przy 
zawieraniu umowy w formie 
pisemnej lub, elektronicznej 
lub dokumentowej”. 
 

2. Abonent podaje dane, o 
których mowa w ust. 1, przy 
zawieraniu umowy w formie 
pisemnej, lub elektronicznej lub 
dokumentowej. Abonent 
będący stroną umowy o 
świadczenie usług 
przedpłaconych w publicznej 
sieci telekomunikacyjnej podaje 
dane, o których mowa w ust. 1, 
dostawcy usług. Dane mogą 
być podane również drogą 
elektroniczną albo w inny 
sposób określony przez 
dostawcę tych usług. 
3. Dostawca usług rozpoczyna 
świadczenie usług 
telekomunikacyjnych: 

1)  nie wcześniej niż po 

Propozycja ma na celu rozszerzenie katalogu instrumentów 
elektronicznego potwierdzania danych Abonenta. Nie ma 
powodu, aby w Profilu Zaufanym mechanizmy, które 
pozwalają na korzystanie np. z tzw. „credentaili” 
bankowych oraz innych przedsiębiorców, a w przypadku 
sektora telko, ograniczać je jedynie do bankowych. Ten 
sam poziom bezpieczeństwa (tj. średni) stosowany w 
cyfrowych usługach państwowych, jest wystarczający 
również w sektorze prywatnym, choć przepisy o 
wersyfikacji zostały wprowadzone w ramach 
uzasadnianych tzw. ustawą antyterrorystyczną. 
 
Katalog instrumentów elektronicznego potwierdzania 
danych Abonenta jest równie kluczowym elementem, dla 
całego procesu digitalizacji relacji z Abonentami, jak 
wprowadzenie formy dokumentowej oraz zmian w 
sposobie i drodze przekazywania obowiązków 
informacyjnych. Postulat ten był przedkładany  
Ministerstwu w ramach wspólnego stanowiska trzech izb 
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potwierdzeniu zgodności 
podanych przez abonenta 
danych z danymi 
określonymi w ust. 1: 

a)  pkt 1, zawartymi w 
dokumencie 
potwierdzającym 
tożsamość abonenta 
będącego osobą 
fizyczną, 
b)  pkt 2, zawartymi we 
właściwym rejestrze 
albo 

2)  po podaniu przez 
abonenta danych 
określonych w ust. 1 i 
potwierdzeniu ich drogą 
elektroniczną przy 
wykorzystaniu: 

a)  środków 
identyfikacji 
elektronicznej 
służących do 
uwierzytelniania w 
systemie 
teleinformatycznym 
banku krajowego, 
b)  danych 
weryfikowanych za 
pomocą bezpiecznego 
podpisu 
elektronicznego 
weryfikowanego za 

PIIT/KIGEiT/PIKE w sprawie potrzeby digitalizacji prawa 
telekomunikacyjnego, które było przedłożone w listopadzie 
2016 r. 
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pomocą ważnego 
kwalifikowanego 
certyfikatu, 
c)  środków 
identyfikacji 
elektronicznej 
służących do 
uwierzytelniania w 
systemie 
teleinformatycznym 
dostawcy usług 
telekomunikacyjnych, 
jeżeli dane abonenta 
zostały już 
zweryfikowane w 
związku z inną umową, 
d)  środków 
identyfikacji 
elektronicznej 
służących do 
uwierzytelniania w 
systemie 
teleinformatycznym, 
który spełnia 
wymagania określone 
w przepisach wydanych 
na podstawie art. 20a 
ust. 3 ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o 
informatyzacji 
działalności podmiotów 
realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 
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2014 r. poz. 1114 oraz 
z 2016 r. poz. 352), 
e) innych środków 
identyfikacji, w tym 
środków identyfikacji 
elektronicznej 
zapewniających co 
najmniej średni poziom 
bezpieczeństwa 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Parlamentu 
Europejskiego i Rady  
(UE) NR 910/2014 z 
dnia 23 lipca 2014 r. w 
sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu 
do transakcji 
elektronicznych na 
rynku wewnętrznym 
oraz uchylające 
dyrektywę 
1999/93/WE. 

 

14. Art. 159 ust 2 PT i  
Art. 161 ust.1 PT 
 
[Ujednolicenie 
katalogu czynności] 

 

 Propozycja zmiany w Art. 159 
ust. 2. PT: 
„2. Zakazane jest zapoznawanie 
się, zbieranie, utrwalanie, 
przechowywanie, 
opracowywanie, zmienianie, 
usuwanie, udostępnianie 
przekazywanie lub inne 

W przepisach art. 159 ust 2 i art. 161 ust.1 PT istnieją 
zróżnicowane katalogi czynności. Zróżnicowanie to nie ma 
uzasadnienia, dlatego też proponujemy ujednolicić siatkę 
pojęciową.  
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wykorzystywanie treści lub 
danych objętych tajemnicą 
telekomunikacyjną przez osoby 
inne niż nadawca i odbiorca 
komunikatu, chyba że […]” 
 
Propozycja zmiany w Art. 161 
ust. 1 PT: 
„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, treści 
lub dane objęte tajemnicą 
telekomunikacyjną mogą 
podlegać zapoznawaniu się lub 
być zbierane, utrwalane, 
przechowywane, 
opracowywane, zmieniane, 
usuwane lub udostępniane lub 
w inny sposób wykorzystywane 
tylko wówczas, gdy czynności 
te, zwane dalej 
„przetwarzaniem”, dotyczą 
usługi świadczonej 
użytkownikowi albo są 
niezbędne do jej wykonania. 
Przetwarzanie w innych celach 
jest dopuszczalne jedynie na 
podstawie przepisów 
ustawowych.” 

15.  Art. 159 ust. 2 pkt. 5) 
i art. 166  

oraz 
161 ust. 1a  

 
[postulaty na rzecz 

 

Propozycja dodania w art. 159 

ust. 2 pkt 5) w brzmieniu: 

„5) dane, o których mowa jest 

w ust. 1 pkt. 1 oraz  3 - 5 zostały 

poddane anonimizacji lub 

W kontekście rozwoju Big Data w Polsce istotne jest 
umożliwienie wykorzystania i przetwarzania przez 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych zanonimizowanych/ 
poddanych pseudonimizacji danych transmisyjnych 
i o lokalizacji do celów statystycznych np. na potrzeby 
Smart Cities, administracji/samorządów, inteligentnych 
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Big Data] pseudonimizacji oraz 

zastosowano środki techniczne i 

organizacyjne zabezpieczające 

przed odwróceniem 

pseudonimizacji lub 

identyfikacją użytkownika przy 

uwzględnieniu stanu wiedzy 

technicznej oraz racjonalnych 

kosztów ich wdrożenia.” 

 

Propozycja zmiany Art. 166 

poprzez wykreślenie ust. 4 i 

nadanie ust 1. nowego 

brzmienia: 

„1. W celu wykorzystania 

danych o lokalizacji dla celów 

niezbędnych do świadczenia 

usług o wartości wzbogaconej 

dostawca publicznie 

dostępnych usług 

telekomunikacyjnych jest 

obowiązany:” 

Propozycja dodania art. 161 

ust. 1a: 

„1a. Przetwarzanie danych 

objętych tajemnicą 

telekomunikacyjną w celu 

innym niż ten, dla którego te 

treści lub dane zostały zebrane, 

systemów transportowych, statystyki publicznej, procesów 
planistycznych, ochrony, czy też bezpieczeństwa.  
 
Anonimizacja jest procesem, w którym z danych 
umożliwiających identyfikację użytkownika uzyskuje się 
dane, które nie dają takiej możliwości.  

 
Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu 2016/679 
(RODO), pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych 
osobowych w taki sposób, by nie można ich było już 
przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez 
użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie 
dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są 
objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi 
uniemożliwiającymi ich przypisanie osobie fizycznej. 
 
Trafnie zdiagnozowano ten problem w rządowym 
dokumencie „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju”, gdzie wskazuje się Big Data, jako jedno 
z wyzwań stojących przed Polską w najbliższym czasie. 
Strategia zapowiada również wspieranie  przemysłu, który 
charakteryzuje się m.in. wykorzystaniem kluczowych 
technologii horyzontalnych, w szczególności integracji 
technologii cyfrowych takich jak Big Data, Internet rzeczy 
itp. Ponadto w ramach rozwoju gospodarki jednym 
z przewidzianych działań Rządu będzie rozpowszechnienie 
w firmach systemów statystycznego wspomagania decyzji 
– opartych o analitykę Big Data oraz zarządzanie 
i przetwarzanie w chmurze, tak aby rozpowszechnione były 
narzędzia analityczne umożliwiające umiejętne 
wykorzystywanie danych, uchwycenie korelacji między 
nimi oraz sformułowanie wykorzystanie płynących z tego 
wniosków.  



 
 

Strona 31 z 33 
 

jest dopuszczalne, jeżeli nie 

narusza praw i wolności 

abonenta lub użytkownika, 

którego te treści lub dane 

dotyczą, oraz następuje: 

1) w celach badań 

naukowych, 

dydaktycznych, 

historycznych lub 

statystycznych, 

2) po spełnieniu przez 

przedsiębiorcę 

telekomunikacyjnych 

wymaganych 

przepisami prawa 

obowiązków 

informacyjnych.”. 

 
 

 

 
Ostatecznie analizy danych zanomizowanych/poddanych 
pseudonimizacji  dają szansę na skrócenie procesu 
decyzyjnego w przedsiębiorstwach, co przekłada się na 
przyspieszenie procesów inwestycyjnych, jak również 
pozwala na lepsze dopasowanie inwestycji do oczekiwań 
rynkowych, co zwiększa gotowość przedsiębiorstw do 
podejmowania decyzji inwestycyjnych w nowe 
usługi/produkty. 
 
Uruchomienie tego potencjału ekonomicznego jest 
możliwe poprzez usunięcie niejasności, które, powodują 
istotne wątpliwości dotyczące tego, czy przedsiębiorca 
telekomunikacyjny może przetwarzać posiadane dane na 
potrzeby statystyczne, a nawet czy może dokonać ich 
anonimizacji. Brak jest jednoznacznej podstawy 
do  dokonywania anonimizacji danych transmisyjnych  
i traktowania danych zanonimizowanych jako nieobjętych 
tajemnicą telekomunikacyjną. Należy podkreślić, iż nawet 
na szczeblu UE, Grupa Robocza ds. art. 29 widziała 
możliwość przetwarzania zagregowanych danych 
o lokalizacji na potrzeby mierzenia „korków”  
w mieście przez administrację (co wynikało z ich 
interpretacji dyrektywy).  
 
W celu optymalnego wykorzystania potencjału 
informacyjnego jaki tkwi w danych telekomunikacyjnych 
istnieje potrzeba umożliwienia dokonywania analiz na 
danych poddanych pseudonimizacji. Dopiero analiza takich 
danych umożliwia wyciągnięcie wiarygodnych wniosków 
np. o potrzebach społeczności lokalnej w zakresie 
infrastruktury drogowej, Smatrt Cities etc. Dzięki tego 
rodzaju analizom, można ustalić np. liczbę osób, które 
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codziennie przemieszczają się z jednego miejsca w drugie 
oraz to z jakich szlaków komunikacyjnych osoby te 
korzystają. Co istotne osoby te pozostają 
niezidentyfikowane, a po zakończeniu analizy 
i wyciągnięciu wniosków dane detaliczne podlegałyby 
usunięciu/anonimizacji. Przy czym, w przypadku danych 
poddanych anonimizacji możliwe byłoby prowadzenie 
dalszych analiz na takich anonimowych danych, bez ryzyka 
naruszenia praw i wolności osób fizycznych. 
 
Dlatego też proponuje się wprowadzenie zmian do Prawa 
telekomunikacyjnego (Art. 159 ust. 2 pkt. 5, art. 166 oraz 
art. 161 ust. 1a), które wpisują się w cele Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju i umożliwiają rozwój polskiej 
gospodarki opartej na danych.  

 
16. Zmiany w innych aktach prawnych niezbędne dla pełnej realizacji obsługi abonenta, w sposób cyfrowy: 
 
1) Zmiany w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych: 

Art. 24. 1. Podmiot, który zawarł z biurem umowę o ujawnianie informacji gospodarczych, może wystąpić do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o 
zobowiązaniach dłużnika będącego konsumentem, jeżeli posiada jego upoważnienie. Upoważnienie powinno być udzielone w formie pisemnej, elektronicznej 
lub dokumentowej. Upoważnienie jest ważne nie dłużej niż 30 dni od dnia jego udzielenia. 
 
2) Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe: 

 
Art. 105 ust. 4a1.  Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne 
upoważnienie osoby, której dotyczą te dane. Upoważnienie powinno być udzielone w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej oraz Upoważnienie 
określać zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 
 
3) Zmiany w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim: 
Art. 29. 1. Umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, chyba że odrębne przepisy przewidują 
inną szczególną formę. 
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