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Lp. Jednostka  
redakcyjna 

Treść proponowanego przepisu  Propozycja   zmiany     Uzasadnienie zmian 

 

Uwagi dot. usług o podwyższonej opłacie 
 

Poniżej PIIT przedstawia uwagi, których nieuwzględnienie może spowodować poważne ograniczenie funkcjonowania całego rynku usług o podwyższonej opłacie, 
przede wszystkim w tej części rynku, która działa w sposób rzetelny i uczciwy, odpowiadając na oczekiwania i potrzeby konsumentów. Co więcej, część 
projektowanych przepisów bez uwzględnienia uwag może skutkować znaczącym ograniczeniem rynku tych usług do usług, w których świadczenie dodatkowe 
dostarczane jest wyłącznie przez operatorów. Projekt w niektórych punktach przewiduje bowiem nieuzasadnione przeniesienie odpowiedzialności i obowiązków z 
podmiotów realizujących dodatkowe świadczenie, wykonujących usługę świadczenia dodatkowego i jako jedynych mających pełną kontrolę nad treścią i 
charakterem tej usługi, na dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Co gorsza, w obecnym kształcie projektowane przepisy gwarantują 
bezkarność rzeczywistym sprawcom naruszeń, premiując tym samym podmioty działające nieuczciwie.  

Izba postuluje zmianę projektowanych przepisów tak, aby w przypadku naruszenia przepisów prawa odpowiedzialność za naruszenie ponosił rzeczywisty sprawca 
tego naruszenia, a nie dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, który realizuje jedynie usługę telekomunikacyjną i zapewnia opłacenie usługi 
świadczenia dodatkowego. Istnienie praktycznych trudności w pociągnięciu do odpowiedzialności sprawcy naruszenia w żaden sposób nie uzasadnia 
„przerzucania” i egzekwowania tej odpowiedzialności wobec dostawców usług telekomunikacyjnych. Nie ma przeszkód do przyjęcia takich przepisów, które 
ułatwią Prezesowi UKE egzekwowanie i kontrolowanie przestrzegania prawa przez podmioty realizujące dodatkowe świadczenia, włącznie z nakładaniem kar 
pieniężnych. 

Jednocześnie należy wskazać, że dane szacunkowe dotyczące usług o podwyższonej opłacie wskazują, że tylko znikomy procent tych usług podlega reklamacjom, 
w dużej mierze reklamacje te wynikają z praktyk podmiotów, których działania są przyczyną podjęcia przez Ministerstwo Cyfryzacji inicjatywy zmiany 
obowiązujących przepisów. Obecnie obowiązujące przepisy powinny podlegać zmianie dopiero w przypadku zdefiniowania realnego problemu rynkowego, 
popartego wcześniej rzetelnymi danymi liczbowymi. Fakt pojawiania się skarg / reklamacji związanych z nieuczciwymi praktykami niektórych podmiotów nie 
powinien być podstawą do „przeregulowania” niektórych rodzajów usług. Wskazujemy, że według naszych danych wskaźnik reklamacji usług o podwyższonej 
opłacie wynosi nie więcej niż 0,1%. Jednocześnie rynkowy wskaźnik reklamacji poprawności faktur waha się na poziomie 98-99%, co oznacza, że taki procent 
wystawionych faktur nie podlega reklamacjom. Należy mieć zatem na uwadze fakt, że usługi telekomunikacyjne jako usługi masowe są przedmiotem reklamacji, a 
skala reklamacji związana jest z faktem, że praktycznie każdy posiada telefon. Natomiast spojrzenie na masowość rynku telekomunikacyjnego przez pryzmat 
wskaźnika poprawności faktur (opłat) wskazuje, że w ujęciu statystycznym reklamacje usług telekomunikacyjnych są na poziomie bardzo niskim. W takim stanie 
rzeczy, przy projektowaniu zmian w obecnie obowiązujących przepisach, konieczne jest uwzględnienie danych statystycznych z obszarów, których ma dotykać 
zmiana przepisów i na tej podstawie powinny być tworzone nowe zapisy, a także na bazie tych danych należy przeprowadzać ocenę skutków regulacji. Spojrzenie 
na projektowane regulacje dotyczące usług o podwyższonej opłacie przez pryzmat wskaźników reklamacyjnych pozwoli na uświadomienie projektodawcy, że 
nowymi regulacjami zostaną objęte usługi oraz podmioty je świadczące w stosunku do których nie zidentyfikowano żadnego problemu rynkowego oraz nie 
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stwierdzono, że regulacja jest faktycznie konieczna lub przynajmniej potrzebna. 

W związku z powyższym przedstawiliśmy szereg modyfikacji projektowanych przepisów, w wielu punktach proponując rozwiązania alternatywne, które adresując 
problem u źródła, naszym zdaniem pozwolą na skuteczniejszą walkę z naruszeniami, bez konieczności uciekania się do półśrodków i prób obciążania dostawców 
usług telekomunikacyjnych odpowiedzialnością za działania osób trzecich. 

1. Art. 64 ust. 
4 

w art. 64: 
 
a) w ust. 4 po pkt 1 dodaje się 
pkt 1a w brzmieniu: 
 
„1a) uzyskać zgodę abonenta na 
świadczenie usługi o 
podwyższonej opłacie 
bezpośrednio przed 
rozpoczęciem jej świadczenia 
oraz”, 

 

4.  W przypadku gdy usługa o 
podwyższonej opłacie świadczona 
jest w sposób powtarzalny na 
podstawie uprzedniego 
oświadczenia woli abonenta, jej 
dostawca jest obowiązany: 

1) wraz z informacją, o której 
mowa w ust. 1, podać informację 
o zasadzie korzystania z usługi w 
sposób przejrzysty i czytelny dla 
abonenta, 

1a) niezwłocznie, po 
aktywowaniu przez abonenta 
usługi o podwyższonej opłacie, 
przesłać potwierdzenie aktywacji 
usługi wraz z opisem 
świadczenia dodatkowego i 
podaniem komendy do 
dezaktywacji usługi oraz 

2) umożliwić abonentowi 
dokonanie skutecznej i 
natychmiastowej rezygnacji z 
usługi w każdym czasie, w sposób 
prosty i wolny od opłat. 

 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż dodawany wymóg 
uzyskania zgody abonenta dotyczy sytuacji, w których usługa o 
podwyższonej opłacie świadczona jest w sposób powtarzalny na 
podstawie uprzedniego oświadczenia woli abonenta (art. 64 ust. 4 Pt 
zdanie wprowadzające). Zatem zgodnie z projektowanym przepisem 
abonent będzie musiał wyrazić zgodę pomimo to, iż wcześniej złożył 
oświadczenie woli aktywujące usługę. Oświadczenie woli samo w 
sobie oznacza ujawnienie przez abonenta w sposób dostateczny woli 
zawarcia umowy i uruchomienia usługi (art. 60 ustawy Kodeks 
cywilny), a tym samym wprowadzenie wymogu uzyskania dodatkowo 
zgody abonenta będzie oznaczało, że przed każdym uruchomieniem 
subskrypcji abonent będzie musiał wyrazić swoją wolę skorzystania z 
usługi co najmniej dwukrotnie. W praktyce taka propozycja 
najbardziej niekorzystna byłaby dla zwykłych klientów oraz 
przedsiębiorców działających na tym rynku. 

Rozumiejąc intencje, jakie w tym przypadku przyświecają 
projektodawcy, należy jednocześnie wyrazić obawę, iż rozwiązanie 
takie w praktyce nie odniesie zakładanego, pozytywnego skutku. 
Bowiem w tych przypadkach, gdzie podmiot realizujący dodatkowe 
świadczenie działa rzetelnie i z poszanowaniem przepisów prawa, już 
sam wymóg złożenia przez abonenta oświadczenia woli dla 
uruchomienia usługi subskrypcyjnej jest zabezpieczeniem 
wystarczającym przed niechcianymi / przypadkowymi uruchomieniami 
usługi, a dostawcy takich usług już teraz podejmują działania, których 
celem i skutkiem jest wyeliminowanie przypadków nieświadomego 
lub przypadkowego uruchomienia usług subskrypcyjnych. 
Upowszechniającym się standardem rynkowym jest eliminowanie 
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możliwości uruchomienia usług subskrypcyjnych z zastosowaniem tzw. 
„oneclick” czy też wymaganie – w przypadku usług uruchamianych 
przez strony www – nie tylko podania numeru, ale również 
potwierdzenie woli uruchomienia usługi z wykorzystaniem kodu PIN 
wysyłanego abonentowi w wiadomości SMS.  

Natomiast w przypadkach podmiotów działających niezgodnie albo na 
granicy przepisów prawa zachodzi obawa, że te same mechanizmy i 
praktyki, które służą do obchodzenia wymogu złożenia oświadczenia 
woli dla uruchomienia usługi, będą używane również do pozyskania 
zgody abonenta, czyniąc dodatkowe zabezpieczenie iluzorycznym.  

Jednocześnie proponujemy zastąpić analizowany przepis 
rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom abonentów. 
Proponujemy nadanie art. 64 ust. 4 następującego brzmienia: 

4.  W przypadku gdy usługa o podwyższonej opłacie świadczona jest w 
sposób powtarzalny na podstawie uprzedniego oświadczenia woli 
abonenta, jej dostawca jest obowiązany: 

1) wraz z informacją, o której mowa w ust. 1, podać 
informację o zasadzie korzystania z usługi w sposób 
przejrzysty i czytelny dla abonenta, 

1a) niezwłocznie, po aktywowaniu przez abonenta usługi o 
podwyższonej opłacie, przesłać potwierdzenie aktywacji 
usługi wraz z opisem świadczenia dodatkowego i podaniem 
komendy do dezaktywacji usługi oraz 

2) umożliwić abonentowi dokonanie skutecznej i 
natychmiastowej rezygnacji z usługi w każdym czasie, w 
sposób prosty i wolny od opłat. 

Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem przepisu podmiot realizujący 
dodatkowe świadczenie zobowiązany byłby, niezwłocznie po 
aktywowaniu przez abonenta subskrypcji, przesłać potwierdzenie 
aktywacji subskrypcji wraz z opisem serwisu (link do regulaminu) oraz 
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komendą jak się wypisać serwisu. 

2. Art. 64 ust. 
5 – 5b 

b) ust. 5 otrzymuje 
brzmienie: 

 
„5. Dostawca publicznie 
dostępnej usługi 
telekomunikacyjnej bezpłatnie 
zapewnia abonentowi 
określenie progu kwotowego dla 
usług o podwyższonej 
opłacie, dla każdego okresu 
rozliczeniowego, a w przypadku 
jego braku, dla każdego 
miesiąca kalendarzowego, a w 
momencie osiągnięcia progu 
kwotowego dostawca 
publicznie dostępnej usługi 
telekomunikacyjnej jest 
obowiązany do: 
 
1) natychmiastowego 
poinformowania abonenta o 
tym fakcie; 
 
2) zablokowania możliwości 
wykonywania połączeń na 
numery usług o 
podwyższonej opłacie i 
odbierania połączeń z takich 
numerów, chyba że nie będą 
powodowały obowiązku zapłaty 
po stronie abonenta. 

W art. 64 ust. 5 otrzymuje 
brzmienie: 

5. Dostawca publicznie dostępnej 
usługi telekomunikacyjnej 
przekazuje abonentowi 
informację o przekroczeniu kwoty 
30, 100 oraz 200 złotych 
naliczonej abonentowi za usługi o 
podwyższonej opłacie dla 
każdego okresu rozliczeniowego, 
a w przypadku jego braku, dla 
każdego miesiąca 
kalendarzowego. Na żądanie 
abonenta dostawca publicznie 
dostępnej usługi 
telekomunikacyjnej bezpłatnie 
blokuje możliwość wykonywania 
połączeń na numery usług o 
podwyższonej opłacie i odbierania 
połączeń z takich numerów, 
chyba że nie będą powodowały 
obowiązku zapłaty po stronie 
abonenta. 

Przy zaproponowanym powyżej 
brzmieniu art. 64 ust. 5, 
projektowane art. 64 ust. 5a i 5b 
stają się zbędne i w związku z tym 
powinny zostać usunięte.  

 

W pierwszej kolejności proponujemy zmianę brzmienia 
projektowanych przepisów tak, aby z jednej strony zagwarantować 
pełną ochronę interesów abonentów korzystających z usług o 
podwyższonej opłacie, a z drugiej strony nie ograniczać nadmiernie 
możliwości korzystania z tych usług przez abonentów i ich świadczenia 
przez dostawców usług o podwyższonej opłacie.  

Proponujemy nadanie art. 64 ust. 5 Pt następującego brzmienia: 

5. Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej 
przekazuje abonentowi informację o przekroczeniu kwoty 30, 100 oraz 
200 złotych naliczonej abonentowi za usługi o podwyższonej opłacie 
dla każdego okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego braku, dla 
każdego miesiąca kalendarzowego. Na żądanie abonenta dostawca 
publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej bezpłatnie blokuje 
możliwość wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej 
opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą 
powodowały obowiązku zapłaty po stronie abonenta. 

Przy zaproponowanym powyżej brzmieniu art. 64 ust. 5, 
projektowane art. 64 ust. 5a i 5b stają się zbędne i w związku z tym 
powinny zostać usunięte.  

Pragniemy podkreślić, iż celem zaproponowanej zmiany jest 
wzmocnienie ochrony abonentów, przy jednoczesnym uchyleniu 
praktycznych problemów, jakie pojawiłyby się na gruncie stosowania 
przepisów w kształcie zaproponowanym w Projekcie (opisanych 
szerzej w dalszej części). 

Należy podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym jedynie ci abonenci, 
którzy zdecydowali się na wybór jednego z progów kwotowych na 
usługi o podwyższonej opłacie, otrzymują informację o przekroczeniu 
tego progu, ułatwiającą złożenie żądania zablokowania dalszego 
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Dostawca jest obowiązany 
oferować abonentom co 
najmniej cztery progi 
kwotowe, które wynoszą 0, 35, 
100 i 200 złotych.”, 
 

c) po ust. 5 dodaje się 
ust. 5a i 5b w 
brzmieniu: 

 
„5a. W przypadku, gdy abonent 
nie określił progu kwotowego, o 
którym mowa 
w ust. 5, próg ten wynosi 35 
złotych dla każdego okresu 
rozliczeniowego, 
a w przypadku jego braku – dla 
każdego miesiąca 
kalendarzowego. 
 
5b. Po osiągnięciu progu 
kwotowego, o którym mowa w 
ust. 5 lub 5a, 
wykonywanie połączeń na 
numery usług o podwyższonej 
opłacie i odbieranie 
połączeń z takich numerów w 
danym okresie rozliczeniowym, 
a w przypadku jego 
braku – w danym miesiącu 
kalendarzowym oprócz 
połączeń, które nie powodują 

korzystania z usług. Proponowana zmiana projektowanego przepisu 
zmierza do tego, aby każdy abonent - bez względu na to, czy 
wcześniej ustanowił limit kwotowy czy nie – dostawał od dostawcy 
usług telekomunikacyjnych powiadomienie o tym, że w danym okresie 
rozliczeniowym (albo miesiącu kalendarzowym) wydatki na usługi o 
podwyższonej opłacie przekroczyły kwoty 30, 100 oraz 200 zł. W ten 
sposób każdy abonent w kraju będzie dostawał na bieżąco informacje 
o wysokości wydatków na tego typu usługi. Ponadto, przy takiej 
konstrukcji każdy abonent (a nie tylko Ci, którzy wcześniej ustanowili 
limit kwotowy – jak to ma miejsce w obecnym stanie prawnym), 
będzie mógł – będąc na bieżąco informowanym – złożyć żądanie 
zablokowania możliwości dalszego korzystania z usług. 
Zaproponowana konstrukcja łączy automatyzm i powszechny 
charakter przekazywania abonentom aktualnej informacje o stanie 
użycia, z możliwością łatwego zablokowania usługi.  

Zaproponowany w Projekcie mechanizm domyślnych progów w żaden 
sposób nie odnosi się i nie rozwiązuje problemu jakim są 
nieprawidłowości w uruchamianiu i świadczeniu usług przez podmioty 
realizujące dodatkowe świadczenie. Jednocześnie wprowadzenie 
mechanizmu domyślnego, zbyt niskiego progu kwotowego może 
spowodować uciążliwości po stronie abonentów, którzy nie określą 
progu kwotowego, a następnie będą chcieli świadomie korzystać z 
usług o podwyższonej opłacie. Co więcej, zgodnie z Projektem 
osiągnięcie limitu kwotowego będzie uruchamiało automatycznie 
blokadę możliwości korzystania z usług o podwyższonej opłacie, a 
odblokowanie będzie wymagało ustanowienia nowego, wyższego 
progu kwotowego (na chwilę obecną osiągnięcie limitu skutkuje 
poinformowaniem o tym abonenta i daniem mu możliwości – na jego 
żądanie – uruchomienia blokady).  

Proponowanie zmian w zakresie tradycyjnych usług głosowych w 
sieciach stacjonarnych jest nieuzasadnione ze względu na konieczne 
nakłady jakie operatorzy musieliby ponieść na technologie schyłkowe.  
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obowiązku zapłaty po stronie 
abonenta, jest możliwe 
wyłącznie po określeniu przez 
abonenta, wyższego progu 
kwotowego, o którym mowa w 
ust. 5, do wysokości tego 
progu.”, 

 

Usługa telefoniczna w sieciach PSTN jest już usługą zamierającą. 
Należy zauważyć, że od 2012 roku, po wdrożeniu poprzedniej 
nowelizacji PT,  Abonenci FIX w minimalnym stopniu korzystają z 
możliwości definiowania limitów (ok. 200 założonych limitów na ok. 4 
mln wszystkich abonentów fix). Przedstawiona propozycja legislacyjna 
świadczy o tym, iż nie przeprowadzono badań dotyczących skutków 
oraz rzeczywistych potrzeb klientów na wprowadzenie funkcji limitów. 
Skoro liczba Abonentów FIX  korzystających z ustalania progów 
kwotowych jest tak niska, to  nie ma racjonalnego uzasadnienia  dla 
narzucania operatorom kolejnych milionowych kosztów wdrożenia 
takiego mechanizmu. 

W naszej ocenie w żadnym wypadku domyślne progi czy inne 
domyślne limity nie powinny być wyznaczane na poziomie niższym 
niż 100 zł z zastrzeżeniem, iż limity takie mogą być rozważane tylko w 
kontekście usług postpaid (w przypadku prepaid klient kontroluje 
wydatki wysokością środków na koncie), a po osiągnięciu limit 
abonent musi mieć możliwość łatwego, permanentnego 
usunięcia/zmienienia limitu zgodnie ze swoją wolą. 

Bez względu na zaproponowaną powyżej propozycję alternatywną 
wobec Projektu, zawracamy uwagę, iż Projekt w obecnym kształcie 
rodzi szereg pytań i wątpliwości, które należy wyjaśnić (optymalnie 
przez odpowiednią modyfikację projektowanych przepisów albo 
wyjaśnienie tych kwestii w uzasadnieniu do Projektu): 

1. W toku procesu legislacyjnego należy wyjaśnić i potwierdzić 

(prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie tej kwestii w 

uzasadnieniu do projektu ustawy), że określenie przez 

abonenta wyższego progu kwotowego (projektowany art. 64 

ust. 5b) ma trwały skutek, tj. tak określony wyższy próg 

kwotowy będzie obowiązywał dla bieżącego i przyszłych 

okresów rozliczeniowych, aż do kolejnej zmiany progu przez 

abonenta. Potwierdzenie takiego rozumienia przepisu jest 
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konieczne, gdyż Projekt nie precyzuje, czy ustanowienie 

nowego progu kwotowego, celem kontynuowania korzystania 

z usług o podwyższonej opłacie, ma mieć trwały skutek czy też 

ma dotyczyć tylko wybranego okresu rozliczeniowego. 

Ponadto, Projekt przewiduje co prawda, iż dostawca usług 

może wdrożyć również inne progi, niż te przewidziane w 

Projekcie (tj. progi inne, w tym wyższe, iż projektowane 0, 35, 

100 i 200 zł). Odblokowanie możliwości korzystania z usług 

będzie wymagało ustanowienia, nowego wyższego progu. Taki 

mechanizm może być wystarczający dla niektórych 

abonentów korzystających z usług o podwyższonej opłacie, 

niemniej jednak będzie niewystarczający dla grupy abonentów 

intensywnie korzystających z takich usług, dla których 

możliwość dalszego korzystania z usług będzie oznaczała 

konieczność wielokrotnego podnoszenia limitów. W związku z 

powyższym zwracamy uwagę na potrzebę wprowadzenia do 

Projektu przepisu, który umożliwiłby abonentom świadomą 

rezygnację z limitów kwotowych.  

2. Jeśli zasadnicza treść projektowanego art. 64 ust. 5 - 5b 

miałaby zostać utrzymana, zawracamy uwagę na potrzebę 

zmiany brzmienia projektowanych przepisów tak, aby uchylić 

wątpliwości i problemy związane z momentem uruchomienia 

blokady. Obecnie obowiązujący art. 64 ust. 5 stanowi, że 

przekroczenie progów uruchamia obowiązek poinformowania 

o tym fakcie abonenta, natomiast projektowany art. 64 ust. 5 

wiąże ten skutek z osiągnięciem progu kwotowego, co jest 

zmianą zasadniczą, o poważnych konsekwencja dla 

dostawców usług o podwyższonej opłacie. Problem można 
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przedstawić na przykładzie użytkownika, który ma aktywny 

próg kwotowy na poziomie 35 zł i wysyła dwa SMSy na 

numer/y usług o podwyższonej opłacie, każdy z nich za 20 zł. 

Wysłanie pierwszej wiadomości jeszcze nie wyczerpuje limitu 

(próg nie jest osiągnięty), ale wysłanie drugiej skutkuje już nie 

tylko osiągnięciem progu, ale jego przekroczeniem. W efekcie 

powstaje poważny problem jak należy rozliczyć drugą 

wiadomość SMS, której wysłanie nie powinno być 

zablokowane (bo w momencie jej wysłania limit nie jest 

jeszcze osiągnięty), a której rozliczenie będzie skutkowało 

przekroczeniem progu. Jest to problem tym większy, że 

projektowany art. 64b stanowi, że nie można żądać od 

abonenta opłat za usługę zrealizowaną m.in. z naruszeniem 

przepisów dotyczących progów kwotowych (a co gorsza, 

zgodnie z projektowanymi zmianami Prezes UKE będzie mógł 

nałożyć karę pieniężną za takie „naruszenie”). W związku z 

powyższym zwracamy uwagę na konieczność zachowania 

obecnie obowiązującej przesłanki przekroczenia 

ustanowionych progów kwotowych.  

3. Ponadto proponujemy zmianę brzmienia tego przepisu na: 

„po określeniu przez abonenta wyższego progu kwotowego, o 

którym mowa w ust. 5 lub innego wyższego oferowanego 

przez dostawcę, do wysokości tego progu”. Zmiana ta pozwoli 

dostawcy na wprowadzenie  innych progów aniżeli wskazane 

w ustawie (w uzasadnieniu do projektu ustawy wprost jest 

napisane, że może być więcej progów) ale także skorzystania z 

nich przez abonenta. 

4. Zwracamy uwagę, iż przy obecnym brzmieniu projektowanych 
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przepisów nowe zasady ustanawiania i zarządzania limitami 

kwotowymi będą obowiązywały zarówno wobec abonentów, 

którzy zawarli umowę po dacie wejścia w życie przepisów, jak 

i wobec abonentów, którzy zawarli umowę przed tą datą (tzw. 

„baza”). Konstruowane rozwiązanie stawia pod znakiem 

zapytania możliwość uruchomienia całej „bazie” domyślnego 

progu kwotowego, gdyż taki próg powinien być ustanawiany 

dla tych abonentów, którzy nie wybrali innego progu (zgodnie 

z brzmieniem Projektu). Przyjęcie koncepcji wymagającej w 

każdym przypadku indywidulanej komunikacji z milionami 

abonentów należących do „bazy” będzie bardzo trudne do 

wdrożenia. Obecny stan prawny nie wymaga od abonentów 

dokonania wyboru progu kwotowego, tym samym 

zastosowanie projektowanego mechanizmu w stosunku do 

„bazy” może wymagać skontaktowania się z każdym 

abonentem celem poinformowania go o możliwości wyboru 

jednego z progów, a dopiero w przypadku braku dokonania 

wyboru przez abonenta, uruchomienie progu domyślnego. W 

przypadku przedsiębiorców telekomunikacyjnych z bazą 

liczącą miliony abonentów, taka komunikacja indywidulana z 

abonentami oznaczałaby olbrzymie i kosztowne 

przedsięwzięcie logistyczno – organizacyjne, można się 

również domyślać, że znaczna część abonentów potraktuje 

taką komunikację jako spam i „zawracanie głowy”. Co więcej, 

obecnie obowiązujące przepisy dają abonentom możliwość 

wyboru limitu kwotowego i część abonentów z tej możliwości 

skorzystała, w efekcie maja uruchomione limity kwotowe. W 

przypadku tej kategorii abonentów nie ma uzasadnienia dla 

wprowadzania zmian w uruchomionych limitach, a w 
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szczególność zastępowanie wybranego przez abonenta limitu 

progiem domyślnym. W związku z powyższym zwracamy 

uwagę na konieczność: 

➢ doprecyzowania przepisów tak, aby jednoznacznie 

wynikało z nich, iż w przypadku abonentów, którzy 

zawarli umowę przed dniem wejścia w życie 

projektowanych zmian („baza”), dostawca usług 

może według własnego wyboru: (i) albo uruchomić 

próg domyślny wszystkim abonentom, którzy do tej 

pory nie określili żadnego progu, bez konieczności 

kierowania do bazy indywidualnej komunikacji z 

prośbą o wybór progu albo (ii) skierować do bazy 

indywidualną komunikację z prośbą o wybór progu, 

uruchamiając próg domyślny tym abonentom, którzy 

nie odpowiedzą na pytanie. 

➢ wprowadzenia przepisu przejściowego, który 

przesądzi, że mechanizm domyślnego progu 

kwotowego nie znajduje zastosowania wobec tych 

abonentów, którzy przed wejściem w życie 

projektowanych zmian dokonali wyboru i aktywowali 

jeden z progów przewidzianych w obecnie 

obowiązującym art. 64 ust. 5 Prawa 

telekomunikacyjnego.  

Ponadto, zwracamy uwagę na potrzebę przedmiotowego ograniczenia 
stosowania nowych regulacji (projektowany art. 64 ust. 5 – 5b) 
poprzez wyłączenie spod zakresu ich stosowania dwóch kategorii 
usług o podwyższonej opłacie: loterii audioteksowych oraz usług 
charytatywnych, dla których domyślny próg kwotowy i mechanizm 



 

Strona 11 z 28 
 

podnoszenia progu jest rozwiązaniem nieadekwatnym do specyfiki 
tych usług. 

Zdaniem Izby projektowana regulacja nie powinna mieć zastosowania 
do loterii audioteksowych organizowanych z wykorzystaniem usług o 
podwyższonej opłacie, ich przeprowadzanie odbywa się bowiem na 
podstawie odrębnych przepisów i podlega szczególnemu reżimowi 
prawnemu wynikającemu z ustawy o grach hazardowych. Należy 
podkreślić, że przepisy ustawy o grach hazardowych przewidują szereg 
mechanizmów zapewniających szczególny, podwyższony – ze względu 
na regulowany charakter działalności związanej z organizowaniem gier 
hazardowych – poziom ochrony uczestników. Do mechanizmów tych 
należą m.in.:  

➢ reglamentowany charakter działalności związanej z 

prowadzeniem loterii audioteksowych – zezwolenia udzielane 

są na podstawie wniosku, do którego załącza się projekt 

regulaminu loterii podlegający zatwierdzeniu przez właściwy 

organ, określający m.in. zasady jej prowadzenia (art. 61 ust. 3 

pkt 4 ustawy o grach hazardowych) i sposób jej urządzania 

(art. 61 ust. 3 pkt 7 ustawy o grach hazardowych), w tym 

warunki udziału przez odpłatne połączenie telefoniczne lub 

wysłanie wiadomości tekstowej, 

• zgłoszeniu i zatwierdzeniu podlegają również wszelkie 

zmiany w regulaminie, 

• ustawa przewiduje surowe sankcje za naruszenie 

warunków zatwierdzonego regulaminu lub zezwolenia 

przez organizatora loterii, 

➢ zakaz udziału w loteriach audioteksowych osób, które nie 

ukończyły 18 lat (art. 27 ust. 2 ustawy o grach hazardowych). 
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W związku z tym ustanawianie dodatkowych ograniczeń limitujących – 
w ramach domyślnie ustanowionego progu kwotowego – możliwość 
udziału w loterii audioteksowej należy uznać za nadmierne i 
nieuzasadnione z punktu widzenia powoływanego przez 
projektodawców celu nowelizacji.  

Nieproporcjonalny w odniesieniu do loterii audiotekstowych jest 
również mechanizm wymagający ustanowienia nowego, wyższego 
progu w przypadku chęci kontynuacji korzystania z usług. 
Zastosowanie wskazanego mechanizmu do uczestników loterii 
audioteksowych – jako podlegających szczególnej ochronie 
wynikającej z ustawy o grach hazardowych – wydaje się rozwiązaniem 
nieproporcjonalnym, a nawet dysfunkcjonalnym. Wprowadzenie 
dodatkowego limitu w postaci domyślnego progu kwotowego i – 
potencjalnie – konieczności stałego potwierdzania przez abonenta 
woli jego przesunięcia może być dla uczestników loterii istotną 
uciążliwością. Uciążliwość ta nie będzie przy tym równoważona 
efektywnym, ani nawet niezbędnym z ich punktu widzenia, 
zwiększeniem bezpieczeństwa prawnego czy ekonomicznego. 
Dostateczne gwarancje w tym zakresie stwarza bowiem ustawa o 
grach hazardowych i obecna regulacja Prawa telekomunikacyjnego. 
Ponadto, ze względu na dynamiczny i losowy charakter loterii 
audioteksowych trudno wymagać od ich uczestników stałego 
prognozowania kwot, które w danym okresie rozliczeniowym będą 
chcieli przeznaczyć na uczestnictwo w grze (np. w związku z 
możliwością zwiększenia swoich szans na wygraną przez wysłanie 
większej liczby zgłoszeń). Poza tym nawet gdyby uczestnictwo w loterii 
było realizowane w ramach usługi świadczonej w sposób powtarzalny 
na podstawie uprzedniego oświadczenia woli abonenta, już na 
podstawie obowiązujących przepisów abonent może skutecznie i 
natychmiastowo zrezygnować z takiej usługi. W tym zakresie nie ma 
więc ryzyka, że udział w loterii będzie się wiązał z niekontrolowanymi 
wydatkami po stronie abonenta. 
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W ocenie Izby wskazane jest również wyłączenie z zakresu 
projektowanych przepisów tzw. SMS-ów charytatywnych, czyli usług o 
podwyższonej opłacie świadczonych w ramach zbiórki na cele 
charytatywne. Przemawiają za tym analogiczne względy, co w 
przypadku loterii audioteksowych, a dodatkowo społecznie 
pożyteczny charakter tego typu działalności. Wprawdzie po dokonanej 
w 2014 r. zmianie zasad prowadzenia zbiórek publicznych SMS-owe 
zbiórki charytatywne podlegają regulacji Prawa telekomunikacyjnego, 
jednak celowe wydaje się takie skonstruowanie analizowanych 
przepisów, które umożliwi niewliczanie zbiórek do wprowadzanego 
ustawą domyślnego progu kwotowego. 

3. Art. 64b 
oraz art. 

209 ust. 1 
pkt 14a) 

po art. 64a dodaje się 
art. 64b brzmieniu: 

 
„Art. 64b. W przypadku 
zrealizowania usługi o 
podwyższonej opłacie z 
naruszeniem obowiązków, o 
których mowa w art. 64 ust. 1, 
4-5b i 7 oraz 64a, dostawca 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych nie może 
żądać od abonenta zapłaty za tę 
usługę.”; 
 

w art. 209: 

a) w ust. 1: 
 

– uchyla się pkt 1, 
 
– pkt 14a otrzymuje brzmienie: 
„14a) nie wypełnia lub 

Art. 64b: 

Podmiotom realizującym 
dodatkowe świadczenie oraz 
osobom trzecim zapewniającym 
realizację dodatkowych 
świadczeń, w przypadku usług, w 
których dostawca publicznie 
dostępnych usług 
telekomunikacyjnych odstąpił od 
pobrania lub dochodzenia lub też 
zwrócił  abonentowi opłatę za 
usługę o podwyższonej opłacie, ze 
względu na naruszenie lub 
wysokie prawdopodobieństwo, że 
usługa była świadczona z 
naruszeniem przepisów prawa, 
nie przysługuje wynagrodzenie za 
takie świadczenia dodatkowe 
oraz jakiejkolwiek roszczenia 
wobec dostawcy publicznie 
dostępnych usług 

Brzmienie projektowanego art. 64b ustawy Prawo 
telekomunikacyjne odpowiedzialnością za nieprawidłowości w 
świadczeniu usług o podwyższonej opłacie obciąża, w szczególności 
finansowo, dostawcę publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, pomijając podmioty realizujące dodatkowe 
świadczenie, w związku z czym rodzi stanowczy protest i sprzeciw 
Izby. Rozwiązanie w obecnym kształcie może być wręcz sygnałem 
zachęcającym niektóre podmioty realizujące dodatkowe świadczenie 
do ignorowania obowiązujących regulacji prawnych, skoro i tak za 
ewentualne naruszenia odpowiedzialność finansową ma ponieść 
dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Co 
więcej, w niektórych przypadkach dostawca usług 
telekomunikacyjnych uzyska wiedzę o naruszeniu z opóźnieniem - już 
po zapłacie wynagrodzenia podmiotowi realizującemu dodatkowe 
świadczenie. 

Przede wszystkim jednak przepis w takim kształcie jest obecnie 
niemożliwy do wykonania, gdyż charakterystyka usług o 
podwyższonej opłacie jest taka, że opłata jest naliczana za sam fakt 
wysłania / odebrania SMS albo połączenia głosowego na numer o 
podwyższonej opłacie. Dostawca usług telekomunikacyjnych 
najczęściej dowiaduje się o nieprawidłowościach w świadczeniu 



 

Strona 14 z 28 
 

nienależycie wypełnia obowiązki 
określone w art. 64 - 65,”, 

 

telekomunikacyjnych. 

 
Art. 209 ust. 1 pkt 14a) Pt w 
obecnym brzmieniu należy 

pozostawić bez zmian (tj. usunąć 
projektowaną zmianę z projektu 

ustawy) 

usług dopiero z reklamacji abonentów, którzy składają takie 
reklamacje najczęściej już po naliczeniu opłaty za usługę. Tym 
samym dostawca usług telekomunikacyjnych nie jest w stanie 
zweryfikować, jeszcze przed naliczeniem opłaty, czy usługa jest 
świadczona z poszanowaniem czy z naruszeniem przepisów prawa. 
Realizacja tak nakreślonego obowiązku oznaczałaby de facto 
konieczność uprzedniej weryfikacji oraz bieżącego monitorowania 
przez dostawców usług telekomunikacyjnych wszystkich usług 
świadczonych przez podmioty realizujące dodatkowe świadczenie, 
co byłoby w zasadzie niewykonalne w obecnych warunkach 
rynkowych jak również nie byłoby możliwe w aktualnym stanie 
prawnym (nawet po planowanej nowelizacji).  

W związku z powyższym projektowany art. 64b powinien zostać 
usunięty z Projektu i zastąpiony rozwiązaniem, które pozwoli na 
pełniejszą ochronę interesów abonentów oraz ułatwi eliminowanie z 
rynku nierzetelnych usług. Proponujemy zastąpienie projektowanego 
art. 64b przepisem o następującym brzmieniu: 

Podmiotom realizującym dodatkowe świadczenie oraz osobom trzecim 
zapewniającym realizację dodatkowych świadczeń, w przypadku 
usług, w których dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych odstąpił od pobrania lub dochodzenia lub też 
zwrócił  abonentowi opłatę za usługę o podwyższonej opłacie, ze 
względu na naruszenie lub wysokie prawdopodobieństwo, że usługa 
była świadczona z naruszeniem przepisów prawa, nie przysługuje 
wynagrodzenie za takie świadczenia dodatkowe oraz jakiejkolwiek 
roszczenia wobec dostawcy publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych. 

W pełni rozumiejąc potrzebę ochrony abonentów przed ponoszeniem 
kosztów usług świadczonych z naruszeniem przepisów prawa, 
postulujemy wprowadzenie do Projektu przepisu, który pozwalałby 
dostawcy usług telekomunikacyjnych na uwzględnianie roszczeń 
abonenckich, bez obawy o roszczenia podmiotów realizujących 



 

Strona 15 z 28 
 

dodatkowe świadczenie. W związku z powyższym Projekt może zostać 
uzupełniony o przepisy, które stanowiłyby, że jeżeli dostawca usług 
telekomunikacyjnych nie naliczy, odstąpi od dochodzenia wobec 
abonenta opłaty za usługę o podwyższonej opłacie lub zwróci opłatę, 
ze względu na naruszenie lub wysokie prawdopodobieństwo, że 
usługa była świadczona przez podmiot realizujący dodatkowe 
świadczenie z naruszeniem przepisów prawa, to dostawca usług 
telekomunikacyjnych nie będzie zobowiązany do zapłaty 
wynagrodzenia podmiotom realizującym dodatkowe świadczenie lub 
podmiotom, które zapewniają jego realizację. 

Rozwiązanie zaproponowane powyżej byłoby dla dostawców usług 
telekomunikacyjnych narzędziem pozwalającym z jednej strony na 
uwzględnianie uzasadnionych roszczeń abonentów (bez obawy o 
roszczenia podmiotów realizujących dodatkowe świadczenie), a z 
drugiej strony dyscyplinowałby podmioty realizujące dodatkowe 
świadczenie, pozbawiając owe podmioty przynajmniej części 
przychodu w przypadku świadczenia lub podejrzenia świadczenia 
usługi z naruszeniem przepisów prawa. 

Ponadto, zwracamy uwagę, iż sankcja w postaci braku możliwości 
naliczenia opłaty za usługę zgodnie z projektowanym art. 64b jest na 
tyle dotkliwa dla dostawców usług telekomunikacyjnych, iż nie ma 
uzasadnienia dla wprowadzania przesłanki pozwalającej Prezesowi 
UKE nałożenie kary pieniężnej w przypadku naruszenia tego przepisu 
(projektowane brzmienie art. 209 ust. 1 pkt 14a) przewiduje 
możliwość nałożenia kary również na naruszenie art. 64b). W 
obecnym kształcie Projekt przewiduje podwójną sankcję: cywilno-
prawną (wynikającą z projektowanego art. 64b) oraz administracyjno-
prawną (wynikającą z projektowanego brzmienia art. 209 ust. 1 pkt 
14a) za naruszenie tego samego przepisu. W związku z powyższym 
zwracamy uwagę na potrzebę zachowania bez zmian obecnego 
brzmienia art. 209 ust. 1 pkt 14a) Prawa telekomunikacyjnego, który 
przewiduje możliwość nałożenia kary pieniężnej w przypadku 
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naruszenia art. 64, art. 64a i art. 65 Prawa telekomunikacyjnego.  

4. Art. 65  w art. 65: 
 

a) ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 

 
„1. Podmiot realizujący 
dodatkowe świadczenie, o 
którym mowa w art. 64 ust. 
1 przekazuje Prezesowi UKE 
zgłoszenie zawierające 
informacje o: 
1) swojej nazwie (firmie), 
adresie i siedzibie; 
2) rodzaju i zakresie świadczonej 
usługi o podwyższonej opłacie 
oraz 
identyfikatorze usługi, w 
przypadku gdy na jednym 
numerze będzie świadczona 
więcej niż jedna usługa; 
3) numerze wykorzystywanym 
do świadczenia usługi o 
podwyższonej opłacie; 
4) nazwie (firmie), adresie i 
siedzibie operatora, w którego 
sieci będzie 
uruchomiona usługa o 
podwyższonej opłacie; 
5) cenie netto i brutto za 
jednostkę rozliczeniową usługi o 
podwyższonej 
opłacie albo za połączenie, w 

art. 65 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 

„1. Podmiot realizujący 
dodatkowe świadczenie, o którym 
mowa w art. 64 ust.1 przekazuje 
Prezesowi UKE zgłoszenie 
zawierające informacje o: 

1) swojej nazwie (firmie), adresie i 
siedzibie; 

2) rodzaju i zakresie świadczonej 
usługi o podwyższonej opłacie 
oraz 

identyfikatorze usługi, w 
przypadku gdy na jednym 
numerze będzie świadczona 

więcej niż jedna usługa; 

3) numerze wykorzystywanym do 
świadczenia usługi o 
podwyższonej opłacie; 

4) nazwie (firmie), adresie i 
siedzibie operatora, w którego 
sieci będzie uruchomiona usługa 
o podwyższonej opłacie; 

5) cenie netto i brutto za 
jednostkę rozliczeniową usługi o 
podwyższonej opłacie albo za 
połączenie, w przypadku usługi 

Biorąc pod uwagę, iż Projekt przewiduje odpowiedzialność dostawcy 
usług telekomunikacyjnych za umożliwienie świadczenia usługi o 
podwyższonej opłacie niewpisanej do rejestru (projektowane art. 65a 
oraz art. 209 ust. 1 pkt 14c)), ustawodawca powinien zapewnić takie 
działanie rejestru, aby dostawcy usług telekomunikacyjnych mieli 
realną możliwość weryfikacji danych zawartych w rejestrze.  

Zarówno w obecnym jak i projektowanym stanie prawnym rejestr 
prowadzony przez Prezesa UKE funkcjonuje jako baza dostępna z 
poziomu strony internetowej UKE, możliwa do pobrania w formacie 
XML. Niezbędne jest, aby utrzymać i rozbudować funkcjonalności 
techniczne rejestru, umożliwiające automatyczne pobieranie i 
przetwarzanie danych zawartych w rejestrze. W tym zakresie 
zwracamy się do projektodawcy i Prezesa UKE z wnioskiem o 
organizację warsztatów technicznych, podczas których omówione 
zostaną techniczne aspekty pobierania i przetwarzania przez 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych danych zawartych w rejestrze. 
Konieczne jest również zapewnienie przez Prezesa UKE aktualności 
wszystkich danych zawartych w rejestrze.  

Bez funkcjonalności pozwalających na automatyczne pobieranie i 
przetwarzanie danych zawartych w rejestrze wywiązanie się przez 
dostawcę usług telekomunikacyjnych z nowych obowiązków będzie 
oznaczało konieczność „ręcznego” weryfikowania każdej usługi w 
rejestrze, przed umożliwieniem jej uruchomienia w sieci dostawcy 
usług, ale co gorsza będzie oznaczało konieczność „ręcznego”, 
bieżącego monitoringu wszystkich wpisów w rejestrze, celem 
ustalenia, czy dana usługa / numer nie została z rejestru wykreślona 
przez Prezesa UKE, który będzie miał taką kompetencję. Jednocześnie 
Projekt nie przewiduje, aby Prezes UKE miał obowiązek informowania 
– czy to dostawcy usług telekomunikacyjnych, czy to podmiotu 
realizującego dodatkowe świadczenie – o fakcie wykreślenia usługi / 
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przypadku usługi taryfikowanej 
za całe połączenie; 
6) terminie rozpoczęcia 
świadczenia usługi o 
podwyższonej opłacie, oraz - o 
ile jest znany – terminie 
zakończenia jej świadczenia.”, 
 

b) po ust. 1 dodaje się 
ust. 1a-1j w brzmieniu: 
 
[…]  

 
b) ust. 2 otrzymuje 
brzmienie: 

  
„2. Prezes UKE prowadzi jawny 
rejestr numerów 
wykorzystywanych do 
świadczenia usługi o 
podwyższonej opłacie 
zawierający informacje, o 
których mowa 
w ust. 1.”, 
 

c) po ust. 2 dodaje się 
ust. 2a-2c w brzmieniu: 

 
„2a. Prezes UKE wykreśla, z 
rejestru, o którym mowa w ust. 
2, informacje 
dotyczące numeru 
wykorzystywanego do 

taryfikowanej za całe połączenie; 

6) adresie jednostki do kontaktu 
z abonentami, adresie poczty 
elektronicznej oraz numery 
telefonu, pod którymi abonent 
może szybko i efektywnie 
kontaktować się z 
przedsiębiorcą, w tym składać 
reklamacje;  

7) terminie rozpoczęcia 
świadczenia usługi o 
podwyższonej opłacie, oraz – o ile 
jest znany – terminie zakończenia 
jej świadczenia. 

Podanie zaproponowanych 
danych w rejestrze będzie 
ułatwieniem dla abonentów 
korzystających z usług o 
podwyższonej opłacie w 
ewentualnych kontaktach z 
podmiotem realizującym 
dodatkowe świadczenie. 

 

numeru z rejestru. Biorąc pod uwagę, iż rejestr na dzień 13 lipca 2017 
r. zawiera 40542 wpisów, „ręczna” weryfikacja zarówno dokonania jak 
i wykreślenia wpisu nie jest możliwa, bez ponoszenia dużych nakładów 
na zatrudnienie osób, które miałyby się tym zajmować i bez ryzyka 
błędu ludzkiego przy takim systemie weryfikacji.  

W związku z powyższym zawracamy uwagę projektodawcy na 
potrzebę uzupełnienia przepisów Projektu o rozwiązania, które 
zagwarantowałyby (teraz i na przyszłość) działanie rejestru w taki 
sposób, aby adresaci nowych obowiązków (w szczególności dostawcy 
usług telekomunikacyjnych) mieli możliwość automatycznego łączenia 
się z bazą i przetwarzania danych zawartych w bazie tak, aby móc 
automatycznie weryfikować dokonanie jak i wykreślenie usługi / 
numeru z rejestru.  

Niezależnie od kwestii automatycznego przetwarzania danych 
zawartych w rejestrze, biorąc pod uwagę, że projektowane przepisy 
wiążą odpowiedzialność dostawcy usług telekomunikacyjnych z 
wpisem numeru do rejestru, zwracamy uwagę, iż projektowane 
mechanizmy mogą znacznie utrudnić czy wręcz uniemożliwić 
dostawcy usług realizację tych obowiązków. Rejestr prowadzony przez 
Prezesa UKE ma bowiem postać elektronicznej bazy danych dostępnej 
z poziomu strony internetowej, a wpis albo usunięcie wpisu rodzi 
konsekwencje dla dostawcy usług telekomunikacyjnych i podmiotu 
realizującego dodatkowe świadczenie. Tym samym dostawcy usług 
telekomunikacyjnych powinni dysponować dowodem, iż dana usługa 
została wpisana albo wykreślona z rejestru, w przeciwnym wypadku 
dostawcy usług będą mogli posługiwać się jedynie własnymi kopiami 
elektronicznych wersji rejestru czy ich obrazami, co może 
komplikować dowodzenie prawidłowości postępowania w przypadku 
kontroli. W związku z powyższym zwracamy uwagę na konieczność 
uzupełnienia analizowanych przepisów w następującym zakresie: 

➢ w przypadku wpisu do rejestru: Prezes UKE powinien być 
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świadczenia usługi o 
podwyższonej 
opłacie, w przypadku: 
1) upływu terminu zakończenia 
świadczenia usługi, o którym 
mowa w ust. 1 
pkt 6; 
2) przekazania przez podmiot 
realizujący dodatkowe 
świadczenie, o którym 
mowa w art. 64 ust. 1 
informacji, o której mowa w ust. 
1h; 
3) wydania decyzji, o której 
mowa w art. 79b. 
 
2b. Podmiot realizujący 
dodatkowe świadczenie, o 
którym mowa w art. 64 ust. 
1 przekazuje Prezesowi UKE 
zgłoszenie, o którym mowa w 
ust. 1, zgłoszenie 
aktualizacyjne, o którym mowa 
w ust. 1d, oraz uzupełnia braki, 
o których mowa w 
ust. 1i, w formie pisemnej lub 
drogą elektroniczną podpisując 
to zgłoszenie, 
zgłoszenie aktualizacyjne lub 
uzupełnienie kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym albo podpisem 
potwierdzonym profilem 

zobowiązany wystawić z urzędu zaświadczenie albo inny 

dokument oficjalnie potwierdzający dokonanie wpisu numeru 

/ usługi do rejestru, tak, aby mógł nim dysponować co 

najmniej podmiot realizujący dodatkowe świadczenie na 

potrzeby udowodnienia wobec dostawcy usług 

telekomunikacyjnych, że usługa została wpisana do rejestru i 

aby dostawca usług telekomunikacyjnych mógł posłużyć się 

takim dokumentem w toku postępowań przed organami, na 

dowód, że usługa, której świadczenie umożliwił w swojej sieci, 

została wpisana do rejestru.  

➢ w przypadku wykreślenia z rejestru: Prezes UKE powinien być 

zobowiązany doręczyć decyzję o wykreśleniu numeru / usługi 

z rejestru operatorom, w których sieci - zgodnie z wnioskiem i 

wpisem – usługa była świadczona; w każdym przypadku 

decyzje Prezesa UKE powinny być publikowane na stronach 

UKE, w dedykowanej zakładce, optymalnie w formie tabeli 

(rejestru) numerów / usług wykreślonych; ponadto, należy 

wdrożyć system automatycznych powiadomień (np. w formie 

newslettera dla zainteresowanych podmiotów) informujących 

dostawców usług telekomunikacyjnych o dokonaniu zmiany w 

rejestrze (wpis, wykreślenie wpisu, zmiana danych itd.) 

➢ konieczne jest również zapisanie w ustawie, iż dostawca usług 

telekomunikacyjnych jest zobowiązany do uniemożliwienia 

świadczenia usługi / numeru wykreślonego z rejestru w 

terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji 

(ewentualnie elektronicznego powiadomienia) o wykreśleniu 

numeru / usługi. Zwracamy bowiem uwagę, iż zgodnie z 

projektowanymi przepisami w obecnym kształcie wykreślenie 
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zaufanym ePUAP. 
 
2c. Minister właściwy do spraw 
informatyzacji określi, w drodze 
rozporządzenia, wzór 
zgłoszenia, o którym mowa w 
ust. 1, oraz zgłoszenia 
aktualizacyjnego, o którym 
mowa w ust. 1d, mając na 
uwadze zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania 
rejestru numerów 
wykorzystywanych do 
świadczenia 
usługi o podwyższonej opłacie 

oraz przejrzystość wzoru 

zgłoszenia.”; 

 

z rejestru może nastąpić np. w piątek o godz. 16:00, bez 

informowania o tym operatorów, a operatorzy – wobec braku 

powiadomienia – będą umożliwiali funkcjonowanie 

wykreślonej usługi w swojej sieci przez cały weekend, co 

uruchamia – całkowicie niezawinioną i niedającą się uchylić – 

odpowiedzialność i ryzyko kary po stronie dostawcy usług 

telekomunikacyjnych. Co więcej, samo wykreślenie usługi z 

rejestru jest czynnością stosunkowo prostą, natomiast 

uniemożliwienie świadczenia wykreślonej usługi w sieci 

danego operatora jest procesem skomplikowanym, tak 

organizacyjnie jak i technicznie, w efekcie dostawca usług 

telekomunikacyjnych powinien mieć co najmniej kilka dni na 

realizację obowiązku.  

 

Ponadto, proponujemy uzupełnienie danych przekazywanych do 
rejestru przez podmiot realizujący dodatkowe świadczenie o 
informacje na temat jednostki do kontaktu z abonentami, adresie 
poczty elektronicznej oraz numerów telefonu, pod którymi abonent 
może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą, w tym 
składać reklamacje. W związku z powyższym analizowany przepis 
powinien uzyskać następujące brzmienie (tekst dodany czcionką 
wyróżnioną): 

art. 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym mowa w 
art. 64 ust.1 przekazuje Prezesowi UKE zgłoszenie zawierające 
informacje o: 

1) swojej nazwie (firmie), adresie i siedzibie; 

2) rodzaju i zakresie świadczonej usługi o podwyższonej opłacie oraz 
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identyfikatorze usługi, w przypadku gdy na jednym numerze będzie 
świadczona 

więcej niż jedna usługa; 

3) numerze wykorzystywanym do świadczenia usługi o podwyższonej 
opłacie; 

4) nazwie (firmie), adresie i siedzibie operatora, w którego sieci będzie 
uruchomiona usługa o podwyższonej opłacie; 

5) cenie netto i brutto za jednostkę rozliczeniową usługi o 
podwyższonej opłacie albo za połączenie, w przypadku usługi 
taryfikowanej za całe połączenie; 

6) adresie jednostki do kontaktu z abonentami, adresie poczty 
elektronicznej oraz numery telefonu, pod którymi abonent może 
szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą, w tym składać 
reklamacje;  

7) terminie rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, 
oraz – o ile jest znany – terminie zakończenia jej świadczenia. 

Podanie zaproponowanych danych w rejestrze będzie ułatwieniem dla 
abonentów korzystających z usług o podwyższonej opłacie w 
ewentualnych kontaktach z podmiotem realizującym dodatkowe 
świadczenie. 

Powyższe uwagi nie zmieniają faktu, iż w ocenie Izby projektowany 
art. 65a powinien zostać albo wykreślony z Projektu albo zmieniony 
tak, aby odpowiedzialność z niego wynikająca ciążyła na podmiocie 
realizującym dodatkowe świadczenie (o czym szerzej w kolejnym 
punkcie stanowiska).  

Jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność wprowadzenia zmian 
do uzasadnienia Projektu (str. 9 i 10), gdzie – jak się wydaje – doszło 
do połączenia w jednym punkcie uzasadnienia do art. 65 i 65a, które 
mają innych adresatów. W efekcie uzasadnienie do projektowanego 
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art. 65 zaczyna się od wskazania, że obowiązki w tym artkule 
przewidziane ciążą na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, 
podczas gdy zarówno obecny jak i projektowany art. 65 nakłada 
obowiązki na podmioty realizujące dodatkowe świadczenie, o 
których mowa w art. 64 ust. 1. Jednocześnie brakuje odrębnego 
uzasadnienia do projektowanego art. 65a. Co więcej, uzasadnienie do 
art. 65 wskazuje, że obowiązki informacyjne związane z rejestrem 
mają być realizowane wyłącznie w formie elektronicznej (bez potrzeby 
gromadzenia przekazów papierowych), podczas gdy w rzeczywistości 
projektowane przepisy (por. projektowany art. 65 ust. 2b Prawa 
telekomunikacyjnego oraz art. 6 Projektu) przewidują formę pisemną 
(a więc najczęściej dokument papierowy opatrzony własnoręcznym 
podpisem) jako jedną z form przekazania wniosku o dokonanie / 
aktualizację / wykreślenie wpisu. 

 

5. Art. 65a 
oraz art. 

209 ust. 1 
14c) 

po art. 65 dodaje się 
art. 65a w brzmieniu: 

 
„Art. 65a. Operator, o którym 
mowa w art. 65 ust. 1 pkt 4 
umożliwia świadczenie 
wyłącznie usługi o podwyższonej 
opłacie wpisanej do rejestru, o 
którym mowa w art. 65 ust. 2.”; 
 

w art. 209: 
 
a) w ust. 1: 

 
– po pkt 14b dodaje się pkt 14c 
w brzmieniu: 
„14c) umożliwia świadczenie 

Art. 65a 

Podmiot realizujący dodatkowe 

świadczenie, o którym mowa w 

art. 64 ust. 1, może świadczyć 

wyłącznie usługi, które zostały 

wpisane do rejestru, o którym 

mowa w art. 65 ust. 2; 

 

art. 209 ust. 1 pkt 14c) 

14c) realizuje dodatkowe 

świadczenie niezgodnie z art. 65a.  

 

Stanowczy sprzeciw i protest budzi obecne brzmienie projektowanego 
art. 65a ustawy oraz punktu 14c w art. 209 ust. 1 , które w sposób 
niedopuszczalny w demokratycznym państwie prawa przewidują, że 
odpowiedzialność (wraz z karami pieniężnymi) za naruszenie prawa 
przed podmioty realizujące dodatkowe świadczenie będzie 
przerzucona na dostawców publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych (operatorów). Tym samym przepis przewiduje 
prawnie i logicznie niedopuszczalny mechanizm, w którym za 
naruszenia przepisów prawa odpowiedzialność (łącznie z karami) ma 
ponosić podmiot inny, niż sprawca naruszenia.  

Rozwiązanie takie budzi tym większy sprzeciw, że nie ma żadnych 
przeszkód, aby odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków 
ciążyła na podmiotach, które są zobowiązane owe obowiązki 
wykonywać (tj. na podmiotach realizujących dodatkowe świadczenie). 
Istnienie praktycznych trudności w ustaleniu i pociągnięciu do 
odpowiedzialności sprawcy naruszenia w żaden sposób nie uzasadnia 
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usługi o podwyższonej opłacie 
niezgodnie z art. 65a”, 

 

„przerzucania” i egzekwowania tej odpowiedzialności wobec 
dostawców usług telekomunikacyjnych. Projektowane przepisy w 
obecnym kształcie de facto przerzucają na dostawców publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych rolę organu regulacyjnego 
wobec rynku usług o podwyższonej opłacie i podmiotów realizujących 
dodatkowe świadczenie, którą to rolę powinny pełnić organy państwa, 
co gorsza przewidując kary finansowe za niewywiązanie się przez 
dostawcę usług telekomunikacyjnych z tych obowiązków. Oczywistym 
jest, iż to Prezes UKE, a nie dostawcy usług telekomunikacyjnych, 
prowadząc rzeczony rejestr, powinien egzekwować przestrzeganie 
prawa przez podmioty zobowiązane do uzyskiwania wpisu do rejestru. 
Nie ma bowiem żadnych przeszkód, aby przepisy przewidywały 
możliwość nakładania przez Prezesa UKE kar pieniężnych na podmioty 
realizujące dodatkowe świadczenie, w przypadku naruszenia przez te 
podmioty przepisów prawa. Już teraz ustawa Prawo 
telekomunikacyjne przewiduje możliwość nakładania przez Prezesa 
UKE kar pieniężnych np. na każdy podmiot, który narusza obowiązki 
wynikające z tzw. cookies (art. 209 ust. 1 pkt 27 Prawa 
telekomunikacyjnego), a w samym Projekcie przewiduje się nadanie 
Prezesowi UKE kompetencji do wydawania wiążących decyzji wobec 
dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną (nowe brzmienie 
art. 79b Prawa telekomunikacyjnego). 

Nie sposób również nie zauważyć, iż projektowane przepisy w 
obecnym kształcie zwiększają poczucie bezkarności i w zasadzie 
zachęcają podmioty realizujące dodatkowe świadczenie do 
oferowania abonentom usług w sposób niezgodny z przepisami 
ustawy, skoro odpowiedzialność za naruszenia ma ponieść wyłącznie 
dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Co 
więcej, takie rozwiązanie premiuje nieliczne nieuczciwe i nierzetelne 
podmioty realizujące dodatkowe świadczenie, w stosunku do 
stanowiących zdecydowaną większość podmiotów działających 
uczciwe i zgodnie z przepisami prawa, gdyż zdejmuje z tych 
podmiotów w zasadzie jakąkolwiek odpowiedzialność, a tym samym 
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stanowi zachętę do działania niezgodnie z przepisami i regułami 
uczciwej konkurencji.  

Biorąc powyższe pod uwagę, projektowane przepisy powinny zostać 
zmienione tak, aby realizowały swój cel respektując podstawowe, 
konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawa. Postulujemy 
taką zmianę brzmienia projektowanych przepisów, aby 
odpowiedzialność za naruszenie ponosił sprawca naruszenia.  

Podsumowując uwagi przedstawione powyżej należy podkreślić, że 
nieuwzględnienie tych uwag może mieć poważne, negatywne 
konsekwencje dla dostawców usług telekomunikacyjnych oraz innych 
podmiotów (może skutkować wykluczeniem mniejszych podmiotów z 
rynku), jednocześnie nie adresując zagadnień leżących u źródła 
problemów występujących na rynku usług o podwyższonej opłacie.  
 
Ponadto, zwracamy uwagę na potrzebę zmiany projektowanego art. 
65a tak, aby przepis odnosił się do usługi o podwyższonej opłacie, 
która została wpisana do rejestru, a nie usługi wpisanej do rejestru. W 
obecnym brzmieniu przepis może być odczytywany w ten sposób, że 
dostawcy usług telekomunikacyjnych będą musieli sprawdzać nie tylko 
fakt wpisania numeru / usługi do rejestru (przed umożliwieniem jej 
świadczenia w sieci), ale również może oznaczać konieczność stałego, 
bieżącego monitoringu, czy usługa / numer nie został wykreślony np. 
decyzją Prezesa UKE, co będzie w praktyce bardzo trudne do realizacji, 
w szczególności, że przepisy w obecnym kształcie nie nakładają na 
Prezesa UKE obowiązku informowania adresata ani dostawcy usług 
telekomunikacyjnych o wykreśleniu numeru / usługi z rejestru.  
 
W związku z powyższym proponujemy nadanie projektowanym art. 
65a oraz art. 209 ust. 1 pkt 14c) następującego brzmienia: 

➢ art. 65a: Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o 

którym mowa w art. 64 ust. 1, może świadczyć wyłącznie 
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usługi, które zostały wpisane do rejestru, o którym mowa w 

art. 65 ust. 2; 

➢ art. 209 ust. 1 pkt 14c): realizuje dodatkowe świadczenie 

niezgodnie z art. 65a.  

Taka zmiana pozwoli na pełniejszą ochronę interesów konsumentów 
oraz ograniczenie przypadków świadczenia usług Premium Rate z 
naruszeniem przepisów prawa, bez nieuzasadnionego przenoszenia 
odpowiedzialności na dostawców usług telekomunikacyjnych.  

 
Ponadto, gdyby art. 65a w brzmieniu zaproponowanym przez MC miał 
zostać utrzymany a operator na bieżąco miałby sprawdzać , do jakich 
numerów mogą być wykonane połączenia, a do jakich nie – to istnieje 
obawa, że może być to niewykonalne technicznie. Konieczność 
parametryzacji central, której nie da się robić na bieżąco,  lub 
rozbudowania systemu zarządzającego ruchem będzie generować 
ogromne koszty i stawiać pod znakiem zapytania wykonalność 
ekonomiczną opłacalność.  Dodatkowo do wyjaśnienia pozostaje 
kwestia czy w myśl nowych przepisów operatorzy mają blokować 
swoim abonentom dostęp do poszczególnych numerów 70x, jeśli taki 
numer nie jest w rejestrze UKE.  

 

6. Art. 79b  art. 79b otrzymuje brzmienie: 
 
„Art. 79b. Prezes UKE może, gdy 
jest to uzasadnione ochroną 
użytkowników 
końcowych przed nadużyciami z 
wykorzystaniem sieci 
telekomunikacyjnej, w drodze 
decyzji, nakazać: 
 
1) przedsiębiorcy 

art. 79b otrzymuje brzmienie: 
 
„Art. 79b. Prezes UKE może, gdy 
jest to uzasadnione ochroną 
użytkowników 
końcowych przed nadużyciami z 
wykorzystaniem sieci 
telekomunikacyjnej, w drodze 
decyzji, nakazać: 
 
1) przedsiębiorcy 

Celem zapewnienia precyzji odnośnie adresata przepisu oraz 
zapewniania spójności z pozostałymi przepisami Projektu (por. zdanie 
wprowadzające zmienianego art. 65 ust. 1) wskazujemy na potrzebę 
nadania projektowanemu art. 79b pkt 2) następującego brzmienia: 

2) podmiotowi realizującemu dodatkowe świadczenie, o którym 
mowa w art. 64 ust. 1, zaprzestanie świadczenia usługi;  

Powyższa zmiana ma na celu jednoznaczne przesądzenie, że 
adresatem decyzji, o której mowa w projektowanym art. 79b pkt 2), 
jest podmiot realizujący dodatkowe świadczenie (który, zgodnie z art. 
64 ust. 1 może być – i najczęściej jest – podmiotem innym niż 
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telekomunikacyjnemu 
zablokowanie dostępu do 
numeru lub 
usługi oraz nałożyć obowiązek 
wstrzymania pobierania opłat 
za połączenia lub usługi 
zrealizowane po wydaniu tej 
decyzji; 
 
2) podmiotowi realizującemu 
dodatkowe świadczenie 
zaprzestanie świadczenia 
usługi; 
 
3) usługodawcy w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług 
drogą elektroniczną usunięcie 
wszystkich publicznie 
dostępnych informacji 
promocyjnych lub reklamowych 
zawartych w systemie 
teleinformatycznym, którym 
posługuje się usługodawca, 
numeru lub usługi o 
podwyższonej opłacie. 
 
Decyzji nadaje się rygor 
natychmiastowej 
wykonalności.”; 

telekomunikacyjnemu 
zablokowanie dostępu do numeru 
lub 
usługi oraz nałożyć obowiązek 
wstrzymania pobierania opłat za 
połączenia lub usługi 
zrealizowane po wydaniu tej 
decyzji; 
 

2) podmiotowi realizującemu 
dodatkowe świadczenie, o 
którym mowa w art. 64 ust. 1, 
zaprzestanie świadczenia usługi;  

 
3) usługodawcy w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług 
drogą elektroniczną usunięcie 
wszystkich publicznie dostępnych 
informacji 
promocyjnych lub reklamowych 
zawartych w systemie 
teleinformatycznym, którym 
posługuje się usługodawca, 
numeru lub usługi o 
podwyższonej opłacie. 
Decyzji nadaje się rygor 
natychmiastowej wykonalności.”; 

dostawca usług telekomunikacyjnych), a nie dostawca usług 
telekomunikacyjnych (który może być adresatem decyzji, o której 
mowa w obowiązującym i projektowanym art. 79b pkt 1). 

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w uzasadnieniu do Projektu (str. 10 
i 11), w punkcie dotyczącym projektowanych zmian w art. 79b, 
brakuje informacji, iż jedną ze zmian jest umożliwienie wydawania 
decyzji, o których mowa w przepisie, wobec podmiotów realizujących 
dodatkowe świadczenie, o których mowa w art. 64 ust. 1. 

 

7. Art. 10 
Projektu 
ustawy  

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2018 r., z 
wyjątkiem: 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2018 r., z 
wyjątkiem: 

Postulujemy zmianę projektowanego art. 10 tak, aby przepisy 
dotyczące usług o podwyższonej opłacie (tj. art. 1 pkt 12) – 15), pkt 
18), pkt 26) Projektu), wchodziły w życie w terminie 9 miesięcy od 
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1) art. 1 pkt 2 lit. b tiret drugie, 
art. 1 pkt 21-23 art. 4 i 9, które 
wchodzą w życie po 
upływie 3 miesięcy od dnia 
ogłoszenia ustawy; 
 
2) art. 3 i 7, które wchodzą w 
życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia ustawy. 

 

 
1) art. 1 pkt 2 lit. b tiret drugie, 
art. 1 pkt 21-23 art. 4 i 9, które 
wchodzą w życie po 
upływie 3 miesięcy od dnia 
ogłoszenia ustawy; 
 
2) art. 3 i 7, które wchodzą w 
życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia ustawy; 
 
3) art. 1 pkt 12 – 15, pkt 18 oraz 
pkt 26, które wchodzą w życie w 
po upływie 9 miesięcy od dnia 
ogłoszenia ustawy.  

 

dnia ogłoszenia ustawy (zamiast wskazanej „na sztywno” daty 1 
stycznia 2018 r.). Potrzeba wprowadzenia zmiany wynika z faktu, że: 

1. Dostosowanie się przez dostawców usług 

telekomunikacyjnych do projektowanych zmian będzie 

wymagało poważnych zmian w systemach IT i sieciach 

telekomunikacyjnych. Bardzo prawdopodobne jest, iż 

wprowadzenie zmian będzie wymagało wyłączenia i 

ponownego uruchomienia niektórych modułów i systemów IT 

(analogicznie do większości zmian w oprogramowaniu).  

Jednocześnie zmiany systemowe o tak dużych rozmiarach 

muszą być wprowadzane w sposób gwarantujący ciągłość i 

wysoką jakość usług świadczonych dla abonentów, jak 

również bezpieczeństwo i stabilność działania systemów 

dostawcy usług.  Natomiast święta Bożego Narodzenia i Nowy 

Rok to okres, w którym abonenci najintensywniej korzystają z 

usług telekomunikacyjnych, co wiąże się z najwyższym 

obciążeniem sieci i systemów IT przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych. Z tego też względu w okresie grudzień - 

styczeń przedsiębiorcy telekomunikacyjni co do zasady 

powstrzymują się od wprowadzania większych zmian w 

systemach, gdyż powodowałoby to niepotrzebne ryzyko 

zarówno dla sieci jak i abonentów. Co więcej, święta Bożego 

Narodzenia i Nowy Rok dni ustawowo wolne od pracy i 

tradycyjnie okres urlopowy, który wybitnie nie sprzyja 

wprowadzaniu poważnych zmian systemowych, które z 

oczywistych powodów wymagają wzmożonej pracy wielu 

osób. 

2. Przepisy zawarte w projekcie ustawy niewątpliwie będą się 
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zmieniały na kolejnych etapach prac legislacyjnych, zarówno 

na etapie prac rządowych jak i na etapie prac 

parlamentarnych. Proces legislacyjny w przypadku projektu 

ustawy zajmuje zazwyczaj kilka miesięcy (od publikacji 

projektu do jego uchwalenia przez Sejm).W efekcie może się 

okazać, że projekt zostanie uchwalony przez Sejm w grudniu 

2017 r., co pozostawi adresatom norm zbyt mało czasu na 

wdrożenie niezbędnych zmian systemowych i innych prac 

dostosowawczych. Jednocześnie nie ma możliwości, aby 

rozpocząć i zakończyć szeroko zakrojone, kosztowne zmiany 

systemowe tylko i wyłącznie bazując na projekcie ustawy, 

który jak wiadomo będzie się zmieniał na kolejnych etapach 

prac legislacyjnych. 

8. Ocena 
Skutków 
Regulacji  

Punkt 7. Wpływ na 
konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym 
funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe 

- 

W punkcie 7 OSR: 

1. W ujęciu pieniężnym: brakuje jakichkolwiek danych na temat 

negatywnego wpływu projektowanych regulacji na sektor 

przedsiębiorstw. Jak już wskazano powyżej projektowane 

regulacje w zakresie zmian dotyczących świadczenia usług o 

podwyższonej opłacie nieuchronnie pociągną za sobą 

negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych oraz podmiotów realizujących 

dodatkowe świadczenie, których część, w szczególności 

małych i średnich, będzie musiała zakończyć działalność. Do 

podstawowych i najbardziej oczywistych negatywnych 

skutków finansowych należą: 

➢ zmniejszenie blisko o połowę przychodów z usług o 

podwyższonej opłacie wraz ze wzrostem kosztów 
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świadczenia takich usług; 

➢ koszty zmian systemowych, dostosowujących systemy 

IT i sieci przedsiębiorców telekomunikacyjnych do 

projektowanych zmian; 

W związku z powyższym zwracamy uwagę na konieczność 
uzupełnienia OSR w tym punkcie konkretnymi danymi 
finansowymi.  

Dodatkowo brakuje wyliczeń jak  spadek przychodów z usług o 
podwyższonej opłacie wpłynie na finanse publiczne. Według 
szacunków operatorów telekomunikacyjnych zmniejszenie 
wpływów z samego VAT może być liczone w dziesiątkach mln 
zł. 

2. W ujęciu niepieniężnym: poza opisem pozytywnego wpływu 

wynikającego ze zmian w zakresie formy zawierania i 

dokonywania i zmian warunków umowy oraz większej 

ochrony abonentów na rynku usług o podwyższonej opłacie, 

brakuje rzetelnego opisu negatywnego wpływu zmian w 

zakresie usług o podwyższonej opłacie na sektor 

przedsiębiorstw (szereg takich negatywnych konsekwencji 

zostało opisanych w powyżej przedstawionych uwagach). 

W związku z powyższym zwracamy uwagę na konieczność 
uzupełnienia OSR w tym punkcie o rzetelny opis wpływu 
(zarówno pozytywnego jak i negatywnego) projektowanych 
zmian na sektor przedsiębiorców telekomunikacyjnych i usług 
o podwyższonej opłacie.  

 

 


