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UWAGI 
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

Ocena barier i luk prawnych  
w kontekście efektywnej realizacji procesu cyfryzacji państwa 

 

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi dotyczące zagadnień poruszonych w ankiecie Rady ds. Cyfryzacji, 

zamieszczonej pod adresem: http://archiwum.mc.gov.pl/ankiety/index.php/293453?newtest=Y&lang=pl 

 

W zakresie efektywniej realizacji procesu cyfryzacji państwa, przedstawiciele sektora ICT, już wielokrotnie 

zgłaszali konkretne inicjatywy wraz z propozycjami zapisów legislacyjnych, które mogłyby usunąć 

przeszkody (bariery i luki) w rozwoju nowoczesnej gospodarki cyfrowej.  

 

Wśród kluczowych obszarów wyróżniamy kwestie związane z: 

• barierami dla rozwoju Big Data w Polsce (niespójność przepisów prawa telekomunikacyjnego 

z przepisami UE); 

• lukami prawnymi w sektorze telekomunikacji, które nie pozwalają na w pełni cyfrową obsługę 

Abonentów wraz z możliwością zawierania umowy w formie dokumentowej; 

• uproszczeniem rozbudowanych przepisów prawa i zredukowanie obciążeń administracyjnych; 

• barierami i lukami w obszarze rozwoju infrastruktury szerokopasmowej, która stanowi podstawę 

dla rozwoju cyfryzacji całej krajowej gospodarki. 

 

I. Bariery dla rozwoju Big Data w Polsce 

 

W kontekście rozwoju Big Data w Polsce istotne jest umożliwienie wykorzystania i przetwarzania przez 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych zanonimizowanych poddanych pseudonimizacji danych 

dotyczących użytkownika, danych transmisyjnych i w tym danych o lokalizacji do celów komercyjnych np. 

na potrzeby Smart Cities, administracji/samorządów, inteligentnych systemów transportowych, statystyki 

publicznej, procesów planistycznych, ochrony zdrowia, czy też bezpieczeństwa.  

 

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 

http://archiwum.mc.gov.pl/ankiety/index.php/293453?newtest=Y&lang=pl
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wykorzystywanie danych, uchwycenie korelacji między nimi oraz sformułowanie i wykorzystanie płynących 

z tego wniosków.  

 

Uruchomienie tego potencjału ekonomicznego jest możliwe poprzez usunięcie niejasności, które 

powodują istotne wątpliwości dotyczące tego, czy przedsiębiorca telekomunikacyjny może przetwarzać 

posiadane dane na potrzeby komercyjne, a nawet czy może dokonać ich anonimizacji. Brak jest 

jednoznacznej podstawy do dokonywania anonimizacji danych dotyczących użytkownika, 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).  

 

Dlatego też proponuje się wprowadzenie zmian do Prawa telekomunikacyjnego, które wpisują się w cele 

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i umożliwiają rozwój polskiej gospodarki opartej na danych. 

Przedsiębiorcy spoza UE nie mają zazwyczaj tego rodzaju wątpliwości - dotyczące ich przepisy dają im 

większe możliwości konkurowania z podmiotami działającymi na terenie Polski. 

 

Największe problemy wynikają z faktu, że większość dostawców usług bazujących na danych 

lokalizacyjnych jest zarejestrowanych w innych krajach niż Polska, gdzie:  

 

• często nie ma odpowiednika polskiego rozdziału o danych osobowych UŚUDE i obowiązuje tylko 

lokalna transpozycja dyrektywy 95/46 dot. danych osobowych (jeśli to podmiot z EOG) lub inne 

lokalne przepisy; 

• jest przyjęta inna definicja zgody (bez sformułowania, niewynikającego z dyrektywy, że zgoda nie 

może być domniemana ani dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści), przez co zgoda nie 

musi być checkboxem z oświadczeniem „wyrażam zgodę…”, a może być dorozumiana; 

• praktyka egzekwowania przepisów może powodować niskie ryzyko badania przez lokalny organ 

ochrony danych transgranicznych praktyk takiego przedsiębiorcy. 

 

Prowadzi to do sytuacji, w których poprzez aplikację na smartfon zagraniczny przedsiębiorca może uzyskać 

dostęp do danych o połączeniach (odpowiedniku danych transmisyjnych), danych o położeniu telefonu 

(odpowiedniku danych o lokalizacji), czy nawet treści SMS-ów (odpowiedniku danych o treści komunikatu), 

dostępnych w smartfonie, bez wyraźnej zgody, a wyłącznie po zaakceptowaniu przez klienta 

prezentowanego przez system operacyjny smartfonu ostrzeżenia o używanych funkcjonalnościach. Z kolei 

przedsiębiorcy telekomunikacyjni muszą uzyskiwać zgodę nawet w przypadku próby zachęcenia 

użytkowników już obsługiwanych do skorzystania z innych własnych usług. Dostawcy OTT w tym zakresie 

nie są zobowiązani do pozyskiwania takich zgód. 
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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, Smart Cities etc. Dzięki tego rodzaju analizom, można ustalić 

np. liczbę osób, które 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. 

 

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. 

 

Ostatecznie analizy danych zanomizowanych/poddanych pseudonimizacji dają szansę na skrócenie 

procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwach i administracji, 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. 

 

W kontekście przedstawionych powyżej argumentów pragniemy zwrócić uwagę na procedowany obecnie 

w Parlamencie Europejskim i Radzie projekt rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego 

oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i wyrazić głęboką nadzieję, że przedstawiciele 

Rządu RP biorący udział w procesie negocjacyjnym na poziomie Rady aktywnie przyczynią się do usunięcia 

z projektu przepisów, które zagrażają potencjałowi innowacyjności cyfrowych usług w UE oraz  tworzą 

chaos prawny dla przedsiębiorców i regulatorów. 

 

II. Luki prawne w sektorze telekomunikacji, które nie pozwalają na w pełni cyfrową 

obsługę Abonentów 

 

• W dobie powszechności Internetu, a także przyzwyczajeń Konsumentów, którzy liczą na szybki, 

wygodny sposób dostępu do dóbr i usług, oczywistym kierunkiem rozwoju większości sektorów 

jest właśnie elektronizacja procesów obsługi.   

• Pozostawienie anachronicznych rozwiązań prawnych zawartych w ustawie prawo 

telekomunikacyjne, zobowiązujące do komunikacji opartej na papierze, w sposób oczywisty 

wykluczy ten sektor z cyfrowej i nowoczesnej gospodarki. Jest to naturalny i pożądany kierunek 
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rozwoju i oczekiwań preferowany przez Abonentów, subskrybujących szereg usług 

elektronicznych płatnych cyklicznie, korzystających z e-faktury, zdalnie zawierających umowy 

ubezpieczenia OC i AC pojazdów, czy też ubezpieczenia nieruchomości. 

• Prawo telekomunikacyjne, w art. 56 ust. 2 rozstrzyga, że umowę o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych zawiera się tylko w formie pisemnej lub elektronicznej. Przepis ten został 

wprowadzony do ustawy kilka lat temu i był podstawą do zawierania umów z telekomami 

w prosty sposób w środowisku on-line. Wraz z wprowadzeniem do Kodeksu cywilnego wyraźnie 

wyodrębnionej formy elektronicznej przepis ten nagle zmienił swoje znaczenie. Forma 

elektroniczna wymaga użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zakres zastosowania 

tego przepisu został w związku z tym znacząco ograniczony. Dlatego też niezbędne jest 

dostosowanie prawa telekomunikacyjnego do tych nowych form oświadczeń woli i wprowadzenie 

tzw. formy dokumentowej.   

• Obecnie klienci usług telekomunikacyjnych nie mają możliwości powszechnego zawierania umów 

w sposób elektroniczny (z wyjątkiem tych, którzy dysponują tzw. podpisem elektronicznym).  

• Oczywiście zamówienie usług oraz niezbędnych do tego urządzeń, przez zupełnie nowego klienta, 

może zostać zapoczątkowane, chociażby na stronie www, czy też telefonicznie, ale cały proces 

musi zostać zakończony bezpośrednią interakcją bądź to z kurierem, bądź to z pracownikiem 

operatora w salonie.  

• Ten brak pełnej „onlinowości”  jest wymuszony przepisami prawa, które wymagają chociażby 

odebranie fizycznego podpisu na umowie lub okazania dowodu osobistego, nawet w przypadku 

usług tzw. „na kartę”, gdzie nie mamy styczności z typową spisaną przez strony umową.  

• Ta interakcja z osobą w świecie fizycznym nie byłaby konieczna, bo przecież potwierdzenie 

tożsamości może odbywać się zdalnie, chociażby przy wykorzystaniu tożsamości bankowych, 

profilu zaufanego, czy też innych instrumentów rozwijanych również przez administrację 

państwową. Natomiast samo zawarcie umowy mogłoby zostać oparte na rozwiązaniach kodeksu 

cywilnego w zakresie właśnie  tzw. formy dokumentowej.  

• Wprowadzenie formy dokumentowej na rynku telekomunikacyjnym jest wielokrotnie błędnie 

utożsamiane z większą ekspozycją Konsumenta na potencjalne nadużycia. Trzeba pamiętać, że do 

zawarcia umowy nie dojdzie jedynie poprzez wysłanie maila do Abonenta, z którym Abonent nie 

zapozna się i pozostawi go bez odpowiedzi, chociażby właśnie przez rozbudowaną regulację rynku 

telekomunikacyjnego.  

• Krzyżowe powiązanie formy dokumentowej wraz z elektronicznymi formami potwierdzania 

tożsamości, które zostały wprowadzone już ustawa anty- terrorystyczną do Pt, a także wymogami 

informacyjnymi z ustawy o prawach konsumenta sprawiają, że poziom ochrony Abonenta przez 

nadużyciami byłyby wyższy niż w przypadku interakcji w świecie „offline”, gdzie występują 
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przypadki związane z wykorzystywaniem skradzionego dowodu tożsamości. Wszystkie te 

rozwiązania są już dostępna dla innych sektorów gospodarki np. sektora bankowego.1 

• Wykorzystanie instrumentów elektronicznych, wraz z wymaganymi mechanizmami autoryzacji, 

wymaga pewnej świadomości Konsumenta, co również jest zakładane w innych projektach 

ministerialnych (czynności przy wykorzystaniu profilu zaufanego), dlatego też zmniejsza to pole do 

nadużyć.  

• Wprowadzenie formy dokumentowej to istotna korzyść dla Klienta, ponieważ: 

o Zaoszczędzi on swój czas - proces nie będzie musiał być zakończony bezpośrednią 

interakcją bądź to z kurierem, bądź to z pracownikiem operatora w salonie; 

o Wszystkie umowy, cenniki i regulaminy otrzyma na adres e-mail, więc będzie mógł się On 

z nimi zapoznać i odtwarzać treść również w późniejszym czasie, co jest zdecydowanie 

wygodniejsze niż otrzymywanie często ponad 30-40 stron wydrukowanych na papierze, 

z którymi w domu często nie wiadomo, co zrobić, a z czasem trudno też odnaleźć.  

o W niedalekiej przyszłości, gdy e-sim zostanie upowszechniony w ogólnie dostępnych 

telefonach, tabletach, czy smartwatchach, korzystanie z usług telekomunikacyjnych będzie 

mogło rozpocząć się niemalże zaraz po zakończeniu procesu na stronie www.  

o Klienci będą sami mogli decydować, kiedy, gdzie i o której odbiorą zamówione urządzenia, 

bo umowy będą mieli już na swoich e-mailach, a pojawią się dodatkowe możliwości 

wykorzystania chociażby paczkomatów w celu dostarczenia Klientowi karty SIM, telefonu, 

czy też innych zamówionych urządzeń telekomunikacyjnych.  

 

Propozycje zmian do ustawy prawo telekomunikacyjne oraz innych aktów prawnych, które należy wziąć 

pod uwagę w procesie legislacyjnym, a które również wynikają z Programu Paperless/Cashless Poland „Od 

papierowej do cyfrowej Polski”: 

• kluczowe są zmiany rozwiązań w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, w szczególności 

sama forma zawarcia umowy oraz sposób komunikacji pomiędzy abonentem, a dostawcą usług, w 

tym obowiązki informacyjne; 

• podstawowa zmiana powinna być wprowadzona do art. 56 ustawy Prawo telekomunikacyjne 

i przewidywać możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych także 

w formie dokumentowej (dostosowanie przepisów do Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia 

eIDAS); 

• za powyższą zmianą powinny iść konsekwentne zmiany w całej ustawie, w zakresie formy 

komunikowania się z abonentami drogą elektroniczną lub za pomocą środków porozumiewania 

się na odległość, a dopiero na żądanie abonenta - tradycyjną formą pisemną; 

• od dawna wątpliwości budzi chociażby kwestia wysyłania do klientów korespondencji papierowej, 

często bez możliwości dokonania wyboru w tej kwestii przez samego klienta;  

                                                           
1 Przykład: https://www.youtube.com/watch?v=HJUVW3dJjJE  

https://www.youtube.com/watch?v=HJUVW3dJjJE
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• dla osób preferujących tradycyjną formę lub niemających dostępu do komunikacji elektronicznej 

(zwłaszcza osób starszych), forma pisemna będzie dalej dostępna, żaden duży operator nie pozwoli 

sobie na utratę klientów, którzy preferują komunikację pisemną.  

 

III. Uproszczenie rozbudowanych przepisów prawa i zredukowanie obciążeń 
administracyjnych 

Praktycznie każda nowelizacja przepisów tej ustawy Prawo telekomunikacyjne powoduje coraz więcej 

przepisów prawnych, z coraz bardziej szczegółową regulacją otoczenia biznesowego przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych. Oceniamy, iż przynajmniej połowa wysiłku administracji państwowej przy tworzeniu 

przepisów prawa powinna być kładziona w kierunku wyeliminowania zbędnych lub mało 

wykorzystywanych przepisów. 2 

 
Przeglądowi pod tym kątem powinien zostać poddany każdy rozdział ustawy Prawo telekomunikacyjne 
poprzez przeprowadzenie OSR (ex-post). Przykładowo: 

• nie znajdujemy uzasadnienia dla funkcjonowania obowiązków regulacyjnych dotyczących 
Ogólnopolskiego Biura Numerów oraz Ogólnopolskiego Spisu Abonentów; 

• jaki sens ma funkcjonowanie tzw. „wyróżnika sieci” przy zasobach numeracyjnych, gdzie już dawno 
numeracja nie stanowi wyróżnienia danej sieci (z powodu procesu przenoszalności numerów)? 

• jakie uzasadnienie ma utrzymywanie tak dużej liczby numerów alarmowych np. Pogotowia 
rzecznego? Znajomość tego numeru wśród społeczeństwa jest praktycznie zerowa. 

• Jakie znaczenie ma funkcjonowanie usługi przenoszalności numeru w komunikacji M2M, gdzie 
numer pełni funkcje danej, która można łatwo zmienić? Analogicznie, brak jest uzasadnienia dla 
rachunku szczegółowego z tysiącami pozycji identyfikujących przesyłanie krótkich komunikatów w 
komunikacji M2M. 

• Jak sens jest utrzymywanie obowiązku lokalizacji zakończeń w strefach numeracyjnych, gdy 
obecnie numer w telefonii internetowej pozwalaj na wykorzystanie tego numeru w każdym 
miejscu? 

 
 

IV. Bariery i luki w obszarze rozwoju infrastruktury szerokopasmowej 

 

Poza zasygnalizowanymi lukami i barierami w obszarze rozwoju usług cyfrowych, kluczowa dla pełnej 

cyfryzacji kraju pozostaje budowa sieci szerokopasmowych – zarówno w zakresie sieci światłowodowych, 

jak i sieci bezprzewodowych, w tym rozwijającej się sieci 4G i nadchodzącej sieci 5G. Dopiero zapewnienie 

niezawodnego i powszechnego zasięgu wysokiej jakości sieci umożliwi uwolnienie pełnego potencjału 

gospodarki cyfrowej.  

                                                           
2 W tym zakresie należy wdrożyć treść uchwały Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia 
strategii „Sprawne Państwo 2020”, w szczególności pkt. 4.2 „Dobre prawo”. 
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Zagadnienie barier inwestycyjnych było już wielokrotnie omawiane i sygnalizowane. Część z nich udało się 

usunąć w ramach kolejnych nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

Wiele jednak pozostaje wciąż aktualnych w wyniku braku zdecydowanych działań legislacyjnych. W toku 

intensywnych procesów inwestycyjnych ujawniają się także nowe utrudnienia wynikające z 

dotychczasowych przepisów lub wprowadzonych w „międzyczasie” nowych rozwiązań.  

 

A. Zagadnienia ogólne: 

 

1. Brak spójnego wsparcia z poziomu całej administracji rządowej 

 

Pomimo jasnego zdefiniowania celów w zakresie rozwoju sieci na poziomie strategicznych dokumentów 

rządowych, w tym Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czy Narodowym Planie 

Szerokopasmowym, wciąż jedynie Ministerstwo Cyfryzacji podejmuje próby wprowadzenia rozwiązań 

wspierających rozwój sieci telekomunikacyjnych. W praktyce tematyka sieci szerokopasmowych oraz 

regulacji procesu inwestycyjnego w tym obszarze pozostaje tematyką nieznajdującą szerokiego 

i powszechnego wsparcia na poziomie całej Rady Ministrów. Odbija się to na braku wprowadzania 

istotnych rozwiązań w toczących się procesach legislacyjnych. Cele w zakresie cyfrowym muszą być 

rozpoznawalne oraz realizowane i wspierane przez wszystkich członków Rady Ministrów, a nie tylko 

przez MC, które każdorazowo musi „toczyć boje” z innymi resortami lub samorządami. 

Przykładem dla takiej sytuacji może być jedna z szerzej znanych „barier inwestycyjnych” tj. kwestia 

wysokości, a także potencjalnej rozpiętości (1-200zł) wysokości stawek opłat za zajęcie pasów drogowych 

dróg samorządowych. Została ona jasno wskazana w przyjętym w sierpniu 2008 r. „Stanowisku w sprawie 

barier procesu inwestycyjnego w telekomunikacji” https://www.uke.gov.pl/usuwanie-barier-

inwestycyjnych-w-telekomunikacji-3687. Mimo kilkukrotnych prób zaadresowania tego zagadnienia, 

a także określenia go w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, kwestia to pozostała w praktyce 

nierozwiązana. 

 

Równolegle powinno się usuwać na bieżąco bariery inwestycyjne w ramach toczących się procesów 

legislacyjnych. Przykładowo ogłoszona 20/09 do konsultacji przez Ministerstwo Infrastruktury 

i Budownictwa ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-

budowlanego na dzień dzisiejszy nie zawiera szerszych rozwiązań, które odnosiłyby się specyficznie do 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Procedowana ustawa powinna adresować te zagadnienia. 

 

2. Brak spójnego wsparcia z poziomu administracji samorządowej 

 

Dla praktycznej realizacji procesów inwestycyjnych kluczowa jest współpraca z organami administracji 

samorządowej. W większości bowiem to właśnie te podmioty odpowiadają za wydawanie szerokiego 

https://www.uke.gov.pl/usuwanie-barier-inwestycyjnych-w-telekomunikacji-3687
https://www.uke.gov.pl/usuwanie-barier-inwestycyjnych-w-telekomunikacji-3687
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katalogu zgód i pozwoleń, wysokość opłat publicznoprawnych, udostępnienie terenów publicznych, 

koordynację inwestycji itp. Mimo istnienia dobrych przykładów współpracy, będących wynikiem przede 

wszystkim wynikiem inicjatyw operatorów telekomunikacyjnych, brakuje zrozumienia dla kluczowej roli 

sieci szerokopasmowych dla rozwoju samorządów. Sieci traktowane są raczej jako dobro, które nie 

wymaga żadnego wsparcia, „bo operatorzy i tak je zbudują”. Oznacza to zupełnie inne podejście niż w 

przypadku pozostałych mediów publicznych „historycznie samorządowych”, które są przez samorządy 

wspierane mimo konieczności wydatkowania dużych środków publicznych oraz konieczności ich stałego 

subsydiowania. W praktyce powoduje to brak odpowiedniej priorytetyzacji dla wsparcia rozwoju sieci 

telekomunikacyjnych, brak podejścia wspierającego koordynację inwestycji samorządowych z budową 

sieci telekomunikacyjnych, czy w skrajnych przypadkach nawet podwyższanie stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego w sytuacji, gdy realizowane mają być sieci telekomunikacyjne np. ze środków unijnych. Od woli 

konkretnego samorządu zależy również czas rozpatrywania wniosków składanych w toku procesu 

inwestycyjnego. 

 

Poza powyższym, istotnym problemem pozostaje brak spójnego podejścia do interpretacji identycznych 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, np. w zakresie sposobu obliczania opłat 

publicznoprawnych. Powoduje to, że inwestorzy realizujący sieci w dużej skali muszą uczyć się różnego 

podejścia w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, co znacząco wydłuża realizację 

procesu inwestycyjnego. 

 

Na poziomie samorządów, brakuje również odpowiedniego zrozumienia roli sieci szerokopasmowych dla 

rozwoju obszarów miejskich i wiejskich, która rozpoznawana jest na poziomie administracji rządowej. Tym 

samym zagadnienia łączności, w tym przyszłych rozwiązań 5G nie są odpowiednio uwzględniane 

w lokalnych strategiach rozwoju czy planach rewitalizacji. 

Podsumowując tą część, postulujemy prowadzenie szerokich działań adresowanych do samorządów, 

w zakresie telekomunikacyjnego procesu inwestycyjnego, praktycznych aspektów wpływu sieci 

telekomunikacyjnych na rozwój samorządów, a przede wszystkim stworzenie katalogu konkretnych 

działań jakie powinny podejmować samorządy, aby wspierać realizację celów określonych dla całego kraju. 

 

B. Aktualna lista kluczowych barier/luk w procesie inwestycyjnym: 

 

1. Opłaty publicznoprawne 

 

• Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających realne utrzymanie istniejących zasobów 

infrastrukturalnych, a także realizację nowych sieci na obszarach o niskiej stopie zwrotu, w 

szczególności poprzez urealnienie wysokości danin publicznych, w tym np. dostosowanie do 

standardów obowiązujących dla dróg zarządzanych przez GDDKiA, kosztów realizacji inwestycji z 

wykorzystaniem dróg samorządowych, obniżenie i ujednolicenie stawek opłat za dostęp do 
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gruntów publicznych, terenów PKP, obszarów pokrytych wodami, infrastruktury energetycznej, 

kanałów technologicznych.  

• Równolegle, mimo rozpoczęcia prac nad Pojedynczym Punktem Kontaktowym ds. 

telekomunikacji, brak jest otwartej i dostępnej informacji o kosztach pozyskania nieruchomości 

publicznych na cele inwestycyjne. 

• Ograniczone powinny zostać również koszty pozyskania materiałów kartograficznych 

i geodezyjnych.  

• Podobnie ograniczeniem dla wykonywania uprawnień operatorów telekomunikacyjnych, np. 

przewidzianych w art. 30 lub 33 megaustawy są bardzo wysokie jednostkowe stawki opłat za wpis 

do księgi wieczystej (200 zł). Biorąc pod uwagę potencjalnie dużą liczbę ksiąg wieczystych dla 

pojedynczego budynku lub linii telekomunikacyjnej przebiegającej przez wiele działek, same koszty 

dokonania wpisu do KW znacząco podwyższają koszty inwestycji. 

 

2. Sieci 4G/5G 

 

• Kwestią kluczową dla rozwoju sieci 4G i 5G w Polsce jest dostosowanie do europejskich standardów 

norm określających dopuszczalne poziomy emisji pól elektromagnetycznych, tak by przedsiębiorcy 

w Polsce mieli porównywalne warunki działalności do przedsiębiorstw działających na większości 

rynków UE. W zakresie częstotliwości wykorzystywanym przez sieci komórkowe obowiązuje wciąż 

archaiczny i nieuzasadniony z naukowego punktu widzenia limit 0,1 W/m2, który jest wielokrotnie 

niższy od stosowanych w zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej. Tak niska wartość tego 

limitu zwiększa koszty budowy sieci i znacząco ogranicza możliwości racjonalnego wykorzystania 

nowych częstotliwości.  

• Czas uzyskiwania pozwoleń na lokalizację stacji bazowej w przypadku, gdy istnieje plan miejscowy 

może trwać od ponad 1 roku do ponad 2 lat, natomiast w przypadku braku planu miejscowego od 

1,5 do nawet 4 lat.  

• Mimo obowiązującego zakazu (art. 46 megaustawy) określania w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego ograniczeń w zakresie lokalizacji stacji bazowych, obowiązujące 

MPZP zawierają takie zakazy. Ponadto ustawodawca nie wskazał terminu, w którym zapisy 

niezgodne z prawem powinny zostać zmienione, w konsekwencji tam, gdzie występuje taka 

sytuacja Proces zmiany MPZP może bardzo istotnie się przedłużać, a tym samym wpływać na 

wydłużenie czasu trwania inwestycji. Jednocześnie funkcjonują zapisy, które teoretycznie nie 

zakazują budowy stacji bazowych, ale w praktyce uniemożliwiają ich budowę np. zapisy dot. 

określenia maksymalnej wysokości zabudowy np. 10/15m  

• Konieczność doprecyzowania pojęć z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej tj. np. instalacja 

radiokomunikacyjna, antenowa konstrukcja wsporcza, w przepisach prawa, w celu właściwego ich 

interpretowania na gruncie prawa budowlanego. 
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• Strefy Uzdrowiskowe – postulujemy zniesienie zakazów lokalizacji stacji bazowych w strefach 

uzdrowiskowych. Podobne ograniczenia powinny zostać usunięte w zakresie parków narodowych i 

krajobrazowych. 

• Należy wprowadzić rozwiązania umożliwiające rozpoczęcie eksploatacji instalacji 

radiokomunikacyjnych wraz ze zgłoszeniem w przypadkach, gdy wykonane przez certyfikowane 

laboratorium badania nie wykazują przekroczenia norm. 

• Aktualne rozwiązania prawne dot. procedur realizacji stacji bazowych, w tym na istniejących 

budynkach rodzą istotne wątpliwości w praktyce i wymagają doprecyzowania w sposób realnie 

wspierający rozwój sieci, w tym w szczególności istotnych w najbliższej przyszłości tzw. small cells. 

 

3. Drogi publiczne 

 

• Wskazane powyżej zagadnienie zbyt wysokich i niejednolitych stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg samorządowych. 

• Liczne inwestycje drogowe powodują w praktyce ograniczenia w zakresie rozwoju sieci 

szerokopasmowych: 

o W przypadku budowy, przebudowy, remontu drogi udzielane są gwarancje na 

wykonane prace. W okresie gwarancji mogą samorządy mogą uzasadniać odmowy 

udzielenia dostępu do pasa drogowego dla inwestycji telekomunikacyjnej. Odmowy 

mają miejsce również jeśli dostęp miałby dotyczyć elementów drogi nie objętych 

pracami remontowymi lub przebudową, np. remontowano nawierzchnię jezdni, 

a prace miały być wykonywane wyłącznie w gruntowym pasie drogi. Warunkiem 

udzielenia zgody jest przejęcie gwarancji, co z uwagi na potencjalne koszty nie może 

być rozwiązaniem akceptowalnym. Dopuszczalne powinno być przejęcie 

odpowiedzialności wyłącznie w zakresie wykonywanych w toku inwestycji 

telekomunikacyjnej prac w pasie drogowym. 

o W toku realizacji inwestycji drogowych, zarządcy kierują żądania przełożenia 

istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym np. likwidacji istniejącej 

kanalizacji i przełożenia przewodów do planowanego kanału technologicznego. Może 

to znacząco wpływać na dotychczasowy plan biznesowy operatora, a także na 

zachowanie trwałości projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych. 

• Nieefektywne regulacje dotyczące lokalizacji i udostępniania kanałów technologicznych. W 

przypadku dróg zarządzanych przez JST, aktualne przepisy uzależniają aktualizację 

obowiązku wykonania kanału technologicznego od tego czy w ramach ogłoszonych przez 

JST konsultacji zgłosi się zainteresowany wykorzystaniem kanału technologicznego. Nie 

uwzględnia to sytuacji, w których moment ogłoszenia (bardzo ogólnego) nie spotyka się z 

aktualnym planem inwestycyjnym przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który może być 
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uzależniony od bardzo wielu czynników, w tym chociażby od ogłoszenia naboru wniosków 

unijnych w ramach POPC oraz uzyskania dofinansowania.  

 

4. Pozostałe: 

 

• Brak efektywnych i szybkich procedur dostępu do nieruchomości prywatnych, w celu 

dokonania czynności serwisowych, remontu i modernizacji istniejącej infrastruktury 

zlokalizowanej na działkach prywatnych, w przypadkach odmów właścicieli, w tym następców 

pierwotnych właścicieli. 

• Długotrwała procedura dostępu do budynków wielorodzinnych przed Prezesem UKE 

powoduje, że w momencie wydania decyzji o dostępie, inwestycja może nie mieć już sensu 

biznesowego. Natomiast brak konsekwencji prawnych dla właścicieli budynków za odmowy 

udzielenia dostępu do budynku zgodnie z art. 30 megaustawy powoduje, że w interesie takich 

podmiotów jest przedłużanie postępowań. Istotne jest przyspieszenie wydawania decyzji o 

dostępie do budynków przez UKE, w tym skorzystanie z możliwości zapisanej w art. 35 a 

megaustawy tj. określenia warunków „ramowych” dla zarządców i spółdzielni posiadających 

w zasobach więcej niż 10 budynków 

• Nieefektywne rozwiązania art. 30 ust. 6 i nast. w zakresie obowiązku wyposażenia budynku w 

instalację telekomunikacyjną w przypadku generalnego remontu. 

• Zbytnie obowiązki informacyjne w zakresie przekazywania umów dot. dostępu do 

infrastruktury technicznej oraz budynków. Postulujemy modyfikację art. 24, poprzez 

zastąpienie bezwzględnego obowiązku przekazywania umów, wprowadzeniem możliwości 

wezwania przez Prezesa UKE do przekazania przez określony podmiot określonej kategorii 

umów za okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Taka zmiana powinna zostać uzupełniona o regulację 

intertemporalną wskazującą, że do dotychczas zawartych umów stosuje się przepisy nowe. W 

naszej ocenie aktualnie obowiązujący przepis z jednej strony stanowi dla stron umów dot. 

szerokiego katalogu umów „dostępowych” zbytnie i zbędne obciążenie. Z drugiej strony 

przepis jest nieprecyzyjny, przez co utrudnione jest jego stosowanie. 

• Potrzebna jest cyfryzacja procesu inwestycyjnego, w tym pełna cyfryzacja zasobów 

geodezyjno-kartograficznych oraz tzw. „narad koordynacyjnych” – dla operatorów 

ogólnopolskich konieczność obecności osobistej na posiedzeniach (w starostwach 

powiatowych nawet co tydzień) stanowi duży problem – koszty oraz koordynacja kadrowa 

udziału w „naradach koordynacyjnych”. Niektóre starostwa umożliwiają już zdalne 

prowadzenie narad, ale do tego konieczne jest aby inwestor dostarczył projekt budowlany w 

wersji cyfrowej. 

• Ostateczne wypracowanie rozwiązań w zakresie wykorzystania infrastruktury podmiotów 

użyteczności publicznej, w tym infrastruktury energetycznej. 
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• Zwiększenie roli strategicznego planowania inwestycji w samorządach oraz spółkach 

państwowych w celu koordynacji inwestycji - w tym wprowadzenie obowiązku informowania 

(z urzędu, a nie na wniosek) na stronach internetowych o planowanych inwestycjach 

finansowanych ze środków publicznych tak aby można było realnie myśleć o koordynacji 

zamierzeń inwestycyjnych. 

• Ograniczenie nowych obowiązków operatorów telekomunikacyjnych. Wraz z różnymi 

procesami legislacyjnymi pojawiają się nowe zagrożenia i obciążenia, które mogą wpływać na 

decyzje inwestycyjne (np. trwający od roku stan zawieszenia w zakresie definicji „budowli” 

w Kodeksie Urbanistyczno-Budowlanym, która jest kluczowa dla wymiaru podatku od 

nieruchomości, a więc OPEX-u inwestycji). Ponadto, pomimo iż operatorzy telekomunikacyjni 

regularnie ponoszą wysokie koszty związane z inwestycjami,  wciąż nakładane są na nich 

kolejne kosztowne obowiązki wynikające z nowych i projektowanych regulacji na poziomie 

krajowym i unijnym, które wpływają negatywnie na cały biznes, ograniczając chęci i możliwości 

inwestowania dużych środków w infrastrukturę potrzebą na terenach wiejskich (przykładowe 

obszary/projektu regulacji, gdzie pojawiły się/pojawiają się takie uciążliwe obowiązki to: 

roaming międzynarodowy, ochrona danych osobowych, neutralność sieci, projekt 

rozporządzenia Single Market Information Tool, ustawa antyterrorystyczna, ustawa o grach 

hazardowych, projekt ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, projekt nowelizacji PT, 

kolejne projekty dot. opłaty abonamentowej, projekt ustawy dot. organizowania zadań na 

rzecz obronności, czy sygnalizowane w związku z sierpniowymi nawałnicami plany zaostrzenia 

wymagań dla zasilania BTS-ów).  


