
 
 
 

 
 

©PIIT: Stanowisko w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej bez tzw. umowy wyjścia, 
13.11.2018, PIIT/1367/18  
 

Strona 1 z 4 
 

STANOWISKO  

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej bez tzw. umowy wyjścia 

 

Dziękując za zaproszenie do udziału w konsultacjach dot. wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii 
Europejskiej bez tzw. umowy wyjścia, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) poniżej  
przedstawia swoje stanowisko, z prosbą o uwzględnienie w dalszych pracach ministerstwa: 

 

1. Niepewność prawna 

Rozważane scenariusze wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej skutkują niepewnością 
ostatecznej formy Brexitu tj. osiągnięcia porozumienia lub opuszczenia UE bez umowy wyjścia. Po stronie 
operatorów szczególnie zrealizowanie się drugiego scenariusza może być związane ze zmianą wielu 
procesów: oferowania usług, rozliczania klientów i wdrażania nowych ofert. Fakt, że proces negocjacyjny 
jest ciągle w toku powoduje, że dostawcy usług muszą być przygotowani na oba scenariusze, co generuje 
dodatkowe koszty oraz obciążenia organizacyjne. 

Zwracamy się zatem do Ministerstwa o przekazywanie wszelkich informacji związanych z negocjacjami, 
aby z odpowiednim wyprzedzeniem móc przygotować się do zmiany wynikającej z opuszczenia przez 
Wielką Brytanię struktur UE. 

Naturalnie pożądanym rozwiązaniem byłoby wypracowanie wspólnego podejścia administracji i 
regulatorów do faktu utraty przez Wielką Brytanię statusu członka UE. 

Dzięki temu, w sektorach gospodarki takich jak telekomunikacja, sektor bankowy, sektor energetyczny, 
e-commerce, które zobligowane są wdrażać również regulacje unijne, nie byłoby wątpliwości co do tego, 
w jaki sposób komunikować klientom zmiany w świadczonych usługach, wynikające z utraty przez dany 
kraj statusu państwa członkowskiego UE (lub potencjalnie nabycia takiego statusu przez inny kraj). 

Określona interpretacja bądź wytyczne pozwoliłyby uniknąć sytuacji, w której podmioty objęte tym 
samym prawem, będą dowolnie interpretować okoliczności i decydować się na przyjęcie rozbieżnych 
rozwiązań wobec klientów (w tym konsumentów).  

 

2. Ryzyko przyjęcia różnych interpretacji prawnych wobec utraty statusu państwa 
członkowskiego.  

Jak stwierdza się w piśmie MC skierowanym do izb gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców 
z sektora telekomunikacyjnego, po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur UE, krajowi operatorzy przestaną 
być zobligowani do świadczenia na tym obszarze usług roamingu regulowanego (po cenach 
regulowanych).  

Roaming regulowany świadczony jest w ramach tzw. strefy 1, która obejmuje kraje UE oraz EOG (i 
terytoria zamorskie należące do krajów UE). Wielka Brytania przestając być członkiem tych struktur 
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powinna zostać umieszczona w innych strefach cenowych niż te, które wynikają z regulacji UE, co jednak 
wiąże się ze zmianą cen świadczonych usług.  

W naszej ocenie, zmiana cenników, regulaminów, czy innych dokumentów umownych, wynikająca z 
utraty statusu państwa członkowskiego przez Wielką Brytanię, w obszarze regulowanym przez unijną 
legislację takim jak: roaming, połączenia międzynarodowe czy tzw. content portability jest niewątpliwie 
zmianą wynikającą ze zmiany przepisów prawa. Przedmiotowa zmiana przepisów potwierdza fakt braku 
przynależności Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.  

Aby zapobiec ewentualnym rozbieżnościom interpretacyjnym, proponujemy wprowadzenie zmiany w 
ustawie Pt poprzez dodanie art. 61b, o czym mowa w pkt 8 przedmiotowego stanowiska.  

 

3. Decyzja pozwalająca na stosowanie opłat dodatkowych za usługi w roamingu 

Wszyscy operatorzy MNO i niemal wszyscy MVNO w Polsce korzystają z decyzji wydanych przez Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pozwalającej na stosowanie dodatkowych opłat w roamingu 
regulowanym. Niepewność jaka powstaje po stronie operatorów wynika z faktu, że poziom stawek, o 
które wnioskuje operator powinien pozwolić na odzyskanie wskazanej przez niego straty. Pojawia się 
potrzeba zdefiniowania metodologii, która określi czy Wielka Brytania ma być uwzględniana w tych 
kalkulacjach i dla jakich okresów sprawozdawczych. Istotne jest czytelne wyjaśnienie, w jakich warunkach 
przebywający w Wielkiej Brytanii mogą być objęci opłatą dodatkową w nowych decyzjach Prezesa UKE, 
a w jakich będą podlegać komercyjnym opłatom roamingowym. 

 

4. Stawki hurtowe za usługi w roamingu 

Operatorzy z Wielkiej Brytanii nie będą objęci przepisami rozporządzenia roamingowego ustalającego 
maksymalne stawki hurtowe za poszczególne usługi (voice/SMS/data). Szczególnie w przypadku usług 
transmisji danych może to powodować, że brytyjscy operatorzy nie będą stosować się do przyjętego na 
obszarze UE glide path1, tj. corocznego obniżania stawek za usługi w roamingu. Uniemożliwi to 
utrzymanie oferty detalicznej w modelu zbliżonym do Roam Like At Home ze względu na konieczność 
ponoszenia przez polskich operatorów kosztów odbiegających od poziomu ustalonego przez regulację 
roamingu w UE.  

 

5. Stawki MTR/FTR 

Zalecenie Komisji Europejskiej wskazujące metodologię obliczania stawek MTR/FTR przestanie 
obowiązywać na obszarze Wielkiej Brytanii. Tym samym zarówno sposób obliczania, jak i sama stawka, 
może zostać w przyszłości zmieniona. Ryzyko po stronie operatorów jest związane przede wszystkim z 
niepewnością co do przyszłego kształtu stawek a bezpośrednio z możliwością ich wzrostu. Będzie to 
bezpośrednio przekładało się na konieczność podwyższenia stawek za usługi międzynarodowe i 

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w odniesieniu do przepisów w zakresie hurtowych rynków usług roamingu  
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roamingowe. Aktualna wykładnia przepisów Prawa telekomunikacyjnego będzie obligowała operatorów 
do świadczenia usług po aktualnych stawkach, nawet w przypadku wzrostu stawek hurtowych. 

 

6. Content portability2 

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1128, dostawca usług online dostarczanych za opłatą powinien 
umożliwić abonentowi czasowo przebywającemu w państwie członkowskim dostęp do usługi treści 
online i korzystanie z nich w taki sam sposób, jak w państwie członkowskim zamieszkania. Podobnie jak 
w powyższych przypadkach tak i w tym rozporządzenie przestanie obowiązywać na obszarze Wielkiej 
Brytanii. Po stronie dostawców treści powstają problemy związane z koniecznością uzyskania 
odpowiednich licencji do dalszego świadczenia usług. Z kolei klienci pozbawieni dostępu do usług będą 
składać liczne reklamacje co będzie dodatkowym obciążeniem dostawców. W naszej ocenie ewentualne 
zmiany w regulaminach usług wynikające z utraty statusu państwa członkowskiego przez Wielką Brytanię 
wynikają ze zmiany przepisów prawa i jako takie nie powinny dawać prawa do wypowiedzenia umowy 
przez klientów nie akceptujących tych zmian, bez konieczności zwrotu ulgi przyznanej przez operatora w 
związku z zawarciem umowy. 

 

7. Połączenia międzynarodowe w UE 

Unia Europejska jest w trakcie ustalania nowych zasad świadczenia usług połączeń międzynarodowych na 
terenie UE i EOG. Regulacje te zaczną obowiązywać prawdopodobnie w już maju 2019 r. stąd też 
przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy zobligowani są do ich wdrożenia, swoje przygotowania muszą 
rozpocząć znacznie wcześniej. Niepewność co do zakresu regulacji i ewentualnego objęcia nimi również 
Wielkiej Brytanii będzie znacznie utrudniać wdrożenie tych regulacji w wymaganym przez terminie. 

 

8. Propozycja rozwiązań 

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości prawne związane ze stosowaniem odpowiednich przepisów Pt oraz 
ograniczyć powyższe ryzyka niezbędne jest dodanie do art. 61 b do istniejących przepisów Pt o treści: 

Art. 61b. 

1. Jeżeli wprowadzenie zmiany warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub w cenniku usług telekomunikacyjnych, 
wynika ze zmiany statusu państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź statusu państwa 
należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności nabycia bądź utraty tego 
statusu, bądź z treści umowy lub konwencji zawartej pomiędzy państwem a Unią Europejską, 
Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Rzeczpospolitą Polską, dostawca publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych wykonuje obowiązki, o których mowa w art.60a ust.1 i 1b oraz art.61 
ust.5 i 5a, przez publikację na swojej stronie internetowej informacji: 

                                                           
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 
transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści  
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1) o zmianie warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych, zmianie w cenniku usług telekomunikacyjnych, 
terminie ich wprowadzenia, wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści zmiany lub 
warunków umowy lub cennika, 

2) o prawie wypowiedzenia umowy przez abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian, 

3) o konieczności zwrotu ulgi, o której mowa w art.57 ust. 6, w przypadku skorzystania przez 
abonenta z prawa do wypowiedzenia umowy. 

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych podaje do publicznej wiadomości 
informacje o zmianach, o których mowa w ust.1, z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed 
wprowadzeniem tych zmian w życie wyłącznie w przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego lub 
innego dokumentu, z którego wynika zmiana statusu państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
bądź zmiana statusu państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), 
następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w życie tej zmiany. 

 

 


