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STANOWISKO 
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

 
do projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym  

oraz niektórych innych ustaw 
 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (dalej: „PIIT” lub „Izba”) z niepokojem zauważa, że na 

podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych 

innych ustaw datowanego na 10 lipca 2017 r. (dalej: Projekt), na przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych kolejny raz nakładane są daleko idące obowiązki, które nie są związane z celem 

prowadzonej przez przedsiębiorców działalności telekomunikacyjnej, a które niosą za sobą zarówno 

organizacyjne jak i finansowe obciążenia.  

 

Uwagi ogólne  

 

Izba podkreślała już wielokrotnie w swoich stanowiskach, że sektor telekomunikacyjny nie ucieka od 

wywiązywania się ze zobowiązań na rzecz bezpieczeństwa porządku publicznego, które uwzględnione 

są w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1489), a także 

innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, chociażby uchwalonych w poprzednim roku: 

ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904) czy 

ustawie z dnia 19 grudnia 2009 r. o grach hazardowych (znowelizowanej ustawą z dnia 15 grudnia 

2016 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 88). Należy przypomnieć, że podstawowym celem działalności 

operatorów jest świadczenie usług telekomunikacyjnych,  w tym usługi dostępu do internetu, 

tymczasem sektor telekomunikacyjny staje się branżą, na którą systematycznie nakładane są 

dodatkowe obciążenia, w tym  na rzecz uprawnionych podmiotów oraz organów administracji 

publicznej.  

 

W tym kontekście niezmiernie istotne jest, by wprowadzanie kolejnych obowiązków poprzedzały 

szerokie konsultacje oraz rzetelna ocena ekonomiczna, jak również analiza proporcjonalności  

i wykonalności projektowanych rozwiązań. Każdorazowe nakładanie na przedsiębiorcę 

telekomunikacyjnego obowiązku wiąże się dla tego przedsiębiorcy nie tylko z poniesieniem często 

wysokich kosztów na zakup nowych lub przystosowanie istniejących systemów umożliwiających 

wywiązywanie się z nałożonego obowiązku, ale także stałymi miesięcznymi kosztami związanymi  

z utrzymywaniem danych funkcjonalności. Stąd też trudno zaakceptować, że Ocena Skutków 

Regulacji dot. przedmiotowego projektu ustawy w ogóle pomija wpływ nowelizacji na 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a w ramach konsultacji społecznych projektu nie zostały ujęte 

izby branżowe zrzeszające sektor ICT (podobnie jak Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – który 

na podstawie projektu miałby nakładać na przedsiębiorców telekomunikacyjnych karę w przypadku 

niewywiązania się z zaproponowanych obowiązków).   
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Projektowany Rejestr domen internetowych zamieszczonych na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji 

Nadzoru Finansowego (dalej: Rejestr Finansowy KNF) jest już drugim (po tzw. Rejestrze Hazardowym  

z wspomnianej powyżej ustawy o grach hazardowych), który nakłada na dostawców usług dostępu 

do sieci Internet obowiązek tzw. blokowania domen internetowych, wyłącznie na podstawie 

rozstrzygnięć administracyjnych, niepodlegających uprzedniej kontroli sądowej. Projekt przewiduje, 

że Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) będzie zamieszczała w Rejestrze Finansowym domeny 

internetowe, co do których uznaje, iż doszło do naruszenia jednej z wielu ustaw leżących w gestii 

KNF, jeżeli w ocenie KNF wymaga tego ochrona interesów uczestników rynku finansowego (również 

w przypadkach, w których KNF nie złożyła zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa).  

 

Upowszechnianie mechanizmu, który pozwala na blokowanie użytkownikom dostępu do usług 

świadczonych drogą elektroniczną, w oparciu o niepodlegające uprzedniej kontroli sądowej 

rozstrzygnięcia administracyjne, rodzi pytanie  o proporcjonalność i adekwatność tych środków. 

Środek w postaci blokowania domen internetowych, jest rozwiązaniem na tyle dotkliwym dla 

przedsiębiorców świadczących usługi albo sprzedających towary w Internecie (blokada domeny de 

facto uniemożliwia prowadzenie działalności), jak również dla praw użytkowników korzystających z 

usług elektronicznych, iż mechanizmy tego typu powinny być wdrażane wyłącznie w tych 

przypadkach, gdy zawiodły wszystkie inne dostępne narzędzia, w tym rozbudowane narzędzia 

przewidziane w obowiązującym już prawie administracyjnym, karnym czy cywilnym. Zwracamy 

uwagę, iż w uzasadnieniu do Projektu nie wykazano w najmniejszym stopniu, iż obecnie istniejące 

narzędzia i kompetencje KNF nie pozwalają na skuteczne eliminowanie naruszeń prawa, co 

uzasadniałoby stworzenie Rejestru Finansowego. Wydaje się wręcz,  iż projektodawca uznał, iż 

rozwiązanie w postaci blokowania domen jest uzasadnione, gdyż jest najprostsze z perspektywy 

organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa.  

 

Ponadto, nie można wykluczyć, iż w niedalekiej przyszłości pojawią się kolejne „resortowe” rejestry 

(obok działającego już Rejestru Hazardowego i projektowanego Rejestru Finansowego KNF), 

zarządzane przez kolejne organy albo ministerstwa, co z perspektywy przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych oznaczałoby konieczność kosztownego wdrożenia i integracji z każdym takim 

rejestrem odrębnie, jak również koszty związane z utrzymaniem komunikacji  

i funkcjonowania blokad domen wpisywanych do poszczególnych rejestrów. Funkcjonowanie kilku 

czy kilkunastu niezależnych rejestrów, mających w zasadzie taki sam cel blokowania domen 

internetowych, jest również niekorzystne z perspektywy obywateli korzystających  

z usług dostępu do Internetu, którzy mogą szybko pogubić się w różnych rejestrach.  

 

W związku z powyższym, jeżeli dojdzie to przyjęcia projektowanej ustawy, postulujemy stworzenie 

jednego rejestru obejmującego domeny internetowe podlegające blokadzie na mocy obowiązujących 

ustaw. Co prawda funkcjonowanie takiego centralnego rejestru nie uchyla wątpliwości co do 

proporcjonalności i adekwatności mechanizmu blokowania domen, niemniej jednak ułatwiłoby to 

monitorowanie skali i konkretnych przypadków wpisania domeny do rejestru oraz pozwoliłoby 
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ograniczyć koszty wdrażania i obsługi takiego mechanizmu przez przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, na których taki obowiązek jest nakładany w drodze ustawy.  

Za stworzeniem jednego rejestru centralnego, przemawia również fakt, iż istnienie różnych rejestrów, 

służących takiemu samemu celowi, będzie prowadziło do nieuchronnych konfliktów pomiędzy 

rejestrami zarówno na poziomie technicznym jak i prawnym. Nie można bowiem wykluczyć, a w 

zasadzie bardzo prawdopodobnym jest, że wcześniej czy później ta sama domena zostanie wpisana 

zarówno do Rejestru Hazardowego jak i Rejestru Finansowego KNF, w szczególności, że zarówno 

obecne jak i projektowane przepisy nie wymagają od organów prowadzących rejestry weryfikacji, czy 

wpisywana domena nie jest już wpisana w innym rejestrze. Wpisanie do dwóch (albo więcej) 

rejestrów tej samej domeny będzie skutkowało szeregiem poważnych problemów: 

1. Systemy teleinformatyczne dostawców usług telekomunikacyjnych będą musiały w jakiś 

sposób (choć nie wiadomo w jaki wobec braku odpowiednich przepisów) określić 

pierwszeństwo blokowania domeny z danego rejestru, co może prowadzić do konfliktów 

systemowych oraz błędów zagrażających stabilności albo szczelności blokad. 

2. Przepisy dotyczące Rejestru Hazardowego jak i dotyczące Rejestru Finansowego KNF 

przewidują, że abonent, który chce uzyskać połącznie z domeną wpisaną do rejestru, ma 

zostać przekierowany przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do dedykowanej dla danego 

rejestru strony internetowej. W przypadku Rejestru Hazardowego ma to być dedykowana 

strona prowadzona przez Ministerstwo Finansów, a dla Rejestru Finansowego KNF ma to być 

dedykowana strona prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jeśli ta sama domena 

zostanie wpisana do obu rejestrów, nie ma możliwości (ani żadnego uzasadnienia), aby 

abonenta odesłać jednocześnie do dwóch różnych stron. Co gorsza, zgodnie z przepisami 

dotyczącymi Rejestru Hazardowego oraz projektowanymi przepisami dotyczącymi Rejestru 

Finansowego KNF niewywiązanie się przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z 

obowiązków dotyczących rejestru zagrożone jest karą do 250 tys. zł, przy czym obowiązek 

ten obejmuje nie tylko uniemożliwienie dostępu do domeny wpisanej do rejestru, ale 

również obowiązek przekierowania abonenta do dedykowanej strony. Jak już wskazano 

powyżej, w przypadku umieszczenia tej samej domeny w dwóch (albo więcej) rejestrach nie 

ma możliwości przekierowania abonenta jednocześnie do dwóch (albo więcej) stron (co z 

perspektywy abonenta byłoby działaniem niezrozumiałym i wprowadzającym w błąd), w 

efekcie może się okazać, że organ kontrolny uzna za naruszenie zagrożone karą fakt, iż 

abonent został przekierowany tylko do jednej, a nie do drugiej ze stron. 

3. Jeszcze większy problem i niedające się usunąć ryzyko regulacyjne dla przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych powstanie, jeśli ta sama domena, pierwotnie wpisana do dwóch (albo 

więcej) rejestrów zostanie następnie z jednego z rejestrów wykreślona,  

a pozostanie wpisana w drugim z nich. W takim przypadku przepisy dotyczące rejestru,  

z którego domena jest wykreślana, będą wymagały od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 

– pod groźbą kary pieniężnej - zniesienia blokady w terminie 48 godzin od wykreślenia 

domeny, podczas gdy przepisy dotyczące rejestru, w którym domena dalej pozostaje 
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wpisana, będą wymagały od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego - pod groźbą kary 

pieniężnej – utrzymania blokady dostępu do takiej domeny. Z przyczyn oczywistych nie 

można dopuścić do przyjęcia rozwiązań prawnych, które nakazują adresatowi normy prawnej 

sprzeczne i wzajemnie wykluczające się działania.  

Kolejną systemową niespójnością - również przemawiającą za stworzeniem jednego rejestru - 

pomiędzy przepisami regulującymi działanie rejestrów jest fakt, iż kary pieniężne za naruszenie przez 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków związanych z blokowaniem domen wpisanych do 

rejestru: 

1. są nakładane przez Ministra Finansów – w przypadku Rejestru Hazardowego (art. 90 ust. 1 

pkt 2 ustawy o grach hazardowych), z uwzględnieniem przesłanek i procedury właściwej dla 

gier hazardowych; 

2. mają być nakładane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – w przypadku Rejestru 

Finansowego KNF (projektowany nowy art. 209 ust. 1 pkt 22c ustawy Prawo 

telekomunikacyjne), z uwzględnieniem przesłanek i procedury właściwej dla Prawa 

telekomunikacyjnego. 

Biorąc powyższe pod uwagę, jedynym racjonalnym rozwiązaniem wydaje się stworzenie jednego 

rejestru, zastępującego rejestry „resortowe”, co pozwoliłoby uniknąć opisanych powyżej problemów 

wynikających z konfliktów pomiędzy rejestrami. Wydaje się, że taki rejestr– przy wprowadzeniu 

odpowiednich zmian w ustawie o grach hazardowych oraz projektowanej ustawie o zmianie ustawy o 

nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw – mógłby powstać na bazie 

działającego już Rejestru Hazardowego.  

 

W przypadku utrzymania koncepcji rejestrów „resortowych” konieczne jest określenie  

w projektowanych przepisach reguł kolizyjnych dla przypadków wpisania oraz wykreślenia tej samej 

domeny w Rejestrze Hazardowym oraz Rejestrze Finansowym. W tym miejscu należy ponownie 

pokreślić i wyjaśnić, iż postulat stworzenia jednego rejestru ma charakter racjonalizatorski  

i porządkujący, w żaden sposób nie uchyla wyrażonych zastrzeżeń, dotyczących proporcjonalności, 

adekwatności oraz zasadności wprowadzania do porządku prawnego mechanizmów nakazujących 

tzw. blokowania dostępu do treści i usług elektronicznych poprzez blokadę określonych domen 

internetowych. 

 

Podkreślenia wymaga,  że pomimo ww. wątpliwości w zakresie projektowanych norm odnoszących 

się do obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych, PIIT popiera wprowadzenie do ustawy 

obowiązku wydawania przez Komisję Nadzoru Finansowego interpretacji przepisów prawa, 

jednocześnie jednak postuluje się zwiększenie gwarancji skuteczności  i trwałości takich interpretacji. 

Poniżej, w formie tabeli Izba przesyła skonkretyzowane uwagi do opublikowanej wersji projektu 

ustawy.  Izba nie wyklucza skierowania kolejnego pisma z uwagami, o ile w toku dalszych prac 

zidentyfikowane zostaną dodatkowe kwestie wymagające zaadresowania. 
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Jed. red. 
Projektu 

Przepis Projektu 
Propozycja przepisu PIIT 

(tekst pogrubiony) 
Stanowisko PIIT 

- uwagi szczegółowe 

OBOWIĄZKI CIĄŻĄCE NA PRZEDSIĘBIORCACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 

Art. 1 pkt 
4 w 
zakresie 
art. 6d 
ust. 7 

Art. 6d ust 7 
7. Przedsiębiorca 
telekomunikacyjny 
świadczący usługi 
dostępu do sieci Internet 
jest obowiązany 
nieodpłatnie: 
1) uniemożliwić dostęp do 
stron internetowych 
wykorzystujących nazwy 
domen internetowych 
wpisanych do rejestru 
przez ich usunięcie z 
systemów 
teleinformatycznych 
przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, 
służących do zamiany 
nazw domen 
internetowych na adresy 
IP, nic później niż w ciągu 
48 godzin od dokonania 
wpisu do rejestru; 
2) przekierować 
połączenia odwołujące się 
do nazw domen 

 Zaproponowane dodanie art. 6 d ust. 7 pkt 1 wprowadzić ma do ustawy  
o nadzorze nad rynkiem finansowym mechanizm analogiczny do tego 
zawartego w nowelizacji ustawy o grach hazardowych z 2016 r.  
 
W trakcie rozmów z Ministerstwem Finansów w czasie procesu 
legislacyjnego, jak i na etapie wdrożeniowym Rejestru Hazardowego 
przedsiębiorcy telekomunikacyjni zwracali uwagę, że zaproponowane 
brzmienie ustawy zawiera zapis merytorycznie niepoprawny 
 - w przypadku faktycznego dokonania usunięcia z systemów 
teleinformatycznych nazw domen internetowych nie byłoby możliwości 
przekierowania użytkownika na wskazany przez organ adres IP.  
 
Do dokonania uniemożliwienia dostępu do strony może dojść poprzez 
blokadę ruch na serwerach Domain Name System (DNS) i przekierowania 
ruchu na wskazany przez właściwy organ, tu KNF, adres IP -  takie 
rozumienie uniemożliwienia dostępu jest faktycznie wdrożone przez 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych na podstawie funkcjonalności 
Rejestru Hazardowego, która została określona przez samo Ministerstwo 
Finansów.  
 
Wobec czego postulujemy właściwe dostosowanie przepisu w tym 
zakresie.   
 
Analogicznie, w art. 6d ust. 7 pkt 2 również powinno dojść do 
doprecyzowania, że przekierowanie nastąpi na podany adres IP KNF,   
a nie na stronę internetową KNF.  
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Jed. red. 
Projektu 

Przepis Projektu 
Propozycja przepisu PIIT 

(tekst pogrubiony) 
Stanowisko PIIT 

- uwagi szczegółowe 

internetowych wpisanych 
do rejestru do 
prowadzonej przez  
Komisję strony 
internetowej na której 
zamieszczono komunikat 
dla odbiorców usługi 
dostępu do Internetu 
zawierający w 
szczególności informacje 
o lokalizacji rejestru, 
wpisaniu szukanej nazwy 
domeny internetowej do 
tego rejestru; 
3) umożliwić dostęp do 
stron internetowych 
wykorzystujących nazwy 
domen wykreślonych z 
rejestru, nie później niż w 
ciągu 48 godzin od ich 
wykreślenia z rejestru. 

 
 

 

Art. 7 Art. 7. Ustawa wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 
4 w zakresie art. 6d ust. 7, który 
wchodzi w życie po upływie 6 

Projektowany termin wejścia w życie zmian (14 dni od dnia ogłoszenia) jest 
stanowczo zbyt krótki dla praktycznego wdrożenia  
i uruchomienia mechanizmów nakładających na dostawców usług 
telekomunikacyjnych obowiązek blokowania domen internetowych 
wpisanych przez KNF do rejestru stanowiącego część listy ostrzeżeń 
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Jed. red. 
Projektu 

Przepis Projektu 
Propozycja przepisu PIIT 

(tekst pogrubiony) 
Stanowisko PIIT 

- uwagi szczegółowe 

miesięcy od dnia ogłoszenia. publicznych KNF.  
 
Zawracamy uwagę na konieczność zmiany art. 7 Projektu tak, aby przepisy 
dotyczące blokowania domen internetowych wpisanych do Rejestru 
Finansowego KNF wchodziły w życie w terminie 6 miesięcy od dnia 
ogłoszenia ustawy. Postulowany okres jest niezbędnym minimum nie tylko 
dla dostawców usług telekomunikacyjnych, ale również dla KNF na 
przeprowadzenie technicznych ustaleń i prac wdrożeniowych, niezbędnych 
do uruchomienia Rejestru Finansowego KNF w praktyce.  
 
Rejestr Finansowy KNF ma być rozwiązaniem teleinformatycznym 
umożliwiającym automatyczne przekazywanie przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym świadczącym usługi dostępu do sieci Internet 
informacji o zastrzeżonej domenie internetowej. Bez względu na 
projektowane przepisy zawracamy uwagę, iż praktyczne uruchomienie 
Rejestru Finansowego KNF, integracja systemów przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych z Rejestrem oraz tzw. blokowanie dostępu do domen 
wpisanych do Rejestru będzie wymagało szczegółowych ustaleń 
technicznych pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a KNF.  
 
Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku praktycznego 
uruchomienia Rejestru Hazardowego, co było poprzedzone długotrwałymi 
pracami wdrożeniowymi i przygotowawczymi zarówno  po stronie 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych jak i Ministerstwa Finansów. 
Podkreślić należy, iż Rejestr Finansowy KNF ma być rejestrem odrębnym od 
Rejestru Hazardowego (co nie jest rozwiązaniem optymalnym, o czym Izba 
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wspomniała szerzej w uwagach ogólnych), tym samym nie jest uprawniony 
wniosek, iż funkcjonowanie Rejestru Hazardowego oznacza, iż Rejestr 
Finansowy KNF można uruchomić w 14 dni. Owszem, wcześniej zdobyte 
doświadczenia mogą być do pewnego stopnia pomocne, nie zmienia to 
jednak faktu, że uruchomienie Rejestru Finansowego KNF będzie 
wymagało odrębnych prac wdrożeniowych, które z technicznego punktu 
widzenia będą musiały być prowadzone w ścisłej współpracy z samą 
Komisją Nadzoru Finansowego. 
 
W ocenie PIIT przeprowadzenie takich prac wdrożeniowych (których nie 
można prowadzić tylko na podstawie projektu ustawy, która będzie się 
zmieniała w toku prac legislacyjnych) w terminie 14 dni jest nierealne 
zarówno dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych jak i KNF. Czas 
niezbędny na rzetelne przygotowanie i wdrożenie rozwiązań technicznych 
to 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych obowiązków.  
 

Art. 1 pkt 
9 w 
zakresie 
art. 18a 
ust. 1c 
pkt 1 

Art. 18a ust. 1c pkt1 
1c. W granicach 
koniecznych do 
sprawdzenia, czy 
zachodzi: 
1) uzasadnione 
podejrzenie popełnienia 
przestępstwa, o którym 
mowa w ust. 1a, lub 
potrzeba wszczęcia 

 Projekt zakłada przeniesienie do ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym normy zawartej obecnie w art. 38 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, który to przepis upoważnia 
Przewodniczącego KNF, na potrzeby sprawdzenia, czy zachodzi 
uzasadnione podejrzenie popełnienie przestępstwa, do żądania od 
podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne udostępnienia 
informacji, stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne w zakresie 
wykazu połączeń telefonicznych lub innych przekazów informacji, 
dotyczących podmiotu dokonującego czynności faktycznych lub prawnych 
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postępowania 
administracyjnego w 
sprawach, o których 
mowa 
w art. 171a ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami 
finansowymi, 
Przewodniczący Komisji 
może zażądać od 
podmiotu świadczącego 
usługi 
telekomunikacyjne 
udostępnienia informacji, 
stanowiących tajemnicę 
telekomunikacyjną w 
rozumieniu ustawy z dnia 
16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1489, z 
późn. zm.4)) w zakresie 
wykazu   połączeń 
telefonicznych lub innych 
przekazów informacji, 
dotyczących podmiotu   
dokonującego czynności 

mających związek z wyjaśnianymi faktami, z uwzględnieniem danych 
abonenta pozwalających na jego identyfikację, czasu ich dokonania i innych 
informacji związanych z połączeniem lub przekazem, niestanowiących 
treści przekazu. 
 
W związku z powyższym zwracamy uwagę, iż należy doprecyzować przepis, 
który w obecnym kształcie posługuje się pojęciami i terminami niejasnymi, 
co może rodzić praktyczne problemy z ustaleniem zakresu udostępnianych 
danych i informacji. Obowiązujący, jak również projektowany przepis, 
odsyła ogólnie do danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną na 
podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjnie (Pt), aby następnie wskazać 
nieprecyzyjnie (bez odnoszenia się do konkretnych przepisów Prawa 
telekomunikacyjnego), że chodzi o zakres dotyczący wykazu połączeń 
telefonicznych lub innych przekazów informacji, dotyczących podmiotu 
dokonującego czynności faktycznych lub prawnych mających związek  
z wyjaśnianymi faktami, z uwzględnieniem danych abonenta 
pozwalających na jego identyfikację, czasu ich dokonania i innych 
informacji związanych z połączeniem lub przekazem, niestanowiących 
treści przekazu. W związku z powyższym zwracamy uwagę, iż przepisy 
Prawa telekomunikacyjnego szczegółowo regulują to, jakie dane 
przedsiębiorca telekomunikacyjny może gromadzić, jakie dane musi 
gromadzić i przechowywać (retencja, legal interception) oraz jakie dane 
musi udostępniać uprawnionym podmiotom. W szczególności ustawa 
Prawo telekomunikacyjne definiuje i wskazuje dane objęte tajemnicą 
telekomunikacyjną (art. 159 Pt), dane dotyczące abonentów będących 
osobami fizycznymi, które mogą być przetwarzane przez przedsiębiorcę 
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faktycznych lub prawnych 
mających związek z 
wyjaśnianymi faktami, z 
uwzględnieniem danych 
abonenta pozwalających 
na jego identyfikację, 
czasu ich dokonania i 
innych informacji 
związanych z połączeniem 
lub przekazem, 
niestanowiących treści 
przekazu   

telekomunikacyjnego (art. 161 ust. 1 i 2 Pt), dane objęte tzw. legal 
interception (art. 179 Pt), zakres danych objętych retencją (art. 180a i art. 
180c Pt) oraz udostępnianie poszczególnych kategorii danych 
uprawnionym podmiotom (art. 180d Pt).  
 
Biorąc pod uwagę niezwykle wrażliwy obszar oraz konieczność 
minimalizacji udostępnianych danych, zawracamy uwagę na konieczność 
zmiany brzmienia projektowanego przepisu, tak aby odsyłał do 
konkretnych przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, co pozwoli 
uniknąć wątpliwości co do zakresu przekazywanych danych. Odesłanie do 
konkretnych przepisów Prawa telekomunikacyjnego jest tym bardziej 
potrzebne, że projektowany art. 18a ust. 1c) pkt 1) w obecnym brzmieniu 
posługuje się pojęciami wysoce nieprecyzyjnymi. W szczególności 
wątpliwości budzą sformułowania otwarte, takie jak „inne przekazy 
informacji”, „inne informacje związane z połączeniem lub przekazem, 
niestanowiących treści przekazu”, czy „dane abonenta pozwalających na 
jego identyfikację” – Prawo telekomunikacyjne nie posługuje się takimi 
sformułowaniami i terminami, tym samym przy obecnym brzmieniu 
zarówno obecnie obowiązującego jak i projektowanego przepisu ustalenie 
zakresu udostępnianych danych może być problematyczne.  
 
 
 

INTERPRETACJA KNF 

Art. 1 pkt 
5 w 

Art. 11b ust. 3-4  

3. Interpretacja Komisji 

Art. 11b ust, 3-4 

3. Interpretacja Komisji jest 

PIIT w pełni popiera wprowadzenie w ramach Projektu obowiązku 
wydawania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) interpretacji 
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zakresie 
art. 11b 
ust. 3-4 

jest wydawana bez 
zbędnej zwłoki, nie 
później jednak niż w 
terminie 30 dni od 
złożenia wniosku o jej 
wydanie. 

4. Interpretacja Komisji 
nie jest wiążąca dla 
podmiotu i Komisji, przy 
czym na podmiot, o 
którym mowa w ust. 1, 
nie mogą być nakładane 
przez Komisję sankcję 
administracyjne w 
zakresie, w jakim 
zastosował się do treści 
interpretacji Komisji 

wydawana bez zbędnej zwłoki, 
nie później jednak niż w terminie 
30 dni od złożenia wniosku o jej 
wydanie. Interpretacja zawiera 
wskazanie prawidłowego 
stanowiska w sprawie 
wraz z uzasadnieniem prawnym 
oraz pouczeniem o prawie 
wniesienia środka zaskarżenia. 
Uzasadnienie prawne powinno 
uwzględniać dotyczące sprawy 
instrumenty prawne wydane 
przez Komisję, w tym 
rekomendacje, stanowiska, czy 
komunikaty Komisji. 

4. Interpretacja nie jest wiążąca 
dla podmiotu, o którym mowa w 
ust. 1. Zastosowanie się do 
interpretacji Komisji przed jej 
zmianą nie może szkodzić 
podmiotowi, o którym mowa w 
ust. 1, w szczególności 
na podmiot ten nie mogą być 
nakładane przez Komisję sankcje 
administracyjne w zakresie, w 
jakim zastosował się do treści 

przepisów prawa, przy czym postuluje się zwiększenie gwarancji 
skuteczności i trwałości takich interpretacji Komisji. 

 

Przepisy regulujące działalność na rynkach finansowych należą do jednych 
z najbardziej skomplikowanych w polskim systemie prawa. Ponadto, 
czynności podejmowane przez KNF w ramach nadzoru nad tym rynkiem 
również mają ogromny wpływ na jego funkcjonowanie. Dotyczy to w 
szczególności wszelkiego rodzaju rekomendacji, zaleceń, stanowisk, 
komunikatów, czy przewodników publikowanych przez KNF. Publikacje te 
są wręcz powszechnie traktowane przez instytucje finansowe lub instytucje 
zamierzające działać na rynku finansowym na równi z bezwzględnie 
obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie publikacje te zwykle 
istotnie rozwijają i uszczegóławiają prawa i obowiązki instytucji 
finansowych wynikające z przepisów prawa (samych w sobie wysoce 
skomplikowanych). Dotychczasowy dorobek KNF w tym zakresie 
doprowadził już do stworzenia niejako równoległego, obszernego zbioru 
zasad prowadzenia działalności gospodarczej na polskim rynku 
finansowym. 

 

Z uwagi na wysoki poziom skomplikowania przepisów prawa oraz 
istotność, obszerność i szczegółowość publikacji KNF dotyczących tych 
przepisów PIIT uważa za pożądane wprowadzenie narzędzia prawnego 
umożliwiającego podmiotom gospodarczym jednoznaczne ustalenie 
sytuacji prawnej prowadzonej (lub rozważanej) przez nich działalności na 
rynkach finansowych. Narzędzie to należy uznać za szczególnie potrzebne 
podmiotom dopiero rozpoczynającym działalność, gdyż sposób regulacji 
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interpretacji Komisji.  

4a. Interpretacja jest wiążąca 
dla Komisji, z zastrzeżeniem, 
że może zostać zmieniona 
w przypadku zmiany 
konkretnych przepisów prawa 
będących przedmiotem 
interpretacji. 

rynku finansowego jest jedną z największych barier utrudniających wejście 
na ten rynek, zwłaszcza dla innowacyjnych rozwiązań finansowych 
(FinTech). 

Jednocześnie PIIT uważa za pożądane umożliwienie instytucjom 
nadzorowanym lub podmiotom rozpoczynającym działalność na rynku 
finansowym działania w pełnym zaufaniu do otrzymanej od Komisji 
interpretacji przepisów prawa. Postuluje się więc ograniczenie możliwości 
zmiany przez Komisję wydanych uprzednio interpretacji indywidualnych. 
W ocenie PIIT możliwość taka powinna być możliwa wyłącznie w sytuacji 
zmiany konkretnych przepisów prawa, o których interpretację zwrócił się 
wnioskodawca.  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

Pomimo, iż projektowana ustawa w zakresie dotyczącym tzw. blokowania domen internetowych oraz udostępniania na żądanie Przewodniczącego KNF 
danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w sposób oczywisty wpłynie na działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych, punkt 4 („Podmioty, na 
które oddziałuje projekt”) OSR pomija całkowicie przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Również w punkcie 7 („Wpływ na konkurencyjność gospodarki  
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe”) brak jest jakichkolwiek informacji 
(zarówno w ujęciu pieniężnym jak i niepieniężnym) na temat wpływu (niewątpliwie negatywnego) projektowanych rozwiązań nie tylko na 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale na cały sektor przedsiębiorstw. 
 
W związku z powyższym zwracamy uwagę na potrzebę uzupełnienia OSR w punktach 4 i 7 o rzetelną i wyczerpującą ocenę wpływu projektowanych 
rozwiązań na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, uwzględniającą fakt, iż zarówno uruchomienie jak i obsługa rejestru domen blokowanych oraz 
obsługa dostępu KNF do danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną będą generowały po stronie zobowiązanych przedsiębiorców znaczne koszty, 
zarówno wdrożeniowe jak i związane z utrzymaniem nowych obowiązków.  

 


