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STANOWISKO 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)  

w sprawie nadużyć telekomunikacyjnych   

 

W nawiązaniu do spotkania zorganizowanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w dniu 15 
lutego 2018 roku dotyczącego problemu nadużyć telekomunikacyjnych, w którym udział wzięli przedstawiciele 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych zrzeszeni w Izbach branżowych i przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, 
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), przedstawia stanowisko w zakresie propozycji rozwiązań i działań 
systemowych zmierzających do ograniczenia i wyeliminowania zjawiska nadużyć telekomunikacyjnych oraz 
propozycję działań w zakresie zwalczania nadużyć telekomunikacyjnych.  

PIIT z satysfakcją przyjmuje inicjatywę Prezesa UKE podjęcia zdecydowanych kroków celem wyeliminowania 
negatywnych zjawisk związanych z nadużyciami w telekomunikacji. Należy podkreślić, że bez wsparcia organów 
administracji państwowej wyeliminowanie nadużyć w telekomunikacji nie przyniesie efektów. Nadużycia 
telekomunikacyjne jak każde oszustwo lub przestępstwo są groźne i powinny być odpowiednio ścigane. 

Charakter nadużyć telekomunikacyjnych jest wynikiem braku odpowiednich uregulowań i przepisów prawnych, 
obowiązków regulacyjnych wprowadzających istnienie asymetrii rozliczeń, brakiem obowiązków regulacyjnych, 
istnieniem atrakcyjnych cenowo ofert detalicznych i promocji dla użytkowników, brakiem regulacji prawnych  
w zakresie nadużyć. Podstawowym celem nadużyć jest osiągniecie celu finansowego, poprzez odniesienie 
nieuzasadnionych korzyści materialnych, powodujących jednocześnie wyrządzenie szkody przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym i użytkownikom końcowym (którzy stają się ofiarami takich nadużyć).  

PIIT pragnie zwrócić uwagę na jeden szczególny rodzaj nadużyć związany z nieuczciwym pozyskiwaniem klientów, 
zarówno w ramach usługi NP (Number Portability) oraz w ramach usługi WLR połączonej z usługą NP, których 
skala w ostatnim czasie rośnie. Szereg okoliczności faktycznych wskazuje, że nieuczciwe praktyki polegające na 
wprowadzaniu klientów w błąd, podszywaniu się pod innego przedsiębiorcę, manipulowaniu podczas zawierania 
umowy, trwają w najlepsze i do przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgłaszają się oszukani użytkownicy,  
w konsekwencji, oszukańcze praktyki stanowią modus operandi na rynku usług telekomunikacyjnych i bez 
stanowczych działań Prezesa UKE nie można oczekiwać zmiany podejścia do sposobu pozyskiwania klientów.   

W ocenie PIIT należy podjąć niezbędne działania w celu przyjęcia odpowiednich środków prawnych, które będą 
mogły być skutecznie wykorzystane do zwalczania różnego rodzaju nadużyć telekomunikacyjnych. PIIT chciałby, 
aby niniejsza propozycja stanowiła ważny głos rynku będącym wspólnym wysiłkiem operatorów do 
powstrzymania skali zjawiska nadużyć. 

Zjawisko nadużyć telekomunikacyjnych od dłuższego czasu jest przedmiotem zainteresowania Prezesa UKE  
w związku z informacjami o nadużyciach przekazywanymi przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Obecnie 
w praktyce każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny samodzielnie realizuje działania w zakresie zwalczania 
nadużyć telekomunikacyjnych, dzięki czemu wypracowane zostają własne metody działania, na które składają się 
stosowane procedury, technologie oraz zespoły pracownicze. Wdrażanie indywidualnych działań nie jest jednak 
wystarczające wobec braku odpowiednich rozwiązań systemowych i prawnych. Ponadto, nadużycie 
telekomunikacyjne polegające na ingerencji w numer abonenta A uniemożliwia identyfikację abonenta 
inicjującego połączenia, co ma istotne znaczenia dla realizacji obowiązków przez uprawnione podmioty (służby), 
ponieważ utrudnia im podejmowanie działań operacyjnych.  

Należy jednocześnie podkreślić, iż sprawcami niektórych nadużyć telekomunikacyjnych są podmioty 
podszywające się pod abonentów, a więc osoby albo organizacje, które kupują usługi telekomunikacyjne oraz 
organizują swoją działalność w taki sposób, aby generować sztuczny ruch i zarabiać na czym zarabiają ukrywając 
się pod płaszczykiem przeciętnego abonenta. Takie osoby (a najprawdopodobniej grupy osób) wykorzystują 
coraz bardziej zaawansowane i wyrafinowane narzędzia oraz mechanizmy służące oszukiwaniu systemów 
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dostawców usług telekomunikacyjnych przeznaczonych do wychwytywania ruchu, którego specyfika może 
świadczyć o nadużyciach telekomunikacyjnych, 

Mając powyższe na uwadze, działania strategiczne powinny koncentrować się na realizacji trzech podstawowych 
celów:  

(1) należyte wykonywanie obowiązków na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym wiarygodne 
pozyskiwanie informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego, 

(2) ochrona przedsiębiorstw telekomunikacyjnych przed stratami finansowymi oraz, 

(3) ochrona uczciwych użytkowników końcowych przed oszustwami odbywającymi się w sieci 
telekomunikacyjnej. 

Realizacja tych celów oznacza podjęcie działań w obszarze „ex-ante”, aby stworzyć warunki do stałej współpracy 
operatorów telekomunikacyjnych oraz administracji państwowej pozwalającej na ograniczenie 
prawdopodobieństwa pojawienia się nadużyć telekomunikacyjnych. 

Ponadto, niezbędne jest stworzenie warunków do działań typu „ex-post”, podejmowanych w momencie 
wystąpienia nadużycia, aby jak najszybciej przerwać przepływ środków finansowych do podmiotów 
organizujących nielegalną aktywność. 

W ocenie PIIT, tylko podjęcie usystematyzowanych działań ze strony wszystkich zainteresowanych podmiotów 
(sektor publiczny i prywatny) pozwoli zbudować „odporność” całego sektora na zjawisko nadużyć 
telekomunikacyjnych w długim okresie. Jesteśmy otwarci na podjęcie deklaracji współpracy w tym w zakresie  
i ustalenie harmonogramu działania ze wszystkimi istotnymi decydentami. 

Przechodząc do analizy zidentyfikowanych obszarów działania, pragniemy podkreślić, iż każde takie działanie 
powinno zostać poddane dyskusji/ocenie pod kątem efektywności/skuteczności, a także zachowania równowagi 
relacji między operatorami oraz operatorami i użytkownikami końcowymi.  

Niezmiernie ważne jest, aby proponowane w załączeniu zmiany warunków regulacyjnych prowadziły do stałej 
poprawy efektywności stosowanych metod działania walki z nadużyciami a nie zabezpieczały (kosztem innych 
podmiotów) podmioty, który prowadzą aktywność w tym obszarze w sposób nieefektywny.  

W celu zwiększenia skuteczności prowadzonych działań, PIIT zwraca się z prośbą o uwzględnienie na dalszym 
etapie prac przedstawionych propozycji Izby. 

 

1. Propozycja PIIT dotycząca rozwiązań systemowych zmierzających do ograniczenia nadużyć 
telekomunikacyjnych. 

Poniższa propozycja została już przedstawiona Ministerstwu Cyfryzacji w dniu 3 sierpnia 2017 roku w związku  
z konsultacjami zmiany ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

 

Propozycje regulacji dot. zwalczania nadużyć telekomunikacyjnych 

Propozycja zmiany projektu ustawy 
Prawo telekomunikacyjne 

Uzasadnienie zmian 

Art. 2 Pt 
 
W art. 2: 
a) dodaje się pkt 20b w brzmieniu: 

 
Istnieje konieczność  określenia w ustawie dodatkowych 
pojęć odnoszących się do walki z nadużyciami 
telekomunikacyjnymi. Stąd propozycja dodania definicji 
nadużycia telekomunikacyjnego obejmującego  
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„20b) nadużycie telekomunikacyjne – świadczenie  
lub korzystanie z usługi telekomunikacyjnej  lub 
korzystanie  
z infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń 
końcowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 
zawartymi umowami, obowiązującymi przepisami 
prawa, albo obowiązującymi normami 
technicznymi, którego celem lub skutkiem jest 
osiągnięcie przez jakikolwiek podmiot korzyści 
majątkowej lub wyrządzenie szkody przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnemu lub użytkownikowi. Obejmuje 
ono  
w szczególności: 

1) inicjowanie lub odbieranie komunikatów, 
przekazów lub połączeń   w sieci 
telekomunikacyjnej  
wykorzystaniem urządzeń 
telekomunikacyjnych lub programów, 
których celem nie jest skorzystanie z usługi 
telekomunikacyjnej, lecz ich 
zarejestrowanie na punkcie połączenia 
sieci telekomunikacyjnych bądź przez 
systemy rozliczeniowe (sztuczny ruch); 

2) nieuprawnioną modyfikację informacji 
adresowej o numerze abonenta 
wywołującego połączenie, 
uniemożliwiającą ustalenie przez podmioty 
do tego uprawnione lub innych 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
uczestniczących w realizacji połączenia, 
numeru przy użyciu którego nastąpiło 
zainicjowanie połączenia przez abonenta 
wywołującego połączenie (nieuprawniona 
zmiana informacji adresowej) ”. 

 

w szczególności sztuczny ruch oraz nieuprawnioną 
zmianę informacji adresowej. 
 
Pojęcia te są stosowane w umowach 
międzyoperatorskich oraz w decyzjach Prezesa UKE, 
natomiast zasady prawidłowego adresowani zostały 
określone w rozporządzeniu Ministra Administracji  
i Cyfryzacji z dnia z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących zasad 
adresowania dla właściwego kierowania połączeń 
(wydanym na podstawie art. 126 ust. 13 Prawa 
telekomunikacyjnego). Z uwagi na konieczność 
skutecznej walki z ww. negatywnymi zjawiskami 
niezbędne jest  zaproponowanie legalnej definicji tych 
pojęć. 
 

Art. 31 ust. 2 pkt 7 Pt 
 
W art. 31 ust. 2: 
a)  pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) uprawnienia do rozwiązania umowy  
w przypadku wystąpienia nadużycia 
telekomunikacyjnego oraz innych warunków 
uprawniających do rozwiązania umowy, 
dotyczących w szczególności zachowania ciągłości 
świadczenia usługi powszechnej, jeżeli jest 
świadczona w łączonych sieciach 
telekomunikacyjnych, ochrony interesów 
użytkowników, potrzeb obronności, bezpieczeństwa 
państwa oraz bezpieczeństwa i porządku 
publicznego” 
 

 
Celem proponowanej zmiany jest wprowadzenie 
mechanizmu wypowiedzenia umowy o dostępie 
telekomunikacyjnym w sytuacji, gdy jeden  
z przedsiębiorców telekomunikacyjnych będący stroną 
takiej umowy dokonuje nadużyć telekomunikacyjnych.  
 
W ocenie PIIT przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni 
posiadać wpisany w umowie o dostęp 
telekomunikacyjny mechanizm, który pozwalałby chronić 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego oraz użytkowników 
w sytuacji, gdy relacja międzyoperatorska uzyskuje 
wymiar patologiczny z uwagi na skalę występujących 
nadużyć.   
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b) dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 
„9) działań podejmowanych w związku  
z przypadkami nadużycia telekomunikacyjnego.” 

Celem zmiany wprowadzanej w ramach art. 31 ust. 2 pkt 
9 jest traktowanie działań na rzecz walki z nadużyciami 
telekomunikacyjnym, jako pewnego rodzaju standardu 
aktywności międzyoperatorskiej, który wymaga 
czynnego działania przedsiębiorców. W umowie o 
dostępie telekomunikacyjnym powinny znaleźć się zapisy 
odnoszące się do kwestii nadużyć telekomunikacyjnych, 
jak również działań, jakie mają podjąć operatorzy  
w momencie wystąpienia takiego nadużycia. 
Proponowany zapis wymusi na przedsiębiorcach 
telekomunikacyjnych podjęcie działań (negocjacji) w celu 
wypracowania odpowiednich warunków współpracy. 
Tym samym ograniczy to prawdopodobieństwo odmowy 
uzgodnienia przez operatora warunków współpracy 
odnoszących się do walki z nadużyciami 
telekomunikacyjnymi (przypadek operatora, który 
przerzuca koszt nadużyć na inne podmioty).  
 

Art. 31a Pt 
 
Po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu: 
 
„Art.31a 
1. Nadużycia telekomunikacyjne, w szczególności 
generowanie sztucznego ruchu lub nieuprawniona 
zmiana informacji adresowej, są zakazane.  
 
2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może podjąć 
proporcjonalne i uzasadnione środki mające na celu 
zwalczanie nadużyć telekomunikacyjnych, w tym: 

1) zablokowanie przesyłania przekazu 
telekomunikacyjnego, komunikatu lub 
połączenia, które stanowią lub powodują 
nadużycie telekomunikacyjne,  

2) przerwanie lub ograniczenie świadczenia 
usługi telekomunikacyjnej dla zakończenia 
sieci, z którego lub do którego następuje 
wysyłanie przekazów telekomunikacyjnych, 
komunikatów lub połączeń telefonicznych 
powodujących  nadużycie telekomunikacyjne.  

2. W przypadku podjęcia środków, o których mowa 
w ust. 1, przedsiębiorca telekomunikacyjny nie 
ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych 
w zakresie wynikającym z podjętych środków. 
3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany 
jest poinformować niezwłocznie Prezesa UKE o 
zakresie zastosowanych środków, o których mowa 
w ust. 2. 
4. Prezes UKE może, w drodze decyzji, zakazać 
stosowania środków, o których mowa w ust. 2, 

 
Jeśli ustawa ma dawać skuteczne narzędzia walki  
z nadużyciami telekomunikacyjnymi, to potrzebny jest 
przepis, który wprost zakazuje działań, które ustawa 
definiuje jako nadużycia telekomunikacyjne,  
w tym w szczególności zakaz generowania sztucznego 
ruchu, jak również zakaz podmiany numeru A 
(niezgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu 
wydanym na podstawie art. 126 ust. 13 Prawa 
telekomunikacyjnego).  
 
Ponadto, w przypadku wystąpienia nadużycia 
telekomunikacyjnego, w celu ochrony działalności 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz 
użytkowników niezbędne jest szybkie przerwanie 
przepływu finansowego do podmiotów tworzących 
nadużycia (działania typu ex-post). W związku z tym 
niezbędne jest wyposażenie przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych w uprawnienie do podjęcia szybkiej 
decyzji o ograniczeniu zakresu świadczenia usług (np. 
czasowe zawieszenie świadczenia usług - kwarantanna 
do czasu wyjaśnienia źródła anomalii lub też 
zablokowanie numeru B wykorzystywanego do nadużyć).  
 
W związku z tym, iż przedsiębiorcy telekomunikacyjni 
prowadząc walkę z nadużyciami telekomunikacyjnymi 
(np. ograniczając zakres usług) mogą spotkać się  
z działaniami odwetowymi podmiotu dokonującego 
nadużycia, które polegają na wystąpieniu z roszczeniami 
wobec operatora z tytułu ograniczenia zakresu usług, 
niezbędne jest wdrożenie przepisów, które zwalniałyby 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych  
z odpowiedzialności za realizowane działania wobec 
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jeżeli uzna, że nie są one proporcjonalne lub 
uzasadnione lub nie realizują celów, o których 
mowa w tym przepisie. 
5. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może 
informować innych przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych o zidentyfikowanych 
zagrożeniach w zakresie nadużycia 
telekomunikacyjnego. Informacja może zawierać 
dane niezbędne do identyfikacji oraz zwalczania 
nadużycia.” 

nadużyć telekomunikacyjnych. Warto podkreślić, iż 
mechanizm ograniczenia zakresu usług stosowany jest 
przez przedsiębiorcę w ostateczności, gdy uzyska on 
wystarczający poziom pewności, aby uznać, iż dane 
zachowanie użytkownika/ruch telekomunikacyjny 
świadczy o wystąpieniu nadużyć telekomunikacyjnych. 
Izba pragnie wyraźnie podkreślić, iż istotą aktywności 
operatora nie jest bowiem ograniczanie zakresu usług 
uczciwym użytkownikom, a tym samym spotkanie się z 
ich dezaprobatą, lecz świadczenia usług, które przynoszą 
satysfakcję użytkownikom i przychód operatorowi.  
 
Dodatkowo, w celu podjęcia szybkich działań 
dotyczących ograniczenia przepływu środków 
finansowych do podmiotów dokonujących nadużyć 
niezbędne jest umożliwienie przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym wymiany informacji/danych na 
temat identyfikacji oraz ograniczenia nadużycia.  
 

W art. 209 ust. 1 po punkcie 11) dodaje się punkt 
11a) w brzmieniu: 
 
11a) naruszając zakaz, o którym mowa w art. 31a 
ust. 1, dopuszcza się nadużycia 
telekomunikacyjnego polegającego w szczególności 
na generowaniu sztucznego ruchu lub na 
nieuprawnionej zmianie informacji adresowej.  
 

W związku z występującym na rynku 
telekomunikacyjnym nadużyciem telekomunikacyjnym 
polegającym na: 

• generowaniu sztucznego ruchu; 

• zmianie informacji adresowej o numerze abonenta  
i użytkownika wywołującego na drodze 
połączeniowej  

- konieczne jest wzmocnienie sankcji w tym zakresie. 
 
Istotą nadużycia telekomunikacyjnego polegającego na 
generowaniu sztucznego ruchu jest inicjowanie lub 
odbieranie ruchu telekomunikacyjnego, nie w celu 
skorzystania z usługi telekomunikacyjnej, a w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej przed podmiot 
generujący taki ruch, wynikającej z zarejestrowania 
takiego ruchu na punktach połączenia sieci albo w 
systemach rozliczeniowych dostawcy usług. 
 
Jeśli chodzi natomiast o nieuprawnioną zmianę 
informacji adresowej, to godnie z obecnym brzemieniem 
§1 załącznika  pn. „Szczegółowe wymagania dotyczące 
zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń”  
do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 
dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących zasad adresowania połączeń dla 
właściwego kierowania połączeń: „Informacja adresowa 
o numerze abonenta wywołującego powinna być 
niezmienna na całej drodze połączeniowej (…).” 
Wskazane powyżej zjawisko polega na niedozwolonym 
oddziaływaniu na urządzenia telekomunikacyjne i zmianę 
danych rejestrowych np. połączenia międzynarodowego 
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wywołującego (numeru A) oraz takim kierowaniu ruchu 
telekomunikacyjnego z/do innych sieci 
telekomunikacyjnych lub za pośrednictwem sieci 
operatorów, aby zgubić źródło ruchu i zakończyć 
połączenie po stawkach krajowych. Zasadniczym celem 
podmiany numeru jest wprowadzenie w błąd (co do 
źródła ruchu) systemów operatora do którego powinien 
trafić ruch.  
 
W wyniku powyżej opisanej działalności operatorzy 
telekomunikacyjni nie są w stanie przedstawić 
prawdziwych i kompletnych informacji o tym, kto 
faktycznie dzwonił na podany numer. Operatorzy nie są 
zatem w stanie zagwarantować prawidłowego 
wykonania serwisu retencyjnego, kierowanych przez 
uprawnione organy państwowe, wezwań do 
przedstawienia niezbędnych informacji objętych 
tajemnicą telekomunikacyjną. 
 
Brak odpowiednich regulacji prawnych oraz 
jednoznacznych zasad penalizacji takiej działalności może 
prowadzić do zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i 
ochrony porządku publicznego. Ponadto, daje możliwość 
takiej podmiany przez różne organizacje przestępcze  
i terrorystyczne do bezpiecznej komunikacji, co w 
znacznym stopniu utrudnia przeciwdziałanie aktom 
terrorystycznym. 
 
W celu skutecznej walki z ww. negatywnymi zjawiskami 
proponuje się określenie tych zjawisk, jako deliktów 
prawa administracyjnego zagrożonego karą pieniężną. 
Jest to propozycja dodatkowego narzędzia dla Prezesa 
UKE w skutecznym eliminowaniu tych negatywnych 
zjawisk.  
 
Należy zwrócić uwagę, że powyższy zapis nie ma na celu 
spowodowania ograniczenia działalności 
telekomunikacyjnej wykonywanej na podstawie 
przepisów prawa, a jedynie prewencyjny charakter 
dający możliwość bardziej skutecznych działań w tym 
zakresie. Przyjęty środek powinien być na tyle wyważony  
i pragmatyczny, aby nie spowodował zakłócenia 
konkurencji na rynku, jak również zamknięcia wielu 
cennych usług w wyniku bezpodstawnych skarg 
operatorów. 
 

  
2. Propozycja PIIT dotycząca zmiany zapisów Aneksu Antyfraudowego z 2013 roku  

W 2013 roku Prezes UKE przy tworzeniu Aneksu Antyfraudowego 2013 zauważył konieczność podjęcia 
zdecydowanych kroków w celu eliminowania negatywnych zjawisk jakimi są nadużycia telekomunikacyjne. 
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Prezes UKE uznał nadużycia telekomunikacyjne, związane głównie z uzyskiwaniem nieuprawnionych korzyści 
finansowych, jako zjawisko zagrażające rozwojowi rynku i równoprawnej oraz skutecznej konkurencji. 

Z dużym zaniepokojeniem Prezesa UKE zaobserwował także brak konkretnych rozwiązań po stronie uczestników 
rynku telekomunikacyjnego w tym zakresie. W celu eliminacji nadużyć Prezes UKE wypracował zapisy 
umożliwiające przeciwdziałanie nadużyciom telekomunikacyjnym w postaci Aneksu Antyfraudowego 2013. 

W opinii PIIT, łagodna konstrukcja Aneksu Antyfraudowego 2013 przyjęta przez Prezesa UKE nie odpowiada 
potrzebom rynku i nie przyjęła się w sposób, aby stać się nieodłącznym i masowym elementem umów  
o połączeniu sieci.  

Aneks Antyfraudowy Prezesa UKE nie zawiera bardzo istotnych kwestii dotyczących współpracy Stron, m.in.  
w zakresie;  

1) uprawnienia do zablokowania ruchu bez zgody operatora fraudującego, 
2) uprawnienia do wstrzymania płatności w przypadku nadużycia, 
3) zasad uwzględniających warunki wypowiedzenia umowy w zakresie połączenia sieci w przypadku 

potwierdzenia faktu, że druga strona "notorycznie” dopuszcza się nadużyć telekomunikacyjnych, 

W propozycji Aneksu Antyfraudowego 2013 realizacja uprawnienia do zablokowania ruchu uzależniona jest od 
wyrażenia zgody przez Stronę (tą fraudującą). Warunek uzyskania zgody oznacza brak możliwości elastycznego 
reagowania na nadużycia i nie pozwala tym samym na należyte zabezpieczenie Stron umowy przed szkodą, którą 
może wywołać generowanie ruchu fraudowego. W praktyce oznacza to brak jakiejkolwiek realizacji blokady 
ruchu z powodu braku zgody drugiej strony. W praktyce to tak jakby złodzieja złapanego na gorącym uczynku 
pytać, po pierwsze czy można go zatrzymać, a po drugie czy prokurator może postawić mu zarzuty.   

W opinii PIIT uprawnienie do zablokowania ruchu musi być działaniem a priori. To strona fraudująca celem 
odblokowania ruchu musi za wszelką cenę udowodnić, że nadużycie nie wystąpiło. 

Uprawnienie do wstrzymania płatności, za uprawnieniem do zablokowania ruchu bez zgody operatora 
fraudującego, jest straszakiem które samo w sobie wywiera skutek antyfraudowy. Brak uprawnienia do 
zawieszenia płatności za ruch fraudowy powoduje, że operator fraudujacy nie ma żadnego ryzyka biznesowego 
związanego z działalnością nadużyć telekomunikacyjnych. Strona powinna mieć prawo do wstrzymania płatności 
za ruch będący wynikiem nadużycia, co najmniej przez pewien okres niezbędny do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji 
i uregulowania ewentualnych roszczeń finansowych. 

Kolejnym uprawnieniem powinno być wprowadzenie zasad uwzględniających warunki wypowiedzenia umowy  
w zakresie połączenia sieci w przypadku potwierdzenia faktu, że druga strona "notorycznie” dopuszcza się 
nadużyć telekomunikacyjnych – w szczególności dla umów regulowanych. W przypadku modelu kontraktowego, 
gdy Strona na mocy umowy cywilnoprawnej nie wykonuje przyjętych na siebie zobowiązań lub wykonuje je  
w sposób niezgodny z umową każdy operator może zakończyć taką współpracę w trybie natychmiastowym. 

W ocenie Izby wprowadzenie powyższych zasad do nowego Aneksu Antyfraudowego będzie miało charakter 
prewencyjny i zapobiegnie podobnym naruszeniom w przyszłości oraz  zniechęci do naruszania prawa w związku 
z faktem, iż konsekwencją naruszenia prawa może być zablokowanie ruchu, wstrzymanie płatności oraz 
wypowiedzenie umowy. Pozwoli to w części wyeliminować z rynku telekomunikacyjnego podmioty, których 
jedynym celem działalności jest działalność w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych. 

 
Mając na uwadze powyższe, liczymy na wnikliwą analizę przedstawionych postulatów i proponowanych przez 
branże telekomunikacyjna rozwiązań. Przede wszystkim liczymy, że w efekcie kontynuacji prac, na kolejnym 
spotkaniu z branżą przedstawione zostaną planowane do wdrożenia środki zaradcze i rozwiązania systemowe 
mające na celu ograniczenie nadużyć w telekomunikacji – uprzejmie prosimy o takie spotkanie. 


