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Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (dalej: „PIIT” lub „Izba”) wspólnie z innymi izbami sektora 

teleinformatycznego od dłuższego czas postulowała konieczność dokonania zmian zmierzających do 

uwolnienia potencjału technologicznego i  cyfryzacyjnego oraz usunięcia barier prawnych 

ograniczających konkurencyjność branży.   

 

Obszar prawa telekomunikacyjnego z uwagi na specyfikę tego rynku jest szczególnie predestynowany 

do dostosowania rozwiązań regulacyjnych do rzeczywistości cyfrowej i wprowadzenia mechanizmów, 

które pozwolą na wygodny, szybki i w pełni elektroniczny, ale równocześnie bezpieczny, sposób 

obsługi Klienta. W końcu sektor ten ze swej natury bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach 

technologicznych, a z usług telekomunikacyjnych korzystają użytkownicy preferujący efektywną 

i sprawną komunikację (np. preferencja dla e-faktur wynosi nawet do 80% abonentów).  

 

Pomimo istotnych zmian otoczenia prawnego, jak chociażby nowelizacji Kodeksu cywilnego 

wprowadzającej od września 2016 r. formę dokumentową do polskiego systemu prawnego, obecnie 

obowiązujące prawo telekomunikacyjne bazuje na formie pisemnej istotnie ograniczając inne 

sposoby zawarcia umowy, jak i elastyczność późniejszej relacji na linii abonent-dostawca usług. Dla 

sektora bankowego, czy też ubezpieczeniowego, stosowne zmiany zostały rozwinięte 

i upowszechnione dużo wcześniej. 

 

Mając na uwadze powyższe, należy odnotować, że przedstawiony projekt nowelizacji zawiera 

w pewnych obszarach kierunkowo pozytywne zmiany, które mają na celu zminimalizowanie obrotu 

papierowego w relacji z Abonentem (tzw. „paperless”), co przyjmujemy z zadowoleniem.  
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Jednakże w projekcie zwarto jednocześnie szereg takich zmian, które nie wpływają korzystnie na 

konkurencyjność branży, gdyż przewidują nałożenie na przedsiębiorców nowych kosztownych 

obowiązków.  Z tego też powodu trudno jest uznać bilans całościowej oceny projektu za pozytywny.  

 

Przedstawiony projekt budzi szczególne wątpliwości w obszarach, w których dostrzec można 

niepokojącą tendencję do przeregulowania działalności telekomunikacyjnej (np. powielanie w prawie 

krajowym i przenoszenie bezpośrednio stosowanych regulacji Rozporządzenia UE dot. neutralności 

oraz roamingu, co w świetle orzecznictwa ETS jest niedopuszczalne); nałożenia dodatkowych 

ograniczeń i obowiązków, których wykonanie może oznaczać konieczność poniesienia przez 

przedsiębiorców wysokich kosztów regulacyjnych, czego przykładem są m.in.: wprowadzane nowych 

metod pomiaru prędkości pobierania i wysyłania danych, nowe obowiązki w zakresie usług Premium 

Rate. Ponadto część zmian cechuje brak spójności z ogólnymi kierunkami oficjalnej polityki 

gospodarczej rządu, wyrażonymi przede wszystkim w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

(np. zamiast odzwierciedlenia ostatnich pozytywnych zmian ogólnej procedury administracyjnej, 

która miała być bardziej przyjazna dla wszystkich przedsiębiorców, w noweli proponuje się przepisy 

istotnie zaostrzające system kontroli i kar). 

 

Uwagi ogólne: 

 

1. Kwestie związane z „paperless” 

 

Należy docenić, że w projekcie zaadresowane zostały zmiany zmierzające do realizacji strategicznego 

celu „paperless” dotyczącego sposobów zawierania i zmiany umów oraz kontaktu z Klientami 

telekomunikacyjnymi,  poprzez wprowadzenie formy dokumentowej.  

 

Natomiast zbyt duża ilość utrudnień w postaci wielokrotnych potwierdzeń na linii Abonent-dostawca 

usług może powodować małą atrakcyjność tych procesów względem aktualnych przyzwyczajeń 

i preferencji konsumentów, którzy korzystają chociażby z nowoczesnych aplikacji. Przewidziane 

mechanizmy wciąż nie są w pełni dostosowane do obecnej rzeczywistości cyfrowej. 

 

Niezbędne jest więc umożliwienie bardziej elastycznego podejścia wobec przekazywania umów, 

regulaminów i cenników droga elektroniczną, bez względu na formę zawarcia umowy, co zostało 

zaproponowane w załączonych propozycjach legislacyjnych. 

 

2. Nowe regulacje Premium Rate 

 

Zaproponowane zmiany dotyczące usług Premium Rate powinny być proporcjonalne i adekwatne do 

istoty i skali problemów zidentyfikowanych na tym rynku, natomiast takiej analizy nie przedstawiono.  

Nadmiarowe obowiązki mogą spowodować ograniczenia w funkcjonowaniu tego rynku, 

doprowadzając nawet do jego zamknięcia, a co za tym idzie, do obniżenia dochodów budżetu 
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państwa (prognozowane obniżenie wpływów z podatku VAT liczone może być nawet w dziesiątkach 

milionów złotych), czego nie uwzględniono w załączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji.  

 

PIIT w załączonych szczegółowych propozycjach przedstawił uwagi, których nieuwzględnienie może 

spowodować poważne ograniczenie funkcjonowania całego rynku usług o podwyższonej opłacie, 

godząc w przedsiębiorców, którzy działają w sposób rzetelny i uczciwy odpowiadając na oczekiwania 

i potrzeby konsumentów.  

 

Projekt w niektórych kwestiach przewiduje nieuzasadnione przeniesienie odpowiedzialności 

i obowiązków z podmiotów realizujących dodatkowe świadczenie, wykonujących usługę świadczenia 

dodatkowego i jako jedynych mających pełną kontrolę nad treścią i charakterem tej usługi, na 

dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Co gorsza, w obecnym kształcie 

projektowane przepisy wprowadzają mechanizm, który gwarantuje bezkarność rzeczywistym 

sprawcom naruszeń premiując tym samym podmioty działające nieuczciwie.  

 

Postulujemy zmianę projektowanych przepisów tak, aby w przypadku naruszenia przepisów prawa, 

odpowiedzialność za naruszenie ponosił rzeczywisty sprawca tego naruszenia, a nie dostawca 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, który realizuje jedynie  telekomunikacyjną część 

usługi. Istnienie praktycznych trudności w pociągnięciu do odpowiedzialności sprawcy naruszenia 

w żaden sposób nie uzasadnia „przerzucania” i egzekwowania tej odpowiedzialności wobec 

dostawców usług telekomunikacyjnych.  

 

Jednocześnie należy wskazać, że dane szacunkowe dotyczące usług o podwyższonej opłacie wskazują, 

że tylko znikomy procent tych usług podlega reklamacjom. Według naszych danych wskaźnik 

reklamacji usług o podwyższonej opłacie wynosi nie więcej niż 0,1%. Spojrzenie na projektowane 

regulacje dotyczące usług o podwyższonej opłacie przez pryzmat wskaźników reklamacyjnych pozwoli 

na uświadomienie projektodawcy, że nowymi regulacjami zostaną objęte usługi oraz podmioty je 

świadczące, w stosunku do których nie zidentyfikowano realnego problemu rynkowego oraz nie 

stwierdzono, że regulacja jest faktycznie konieczna lub przynajmniej potrzebna. 

 

W związku z powyższym przedstawiliśmy szereg modyfikacji projektowanych przepisów, w wielu 

punktach proponując rozwiązania alternatywne, które adresując problem u źródła, pozwolą na 

skuteczniejszą walkę z naruszeniami, bez konieczności uciekania się do półśrodków i prób obciążania 

dostawców usług telekomunikacyjnych odpowiedzialnością za działania osób trzecich. 

 

3. Nowe metody pomiaru prędkości pobierania i wysyłania danych   

 

Proponowane zmiany Prawa telekomunikacyjnego w art. 62b w sposób restrykcyjny rozszerzają 

obowiązki w zakresie parametrów technicznych prędkości usługi dostępu do Internetu. 
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Narzucanie nowego zakresu obowiązków  nie znajduje uzasadnienia w przyjętych już w tym zakresie 

przepisach unijnych, których celem zapewnienie było jednolitych zasad ochrony we wszystkich 

krajach UE( Rozporządzenie UE Nr 2015/2120 z 25.11.2015 r. ustanawiającego środki dotyczące 

dostępu do otwartego Internetu). 

 

Równocześnie sam Projektodawca dostrzega, w uzasadnieniu projektu, że : „Poziom określonych 

w umowach minimalnych oraz zwykle dostępnych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach 

usług dostępu do Internetu w sieciach stacjonarnych określany jest na bardzo zróżnicowanym 

poziomie w stosunku do prędkości maksymalnej (w szczególności w bardzo zróżnicowany sposób 

traktowana jest relacja prędkości minimalnej do prędkości maksymalnej). Różnice te mają związek 

z technologią w jakiej świadczona jest dana usługa oraz długością wykorzystywanego do jej 

świadczenia łącza.”. 

 

Oznacza to, że różnice wynikają z czynników obiektywnych, wobec czego potwierdza brak podstaw 

dla ujednolicenia parametrów dla wszystkich technologii.  

 

4. Kwestie kar i kontroli 

 

Proponowane zmiany w zakresie kar i kontroli idą w przeciwną stronę niż ostatnie zmiany Kodeksu 

postępowania administracyjnego, których beneficjentami mieli być wszyscy  przedsiębiorcy, bowiem 

w projekcie pojawiła się: 

• możliwość nałożenia kary przez Regulatora niezależnie od prowadzonego wobec podmiotu 

postępowania pokontrolnego, które do tej pory prowadziło  do usunięcia nieprawidłowości 

zgodnie ze wskazaniami zaleceń; 

• kwestia wyłączenia obowiązku zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia przez Regulatora 

kontroli. 

 

Przedstawione propozycje wypaczają instytucję „kontroli” na gruncie prawa administracyjnego, która 

umożliwia kontrolowanemu podmiotowi dokonanie poprawy w reakcji na zdefiniowane zastrzeżenia 

organu kontrolującego, bez obawy o nałożenie kary w razie dostosowania się do zaleceń 

pokontrolnych. 

 

W ocenie Izby nie ma dostatecznego uzasadnienia dla wprowadzenia projektowanych zmian, które 

pozwalałyby Prezesowi UKE na nakładanie kar pieniężnych na te podmioty, które w wyniku 

postępowania kontrolnego dostosowały się do zaleceń pokontrolnych organu (art. 201), przy 

jednoczesnym utrzymaniu możliwości nakładania kar pieniężnych bez konieczności prowadzenia 

postępowań kontrolnych (art. 209).  

 

Również uzasadnienie Projektu (str. 14) nie zawiera przekonywujących argumentów, które 

uzasadniałyby zwolnienie Prezesa UKE z obowiązku zawiadomienia o wszczęciu kontroli.  
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W uzasadnieniu znajduje się nieuprawniona i daleko idąca sugestia, iż kontrolowani przedsiębiorcy 

dokonują masowo rekonfiguracji swoich urządzeń po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze 

wszczęcia kontroli, co ma wynikać z faktu, iż nieprawidłowości są wykrywane „jedynie” w przypadku 

43% kontrolowanych podmiotów. Uzasadnienie Projektu sugeruje zatem, że  

w pozostałych przypadkach (tj. 57%) kontrolowani przedsiębiorcy dokonywali rekonfiguracji urządzeń 

po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze kontroli. Przedstawiona w uzasadnieniu argumentacja 

prowadzi do nielogicznego i niemożliwego do zaakceptowania wniosku, że zmiana przepisów 

w analizowanym zakresie nie byłaby konieczna, gdyby kontrole Prezesa UKE wykazywały 

nieprawidłowości w 100% przypadków.  

 

5. Regulacje  Megaustawy na rzecz uprzywilejowania JST 

 

Zakładana zmiana przepisów dot. całkowitej liberalizacji zasad i warunków prowadzenia przez 

jednostki samorządu terytorialnego tzw. hot-spotów, jako punktów bezpłatnego korzystania z sieci 

Wi-Fi oraz eliminacja konieczność uzyskania zgody Prezesa UKE na rozpoczęcie świadczenia 

bezpłatnej usługi dostępu do Internetu przez JST, są zadecydowanie zbyt daleko idące i jako takie 

niosą istotne zagrożenia dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego. 

 

Podejmowanie przez jednostki samorządu terytorialnego działalności w zakresie usługi darmowego 

dostępu do Internetu zawsze będzie wywierać wpływ na rynek telekomunikacyjny. Oddziaływanie to 

z jednej strony może mieć charakter pozytywny ze względu na zapewnienie osobom wykluczonym 

cyfrowo możliwości korzystania z usługi dostępu do Internetu, zwiększeniem zainteresowania 

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, a z drugiej strony działalność taka może powodować 

stagnację lokalnego rynku telekomunikacyjnego i zakłócać rozwój konkurencji.  

 

Brak określenia maksymalnych wymagań dla tego typu usług, a także brak konsultacji  

i rozstrzygnięcia Prezesa UKE w przedmiotowych sprawach skutkować będzie brakiem kontroli nad 

uruchamianiem kolejnych inicjatyw przez jednostki samorządowe, a tym samym wpływać będzie to 

negatywnie na komercyjny rynek telekomunikacyjny, który wciąż pozostaje regulowany.  

 

Dotychczasowa praktyka, potwierdzona stanowiskami oraz licznymi decyzjami Prezesa UKE w sposób 

uzasadniony i proporcjonalny wprowadzała zabezpieczenie przed zaburzeniami konkurencji na 

lokalnym rynku przez bezpłatną usługę świadczoną przez JST. 

 

Biorąc pod uwagę prawdopodobne, negatywne konsekwencje projektowanych zmian na rynek 

małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zwracamy uwagę na konieczność 

uzupełnienia OSR do Projektu, który obecnie nie wskazuje żadnych negatywnych konsekwencji 

projektowanych zmian dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, czy rynku pracy.   
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6. Dodatkowe propozycje Izby 

Projektowane zmiany nie adresują w żaden sposób kwestii związanych z rozwojem Przemysłu 4.0, 

Inteligentnych Systemów Transportowych, czy też Smart Cities, poprzez znoszenie barier i hamulców 

rozwoju i wykorzystania telekomunikacyjnego Big Data na potrzeby statystyczne, naukowe, czy też 

użyteczności publicznej.  Dlatego też PIIT w swoim stanowisku przedkłada również propozycje 

przepisów, które pozytywnie wpłyną na ten obszar.  

 

Dodatkowo PIIT przedkłada dodatkowe propozycje, dla zdiagnozowanych przez rynek problemów, 

w zakresie: 

• wprowadzenia zmian do ustaw towarzyszących procesowi obsługi Klientów 

telekomunikacyjnych (np. weryfikacja w BIK, zakup ratalny urządzeń), bez których proces 

cyfryzacji tego obszaru gospodarki będzie niepełny; 

• regulacji dot. zwalczania nadużyć telekomunikacyjnych; 

• dodania  art. 126a PT dot. zarządzania numeracją dla przypadków, 

gdy przedsiębiorca telekomunikacyjny traci zdolność do świadczenia usług; 

• rozszerzenia katalogu instrumentów elektronicznego potwierdzania danych Abonenta, 

zgodnie z eIDAS. 

 

Ponadto w następnym etapie prac niezbędne jest również wprowadzenie stosownych zmian 

chociażby do rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach 

telefonicznych oraz ewentualnie innych rozporządzeń do ustawy prawo telekomunikacyjne, które 

powinny zostać dostosowane do przedmiotowej regulacji.   

 

 

 

 

Borys Stokalski 

 

Prezes PIIT 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- Szczegółowe propozycje zmian projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz 

o zmianie innych ustaw (projekt w wersji z dnia 13.06.2017).       


