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Uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 
 
 

Opiniowany projekt ma na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej poprzez 

dostosowanie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm., dalej jako Prawo telekomunikacyjne) do dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140 z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniającej 

dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 

łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności 

elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na 

udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE z 2009 r., L 337, s. 

37, dalej jako dyrektywa 2009/140) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi 

powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw 

użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i 

ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) 

nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi 

za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz. Urz. UE z 

2009 r., L 337, s. 11, dalej jako dyrektywa 2009/136). Prezentowane uwagi odnoszą 

się do projektowanych  zmian tych przepisów Prawa telekomunikacyjnego, przy 

stosowaniu których w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego ujawniły 

się istotne problemy praktyczne. 

W pierwszej kolejności należy odnieść się do przepisów projektu dotyczących 

kar pieniężnych, a konkretnie zasad ich nakładania. W zakresie zasad i trybu 

nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych z tytułu 

naruszenia obowiązków sankcjonowanych na mocy art. 209 ust. 1 pkt 1-31 Prawa 
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telekomunikacyjnego w działaniu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej 

jako Prezes Urzędu) w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy 

zaobserwowano następującą praktykę: najpierw Prezes Urzędu wszczyna i 

przeprowadza postępowanie kontrolne na podstawie art. 199 i n. Prawa 

telekomunikacyjnego, a następnie - w przypadku stwierdzenia w toku postępowania 

kontrolnego uchybień w zakresie obowiązków sankcjonowanych karą pieniężną z art. 

209 ust. 1 pkt 1-31 Prawa telekomunikacyjnego - wszczyna odrębne postępowanie w 

sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenia prawa stwierdzone w toku 

postępowania kontrolnego. 

Taki sposób działania został zakwestionowany w orzecznictwie Sądu 

Najwyższego, jako niezgodny z prawem Unii Europejskiej (w brzmieniu sprzed 

wejścia w życie dyrektyw implementowanych opiniowanym projektem ustawy) oraz 

Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka (w szczególności zob. wyroki 

Sądu Najwyższego z 21 września 2010 r., III SK 8/10, OSNP z 2012 r., nr 3-4, poz. 

52  oraz 7 lipca 2011 r., III SK 52/10, niepublikowane). W orzecznictwie Sądu 

Najwyższego przyjęto, że wszczęcie postępowania kontrolnego na podstawie art. 

199 Prawa telekomunikacyjnego powoduje, iż dalszy tryb procedowania przez 

Prezesa Urzędu determinowany jest przez wymagania ustanowione w art. 201 Prawa 

telekomunikacyjnego. Stosownie do art. 201 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, w 

przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca nie wypełnia obowiązków wynikających z 

ustawy, Prezes Urzędu wydaje zalecenia pokontrolne. Przedsiębiorca zobowiązany 

jest usunąć stwierdzone nieprawidłowości lub przedstawić stosowne wyjaśnienia w 

terminie wyznaczonym zgodnie z tym przepisem. Dopiero po jego bezskutecznym 

upływie Prezes Urzędu wydaje decyzję, o której mowa w art. 201 ust. 3 Prawa 

telekomunikacyjnego, w której  stosownie do art. 201 ust. 3 lit. c) Prawa 

telekomunikacyjnego może nałożyć karę pieniężną na podstawie art. 209 ust. 

1Prawa telekomunikacyjnego.  

Przewidziane w orzecznictwie Sądu Najwyższego odstępstwo od tej reguły 

dotyczy tylko takich przypadków, w których przedmiot postępowania kontrolnego 

oraz przedmiot postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej nie pokrywa się 

(wyroki Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2012 r., III SK 24/11, niepublikowane 

oraz z dnia 9 maja 2012 r., III SK 35/11, niepublikowane). Jeżeli zatem w toku 

postępowania kontrolnego o ustalonym przedmiocie Prezes Urzędu uzyska 
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informacje o innym naruszeniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego wówczas 

może nałożyć karę pieniężną bez konieczności uprzedniego wyczerpania dalszego 

trybu postępowania kontrolnego (w szczególności przewidzianego w art. 201 ust. 3). 

W porównaniu do dyrektywy 2002/20 w pierwotnym brzmieniu, jej przepis art. 

10 po zmianach wprowadzonych na podstawie dyrektywy 2009/140 przewiduje 

upoważnienia krajowego organu regulacyjnego do nakładania kar pieniężnych bez 

uprzedniego przeprowadzenia postępowania kontrolnego oraz wyznaczenia 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu terminu na usunięcie stwierdzonych naruszeń. 

Treść art. 10 dyrektywy 2002/20 w brzmieniu nadanym przez dyrektywę 2009/140 nie 

powoduje jednak, by powołana powyżej linia orzecznicza Sądu Najwyższego 

wymagała zmiany. Nadal bowiem art. 201 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego określa 

tryb nakładania przez Prezesa Urzędu kar pieniężnych w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przepisów Prawa telekomunikacyjnego w toku postępowania kontrolnego. 

Nawet jeżeli przyjmie się założenie, zgodnie z którym tak rozumiany art. 201 ust. 3 

Prawa telekomunikacyjnego jest sprzeczny z art. 10 dyrektywy 2002/20 w nowym 

brzmieniu, brak podstaw do niezastosowania tego przepisu. W świetle utrwalonego 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości sprzeczność przepisu prawa krajowego z 

dyrektywą nie może bowiem prowadzić do pociągnięcia jednostki do 

odpowiedzialności o charakterze karnym.  

Mając na względzie utrwaloną praktykę Prezesa Urzędu oraz nowe brzmienie 

art. 10 dyrektywy 2002/20, w przekonaniu Sądu Najwyższego należy rozważyć 

wprowadzenie do Prawa telekomunikacyjnego (w szczególności w art. 201 albo art. 

209) takich zmian, które odpowiadając konwencyjnym standardom ochrony praw 

przedsiębiorców w postępowaniach prowadzących do nałożenia dolegliwej kary 

pieniężnej oraz konstytucyjnym wymogom wynikającym z zasady demokratycznego 

państwa prawnego, umożliwią Prezesowi Urzędu nakładanie kar pieniężnych 

niezależnie od tego, czy przedmiot postępowania kontrolnego oraz postępowania w 

sprawie nałożenia kary pieniężnej był tożsamy (co jest zgodne z art. 10 dyrektywy 

2002/20 w nowym brzmieniu i na co pozwala dotychczasowe orzecznictwo Sądu 

Najwyższego). Bez takich zmian, w sytuacji gdy uchybienia w działalności 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych ujawniane są przez regulatora w ramach 

postępowania kontrolnego, większość decyzji o nałożeniu kar pieniężnych należy 

uznać za wydane z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa 
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(co może wywoływać wątpliwości z punktu widzenia zapewnienia skuteczności prawu 

unijnemu).  

Opiniowany projekt nie rozwiązuje wskazanego wyżej problemu. Przewiduje 

jedynie wprowadzenie do art. 209 Prawa telekomunikacyjnego ustępu 1a, który 

upoważnia Prezesa Urzędu do nałożenia kary pieniężnej także w przypadku 

zaprzestania naruszenia lub naprawienia szkody przez adresata sankcjonowanych 

karą pieniężną obowiązków. Z kolei w dołączonej do opiniowanego projektu ustawy 

Tabeli zbieżności (s. 225) przewidziano dodanie do art. 201 Prawa 

telekomunikacyjnego nowego ustępu 10 (zmiana ta nie została przewidziana w 

projekcie ustawy) o treści „Postępowanie administracyjne prowadzone na podstawie 

art. 208 i 209 może być prowadzone niezależnie od postępowania prowadzonego na 

podstawie art. 199”. Wprowadzanie takiej zmiany nie jest konieczne ani 

wystarczające do rozwiązania wskazanego powyżej problemu, ponieważ w 

orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym 

postępowanie kontrolne z art. 199 i n. Prawa telekomunikacyjnego oraz 

postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej mają autonomiczny charakter 

(wyroki Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2011 r., III SK 52/10, niepublikowane; z 

dnia 6 października 2011 r., III SK 9/11, niepublikowane; z dnia 16 marca 2009 r., III 

SK 35/08, OSNP z 2010 r., Nr 17-18, poz. 223). Oznacza to jednak jedynie, że do 

nałożenia kary pieniężnej na adresata obowiązków wynikających z przepisów Prawa 

telekomunikacyjnego nie jest konieczne uprzednie przeprowadzenie postępowania 

kontrolnego. Z autonomicznego charakteru obu postępowań nie wynika natomiast, 

że w przypadku wszczęcia postępowania kontrolnego Prezes Urzędu może nakładać 

karę pieniężną na podstawie art. 210 w związku z art. 209 ust. 1 Prawa 

telekomunikacyjnego z pominięciem trybu postępowania unormowanego w art. 201 

ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego. 

W świetle dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego wątpliwości z 

punktu widzenia zgodności z prawem unijnym budzi także treść art. 67 ust. 1  

(uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2010 r., III SZP 2/2010, OSNP z 2010 r., 

nr 21-22, poz. 277). Przepis ten przewiduje (zarówno w obowiązującym jak i 

projektowanym brzmieniu) udostępnianie niezbędnych danych jedynie innym 

przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub 

świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych. Natomiast z brzmienia 
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art. 25 dyrektywy 2002/22 oraz treści akapitu 35 jej preambuły wynika, że państwa 

członkowskie mają obowiązek wprowadzenie do krajowych systemów prawnych 

takich unormowań, które zapewnią możliwość świadczenia usługi biura numerów lub 

wydawania spisów abonentów nie tylko przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

Wskazane jest również wprowadzenie do projektu ustawy przepisu 

przejściowego wskazującego podstawę prawną dla rozpoznawania przez sądy spraw 

z odwołania od tych decyzji Prezesa Urzędu, które wydano na podstawie przepisów 

Prawa telekomunikacyjnego w dotychczasowym brzmieniu. W braku odpowiedniego 

przepisu dotyczącego tej materii, wykraczającego poza zakres normowania art. 9 i 13 

projektu, w postępowaniu sądowym mającym za przedmiot ocenę zgodności z 

prawem decyzji Prezesa Urzędu, wydanych na podstawie przepisów Prawa 

telekomunikacyjnego w dotychczasowym brzmieniu, zastosowanie znajdą przepisy w 

brzmieniu nadanym przez opiniowany projekt ustawy.  
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