
 

 
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 roku 

PIIT/363/20 

Pani Poseł 
Elżbieta WITEK  
Marszałek Sejmu RP 
 
Pan Premier  
Mateusz MORAWIECKI 
Prezes Rady Ministrów 
 
Pan Minister 
Marek ZAGÓRSKI 
Ministerstwo Cyfryzacji 
 

Szanowni Państwo, 

W związku z opublikowaniem w dniu 28 kwietnia br. na stronach Sejmu rządowego projektu ustawy 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 344) oraz złożoną tego samego dnia autopoprawką (druk 344A), które są 

przedmiotem prac legislacyjnych Sejmu już w dniu 29 kwietnia br. przedstawiamy naszą ogólną 

opinię do projektu w zakresie, w jakim reguluje on sektor ICT oraz do sposobu jego procedowania. 

Nasz apel dotyczy w szczególności kwestii wymienionych poniżej, co do których Izba będzie  

w najbliższych terminach przedstawiać szczegółowe odniesienia: 

1) Zmiany dotyczące wprowadzenia zmian wynikających z Europejskiego Kodeksu 
Komunikacji Elektronicznej. 
9 marca 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło „wstępne konsultacje” projektu ustawy - 
Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) oraz projektu ustawy wprowadzającej ustawę - 
Prawo komunikacji elektronicznej. Celem tych przepisów jest wdrożenie Europejskiego 
Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE). Korzystając z zaproszenia, przedstawiciele PIIT oraz 
pozostałych izb branżowych, w dobrej wierze uczestniczą w 18 grupach tematycznych, 
zgodnie z bardzo napiętym narzuconym przez Ministerstwo Cyfryzacji   zgłaszają bardzo 
liczne propozycje poprawek i uczestnicząc w organizowanych Ministerstwie Cyfryzacji 
zdalnych warsztatach, podczas których omawiane są poszczególne zagadnienia z zakresu 
nowej regulacji. Co wymaga podkreślenia, tak aktywny udział Izby w tych pracach jest 
możliwy dzięki wypracowywaniu przez jej członków kompromisowych stanowisk, 
gwarantujących powodzenie wdrożenia nowych regulacji do ich współpracy, co ma 
zagwarantować m. in. zapewnienie realizacji uprawnień klientów. Podczas żadnego z tych 
spotkań nie padła informacja o tym, że Ministerstwo Cyfryzacji pracuje równolegle nad 
projektem zmian, dotyczących tej samej tematyki, jednak w sposób zupełnie 
nietransparentny i bez jakichkolwiek konsultacji społecznych.  

Takie działanie istotnie podważa zasadę zaufania do działalności organów władzy publicznej.  

Wyrażamy sprzeciw wobec przeprowadzania istotnych zmian legislacyjnych bez wymaganego 

przepisami prawa, rzeczowego dialogu w ramach konsultacji społecznych.  
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Jest to szczególnie szkodliwe w czasie pandemii, kiedy to na barkach polskich przedsiębiorstw 

sektora ICT spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie łączności w celu podtrzymania relacji 

społecznych, procesów gospodarczych i realizacji zadań publicznych, takich jak zdalna 

edukacja czy nadzór nad kwarantanną. Szczególnie, że w znaczącej większości proponowane 

rozwiązania nie mają związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce i brak jest 

faktycznego uzasadnienia dla wprowadzania ich w ekstraordynaryjnym trybie. 

Wobec powyższego postulujemy wyłączenie zmian dot. sektora ICT z procedowanego 

projektu ustawy ws. Covid-19 i poddanie odrębnemu procesowi legislacyjnemu z pełnym 

uwzględnieniem konsultacji społecznych. Przyjęcie przepisów w pośpiechu, z pominięciem 

konsultacji, w ramach, których możliwe byłoby praktyczne przeanalizowanie skutków 

proponowanych regulacji, będzie oznaczało dla przedsiębiorców wprowadzenie przepisów 

niejasnych, niebiorących pod uwagę specyfiki funkcjonowania rynku oraz będzie 

generowało wysokie koszty wdrożenia.   

 

2. Aukcja 5G  

W odniesieniu do ogłoszonej w dniu 6 marca 2020 r. aukcji na cztery rezerwacje 

częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz (tzw. pasmo 3,6 GHz) zgłaszamy kluczowy postulat, 

aby jak najszybciej usunięte zostały wszelkie wątpliwości i stan niepewności prawnej co do 

warunków, na jakich rozdysponowane powinny być częstotliwości stanowiące podstawę 

do budowy nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej i świadczenia usług 

niezbędnych do rozwoju polskiej gospodarki. Rozdysponowanie częstotliwości powinno 

zostać, jak najszybciej ukończone. 

  

3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i integralności sieci oraz dystrybucja częstotliwości. 

W zakresie wymagań dot. bezpieczeństwa i integralności sieci wskazujemy, że są one 

przedmiotem prac legislacyjnych dot. rozporządzenia wydawanego do art. 175d ustawy – 

Prawo telekomunikacyjne. Zaproponowane w projekcie rozwiązanie, aby obowiązki w tym 

zakresie inkorporowane były indywidualnie do każdej decyzji administracyjnej jest sprzeczne 

z istotą decyzji administracyjnej, jako aktu indywidualnego. Wymagania takie powinny mieć 

charakter aktu prawa powszechnie obowiązującego oraz być zgodne z harmonizacją 

europejską w tym zakresie. 

 

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie przekażemy do Państwa uwagi szczegółowe do 

przedmiotowego projektu ustawy. 

 



 

Warszawa, dnia 04 maja 2020 roku 
PIIT/372/382/20 

Pan Senator 
Tomasz GRODZKI 
Marszałek Senatu RP 
 
Pani Poseł 
Elżbieta WITEK  
Marszałek Sejmu RP 
 
Pan Premier  
Mateusz MORAWIECKI 
Prezes Rady Ministrów 
 
Pan Minister 
Marek ZAGÓRSKI 
Ministerstwo Cyfryzacji 
 
 

Szanowni Państwo, 
 
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] podtrzymuje swoje uwagi zgłoszone w ramach 
Stanowiska z dnia 29 kwietnia 2020 r. (PIIT/363/20) wskazujące na to, że większość zmian 
proponowanych do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i 695) nie ma związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wobec 
czego wątpliwe i niecelowe jest ich wprowadzanie bez odbycia pełnego procesu legislacyjnego 
umożliwiającego udział w konsultacjach publicznych.  
 
Stoimy na stanowisku, że kwestie wynikające z dyrektywy EKŁE powinny zostać implementowane 
poprzez wejście życie nowego projektowanego Prawa Komunikacji Elektronicznej, taki proces 
wdrażania zmian prawnych od dłuższego już czasu Ministerstwo Cyfryzacji komunikowało rynkowi 
telekomunikacyjnego m.in. poprzez zaproszenie do udziału w pre-konsultacjach (które nadal trwają).  
 
Zwracamy uwagę, że nadmierny pośpiech w procesie przyjmowania prawa, który dodatkowo 
uniemożliwia konsultacje publiczne projektu, nie służy zapewnieniu poprawności wprowadzanych 
rozwiązań. Niemniej, Izba poniżej przedstawia szczegółowe uwagi dot. poszczególnych przepisów 
zaproponowanych w projekcie ustawy.  
 
Uwagi szczegółowe:  
 
Art. 561 – forma rozwiązania, odstąpienia i wypowiedzenia umowy  
 
Izba wskazuje, że wprowadzenie bez jakichkolwiek konsultacji tak daleko idących obowiązków musi 
budzić sprzeciw. Trudno zrozumieć, dlaczego zagwarantowanie możliwości wypowiedzenia, czy 
odstąpienia od umowy w formie dokumentowej miałoby być ograniczone wyłącznie do branży 
telekomunikacyjnej. Brak też uzasadnienia przyczyn, dla których to branża telekomunikacyjna miałaby 
zostać obciążona daleko idącymi formalnościami związanymi z procesem potwierdzania przyjęcia 
oświadczenia złożonego w formie dokumentowej. 
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Dostawcy usług telekomunikacyjnych są obciążeni szeregiem obowiązków w ramach walki ze skutkami 
COVID-19 i ponoszą w związku z tym istotne wydatki. Z tego też względu tym większy sprzeciw musi 
budzić nałożenie na branżę kosztownych obowiązków, które nie są proporcjonalne  
w stosunku do zamierzonego celu. 
 
Realizacja określonych w projektowanych przepisach obowiązków będzie wiązała się ze znacznymi 
wydatkami. Konieczność niezwłocznej reakcji w ciągu 1 dnia roboczego zgodnie z ust. 2 wymaga 
istotnego zwiększenia liczby konsultantów obsługujących dostawców usług. Dostawcy usług będą 
bowiem zobowiązani do zapewnienia, że każde zgłoszenie abonenckie zostanie przeczytane  
i odpowiednio zakwalifikowane niezwłocznie po jego otrzymaniu. Dodatkowo takie zgłoszenie musi 
zostać przekierowane do odpowiednich komórek, które wygenerują potwierdzenie SMS lub wykonają 
połączenie telefoniczne (w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 2). Wykonanie tego obowiązku graniczy 
z niemożliwością, zważywszy dodatkowe na możliwe problemy z dodzwonieniem się do abonenta. 
Należy również podkreślić, że kryzys związany z COVID-19 dotknął również branże call center, która 
musi przeorganizować miejsca pracy konsultantów, co nieuchronnie wiąże się  
z gigantycznym wzrostem kosztów ponoszonych przez operatorów. Nie sposób też pominąć faktu, że 
obecna sytuacja już obecnie istotnie zwiększyła wydatki związane z obsługą klienta.  
 
Obecne umowy dostawców usług z dostawcami usług call center nie przewidują czasów reakcji 
wynoszących 1 dzień roboczy dla zgłoszeń pisemnych lub w formie e-mail – jest to zazwyczaj kilka dni 
roboczych. Trzeba też mieć na uwadze nieregularność wpływu takich zgłoszeń do obsługi. Konsultanci 
obsługi klienta w ograniczonym zakresie pracują w weekendy, kiedy wielu abonentów nadsyła swoje 
zgłoszenia, w związku z tym każdy poniedziałek oznacza zdecydowanie większą liczbę zgłoszeń. 
Obecnie te zgłoszenia są systematycznie rozpatrywane w kolejne dni, proponowana zmiana 
wymagałaby zapoznania się w poniedziałek z liczbą zgłoszeń, które jest o kilkadziesiąt procent wyższa 
niż w kolejne dni robocze. Oczywistą konsekwencją byłyby puste roboczogodziny w kolejne dni. Trzeba 
przy tym uwzględnić wszystkie sytuacje nagłe (np. awarie, epidemia, klęski żywiołowe), które 
powodują skokowy wzrost zgłoszeń, co będzie dodatkowo uniemożliwiać ich obsługę w ciągu 1 dnia 
roboczego.  
 
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w ciągu 1 dnia roboczego byłoby możliwe wyłącznie w sposób 
automatyczny, w przypadku kontaktu za pośrednictwem wyznaczonego w tym celu kanału, w tej samej 
formie, w jakie zostało złożone oświadczenie (np. automatyczna odpowiedź w formie wiadomości  
e-mail potwierdzająca otrzymanie wiadomości e-mail).  
 
W zakresie trybu odstąpienia przez konsumenta od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 
należy wskazać, że kwestia jest już uregulowana w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy  
o prawach konsumenta - przepis ten transponuje art. 11 ust. 3 dyrektywy 2011/83 o prawach 
konsumenta, która przewiduje pełną harmonizację. Projektowany art. 561 ust. 1 Prawa 
telekomunikacyjnego w zakresie dotyczącym odstąpienia od umowy wprowadza inną regulację, przez 
co jest niezgodny z dyrektywą o prawach konsumenta. 
 
Tak, jak wskazujemy to powyżej, przepisy powinny zostać ograniczone do konsumentów. W przypadku 
przedsiębiorców nie będzie bowiem stanowić problemu posłużenie się pocztą elektroniczną,  
w rezultacie czego fakt wysłania wiadomości może zostać wykazany poprzez zachowania wiadomości 
w folderze „wysłane”. W odniesieniu do projektowanego art. 561 ust. 2, nie widzimy uzasadnienia dla  



 
 
 

 
©PIIT: Uwagi Szczegółowe ws rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 28 kwietnia 2020 r. (druk sejmowy nr 
344 i 344A), 04.05.2020, PIIT/372/382/20  
 

Strona 3 z 17 
 

 
ograniczenia form komunikacji na odległość do z góry narzuconych form niezależnych od woli 
abonenta. Dostawcy usług mają ustalone z abonentami różne formy kontaktu,  
z tego względu Izba postuluje o dodanie w ramach form komunikacji poczty elektronicznej. Zwracamy 
także uwagę, że czym innym jest numer w ramach usługi, a czym innym numer do kontaktu - abonenci 
nie zawsze podają numer do kontaktu, a dostawca nie może wymagać jego wskazania.  
 
Jeżeli dostawca miałby potwierdzać fakt otrzymania oświadczenia, to przepisy powinny zostać 
ograniczone do regulacji opisanej w ust. 3. W zdecydowanej większości przypadków wypowiedzenie 
następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia (który wynosi co najmniej 30 dni), a zatem 
potwierdzenie w ciągu 14 dni nastąpi jeszcze w czasie trwania umowy i w przypadku ewentualnego 
sporu będzie jeszcze wiele czasu, by sprawę wyjaśniać. Zwłaszcza, że potwierdzenie w ramach 14 dni 
jest stosowane, np. w procesie reklamacyjnym (przy czym Rozporządzenie Ministra Administracji  
i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej nie wymaga 
trwałego nośnika).  
 
Na wypadek woli utrzymania proponowanej regulacji (czemu Izba się stanowczo sprzeciwia), 
proponujemy dalej idące zmiany.  
 
Wskazujemy też, że termin rozwiązania umowy wynika z wiążącej abonenta z dostawca usług umowy 
i nie widzimy uzasadnienia, aby generować po stronie dostawców dodatkowe koszty związane  
z udzielaniem dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie. Podobnie jest w przypadku wskazywania nazwy 
usługi, która może być mało przydatna dla abonenta, który może być stroną kilku umów na korzystanie 
z tej samej usługi.  
 
W świetle tych wszystkich uwag niezbędne jest doprecyzowanie, na wzór § 3 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi 
telekomunikacyjnej, że wypowiedzenie w formie dokumentowej może nastąpić tylko za 
pośrednictwem kanałów wskazanych w tym celu przez dostawców usług. Mogłoby się bowiem okazać, 
że abonenci będą składać oświadczenia np. wysyłając wiadomość za pośrednictwem fanpage dostawcy 
usług w serwisie Facebook (w formie wiadomości, albo nawet wpisu na stronie głównej takiego 
fanpage), który nie jest dostosowany do tego rodzaju komunikacji z abonentem. Z tych samym 
przyczyn wspomniany przepis nie pozwala złożyć reklamację usługi telekomunikacyjnej  
w dowolny sposób. 
Propozycja zmian:  

1. Jeżeli dostawca usług umożliwia zawarcie umowy w formie dokumentowej, jest obowiązany 
umożliwić jej rozwiązanie, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie, w formie 
dokumentowej, z wykorzystaniem środków, które zostały do tego celu wskazane przez dostawcę 
usług. 
2. W przypadku złożenia przez konsumenta abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy 
w formie dokumentowej dostawca usług niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu pięciu dni 
roboczych jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia abonenta 
o jego otrzymaniu przez: 

1) wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (sms) na numer wskazany przez konsumenta 
abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku 
konsumenta abonenta, który wskazał numer niegeograficzny; lub 
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2) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez konsumenta abonenta do 
kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku konsumenta 
abonenta, który wskazał numer geograficzny; lub 

3) wysłanie wiadomości na wskazany do kontaktu adres poczty elektronicznej. 
3. Dostawca usług potwierdza konsumentowi abonenta na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, 
o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia wskazując nazwę 
usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania 
umowy. 

 
Art. 562 ust. 1 – automatyczne przedłużenie umowy 
 

Propozycja przepisu art. 562 wprowadza obowiązkowy miesięczny termin wypowiedzenia. Zwracamy 
uwagę, że umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych obecnie już określają, zgodnie  
z wymogiem art. 56 ust. 3 pkt 9 Pt, tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki jej 
przedłużenia i rozwiązania, które najczęściej skorelowane są z cyklem bilingowym. Na chwilę obecną 
oferty przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie automatycznego przedłużenia umowy są 
skonstruowane w różny sposób. Wprowadzenie obowiązku, zgodnie z którym umowa zawierana na 
czas określony uległaby przedłużeniu na czas nieokreślony, jest nieuzasadnionym postulatem, którego 
nie można wiązać z działaniami podejmowanymi w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”. Narzucenie 
nowego okresu wypowiedzenia spowoduje po stronie dostawców usług wysokie koszty finansowe, jak 
i organizacyjne, ponieważ realizacja obowiązku wymagałaby zmian w już zawartych umowach.  
 

W przypadku dalszego procedowania, w celu uniknięcia dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów, 
postulujemy o uwzględnienie zmiany wskazującej, że skutek rozwiązania umowy będzie następował  
z zakończeniem okresu rozliczeniowego. 
 

Zwrot „W okresie wypowiedzenia abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług 
telekomunikacyjnych objętych umową” jest niezrozumiały i budzi wątpliwości jaka jest intencja 
projektodawcy w tym zakresie. Uzasadnienie wskazuje, że przepis ten „chronić ma abonenta przez 
opłatami za uruchomienie dodatkowych usług, a także przed wyłączeniem usług, które miał 
zagwarantowane w dotychczasowej umowie” – kwestia uruchomienia dodatkowych usług 
każdorazowo leży w gestii abonenta, wobec czego nie ma niebezpieczeństwa uruchomienia usług 
niezamówionych przez niego.  Wnioskujemy o usunięcie tej części przepisu. 
 
Propozycja zmian:  
 

Art. 562. 1. W przypadku gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na czas 
określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, 
abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie  
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 
W okresie wypowiedzenia abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych 
objętych umową. 

 
Art. 562 ust. 2 – informacja o automatycznym przedłużeniu umowy 
 
W odniesieniu do realizacji obowiązku poinformowania abonenta o automatycznym przedłużeniu 
umowy, postulujemy o wprowadzenie możliwości efektywnego komunikowania się z abonentem  
w celu wypełnienia tego obowiązku. 
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Propozycja zmiany:  

 
Art. 562. 2. Przed automatycznym przedłużeniem umowy o świadczenie usług, o których mowa 
w ust. 1, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych informuje abonenta  
w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem 
okresu na jaki umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej 
rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych. 
3. W zakresie wypełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się art. 172. 

 
Art. 563 – informacja o oferowanych pakietach taryfowych  
 
Artykuł 563 w zaproponowanym brzmieniu wprowadza nowy obowiązek dla dostawców usług 

telekomunikacyjnych w tym również dostawców usług transmisji danych używanych do świadczenia 

usług maszyna-maszyna polegający na informowaniu abonentów, przynajmniej raz do roku,  

o najkorzystniejszych pakietach taryfowych. Obowiązek ten podlega wyłączeniu w przypadku, gdy 

abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.  

Pomijając fakt, że jest to przedwczesna implementacja przepisu EKŁE, Izba wskazuje na błędna 

implementację przedmiotowego przepisu. Wskazać należy, że intencją prawodawcy unijnego, 

wprowadzającego do dyrektywy EKŁE nakaz informowania o najkorzystniejszych pakietach taryfowych 

było przekazanie Klientom informacjami, w uzasadnionych odstępach czasu, o możliwości skorzystania 

z analogicznych jak dotychczas pakietów, ale np. z większym pakietem danych lub wprowadzających 

połączenia nielimitowane. Należy wskazać, że wspominany art. 105 ust. 3 EKŁE wskazuje, że „In 

addition, and at the same time, providers shall give end-users best tariff advice relating to their services. 

Providers shall provide end-users with best tariff information at least annually.” Samo umiejscowienie 

przepisu w obszarze EKŁE dotyczącym automatycznego przedłużenia umowy a także cele EKŁE 

dotyczące:  

a. zapewnienia przez państwa członkowskie warunków i procedur regulujących rozwiązanie 

umowy w taki sposób, aby nie zniechęcały one do zmiany podmiotu świadczącego usługi   

z jednej strony (wskazane w art. 105 ust. 1 EKŁE), a także   

b. przejrzystości, porównywania ofert i publikacji informacji (art. 103 EKŁE),  

wydają się wskazywać, że proponowane brzmienie art. 563 nie oddaje celu i znaczenia komentowanego 

wyżej art. 105 ust. EKŁE.   

Niezwykle istotnym elementem, na który Ministerstwo Cyfryzacji powinno zwrócić uwagę, projektując 

art. 563, jest jego usytuowanie w EKŁE w miejscu, który dotyczy wyłącznie sytuacji,  

w której postanowienia umowy lub przepisy prawa krajowego przewidują automatyczne przedłużenie 

zawartej na czas określony umowy. Wychodząc z takiego założenia należy wskazać, że - jak się wydaje 

- zakresem tego przepisu nie powinny być objęte usługi świadczone w modelu prepaid.  

Propozycja polskiego ustawodawcy jest tym bardziej błędna, jeżeli weźmiemy pod uwagę  art. 101 ust. 

1 EKŁE, który wskazuje na zasadę tzw. harmonizacji maksymalnej w obszarze przepisów art. 102-115 

EKŁE, polegającej na tym, że państwa członkowskie nie utrzymują w swoim prawie krajowym ani do 
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niego nie wprowadzają przepisów dotyczących ochrony użytkowników końcowych, odbiegających od 

art. 102–115, w tym bardziej lub mniej rygorystycznych przepisów w celu zapewnienia różnego 

poziomu ochrony.  

Biorąc powyższe pod uwagę, wymóg uzyskania zgody na gruncie projektowanego art. 563 nie ma 
żadnego uzasadnienia w przepisach Kodeksu, a ponadto, przy skrajnie niekorzystnej interpretacji może 
doprowadzić do poważnych, negatywnych zmian w zakresie marketingu „papierowego”, wprost 
przecząc celom, jakim przyświecają odpowiednie przepisu Kodeksu. W zaproponowanym brzmieniu 
przepis wątpliwości budzi jego celowość, z jednej strony wprowadzany jest obowiązek kontaktu,  
z drugiej jednak uzależnia się kontakt z abonentem od wcześniejszego wyrażenia przez niego zgody na 
otrzymywanie informacji marketingowych.  
 

Propozycja zmiany:  
 

Art. 563 

1 Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych co najmniej raz w roku, informuje 
abonenta, będącego stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej na czas 
określony, o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że 
abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. 
2. W zakresie wypełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 172.  

 
PIIT wskazuje również, że oprócz kwestii związanych ze zgodą na marketing bezpośredni 
doprecyzowania wymaga sytuacja, w której abonent wyraża sprzeciw wobec przetwarzania jego 
danych w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego. Z uwagi na fakt, że art. 21 RODO 
nie przewiduje stosownego wyłączenia w przypadku realizowania obowiązku wynikającego  
z przepisu prawa (który jest uwzględnione w art. 17 ust. 3 li. b) RODO w przypadku sprzeciwu potocznie 
określanego jako „prawo do zapomnienia”) 
 

Art. 564 

Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie wykonuje obowiązku 
informowania o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych zgodnie  
z art. 562 i 563 powyżej w przypadku zgłoszenia przez abonenta sprzeciwu, o którym mowa  
w art. 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,  
z późn. zm.). 

 
Art. 71 ust. 1b– zachowanie prawa do przeniesienia numeru przez 1 miesiąc po rozwiązaniu umowy 
z dotychczasowym dostawą 
 
Przewidziany w projektowanym art. 71 ust. 1b jest nowy obowiązek, nie mający analogii  
i zastosowania w żadnym innym sektorze (finansowym, motoryzacyjnym, leasingowym). Wdrożenie 
obowiązku przewidzianego w dodawanym ust. 1b jest związane z wprowadzeniem zmian  
w systemach przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz bardzo wysokimi kosztami dostosowania się 
przedsiębiorców do jego realizacji. Po stronie operatorów wdrożenie przedmiotowego przepisu 
wymaga zmian procesu utrzymania numeru w gotowości. Jest to – w dobie kryzysu wywołanego 
pandemią – niczym nieuzasadnione obciążenie przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 
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Projektodawca w odniesieniu do tego obowiązku powinien uwzględnić odpowiedni czas na jego 
wdrożenie, nie krótszy niż 12 miesięcy. Zwracamy uwagę, że nawet obecnie rozpoczęcie prac  
w zakresie wdrożenia może nie być wystarczające do wdrożenia zmian na 21 grudnia 2020 r.  
- w sytuacji trwania stanu epidemii i koniecznego dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników 
wprowadzenia jak najszerszego wykorzystania pracy zdalnej może nie być możliwości efektywnego 
wprowadzania zmian w systemach teleinformatycznych.  
 
Ponadto, w projektowanym przepisie znajduje się błąd, który powoduje, że przepis jest niezgodny 
zarówno z Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej jak i równolegle konsultowanym projektem 
ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej, w zakresie w jakim projektowany przepis ustawy 
przewiduje, że abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres „nie 
krótszy niż” 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Słowa „nie krótszy” należy zastąpić słowami „nie 
dłuższy”, zgodnie z wymogami Kodeksu i brzmieniem projektu ustawy – Prawo komunikacji 
elektronicznej: 
 

3) w art. 71 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 
 

„1b. Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie 
krótszy dłuższy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Abonent może zrzec się tego 
prawa. 

 
Zmiana dostawcy usługi dostępu do internetu 

 
Art. 72a ust. 2– wykreślenie potwierdzania aktywacji usługi na trwałym nośniku 
 

PIIT wnosi o wykreślenie z art. 72a ust. 2 projektu ustawy fragmentu dotyczącego potwierdzania 

niezwłocznie na trwałym nośniku aktywacji usługi dostępu do Internetu. Zgodnie z ustawą Pt (art. 56) 

świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług,  

w której to nowy dostawca usługi dostępu do internetu, zgodnie z art. 56 ust. 3 pkt 3) powinien 

uzgodnić termin rozpoczęcia świadczenia tej usługi (tak rozumiemy moment ustalenia terminu 

„aktywacji”).  
 

Bezprzedmiotowe jest zatem wysyłanie abonentowi dodatkowego potwierdzenia tej kwestii na 

trwałym nośniku, ponieważ termin ten wynika z zawartej umowy z abonentem. Należy zaznaczyć, że 

wymóg przekazania informacji na trwałym nośniku może w znaczący sposób wpłynąć na termin 

realizacji zmiany dostawcy usługi dostępu do internetu. W celu wykluczenia tego typu problemów  

- trwały nośnik, dodatkowe koszty, wydłużenie procesu - konieczna jest zamian zapisu, aby nie 

opóźniać zmiany dostawcy usługi dostępu do internetu. Ponadto, należy zwrócić uwagę na zagadnienie 

natury terminologicznej, mianowicie projektowane przepisy powinny posługiwać się pojęciem 

„rozpoczęcia świadczenie usługi”, a nie „aktywacji”. 
 

Propozycja zmiany w art. 72a ust. 2: 
2. Nowy dostawca usługi dostępu do sieci Internet rozpoczyna świadczenie tej usługi aktywuje 
tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z abonentem, jednak nie później niż 
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w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usług 
dostępu do Internetu, potwierdzonym niezwłocznie na trwałym nośniku. 

 
Art. 72a ust. 3 - nieudana zmiana dostawcy usługi dostępu do internetu 
 
W kontekście art. 72a ust. 3 wskazujemy, że przewiduje on sytuację, gdy zmiana dostawcy nie doszła 
do skutku. W takim przypadku, bez względu na przyczynę leżącą u podstaw nieskutecznej zmiany 
dostawcy usług, dotychczasowy dostawca usług miałby obowiązek kontynuować świadczenie usługi na 
dotychczasowych warunkach, do czasu rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę. Należy 
w tym zakresie wskazać, że wspomniane w projekcie "warunki dotychczasowe" były aktualne dla 
konkretnie wynegocjowanej/wybranej oferty, która charakteryzowała się określonymi parametrami, 
dzięki którym operator mógł świadczyć konkretną ofertę, czy to pod kątem ceny czy jakości 
świadczonych usług. Proponujemy zatem zmienić zapis i doprecyzować, że dotychczasowy dostawca 
usługi kontynuuje świadczenie usługi do czasu rozpoczęcia usług przez nowego dostawcę. 
 

Postulujemy posługiwanie się sformułowaniem „kontynuuje” świadczenie usług. Sformułowanie 
„świadczyć na dotychczasowych warunkach” może oznaczać, że po tym, jak umowa o świadczenie 
usługi dostępu do internetu zostanie rozwiązana (np. w terminie określonym we wniosku o zmianę 
dostawcy usługi, składanym przez abonenta), dotychczasowy dostawca będzie musiał wznowić 
świadczenie usług, nie mając do tego podstawy formalnej (zgodnie z art. 56 ustawy Pt świadczenie 
usługi odbywa się na podstawie umowy). Tymczasem nie wiadomo, kiedy - i czy w ogóle - nowy 
dostawca rozpocznie świadczenie usługi. Kontynuacja świadczenia usługi powodowałaby, że 
faktycznym terminem rozwiązania umowy u dotychczasowego dostawcy byłby termin rozpoczęcia 
świadczenia usługi dostępu do internetu przez nowego dostawcę – taki sposób procesowania zmiany 
dostawcy spowodowałby z kolei, że praktycznie nie dochodziłoby do przerw w świadczeniu usługi, 
ponieważ do zmiany dochodziłoby w momencie, gdy nowy dostawca byłby gotowy do świadczenia 
usługi (np. potwierdzając w praktyce możliwości techniczne i instalując u klienta sprzęt niezbędny do 
świadczenia usługi).     
 
Propozycja zmiany w art. 72a ust. 3: 
 

3. Dotychczasowy dostawca usługi dostępu do sieci Internet kontynuuje świadczenie usługi jest 
obowiązany świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego 
rozpoczęcia świadczenia usługi przez nowego dostawcę usługi dostępu do sieci Internet z 
abonentem terminu aktywacji tej usługi. 

 

Art. 72a ust. 5 - usunięcie zapewnienia dostępu do poczty przez 12 miesięcy  
 
Projektowany art. 72a ust. 5 ustawy PKE wprowadza niewynikające z przepisów dyrektywy EKŁE 
obciążenie przedsiębiorców telekomunikacyjnych dodatkowymi obowiązkami dotyczącymi 
zapewnienia dostępu do poczty elektronicznej. W przypadku zaprzestania świadczenia usługi dostępu 
do internetu, profil usługowy klienta jest blokowany i nie ma możliwości utrzymania przez okres 12 
miesięcy dostępu do poczty.  Należy wskazać, że projektowane rozwiązanie prowadzi do 
nieuzasadnionego finansowania działalności abonenta. Wnosimy o wykreślenie w całości z projektu 
ustawy zapisów art. 72a ust. 6: 

 

5. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet, w ramach 
której dostawca usług zapewniał dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z 
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jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, abonent może żądać od dostawcy zapewnienia 
bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy. 

 
 
Art. 72b PT oraz art. 68 projektu ustawy w zakresie technicznej realizacji obowiązków   
Zgodnie z projektowanym art. 72b wymiana informacji pomiędzy operatorami lub dostawcami usługi 
dostępu do sieci Internet, która jest podstawą efektywnego wykonania obowiązków wynikających  
z art. 72a odbywać ma się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
Prezesa UKE. Jak podkreślali od dłuższego czasu przedsiębiorcy, takie uregulowanie kwestii wymiany 
komunikatów pomiędzy operatorami jest jedyną możliwością, jaka zapewni realizowalność 
obowiązków. Nie ma innej możliwości, by ok. 3.5 tys. podmiotów (operatorzy zarówno ogólnokrajowi, 
jak i mniejsi o lokalnym zasięgu działalności) byli w stanie obsłużyć zgodnie  
z projektowanymi przepisami proces zmiany dostawcy usług.  
 

Jednocześnie jednak art. 68 ust. wskazuje, że wymianę informacji poprzez system stosuje się dopiero 
po 3 m-ch od ogłoszenia przez Prezesa UKE informacji o uruchomieniu funkcjonalności systemu – 
przepisy nie wskazują natomiast w jakim terminie UKE taki system miałoby uruchomić. Istotny jest ust. 
3 art. 68, zgodnie z którym do czasu zafunkcjonowania systemu teleinformatycznego UKE ma 
określać sposób i tryb wymiany komunikatów pomiędzy operatorami w terminie 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy.  

 
Taka redakcja przepisów powoduje, że wykonanie obowiązku przez operatorów będzie 
niewykonalne:  

• UKE ma określić sposób i tryb wymiany komunikatów pomiędzy operatorami w terminie 6 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – nawet zakładając przyspieszony tryb wejścia  
w życie ustawy w maju, termin opublikowania wytycznych UKE będzie tożsamy z wejściem  
w życie realizacji obowiązku zmiany dostawcy. Takie działanie nie da przedsiębiorcom 
możliwości wdrożenia na czas właściwych rozwiązań w zakresie ew. zmian w systemach.  

• Zgodnie z art. 106 ust. 1 EKŁE, to „Krajowe organy regulacyjne zapewniają wydajny i prosty 
przebieg procesu zmiany dostawcy z perspektywy użytkownika końcowego.”. Stworzenie 
wydajnego i prostego procesu polegającego na zapewnieniu warunków technicznych  
i „realizowalności” uprawnienia użytkowników końcowych nie będzie mogło być zapewnione 
w jednolity, prosty i wydajny sposób, jeśli przykładowo każdy z operatorów będzie musiał 
zawrzeć kilka tysięcy umów/porozumień, które miałyby regulować kwestie komunikowania  
w zakresie zmiany dostawcy do czasu wprowadzenia systemu informatycznego UKE. Usługę 
zapewnienia dostępu do sieci internet świadczy ponad 3,5 tys. podmiotów, co bez wymiany 
komunikatów za pomocą specjalnego systemu w praktyce oznaczać może po stronie 
przedsiębiorców bardzo duży wysiłek finansowy i organizacyjny, nie wykluczy również 
chaosu w zakresie obsługi procesu.  

 
W związku z powyższym, obowiązek określony w art. 72a powinien wchodzić życie w momencie 
przygotowania przez UKE efektywnego systemu zarządzania komunikacją pomiędzy 
przedsiębiorcami. Wdrożenie obowiązku, bez zapewnienia ze strony regulatora systemu do 
wydajnego i prostego wsparcia procesu zmiany dostawców będzie nie tylko niezgodne z dyrektywą 
EKŁE, ale również narazi przedsiębiorców, jak i ich klientów, na niepotrzebne zamieszanie 
organizacyjne, a także na dodatkowe wysokie koszty.  
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Na marginesie czasu na wdrożenie zmian, jaki zastrzeżono dla Prezesa UKE, warto zrozumieć, że 
implementacja rozwiązań systemowych w infrastrukturze teleinformatycznej operatorów (vide np. art. 
71 ust. 1b) wymaga czasu. Bazy danych operatorów obejmują liczbę użytkowników stanowiącą 
wielokrotność liczby użytkowników potencjalnego systemu UKE (3500) i przede wszystkim zawierają 
wielokrotność funkcjonalności w porównaniu do systemu, który ma wdrożyć Prezes UKE. Zmiany  
w takich systemach wymagają długiego czasu implementacji. 
 
Art. 72b ust. 2 - brak pobierania opłaty od abonentów za zmianę dostawcy usługi internetu 
 

Proponujemy sformułować brzmienie art. 72b ust. 1 na wzór zapisu w art. 71 ust. 3 ustawy Pt („3. Za 
przeniesienie przydzielonego numeru nie pobiera się opłat od abonenta.”) w zakresie prawa abonenta 
do zachowania przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych. Wynika to 
z faktu, że sformułowanie „czynności związane z realizacją uprawnienia” może sugerować, że są jeszcze 
jakieś inne nieokreślone czynności za zmianę dostawcy usługi dostępu do sieci Internet. 
 

Propozycja zmiany: 
2. Za zmianę dostawcy usługi dostępu do sieci Internet czynności związane z realizacją 
uprawnienia, o którym mowa w art. 72a, nie pobiera się opłat od abonenta. 

 
Art. 72c ust. 1-2 - zmiana sposobu naliczania wymiaru wysokości kary 
 

Zwracamy uwagę na brak uzasadnienia dla sposobu określania w projektowanych w art. 72c ust. 1-2 
ustawy Pt wysokości kar przysługujących abonentowi w razie, gdy nie doszło do zmiany dostawcy usługi 
dostępu do internetu (co zdaniem Izby, powinno być także powiązane z wystąpieniem przerwy w jej 
świadczeniu w związku ze zmianą dostawcy, o czym mowa poniżej), poprzez odnoszenie tej wysokości 
do „sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi” na rzecz tego abonenta. To błędne 
podejście może – w zależności od przyjętej interpretacji oraz indywidualnej sytuacji umownej danego 
abonenta – oznaczać, iż: 
 

1) Kara za brak zmiany dostawcy usługi zapewnienia dostępu do internetu będzie obliczana  
w odniesieniu do opłat także za inne usługi świadczone na rzecz tego abonenta (w tym nawet w 
przypadku, gdy doszło równolegle do skutecznego przeniesienia numeru, a więc zmiany dostawcy 
innych usług świadczonych dotychczas na rzecz tego abonenta); 

 
2) Jeśli dany abonent korzysta u danego dostawcy z wielu usług zapewnienia dostępu do internetu 

(na podstawie jednej lub wielu umów zawartych z danym dostawcą), kara za brak zmiany dostawcy 
usługi dostępu do internetu będzie obliczana w odniesieniu do opłat za wszystkie świadczone mu 
usługi nawet, jeżeli żądanie zmiany dotyczyło tylko „pojedynczych” usług dostępu do internetu albo 
gdy dokonując zmiany dostawcy kilku (wielu) usług dostępu do internetu, niepowodzeniem 
zakończył się proces w odniesieniu tylko do „pojedynczej” usługi (umowy). 

 

Projektowane przepisy zakładają zatem, że podstawa wymiaru kary na rzecz abonenta, którą będą 
musieli uiścić dostawcy usług na rzecz abonenta, może być bardzo wysoka i nieadekwatna do 
ewentualnych negatywnych konsekwencji, jakie mogły dotknąć tego abonenta. 
Należy pamiętać, że dostawcy oferują różny zakres usług, od usług telekomunikacyjnych po sprzedaż 
prądu i gazu, usługi bezpieczeństwa. Może to prowadzić do chęci żądania przez abonentów 
jednorazowego odszkodowania liczonego od opłat za wszystkie usługi, jakie dostawca oferuje 
abonentowi, tj. głosowe, dostępu do internetu, telewizyjne, ale także za dostarczanie prądu i gazu  
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(jeżeli oferuje dostarczanie prądu i gaz), a także od wszystkich innych usług, jak opłaty za VOD, czy inne 
płatności doliczane do rachunku klienta. Ponadto, należy pamiętać, że rachunki niektórych abonentów 
opiewają niekiedy na setki tysięcy złotych miesięcznie, a zatem jeżeli weźmiemy pod uwagę pojęcie 
sumy i wszystkich usług, to na koniec może się okazać, że np. przy fakturze na 1 mln zł, dostawca za 
każdy dzień zwłoki będzie musiał zapłacić takiemu abonentowi 250 tys. zł kary.   
 
Niezrozumiałe jest podejście zakładające, że dostawca usług powinien naliczać tak wygórowane 
odszkodowanie liczone jako suma wszystkich usług, skoro średnia cena internetu w Polsce w I kwartale 
2020 to 60,51 zł1. Przepisy o zmianie dostawcy usługi dostępu do internetu i wysokości odszkodowania 
powinny odnosić się wyłącznie do konkretnej usługi dostępu.  Pragniemy wskazać, że w kwestii 
odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w procesie przeniesienia numeru, został 
zastosowany odmienny sposób wyliczania jednorazowego odszkodowania. Bazując częściowo na tej 
podstawie, Izba wnosi, aby zmienić projekt ustawy w zakresie zasad odpowiedzialności za 
niezrealizowaną zmianę dostawcy usługi dostępu do internetu i związaną z tym przerwę w ciągłości 
korzystania przez abonenta z dostępu do internetu.  
 
Powyższe błędne podejście, zdaniem Izby, należy zmienić poprzez zastąpienie sformułowania „sumy 
opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi” w art. 72c ust. 1-2 ustawy sformułowaniem: 
„opłaty miesięcznej za usługę dostępu do sieci Internet”. 
 
Propozycja zmiany w art. 72c ust. 1-2: 
 

1. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi, o której mowa w art. 72a, z przyczyn leżących 
po stronie dotychczasowego dostawcy usług i z tej przyczyny nie została zapewniona ciągłość 
świadczenia tej usługi, abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie od tego dostawcy 
usługi za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone 
usługi usługę dostępu do sieci Internet, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów 
rozliczeniowych. 
 
2. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi, o której mowa w art. 72a, z przyczyn leżących 
po stronie nowego dostawcy usługi usług i z tej przyczyny nie została zapewniona ciągłość 
świadczenia tej usługi, abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie od tego dostawcy 
usług za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone 
usługi usługę dostępu do sieci Internet, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów 
rozliczeniowych dotychczasowego nowego dostawcy usługi dostępu do sieci Internet. 
 

Pragniemy również zwrócić uwagę, że powyższe propozycje przepisów uwzględniają również postulat, 
by ewentualna odpowiedzialność dotychczasowego lub nowego dostawcy usług za zwłokę w realizacji 
uprawnienia abonenta do zmiany dostawcy usługi dostępu do internetu miała miejsce tylko w tych 
przypadkach, w których abonenta dotknęła przerwa w świadczeniu tej usługi. Tylko bowiem w takich 
przypadkach abonenta dotknęły niekorzystne skutki niewykonania jego uprawnienia.   
 
 
 

 
1 https://www.telko.in/6051-zl-srednia-cena-internetu-w-polsce 
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Art. 72c ust. 3 - zmiana sposobu naliczania wymiaru wysokości kary 
 
Izba odnotowuje, że kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od dnia, 
w którym nowy dostawca usług dostępu do internetu uzgodnił z abonentem, że aktywuje usługę 
dostępu do internetu. Biorąc pod uwagę, że dopuszczalna jest przerwa w świadczeniu usługi jednego 
dnia roboczego, o którym mowa w art. 72a ust. 2, należałoby czas tej dopuszczalnej przerwy wyłączyć 
z naliczania odszkodowania. 
 
 
Propozycja zmiany w art. 72c ust. 3: 
 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie 
liczby pełnych dni, które upłynęły od terminu następującego po dniu, o którym mowa w art. 72a 
ust. 2, do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę usługi dostępu do sieci 
Internet.”; 

 
Art. 72c ust. 4-5 – dodane zapisów wyłączających odpowiedzialność dostawcy, w sytuacji, kiedy nie 
dochodzi do zmiany dostawcy z przyczyn leżących po stronie abonenta 
 
W przypadku abonenta zmieniającego dostawcę usługi dostępu do internetu w sieciach stacjonarnych 
przełączenie (aktywacja) usługi może wiązać się z wizytą instalatora usługi nowego  
i dotychczasowego dostawcy. Z doświadczenia dostawców usług wynika, że często to abonenci nie 
dotrzymują umówionego terminu i zmieniają termin instalacji usługi w ostatniej chwili, co może 
kreować nadużycia. Termin uzgodniony uprzednio z abonentem może nie zostać dotrzymany z winy 
abonenta, w takiej sytuacji dostawcy powinni mieć prawo odmowy zawarcia umowy lub co najmniej 
zwrotu kosztów poniesionej asysty technicznej. 
 
Propozycja zmiany poprzez uzupełnienie art. 72c o ust. 4 i 5:  
 

4. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usług z przyczyn leżących po stronie abonenta,  
w szczególności w przypadku braku obecności abonenta pod adresem instalacji usługi  
w terminie uzgodnionym z abonentem, dotychczasowy i nowy dostawca usługi mogą obciążyć 
abonenta kosztami technicznej asysty instalacyjnej oraz żądać opłaty za każdą kolejną asystę 
w nowym terminie instalacji uzgodnionym z abonentem.  
5. W przypadku braku zmiany dostawcy usług z przyczyn leżących po stronie abonenta, nie mają 
zastosowania przepisy o jednorazowym odszkodowaniu, o których mowa w art. 275 ust. 1-2. 

 
Art. 74a ust. 1 - usunięcie zapisu  
 
Wnosimy o usuniecie przepisu art. 74a ust.1, z uwagi na fakt, że przepisy powinny precyzyjnie określać 
obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a przedstawionej propozycji funkcjonuje dualizm 
obowiązków. Zgodnie z projektowanym art. 72b ust. 1 wymiana informacji pomiędzy operatorami lub 
dostawcami usługi dostępu do sieci Internet w zakresie realizacji uprawnienia odbywa się drogą 
elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 78a. Jeżeli 
rzeczywiście realizacja wniosków o zmianę dostawcy usługi dostępu do internetu ma się odbywać za 
pomocą systemu teleinformatycznego nie ma potrzeby, aby istniał obowiązek polegający na 
stworzeniu odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych (art. 74a ust. 1). W połączeniu 
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z art. 68 ust.3 (przepisy przejściowe) może oznaczać, że nigdy   będzie miała miejsca sytuacja,  
w której dojdzie do zmiany dostawcy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Może mieć 
bowiem dojść do sytuacji, że Prezes UKE na podstawie art. 68 ust. 3 określi sposób i tryb wymiany 
komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług, odwoła się w swoim zalecaniu do art. 74a 
ust. 1, w efekcie przedsiębiorcy telekomunikacyjni (według UKE jest 3,5 tys. dostawców usługi dostępu 
do internetu) będą musieli pomiędzy sobą negocjować i zawierać tysiące umów, co spowoduje, że w 
praktyce wykonanie zapisu art. 72b ust. 1 - zmiana dostawcy internetu za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego – nigdy nie będzie realizowana. 

 
Art. 74a ust. 2 – uzupełnienie zapisów o środki organizacyjne 
Wnosimy o uzupełnienie zapisów art. 74a ust. 2 ustawy Pt o środki organizacyjne, jakie muszą stworzyć 
dostawcy usługi dostępu do internetu. Z uwagi, że jest to nowy obowiązek i na chwilę obecną dostawcy 
nie wiedzą, jak będzie ostatecznie wyglądał proces zmiany dostawcy, dostawcy będą musieli ponieść 
wysiłek organizacyjny na dostosowanie się do wdrożenia. Zważywszy na obecną sytuację, może dojść 
do tego, że żaden przedsiębiorca nie będzie w stanie przystosować się do realizacji uprawnienia w dacie 
wejścia w życie ustawy.  
 
Należy mieć na uwadze np. obecną sytuację związaną z COVID-19, gdy skutkiem działań związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych może być ograniczenie 
funkcjonowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W efekcie mogą wystąpić zakłócenia  
w realizacji obowiązku związanego ze zmianą dostawcy usługi. W sytuacji, w której nie będzie 
możliwości obsługi wniosków o zmianę dostawcy usługi dostępu do internetu (np. z powodu choroby 
zakaźnej pracowników dostawcy), dostawcy powinni mieć możliwość złożenia wniosku o zawieszenie 
tego uprawnienia.  
 
Propozycja zmiany art. 74a ust. 2:   
 

2. Na wniosek dostawcy usługi dostępu do sieci Internet albo operatora, o których mowa w ust. 
1, Prezes UKE może, w drodze decyzji, na czas określony, zawiesić realizację lub ograniczyć 
zakres realizacji uprawnienia, o którym mowa w art. 72a, jeżeli techniczne  
i organizacyjne możliwości sieci wnioskodawcy nie pozwalają na realizację uprawnienia  
w całości lub części, określając harmonogram przystosowania tej sieci do realizacji uprawnienia 
objętego wnioskiem.”; 

 
Dodanie art. 74b - odszkodowanie w przypadku rozwiązania umowy przez abonenta bez terminów 
wypowiedzenia umowy 
 
Wnosimy o uzupełnienie zapisów ustawy Pt i dodanie zapisu, że dostawcy lub operatorowi  
w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia przysługuje roszczenie 
związane z ulgą przygnana abonentowi. Proponujemy dodanie zapisu na wzór art. 71a ustawy Pt. 
 
Obecnie abonent ma już uprawnienie, w związku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego 
internetu (…), kiedy może zrezygnować w związku ze świadczoną usługą dostępu do internetu bez 
zwrotu ulgi przyznanej w związku ze świadczoną usługą dostępu do sieci Internetu.  
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Zgodnie z art. 4 ust. 4 w/w rozporządzenia w przypadku, gdy występują stałe lub regularnie 
powtarzające się istotne rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do internetu 
pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi, a wykonaniem opisanym przez 
dostawcę usług dostępu do internetu, a fakty te zostaną ustalone przy pomocy mechanizmu 
monitorowania certyfikowanego przez Prezesa UKE, abonent może żądać rozwiązania takiej umowy.  
 
Nie ma zatem konieczności pomijania możliwości naliczenia dostawcy lub operatorowi zwrotu ulgi 
przyznanej w związku ze świadczona usługą. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni muszą mieć możliwość 
finansowania rozbudowy sieci, jednym ze sposobów pozyskania środków są opłaty abonamentowe za 
świadczone usługi. W przypadku nieprecyzyjnej konstrukcji zapisów może dojść do nadużyć po stronie 
abonentów i pozbawienia przedsiębiorców tych opłat. Tym bardziej, że na bazie dotychczasowych 
przepisów (vide rozporządzenie 2015/2120) abonenci mają możliwość rezygnacji  
z umowy, jeżeli dostawca nie zapewnia odpowiednich parametrów usługi.  Postulujmy o dodanie 
poniższego zapisu, na bazie funkcjonującego zapisu art. 71a w zakresie przeniesienia numeru przy 
zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych. 
 

Propozycja doda do ustawy art. 74b: 
 

Art. 74b Abonent, o którym mowa w art.  72a , żądając zmiany dostawcy usługi dostępu do 
sieci Internet może rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą usług bez zachowania 
terminów wypowiedzenia określonych w rozwiązywanej umowie. W takim przypadku abonent 
jest obowiązany do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy usług w wysokości 
nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż 
opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane  
z ulgą przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do 
zakończenia trwania umowy. 

 

Konieczność ograniczenia proponowanych zmian do konsumentów 

Zwracamy uwagę, że projektowane zmiany w art. art. 561 – art. 563 oraz 72a– art. 72c dotyczą szeroko 

pojętej kategorii „abonenta”. W naszej ocenie, w przypadku dalszych prac nad tymi przepisami, 

należałoby je ograniczyć wyłącznie do konsumentów. Tak zwany rynek „B2B” rządzi się innymi 

mechanizmami niż rynek konsumencki a katalog usług oferowanych na tym ryku przez dostawców jest 

bardzo zróżnicowany i rozbudowany. W kategorii tej mieszczą się zarówno usługi  

o charakterze masowym, jak również indywidulanie negocjowane umowy. Szczególnie w tym drugim 

przypadku trudno byłoby do takich umów implementować projektowane mechanizmy ustawowe.  

W naszej ocenie rynek B2B nie potrzebuje regulacji jaką zamierza wprowadzić ustawodawca; ochrona 

tej kategorii klientów jest zbędna. Ponadto prowadzi to do zbyt dalekiej ingerencji w zasadę swobody 

umów jakie dostawcy usług telekomunikacyjnych zawierają z klientami B2B. 

Art. 184 ust. 2 pkt 1a - wysokość opłat za numerację maszyna-maszyna 
 
Izba sprzeciwia się także wysokości opłat maksymalnych za prawo do wykorzystywania zasobów 
numeracji, w tym opłaty dla komunikacji maszyna-maszyna ustalonej w maksymalnej wysokości 0,35 
złotych. Opłaty za numerację maszyn-maszyna powinny zostać określone na poziomie nie większym 
niż projektowana stawka za zakańczanie połączeń w sieci stacjonarnej i mobilnej (to jest nie więcej niż 
0,4 gr). Przedsiębiorcy telekomunikacyjni stoją przed planowanym od stycznia 2021 roku spadkiem 
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stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych, zatem do podobnego poziomu 
powinny zostać wyrównane opłaty za numerację maszyna-maszyna.  
W przypadku pozostawienia stawki na maksymalnym poziomie 0,35 zł i miliardów połączonych 
urządzeń M2M/IoT, opłaty za numerację maszyn-maszyna będą sporym wydatkiem. 
 

Ponieważ do projektu ustawy nie zostały przedstawione akty delegowane dotyczący obowiązujących 
opłat za przydział numeracji oraz plan numeracji krajowej, należy spodziewać się, że do opłaty za 
numer do świadczenia usług komunikacji maszyna-maszyna, może zostać doliczona opłata za wyróżnik 
AB sieci telekomunikacyjnej przyznany podmiotowi wykonującemu działalność telekomunikacyjną. 
Oznaczałoby to, że ostateczna opłata za numer maszyna-maszyna   
w rzeczywistości może kształtować się na poziomie około 0,50 zł 

 
Konieczne jest zwrócenie uwagi, że usługi M2M stanowią specyficzny rodzaj usługi, który 
charakteryzuje się ograniczoną marżowością, co widać porównując wzrost liczby kart SIM 
dedykowanych do urządzeń M2M z nieproporcjonalnie niskim wzrostem przychodów2. W naszej 
ocenie konieczne jest wyrównania opłat za numerację w sieci stacjonarnej i w sieci ruchomej – poprzez 
likwidację zbędnego wyróżnika w sieciach ruchomych. Obecnie rzeczywisty poziom różnicy między 
opłatą za numer w sieci stacjonarnej (0,32 zł), a w sieci ruchomej (0,499 zł), po doliczeniu opłaty za 
wyróżnik w sieci ruchomej, jest na poziomie około 0,18 zł. Podstaw istnienia opłaty za wyróżnik w sieci 
ruchomej należy szukać w przeszłości, kiedy nie istniał jeszcze obowiązek przenoszenia numerów (NP) 
i miało sens stosowanie wyróżnika, ponieważ był to element wyróżniający sieć danego operatora.  
W obecnej sytuacji, kiedy rocznie dochodzi do przenoszenia milionów numerów w sieci ruchomej  
- w 2019 roku przeniesionych zostało łącznie 1 694 385 numerów (źródło: raport3 przenoszenia 
numerów MNP w 2019 roku) – utrzymywanie sztucznie wyróżnika służy jedynie jako kolejne obciążenie 
operatorów, a co istotne nie wnosi zupełnie żadnej wartości dodanej dla operatora, aby wyróżniać się 
przy użyciu numeracji. Wnosimy zatem o wykreślenie z ustawy Pt zapisów art. 184 ust. 2 pkt 3): 

4) za wyróżnik ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej (PLMN) - 1 800 000 złotych; 
 
 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i integralności sieci. 

 

W zakresie wymagań dot. bezpieczeństwa i integralności sieci wskazujemy, że są one przedmiotem 

prac legislacyjnych dot. rozporządzenia wydawanego do art. 175d ustawy – Prawo 

telekomunikacyjne. Zaproponowane w projekcie rozwiązanie, aby obowiązki w tym zakresie 

inkorporowane były indywidualnie do każdej decyzji administracyjnej jest sprzeczne z istotą decyzji 

administracyjnej, jako aktu indywidualnego. Wymagania takie powinny mieć charakter aktu prawa 

powszechnie obowiązującego oraz być zgodne z harmonizacją europejską w tym zakresie.  

Skupienie funkcji Ministra Cyfryzacji i Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa w jednych rękach 

daje szansę na kompleksowe rozwiązanie tej ważnej kwestii w dialogu z operatorami. 

 

 
2 https://www.telko.in/czy-wyzsze-zyski-w-telekomunikacji-sa-jeszcze-mozliwe,1 Simon-Kucher&Partners.  
3 https://bip.uke.gov.pl/raporty/prezes-uke-udostepnia-raporty-przenoszenia-numerow-w-2019-roku,35.html 
 

https://www.telko.in/czy-wyzsze-zyski-w-telekomunikacji-sa-jeszcze-mozliwe,1
https://bip.uke.gov.pl/raporty/prezes-uke-udostepnia-raporty-przenoszenia-numerow-w-2019-roku,35.html
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2) Niezależnie od powyższego, zwrócić należy ponadto uwagę, że zgodnie z zaproponowanym 

brzmieniem przepisu w rezerwacji częstotliwości mają być określone „wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług …”. Przepis odnosi się zatem 

w sposób generalny do infrastruktury telekomunikacyjnej i usług, w żaden sposób nie zawężając 

zakresu tej infrastruktury i usług. Pamiętać należy, że rezerwacja częstotliwości jest aktem 

administracyjnym, w którym następuje, zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

telekomunikacyjne, przydział określonego zakresu częstotliwości. Pamiętać należy też, że już aktualnie 

operatorzy sieci ruchomych działają w oparciu o różne zakresy częstotliwości, przydzielone historycznie 

w ramach różnych procedur selekcyjnych, oraz już wybudowaną infrastrukturę telekomunikacyjną 

wykorzystującą te przydzielone zakresy częstotliwości. 

Dodatkowo zwracamy uwagę, iż podstawowa kwestia bezpieczeństwa mająca związek  

z wykorzystywaniem częstotliwości odnosi się do przeciwdziałania powstaniu oraz eliminacji 

ewentualnych zakłóceń jakie powstają między dysponentami różnych/zbliżonych pasm częstotliwości. 

Ten obszar ma krytyczne znaczenie dla zapewnienie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, 

który już został szczegółowo uregulowany w przepisach prawa.  

Natomiast proponowanie w przepisach dodatkowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa  

i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług w decyzjach mających bezpośredni związek z 

rezerwacjami na zasoby częstotliwości jest całkowicie nieuzasadnione, ponieważ bezpieczeństwo sieci 

i usług telekomunikacyjnych nie zależy od tego w jaki sposób systemy nadawczo-odbiorcze przesyłają 

sygnał radiowy (falę elektromagnetyczną). Bezpieczeństwo sieci i usług telekomunikacyjnych zależy od 

sposoby przetwarzania sygnału radiowego (fali elektromagnetycznej) w fizycznych elementach sieci 

telekomunikacyjnej (w tym urządzeniu końcowym), czyli w obszarze przetwarzania, który nie dotyczy 

zagadnień związanych z wykorzystywaniem częstotliwości radiowych. 

Warto również zwrócić uwagę, że będące przedmiotem najbliższego rozdysponowania częstotliwości 

z zakresu 3,6 GHz mają stanowić podstawę do wdrożenia sieci 5G. Jak powszechnie wiadomo, sieć 5G 

w pierwszej fazie będzie wdrażana w modelu Non-Standalone, a więc będzie stanowiła swoistą 

„nakładkę” na istniejącą sieć 4G, wymagając pomocniczo do działania wsparcia architektury już 

istniejącej sieci 4G (zarówno w zakresie wykorzystywanych już zakresów częstotliwości jak i już 

istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej).  

Natomiast proponowane, bardzo ogólne, brzmienie projektowanego przepisu może oznaczać, że 

obowiązki wynikające z wydanych w przyszłości rezerwacji częstotliwości będą rozciągały się na całość 

infrastruktury telekomunikacyjnej użytkowanej przez uzyskującego przydział rezerwacji częstotliwości, 

a więc także infrastrukturę telekomunikacyjną wybudowaną i użytkowaną przez uzyskaniem rezerwacji 

częstotliwości. Takie rozwiązanie należy uznać nie tylko za bardzo wątpliwe pod względem prawnym, 

ale również mogące wygenerować znaczące koszty związane z potencjalną koniecznością 

dostosowania (w skrajnym przypadku – w nieograniczonym zakresie) już wybudowanej 

infrastruktury telekomunikacyjnej do zupełnie nowych wymagań wynikających z nowej rezerwacji 

częstotliwości dotyczące konkretnie przydzielonego zakresu częstotliwości. 

Nawet gdyby uznać za swojego rodzaju oczywistość fakt, że określone w rezerwacji częstotliwości 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług dotyczą 
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wyłącznie infrastruktury wybudowanej dla celów wykorzystywania przydzielonego w danej rezerwacji 

zakresu częstotliwości, kwestia ta nie powinna pozostawać w sferze domysłów, a być jednoznacznie 

dookreślona w treści przepisu.   

Mając na uwadze powyższe poza wnioskiem o uwzględnienie postulatu związanego z wykreśleniem 

omawianego przepisu, niezbędne jest doprecyzowanie kwestii bezpieczeństwa opisanych we 

wszystkich aktach prawnych w taki sposób, aby jednoznacznie wynikało, że określane obecnie 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej (i usług) 

dotyczą wyłącznie nowej infrastruktury telekomunikacyjnej (i usług) w takim zakresie, w jakim ich 

zastosowanie jest możliwe bez naruszenia integralności istniejącej infrastruktury.  

 
 
 
 

 


