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Warszawa, dnia 11 maja 2020 roku 
PIIT/408/20 

 

Pan Senator 

Tomasz GRODZKI 

Marszałek Senatu RP 

 

Pan Minister 

Marek ZAGÓRSKI 

Ministerstwo Cyfryzacji 

 

 

 
Szanowni Państwo, 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] pragnie przekazać poprawki i dodatkowe uwagi 
weryfikujące do proponowanych zmian 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), będące uzupełnieniem Stanowiska PIIT z dnia 
4 maja 2020 roku (PIIT/372/382/20). 
 
Niniejsze uwagi dotyczą art. 561 ust. 2 oraz wybranych przepisów dotyczących zmiany dostawcy 

usługi dostępu do internetu.  

I. Uzupełnienie stanowiska PIIT w zakresie zawiadamiania abonentów o otrzymaniu 
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. 

Izba pragnie uzupełnić swoje dotychczasowe uwagi w zakresie konieczności zawiadamiania abonenta 

o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w ściśle określony sposób, tj. przez wysłanie 

wiadomości sms lub połączenie telefoniczne – w zależności od tego, czy na umowie będącej 

przedmiotem wypowiedzenia, abonent, jako dane kontaktowe, podał numer niegeograficzny, czy 

geograficzny.  Pragniemy bowiem przypomnieć, o czym już Izba informowała w poprzednim piśmie, że 

podane przez abonenta dane kontaktowe przy zawieraniu umowy mogły ulec dezaktualizacji albo 

abonent mógł takich danych w ogóle nie podać, zaś dostawcy usług po pierwsze nie mogą wymagać 

ich wskazania, a po drugie mają ustalone z abonentami różne inne formy kontaktu. Mając to na uwadze 

proponujemy usunięcie z przepisu konieczności zawiadomienia na numer, wskazany przez abonenta 

przy zawarciu umowy będącej przedmiotem wypowiedzenia oraz poszerzenie dostępnych form 

kontaktu z abonentem nie tylko do proponowanej uprzednio przez PIIT poczty elektronicznej, ale 

także innych środków komunikacji elektronicznej, które umożliwią dostawcy usług wykazanie 

spełnienia takiego obowiązku. 

 

 

 Polska Izba Informatyki tel.  +48 22 628 22 60 Bank Pekao S.A Oddział w Warszawie 
i Telekomunikacji        +48 22 628 24 06 65 1240 6175 1111 0000 4573 4520 
Eurocentrum, IX piętro           +48 691 119 555 KRS: 0000130600, Sąd Rej. M.st. W-wy 
Al. Jerozolimskie 136 biuro@piit.org.pl XII Wydział Gospodarczy 
02-305 Warszawa www.piit.org.pl 

 

mailto:biuro@piit.org.pl


 
 
 

 
©PIIT: Uwagi dodatkowe ws rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, 11.05.2020, (PIIT/372/382/20). 
 

Strona 2 z 4 
 

Ponadto uważamy, że obecnie sformułowany art. 561 ust. 2 nie przesądza, że brak podania przez 

abonenta danych kontaktowych zwalnia dostawcę usług z obowiązku, o którym mowa w tym przepisie. 

Dlatego też w celu uniknięcia wątpliwości, pragniemy także uzupełnić omawiany przepis również o tę 

kwestię. 

Poniżej propozycja zmiany art. 561 ust. 2 - zmiany zaznaczone kolorem zielonym. Kolorem czerwonym 

zaznaczone są zmiany, które zostały wysłane przez Izbę w stanowisku z 4 maja 2020 roku 

(PIIT/372/382/20). 

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 konsumenta 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 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 przez inne środki 
komunikacji elektronicznej, które umożliwiają dostawcy usług wykazanie spełnienia tego obowiązku, 
chyba że konsument nie przekazał dostawcy usług danych do kontaktu. 
 

Treść przepisu art. 561 ust. 2 po usunięciu zmian wyglądałaby następująco: 

2. W przypadku złożenia przez konsumenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie 
dokumentowej dostawca usług niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od chwili 
otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia konsumenta o jego otrzymaniu przez wysłanie krótkiej 
wiadomości tekstowej (sms), wykonanie połączenia telefonicznego lub przez inne środki komunikacji 
elektronicznej, które umożliwiają dostawcy usług wykazanie spełnienia tego obowiązku, chyba że 
konsument nie przekazał dostawcy usług danych do kontaktu. 
 
 
W ocenie PIIT proponowane zmiany przede wszystkim usprawnią realizację obowiązku, o którym 

mowa w art. 561 ust. 2 z jednoczesnym zachowaniem celu, jaki przyświecał ustawodawcy przy 

projektowaniu tego przepisu, który – zgodnie z uzasadnieniem do ustawy Covid-19 – polega na 

„zabezpieczeniu interesów abonenta przed oszustwami związanymi z wprowadzeniem w błąd w celu 

doprowadzenia do zmiany dostawcy usług wbrew woli abonenta”.  

II. Uzupełnienie stanowiska PIIT w zakresie zmiany dostawcy usługi w sieci internet 

Izba zwraca także uwagę, że przepisy projektu ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. 

Tarcza 3.0) w art. 14 punkt 4) i punkt 8) wprowadzają zapisy, które mogą budzić wątpliwości 

interpretacyjne. 

Art. 72b. 1. Wymiana informacji pomiędzy operatorami lub dostawcami usługi dostępu do sieci 

Internet w zakresie realizacji uprawnienia, o którym mowa w art. 72a ust. 1, odbywa się drogą 

elektroniczną za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 78a. 
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Art.  78a.  1.  Prezes UKE prowadzi system teleinformatyczny wymiany komunikatów pomiędzy 

operatorami lub dostawcami usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby realizacji 

uprawnienia, o którym mowa w art. 72a. 

Projekt ustawy przewiduje w w/w projektowanych zapisach, że wymiana informacji pomiędzy 

operatorami lub dostawcami usługi dostępu do sieci Internet, w przypadku zmiany dostawcy usługi 

dostępu do sieci internet, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego o którym mowa w art. 78a. 

W obowiązującej ustawie Pt znajduje się zapis - art. 71 ust. 2a – mówiący, że w przypadku prawa 

abonenta do zachowania przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych 

(NP), wymiana informacji pomiędzy dostawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem 

systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy Pt. Obecnie rolę tego systemu pełni system PLI CBD 

(Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna Centralna Baza Danych).  

„Art. 71. 2a. Wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków  

o przeniesienie numeru odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu, o którym 

mowa w art. 78 ust. 4.” 

Wątpliwości Izby budzi fakt, że tak zastosowana konstrukcja zapisów, może wskazywać na odwołanie 

się do dwóch odrębnych systemów teleinformatycznych. Podczas gdy, być może intencją ustawodawcy 

chodziło o już wybudowany system teleinformatycznych PLI CBD w oparciu o art. 78 ust. 4 ustawy Pt.  

W opinii PIIT nie żadnego uzasadnienia ekonomicznego do budowy kolejnego systemu 

teleinformatycznego, który obok już istniejącego tj. PLI CBD, obsługiwałby wymianę komunikatów 

pomiędzy operatorami lub dostawcami usługi dostępu do sieci Internet w zakresie realizacji zmiany 

dostawcy. 

Jak wskazywał PIIT w swoim stanowisku do Ministerstwa Cyfryzacji w pre-konsultacjach projektu 

ustawy PKE, optymalnym rozwiązaniem realizacji procesu zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci 

internet byłoby wykorzystanie do tego celu istniejącej Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej 

Centralnej Bazy Danych (PLI CBD). Dalej podtrzymujemy to stanowisko. 

Proponujemy modyfikację projektu zapisu art. 14 pkt 40 projektu ustawy poprzez zmianę w propozycji 

art. 72b ust. 1 w następujący sposób: 

Art. 72b. 1. Wymiana informacji pomiędzy operatorami lub dostawcami usługi dostępu do sieci 

Internet w zakresie realizacji uprawnienia, o którym mowa w art. 72a  ust. 1, odbywa się drogą 

elektroniczną za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 78a o którym mowa w art. 78 

ust. 4. 

W związku z powyższym, jako konsekwencję powyższej zmiany, proponujemy zmianę art. 14 pkt 7) jak 

poniżej: 

7) po art. 78 dodaje się art. 78a w brzmieniu w art. 78 dodaje się ust. 7b w brzmieniu:  

Art.  78a.  1.  Prezes UKE prowadzi system teleinformatyczny wymiany komunikatów pomiędzy 

operatorami lub dostawcami usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby realizacji 

uprawnienia, o którym mowa w art. 72a. 
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2.  Prezes UKE zarządza systemem, o  którym  mowa  w  ust.  1,  oraz  jest  uprawniony 

do przetwarzania zgromadzonych w nim informacji i danych w celach związanych 

zapewnieniem funkcjonalności systemu.  

3. Prezes UKE zapewni przystępność systemu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając 

liczbę obsługiwanych abonentów przez dostawców usługi dostępu do Internetu, poprzez 

udostępnienie interfejsu dostępu do tego systemu. 

4 7b. Rada  Ministrów  określi,  w  drodze  rozporządzenia,  organizację   

i funkcjonowanie systemu, o którym mowa w ust. 1 art. 72b ust.1, oraz sposób wymiany 

informacji pomiędzy  operatorami  lub  dostawcami  usługi  dostępu  do  Internetu  w  zakresie 

obsługi wniosków o zachowanie ciągłości świadczenia usług w związku ze zmianą dostawcy  

usługi  dostępu  do  Internetu,  biorąc  pod  uwagę  sprawność  działania systemu,  a także 

potrzebę wspierania obsługi zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu i zapewnienie 

ciągłości świadczenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego usług telekomunikacyjnych, 

dostarczania sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia usług towarzyszących, a także 

ograniczenia w korzystaniu przez operatorów i dostawców usługi dostępu do Internetu  

z interfejsu, o którym mowa w ust. 3. 

 

W opinii Izby nie ma powodów, aby realizacja procesu zmiany dostawcy usług dostępu do internetu 

odbywała się za pośrednictwem innego systemu niż za pośrednictwem PLI CBD. Zmiana dostawcy 

usługi dostępu do internetu powinna zdaniem PIIT odbywać się przy wykorzystaniu platformy PLI CBD, 

na wzór zbliżony do modelu stosowanego obecnie przy przenoszeniu numerów, z zastrzeżeniem, że 

powinien być to proces odrębny od procesu przenoszenia numeru.  

W szczególności wskazujemy, że z obecnej treści projektu może wynikać, że według projektodawcy na 

rynku powinny istnieć dwa niezależne systemy zarządzania. Z uwagi na fakt, że projektowane zapisy 

budzą wątpliwości, gdyż mogą nie przewidywać wykorzystania systemu PLI CBD na potrzeby zmiany 

dostawcy Internetu i mogą dopuszczać możliwość tworzenia kolejnego systemu służącego do zmiany 

dostawcy Internetu w sytuacji, kiedy istnieje system PLI CBD, który mógłby być do tego wykorzystany, 

konieczna jest modyfikacja zapisów art. 72b ust. 1. 

W związku z powyższym, Izba ponownie wnosi o przeanalizowanie przedstawionych postulatów PIIT 

dotyczących realizacji procesu zmiany dostawcy usługi dostępu do internetu za pomocą PLI CBD oraz 

ich uwzględnienie w dalszych pracach nad projektem ustawy, w szczególności uwzględnienie 

powyższych postulatów.  

 

 

 


