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Od	redaktora	prowadzącego

Przekazujemy kolejny numer iKAR-a poświęcony problemom regulacyjnym łączności elektro-
nicznej i mediów. Tematyka artykułów zawartych w ostatnich numerach dotyczących tych sektorów 
wskazuje, że regulacyjne zagadnienia łączności, a także mediów elektronicznych coraz bardziej 
koncentrują się wokół usług internetowych. Usługi dostarczane z wykorzystaniem telekomunikacji, 
często stanowiące konkurencję dla klasycznych usług telekomunikacyjnych i usług programowych, 
są coraz silniejszym czynnikiem zmian. Zmieniają się sposoby korzystania z usług, modele bizne-
sowe, rodzaje wykorzystywanych zasobów. Przynoszą wiele korzyści, nowych funkcjonalności, 
ale również nowe zagrożenia dla użytkowników i konkurencji. Jednym z głównych zagadnień 
regulacyjnych staje się rozciągnięcie zasad i wymagań dotyczących dostawców usług telekomu-
nikacyjnych na podmioty świadczące usługi i aplikacje internetowe o podobnej funkcjonalności. 
W tym kierunku zmierzają prace nad unijnym kodeksem łączności elektronicznej oraz nowym 
rozporządzeniem w sprawie ochrony prywatności i danych osobowych w łączności elektronicznej. 
Dlatego problematyka internetowa zajmuje znaczną część numeru. 

Artykuł Andrzeja Nałęcza poświęcony zarządzaniu ruchem w Internecie w świetle rozporzą-
dzenia UE 2015/2120 analizuje samo pojęcie „zarządzania ruchem” oraz środki, jakie dostawca 
usługi internetowej może wykorzystać do tego celu w granicach wyznaczonych przepisami rozpo-
rządzenia, które zmierzają do zapewnienia neutralności tego medium. Identyfikacja tych środków 
i ich kwalifikacja w świetle przepisów rozporządzenia to jedno z najtrudniejszych zagadnień zwią-
zanych z realizacją tego aktu unijnego. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w ochronie zdrowia w związku z zagadnieniami ochrony prywatności to tematyka artykułu przygo-
towanego przez Ewę M. Kwiatkowską oraz Małgorzatę Skórzewską-Amberg. Artykuł przedstawia 
stan wykorzystania tych technologii i typowe zagrożenia danych osób korzystających z usług 
ochrony zdrowia, które w znacznej części są tzw. danymi wrażliwymi wymagającymi szczególnej 
ochrony. Ochronny aspekt dominuje także w opracowaniu Małgorzaty Olszewskiej poświęconemu 
prawnym zasadom dotyczącym plików cookies w związku z ochroną danych osobowych użyt-
kownika Internetu. Problematyka wykorzystania cookies do podnoszenia funkcjonalności usług 
internetowych znajduje się na pograniczu prawa telekomunikacyjnego i prawa ochrony danych 
osobowych, co rodzi liczne pytania wymagające pogłębionej analizy. Bezpośrednio w obrębie 
problematyki internetowej mieści się również artykuł Stanisława Piątka poświęcony problemom 
certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości usługi dostępu do Internetu. Wdrożenie 
tego mechanizmu w państwach członkowskich UE jest warunkiem skuteczności rozwiązań prze-
widzianych w rozporządzeniu UE 2015/2120, wzmacniających pozycję konsumentów w spra-
wach związanych z egzekwowaniem należytej jakości usługi dostępowej. Państwa członkowskie 
UE mają w tym zakresie różne doświadczenia i zamiary. W zakresie problematyki internetowej 
pozostają również dwie glosy zawarte w tym numerze. Jakub Woźny omawia kwestie związane 
z prawną kwalifikacją usługi SMS z Internetu w świetle wyroku Trybunału EFTA z dnia 22 grudnia 
2016 roku, sygn. akt E-6/16. Natomiast Tadeusz Piątek przedstawia glosę do wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z dnia 19 października 2016 r., sygn. C-582/14, dotyczącą 
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przetwarzania adresu protokołu internetowego zarejestrowanego przez dostawcę usług medial-
nych online przy okazji przeglądania przez daną osobę strony internetowej. 

Dwa opracowania poświęcone są bieżącej praktyce prawotwórczej i wykonawczej sektora 
telekomunikacyjnego. Artykuł Justyny Michalak-Królickiej analizuje warunki prawne udzielania 
przez Prezesa UKE odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych dotyczące 
wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przy składaniu wniosków o wpis do re-
jestru pojawiają się istotne wątpliwości interpretacyjne, które trudno jest rozstrzygnąć bez udzia-
łu organu regulacyjnego. Bardzo aktualnej kwestii prawotwórczej dotyczy opracowanie Macieja 
Rogalskiego o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu zapew-
nienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych. Rozporządzenie 
to, którego wydanie opóźnia się od kilku lat, ma bardzo poważny wpływ na warunki techniczne 
i organizacyjne prowadzenia działalności w sektorze telekomunikacyjnym, a w konsekwencji na 
skalę inwestycji początkowych, jakie należy zrealizować przy podejmowaniu działalności gospo-
darczej w tym sektorze.  

Tematyce mediów elektronicznych poświęcony jest artykuł Jędrzeja Skrzypczaka, dotyczący 
bardzo aktualnej kwestii regulacji prawnych w sprawach koncentracji kapitału w przedsiębiorstwach 
medialnych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Autor omawia rozwiązania europejskie w tym 
zakresie, okoliczności towarzyszące ich wprowadzeniu, co może być interesujące w związku 
z dyskusją rozwijającą się w tym zakresie w naszym kraju. 

W części poświęconej przeglądowi orzecznictwa publikujemy glosę Kamila Kosmali dotyczą-
cą przeniesienia uprawnień do częstotliwości w świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, 
z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt I ACa 123/16. 

Część przeznaczona na przegląd piśmiennictwa zawiera recenzję przygotowaną przez 
Daniela Szmurło, poświęconą książce Piotra Brzezińskiego, Bartłomieja Opalińskiego i Macieja 
Rogalskiego pt. Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych, wydanej przez 
Wydawnictwo C.H. Beck. 

Redakcja serdecznie dziękuje wszystkim Autorom artykułów i innych materiałów zamiesz-
czonych w numerze. Szczególne podziękowania kierujemy także do Recenzentów, których praca 
pozwala na udoskonalenie kształtu naszej publikacji. 

Stanisław Piątek
wrzesień 2017 r. 
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I.	Wprowadzenie
Dnia 1 stycznia 2017 r. weszło w życie, w Polsce, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 2015/2120 z 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do ot-
wartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i zwią-
zanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie 
(UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii 
(Dz. Urz. UE 2015 L 310/1; dalej: rozporządzenie 2015/2120). Jednym z zagadnień unormowa-
nych w powołanym akcie prawnym jest zarządzanie ruchem, czyli oddziaływanie przez dostawców 
usługi dostępu do Internetu na przesyłanie danych w sieci. Niewłaściwe praktyki w tym zakresie 
mogą prowadzić do naruszenia praw użytkowników końcowych wspomnianej usługi. Niniejszy 
artykuł ma na celu wykładnię odnośnych przepisów rozporządzenia 2015/2120, prowadzącą do 
racjonalnego ich stosowania przez regulatora oraz do zgodnego z nimi działania dostawców 
usługi dostępu do Internetu.

Ustalenia poczynione w artykule bazują na przepisach rozporządzenia 2015/2120, interpre-
towanych w świetle obserwacji poczynionych przede wszystkim na podstawie aktualnej, zagra-
nicznej i polskiej literatury naukowej z zakresu nauk prawnych i informatycznych.

II.	Wybrane	techniczne	aspekty	ruchu	w	Internecie

1.	Podstawy	rozwiązań	technicznych	odnoszących	się	do	ruchu	w	Internecie

Analiza prawnego unormowania zarządzania ruchem nie może być oderwana od technicz-
nych realiów przesyłania danych w Internecie (Zhu, 2007, s. 616). Szczegółowa analiza tych za-
gadnień wykracza poza ramy niniejszego artykułu, należy jednak wspomnieć o podstawowych 
rozwiązaniach w tym zakresie.

Komunikacja w Internecie polega na wymianie danych pomiędzy urządzeniami końcowymi 
(np. komputerami osobistymi, smartfonami, „inteligentnymi rzeczami” tworzącymi Internet rzeczy). 
Transmisja danych odbywa się według reguł stanowiących część oprogramowania urządzeń koń-
cowych oraz sieciowych, biorących udział w transmisji danych (w sprawie standardów technicznych 
stosowanych w Internecie zob. Kurose i Ross, 2012). Reguły te, zwane w informatyce protokołami, 
realizują liczne, niezbędne zadania związane po pierwsze z nadaniem danym kształtu umożliwia-
jącego ich przesłanie, po drugie – z samym ich przekazywaniem. Pełen zbiór wspomnianych reguł 
nazywa się zestawem lub stosem protokołów internetowych (Internet Protocol suite). Słowo „stos” 
wskazuje, że mamy do czynienia z pewnymi płaszczyznami obsługi danych, pomiędzy którymi te 
ostatnie są przekazywane, a każda z płaszczyzn zapewnia inną funkcjonalność, posługując się 
zarazem innymi, typowymi dla siebie protokołami1. Protokoły warstwy aplikacji zapewniają poro-
zumiewanie się urządzeń końcowych obsługujących poszczególne rodzaje aplikacji (np. protokół 
HTTP wykorzystywany przez strony internetowe, przechowywane na serwerach, jest zrozumiały 
dla przeglądarek internetowych w smartfonach lub komputerach poszczególnych użytkowników 
usługi dostępu do Internetu). Protokoły warstwy transportowej pozwalają na zapewnienie para-
metrów transmisji wymaganych przez przekazywaną zawartość (np. protokół TCP gwarantuje 

1 W artykule opisano czterowarstwowy model stosu protokołów internetowych (Carpenter, 1996), a nie bardziej skomplikowany i teoretyczny, siedmio-
warstwowy model ISO/OSI-RM (Goralski, 2002).
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tzw. bezstratną transmisję, polegającą na ponownym przesyłaniu utraconych pakietów danych, 
a także reaguje na występujące w sieci przeciążenie; protokół UDP z kolei zapewnia możliwie 
szybką transmisję danych, choć nie bezstratną, z czego korzysta się np. przy grach sieciowych 
oraz komunikacji audiowizualnej w czasie rzeczywistym; zarazem UDP nie reaguje na przecią-
żenie). Protokół warstwy Internetu (Internet Protocol, IP, czyli protokół internetowy) umożliwia 
przesyłanie danych pomiędzy nawet bardzo odległymi urządzeniami końcowymi, podłączonymi 
do Internetu, poprzez obsługę przyznanych tym urządzeniom, niepowtarzalnych adresów inter-
netowych (adresów IP). Wreszcie protokoły warstwy dostępu do sieci pozwalają transportować 
dane przez rozmaite, połączone sieci, wykorzystujące zróżnicowane technologie. Protokoły i ich 
interakcje, ze względu na zakotwiczenie w znanych współcześnie technologiach, wyznaczonych 
przez ugruntowane standardy techniczne, mogą być przedmiotem rozsądnej i skutecznej inter-
wencji prawodawcy tylko w ograniczonym stopniu.

Danych – takich jak np. poszczególne pliki wytwarzane i obsługiwane przez aplikacje okre-
ślonego rodzaju – nie przesyła się w Internecie jako monolitycznych całości. Zastosowanie reguł 
obsługi ruchu w Internecie prowadzi do podziału danych na niewielkich rozmiarów cząstki, zwane 
pakietami. Pozwala to na współdzielenie zasobów sieciowych (takich jak przepustowość sieci) 
między liczne, równoczesne transmisje danych. Gdyby transmisja nie miała charakteru pakie-
towego, lecz przesyłaniu podlegałyby całe pliki, w przypadku ich znacznego rozmiaru mogłoby 
dochodzić do blokowania przez nie na pewien czas zasobów sieciowych. Niewielkie pakiety, 
stanowiące element licznych transmisji, mogą być przesyłane w tym samym czasie w sposób 
znacznie bardziej efektywny. Podział danych na pakiety pozwala także – w razie potrzeby – na 
reagowanie na zakłócenia w komunikacji. W razie powstania problemów z transmisją (np. do-
tarcia przez pakiet do urządzenia sieciowego, które jest przeciążone, a więc nie jest w stanie 
przyjmować kolejnych danych w celu dalszego ich przesłania) utracone zostają wyłącznie po-
szczególne pakiety, a nie całość transmitowanych danych, np. znacznych rozmiarów plik z za-
wartością audiowizualną. Jeżeli dana transmisja wymaga ponownego przesłania utraconych 
pakietów, w przypadku wykorzystania w warstwie transportowej protokołu TCP, retransmitowane 
zostają tylko pojedyncze, niewielkie pakiety, które nie dotarły do urządzenia odbierającego dane,  
a nie całe pliki. 

Dane w postaci pakietów są przekazywane w Internecie pomiędzy urządzeniami końcowymi, 
posiadającymi niepowtarzalne adresy, zwane adresami protokołu internetowego (Internet Protocol 
address  – w praktyce najczęściej używa się nazwy „adres IP”). Adres IP jest unikalnym oznacze-
niem „miejsca” urządzenia końcowego w Internecie, wyrażonym poprzez grupy cyfr. Poszczególne 
sieci składające się na sieć sieci, którą jest Internet, wykorzystują określone zakresy adresów IP, 
a z tej puli przyznaje się (na stałe lub dynamicznie) adresy poszczególnym urządzeniom końcowym 
podłączonym do Internetu. Poszczególne urządzenia podłączone do Internetu mają także swoje 
nazwy (adresy) domenowe o postaci słownej, które ułatwiają zapamiętywanie adresów przez użyt-
kowników. Przykładowo, strona internetowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 
działająca pod adresem domenowym www.wz.uw.edu.pl ma adres IP 193.0.126.1502.

2 Warto w tym miejscu zauważyć, że obecnie występują dwie wersje protokołu IP, IPv4 oraz IPv6, różniące się m.in. do formą adresów IP (adresy IPv6 
są dłuższe, zapewniając bez porównania większy zasób adresów do wykorzystania przez ciągle rosnącą liczbę urządzeń końcowych podłączonych do 
Internetu; podany powyżej przykład należy do IPv4).
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Pakiety danych podróżują w Internecie ze źródłowego adresu IP do adresu docelowego 
poprzez liczne, połączone sieci. Ruch pomiędzy tymi sieciami kierowany jest głównie przez 
urządzenia zwane routerami. Ich nazwa pochodzi od angielskiego słowa route, czyli trasa, gdyż 
ich rola polega właśnie na ustaleniu trasy, jaką pakiet przemierzy w Internecie między adresem 
źródłowym a docelowym. Routery utrzymują tzw. tablice routingu, czyli swoiste mapy wycinków 
Internetu, pozwalające wybrać trasę dla każdego pakietu. Mówiąc w znacznym uproszczeniu, 
tablica routingu zawiera informacje pozwalające routerowi podjąć decyzję, jaki powinien być 
następny etap podróży pakietu, który dotarł do danego routera. Tablica routingu może być wpro-
wadzana do urządzenia ręcznie przez programistę (mamy wówczas do czynienia z routingiem 
statycznym, sprawdzającym się wyłącznie w niewielkich sieciach) albo budowana na bieżąco 
przez oprogramowanie na podstawie dostępnych informacji o stanie sieci (routing dynamiczny). 
W jednym i drugim przypadku bierze się pod uwagę politykę routingu, ustaloną przez dostawcę 
usługi dostępu do Internetu. Przy konstruowaniu tablic uwzględnia się m.in. „koszt” (niekoniecznie 
pieniężny, lecz mierzony także czasem lub opóźnieniem) przesłania danych dostępnymi trasami. 
W pamięci routerów tworzone są bufory, do których trafiają pakiety danych docierające do routera. 
W buforach mogą powstawać kolejki.

2.	Przeciążenie	w	Internecie

Jednym z podstawowych problemów związanych z ruchem internetowym jest przeciążenie, 
które generalnie oznacza stan tak znacznego wykorzystania zasobów sieciowych, że zaczyna 
on negatywnie oddziaływać na przesyłanie danych. Niekorzystne zjawiska mogą polegać np. na 
obniżeniu udziałów w przepustowości sieci, z których korzystają transmisje pomiędzy konkretnymi 
urządzeniami końcowymi (a więc na obniżeniu przepływności zapewnianej przez usługę dostępu 
do Internetu) albo na zwiększeniu opóźnienia przesyłania danych. W ekstremalnym przypad-
ku tzw. zapaści sieci z przeciążenia (do której dochodzi wówczas, gdy przepełniają się kolejki 
w routerach w znacznej części Internetu) dalsza transmisja danych w Internecie staje się wręcz 
niemożliwa. Nie istnieje przy tym jedna definicja przeciążenia sieci. Najczęściej w informatyce 
mówi się o przeciążeniu w kontekście powstawania lub przepełniania się kolejek w routerach – 
chodzi więc o stan, gdy tempo napływu danych do routera przewyższa tempo ich obsługi i kolejki 
zaczynają się zapełniać. W razie ich przepełnienia zawsze dochodzi do utraty pakietów (Bauer, 
Clark i Lehr, 2009, s. 9–10; Varma, 2015, s. 3).

Informatycy opracowują techniczne rozwiązania służące zapobieganiu powstawaniu prze-
ciążenia, ograniczające jego negatywne następstwa i zmierzające do wyeliminowania zjawiska 
zapaści z przeciążenia. W niniejszym artykule jest miejsce na zasygnalizowanie tylko najważniej-
szych z tych rozwiązań. Funkcjonują one po pierwsze w urządzeniach końcowych podłączonych 
do sieci, pomiędzy którymi przekazywane są dane w postaci pakietów; po drugie w urządzeniach 
sieciowych (w szczególności w routerach), przez które pakiety przekazywane są pomiędzy urzą-
dzeniami końcowymi (Varma, 2015, s. 18). Protokół TCP w warstwie transportowej, o którego 
zastosowaniu dla określonej transmisji decyduje oprogramowanie urządzenia końcowego, został 
stworzony by z jednej strony maksymalnie wykorzystywać dostępne zasoby sieciowe (zwłaszcza 
przepustowość sieci), z drugiej zaś – reagować na przeciążenie. Przy wykorzystaniu tego pro-
tokołu, prędkość przesyłania danych jest zwiększana, póki nie zostanie wykryta utrata pakietów, 
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oznaczająca co do zasady powstawanie przeciążenia. Prędkość transmisji jest wówczas obniżana, 
by następnie znów systematycznie rosnąć. Jeżeli w routerach nie są stosowane zaawansowa-
ne reguły obsługi kolejek, utrata pakietów następuje dopiero wtedy, gdy kolejki się przepełniają. 
Aktywne zarządzanie kolejkami (Active Queue Management, AQM) umożliwia odrzucanie pa-
kietów zanim kolejka się przepełni, co zapobiega powstawaniu zapaści z przeciążenia. AQM 
może polegać np. na zróżnicowanej obsłudze pakietów danych, uzależnionej od ich zaliczenia 
do poszczególnych klas ruchu, wymagających odmiennego traktowania. Inne niż TCP proto-
koły warstwy transportowej, np. UDP, nie posiadają „wbudowanej” funkcjonalności reagowania  
na przeciążenie.

Zagadnienie przeciążenia jest o tyle interesujące z punktu widzenia dyskusji o neutralności 
sieciowej i zarządzaniu ruchem, że historyczny rozwój środków zarządzania ruchem stymulo-
wany był właśnie dążeniem do zapobiegania przeciążeniu i minimalizowania jego negatywnych 
następstw (zob. Bauer, Clark i Lehr, 2009). 

III.	Pojęcie	„zarządzania	ruchem”

1.	Brak	definicji	zarządzania	ruchem

Rozporządzenie 2015/2120 nie zawiera definicji legalnej „zarządzania ruchem”. Opisu 
o charakterze definicji nie zawarto także w dokumentach BEREC. W opracowaniach przygoto-
wywanych po 2011 r. w związku z debatą nad neutralnością sieciową, BEREC skłaniał się ku 
bardzo szerokiemu rozumieniu praktyk zarządzania ruchem, zaliczając do nich wszystkie środki 
techniczne wykorzystywane do przetwarzania (process) ruchu wysyłanego lub odbieranego przez 
użytkowników końcowych, przy czym chodziło o środki zarówno stosowane wobec konkretnych 
aplikacji (application-specific), jak i niezależne od nich (application-agnostic). BEREC interesował 
się także środkami służącymi osiągnięciu podobnych celów, takimi jak postanowienia umowne 
niewdrożone w wymiarze technicznym, nie wydaje się jednak, by zaliczał je do kategorii praktyk 
zarządzania ruchem (BEREC, 2012, s. 4). Z kolei na swej stronie internetowej BEREC wyjaśnia, 
że zarządzanie ruchem to „sposób przekazywania ruchu w sieciach”, polegający na stosowaniu 
prostych lub złożonych rozwiązań3. Rozumienie zarządzania ruchem w dokumentach BEREC jest 
więc szerokie. W szczególności brakuje podstaw by uznać, że BEREC nie zalicza do tej kategorii 
postępowania z ruchem w sieci według najprostszych zasad, sprowadzających się do dalszego 
przesyłania pakietów danych według kolejności ich napływania do routerów, przy jednoczesnym 
zaniechaniu wyróżnienia klas ruchu.

Internet Engineering Task Force (IETF) w swych dokumentach, służących ustanawianiu 
standardów technicznych stosowanych w Internecie, opisuje funkcje urządzeń sieciowych w za-
kresie zdolności do zarządzania ruchem (traffic management capabilities). Zalicza się do nich: 
klasyfikowanie ruchu (czyli identyfikację ruchu zgodnie z przyjętymi założeniami), kontrolę prze-
pływu ruchu (traffic policing; polega to na ograniczaniu w urządzeniu sieciowym przepływu ru-
chu zaliczanego do poszczególnych klas), planowanie ruchu (traffic scheduling, czyli kierowanie 
pakietów danych do odpowiednich kolejek w urządzeniu sieciowym oraz dalsze ich przesyłanie 
w ustalonej kolejności), kształtowanie ruchu (traffic shaping, polegające na ograniczeniu zjawiska 

3 http://berec.europa.eu/eng/netneutrality/traffic_management/ (30.06.2017).
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przesyłania ruchu w spiętrzeniach pakietów) oraz wreszcie aktywne zarządzanie kolejkami, czyli 
wspomniane wyżej AQM – specyficzne postępowanie z pakietami danych w kolejkach urządzeń 
sieciowych zanim dojdzie do przepełnienia tych kolejek (Constantine i Krishnan, 2015, s. 3–4). 
Z powyższego wynika, że zarządzanie ruchem jest złożonym procesem, polegającym na klasyfi-
kowaniu pakietów danych, decydowaniu o ich przyjęciu lub odrzuceniu w kolejce urządzenia sie-
ciowego oraz dalszym ich przesyłaniu, zgodnie z przyjętymi założeniami. Rozumienie zarządzania 
ruchem w dokumentach RFC nie obejmuje więc obsługi ruchu na najprostszych zasadach – bez 
jego klasyfikowania i różnicowania traktowania pakietów.

Z punktu widzenia prawnego unormowania zarządzania ruchem w kontekście zasady neu-
tralności sieciowej i ochrony praw użytkowników końcowych, celowe jest przyjęcie szerokiego 
rozumienia zarządzania ruchem, odpowiadającego podejściu BEREC. Chodzi więc o wszel-
kie sposoby postępowania z danymi przesyłanymi w sieci danego dostawcy usługi dostępu do 
Internetu, polegające na stosowaniu rozwiązań technicznych zaimplementowanych w urządzeniach 
sieciowych tego dostawcy. Do środków zarządzania ruchem należy więc zaliczyć np. sposoby 
klasyfikowania ruchu (jego podziału na poszczególne kategorie), reguły tworzenia tablic routingu 
oraz zasady obsługi pakietów danych w routerach (pasywne albo aktywne zarządzanie kolejkami). 
Takie stanowisko pozwoli uniknąć sporów co do tego czy dana praktyka w zakresie obsługi ruchu 
internetowego, np. pasywna lub aktywna obsługa kolejek pakietów danych w routerach, poddana 
jest normom wynikającym z rozporządzenia 2015/2120, czy też nie. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że obecnie prowadzone są badania nad przejściem w zarządzaniu sieciami do systemu 
centralnego zarządzania z wykorzystaniem oprogramowania, zwanego sieciami programowalny-
mi (Software Network Management, SNM), w odróżnieniu od systemów obecnie stosowanych, 
w których zmiany w polityce zarządzania ruchem generalnie wymagają osobnej konfiguracji po-
szczególnych urządzeń sieciowych przekazujących pakiety danych w sieci (Nunes, Mendonça, 
Nguyen, Obraczka i Turletti, 2014). Nie ma wątpliwości, że zarządzanie ruchem na terenie Unii 
Europejskiej musi odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu 2015/2120 niezależnie 
od tego czy dana sieć zarządzana jest tradycyjnie, czy też z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu 
sieci programowalnych.

Warto przy tym zauważyć, że „zarządzanie ruchem” nie jest jedynym pojęciem używanym 
w tym kontekście w literaturze. Używa się też równoznacznego wyrażenia „inżynieria ruchu” (traf-
fic engineering; zob. Sharma, Venkataramani i Sitaraman, 2016), także w bardziej precyzyjnym 
wariancie „inżynierii ruchu telekomunikacyjnego”, dla uniknięcia konfuzji z ruchem drogowym, 
kolejowym, morskim i lotniczym (teletraffic engineering; zob. Iversen, 2015).

2.	Pojęcia	stosowane	w	rozporządzeniu	2015/2120	i	wnioski	terminologiczne

Charakterystyczne dla rozporządzenia 2015/2120 jest posługiwanie się licznymi pojęciami 
odnoszącymi się do zarządzania ruchem, które pozostają niezdefiniowane i w konsekwencji bu-
dzą wątpliwości interpretacyjne. Podstawowe znaczenie ma samo „zarządzanie ruchem” (traffic 
management), które występuje w treści rozporządzenia 2015/2120 w połączeniu z dodatkowymi 
określeniami, co prowadzi do powstania kolejnych pojęć. Rozporządzenie wspomina w wielu 
miejscach o „środkach zarządzania ruchem” (traffic management measures – motywy 9, 11, 12 
i 14–16, art. 3 ust. 3 akapit drugi i trzeci oraz ust. 4, art. 4 ust. 1 pkt a). W motywach rozporządzenia 
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(ale już nie w jego części normatywnej) mowa jest także o „praktykach zarządzania ruchem” 
(traffic management practices – motyw 3 w wersji angielskiej, motywy 11 i 18 w obu wersjach 
językowych). W tylko jednym miejscu pada wyrażenie „sposoby zarządzania przepustowością 
sieci i ruchem” (the management of their [providers of electronic communications to the public 
– AN] network capacity and traffic – art. 5 ust. 2). W motywie 10 wspomina się ponadto o „tech-
nikach” monitorowania ruchu. Dodatkowe zamieszanie terminologiczne wprowadziło niedosko-
nałe, polskie tłumaczenie tekstu rozporządzenia, w którym występuje także pojęcie „praktyk 
zarządzania transmisją danych” (motyw 3) – podczas gdy w wersji angielskiej mowa jest w tym 
miejscu po prostu o traffic management practices, a więc praktykach zarządzania ruchem,  
wymienionych powyżej.

Wydaje się, że należy odstąpić od założenia racjonalnego działania unijnego prawodaw-
cy i stwierdzić, że mnogość stosowanych pojęć nie przekłada się w pełni i bezpośrednio na 
różnorodność zjawisk opisywanych przy ich wykorzystaniu. Zakresy znaczeniowe „środków” 
oraz „praktyk” zarządzania ruchem nie zostały zróżnicowane ani w tekście rozporządzenia 
2015/2120, ani w wytycznych BEREC. Wymienione pojęcia stosowane są więc zamiennie  
(zob. Piątek, 2017, s. 48).

Konstrukcja przepisu art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2015/2120 prowadzi do wniosku, że „spo-
sób zarządzania przepustowością sieci i ruchem” nie sprowadza się do stosowania technicznych 
środków zarządzania ruchem, te bowiem wymieniono osobno w powołanym przepisie. Wykładnia 
celowościowa pozwala stwierdzić, że prawodawca unijny cytowanym pojęciem określa wszelkie 
kroki podejmowane przez dostawcę usługi dostępu do Internetu w zakresie bezpośredniego i po-
średniego oddziaływania na wykorzystanie przepustowości jego sieci i na odbywający się w niej 
ruch – chodzi więc zarówno o wdrożone środki zarządzania ruchem o charakterze technicznym, 
jak również postanowienia umów i regulaminów (w szczególności odnoszące się do prędkości 
usługi dostępowej i stosowanych limitów transferu danych) oraz praktyki handlowe, w tym ofe-
rowane przez operatora usługi rozproszonych systemów dostarczania treści CDN (co zostało 
rozwinięte poniżej).

Wykładnia językowa normatywnej części rozporządzenia 2015/2120 nie pozwala na jedno-
znaczne rozstrzygnięcie czy techniki polegające na monitorowaniu ruchu należy zaliczyć do środków 
zarządzania ruchem. Wskazówkę interpretacyjną można znaleźć w motywie 10 rozporządzenia 
2015/2120, zgodnie z którym odpowiednie zarządzanie ruchem nie wymaga technik umożliwia-
jących monitorowanie konkretnej zawartości ruchu danych transmitowanych za pośrednictwem 
usługi dostępu do Internetu. Zdaje się z tego wynikać, że monitorowanie ruchu uznano za element 
szeroko rozumianego procesu zarządzania nim. Takie stanowisko jest w pełni przekonujące, gdyż 
zbieranie wszechstronnych informacji o stanie sieci jest niezbędne dla podejmowania decyzji 
o przesyłaniu poszczególnych pakietów danych. Nie dziwi więc, że na podstawie powołanego 
motywu 10 BEREC zakwalifikował monitorowanie do środków zarządzania ruchem (BEREC, 2016, 
pkt 69). Chodzi przy tym zarówno o techniki pasywnego, jak i aktywnego monitorowania ruchu. 
Rozwiązania pasywne polegają na prostej obserwacji ruchu w sieci, aktywne zaś – na ingerowaniu 
w jej funkcjonowanie, np. poprzez przesyłanie pakietów danych służących pomiarom lub poprzez 
zmianę stanu sieci, m.in. wymuszenie gubienia pakietów (Finamore, Mellia, Meo, Munafo i Rossi, 
2011, s. 8; w sprawie listy narzędzi monitorowania ruchu zob. Cottrell, 2017).
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IV.	Zarządzanie	ruchem	zgodne	z	rozporządzeniem	2015/2120

1.		Rodzaje	środków	zarządzania	ruchem	według	rozporządzenia	2015/2120	 
–	zagadnienia	ogólne

W normatywnej części rozporządzenia 2015/2120, zarządzaniu ruchem poświęcone są 
przepisy art. 3 ust. 3 oraz ust. 4.

Wykładnia art. 3 ust. 3 rozporządzenia 2015/2120 prowadzi do jednoznacznego wniosku, że 
istnieją dwa rodzaje środków zarządzania ruchem – środki odpowiednie oraz środki wykraczające 
poza odpowiednie (za S. Piątkiem środki drugiego rodzaju będą dalej nazywane także „wyjątko-
wymi środkami zarządzania ruchem” – zob. Piątek, 2017). W wersji angielskiej środki pierwsze-
go rodzaju to reasonable traffic management measures, a więc środki nie tyle odpowiednie, ile 
rozsądne. Należy ubolewać, że przy tłumaczeniu dokonano tej zmiany, gdyż wykładnia językowa 
określenia „rozsądny” prowadzi do innych wyników niż wykładnia określenia „odpowiedni”. W uję-
ciu słownikowym „rozsądny” to „kierujący się rozsądkiem w swoim postępowaniu; też: będący 
objawem czyjegoś rozsądku”4, „odpowiedni” zaś to „spełniający wymagane warunki”5. Problem 
terminologiczny nie jest nie do przezwyciężenia, gdyż art. 3 ust. 3 akapit drugi, zdanie drugie roz-
porządzenia 2015/2120 formułuje warunki, które służą do oceny odpowiedniości środka. Jednak 
tłumacząc tekst zatracono wskazówkę interpretacyjną, sugerującą posługiwanie się zdrowym 
rozsądkiem przy ocenie dopuszczalności poszczególnych środków zarządzania ruchem.

Konstrukcja przepisu art. 3 ust. 3 rozporządzenia 2015/2120 w połączeniu z treścią moty-
wu 11 rodzi problemy interpretacyjne. W akapicie drugim art. 3 ust 3 unormowano odpowiednie 
środki zarządzania ruchem, wskazując ich cechy (muszą być przejrzyste, niedyskryminacyjne 
i proporcjonalne, nie mogą być oparte na względach handlowych, lecz muszą odpowiadać obiek-
tywnym różnicom w wymogach dotyczących technicznej jakości usług w zakresie określonych 
kategorii ruchu; nie mogą monitorować konkretnej zawartości i nie mogą być utrzymywane dłużej 
niż to potrzebne – co zostanie rozwinięte poniżej). Następnie w akapicie trzecim rozporządzenie 
stanowi, że dostawcy usługi dostępu do Internetu „nie mogą stosować środków zarządzania ru-
chem wykraczających poza środki określone w akapicie drugim, (…) z wyjątkiem przypadków, 
w których jest to konieczne, i jedynie tak długo, jak jest to konieczne” oraz w celach opisanych 
w literach a–c tego akapitu, które to wyliczenie ma charakter zamknięty. Językowa wykładnia 
przepisu o takiej konstrukcji prowadzi do wniosku, że wymagania określone w akapicie drugim 
odnoszą się wyłącznie do odpowiednich środków zarządzania ruchem, a więc środki wykracza-
jące poza odpowiednie (środki wyjątkowe) w szczególności nie muszą być przejrzyste, niedys-
kryminacyjne i proporcjonalne (w tym ostatnim kontekście akapit trzeci zastępuje wszechstronną 
analizę proporcjonalności badaniem konieczności środka; test konieczności jest tylko jednym 
z elementów tzw. testu proporcjonalności). Ten literalny wynik wykładni nie jest jednak w pełni 
satysfakcjonujący. Już w samym rozporządzeniu 2015/2120 wspomina się w motywie 11, że wy-
jątkowe środki zarządzania ruchem podlegają wymogom proporcjonalności, do czego nawiązuje 
także BEREC (BEREC, 2016, pkt 79). W literaturze wskazuje się zaś, że ograniczenia odnoszą-
ce się do konieczności i czasu stosowania środka, ustanowione w akapicie trzecim art. 3 ust. 3 

4 http://sjp.pwn.pl/szukaj/rozsądny.html (30.06.2017).
5 http://sjp.pwn.pl/szukaj/odpowiedni.html (30.06.2017).
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rozporządzenia 2015/2120, mają charakter „dodatkowy” w stosunku do ograniczeń określonych 
w akapicie drugim (Piątek, 2017, s. 203). Szczegółowe rozważania w tym zakresie zostaną  
przeprowadzone poniżej.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia 2015/2120, wszelkie środki zarządzania ruchem mogą 
wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych tylko, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne 
i proporcjonalne do osiągnięcia celów określonych w ust. 3. Wydaje się to konsekwencją general-
nego uniezależnienia zarządzania ruchem w Internecie od tożsamości i lokalizacji komunikujących 
się użytkowników końcowych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że adres IP generalnie zalicza 
się do kategorii danych osobowych6, a jego przetwarzanie jest zawsze niezbędne przy przesyła-
niu pakietów danych w Internecie. Ruch pochodzący spod konkretnych adresów IP nie powinien 
być jednak co do zasady szczególnie traktowany, gdyż stanowiłoby to zakazaną dyskryminację.

Należy pamiętać, że normy rozporządzenia 2015/2120 w zakresie zarządzania ruchem, a więc 
także ustalenia przedstawione w niniejszym artykule, nie znajdują zastosowania wobec tzw. usług 
specjalistycznych, unormowanych w art. 3 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia 2015/2120. 
Świadczone są one nie w ramach, lecz obok usługi dostępu do Internetu i nie odnoszą się do 
nich wymagania funkcjonalne i ograniczenia zarządzania ruchem ustanowione w rozporządzeniu 
2015/2120 w odniesieniu do tej ostatniej usługi. Cała idea usług specjalistycznych polega właśnie 
na tym, by pewną część ruchu wyłączyć spod normalnych reguł zarządzania nim, ze względu na 
potrzebę optymalizacji jakościowej.

2.	Odpowiednie	środki	zarządzania	ruchem

Odpowiednie środki zarządzania ruchem muszą być przejrzyste. Chodzi tu po pierwsze 
o informowanie użytkowników końcowych o wpływie środków zarządzania ruchem na ich usłu-
gę dostępu do Internetu (co normuje art. 4 ust. 1 lit. a), a po drugie o informowanie regulatora, 
na jego żądanie, o sposobie zarządzania przepustowością sieci i ruchem. Udzielenie informacji 
użytkownikowi końcowemu powinno nastąpić w zawieranej z nim umowie, ale stosowne posta-
nowienia w tym zakresie mogą także zostać przeniesione do regulaminu (Piątek, 2017, s. 266).

Zgodnie z art. 3 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia 2015/2120, dostawcy usługi dostępu 
do Internetu powinni traktować wszelki ruch równo, bez dyskryminacji7, do czego nawiązuje art. 
3 ust. 3 akapit drugi, który wymaga, by odpowiednie środki zarządzania ruchem miały charakter 
niedyskryminacyjny. Równość jest jedną z zasad ogólnych prawa unijnego. Jej dokładne przed-
stawienie wykracza poza ramy niniejszego artykułu. Wystarczy wskazać, że – jak zresztą uczy-
nił to sam unijny prawodawca w motywie 8 rozporządzenia 2015/2120 – z zasady tej wynikają 
zakazy: odmiennego traktowania podobnych sytuacji oraz takiego samego traktowania różnych 
sytuacji (McCrudden i Prechal, 2009, s. 4). Dyskryminacją z kolei jest takie odmienne traktowanie, 
które nie ma uzasadnienia w autentycznych, doniosłych różnicach pomiędzy rozważanymi zjawi-
skami (Maliszewska-Nienartowicz, 2014, s. 42). Nakaz równego traktowania ruchu nie oznacza 
więc obowiązku traktowania wszystkich pakietów danych w ten sam sposób. Różnicowanie jest 

6 Wyr. TSUE z 19.10.2016 r. w sprawie C-582/14 Breyer (EU:C:2016:779). Adres IP do kategorii danych osobowych zalicza także rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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), którego stosowanie 
rozpocznie się 25 maja 2018 r. – wynika to z jego art. 4 pkt 1 w zw. z motywem 30.
7 W polskiej wersji językowej mowa jest nie o ruchu, lecz transmisjach danych, co stanowi błąd tłumaczenia, skoro w wersji angielskiej wymieniono 
traffic. Zob. Piątek, 2017, s. 177.
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dopuszczalne, byle było uzasadnione względami odpowiadającymi rozporządzeniu 2015/2120. 
Niestety, sformułowania językowe zastosowane w rozporządzeniu 2015/2120 i wytycznych BEREC 
utrudniają wykładnię obowiązujących przepisów. W szczególności chodzi o systematyczne posłu-
giwanie się przez unijnego prawodawcę słowem should w motywach rozporządzenia, w tym w mo-
tywie 9, odnoszącym się do odpowiednich środków zarządzania ruchem. Słowo to generalnie nie 
jest stosowane w prawnym i prawniczym wariancie języka angielskiego, ze względu na niejasne 
znaczenie. KE sugeruje, by w celu wskazania obowiązku w normatywnej części aktu prawnego 
używać słowa shall (odpowiadającego słowu „powinien” w polskim języku prawnym – Stawecki 
i Winczorek, 1999, s. 40; Ziembiński, 1999, s. 106–119), a w motywach aktu prawnego – słowa 
must (KE, 2016, punkty 10.19–10.27). Słowo should występuje wyłącznie w języku potocznym 
i jest wieloznaczne – może odnosić się zarówno do powinności, jak i do stanu pożądanego, lecz 
nieobowiązkowego8. Usunięciu powstałych wątpliwości językowych służy odwołanie do kryteriów 
celowościowych. Należy pamiętać, że celami zarządzania ruchem są: efektywne wykorzystanie 
zasobów sieciowych oraz zapewnienie odpowiedniej jakości usługi dostępowej doświadczanej 
przez użytkownika końcowego. Póki te warunki są spełnione bez stosowania zaawansowanych 
środków zarządzania ruchem, takich jak uwzględnianie jego klas, wówczas zróżnicowane trak-
towanie pakietów nie jest wymagane przez rozporządzenie 2015/2120. Jeżeli jednak w sieci wy-
stępują negatywne zjawiska, rzutujące na funkcjonalność usługi dostępu do Internetu z punktu 
widzenia użytkownika końcowego, wówczas operator ma prawny obowiązek ich ograniczania 
i docelowo eliminowania, m.in. poprzez stosowanie zarządzania ruchem z podziałem na jego 
kategorie. Jeżeli jednak te działania okazałaby się nieskuteczne i usługi dostępu do Internetu 
u danego operatora nie osiągałyby parametrów jakościowych określonych w umowie, w szczegól-
ności regularnie prędkość transmisji danych spadałaby poniżej wartości minimalnej, a prędkości: 
zwykle dostępna i maksymalna nie byłyby osiągalne, wówczas operator powinien zainwestować 
w rozbudowę infrastruktury sieciowej.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia 2015/2120, odpowiednie środki zarzą-
dzania ruchem muszą być proporcjonalne. Proporcjonalność, podobnie jak równość, jest jedną 
z zasad prawa unijnego (Maliszewska-Nienartowicz, 2007). W literaturze i orzecznictwie wskazuje 
się, że służy ona generalnie wyborowi optymalnego, zgodnego z prawem środka dla realizacji wy-
branego celu. Środek odpowiadający zasadzie proporcjonalności musi być przydatny, konieczny 
i proporcjonalny w wąskim znaczeniu. Do tego rozumienia proporcjonalności, znanego z literatury 
i orzecznictwa, nawiązuje BEREC (2016, pkt 61). Podsumowując stanowiska doktryny i BEREC 
należy uznać, że środek zarządzania ruchem może być stosowany wyłącznie wówczas, gdy: istnieje 
uprawniony cel jego zastosowania, związany z efektywnym wykorzystaniem zasobów sieciowych 
oraz poprawą ogólnych warunków jakości transmisji danych; jest przydatny dla osiągnięcia danego 
celu, a więc nie może być obojętny z jego punktu widzenia, a tym bardziej nie może utrudniać jego 
osiągnięcia lub wręcz je niweczyć; jest konieczny, czyli pozostając skutecznym, spośród różnych 
środków jest najmniej uciążliwy dla tych, których dotyka jego stosowanie; wreszcie jest propor-
cjonalny w wąskim znaczeniu, co oznacza, że stosowanie wybranego środka nie może prowadzić 
do poświęcenia wartości wartej więcej, niż ta, której realizacji on służy – w szczególności chodzi 
o porównanie sposobu traktowania różnych kategorii ruchu oraz stopnia zaspokojenia potrzeb 

8 https://en.oxforddictionaries.com/definition/should (30.06.2017).
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różnych grup interesu. Dostawca usługi dostępu do Internetu musi wykazać na żądanie regu-
latora sformułowane na podstawie art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2015/2120, że wziął pod uwagę 
ocenę proporcjonalności przy wyborze konkretnego środka zarządzania ruchem. BEREC zwra-
ca szczególną uwagę wyłącznie na objaśnienia dotyczące przydatności środka (BEREC, 2016, 
pkt 61), co nie oznacza, że regulator nie może żądać wyjaśnień dotyczących oceny konieczności 
i proporcjonalności w wąskim znaczeniu.

Stosowanie odpowiednich środków zarządzania ruchem nie może być podyktowane wzglę-
dami handlowymi (art. 3 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia 2015/2120). W szczególności ozna-
cza to, że dostawca usługi dostępu do Internetu nie może pobierać wynagrodzenia (pieniężnego 
lub niepieniężnego) za traktowanie ruchu internetowego w określony sposób – ani od dostawcy 
zawartości, ani jego konkurenta, ani użytkownika końcowego, ani też żadnego innego podmiotu. 
Nie jest zgodne z rozporządzeniem 2015/2120 pobieranie od użytkownika końcowego dodatkowej 
opłaty za niestosowanie w jego usłudze dostępowej wszystkich lub wybranych środków zarządzania 
ruchem. Zakazu motywowania środków zarządzania ruchem względami handlowymi nie można 
jednak doprowadzać do absurdu, twierdząc np., że niezależnie od ekonomicznej opłacalności 
tego działania, operator ma w każdym przypadku obowiązek rozbudowy infrastruktury sieciowej, 
zamiast zwiększania efektywności wykorzystania istniejących urządzeń za pomocą odpowiednich 
środków zarządzania ruchem.

Rozporządzenie 2015/2120 ustanawia zakazy odnoszące się do działań podejmowanych 
w stosunku do ruchu i danych przez dostawców usługi dostępu do Internetu w ramach stoso-
wania odpowiednich środków zarządzania ruchem. Nie mogą one polegać w szczególności na 
blokowaniu, spowalnianiu, zmienianiu, ograniczaniu, pogarszaniu jakości lub dyskryminowaniu9 
określonych treści, aplikacji lub usług, lub szczególnych ich kategorii albo też na ingerowaniu w nie 
– co wynika z przepisu art. 3 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia 2015/2120. Wykładni poszcze-
gólnych pojęć tego wyliczenia dokonano w literaturze (Piątek, 2017, s. 206–210) i powtarzanie 
tych ustaleń byłoby pozbawione naukowej doniosłości. Unijny prawodawca wyjaśnił przy tym 
w motywie 11, że nie oznacza to zakazu stosowania technik kompresji danych, zmniejszających 
rozmiar pliku danych bez ingerencji w jego treść. Warto w tym kontekście przywołać przykład 
praktyki z rynku północnoamerykańskiego. Operator T-Mobile oferuje w USA usługę dostępu do 
Internetu w sieci ruchomej obejmującą transmisję strumieniową wszelkiego wideo nielimitowaną co 
do generowanego przez nią transferu danych – jednak rozdzielczość wideo zostaje ograniczona 
przez operatora do 480p10 (w praktyce oznacza to rozdzielczość 854 × 480 pikseli w wariancie 
proporcji obrazu 16:9 oraz 640 × 480 przy proporcjach 4:3). Dla porównania, w internetowym 
serwisie Youtube dostępne są treści wideo o rozdzielczości m.in. 1080p, 2160p (odpowiadającej 
popularnym współcześnie telewizorom Full HD i Ultra HD), a nawet większej. Tego rodzaju prak-
tyka byłaby bez wątpienia niedozwolona w UE jako oczywiście sprzeczna z art. 3 ust. 3 akapit 
trzeci rozporządzenia 2015/2120, poprzez dokonywanie zmiany zawartości internetowej w postaci 
modyfikacji treści wideo, a konkretnie ich rozdzielczości.

9 W polskiej wersji językowej rozporządzenia mowa jest o faworyzacji, w odróżnieniu od dyskryminacji, wymienionej w wersji angielskiej. Motywy 
ingerencji tłumaczy w tekst rozporządzenia są niejasne. Ostatecznie należy stwierdzić, że jest to pozbawione istotnego znaczenia. Obiektywnie nie-
uzasadnione, odmienne traktowanie pewnych podmiotów prowadzi do traktowania części z nich w sposób lepszy (co stanowi faworyzację), części zaś 
w sposób gorszy (co stanowi dyskryminację). Chodzi więc o dwa oblicza tego samego zjawiska.
10 Dane o pakiecie taryfowym „T-Mobile ONE” ze strony internetowej www.t-mobile.com (30.06.2017). Operator T-Mobile wcześniej stosował w USA 
podobną praktykę pod nazwą handlową Binge On (van Schewick, 2016).
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Odpowiednie środki zarządzania ruchem muszą odpowiadać obiektywnym różnicom w wy-
mogach dotyczących technicznej jakości usług w zakresie określonych kategorii ruchu. W tym 
zakresie przepis art. 3 ust. 3 akapit drugi, zdanie drugie rozporządzenia 2015/2120 wyraźnie od-
wołuje się do koncepcji zarządzania ruchem z uwzględnieniem jego klas. Potrzebę stosowania 
odpowiednich technik klasyfikacji podkreśla się w ostatnich latach w literaturze informatycznej 
(zob. Carela-Español, Barlet-Ros, Mula-Valls i Solé-Pareta, 2015, s. 401 oraz literatura powoła-
na tamże w przypisach 2–20). Zarządzanie ruchem według klas polega na odpowiednim ozna-
czaniu pakietów danych odpowiadających poszczególnym kategoriom zawartości, co decyduje 
o sposobie potraktowania pakietu w routerze, np. pakiety składające się na treść nietolerującą 
wysokiego opóźnienia przesyłania danych przekazywane są dalej z routera w pierwszej kolejno-
ści i najszybszą trasą. Można by to interpretować jako faworyzowanie ruchu należącego do tej 
klasy, wiążące się zarazem ze spowolnieniem (dyskryminacją) pakietów z innych klas, otrzymu-
jących niższy priorytet. Takie podejście nie byłoby jednak właściwe. Wskazane rozwiązania służą 
bowiem efektywnemu wykorzystaniu zasobów sieciowych i poprawie jakości usługi dostępowej 
doświadczanej przez użytkownika końcowego, zgodnie z założeniami motywu 9 rozporządzenia 
2015/2120, i odpowiadają zasadzie równości. Faworyzacją (dyskryminacją) można by przeko-
nująco nazwać wyłącznie specyficzne traktowanie ruchu niezwiązane z jego obiektywną charak-
terystyką, a w szczególności powodowane względami handlowymi (zwłaszcza otrzymywaniem 
wynagrodzenia przez operatora) lub odnoszące się do zawartości pochodzącej od konkretnych 
dostawców, a nie wszelkiej zawartości należącej do danej klasy ruchu.

Niemożność stosowania środków zarządzania ruchem uwzględniających jego klasy nega-
tywnie wpływałaby na zaspokojenie potrzeb użytkownika końcowego. W przypadku niektórych 
rodzajów aplikacji i usług internetowych, takich jak gry sieciowe, obniżenie jakości transmi-
sji danych poniżej pewnego minimum sprawia, że te aplikacje i usługi stają się bezużyteczne 
i wszystkie przeznaczone dla nich zasoby sieciowe w praktyce marnują się (Seppänen, Varela 
i Sgora, 2013, s. 577). Odmienne traktowanie obiektywnie różnych kategorii ruchu pozwala za-
pobiec negatywnym zjawiskom tego rodzaju, po pierwsze powodującym niski poziom satysfakcji 
użytkownika końcowego, a po drugie prowadzącym do nieefektywnego wykorzystania zasobów  
sieciowych.

W kontekście odmiennego traktowania różnych kategorii ruchu warto zwrócić uwagę na prob-
lem odpowiedniego klasyfikowania przepływów danych. Może się to odbywać w urządzeniach koń-
cowych, w routerach albo wreszcie w specjalistycznych urządzeniach sieciowych, tzw. middlebox 
(Carpenter i Brim, 2002), dostarczanych operatorom przez wyspecjalizowanych przedsiębiorców. 
Z reguły wykorzystują one oprogramowanie zamknięte, opracowane przez danego dostawcę, jak 
również stworzony przez niego, zamknięty sprzęt. Nauki informatyczne dopiero zaczynają się in-
teresować, na jakich dokładnie zasadach działają urządzenia middlebox w zakresie klasyfikacji 
ruchu (Li, Kakhki, Choffnes, Gill i Mislove, 2016, s. 1). Techniczny sposób działania urządzenia 
middlebox, chroniony tajemnicą przedsiębiorstwa, może być nieznany nawet operatorowi, który 
po prostu zamawia sprzęt zapewniający implementację określonej przez operatora polityki postę-
powania z ruchem (Li i in., 2016, s. 1). W tym kontekście należy się więc spodziewać trudności 
w kontrolowaniu przez regulatora praktyk stosowanych przez operatorów. Z art. 5 ust. 2 rozpo-
rządzenia 2015/2120, normującego kompetencję regulatora do żądania informacji od operatorów, 
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wynika, że ci ostatni powinni tłumaczyć także techniki wykorzystywane przez urządzenia typu 
middlebox, o ile wystąpi o to regulator.

Rozporządzenie 2015/2120 zawiera przepis, który ogranicza spektrum rozwiązań technicznych, 
stosowanych w klasyfikacji ruchu – zgodnie z art. 3 ust. 3 akapit drugi, zdanie ostatnie, odpowied-
nie środki zarządzania ruchem „nie obejmują monitorowania konkretnych treści” (shall not moni-
tor the specific content). BEREC rozumie to w ten sposób, że monitorowanie nie może dotyczyć 
zasobu danych (payload) pakietu warstwy transportowej – a więc tej jego części, która odpowiada 
konkretnej zawartości przesyłanej między użytkownikami końcowymi – może natomiast odnosić 
się do rodzajowych (generic) elementów pakietu, takich jak nagłówek warstwy internetowej lub 
transportowej (BEREC, 2016, pkt 69), obejmujących m.in. informację o wykorzystywanym porcie 
protokołu, co stanowi jedną z pierwotnych metod klasyfikacji ruchu (Dainotti, Pescapé i Claffy, 2012, 
s. 36). Art. 3 ust. 3 rozporządzenia 2015/2120 ustanawia więc zakaz posługiwania się technikami 
głębokiej inspekcji pakietów (Deep Packet Inspection, DPI), które polegają właśnie na uzyskaniu 
dostępu do obszaru danych pakietu i wykorzystaniu informacji zdobytych w ten sposób w celu 
zarządzania ruchem. Jest to o tyle istotne, że z głębokiej inspekcji pakietów korzystają często 
urządzenia middlebox (Bremler-Barr, Harchol, Hay i Koral, 2014). Z rozporządzenia 2015/2120 nie 
wynika natomiast zakaz posługiwania się nowoczesnymi i ciągle rozwijanymi sposobami klasyfika-
cji ruchu, polegającymi m.in. na stosowaniu systemów uczących się (machine learning; algorytmy 
systemów uczących się obejmują m.in. sztuczne sieci neuronowe, drzewa decyzyjne i analizę 
bayesowską – Dainotti, Pescapé i Claffy, 2012, s. 36) – o ile tylko nie wykorzystują one rozwiązań 
z zakresu DPI. Dozwolone w świetle rozporządzenia 2015/2120 czynniki brane pod uwagę przez 
systemy uczące się obejmują np. podstawowe cechy przepływu danych, takie jak: czas trwania 
przepływu, jego rozmiar i średni rozmiar pakietu danych należących do przepływu, jak również 
bardziej szczegółową charakterystykę przepływu, np. rozmiary pierwszych pakietów należących 
do niego lub upływ czasu pomiędzy ich przesłaniem (zob. Dainotti, Pescapé i Claffy, 2012, s. 36).

Precyzyjna identyfikacja klas ruchu jest współcześnie trudna. Zarazem zarządzanie ruchem 
z uwzględnieniem podziału na klasy wydaje się nieuniknione, wobec rosnących oczekiwań użyt-
kowników końcowych co do jakości transmisji danych. Nie należy więc wyprowadzać z rozpo-
rządzenia 2015/2120 zbyt daleko idących restrykcji odnoszących się do klasyfikacji. Dla uznania 
praktyk operatora za zgodne z prawem powinno wystarczyć wykazanie, że dołożył on należytej 
staranności w wyborze metody identyfikacji kategorii ruchu zapewniającej odpowiednio wysoką 
skuteczność. Na podstawie art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2015/2120 regulator może żądać dowodów 
na przeprowadzoną w tym zakresie analizę. Trzeba pamiętać, że nie istnieją metody niezawodne 
– regulator nie powinien więc stwierdzać naruszenia prawa w każdym przypadku, gdy praktyka 
zarządzania ruchem prowadzi do błędnego zaliczenia ruchu do pewnej klasy, lecz wyłącznie wtedy, 
gdy praktyka zawodzi w tym zakresie tak często, że nie można uznać jej stosowania za zgodne 
z zasadą proporcjonalności (gdyż ta wymaga, by stosowany środek rzeczywiście był przydatny 
dla osiągnięcia postawionego celu).

Zgodnie z art. 3 ust. 3 akapit drugi, zdanie ostatnie rozporządzenia 2015/2120, odpowiednie 
środki zarządzania ruchem nie mogą być utrzymywane dłużej, niż jest to konieczne. Nie należy tego 
przepisu rozumieć w ten sposób, że żaden odpowiedni środek zarządzania ruchem nie może być 
stosowany ciągle. Wynika to choćby ze stanowiska BEREC dotyczącego aktywnego zarządzania 
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kolejkami w routerach (AQM). Zdaniem BEREC, tego rodzaju wewnątrzsieciowe mechanizmy 
wspierające kontrolę przeciążenia przez urządzenia końcowe są zgodne z rozporządzeniem 
2015/2120, o ile działają niezależnie od konkretnych aplikacji uruchomionych w urządzeniach koń-
cowych i nie dochodzi z ich wykorzystaniem do obchodzenia przepisów rozporządzenia (BEREC, 
2016, pkt 54 i pkt 65). Choć BEREC nie wspomniał o tym wprost, do dozwolonych elementów 
funkcjonalności AQM bez wątpienia należy korzystanie z jawnego powiadomienia o przeciążeniu 
(Explicit Congestion Notification, ECN). Rozwiązanie to pozwala zasygnalizować odpowiednio 
skonfigurowanemu protokołowi TCP występowanie przeciążenia nie poprzez gubienie pakietów, 
lecz odpowiednie ich oznaczanie (Ramakrishnan, Floyd i Black, 2001). Ostatecznie wydaje się, 
że nie można podważać zgodności z prawem takiego środka, który bazuje na oprogramowaniu na 
stałe zainstalowanym w urządzeniu sieciowym, o ile spełnia on warunki określone w art. 3 ust. 3. 
Na żądanie regulatora, operator ma obowiązek uzasadnić czasowy aspekt stosowania środków 
zarządzania ruchem, na podstawie art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2015/2120.

3.	Wyjątkowe	środki	zarządzania	ruchem

Jak wspomniano wyżej, konstrukcja przepisu art. 3 ust. 3 rozporządzenia 2015/2120 stwarza 
wrażenie, że wyjątkowe środki zarządzania ruchem nie muszą spełniać wymogów przewidzianych 
dla środków odpowiednich. Takie stanowisko nie jest jednak przekonujące. Niezależnie od literal-
nego brzmienia art. 3 ust. 3 akapit trzeci w zw. z akapitem drugim, środki wyjątkowe muszą być 
przejrzyste w tym znaczeniu, że zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2015/2120 operator 
ma obowiązek objaśnić użytkownikowi końcowemu w umowie ich wpływ na jakość jego usługi 
dostępu do Internetu, prywatność oraz ochronę danych osobowych. Operator jest także obowią-
zany udzielać informacji regulatorowi o stosowanych środkach wyjątkowych, na podstawie art. 5 
ust. 2 rozporządzenia 2015/2120.

Zgodnie z motywem 11 rozporządzenia 2015/2120, środki wyjątkowe muszą też odpowiadać 
zasadzie proporcjonalności, ze szczególnym uwzględnieniem wymagania konieczności, wprost 
wskazanego w art. 3 ust. 3 akapit trzeci. Niedopuszczalne jest także wykraczanie poza odpowied-
nie środki zarządzania ruchem ze względów handlowych, gdyż wzięcie tych ostatnich pod uwagę 
nie mieści się w granicach środków wyjątkowych ustanowionych przez cele wymienione w literach 
a–c komentowanego przepisu. Środki te powinny też co do zasady brać pod uwagę obiektywne 
różnice pomiędzy poszczególnymi klasami ruchu – w szczególności w związku z zapobieganiem 
przeciążeniu i jego łagodzeniem można stosować tylko takie środki wyjątkowe, które tak samo 
traktują poszczególne kategorie ruchu. W tym ostatnim przypadku, gdyby np. transmisja strumie-
niowa zawartości audiowizualnej pochodzącej od jednego tylko dostawcy usług tego rodzaju gro-
ziła zapaścią sieci z przeciążenia, należałoby zastosować wyjątkowe środki zarządzania ruchem 
w stosunku do wszystkich dostawców tej kategorii, a nie tylko tego jednego.

Spośród warunków, które generalnie muszą spełniać środki zarządzania ruchem, do środ-
ków wyjątkowych może nie znaleźć zastosowania wymóg ich niedyskryminacyjnego charakte-
ru – wykładnia art. 3 ust. 3 akapit trzeci, przedstawiona w następnym akapicie, nie pozostawia 
wątpliwości, że środki wyjątkowe mogą ewentualnie uzasadniać dyskryminację części ruchu in-
ternetowego, o ile odpowiadałoby to kryterium proporcjonalności. Środki te mogą także polegać 
na monitorowaniu konkretnych treści, czyli m.in. na głębokiej inspekcji pakietów DPI, ale także 
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z uwzględnieniem wymagań proporcjonalności. Nie jest jednak dopuszczalne permanentne mo-
nitorowanie treści wszystkich pakietów danych przesyłanych w sieci operatora w tym celu, by 
czasem na tej podstawie ujawnić wystąpienie okoliczności uzasadniającej uruchomienie wyjąt-
kowego środka zarządzania ruchem.

W odróżnieniu od odpowiednich środków zarządzania ruchem, środki wyjątkowe mogą polegać 
na podejmowaniu działań wymienionych w art. 3 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia 2015/2120. 
Są więc dopuszczalne m.in. blokowanie, spowalnianie, zmiana, ograniczenie, pogarszanie jakości, 
dyskryminowanie (faworyzowanie) oraz ingerowanie w określone treści, aplikacje lub usługi lub 
poszczególne ich kategorie – ale wyłącznie wtedy, gdy danego rodzaju działanie jest konieczne 
do realizacji celów określonych w art. 3 ust. 3 akapit trzeci, lit. a–c. W szczególności tylko w osta-
teczności należy blokować dostęp do zawartości internetowej, gdyż stanowi to najdalej idący 
wyjątek od zasady neutralności sieciowej. W przypadku stosowania środków w celu zapewnienia 
zgodności z aktami prawodawczymi UE lub przepisami prawa krajowego (art. 3 ust. 3 akapit trzeci, 
lit. a rozporządzenia 2015/2120), wybór technicznego sposobu oddziaływania na ruch internetowy 
może zostać narzucony operatorowi z góry przez normę prawną lub akt stosowania prawa przez 
organ władzy publicznej. Przykładowo, art. 15f ust. 5 pkt 1 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 471 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców telekomunikacyj-
nych obowiązek nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wpisanych do 
rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z tą ustawą – chodzi więc 
o blokowanie w rozumieniu rozporządzenia 2015/2120. Z kolei w przypadku środków służących 
utrzymaniu integralności i bezpieczeństwa sieci oraz zapobieganiu i łagodzeniu skutków przecią-
żenia sieci (art. 3 ust. 3 akapit trzeci, lit. b i c rozporządzenia 2015/2120), zawsze to sam operator 
będzie musiał wybrać rozwiązanie techniczne służące realizacji wskazanych celów, a zarazem 
zgodne z warunkami określonymi w rozporządzeniu.

Cele implementacji wyjątkowych środków zarządzania ruchem wymienione w lit. a i b roz-
porządzenia 2015/2120 zostały precyzyjnie i przekonująco objaśnione w motywach 13 i 14 tego 
aktu prawnego, w wytycznych BEREC (BEREC, 2016, pnkt 81–87) oraz w literaturze (Piątek, 
2017, s. 213–226). Zważywszy na ograniczone ramy artykułu, nie wydaje się celowe powtarzanie 
tych ustaleń. Zajęcia stanowiska wymaga za to przepis art. 3 ust. 3 lit. c, zgodnie z którym celem 
uzasadniającym stosowanie wyjątkowych środków zarządzania ruchem jest zapobieganie grożą-
cym przeciążeniom sieci oraz złagodzenie skutków wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia 
sieci, o ile równoważne kategorie ruchu11 są traktowane równo. Treść przepisu budzi poważne 
wątpliwości w części wzmiankującej „grożące przeciążenie sieci” – tym bardziej że nie została 
opatrzona stosownym, obszernym komentarzem w motywach rozporządzenia ani też nie objaśnił 
jej BEREC w wytycznych. Z powołanego przepisu zdaje się wynikać, że wszelkie „grożące prze-
ciążenie sieci” może uzasadniać stosowanie wyjątkowych środków zarządzania ruchem. Jednak, 
jak wspomniano wyżej, BEREC zaliczył wewnątrzsieciowe mechanizmy wspierające kontrolę 
przeciążenia przez urządzenia końcowe, w tym AQM, do kategorii odpowiednich środków zarzą-
dzania ruchem. Nie jest to dziwne, skoro – co opisano w punkcie drugim – to właśnie potrzeba 
reakcji na przeciążenie stymulowała na przestrzeni lat systematyczny rozwój technik w zakresie 

11 W istocie w polskiej wersji rozporządzenia mowa jest tutaj o „rodzajach transferu danych” w miejsce angielskiego categories of traffic, co wprowadza 
niepotrzebną konfuzję w kontekście systematycznego posługiwania się w rozporządzeniu wyrażeniem „kategorii ruchu”.
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zarządzania ruchem – jeśli nie wszystkich, to większości. Wydaje się więc, że „grożące przecią-
żenie” z art. 3 ust. 3 lit. c należy rozumieć wąsko jako nieuniknione lub wielce prawdopodobne 
(w razie braku zdecydowanej reakcji) wystąpienie zapaści jednego lub więcej urządzeń sieciowych, 
a więc całkowitej utraty zdolności do przyjmowania kolejnych pakietów danych. Samo powsta-
wanie kolejek w buforach routerów, skutecznie mitygowane przez środki odpowiednie, takie jak 
aktywne zarządzanie kolejkami, nie uprawnia więc do aktywowania środków wyjątkowych. Taka 
zwężająca wykładnia jest bardziej satysfakcjonująca niż wykładnia literalna, dająca operatorom 
zbyt szerokie pole do wdrażania środków wyjątkowych, co zagraża prawom użytkowników koń-
cowych usługi dostępu do Internetu.

4.		Postanowienia	umowne	i	praktyki	handlowe	niebędące	środkami	zarządzania	ruchem	
oraz	ich	dopuszczalność

Środki zarządzania ruchem unormowane w rozporządzeniu 2015/2120 oznaczają wyłącznie 
określone rozwiązania techniczne, stosowane w urządzeniach sieciowych służących obsłudze 
ruchu internetowego przez operatora. Nie podpadają pod to pojęcie inne metody oddziaływania 
przez operatorów na sposób korzystania przez użytkowników końcowych z ich usługi dostępu do 
Internetu. Chodzi m.in. o postanowienia umowne i praktyki handlowe. 

Jak ustalił BEREC w 2012 r., niektórzy dostawcy usługi dostępu do Internetu przewidywali 
w umowach zawieranych z użytkownikami końcowymi ograniczenia lub wyłączenia korzystania 
z niektórych usług lub aplikacji internetowych, za czym nie szło jednak wdrożenie konkretnych 
rozwiązań technicznych, służących efektywnemu wyegzekwowaniu tych restrykcji (BEREC, 2012, 
s. 8). Po wejściu w życie rozporządzenia 2015/2120 postanowienia umowne tego rodzaju należy 
uznać za niedopuszczalne w świetle art. 3 ust. 2 powoływanego aktu prawnego – nie stanowią one 
jednak środków zarządzania ruchem, nie podlegają więc ocenie na podstawie art. 3 ust. 3 i ust. 4.

Nie jest też środkiem zarządzania ruchem takie ułożenie oferty przedstawionej użytkownikowi 
końcowemu, które zachęcałoby go do ograniczenia korzystania z Internetu w określonych godzi-
nach – np. oferowanie w sieciach mobilnych pakietu danych do wykorzystania wyłącznie w okre-
ślonych godzinach, m.in. w nocy, albo oferowanie pakietów danych na warunkach promocyjnych 
tym użytkownikom końcowym, którzy powstrzymują się od intensywnego korzystania z Internetu 
w godzinach wzmożonego ruchu. Niezależnie od niezaliczenia takich praktyk i związanych z nimi 
postanowień umownych do środków zarządzania ruchem, należy uznać je za dopuszczalne.

Do praktyk handlowych, a nie środków zarządzania ruchem, należy zaliczyć działania mar-
ketingowe, mające na celu ukształtowanie struktury konsumowanej lub udostępnianej zawartości 
internetowej, a w szczególności informowanie w przekazach handlowych o opisanych wyżej dodat-
kowych korzyściach wynikających ze specyficznych sposobów korzystania z Internetu. Działania 
takie nie są sprzeczne z rozporządzeniem 2015/2120.

Zagadnieniem szczególnie interesującym jest stosowanie rozproszonych systemów do-
starczania treści (Content Delivery Network, CDN). Chodzi o rozproszony zespół serwerów, na 
których przechowuje się te spośród danych pochodzących od dostawców zawartości, które są 
najczęściej pobierane przez użytkowników końcowych, a przechowanie to następuje blisko tych 
ostatnich, np. w obrębie własnej sieci ich dostawcy usług dostępu do Internetu. Rozproszony 
system dostarczania treści pozwala odciążyć główny serwer dostawcy zawartości, a także sieć 
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szkieletową (Gourdin, Maillé, Simon i Tuffin, 2017, s. 2; Grunwald, 2011, s. 426). Dane pobie-
rane z CDN przez użytkownika końcowego pokonują krótszą drogę w Internecie niż w przypad-
ku ich pobrania z głównego serwera, docierają więc do użytkownika szybciej (Grunwald, 2011, 
s. 426), a zarazem ich każdorazowe przesłanie do tego ostatniego nie wiąże się z koniecznością 
ponoszenia opłat za tranzyt w połączonych sieciach. Tranzyt należy opłacić tylko jednorazowo, 
w związku z pierwotnym przesłaniem danych do CDN z serwera głównego dostawcy zawartości 
(Gourdin i in, 2017, s. 2–3). Usługi rozproszonego systemu dostarczania treści świadczą z reguły 
za wynagrodzeniem wyspecjalizowani przedsiębiorcy, niebędący zarazem dostawcami usług do-
stępu do Internetu (np. Akamai, Limelight Networks). Nie budzi to zastrzeżeń z punktu widzenia 
rozporządzenia 2015/2120, podobnie jak stworzenie własnego CDN przez samego dostawcę 
zawartości (co stosują np. Google i Netflix) oraz działalność pośredników w zakresie usług CDN 
(zob. Mukerjee, Bozkurt, Maggs, Seshan, Zhang, 2016). Rozproszony system dostarczania 
treści może jednak zbudować także operator, oferując usługi wybranym przez siebie dostaw-
com zawartości internetowej (Sharma, Venkataramani, Sitaraman, 2013). Wykładnia przepisów 
rozporządzenia 2015/2120 nie pozwala zaliczyć usług CDN do kategorii środków zarządzania 
ruchem, choć w ujęciu funkcjonalnym te pierwsze pełnią podobną rolę do tych drugich (choćby 
w zakresie odciążenia sieci lub obniżenia kosztów tranzytu danych). Można je natomiast uznać 
za praktyki handlowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2015/2120, jeżeli świadczy 
je sam operator. Motyw 7 rozporządzenia 2015/2120 wskazuje, że takie praktyki nie mogą służyć 
obchodzeniu jego przepisów. Co prawda wytyczne BEREC polecają w tym zakresie szczególnej 
uwadze regulatorów wyłącznie reguły odnoszące się do połączenia sieci (BEREC, 2016, pkt 6). 
Nie można jednak wykluczyć zaliczenia do tej kategorii także niektórych wariantów usług CDN, 
jeżeli prowadziłyby one do faworyzowania przez operatora wybranych przez niego dostawców 
zawartości internetowej. Taki charakter miałoby zawarcie przez operatora umowy dotyczącej 
świadczenia usług CDN na rzecz konkretnego dostawcy zawartości – jednego z wielu oferujących 
zawartość danego rodzaju – zwłaszcza za wynagrodzeniem. Żadnych zastrzeżeń regulatora nie 
powinno jednak budzić stworzenie przez dostawcę usługi dostępu do Internetu rozproszonego 
systemu dostarczania treści, którego zasoby byłyby dynamicznie wykorzystywane do nieodpłat-
nego przechowywania zawartości pochodzącej od wszelkich dostawców, w odpowiedzi na jej 
aktualną popularność wśród użytkowników końcowych.

Należy pamiętać, że niezaliczenie postanowień umownych i praktyk handlowych do środ-
ków zarządzania ruchem nie oznacza zarazem, że mogą być one stosowane bez ograniczeń. 
Rozporządzenie 2015/2120 w art. 3 ust. 2 zakazuje ich wykorzystywania przez operatorów w spo-
sób, który ogranicza prawa użytkownika końcowego. Szczegółowe omówienie tych zagadnień 
wykracza jednak poza ramy niniejszego artykułu.

V.	Podsumowanie
Zarządzanie ruchem, będące jednym z istotnych zagadnień poruszanych w dyskusji nad 

neutralnością sieciową, na terenie UE zostało unormowane w rozporządzeniu 2015/2120. W ar-
tykule wskazano, że nie można dokonać prawidłowej wykładni przepisów tego aktu prawnego 
bez znajomości technicznych aspektów przesyłania danych w Internecie. Zarządzanie ruchem 
w rozumieniu rozporządzenia należy rozumieć szeroko, w związku z potrzebą wszechstronnej 
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ochrony praw użytkowników końcowych usługi dostępu do Internetu. Oznacza ono wszelkie spo-
soby postępowania z danymi przesyłanymi w sieci danego operatora, polegające na stosowaniu 
rozwiązań technicznych zaimplementowanych w urządzeniach sieciowych (zarówno w przypadku 
rozproszonego zarządzania siecią, jak i sieci programowalnych).

W artykule opisano środki zarządzania ruchem z uwzględnieniem wprowadzonego w roz-
porządzeniu 2015/2120 podziału na środki odpowiednie oraz wykraczające poza odpowiednie, 
zwane w literaturze wyjątkowymi.

W związku z odpowiednim środkami zarządzania ruchem, bardzo istotne jest dopuszczenie 
w rozporządzeniu 2015/2120 zróżnicowanego traktowania pakietów danych odpowiadających 
kategoriom ruchu, wyodrębnionym na podstawie jego obiektywnej charakterystyki w zakresie 
wymagań jakościowych. Narzędzia klasyfikacji stosowane przez dostawców usługi dostępu do 
Internetu, do których zalicza się m.in. nowoczesne systemy uczące się, powinny prowadzić do 
możliwie precyzyjnego identyfikowania kategorii ruchu, choć wcale nie muszą być całkowicie 
niezawodne, co powinien brać pod uwagę regulator. Nie mogą one jednak korzystać z głębokiej 
inspekcji pakietów. Odpowiednie zarządzanie ruchem polega na stosowaniu nie tylko prostych 
rozwiązań technicznych, takich jak pasywne zarządzanie kolejkami w routerach, lecz także technik 
złożonych, w tym aktywnego zarządzania kolejkami AQM, pozwalającego zapobiegać pogłębianiu 
się stanu przeciążenia sieci.

Wyjątkowe środki zarządzania ruchem muszą co do zasady mieć charakter przejrzysty i pro-
porcjonalny, ale zarazem wyjątkowo mogą prowadzić do dyskryminacji. W razie konieczności do-
puszczalne jest także monitorowanie przez nie konkretnych treści. W uzasadnionych przypadkach 
mogą też polegać, w odróżnieniu od środków odpowiednich, na blokowaniu, spowalnianiu, zmianie, 
ograniczeniu, pogarszaniu jakości oraz ingerowaniu w zawartość internetową, o ile odpowiada to 
zasadzie proporcjonalności i celom określonym w rozporządzeniu. W kontekście zapobiegania 
przeciążeniu środki wyjątkowe powinny być stosowane wyłącznie w przypadku grożącej urzą-
dzeniom sieciowym zapaści z przeciążenia.

Do środków zarządzania ruchem nie można zaliczyć wszystkich działań podejmowanych 
przez operatorów w celu oddziaływania na ruch w ich sieciach. Dotyczy to w szczególności posta-
nowień umownych (ewentualnie zawartych w regulaminach) i praktyk handlowych. Do tej ostatniej 
kategorii należy oferowanie przez samego dostawcę usługi dostępu do Internetu usług w zakresie 
rozproszonych systemów dostarczania treści CDN. Jeżeli operator prowadzi taką działalność za 
wynagrodzeniem, na podstawie umowy zawartej z jednym tylko dostawcą zawartości interneto-
wej, może to zostać uznane za obchodzenie przepisów rozporządzenia 2015/2120 dotyczących 
równego traktowania ruchu.
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Streszczenie
Artykuł poświęcony jest technologiom informacyjno-komunikacyjnym (ICT) w sektorze ochrony 
zdrowia. Scharakteryzowano pojęcia prawne dotyczące omawianej problematyki. Podkreślono 
zagrożenia związane z kwestią ochrony danych wrażliwych, do których należą między innymi 
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I.	Wprowadzenie
Dzięki szybkiemu rozwojowi i upowszechnieniu Internetu udostępnione zostały praktycznie 

nieograniczone zasoby informacji, które mogą być szybko przetwarzane i przesyłane. Teksty, 
obrazy, dźwięki przekazywane w globalnej sieci stały się poszukiwanym towarem, dostępnym 
w każdym miejscu i czasie. Początek XXI wieku wyznacza nowy etap w rozwoju społecznym – po-
jawienie się społeczeństwa informacyjnego, definiowanego jako wysoko rozwinięte społeczeństwo, 
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w którym zapewniony jest pełen dostęp do usług i informacji przy użyciu technologii informacyjno-
-komunikacyjnych (ICT) (Bangemann, 1994)1. 

Coraz częściej sieć wykorzystywana jest nie tylko do pozyskiwania, przetwarzana i przesy-
łania informacji między ludźmi – użytkownikami Internetu, lecz także do pozyskiwania i wymiany 
danych między urządzeniami podłączonymi do sieci. Wszelkie urządzenia podłączone do sieci, 
których oprogramowanie umożliwia zdalnie nimi sterowanie tworzą tzw. Internet rzeczy (Internet 
of Things, IoT). Ściślej rzecz ujmując IoT może być traktowany jako pewien podzbiór Internetu, 
obejmujący komunikujące się ze sobą urządzenia, przestrzeń komunikacji tych urządzeń oraz 
wszelkie przetwarzane dane (rys. 1).

Rysunek 1. Internet rzeczy

2 

Rysunek 1. Internet rzeczy 

 
Źródło: SAS Institute. 
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przykładów…, http). Pionierskim w skali światowej przykładem wykorzystywania najnowszych technologii 
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Wykorzystywane w projekcie urządzenie Comarch NoMED-AF składa się z: kamizelki do badania EKG, 
rejestratora umieszczanego w kamizelce oraz bezobsługowej stacji transmisyjnej, przesyłającej sygnał 
badania EKG do centrali w Zabrzu. Kamizelki skonstruowane są w taki sposób, aby w jak najmniejszym 
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podmiotu danych stosownego upoważnienia do przetwarzania danych) uzyska do nich dostęp, 
mamy wtedy do czynienia z naruszeniem prawa do prywatności.

Zastosowanie ICT, w tym szczególnie Internetu rzeczy w nauce i przemyśle może kompletnie 
zmienić codzienne życie i to już w najbliższej przyszłości. Prawdziwa rewolucja ma szansę do-
konać się w medycynie i ochronie zdrowia – począwszy od stosowania inteligentnych systemów 
wspomagających diagnozowanie, przez specjalnie projektowane czujniki monitorujące bieżący 
stan zdrowia, aż do wysoce wyspecjalizowanych technologii umożliwiających zdalne stosowanie 
procedur medycznych. Przykładami implementowania Internetu rzeczy w ochronie zdrowia mogą 
być m.in.: czasowe tatuaże oparte na półprzewodnikach, monitorujących procesy życiowe życia 
płodowego dziecka oraz jego matki – wraz z oprogramowaniem ostrzegającym przed możliwością 
przedwczesnego porodu czy smart soczewki dla diabetyków, wyposażone w możliwość transmisji 
danych, dokonujące pomiaru poziomu cukru (5 przykładów…, http). Pionierskim w skali światowej 
przykładem wykorzystywania najnowszych technologii jest prowadzony od 2017 r. polski projekt 
NoMED-AF (nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków), którego 
celem jest próba wykrycia częstości występowania migotania przedsionków, w tym tzw. niemego, 
tj. bezobjawowego migotania przedsionków. Wykorzystywane w projekcie urządzenie Comarch 
NoMED-AF składa się z: kamizelki do badania EKG, rejestratora umieszczanego w kamizelce 
oraz bezobsługowej stacji transmisyjnej, przesyłającej sygnał badania EKG do centrali w Zabrzu. 
Kamizelki skonstruowane są w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały pacjentom 
normalne funkcjonowanie, jednocześnie zapewniając wysokiej jakości, prawidłowe, długookresowe, 
bo trwające do 30 dni badanie pracy serca przez rejestrację sygnału EKG (COMARCH, 2017). 

Nie można zapominać o rzeczach wydawałoby się prozaicznych, które mogą znacząco ułatwić 
życie i pacjenta, i lekarza, takich jak dokumentacja medyczna prowadzona w formie elektronicznej 
oraz systemy umożliwiające wymianę informacji w czasie rzeczywistym. Dostępność dokumentów 
w wersji elektronicznej (oraz digitalizacja dokumentów papierowych) jest ważna, jednak kluczową 
sprawą jest możliwość zapewnienia płynnej, szybkiej i przede wszystkim bezpiecznej wymiany 
danych między różnymi podmiotami ochrony zdrowia, m.in. szpitalami, ośrodkami zdrowia, lekarza-
mi rodzinnymi – niezależnie od publicznego czy prywatnego źródła ich finansowania. Zagrożenia 
związane z wdrożeniem i stosowaniem Internetu rzeczy w ochronie zdrowia, w szczególności 
zaś Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz analiza stanu informatyzacji ochrony zdrowia 
w Polsce, są szczególnym przedmiotem analizy w niniejszym artykule. 

II.	Uwarunkowania	prawne	technologii	
informacyjno-komunikacyjnych

Pojęcie ICT obejmuje wszelkie media umożliwiające komunikację (w tym Internet, sieci prze-
wodowe i bezprzewodowe, telefonię stacjonarną, komórkową i satelitarną, technologie komunikacji 
dźwięku i obrazu, radio, telewizje itp.) oraz zapis informacji (pamięci przenośne, dyski twarde, 
dyski CD/DVD, taśmy itp.), a także sprzęty umożliwiające przetwarzanie informacji (np. kompu-
tery osobiste, serwery, klastry, sieci komputerowe), wraz z oprogramowaniem umożliwiającym 
przetwarzanie i przesyłanie danych (Słownik pojęć Strategii Rozwoju Transportu, 2017).

Polskie prawo posługuje się określeniem „system teleinformatyczny”, które to pojęcie de-
finiują: art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 



31 Ewa M. Kwiatkowska, Małgorzata Skórzewska-Amberg            Technologie informacyjno-komunikacyjne w ochronie zdrowia…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 7(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.6.2

realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2017, poz. 570) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1219), określając system 
teleinformatyczny jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń i oprogramowania zapew-
niający przetwarzanie (w tym ich przechowywanie, wysyłanie i odbieranie) danych w sieciach  
telekomunikacyjnych2.

Przestrzeń, w której przesyłane są dane i komunikaty między systemami teleinformatyczny-
mi, określana jest mianem cyberprzestrzeni (Maurer, 2011). Definicja legalna cyberprzestrzeni 
znajduje się w art. 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompeten-
cjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 851 ze zm.), który określa cyberprzestrzeń jako 
przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne wraz 
z powiązaniami między nimi oraz relacjami z użytkownikami. 

Prywatność można określić jako sferę zastrzeżoną do wyłącznej dyspozycji konkretnego 
człowieka. Prawo do prywatności obejmuje m.in.: prawo do ochrony wizerunku, czci, miru domo-
wego czy prawo do tajemnicy komunikowania się. Zakres prawa do prywatności jest pojęciem 
trudnym do zdefiniowania, gdyż każdorazowo uzależniony będzie od decyzji jednostki. To co dla 
jednych jest naruszeniem prywatności (np. upublicznienie wizerunku), dla innych będzie działa-
niem neutralnym czy wręcz pożądanym (np. dla celebryty). 

Przyznane w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do ochrony prawnej prze-
ciwko ingerencjom w prywatność oraz zobowiązanie do pozytywnej ochrony życia prywatnego 
i rodzinnego, mieszkania i korespondencji, według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i Europejskiej Komisji Praw Człowieka oznaczają dla jednostki m.in.: możliwość nieskrępowanego 
nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi według swojego wyboru, możliwość decydowania o za-
kresie ujawniania dotyczącej jej informacji, uniemożliwienie przejęcia przez osoby nieuprawnione 
wiadomości przekazywanych za pomocą wszelkich sposobów komunikowania się i zagwaranto-
wanie dotarcia informacji do adresata (Hofmański, 1997).

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 47 stanowi o ochronie życia prywatnego, która 
obejmuje także autonomię informacyjną (art. 51 Konstytucji), oznaczającą prawo do samodziel-
nego decydowania o ujawnieniu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do 
sprawowania kontroli nad takimi informacjami, jeżeli znajdują się w posiadaniu innych podmiotów3. 
W wyroku z dnia 12 listopada 2002 r. Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że istota autonomii infor-
macyjnej każdego człowieka sprowadza się do pozostawienia każdemu swobody w określeniu 
sfery dostępności dla innych wiedzy o sobie4.

O zakresie przetwarzanych informacji i kręgu osób, którym są one udostępniane decyduje 
ten, którego dane dotyczą. Większość ludzi nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, jak wiele da-
nych o sobie ujawnia, i jak dużym zagrożeniem dla prywatności może stać się niekontrolowane 
udostępnienie zbyt wielu takich danych. 

2 Przetwarzanie odbywa się za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego przeznaczonego do podłączenia bezpośred-
nio lub pośrednio do zakończeń sieci (telekomunikacyjne urządzenie końcowe, art. 2 pkt 43 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne  
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1489, ze zm.).
3 Por. wyr. TK z 19.02.2002 r., K3/01 (OTK ZU Nr 1/A/2002, poz. 3).
4 Wyr.TK z 12.11.2002 r., SK40/01 (OTK ZU 2002 r. Nr 6, poz. 81).
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III.	Elektroniczna	Dokumentacja	Medyczna	 
–	uregulowania	prawne

Z technicznego punktu widzenia Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) jest to baza 
danych, w której jest zapisana i przechowywana całość lub część indywidualnej (dotyczącej 
konkretnego pacjenta) i zbiorczej (dotyczącej grup pacjentów) dokumentacji medycznej. Aby 
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna zapewniała pełną funkcjonalność, musi być ona częścią 
systemu wymiany danych umożliwiającego dostęp do dokumentacji w dowolnym miejscu i czasie 
przez wszystkie upoważnione do tego osoby, w tym pacjenta, którego dokumentacja ta dotyczy.

Definicja legalna EDM zawarta jest w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1535), który określa ją jako dokument elektro-
niczny umożliwiający usługobiorcy uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej od świadczeniodawcy 
określonego w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych5 (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1793 ze zm.), ogólnodostępnej 
apteki lub punktu aptecznego oraz wytworzoną w postaci elektronicznej indywidualną dokumen-
tację medyczną (z wyłączeniem skierowań)6. Sposób prowadzenia i udostępniania dokumentacji 
medycznej regulowany jest przez ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawę 
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2017, poz. 
1318). Zgodnie z art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia od 1 stycznia 2018 r. 
forma elektroniczna będzie jedyną formą prowadzenia dokumentacji medycznej. 

Gromadzenie i przetwarzanie danych o pacjentach nierozerwalnie związane jest z koniecz-
nością zapewnienia ochrony prywatności pacjentów, których dane są przetwarzane. W przypad-
ku pacjentów można próbować wyróżnić dwie kategorie przetwarzanych danych: „zwykłe” dane 
osobowe oraz tzw. wrażliwe dane osobowe.

Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, 
poz. 922) definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub moż-
liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zatem „danymi osobowymi są wszelkie informacje do-
tyczące zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby, a nie tylko takie informacje, które 
same służą identyfikacji” (Barta, Fajgielski i Markiewicz, 2015, s. 344). Polskie prawo posługuje się 
określeniem danych osobowych zarówno w odniesieniu do danych bezpośrednio służących iden-
tyfikacji osoby (danych personalnych), jak i danych prywatnych rozumianych jako dane dotyczące 
życia prywatnego osoby, np. stan cywilny, stan zdrowia. Możliwość jakiegokolwiek przetwarzania 
danych osobowych (gromadzenia, usuwania, przesyłania, modyfikowania itp.) uzależniona jest 
od zgody podmiotu danych (osoby, której dane dotyczą).

Dane tzw. wrażliwe są to dane, określone w art. 27 ust. 1 ustawy, dotyczące szczególnych 
kategorii informacji, których ujawnienie mogłoby narazić podmiot danych na szkodę. Do kategorii 
danych wrażliwych należą m.in. dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym i nałogach, a więc 

5 Świadczeniodawcą jest podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, inna osoba fizyczna – posiada-
jąca fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielająca ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, podmiot realizujący 
czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.
6 Sposób wytwarzania takiej dokumentacji regulowany jest w: rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z. 2015 r., poz. 2069), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 25.02. 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 249) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 26.02.2016 r. w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 258).
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takie, które stanowią integralną część informacji przechowywanych w dokumentacji medycznej 
pacjenta. Przetwarzanie danych wrażliwych jest co do zasady zabronione, jednak ustawa przewi-
duje wyjątki określone w art. 27 ust. 2. Należy do nich przetwarzanie prowadzone w celu ochrony 
stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące 
się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem 
usług medycznych, jeśli tylko zapewnione są pełne gwarancje ochrony danych osobowych (art. 27 
ust. 2 pkt 7 ustawy).

Dokumentacja medyczna, która zawiera dane identyfikujące pacjenta wraz z opisem stanu 
zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych (art. 25 ustawy o prawach pa-
cjenta) podlega zatem szczególnej ochronie, ze względu na przetwarzanie nie tylko „zwykłych” 
danych osobowych, lecz także danych wrażliwych. 

IV.	System	Informacji	Medycznej
System Informacji Medycznej (SIM), zgodnie z definicją zawartą w art. 10 ustawy o systemie 

informacji w ochronie zdrowia, jest to system teleinformatyczny, który umożliwia przetwarzanie 
danych dotyczących świadczeń zdrowotnych. Informacje te udostępniane są przez systemy tele-
informatyczne usługodawców zapewniających świadczenia zdrowotne. Upraszczając można po-
wiedzieć, że system informacji medycznej zapewnia udostępnianie i przetwarzanie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej.

Każdy system informatyczny, w którym przetwarzane są dane, aby był systemem wiarygod-
nym dla użytkowników wymaga zapewnienia co najmniej czterech podstawowych cech: poufno-
ści, integralności, uwierzytelnienia i niezaprzeczalności. Poufność ma gwarantować, że dostęp 
do danych jest możliwy wyłącznie dla osoby uprawnionej; uwierzytelnienie, że tożsamość osób 
uzyskujących dostęp do systemu i dokonujących w nim jakichkolwiek czynności jest potwierdzo-
na, niezaprzeczalność zaś oznacza, że nikt, kto dokonał jakiejś czynności w systemie nie może 
temu zaprzeczyć. Bezwzględnie jedną z najbardziej fundamentalnych cech funkcji bezpieczeń-
stwa gwarantujących wiarygodność danych w systemie informatycznym jest integralność, która 
gwarantuje nienaruszalność przetwarzanych danych, tzn. zapewnia, że dane nie zostały w żad-
nym momencie zmienione w sposób nieuprawniony, a jeśli została podjęta próba ingerencji w ich 
treść, to fakt ten zostanie natychmiast wykryty.

Systemy teleinformatyczne, w których prowadzona jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 
muszą spełniać warunki, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz.U. 2015, poz. 2069). Paragraf 80 tego rozporządzenia7 wymaga od systemu teleinforma-
tycznego zapewnienia m.in.: zabezpieczenia dokumentacji przed jej uszkodzeniem lub utratą, 
integralności treści dokumentacji, stałego i autoryzowanego dostępu do dokumentacji dla osób 
uprawnionych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych. Kolejne przepisy tego 
rozporządzenia (§§ 82, 83 i 86)8 określają warunki utrwalania, udostępniania i zabezpieczania 

7 Odpowiednio: § 61 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania 
dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz § 51 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz 
sposobu jej przetwarzania.
8 Odpowiednio: §§ 63, 64 i 67 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz spo-
sobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz  
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Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (integralność, poufność, uwierzytelnienie, niezaprzeczal-
ność). Format Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przetwarzanej i udostępnianej w Systemie 
Informacji Medycznej, warunki organizacyjno-techniczne jej przetwarzania, udostępniania, au-
toryzacji i zabezpieczenia uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 
2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz.U. 2013, poz. 463).

W ostatnich latach rozwijany jest projekt Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy 
i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Platforma P1). Platforma P1 pro-
jektowana jest jako zespół systemów informatycznych, mających na celu usprawnienie procesów 
planowania i realizacji świadczeń zdrowotnych, monitorowanie ich realizacji, zapewnienie dostę-
pu do informacji o udzielanych świadczeniach oraz publikowanie informacji w obszarze ochrony 
zdrowia (CSIOZ, http). Celem wdrażanych rozwiązań jest umożliwienie tworzenia, gromadzenia 
i analizy informacji o zdarzeniach medycznych9. Platforma P1 ma zarządzać m.in. dostępem do 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, systemu e-skierowań oraz systemu e-recept.

V.	Elektroniczna	Dokumentacja	Medyczna	w	praktyce
Od grudnia 2015 r. możliwe jest świadczenie usług medycznych na odległość. Dotychczas 

nie rozwiązano jednak problemów związanych z ochroną danych medycznych, będących spe-
cjalną kategorią danych osobowych (tzw. dane wrażliwe). Ośrodki opieki zdrowotnej powinny je 
właściwie zabezpieczać, archiwizować, a także zapewnić bezpieczne ich przekazywanie drogą 
elektroniczną. Prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej niezbędne 
jest do świadczenia usług telemedycznych (Kucharczyk, 2016). Jednak w dalszym ciągu doku-
mentacja medyczna w Polsce jest prowadzona głównie w formie papierowej. Niewiele ośrodków 
medycznych prowadzi ją w formie elektronicznej, choć prowadzenie dokumentacji medycznej 
w formie innej niż elektroniczna (tzn. w formie papierowej), zgodnie z art. 56 ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia możliwe jest jedynie do 31 grudnia 2017 r. Pierwotnym terminem 
wprowadzenia wyłącznie formy elektronicznej prowadzenia dokumentacji medycznej był 1 sierpnia 
2014 r. Termin ten przesunięto do dnia 1 sierpnia 2017 r. Obecnie obowiązujący termin 1 stycz-
nia 2018 r. wprowadzono nowelizacją z 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1991). Niestety 
zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia wskazują, że termin wprowadzenia obowiązku prowadzenia 
dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej zostanie najprawdopodobniej prze-
sunięty raz jeszcze – ze względu na brak wystarczającego przygotowania podmiotów ochrony 
zdrowia do tej zmiany. Ostatecznie, wprowadzenie w życie tego obowiązku ma zagwarantować 
zwiększenie sprawności, polepszenie i przyspieszenie dostępu do danych medycznych świad-
czeniodawcom, jak i świadczeniobiorcom (NIK, 2016). Jednakże dostęp z każdego miejsca do 
danych medycznych, będących danymi wrażliwymi, wymaga odpowiedniego zabezpieczenia tej 
dokumentacji, tak aby dane pacjentów nie były ujawniane w sposób niezgodny z prawem. Warto 
przy tym podkreślić, że dokumentacja medyczna prowadzona w tradycyjnej, papierowej formie 

§§ 53,54 i 57 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych 
dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania.
9 Art. 2 pkt 18 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia definiuje zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji jako czynność 
w ramach świadczenia zdrowotnego (działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie 
medyczne wynikające z procesu leczenia) lub świadczenia zdrowotnego rzeczowego (związane z procesem leczenia leki, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne), o których mowa w art. 5 odpowiednio pkt 40 i 37 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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również musi być zabezpieczana. Kontrola przeprowadzona przez NIK wykazała, że blisko 46% 
spośród kontrolowanych świadczeniodawców nie przestrzega procedur dotyczących zabezpie-
czenia dokumentacji medycznej pacjentów. Dokumentacja ta mogła ulec zniszczeniu, uszkodze-
niu lub zagubieniu. Możliwy był również dostęp do niej nieuprawnionych osób trzecich. Kontrola 
wykazała także zagrożenia wynikające z braku szczegółowych regulacji prawnych dotyczących 
prawidłowego udostępniania dokumentacji medycznej. Te podmioty, które prowadziły dokumentację 
medyczną w postaci elektronicznej wyeliminowały pewne uchybienia związane z dokumentacją. 
Siłą rzeczy wpisy były czytelne i kompletne. Jednak stan zaawansowania przygotowań podmiotów 
do wprowadzenia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów wyłącznie w for-
mie elektronicznej nie zapewnia, w ocenie NIK, realności spełnienia tego obowiązku do końca 
2017 r. (NIK, 2016).

VI.	Informatyzacja	ochrony	zdrowia
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), na przełomie lipca i sierpnia 

2016 r., przeprowadziło badanie ankietowe podmiotów opieki zdrowotnej dotyczące stopnia za-
awansowania prac mających na celu dostosowanie tych podmiotów do prowadzenia i wymiany 
dokumentacji medycznej pacjentów w postaci elektronicznej oraz rozwoju usług telemedycznych. 
Celem ankiety była ocena poziomu implementacji rozwiązań informatycznych w jednostkach wy-
konujących działalność leczniczą. W tabeli 1 przedstawiono wybrane wskaźniki, dotyczące po-
ziomu informatyzacji, w tym szczególnie bezpieczeństwa teleinformatycznego szpitali i zakładów 
udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (AŚZ), dla których to podmiotów badanie 
ankietowe uznano za reprezentatywne. 

Przytoczone w tabeli 1 wyniki pokazują, że podmioty lecznicze nie są przygotowane w wystar-
czającym stopniu do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Technologie 
informacyjno-komunikacyjne nie są wykorzystywane w większości placówek ochrony zdrowia. 
Chociaż prawie wszystkie ankietowane szpitale (blisko 98%) deklarują posiadanie i bieżące ak-
tualizowanie strony www, to tylko niecałe 46% tych placówek udostępnia pacjentom możliwość 
e-rejestracji, a już jedynie 41% dysponuje rozwiązaniami informatycznymi umożliwiającymi pro-
wadzenie EDM. Jeśli chodzi o zakłady udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, to 
poziom informatyzacji jest jeszcze niższy. Tylko niespełna 60% tych podmiotów posiada stronę 
www, 35% ma rozwiązania informatyczne pozwalające na prowadzenie dokumentacji medycznej 
w formie elektronicznej, a usługę e-rejestracji umożliwia tylko ok. 20%. Możliwość posiadania in-
ternetowego konta pacjenta istnieje w blisko 37% szpitali i około 5% AŚZ-ów. W obu typach pla-
cówek tylko po ok. 15% umożliwia pacjentom dostęp do wyników ich badań online. Dokumentację 
medyczną w formie elektronicznej, dostępną właściwie z każdego miejsca i w każdym momencie, 
zapewnia zaledwie 7% szpitali i blisko 3% AŚZ-ów. Z punktu widzenia zapewnienia kontynuacji 
leczenia i zmniejszenia kosztów świadczenia usług opieki zdrowotnej, ważnym udogodnieniem 
jest zapewnienie możliwości wymiany pomiędzy placówkami ochrony zdrowia np. wyników badań 
pacjentów. Niestety niewiele podmiotów deklaruje występowanie takiej funkcjonalności – jest to 
tylko blisko 24% szpitali i blisko 15% AŚZ-ów. Co więcej, większość podmiotów ochrony zdrowia 
(ponad 90% AŚZ-ów i ponad 72% szpitali) deklaruje brak stosowania jakichkolwiek (międzynarodo-
wych lub krajowych) standardów EDM. Placówki ochrony zdrowia nie są kompatybilne. Podmioty 
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wypełniają dokumenty medyczne jak chcą, w nieustalony między sobą sposób. Powyższe statystyki 
pokazują, że jedynie niewielka liczba placówek ochrony zdrowia jest przygotowana do informaty-
zacji. Poziom zaawansowania implementacji rozwiązań informatycznych jest bardzo niski. A na-
wet jeśli konkretne podmioty są zinformatyzowane to trudno im się miedzy sobą komunikować. 
Widać przykłady informatyzacji pionowej, natomiast brak jest harmonizacji, co z punktu widzenia 
zapewnienia koordynowanej opieki medycznej nie jest sytuacją pożądaną. 

Tabela 1. Poziom informatyzacji podmiotów opieki zdrowotnej (w %)

Działanie Szpitale
Zakłady	udzielające	 

ambulatoryjnych	świadczeń	
zdrowotnych	(AŚZ)

Posiadanie i aktualizowanie strony www 97,71 59,68

Posiadanie rozwiązań informatycznych pozwalających 
na prowadzenie EDM

41,31 35,02

E-rejestracja 45,58 20,48

Internetowe konto pacjenta 36,89  5,37

Dostęp dla pacjentów do wyników badań online 15,55 15,04

Dostęp dla pacjentów do dokumentacji medycznej 
online

 7,01  2,82

Usługi elektroniczne dedykowane innym podmiotom  
(np. wymiana wyników)

23,78 14,78

Stosowanie międzynarodowych lub krajowych  
standardów EDM

27,74  9,38

Posiadanie opracowanej i wdrożonej wewnętrznej  
polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego

82,01 56,30

Identyfikacja incydentów związanych z nieuprawionym 
dostępem do jednostkowych danych medycznych  
w ciągu roku

 0,91  0,20

Wystąpienie istotnych awarii systemów informatycznych 
skutkujących utratą jednostkowych danych medycznych 
w ciągu roku

 3,05  0,80

Stosowanie jakiejkolwiek metody autoryzacji EDM 91,31 82,97

Posiadanie systemu informatycznego służącego  
do długoterminowego przechowywania EDM  
zapewniającego jej integralność i wiarygodność 

54,27 39,66

Posiadanie modułu archiwum przez system  
teleinformatyczny do prowadzenia dokumentacji  
medycznej w formie elektronicznej

27,13 19,18

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa EDM na zewnętrz-
nym nośniku danych

45,45 33,63

Posiadanie repozytorium EDM 27,90 10,47
Źródło: opracowanie własne na podstawie: CSIOZ, 2016.
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Jeśli chodzi o wdrożenie wewnętrznej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, to w przy-
padku szpitali sytuacja przedstawia się dużo lepiej, niż w przypadku zakładów udzielających 
świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnie. Ponad 82% szpitali, ale już tylko ponad 56% AŚZ-ów,  
deklaruje posiadanie i wdrożenie takiej polityki. Oznacza to, że przetwarzanie dokumentacji me-
dycznej w systemach informatycznych zapewnia podstawowe atrybuty bezpieczeństwa, czyli 
poufność danych, ich dostępność i integralność (CSIOZ, 2016a). W ciągu roku, mimo braku 
implementacji takich rozwiązań we wszystkich podmiotach udzielających świadczeń opieki zdro-
wotnej, zaobserwowano jedynie odosobnione incydenty polegające na nieuprawnionym dostępie 
do jednostkowych danych medycznych. Incydenty te polegały na próbach skanowania portów, 
a także infekowania złośliwym oprogramowaniem (ransomware), najczęściej z wykorzystaniem 
e-maili. Wystąpiły one w niecałym 1% szpitali i 0,2% AŚZ-ów. Praktycznie brak było również 
istotnych awarii systemów informatycznych, skutkujących utratą jednostkowych danych medycz-
nych. Wystąpiły one jedynie w blisko 1% ankietowanych AŚZ-ów i w ponad 3% szpitali. Awarie te 
spowodowane były m.in. uszkodzeniami dysku twardego lub baz danych, czy awarią sprzętową 
serwera bazy danych (CSIOZ, 2016).

Ankietowane przez CSIOZ placówki ochrony zdrowia deklarują w większości przypadków (ponad 
91% szpitali i blisko 83% AŚZ-ów) stosowanie autoryzacji dokumentów medycznych występujących 
w formie elektronicznej. Najczęściej podmioty (odpowiednio 64% wskazań szpitali i 45% AŚZ-ów 
w stosunku do wszystkich używanych metod) deklarują dokonywanie autoryzacji elektronicznych 
dokumentów medycznych jedynie przez uwierzytelnienie użytkownika w lokalnym systemie infor-
matycznym. Szpitale wskazywały również jako metodę autoryzacji: uwierzytelnienie użytkownika 
w lokalnym systemie informatycznym za pomocą indywidualnego certyfikatu pracownika oraz ha-
sła, jak również kwalifikowany podpis elektroniczny. W jednostkowych przypadkach wymieniano 
również: podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, indywidualne certyfikaty 
wydawane z lokalnego/regionalnego centrum certyfikacji czy uwierzytelnienie użytkownika w sy-
stemie bankowości elektronicznej. W przypadku AŚZ-ów, jako drugą najczęściej wykorzystywaną 
metodę autoryzacji, wskazywano podpis elektroniczny potwierdzony zaufanym profilem ePUAP 
(CSIOZ, 2016). Zdecydowana większość placówek prowadzi rekordy w systemie, ale trudno jest 
uznać to za dokumentację medyczną prowadzoną zgodnie z wymogami ustawowymi (Parlamentarny 
zespół ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych, posiedzenie z 1 grudnia 2016). 

W momencie wprowadzenia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów 
wyłącznie w postaci elektronicznej placówki ochrony zdrowia będą musiały posiadać rozwiązania 
informatyczne pozwalające na przechowywanie dokumentacji medycznej w sposób zapewniają-
cy jej integralność i wiarygodność. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej przez CSIOZ ankiety, 
tylko ok. 54% szpitali i jedynie blisko 40% AŚZ-ów deklaruje posiadanie takich rozwiązań. Tylko 
ok. 27% szpitali i 19% AŚZ-ów posiada system teleinformatyczny do prowadzenia elektronicznej 
dokumentacji medycznej wyposażony w moduł archiwum dla tejże dokumentacji. Wśród ankieto-
wanych, w ponad 43% szpitali i ponad 33% AŚZ-ów wykonywana jest na zewnętrznych nośnikach 
kopia bezpieczeństwa elektronicznej dokumentacji medycznej. Jeśli chodzi o przechowywanie 
dokumentacji medycznej w sposób pozwalający na jej przeszukiwanie, czyli posiadanie przez 
placówki ochrony zdrowia repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, to tylko blisko 
28% szpitali i ponad 10% AŚZ-ów deklaruje implementowanie takich rozwiązań. 
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VII.	Podsumowanie
Implementowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze ochrony zdrowia 

w Polsce jest koniecznością. Obowiązek ten wynika nie tylko z przepisów prawa, które wcześniej 
czy później będzie m.in. obligowało świadczeniodawców do prowadzenia dokumentacji medycz-
nej jedynie w formie elektronicznej. Jest on również immanentnie związany z postępem technicz-
nym. Wprowadzane są nowe, coraz bardziej innowacyjne metody leczenia pacjentów. Z początku 
rozwiązania pionierskie mogą z czasem stać się rozwiązaniami wprowadzanymi w codziennej 
praktyce lekarskiej.

 Implementacja Internetu Rzeczy w ochronie zdrowia wymaga przekonania świadczenio-
dawców do stosowania rozwiązań pozwalających na usprawnienie świadczenia usług z zakresu 
opieki zdrowotnej, ale również świadczeniobiorców, którzy muszą być przekonani, że ich dane 
medyczne nie będą wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem lub wręcz na szkodę pacjenta, 
np. przez wykorzystywanie ich przez firmy ubezpieczeniowe w celu zwiększenia składki. Wraz 
z wdrażaniem urządzeń technicznych monitorujących np. stan zdrowia pacjentów pozostających 
we własnych domach, bezpieczeństwo świadczeniobiorców wzrasta. Jednak w tym samym czasie 
ich prywatność może być zagrożona. Dane z urządzeń monitorujących na odległość stan zdrowia 
pacjentów mogą stać się np. celem ataków hakerskich. Zagrożenia mogą dotyczyć nie tylko stric-
te prywatności, lecz także przybierać nawet groźniejsze formy, np. przez uzyskanie możliwości 
kontrolowania rozrusznika serca oraz implantów bazujących na wykorzystaniu IoT. 

Rozwój technologii i medycyny, a także zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństw) 
powodują, że technologie informacyjno-komunikacyjne są w coraz większym zakresie wykorzy-
stywane, również w sektorze opieki zdrowotnej. Zapewnienie prywatności pacjentom i zagwaran-
towanie bezpieczeństwa ich danych medycznych jest niezbędne. Zdarzają się i będą się zdarzać 
incydenty polegające na włamaniach do baz zawierających dane pacjentów. Należy jednak w taki 
sposób zabezpieczać te dane oraz tak tworzyć i egzekwować prawo, aby były to jednostkowe, 
mało znaczące przypadki.
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Spis	treści	
I. Wprowadzenie 
II. Ochrona urządzenia końcowego użytkownika oraz informacji w nim przechowywanej 

w prawie UE
III. Obowiązujące warunki legalnego stosowania oprogramowania na urządzeniach użytkownika 

w prawie polskim 
IV. Zgoda użytkownika na cookies
V. Uwagi końcowe

Streszczenie
Celem opracowania jest wskazanie wzajemnej relacji uregulowań prawnych zawartych w przepi-
sach o ochronie danych osobowych oraz prawie telekomunikacyjnym w odniesieniu do podstaw 
legalnego wykorzystywania oprogramowania instalowanego na urządzeniach użytkowników (na-
zywanego „ciasteczkami” lub „cookies”). Przedmiotem artykułu jest wskazanie regulacji prawnych 
w tym obszarze w kontekście reformy ram prawnych Unii Europejskiej dotyczących ochrony danych 
osobowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób wykonania obowiązków informacyj-
nych oraz pozyskania zgód przez obowiązanych do tego dostawców usług.

Słowa	kluczowe: dane osobowe; cookies; Internet; dostęp; informacja.

JEL:	K23

I.	Wprowadzenie
Bezdyskusyjnym faktem jest, że rozwój łączności elektronicznej, w szczególności sieci 

Internet, daje co prawda wszystkim użytkownikom nowe możliwości, jeśli chodzi o dostęp za-
równo do wiedzy, jak i do różnego rodzaju usług, ale stwarza także wiele zagrożeń. Z tych też 
powodów jednym z podstawowych celów prawodawstwa Unii Europejskiej stało się zapewnienie 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w sieci użytkownikowi usług telekomunikacyjnych oraz 
usług świadczonych drogą elektroniczną. Cel ten nie tak łatwo osiągnąć choćby z tego powodu, 
że wraz z rozwojem baz danych i możliwości elektronicznego przetwarzania informacji ustała na-
turalna ochrona w postaci technicznych granic możliwości kojarzenia różnych danych dotyczących 
poszczególnych osób (Lewiński, 2008, s. 9).

* Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; e-mail: m.olszewska@mmiproconnect.pl
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Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w Internecie dotyczy także urządzeń, 
z których użytkownik korzysta na co dzień. Na gruncie prawa krajowego problematyki tej dotyczą 
przepisy ustawy – Prawo telekomunikacyjne1 (dalej: pt), która reguluje zagadnienie związane 
z dostępem do informacji znajdujących się w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta 
lub użytkownika końcowego (dalej: urządzenie użytkownika). Kwestia ta niewątpliwie wiąże się 
również z zagadnieniem podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, uregulowanym 
w ustawie o ochronie danych osobowych2, w której pojęcie przetwarzania (danych osobowych 
w rozumieniu ustawy) rozumiane jest w sposób szerszy niż w dokumentach prawnomiędzynaro-
dowych i w języku potocznym (Szpor, 1999, s. 2).

W literaturze wiele miejsca poświęca się zagadnieniom ochrony danych osobowych w środkach 
komunikacji elektronicznej, które rodzą szereg problemów zarówno teoretycznych, jak i praktycz-
nych (Adamski, 2007, s. 1). Zagadnienie to należy rozpatrywać bez wątpienia w aspekcie prawa do 
prywatności oraz ochrony tzw. prywatności informacyjnej, na którą składa się uprawnienie jednostki 
do kontrolowania treści i obiegu informacji, które tej jednostki dotyczą (Mednis, 2002, s. 61). Za 
punkt wyjścia można przyjąć pogląd Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym ochrona życia 
prywatnego, gwarantowana konstytucyjnie w art. 47 Konstytucji RP, obejmuje także autonomię 
informacyjną rozumianą jako prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji 
dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi informacjami, jeżeli 
znajdują się w posiadaniu innej osoby3. Co więcej, jak podkreśla się w literaturze prezentującej 
poglądy nauki prawa, cała koncepcja nowoczesnego podejścia do sfery autonomii informacyjnej 
przyjmuje za punkt wyjścia ochronę wszelkich danych osobowych i kryterium zgody jako podsta-
wową przesłankę legalności ich ujawniania (Safjan, 2002, s. 223). Wskazuje się także, że prawo 
do posiadania wszystkich informacji dotyczących osoby – składających się na jej tożsamość in-
formacyjną – może przysługiwać wyłącznie temu, którego one bezpośrednio dotyczą (Piotrowski, 
2016, s. 17). Postrzeganie skutecznej ochrony danych osobowych użytkownika Internetu nabiera 
zatem wymiaru dalece wykraczającego poza klasyczny zakres danych, ewoluując w kierunku 
ochrony tożsamości osoby, której te dane dotyczą w powiązaniu z ochroną prywatności informa-
cyjnej. Dotyczy to także kwestii dostępu do informacji znajdujących się w urządzeniu użytkownika 
poprzez instalowanie w nich plików cookies. Osoby fizyczne korzystające z usług internetowych 
można łatwo identyfikować na podstawie identyfikatorów plików cookies. Mogą one zostawiać 
ślady, które, w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskanymi przez 
serwery, mogą być wykorzystywane do tworzenia profili poszczególnych osób i ich identyfikacji. 
Jednakże wskazane wyżej numery identyfikacyjne, dane dotyczące lokalizacji, identyfikatory 
internetowe lub inne szczególne czynniki jako takie niekonieczne muszą być uważane za dane 
osobowe w każdych okolicznościach. Zagadnienie to nie jest w sposób precyzyjny i jednoznaczny 
uregulowane w przepisach prawa ani unijnego, ani polskiego. 

Jak wskazuje doktryna, cechę prywatności nabywają dzisiaj, zwłaszcza w obliczu możliwo-
ści, jakie przyniosła ze sobą nowoczesna technika informatyczna, właściwie wszelkie już dane 
(informacje) dotyczące zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby, dane „z różnych 

1 Ustawa z 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016, poz. 1489 z późn. zm.).
2 Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922).
3 Wyr. TK z 19.2.2002 r., U 3/01, OTK-A 2002, Nr 1, poz. 3.
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dziedzin życia”, o ile istnieje możliwość powiązania ich z oznaczoną osobą (Barta 2015, s. 143). 
Warto w tym miejscu wspomnieć o orzeczeniu Sądu Najwyższego, w którym sąd ten wskazał, że 
prawnej ochronie podlega nazwa czy pseudonim internetowy (nick) użytkownika, którym posługuje 
się on biorąc udział choćby w aukcjach internetowych4. SN podkreślił, że nazwa indywidualizuje 
osobę, która korzysta z serwisu aukcyjnego, składa ofertę, jest stroną konkretnej umowy sprze-
daży, wystawia lub otrzymuje komentarz określonej treści, prowadzi korespondencję z innymi 
użytkownikami. Niekiedy już samo wzięcie udziału w aukcji przez użytkownika posługującego się 
konkretną nazwą może stanowić źródło informacji dla pozostałych uczestników, którzy wiedzą, 
że dany użytkownik zwykle bierze udział w aukcjach danego typu, licytuje tylko do pewnej kwo-
ty, tylko w określone dni, w określony sposób, nie konkuruje z użytkownikami posługującymi się 
określonymi nazwami, że użytkownik ten jest rzetelny, sprawnie i bezzwłocznie przeprowadza 
transakcje itp. Z pewnością można powiedzieć, że nazwa użytkownika identyfikuje konkretną 
osobę fizyczną. W stanowisku tym sąd zauważył zatem problem dotyczący klasyfikacji danych 
osobowych, a także okoliczność, iż tworzą one niezamknięty zbiór. 

Powyższe tezy należy odnieść również do sytuacji, w której następuje ingerencja w urządze-
nie użytkownika, aczkolwiek nie w sposób bezwzględny, ponieważ prawodawcy zarówno unijny, 
jak i krajowy zdecydowali o pewnych, prawnie dopuszczalnych przypadkach takiej ingerencji. 

Za punkt wyjścia do dalszych rozważań należy przyjąć pogląd, zgodnie z którym rozwój tech-
nologii i aplikacji związanych z Internetem szczególnie osłabiają ochronę prywatności, a co za 
tym idzie ochronę naszych danych osobowych, przede wszystkim z uwagi na zjawiska, za którymi 
nie nadąża prawo (Konarski 2002, s. 118). Taka właśnie sytuacja wystąpiła w związku z próbą 
prawnego uregulowania problemu ingerencji w urządzenia użytkowników poprzez instalowanie 
na nich plików cookies. Regulacja taka została podjęta przez ustawodawcę unijnego, a następnie 
krajowego. Uregulowania te uwzględniają fakt, iż „przeciętny” użytkownik nie zdaje sobie sprawy 
z ilości danych pozostawianych przez siebie podczas każdej sesji w Internecie, których zresztą 
nie sposób definitywnie skasować (Brzozowska, 2012, s. 39). 

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła istotna zmiana w podejściu prawodawcy do dopuszczal-
ności dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika. Obecnie czynności 
te uzależnione są włącznie od zgody użytkownika. Aczkolwiek szersza ocena tych regulacji jest 
uzasadniona choćby z tego powodu, że analizy dotyczące zachowań użytkowników urządzeń na 
podstawie uzyskanych danych o nich, czy informacji wygenerowanych za pośrednictwem ich urzą-
dzeń, mogą być użyteczne dla wielu firm i podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą 
w Internecie. Użytkownicy urządzeń nie mają często świadomości, że takie dane są pozyskiwane 
wyłącznie wskutek samej ich aktywności w Internecie, takich jak choćby zakupy, bez konieczności 
bardziej konkretnych działań związanych wprost z udostępnianiem danych. 

Innym źródłem zagrożeń, jak już wcześniej wspomniano, jest to, iż dostęp do informacji 
znajdujących się na urządzeniu użytkownika może prowadzić do jego profilowania czy wręcz śle-
dzenia jego aktywności w Internecie. W tym miejscu warto wskazać, że pierwsze działania zmie-
rzające do wzmocnienia ochrony konsumentów w Internecie podjęła Rada Europy już w 2010 r., 
kiedy Komitet Ministrów Rady Europy przyjął rekomendację w sprawie ochrony osób w związku 

4 Wyr. SN z dnia 11 marca 2008 r. sygn. akt II CSK 539/07.
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z automatycznym przetwarzaniem danych podczas tworzenia profili5. Już wówczas, ponad 7 lat 
temu, w przedmiotowej rekomendacji zwrócono m.in. uwagę na nieprzejrzystość czy nawet „nie-
widzialność” profili, co powoduje, że kategoryzowanie użytkowników odbywa się bez ich wiedzy 
i oznacza poważne zagrożenia dla praw konsumentów i wolności obywateli.

W tej sytuacji powstaje zasadnicze pytanie, czy dla ochrony konsumenta wystarczające jest 
wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych i wgląd do nich. Zwłaszcza dotyczy 
to sytuacji, gdy rozwiązania technologiczne umożliwiają dostawcy usług umieszczanie w urzą-
dzeniu, bez wiedzy ich użytkownika, różnego rodzaju oprogramowania. Umożliwia ono nie tylko 
dostęp do informacji zgromadzonej w tym urządzeniu, ale może prowadzić właśnie do śledzenia 
aktywności użytkownika. 

Jest to istotne także z tego względu, że omawiane zagadnienie nie ogranicza się tylko do 
prawa krajowego, a ma naturę globalną i wykracza poza ramy prawnego porządku państwowego. 
Sprawa uzyskiwania dostępu do informacji zgromadzonych w urządzeniach użytkowników ma 
zdecydowanie charakter transgraniczny. Dlatego musi być rozpatrywana nie tylko na gruncie prawa 
danego państwa odnoszącego się do problematyki ochrony danych osobowych użytkownika, lecz 
także przepisów, które w sposób zharmonizowany winny obowiązywać w całej Unii Europejskiej. 
Aktualnymi stają się zatem następujące pytania:
1) jak w perspektywie prawa europejskiego wygląda standard legalności uzyskiwania dostępu 

do informacji zgromadzonych w urządzeniu użytkownika z punktu widzenia ochrony danych 
osobowych i ochrony wspomnianej prywatności informacyjnej użytkownika Internetu;

2) jakie są niezbędne warunki legalnego stosowania oprogramowania w urządzeniach użytkow-
ników gwarantujących pełną ochronę ich danych osobowych i czy ochrona dotyczy urządze-
nia, czy osoby użytkownika;

3) jaka jest efektywność istniejących rozwiązań prawnych ze względu na ich cel? 

II.	Ochrona	urządzenia	końcowego	użytkownika	 
oraz	informacji	w	nim	przechowywanej	w	prawie	UE

Punktem wyjścia rozważań na temat interesującego nas zagadnienia na poziomie unijnym była 
teza, że oprogramowania służącego do przechowywania informacji lub umożliwiającego dostęp 
do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym nie można zlikwi-
dować. Dlatego Komisja Europejska za główny cel postawiła sobie uświadomienie użytkowników, 
by wiedzieli o istnieniu tego oprogramowania i mogli świadomie sami zdecydować czy dopuścić 
aktywne działanie takiego oprogramowania na swoich urządzeniach. W trakcie reformy pakietu 
przepisów telekomunikacyjnych w 2009 r.6 doszło do zmiany art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności 
i łączności elektronicznej7 (dalej: dyrektywa 2002/58/WE), który dotyczy przechowywania informacji 
i uzyskiwania dostępu do informacji już przechowanych w urządzeniu użytkownika. Podniesiono 
wówczas obawy, że niektóre obecne praktyki w zakresie stosowania cookies, w powiązaniu 

5 Rekomendacja CM/Rec. (2010) 13.
6 Na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca 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. L 337, s. 11, 18.12.2009).
7 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności 
w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz. U. L 201, s. 37, 31.7.2002).
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z reklamami internetowymi, nie zapewniają dostatecznej ochrony praw użytkowników, w szczegól-
ności w odniesieniu do przejrzystości i możliwości wyboru. Głównym celem art. 5 ust. 3 dyrektywy 
2002/58/WE w zmienionym brzmieniu jest zatem zapewnienie ochrony urządzeń użytkowników 
i wszelkich informacji przechowywanych na tych urządzeniach traktowanych jako część prywat-
nej sfery użytkowników. Jak wyjaśniono w motywie 24 dyrektywy 2002/58/WE, sfera ta podlega 
ochronie na mocy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
(art. 7 i 8 Konwencji – prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawo do 
ochrony danych osobowych). W tym samym motywie wskazano także, że programy określane 
mianem spyware, błędy sieciowe, ukryte identyfikatory i inne podobne narzędzia mogą się znaleźć 
w urządzeniu użytkownika bez jego wiedzy w celu uzyskania dostępu do informacji, przechowa-
nia ukrytych informacji lub śledzenia czynności użytkownika i mogą w poważny sposób naruszyć 
jego prywatność. Z tych powodów uznano, że stosowanie takich narzędzi powinno być dozwolone 
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po powiadomieniu zainteresowanych użytkowników.

 Dla większej skuteczności tej ochrony wskazano, że postanowienia artykułu 5 ust. 3 dyrek-
tywy 2002/58/WE stosuje się niezależnie od tego, czy przechowywanie lub dostęp do informacji 
zgromadzonej w urządzeniu użytkownika stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu 
dyrektywy 95/46/WE8 (dalej: dyrektywa 95/46/WE). Wychodząc z tak szerokiego zakresu tego 
przepisu, należy zatem uznać, że art. 5 dyrektywy 2002/58/WE stosuje się do ciasteczek HTTP, 
ciasteczek Flash i innego podobnego oprogramowania, które mogą spełniać funkcje opisane 
w przepisie (tj. przechowywania informacji lub odczytania jej w urządzeniach użytkowników). 
Ochrona użytkownika, na podstawie tego przepisu, rozciąga się zatem, jak już wskazano powyżej, 
na programy szpiegujące i inne złośliwe oprogramowanie, na błędy sieciowe, ukryte identyfikato-
ry czy wirusy. Ma ona również zastosowanie bez względu na metodę dostawy oprogramowania 
i jego instalacji w sprzęcie użytkownika: nie tylko poprzez dystrybuowanie plików do pobrania 
z Internetu, lecz także za pośrednictwem zewnętrznych nośników danych, takich jak płyty CD, 
CD-ROM-y, klucze USB, zewnętrzne dyski twarde itp. W dyrektywie podkreślono jednak upraw-
nione wykorzystanie cookies do analizy stron i witryn www, efektywności reklam i identyfikacji 
użytkowników korzystających z usług (Piątek, 2013, s. 1011).

Artykuł 3 dyrektywy 2002/58/WE przewiduje, że dyrektywę stosuje się do przetwarzania da-
nych osobowych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej 
w publicznych sieciach łączności we Wspólnocie. Zgodnie z art. 1 przepisy dyrektywy 2002/58/
WE dookreślają i uzupełniają dyrektywę 95/46/WE, dlatego zasadne wydaje się w tym miejscu 
odwołanie się do jej art. 4. Artykuł 4 ust. 1 lit. c dyrektywy 95/46/WE przewiduje w szczególności, 
że środki krajowe wykonujące dyrektywę stosuje się wtedy, gdy administrator danych nie prowadzi 
działalności gospodarczej na terytorium UE, a do celów przetwarzania danych osobowych wy-
korzystuje środki zautomatyzowane, jak i inne znajdujące się na terytorium tego państwa, chyba 
że taki sprzęt jest używany jedynie do celów tranzytu przez terytorium UE. Na podstawie tego 
przepisu, przykładowo komputer osobisty użytkownika, powinien być postrzegany jako urządze-
nie podlegające ochronie, gdy pliki cookies mogą być wprowadzane i kontrolowane przez firmę, 
która nie posiada siedziby na terenie Unii Europejskiej.

8 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. U. L 281, s.355, 23.11.1995).
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Ustawodawca europejski w dyrektywie 2002/58/WE starał się także wymusić większą ini-
cjatywę ze strony państw czy podmiotów rynkowych, jeśli chodzi o zapewnienie lepszej ochro-
ny danych osobowych użytkownika Internetu. Jak wynika z motywu 61 dyrektywy 2002/58/WE 
zarówno państwa członkowskie, jak i Komisja Europejska mają obowiązek zachęcać podmioty 
gospodarcze do opracowania kodeksów postępowania dotyczących m.in. plików cookies, tak aby 
były stosowane zgodnie z ich celem. Środkiem do tego celu może być samoregulacja. Zgodnie 
z artykułem 27 dyrektywy 2002/58/WE, podmioty te mogą przedstawić kodeksy postępowania 
krajowym organom ochrony danych osobowych. Taka inicjatywa została jednak podjęta wyłącznie 
w Wielkiej Brytanii w celu ułatwienia dostawcom usług wypełniania obowiązku prawnego, w szcze-
gólności informacyjnego, dotyczącego użytkowników Internetu. W Polsce brakuje takich inicjatyw.

Jak już wspomniano wyżej, kwestia stosowania oprogramowania służącego do przecho-
wywania informacji lub umożliwiającego dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu 
użytkownika stała się przedmiotem uregulowania na poziomie europejskim w 2009 r. Ustawodawca 
europejski rozróżnił sytuacje, w których stosowanie takiego oprogramowania jest legalne oraz 
określił warunki jego stosowania, ale bez wątpienia był to jeden z przypadków tzw. regulacji ex post 
dotyczącej zmian, jakie nastąpiły w związku z rozwojem Internetu na całym świecie. 

Na tle uregulowań prawnych związanych z problematyką plików cookies szczególnie istotne 
jest postrzeganie wzajemnej relacji regulacji dotyczących cookies i przepisów w zakresie ochro-
ny danych osobowych, albowiem, jak już wykazano powyżej, regulacje te są względem siebie 
komplementarne. Dodatkowo w styczniu 2012 r. Komisja Europejska postanowiła dokonać kom-
pleksowej reformy przepisów dotyczących ochrony danych w UE. Efektem tych prac jest ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych9, które uchyli dyrektywę 95/46/WE. Zgodnie z komunikatem 
Komisji Europejskiej celem nowych przepisów ma być przywrócenie obywatelom kontroli nad 
swoimi danymi osobowymi oraz uproszczenie otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw10. 
Jako nadrzędny cel tej reformy wskazano, że nowe przepisy mają jednak przede wszystkim lepiej 
chronić dane w Internecie. Brak zaufania sprawia, że konsumenci nie są przekonani czy dokony-
wać zakupów online i czy korzystać z nowych usług oferowanych w sieci Internet. 

W art. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zdefiniowano pojęcie „da-
nych osobowych” jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do ziden-
tyfikowania osoby fizycznej. Chodzi tu o osobę, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub 
pośrednio, za pomocą wszelkich środków, które z rozsądnym prawdopodobieństwem mogą być 
użyte przez administratora lub inną osobę fizyczną bądź prawną, szczególnie przez odniesienie 
do numeru identyfikacyjnego, danych dotyczących lokalizacji, identyfikatora online lub też przy-
najmniej jednego czynnika charakterystycznego dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umy-
słowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby. Z brzmienia tego przepisu 
można więc wyprowadzić wniosek, że unijne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych 
znajdują zastosowanie do sytuacji, w której za pośrednictwem plików cookies, znajdujących się 
w urządzeniu użytkownika, są zbierane dane użytkownika o powyższym charakterze. Jeśli te 
pliki znajdą się na dysku komputera, strony zapamiętują, kto je odwiedza. W ten sposób sklepy 

9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119/1, s.1, 4.05.2016).
10 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Ochrona prywat-
ności w połączony świecie – europejskie ramy ochrony danych osobowych w XXI w. (COM/2012/9). 
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internetowe pozdrawiają swoich klientów z imienia i nazwiska oraz wiedzą, jakie oferty intereso-
wały ich podczas ostatnich odwiedzin. Pełne profile użytkowników stają się atrakcyjną biznesowo 
informacją, pozwalają bowiem w stosunku do tych użytkowników na spersonalizowaną reklamę11 
i z taką rzeczywistością w sieci mamy dziś do czynienia. 

Ze względu na zawarte w dyrektywie 2002/58/WE odwołanie do dyrektywy 95/46/WE, która 
zostanie uchylona po wejściu w życie rozporządzenia, koniecznym staje się również dokonanie 
rewizji tej dyrektywy. W dniu 10 stycznia 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt nowych 
przepisów mających na celu zmiany w dyrektywie 2002/58/WE, które mają skuteczniej zapewniać 
prywatność w łączności elektronicznej i jednocześnie zaktualizować obowiązujące regulacje12. Jak 
wskazuje komunikat Komisji Europejskiej z 10 stycznia 2017 r.13, działania te mają dostosować 
przepisy w sprawie łączności elektronicznej do nowych unijnych standardów zawartych w ogólnym 
rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Dotyczy to również przepisów dotyczących plików 
cookies. Komisja przedstawiła w swoim komunikacie stanowisko, że przepisy dotyczące cookies, 
które dotychczas prowadziły do wysyłania użytkownikom zbyt dużej liczby próśb o zaakceptowa-
nie tego rodzaju plików, zostaną uproszczone. Dzięki nowym przepisom użytkownicy będą mogli 
skuteczniej kontrolować swoje urządzenia, ponieważ za pomocą ustawień przeglądarki będą oni 
mieli możliwość łatwego zaakceptowania lub odrzucenia trwałych cookies i innych identyfikato-
rów, jeżeli zaistnieje zagrożenie dla prywatności. Zgodnie z tą propozycją pliki cookies, które nie 
stanowią zagrożenia dla prywatności i mają ułatwiać użytkownikowi korzystanie ze strony – na 
przykład takie, które zapamiętują zawartość koszyka – nie będą już wymagały zgody użytkow-
nika. Jego zgoda nie będzie też potrzebna w przypadku cookies, które służą do liczenia wejść 
użytkowników na daną stronę internetową.

Mimo to, propozycja Komisji Europejskiej już spotkała się z wieloma uwagami krytycznymi14, 
w szczególności organizacji reprezentujących przedsiębiorców, w których zarzuca się, że nowa 
propozycja stanowi de facto nie złagodzenie a zaostrzenie rygorów w zakresie przetwarzania 
danych osobowych o użytkownikach Internetu. Europejska koalicja organizacji zajmujących się 
prawami cyfrowymi przedstawiła jednak stanowisko, że nowy akt prawny powinien przede wszyst-
kim uwzględniać wymogi silnej ochrony prawa do prywatności15. Wydaje się więc, że znalezienie 
konsensusu w tej sprawie nie będzie zadaniem łatwym. 

Warto też w tym miejscu wspomnieć o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 
Jak podkreślił w swoim orzeczeniu ETS, prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem 
absolutnym i powinno być analizowane w kontekście funkcji, jaką pełni w społeczeństwie16. Tezę 
tę z pewnością można odnieść do regulacji prawnych dotyczących plików cookies, które pozwa-
lają – pod pewnymi prawnie określonymi warunkami – na zwolnienie niektórych rodzajów plików 
cookies z wymogu uzyskania świadomej zgody użytkownika urządzenia. W przeciwnym razie 
korzystanie z wielu usług w Internecie byłoby utrudnione czy wręcz niemożliwe. 

11 Komputer Świat „Szpiegujące pliki cookies”, wrzesień 2009, pobrano z: http://www.komputerswiat.pl/jak-to-dziala/2009/09/szpiegujace-pliki-cookies.aspx.
12 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data 
in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications) COM/2017/10. 
13 Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2017 r. Pobrano z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_pl.htm.
14 Pobrano z: https://www.iabeurope.eu/wp-content/uploads/2016/11/FAO-Vice-President-Ansip-Commissioner-Oettinger-Joint-letter-from-European-
publishers-in-the-light-of-the-ePrivacy-Directive-revision-23-11-16.pdf.
15 https://panoptykon.org/wiadomosc/dyrektywa-e-prywatnosc-do-rewizji
16 Wyr. TS UE z dnia 9.11.2010 w sprawach C-92/09 i 93/09 „Schecke”.
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III.	Obowiązujące	warunki	legalnego	stosowania	oprogramowania	
na	urządzeniach	użytkownika	w	prawie	polskim

W prawie polskim po raz pierwszy materia ta znalazła wprost swoje uregulowanie w art. 173 pt 
zawartym w dziale VII „Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końco-
wych”. Ochroną są objęte wszelkie urządzenia przeznaczone do zapewnienia telekomunikacji, 
tj. aparaty telekomunikacyjne, smartfony, modemy, dekodery telewizyjne (Piątek, 2013, s. 1012). 
Przepis art. 173 pt nie określa katalogu informacji, do których mają zastosowanie warunki okre-
ślone w tym przepisie i z których mogą korzystać przez pliki cookies podmioty świadczące usługi 
telekomunikacyjne czy usługi zapewniane drogą elektroniczną. Może to dotyczyć – jak wskazał 
ustawodawca – dwóch rodzajów czynności: przechowywania informacji w urządzeniu użytkow-
nika lub uzyskiwania do nich dostępu. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu, przechowywanie informacji 
lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu 
końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone pod warunkiem, że:
1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób 

jednoznaczny, łatwy i zrozumiały o:
 a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji;
 b)  możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu 

do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzysty-
wanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;

2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu wskazanych powyżej informacji wyrazi na 
to zgodę;

3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfigura-
cyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego 
i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
Powyższy przepis nakazuje zatem wszystkim podmiotom, które mają możliwość przecho-

wywania i uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w urządzeniach użytkowników 
przedstawienie stosownych informacji i uzyskanie ich zgody na instalowanie cookies. Efekty tej 
regulacji są zauważalne dla każdego użytkownika sieci Internet. Właściwie przy każdym odwie-
dzeniu strony www otrzymujemy komunikat, że strona ta wykorzystuje pliki cookies. Jest to bez-
pośredni skutek regulacji wprowadzonej w art. 173 pt. Na marginesie warto zaznaczyć, że prawo 
telekomunikacyjne nie odsyła wprost do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ale bez 
wątpienia adresatami norm są także usługodawcy w rozumieniu tej ustawy. Zgodnie z jej prze-
pisami, świadczeniem usługi drogą elektroniczną jest wysyłanie i odbieranie danych za pomocą 
systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności 
stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu pt. 
Możemy w tym względzie mówić zatem o wzajemnym oddziaływaniu norm prawnych i o istnieniu 
związku funkcjonalnego pomiędzy normami prawnymi zawartymi w prawie telekomunikacyjnym 
oraz ustawie o świadczeniu usług elektronicznych.

Przepis art. 173 ust. 3 pt w ślad za przepisem dyrektywy 2002/58/WE legalizuje też pod pew-
nymi warunkami używanie cookies w celu umożliwienia stworzenia witryn www, które pamiętają 
imiona użytkowników i wykorzystują je do generowania odpowiednio spersonalizowanych treści. 
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Są one używane do przechowywania tzw. krótkich informacji, umożliwiających rozróżnianie użyt-
kowników (klientów) odwiedzających daną stronę WWW czy też zawierających takie informacje, jak 
login, preferencje użytkownika, zawartość koszyka zakupów czy dane rejestracyjne użytkownika 
programu. Dane te mogą następnie posłużyć do tworzenia statystyk odwiedzin witryny WWW, 
personalizacji stron oraz systemów e-commerce. Zgodnie z omawianym przepisem spełnienie 
obowiązku informacyjnego i uzyskania zgody nie będzie zatem wymagane, gdy uzyskanie do-
stępu jest konieczne do:
1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
2) dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkow-

nika końcowego.
Podejście takie wydaje się być spójne w świetle poglądów wyrażanych w doktrynie, a odno-

szących się do ochrony danych osobowych. W istocie bowiem autonomia informacyjna podlega 
jednak pewnym ograniczeniom, ponieważ niezależnie od zgody osoby, której informacje dotyczą, 
dane mogą być przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w art. 23 ustawy o ochronie da-
nych osobowych. Przepis ten obejmuje warunki odnoszące się zarówno do potrzeb mieszczących 
się w kategorii interesu publicznego (zrealizowanie uprawnienia lub obowiązku wynikającego 
z przepisów prawa, zadań realizowanych dla dobra publicznego), jak i prywatnego, dotyczącego 
danej osoby (Federczyk, 2013, s. 118).

Pierwszy przypadek wyłączający obowiązek pozyskania zgody to sytuacja, w której cookies 
jest niezbędne w celu transmisji komunikatu, czyli sytuacja, w której usługodawca musi wiedzieć, 
jakie parametry przekazać przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu w celu właściwego pokierowa-
nia przez tego ostatniego transmisji komunikatu nadanego przez użytkownika. Chodzi tu np. 
o wskazanie „mapy” punktów końcowych w sieci, według której komunikat ma być transmitowa-
ny (czyli kierowany jest z punktu A do punktu B, za pośrednictwem punktu C, ale z pominięciem 
punktu D, E etc.). Chodzi o nadanie pakietom transmitowanych danych odpowiedniej kolejności 
lub priorytetu, czy także o możliwość identyfikowania błędów lub przypadków utraty danych.

Drugi przypadek wyłączający zgodę w praktycznym ujęciu to np. umożliwienie komentowania 
artykułów prasowych zamieszczonych na stronie lub umożliwienie „włożenia” do koszyka zaku-
pów w sklepie internetowym.

Z art. 173 pt wynika, że użytkownik powinien być poinformowany nie tylko o celach zwią-
zanych z przechowywaniem cookies, lecz także o prawie sprzeciwu. Ustawodawca szczególny 
nacisk położył na właściwe poinformowanie użytkownika, albowiem, jak już było wspomniane, 
w  cyfrowej rzeczywistości pliki cookies są nieusuwalne. Należy zgodzić się z poglądem, zgodnie 
z którym informacja jest przenaszalnym dobrem niematerialnym zmniejszającym niepewność 
(Szpor, 2011, s. 97). Z tego właśnie powodu dobrze poinformowany konsument jest najlepszym 
gwarantem przyznanej mu przez przepisy prawa ochrony. Państwo natomiast powinno stworzyć 
przyjazny system prawny i instytucjonalny, gwarantujący konsumentowi jak najszersze prawo do 
jej uzyskania (Pachuca-Smulska, 2013, s. 1).

W trakcie prac nad wdrożeniem zmian dyrektywy 2002/58/WE w odniesieniu do cookies 
pojawiło się szereg wątpliwości, co do tego jakie pliki podlegają legalizacji, gdyż pt nie wskazu-
je tego w sposób bardzo precyzyjny. Chodzi tu o wskazanie enumeratywnie, jakie pliki cookies 
mogą zostać wyłączone spod wymogu pozyskania świadomej zgody, a tym samym konstytuują 
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zakres prawa do informacji użytkownika urządzenia. W tym zakresie przepisy prawa polskiego 
nie dają też precyzyjnej odpowiedzi. Pomocne jest tu stanowisko, które w dniu 7 czerwca 2012 r. 
przedstawiła Grupa Robocza do spraw ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania da-
nych osobowych, ustanowiona na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 24 października 1995 r. (dalej: Grupa Robocza). Grupa Robocza przyjęła opinię17, w któ-
rej uznała, że zgody nie wymagają, pod określonymi warunkami, o ile nie są wykorzystywane  
do dodatkowych celów:
1) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania 

sesji lub trwałe pliki cookies ograniczone w niektórych przypadkach do kilku godzin;
2)  uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na 

czas trwania sesji;
3)  pliki cookies zorientowane na bezpieczeństwo użytkownika wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć dotyczących uwierzytelniania na dłuższy, lecz ograniczony czas;
4)  sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych, takie jak pliki odtwarzacza „flash”, na 

czas trwania sesji; 
5) sesyjne pliki cookies do równoważenia obciążenia, na czas trwania sesji;
6)  trwałe pliki cookies do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji (lub nieco 

dłużej);
7)  pliki cookies osób trzecich dla wtyczek portali społecznościowych pozwalających na wymianę 

treści dla zalogowanych członków sieci społecznej.
Grupa Robocza zwróciła także uwagę na jeszcze inny ważny element, a mianowicie, że 

pliki cookies wyłączone spod wymogu pozyskania zgody powinny mieć żywotność pozostającą 
w bezpośrednim związku z celem, jakiemu służą i muszą wygasać z chwilą, gdy przestają być 
potrzebne, przy uwzględnieniu rozsądnych oczekiwań przeciętnego użytkownika. Ustawodawcy, 
zarówno europejski, jak i krajowy, nie dookreślili aż tak szczegółowo tych kwestii, co nadal bu-
dzi szereg uwag i kontrowersji przy stosowaniu przepisów, ale też prowadzi do pytania czy cel, 
który przyświecał ustawodawcy został w pełni osiągnięty. Czy można na tej postawie uznać, 
że każdy użytkownik Internetu jest w pełni poinformowany, co tak naprawdę dzieje się na jego 
urządzeniu i potrafi skutecznie się temu sprzeciwić? Co wreszcie z sytuacją, gdy użytkownik 
ma do czynienia z technologią często określaną jako tzw. ever-cookies (zawsze istniejące pliki 
cookie) lub tzw. zombie-cookies (zawsze istniejące pliki cookie) Umożliwiają one plikom cookies 
trwałe pozostanie w urządzeniu użytkownika, mimo należytych starań w celu ich usunięcia. Jak 
wreszcie skutecznie dochodzić swoich praw w sytuacji, w której w sposób bezprawny, przy uży-
ciu takich plików, profil użytkownika Internetu został wykorzystany albo naruszone zostały dane  
osobowe użytkownika.

W tym zakresie pt również nie daje jednoznacznej odpowiedzi. W katalogu penalizowanych 
sytuacji w art. 209 ust. 1 – przewidziana jest wyłącznie kara pieniężna, w pkt 25 – z powodu 
nieuzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, a w pkt 27 – w przypadku niezgod-
nego z art. 173 pt przechowywania informacji w urządzeniach użytkowników lub korzystania  
z takich informacji. 

17 Opinia Grupy Roboczej art. 29 Nr 4/2012 w sprawie wyłączenia zapisywania plików cookie spod zasady pozyskiwania zgody WP 194.
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Warto także nadmienić, iż mimo tak zdefiniowanych obowiązków ustawowych, obserwowa-
nym zjawiskiem jest to, że na stronach internetowych często mylona jest polityka prywatności 
z informacjami o cookies, co w praktyce uniemożliwia właściwe wypełnienie w szczególności obo-
wiązku informacyjnego względem użytkownika, a w szczególności poinformowanie użytkownika 
o celach stosowania plików cookies. Jest to dość powszechne zjawisko i z tego powodu trudno 
uznać, iż obowiązek ustawowy względem użytkownika urządzenia – przed wyrażeniem zgody 
– został w pełni wypełniony. Prawo telekomunikacyjne nie przewiduje w tym względzie jednak 
dalszych konsekwencji prawnych. 

IV.	Zgoda	użytkownika	na	cookies
Art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE stanowi, że przechowywanie informacji lub uzyskiwa-

nie dostępu do informacji już przechowanych w urządzeniu użytkownika jest dozwolone tylko 
pod warunkiem, że wyraził on na to zgodę; po otrzymaniu jasnych i pełnych informacji, między 
innymi o celach przetwarzania. Ustawodawca unijny podkreślił, że przy uzyskiwaniu dostępu do 
informacji przechowywanej w urządzeniu użytkownika mają zastosowanie reguły odnoszące się 
do ochrony danych osobowych. Co więcej, art. 2 dyrektywy 2002/58/WE stanowi, że definicje 
zawarte w dyrektywie 95/46/WE stosuje się do dyrektywy 2002/58/WE. Zgoda udzielona w trybie 
opisanym w art. 5 ust. 3 2002/58/WE, ma takie samo znaczenie jak zgoda podmiotu danych okre-
ślona w dyrektywie 95/46/WE. Motyw 17 dyrektywy 2002/58/WE dodatkowo wyjaśnia, że zgoda 
może być udzielona w jakikolwiek sposób umożliwiający swobodne i świadome wyrażenie woli 
użytkownika, w tym przez zaznaczenie okna wyboru podczas przeglądania witryny internetowej.

Jak podkreśla się w doktrynie prawa, zgoda nie może być wyrażona per facta concludentia, 
w sposób „milczący” lub inne pasywne działanie (Barta, 2004, s. 416). Ponadto zgoda nie może 
być wyprowadzana z faktu korzystania z usługi (Piątek, 2013, s. 1019). Jak jednak wyjaśnia w mo-
tywie 25 dyrektywy 2002/58/WE ustawodawca europejski, nie jest konieczne uzyskanie zgody 
co do każdej operacji dotyczącej dostępu do lub przechowywania informacji na urządzeniu użyt-
kownika. Informacja i prawo do odmowy mogą być oferowane jednorazowo dla różnego rodzaju 
narzędzi instalowanych w urządzeniu użytkownika w czasie tego samego połączenia oraz mogą 
obejmować wszelkie dalsze korzystanie z tych narzędzi w trakcie kolejnych połączeń. W polskim 
prawie telekomunikacyjnym kwestia ta nie została jednak wprost uregulowana. 

Ponadto zgoda powinna być swobodna, tzn. użytkownik może również cofnąć tę zgodę 
w każdym czasie. 

Motyw 17 dyrektywy 2002/58/WE stanowi, że zgoda może zostać udzielona przez zazna-
czenie okna wyboru podczas przeglądania witryny internetowej. W taki sam sposób kwestia ta 
została uregulowana w polskim prawie, gdzie zgodnie z art. 173 ust. 2 pt abonent lub użytkownik 
końcowy może wyrazić zgodę, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wy-
korzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

Podsumowując, przepisy prawne wprost nakazują by zgoda miała charakter wyraźny, a nie 
dorozumiany czy per facta concludentia, a jej wszystkie aspekty muszą być jasne w momencie jej 
wyrażania. Jak już wspomniano, przepisy ustawy pt przewidują w art. 209 ust. 1 pkt 25 sankcję 
w postaci kary pieniężnej za brak realizacji obowiązku uzyskania zgody abonenta lub użytkow-
nika końcowego.
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V.	Uwagi	końcowe
Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych sięgają lat osiemdziesiątych, po-

cząwszy od 1981 r., kiedy to przyjęto pierwszą konwencję Rady Europy w sprawie ochrony osób 
w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Od tego czasu mamy do 
czynienia z rewolucją technologiczną, która stawia prawodawcę przed coraz to nowszymi wy-
zwaniami, w tym dotyczącymi problemów, jakie wiążą się z dostępem do urządzeń, za pomocą 
których korzystamy z Internetu. Zwiększa się objętość informacji lokowanych w urządzeniach 
użytkowników, zmieniają mechanizmy jej wykorzystywania i obsługiwane funkcje. Jednocześnie 
nowsze technologie działają w sposób mniej jawny dla użytkownika w porównaniu z klasyczny-
mi cookies (Piątek, 2015, s. 51). Wymusza to odmienny sposób podejścia do kwestii regulacji. 
Ewoluuje ona w kierunku zapewnienia użytkownikom większej kontroli nad urządzeniami, z których 
korzystają, a także większego nacisku na precyzyjne obowiązki informacyjne ze strony dostawców 
usług oraz uzyskanie wyraźniej i świadomej zgody użytkownika. Nowe ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych ma odpowiedzieć na problemy związane ze znacznym zwiększe-
niem transgranicznego przepływu danych czy zbierania tych danych. Powinno umożliwić hory-
zontalne spojrzenie na ochronę danych osobowych także w odniesieniu do cookies. Szczególny 
nacisk w tej regulacji położono na zapewnienie osobom fizycznym kontroli nad własnymi danymi 
osobowymi. Wprost wskazano, że ochrona danych osobowych powinna mieć także zastosowanie 
do przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany. Mając dostęp do informacji 
w urządzeniu telekomunikacyjnym użytkownika można bowiem wyciągnąć konkretne wnioski na 
temat jego zachowań. 

Jak podkreśla się w doktrynie, z praktycznego punktu widzenia, największy wpływ ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych na regulacje prawne społeczeństwa informacyj-
nego może być widoczny właśnie w aspekcie nowych zasad zbierania zgód, w tym zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (Litwiński, 2016, s. 16). Dotyczyć to będzie także sytuacji prze-
chowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowanych w urządzeniu 
użytkownika. Zmianę w tym zakresie może przynieść propozycja Komisji Europejskiej dotycząca 
rewizji przepisów dyrektywy 2002/58/WE (zwanej dyrektywą e-privacy), nad którą trwają aktualnie 
prace legislacyjne. Ma ona na celu uproszczenie przepisów w zakresie cookies, przy założeniu, 
iż w szerszym niż obecnie zakresie zgoda na zainstalowanie cookies będzie mogła być wyrażona 
poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W tym zakresie konieczna będzie analiza propo-
nowanych zmian w odniesieniu do zharmonizowanych w UE nowych reguł dotyczących ochrony 
danych osobowych pod kątem zgodności i spójności tych regulacji. 
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Streszczenie
Artykuł wskazuje przesłanki do oceny istnienia obowiązku Prezesa UKE jako centralnego organu 
administracji rządowej do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przedsiębiorcy w zakresie speł-
nienia warunków wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, z uwagi na charakter 
usług planowanych do wykonywania przez tego przedsiębiorcę. Celem ustalenia źródeł obowiązku 
Prezesa UKE w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców w sprawie interpre-
tacji przepisów dotyczących działalności telekomunikacyjnej poddano analizie przepisy kodeksu 
postępowania administracyjnego, prawa telekomunikacyjnego oraz przepisy ustawy o dostępie 
do informacji publicznej. Przedstawione w artykule zagadnienie jest istotne z punktu widzenia 
praktyki wykonywania gospodarczej działalności telekomunikacyjnej.

Słowa	kluczowe: Prezes UKE; obowiązki Prezesa UKE; przedsiębiorca telekomunikacyjny; wpis 
do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych; obowiązek informacyjny organu administracji; 
gospodarcza działalność telekomunikacyjna.

JEL: K23

I.	Wprowadzenie
Podmioty gospodarcze, zarówno polskie, jak i zagraniczne, planując wykonywanie na tere-

nie Polski usług, których charakter może świadczyć o wykonywaniu działalności telekomunika-
cyjnej, stoją przed zadaniem jednoznacznego określenia czy planowana działalność wypełnia 
ustawowe znamiona świadczenia usługi telekomunikacyjnej, czy też nie. Ocena ta rodzi bowiem 

* Doktorantka Uczelni Łazarskiego w Warszawie; adwokat wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu, prowadząca od 2006 r. JMK 
Kancelarię Adwokacką z siedzibą we Wrocławiu; www.jmkadwokat.pl; e-mail: kancelaria@jmkadwokat.pl.
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konsekwencje w zakresie istniejącego obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsię-
biorców telekomunikacyjnych, a następnie wypełniania obowiązków nałożonych ustawą – Prawo 
telekomunikacyjne1 (dalej: pt), ciążących na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych. 

Prawo telekomunikacyjne definiuje przedsiębiorcę telekomunikacyjnego jako przedsiębiorcę 
lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 
przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomuni-
kacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, przy 
czym przedsiębiorca telekomunikacyjny uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych 
zwany jest „dostawcą usług”, a uprawniony do dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych 
lub świadczenia usług towarzyszących zwany jest „operatorem” (art. 2 pkt 27 pt). Świadczeniem 
usług telekomunikacyjnych jest zaś (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 41 pt) wykonywanie 
usług za pomocą własnej sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym 
imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług.

Z praktycznego punktu widzenia, w sytuacji problematycznej oceny charakteru usług, z uwagi 
zarówno na technologię ich świadczenia, jak i krąg odbiorców tychże usług, może powstać wąt-
pliwość czy określone usługi stanowią usługi telekomunikacyjne w rozumieniu przepisów pt oraz 
czy przedsiębiorca świadczący ten rodzaj usług związany jest obowiązkiem rejestracji w rejestrze 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Ocena charakteru planowanej do świadczenia usługi przez 
organ regulacyjny w zakresie telekomunikacji, tj. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
(dalej: Prezes UKE), może być kluczowa w procesie podejmowania przez przedsiębiorcę decyzji 
gospodarczej o rozpoczęciu wykonywania działalności gospodarczej na terenie Polski.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pt działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą 
jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 
zwanego dalej „rejestrem”. Wpisowi do rejestru podlega również działalność telekomunikacyjna 
prowadzona przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z państwa członkowskiego albo państwa, 
które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę 
świadczenia usług, który czasowo świadczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi na 
zasadach określonych odpowiednio w przepisach Traktatu ustanawiającego Unię Europejską, 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w przepisach innej umowy regulującej 
swobodę świadczenia usług.

Źródeł prawa, których analiza daje podstawy do oceny istnienia bądź też braku obowiązku 
Prezesa UKE jako centralnego organu administracji rządowej do udzielenia odpowiedzi na za-
pytanie przedsiębiorcy w zakresie podstawy wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunika-
cyjnych, z uwagi na charakter usług planowanych do wykonywania przez tego przedsiębiorcę, 
należy szukać w przepisach o postępowaniu administracyjnym, prawa telekomunikacyjnego oraz 
przepisach gwarantujących dostęp do informacji publicznej. W celu ustalenia obowiązku bądź też 
kompetencji Prezesa UKE w powyższym zakresie, analizie należało poddać przepis art. 9 ustawy 
kodeks postępowania administracyjnego2 (dalej: k.p.a.), przepisy art. 1 pt, art. 10 pt i art. 192 pt 
oraz przepis art. 6 w zw. z art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej3 (dalej: udip).

1 T.j. Dz.U. 2016, poz. 1489.
2 Ustawa z 14.6. 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016, poz. 23 ze zm.). 
3 Ustawa z 6.9. 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1764).
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II.	Obowiązek	udzielania	informacji	 
na	gruncie	art.	9	kodeksu	postępowania	administracyjnego

Przepis art. 190 ust. 1 pt wskazuje Prezesa UKE jako organ regulacyjny w dziedzinie ryn-
ku usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Zgodnie z ustępem 3 tegoż artykułu Prezes UKE 
jest centralnym organem administracji rządowej, zatem usytuowanie to stanowi o zastosowaniu 
względem Prezesa UKE przepisów rozdziału VI Konstytucji RP odnoszącego się do administracji 
rządowej4. Biorąc pod uwagę powyższe, źródeł zobowiązania Prezesa UKE do udzielania odpo-
wiedzi na zapytania przedsiębiorców w sprawie interpretacji przepisów dotyczących działalności 
telekomunikacyjnej można poszukiwać wśród przepisów, które regulują działalność organów 
 administracji, tj. przepisów k.p.a. 

Przepis art. 9 k.p.a., wprowadzający zasadę udzielania informacji, nakłada na organ admini-
stracji obowiązek informowania stron o ich prawach i obowiązkach, stanowiąc: „Organy administracji 
publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach 
faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących 
przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne oso-
by uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym 
celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek”. Trzeba jednak zwrócić uwagę na wyni-
kające wprost z treści przepisu wskazanie, iż obowiązek informacyjny organu dotyczy informacji 
związanych z przedmiotem już wszczętego postępowania oraz że jest to obowiązek względem 
stron tegoż postępowania. Z bezpośredniego brzmienia przepisu można zatem wywieść tezę, iż 
by móc w oparciu o treść art. 9 k.p.a. domagać się od organu administracji udzielenia informacji 
w  odpowiedzi na zapytanie o charakter usługi, którą zamierza świadczyć przedsiębiorca, należy 
legitymować się przymiotem strony, a zapytanie musi dotyczyć przedmiotu już wszczętego postę-
powania administracyjnego. Ponadto, w przypadku oczekiwania przez przedsiębiorcę na uzyskanie 
odpowiedzi na zapytanie w kwestii obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunika-
cyjnych, wynikającego z przepisów pt, powstaje pytanie, czy organ administracji (w omawianym 
przypadku Prezes UKE) realizowałby zasadę wskazaną w art. 9 k.p.a., czy też świadczył będzie 
doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorcy w omawianym zakresie. 

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem (Wojciechowska, 2017, teza do art. 9 k.p.a.)5 w tej 
sprawie, artykuł 9 k.p.a. nie nakłada na organy administracji obowiązku udzielania porad praw-
nych czy też doradztwa prawnego. Ponadto obowiązek wskazany w art. 9 k.p.a. „nie jest równo-
znaczny z obowiązkiem zawiadamiania strony o powszechnie obowiązujących, publikowanych 
aktach prawnych i wynikających z nich obowiązkach czy konsekwencjach niedostosowania się 
do konkretnych przepisów. Określony w tym przepisie obowiązek nie może być utożsamiony 
z udzielaniem stronom pomocy prawnej czy zastępowaniem ich aktywności przez instruowanie 

4 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
5 Zob. wyr. NSA z 27.02.2008 r., II GSK 402/07, Legalis nr 602044; wyr. WSA w Lublinie z 18.06.2008 r., I SA/LU 177/08, Legalis nr 994050; wyr. NSA 
z 24.06.2008 r., II OSK 709/07, Legalis nr 565101; wyr. WSA w Bydgoszczy z 13.05.2009 r., II SA/BD 241/09, Legalis nr 184360; wyr. WSA w War-
szawie z 2.03.2010 r., VII SA/WA 1757/09, Legalis nr 405991; wyr. WSA w Poznaniu z 25.08.2010 r., III SA/PO 260/10, Legalis nr 650021; wyr. WSA 
w Bydgoszczy z 9.02.2011 r., II SA/BD 1445/10, Legalis nr 497318; wyr. NSA z 20.10.2011 r., II OSK 1450/10, Legalis nr 891892; wyr. WSA w Warszawie 
z 6.02.2012 r., VI SA/WA 2081/11, Legalis nr 466443; wyr. WSA w Gdańsku z 8.02.2012 r., II SA/GD 772/11, Legalis nr 511681; wyr. NSA z 20.10.2011 r., 
II OSK 1450/10, Legalis nr 819982; wyr. WSA w Warszawie z 6.02.2012 r., VI SA/WA 2081/11, Legalis nr 466443; wyr. NSA z 20.11.2012 r., II OSK 
1301/11, Legalis nr 814415; wyr. WSA w Warszawie z 14.12.2012 r., VII SA/WA 2134/12, Legalis nr 811437; wyr. NSA z 1.08.2013 r., II OSK 758/12, 
Legalis nr 737532; wyr. NSA z 8.01.2014 r., II GSK 1507/12, Legalis nr 909970.
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o wyborze optymalnego sposobu postępowania”6. Zgodnie z rozszerzającą wykładnią zasady 
informowania w orzecznictwie podkreśla się, że obowiązek informowania i wyjaśniania stro-
nom przez organ prowadzący postępowanie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych 
toczącej się sprawy powinien być rozumiany tak szeroko, jak to jest tylko możliwe7. Jednakże 
w odniesieniu do przedsiębiorców zasada ta wydaje się być w praktyce ograniczana. Za ugrunto-
wany w orzecznictwie należy uznać pogląd, że prowadzenie działalności gospodarczej nie może 
ograniczać się do zebrania środków materialnych na ten cel, lecz także wymaga zapoznania 
się z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi tę kwestię. Organ udziela szczegółowych 
informacji w toku postępowania administracyjnego. Natomiast z całą pewnością nie jest upraw-
niony, ani tym bardziej zobowiązany, do udzielenia porad prawnych osobom rozpoczynającym 
działalność gospodarczą8. Strona prowadząca na własny rachunek działalność gospodarczą 
nie jest więc zwolniona przepisem art. 9 k.p.a. z obowiązku dołożenia należytych starań, aby 
zapoznać się z przepisami regulującymi uprawnienia i obowiązki wynikające z prowadzenia  
tej działalności9. 

Istnieją zatem podstawy, aby stwierdzić, iż przedsiębiorca planujący wykonywanie usług, które 
mogą być uznane za usługi telekomunikacyjne powinien we własnym zakresie i na własne ryzyko 
dokonać oceny i analizy czy usługa ta stanowić będzie usługę telekomunikacyjną, co następnie 
obligować go będzie do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyj-
nych i poddania się obowiązkom z tym związanym. Ukształtowała się klarowna linia orzecznicza 
odnośnie do obowiązku przedsiębiorcy dotyczącego znajomości przepisów regulujących prowa-
dzoną przez niego działalność. Przedsiębiorca jest zobowiązany stosować się do obowiązków 
przewidzianych w przepisach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, jak również 
ponosi skutki niewykonania tych obowiązków10. Obowiązek należytego oraz wyczerpującego in-
formowania stron przez organ administracji o okolicznościach faktycznych i prawnych, mogących 
wpływać na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania (art. 9 k.p.a.) 
nie zwalnia przedsiębiorcy prowadzącego profesjonalną działalność gospodarczą z obowiązku 
znajomości przepisów prawnych i dołożenia należytej staranności w zakresie jej prowadzenia11. 
A zatem obowiązek znajomości przepisów prawnych przez przedsiębiorcę nie zostaje wyłączony 
przez zasadę informowania wskazaną w art. 9 k.p.a.

W orzecznictwie jednakże można też wskazać na pogląd, że obowiązek informowania stro-
ny przez organ administracji o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ 
na ustalenie jej praw i obowiązków, ciąży na organach administracji państwowej zwłaszcza 
w sprawach, których okoliczności dają podstawę do wniosku, że strona pierwszy raz zetknęła 

 6 Ibidem. 
 7 Zob. wyr. NSA w Łodzi z 12.06.2001 r., II SA/ŁD 1080/99, LEX nr 898188; wyr. WSA w Warszawie z 16.01.2008 r., V SA/WA 2216/07, Legalis 
nr 256920; wyr. WSA we Wrocławiu z 8.05.2013 r., IV SA/WR 53/13, Legalis nr 796277.
 8 Zob. wyr. NSA w Warszawie z 1.10.1999 r., III SA 7458/98, Legalis nr 282837; wyr. NSA w Gdańsku z 3.12.1999 r., I SA/GD 1627/97, Legalis 
nr 2828238; wyr. NSA w Krakowie z 20.01.2000 r., I SA/KR 1512/97, Legalis nr 282839; wyr. NSA w Gdańsku z 17.03.2000 r., SA/Gd 2072/97, LEX 
nr 41534; wyr. NSA w Gdańsku z 29.11.2000 r., I SA/GD 1185/98, POP 2001, Nr 6, poz. 186; wyr. SA w Białymstoku z 3.11.2005 r., III AUA 1133/05, 
OSAB 2005, Nr 4, poz. 66; wyr. NSA z 21.06.2013 r., II OSK 518/12, Legalis nr 764072.
 9 Zob. wyr. NSA w Warszawie z 16.01.1985 r., III SA 1060/84, Legalis nr 35479; wyr. NSA w Łodzi z 10.11.1999 r., I SA/ŁD 1429/97, LEX nr 40541; 
wyr. NSA w Lublinie z 10.12.1997 r., I SA/LU 1192/96, Legalis nr 273362; wyr. NSA w Warszawie z 11.02.1998 r., III SA 1678/96, Legalis nr 282877; 
wyr. SN z 25.03.1999 r., III RN 157/98, OSNP 2000, Nr 2, poz. 43; wyr. NSA we Wrocławiu z 7.03.1996 r., SA/WR 1203/95, LEX nr 26630.
10 Zob. wyr. NSA w Szczecinie z 16.06.1999 r., SA/SZ 1165/98, LEX nr 38984; wyr. NSA w Gdańsku z 14.8.1998 r., I SA/Gd 99/96, LEX nr 37590.
11 Zob. wyr. SN z 9.06.1999 r., III RN 12/99, OSNP 2000, Nr 10, poz. 375.
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się z takimi problemami faktycznymi i prawnymi12. Sytuacja ta zdaje się odnosić do podmiotów 
rozpoczynających działalność gospodarczą jako przedsiębiorca telekomunikacyjny, jednakże 
nadal ma zastosowanie do strony postępowania administracyjnego. Użyty w art. 9 k.p.a. zwrot 
„należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych” nie 
pozostawia wątpliwości co do okoliczności, iż obowiązek ten ma być realizowany w stosunku 
do osób dysponujących interesem prawnym w rozumieniu art. 28 k.p.a. – stron postępowania 
administracyjnego13. Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub 
obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes 
prawny lub obowiązek. Zatem obowiązek należytego i wyczerpującego informowania o okolicz-
nościach faktycznych i prawnych ciąży na organie administracji względem każdego podmiotu, 
którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu 
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W nauce prawa prezentowany jest pogląd, 
iż stroną można być wyłącznie w postępowaniu, a nie w sprawie administracyjnej, w której wy-
stępuje jedynie podmiot (bierny) jurysdykcji administracyjnej (Gołaszewski, 2017, teza 8 i 9 do 
art. 28 k.p.a.; Zimmermann, 1996; Kiełkowski, 2004). Kodeks postępowania administracyjnego, 
w szczególności za sprawą definicji zawartej w komentowanym przepisie art. 28 k.p.a., wiąże 
(poprzez kategorię interesu prawnego) pojęcie „strony” bezpośrednio ze sprawą administracyjną, 
a jednocześnie nieściśle posługuje się pojęciem „sprawy” na określenie zarówno samej sprawy 
administracyjnej, jak i postępowania w takiej sprawie14. 

Powstaje zatem pytanie, czy obowiązek informowania wynikający z art. 9 k.p.a. ma zasto-
sowanie w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę zapytania o charakter prawny usług, które 
zamierza świadczyć, przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomuni-
kacyjnych ze wskazaniem rodzaju usług planowanych do świadczenia odbiorcom. Działalność 
telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega 
wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (art. 10 ust. 1 pt). Wpisu do rejestru 
dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez przedsiębiorcę lub inny pod-
miot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów 
(art. 10 ust. 4 pt). Rejestracja powinna nastąpić przed rozpoczęciem działalności telekomunikacyj-
nej. Składając wniosek, przedsiębiorca inicjuje postępowanie administracyjne o wpis do rejestru 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, uzyskując przymiot strony postępowania. 

Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzi Prezes UKE. Oznacza to, że do 
kompetencji Prezesa UKE należy podejmowanie wszelkich decyzji oraz postanowień związanych 
z dokonywaniem wpisów, wydawaniem zaświadczeń oraz czynności materialno-technicznych 
związanych z utrzymywaniem urządzeń niezbędnych do prowadzenia rejestru (Piątek, 2013, teza 
13 do art. 10). Wniosek o wpis do rejestru przedsiebiorców telekomunikacyjnych powinien zawie-
rać wskazanie przez przedsiębiorcę rodzaju świadczonych usług. Zakres ogólnego opisu sieci, 
usługi lub usługi towarzyszącej, który powinien być zamieszczony we wniosku został doprecyzo-
wany rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 10 września 2013 r. w sprawie wzoru 

12 Zob. wyr. NSA w Warszawie z 7.12.1984 r., III SA 729/84, ONSA 1984, Nr 2, poz. 117; wyr. NSA we Wrocławiu z 18.02.1994 r., SA/WR 1587/93, 
Prok. i Pr. – wkł. 1995, Nr 2, poz. 54; zob. wyr. NSA w Warszawie z 13.11.1998 r., II SA 1428/98, LEX 41815.; wyr. WSA z 14.02.2007 r., II SA/GD 460/06, 
Legalis nr 115954; wyr. WSA w Gliwicach z 6.05.2014 r., IV SA/GL 591/13, Legalis nr 962310.
13 Zob. wyr. WSA w Bydgoszczy z 13.05.2009 r., II SA/BD 241/09, Legalis nr 184360.
14 Zob. też wyr. NSA z 21.10.2011 r., I OSK 1819/10, Legalis nr 389445.
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wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji, przewidzianym w art. 13 pt15. 
Zawarty w rozporządzeniu wzór wniosku wskazuje rodzaje dostarczanych sieci telekomunikacyj-
nych, rodzaje świadczonych usług telekomunikacyjnych oraz podstawowe rodzaje dostarczanych 
udogodnień towarzyszących. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wskazania rodzaju usług spo-
śród kategorii wyróżnionych we wzorze wniosku. Ponadto, poza typowymi rodzajami działalności 
wskazanymi we wzorze, przedsiębiorca telekomunikacyjny może wskazać inny, niewymieniony 
we wzorze wniosku rodzaj prowadzonej działalności telekomunikacyjnej, jeśli uzna, że charakter 
planowanej do świadczenia usługi jest usługą telekomunikacyjną. Potencjalne wątpliwości w tym 
zakresie przedsiębiorca musi rozstrzygnąć we własnym zakresie. Wraz z wnioskiem o wpis do 
rejestru przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 kodeksu karnego oświad-
czam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
są zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności telekomuni-
kacyjnej, której dotyczy wniosek, wynikające z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomu-
nikacyjne” (art. 10 ust. 5 pt). Zgodnie z treścią oświadczenia, przedsiębiorca na chwilę składania 
wniosku jest już zobowiązany zadeklarować, iż spełnia warunki wykonywania działalności w za-
kresie usług objętych wnioskiem.

Prezes UKE zobowiązany jest do dokonania wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia 
wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o zgodności z prawdą złożonych informacji 
(art. 10 ust. 8 pt). Z chwilą dokonania wpisu do rejestru spełniony zostaje obowiązek przewidziany 
w art. 10 ust. 1 pt [obowiązek wpisu działalności telekomunikacyjnej, jako działalności regulowanej, 
do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych – J.M.K.]. W terminie 7 dni od dokonania wpi-
su Prezes UKE wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie do rejestru (art. 11 ust. 1 pt) (Rogalski, 
2010, s. 129). Zgodnie z art. 10 ust. 9 pt, jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu w terminie 7 dni 
od dnia wpływu wniosku o wpis, a od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru upłynęło 14 dni, 
przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na pod-
stawie odrębnych przepisów może rozpocząć wykonywanie działalności telekomunikacyjnej po 
uprzednim zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE. Nie dotyczy to przypadku, w którym Prezes 
UKE wezwał przedsiębiorcę lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodar-
czej na podstawie odrębnych przepisów do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru przed upły-
wem siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 8 pt. Niewątpliwie dokonanie przez 
Prezesa UKE oceny charakteru usługi jako mieszczącej się w definicji usługi telekomunikacyjnej 
bądź też nie, poprzez udzielenie odpowiedzi na zapytanie przed złożeniem przez przedsiębiorcę 
wniosku o wpis miałoby dla przedsiębiorcy duże znaczenie w wymiarze praktycznym. W związ-
ku ze stale wdrażanymi nowymi rozwiązaniami technologicznymi w obrębie telekomunikacji, 
przedsiębiorcy mogą mieć wątpliwości co do interpretowania definicji usługi telekomunikacyjnej 
wskazanej w pt, a także adekwatnego odnoszenia obowiązków wynikających z przepisów pt do 
stosowanych technologii. Z tego powodu istnieje realna potrzeba umożliwienia przedsiębiorcom 
kierowania do organu regulacyjnego, jakim jest Prezes UKE, zapytań dotyczących obowiązków 
rejestracyjnych, w odniesieniu zaś do Prezesa UKE – określenia podstawy prawnej do udzielania 
takich interpretacji, przykładowo w ramach obowiązku informacyjnego określonego w art. 9 k.p.a.

15 Dz.U. 2013, poz. 1174. 
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Analizowany przepis art. 9 k.p.a. wydaje się wskazywać na obowiązek informacyjny organu 
administracji w odniesieniu do stron już wszczętego postępowania administracyjnego. W fazie 
podejmowania decyzji przez przedsiębiorcę o złożeniu wniosku o wpis do rejestru postępowa-
nie administracyjne niewątpliwie nie zostało jeszcze zainicjowane. Istnieje jednakże w doktrynie 
stanowisko, że obowiązek informacyjny organu administracji może dotyczyć również fazy sprzed 
wszczęcia postępowania administracyjnego. Zgodnie z poglądem B. Adamiak, dotyczącym sytuacji 
prawnej stron, „Artykuł 9 stanowi o obowiązku udzielania informacji o okolicznościach faktycznych 
i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem 
postępowania. Ze sformułowania „będących przedmiotem postępowania” wynikałoby, iż organy 
obowiązane są udzielać informacji wyłącznie w sprawach, w których toczy się postępowanie. 
Taka wykładnia jest nie do przyjęcia. Przez prawa i obowiązki będące przedmiotem postępowania 
należy bowiem rozumieć takie sprawy, które zgodnie z przepisami prawa podlegają rozpatrzeniu 
w trybie postępowania administracyjnego. Obowiązek zatem udzielania informacji stronie obejmuje 
cały tok postępowania – od wszczęcia postępowania do jego zakończenia decyzją. Udzielenie 
informacji w fazie wszczęcia postępowania ma dla ochrony interesu prawnego strony kapitalne 
znaczenie. Brak znajomości przepisów prawa może powodować nieudolne, a zwłaszcza w wielu 
przypadkach niezaspokajające w pełni interesu strony, określenie żądania (…) (Adamiak, 2016, 
teza 2 do art. 9 k.p.a.). Zgodnie z tym stanowiskiem istnieją podstawy aby twierdzić, iż przedsię-
biorca ma prawo oczekiwać od Prezesa UKE, jako organu administracji, odpowiedzi na zapytanie 
dotyczące działalności, którą zamierza prowadzić, w celu prawidłowego określenia przedmiotu 
żądania, jakim w omawianym przypadku będzie żądanie wpisu do rejestru. Jest to jednak stano-
wisko mniejszościowe.

Doktryna i orzecznictwo cytowane wyżej (Gołaszewski, 2017, teza 8 i 9 do art. 28 k.p.a.; 
Zimmermann, 1996; Kiełkowski, 2004)16, reprezentujące stanowisko większościowe, skłaniają 
się ku opinii, że obowiązek informacyjny dotyczy przedmiotu postępowania, który dla zaistnienia 
wymaga postępowania w toku. Zgadzając się z tym poglądem, uznać by należało, że art. 9 k.p.a. 
nie będzie miał zastosowania względem podmiotów, które złożyły zapytania do Prezesa UKE, nie 
będąc jeszcze stroną postępowania administracyjnego o wpis do rejestru. Zatem uzasadniona 
wydaje się teza, iż przedsiębiorca planujący wykonywanie działalności mogącej stanowić świad-
czenie usług telekomunikacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 41 pt powinien złożyć wniosek o wpis 
do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a następnie zapytanie do Prezesa UKE odnoś-
nie do wyczerpania definicji usługi telekomunikacyjnej, powołując się na zasadę informowania 
ustanowioną w art. 9 k.p.a. Nie ma wówczas wątpliwości także co do przymiotu strony, stroną 
bowiem jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto 
żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zatem przedsiębiorca 
dopiero po uzyskaniu przymiotu strony postępowania bez wątpienia może złożyć zapytanie doty-
czące jego praw i obowiązków, czyli w kwestii przedmiotu tegoż postępowania. Oprócz złożenia 
samego zapytania odnośnie do obowiązku wpisu do rejestru zasadne będzie dodatkowe załą-
czenie do wniosku o wpis pisma przewodniego, informującego o powziętych przez przedsiębiorcę 
wątpliwościach wyrażonych w skierowanym do Prezesa UKE zapytaniu. Działanie takie będzie 

16 Zob. wyr. NSA z 21.10.2011 r., I OSK 1819/10, Legalis nr 389445, wyr. WSA w Bydgoszczy z 13.05.2009 r., II SA/BD 241/09, Legalis nr 184360.
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uzasadnione w świetle wynikającego z art. 10 ust. 8 pt związania Prezesa UKE siedmiodniowym 
terminem na dokonanie wpisu.

Z uwagi na rolę przewidzianego w art. 9 k.p.a. obowiązku organu administracji w zakresie 
udzielania informacji, wydaje się, iż Prezes UKE będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na 
zapytanie przedsiębiorcy dotyczące wyczerpania definicji usługi telekomunikacyjnej przez usługę 
wskazaną we wniosku o wpis do rejestru . W przypadku zaś przesądzenia przez Prezesa UKE, iż 
opisywana w zapytaniu usługa nie stanowi usługi telekomunikacyjnej oraz działalność przedsię-
biorcy w tym zakresie nie wyczerpuje ustawowej definicji działalności telekomunikacyjnej, zasad-
nym wydaje się odpowiedni wniosek przedsiębiorcy o wykreślenie z rejestru uprzednio wpisanej 
usługi lub wykreślenie danego przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 
Wpisując się do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, pomimo wątpliwości odnośnie do 
istniejącego w tym zakresie obowiązku, przedsiębiorca działał będzie niejako z ostrożności, ocze-
kując na ostateczne wyjaśnienie przez organ regulacyjny (Prezesa UKE) czy planowana usługa 
wypełnia ustawowe znamiona usługi telekomunikacyjnej. Działanie takie wydaje się uzasadnione 
również wobec faktu, iż pt zabrania wykonywania telekomunikacyjnej działalności gospodarczej 
bez wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

Zwrócić należy uwagę na sankcje o charakterze karnym przewidziane w pt w sytuacji wyko-
nywania działalności telekomunikacyjnej bez wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyj-
nych. Zgodnie z przepisem art. 209 ust. 1 pkt 2 pt, „Kto wykonuje działalność telekomunikacyjną 
w zakresie nieobjętym wnioskiem o wpis do rejestru podlega karze pieniężnej”. W przypadku 
więc wykonywania działalności telekomunikacyjnej w zakresie nieobjętym wnioskiem o wpis do 
rejestru, np. oferowania usług telekomunikacyjnych nieobjętych tym wnioskiem, przepis art. 209 
ust. 1 pkt 2 pt będzie miał zastosowanie (Rogalski, 2010, s. 1093). Dodatkowo, ust. 2 art. 209 
pt zezwala Prezesowi UKE, niezależnie od wyżej wskazanej kary pieniężnej, nałożyć na kieru-
jącego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą funkcję kie-
rowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 
lub zwiazku takich przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do 300% jego miesięcznego 
wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Wykonywanie 
działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej stanowi 
również naruszenie art. 601 kodeksu wykroczeń17, stypizowane karą ograniczenia wolności albo 
grzywny. Art. 601 § 1 kodeksu wykroczeń stanowi, iż „Kto wykonuje działalność gospodarczą bez 
wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności 
regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności  
albo grzywny” .

Wobec opisanych wyżej konsekwencji o charakterze karnym oraz wobec braku bezpośred-
niej legitymacji dla Prezesa UKE do udzielenia informacji na zapytanie przedsiębiorcy złożone 
w trybie art. 9 k.p.a. przed dokonaniem wpisu do rejestru, zasadnym wydaje się złożenie przez 
przedsiębiorcę wniosku o wpis do rejestru, a następnie działając jako strona postępowania ad-
ministracyjnego w przedmiocie wpisu, skierowanie zapytania do Prezesa UKE odnośnie do wy-
pełnienia przez oferowaną usługę cech usługi telekomunikacyjnej. 

17 Ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. 2015, poz.1094). 
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III.	Obowiązek	udzielania	informacji	w	świetle	ustawy	 
–	Prawo	telekomunikacyjne

Prawo telekomunikacyjne nie określa wprost kompetencji ani też obowiązku Prezesa UKE 
w zakresie udzielania przedsiębiorcom odpowiedzi na zapytania w zakresie interpretacji przepi-
sów dotyczących działalności telekomunikacyjnej, w kontekście realizacji wymagań ustawowych 
dla wykonywania tejże działalności oraz istnienia obowiązku wpisu do rejestru. Brak jest również 
orzecznictwa sądowego w zakresie interpretacji przepisów o kompetencjach Prezesa UKE pod 
kątem istnienia takiego obowiązku czy też uprawnienia organu regulacyjnego. Podobnie autorzy 
komentarzy nie prowadzą rozważań na temat zakresu poszczególnych przepisów pt w kierunku 
kompetencji lub obowiązku Prezesa UKE do udzielania odpowiedzi przedsiębiorcom we wska-
zanym zakresie. Stąd uzasadniona wydaje się teza o braku możliwości wywiedzenia z przepisów 
pt, wprost określających kompetencje Prezesa UKE, zobowiązania tego organu lub chociażby 
jego uprawnienia do udzielania odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców w zakresie przepisów 
o działalności telekomunikacyjnej. 

W Polsce rolę regulatora rynku telekomunikacyjnego odgrywa Prezes UKE. Prawo teleko-
munikacyjne przyznaje Prezesowi UKE szereg kompetencji regulacyjnych i możliwości wpływa-
nia na rynek telekomunikacyjny w Polsce. Przepis art. 192 pt określa zadania Prezesa UKE jako 
organu regulacyjnego. Wskazując na zakres działania Prezesa UKE ustawodawca zastosował 
zwrot „w szczególności”, a zatem katalog zadań wymienionych w tym przepisie nie jest zamknięty 
i nie obejmuje wszystkich obowiązków wynikających z pt oraz innych ustaw. Do zakresu działania 
Prezesa UKE należy prowadzenie rejestrów w zakresie ujętym w ustawie (art. 192 ust. 1 pkt 10 pt). 
Obowiązek ten dotyczy rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (art. 10–13 pt) oraz reje-
stru numerów wykorzystywanych przez dostawców usług o podwyższonej opłacie (art. 65 ust. 2 
i 3 pt) (Kawałek, 2010, s. 1025). Obowiązek Prezesa UKE związany z prowadzeniem rejestrów, 
sformułowany w innej ustawie, wynika z art. 20 prawa pocztowego18, zgodnie z którym Prezes 
UKE prowadzi rejestr operatorów pocztowych.

Przepis art. 1 ust. 1 pt, wskazując na zakres i cel ustawy – Prawo telekomunikacyjne, wymienia 
w pkt 1, iż ustawa określa zasady wykonywania i kontroli działalności polegającej na świadczeniu 
usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących, 
zwanej dalej „działalnością telekomunikacyjną”. Art. 1 ust. 1 pkt 4 wskazuje, że pt określa również 
warunki podejmowania i wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu sieci i udogod-
nień towarzyszących oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym sieci i usług służących 
rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów radiofonicznych i telewizyjnych. Wskazane 
wyżej cele ustawy uzasadniają uprawnienia Prezesa UKE opisane m.in. w art. 192 ust. 1 pkt 10 pt 
do prowadzenia rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zgodnie z art. 10 pt określającym 
obowiązek wpisu do rejestru działalności telekomunikacyjnej. Obowiązek prowadzenia rejestru, 
nałożony na organ regulacyjny, obliguje Prezesa UKE do właściwego jego wykonywania. Rejestr 
(zgodnie z art. 10 pt) powinien zawierać wpisy dotyczące działalności telekomunikacyjnej. 

Zgodnie z art. 70 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej19 (dalej: usdzg) spełnianie 
przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej podlega 
18 Ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1113).
19 Ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1829).
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kontroli, w szczególności przez organ prowadzący rejestr danej działalności. Organ prowadzący 
rejestr ma obowiązek sprostowania z urzędu wpisu do rejestru zawierającego oczywiste błędy 
lub niezgodności ze stanem faktycznym (art. 66 ust. 4 usdzg). Zatem w celu prawidłowego wy-
konywania nałożonego na Prezesa UKE obowiązku, organ ten jest zobowiązany do weryfikacji 
zasadności wpisu przez przedsiębiorcę, który składa zapytanie w przedmiocie wypełnienia (z uwagi 
na rodzaj planowanych do wykonywania usług) wymogu rejestracyjnego.

Z brzmienia art. 192 ust. 1 pt wynika, iż tylko w zakresie obowiązków regulacyjnych wskaza-
nych w pkt 1 tegoż ustępu wykonywane zadania muszą posiadać delegację ustawową. Przepis 
ten stanowi bowiem, iż do zakresu działania Prezesa UKE należy w szczególności: wykonywa-
nie, przewidzianych ustawą i przepisami wydanymi na jego podstawie, zadań z zakresu regula-
cji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych, gospodarki w zakresie zasobów częstotliwości, 
zasobów orbitalnych i zasobów numeracji oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kom-
patybilności elektromagnetycznej (art. 192 ust. 1 pkt 1 pt). Z powyższego wnioskujemy, iż tylko 
zadania z zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych oraz inne przewidziane 
w tym punkcie przepisu muszą być przewidziane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. 
Punkt ten wprost wskazuje na konieczność uregulowania w formie ustaw lub przepisów wydanych 
na ich podstawie obowiązków regulacyjnych Prezesa UKE. Szczegółowe wskazania o zakresie 
działania Prezesa UKE, wymienione w pozostałej części art. 192 ust. 1 pt (pkt 2–21) stanowią 
wyliczenie zadań z zakresu działania tego organu, które ustawodawca w szczególności uznał 
za niezbędne do wskazania, jednakże nie stanowią katalogu zamkniętego oraz nie muszą być 
przewidziane wprost ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. W ocenie doktryny brakuje 
w tym wyliczeniu zadania przewidzianego wyraźnym przepisem ustawy nie ma wpływu na ocenę 
podstaw prawnych wykonywania tego zadania. Z przepisów o zakresie działania nie należy, co 
do zasady, wyprowadzać kompetencji do podejmowania czynności zewnętrznych o charakterze 
władczym. Przepisy o zakresie działania stanowią natomiast dostateczną podstawę do działań 
wewnątrzorganizacyjnych, współdziałania z innymi organami państwowymi i organami UE, dzia-
łań o charakterze niewładczym, informacyjnym i inicjującym (Piątek, 2013, teza 1 do art. 192).

Problemem wymagającym analizy jest zatem potencjalna możliwość udzielenia odpowiedzi 
przez Prezesa UKE na zapytania przedsiębiorców dotyczące ich obowiązków w związku z dzia-
łalnością telekomunikacyjną. Czy pomimo braku wyraźnie wskazanego przepisami pt obowiązku 
udzielania odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców, organ ten ma zatem ku temu kompeten-
cje. Z brzmienia przepisu art. 192 pt wynika, że wyliczenie zadań i czynności objętych zakresem 
działania Prezesa UKE nie ma charakteru wyczerpującego. Pomimo braku wyraźnego obowiązku 
ustawowego w zakresie kontroli rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, obowiązek taki 
można wywieść z treści art. 192 ust. 1 pkt 10 pt w związku z art. 10 pt, stosując zasady wykładni 
systemowej i celowościowej. Skoro bowiem Prezes UKE jest zobligowany do prowadzenia rejestru 
w zakresie objętym ustawą pt, to obowiązek ten winien być wykonywany prawidłowo.

 Rozpatrując udzielenie odpowiedzi przez Prezesa UKE na zapytanie przedsiębiorcy w za-
kresie jego praw i obowiązków związanych z działalnością telekomunikacyjną, należy przychylić 
się do tezy, iż odpowiedź taka mieści się w zakresie działań o charakterze niewładczym, zaini-
cjowanym przez przedsiębiorcę. Działanie Prezesa UKE ma charakter informacyjny. Działanie 
informacyjne nie ma charakteru władczego. W tym kontekście należałoby uznać, że Prezes UKE 
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posiada uprawnienia do udzielania odpowiedzi na zapytanie przedsiębiorcy mające znaczenie 
dla praw i obowiązków tegoż podmiotu jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Art. 192 ust. 1 pkt 5 pt stanowi, iż do zakresu działania Prezesa UKE należy „podejmowanie 
interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych i pocz-
towych oraz rynku aparatury, w tym rynku urządzeń telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy 
lub wniesionych przez zainteresowane podmioty, w szczególności użytkowników i przedsiębior-
ców telekomunikacyjnych, w tym podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie określo-
nym niniejszą ustawą”. W ocenie doktryny „podejmowanie interwencji nie tworzy samodzielnej 
kompetencji umożliwiającej Prezesowi UKE władcze wkraczanie w działalność podmiotów ze-
wnętrznych. Podejmowanie interwencji powinno polegać na zastosowaniu jednego ze środków 
przysługujących Prezesowi UKE, np. w postaci żądania informacji, podjęcia kontroli lub wydania 
decyzji administracyjnej, jeżeli na podstawie posiadanych informacji lub informacji zawartych we 
wniosku zainteresowanego podmiotu Prezes UKE uznaje zasadność takiej interwencji. Przepis 
ten nie stwarza dodatkowych uprawnień procesowych dla osób kierujących wnioski do Prezesa 
UKE o podjęcie interwencji” (Piątek, 2013, teza 6 do art. 192). Kompetencje Prezesa UKE do 
podejmowania „interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunika-
cyjnych” bez wątpienia dotyczą inicjatyw dotyczących funkcjonowania całego rynku usług tele-
komunikacyjnych. Można jednak przyjąć, że na kształt całego rynku mają wpływ poszczególne 
podmioty w nim uczestniczące. Wówczas poprzez udzielenie informacji w odpowiedzi na zapytanie 
przedsiębiorcy Prezes UKE wywarłby wpływ na prawa i obowiązki poszczególnych podmiotów, 
przez co pośrednio dokonałby „interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług 
telekomunikacyjnych.”

W świetle przywołanych w art. 192 pt zadań wpisujących się w zakres działania Prezesa UKE 
wydaje się zasadnym uznanie, iż udzielanie odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomu-
nikacyjnych mieści się w zakresie realizacji tychże zadań przez Prezesa UKE. Faktyczne wypeł-
nianie funkcji informacyjnej przez Prezesa UKE sprzyjać będzie właściwej interpretacji przepisów 
przez przedsiębiorców i stabilizacji rynku usług telekomunikacyjnych. 

Pomimo braku jednoznacznego wskazania w przepisach prawa telekomunikacyjnego 
czy Prezes UKE posiada uprawnienia do udzielania odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców 
odnośnie do ich praw i obowiązków, w świetle kompetencji Prezesa UKE do prowadzenia rejestru 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podejmowania interwencji w sprawach dotyczących 
funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych należy uznać, że organ ten posiada uprawnienia 
w powyższym zakresie, zarówno w ramach realizacji obowiązków informacyjnych, jak i w związku 
z realizacją w taki sposób zadania polegającego na właściwym prowadzeniu rejestru działalności 
telekomunikacyjnej. 

IV.	Obowiązek	udzielania	informacji	 
na	podstawie	ustawy	o	dostępie	do	informacji	publicznej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 udip każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację pub-
liczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w tejże 
ustawie. Podmiotami obowiązanymi do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne 
oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne (art. 4 ust. 1 udip). Sformułowanie przepisu 
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art. 4 ust. 1 udip oznacza więc, że każdy podmiot jest zobowiązany do udostępniania informacji 
publicznej, o ile wykonuje zadania publiczne (zadania władzy publicznej). Ustawodawca w art. 4 
ust. 1 pkt 1 udip expressis verbis nie wymienił żadnych organów władzy publicznej. Niewątpliwie 
w pkt 1 utożsamia z pojęciem „organów władzy publicznej” wszystkie organy administracyjne funk-
cjonujące w istniejącym aparacie władzy, a także te podmioty, których w sensie organizacyjnym nie 
zalicza się do administracji, a które są powołane w drodze ustawy do organizacji i realizacji zadań 
publicznych (Bidziński, 2015, teza do art. 4)20. Regulacją gwarantującą poszanowanie dostępu do 
informacji publicznej jest również art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej21. Prawo dostępu 
do informacji publicznej, jak słusznie podkreśla się w piśmiennictwie, stanowi konsekwencję nie-
sformułowanej wprost w przepisach Konstytucji, lecz wywiedzionej z nich zasady jawności (przej-
rzystości, transparentności) działania organów władzy publicznej (Opaliński, 2014; Mucha, 2002, 
s. 57). Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 Konstytucji „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji 
o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obe-
jmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawo-
dowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one 
zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”.

Zdaniem doktryny, zapewniony art. 61 Konstytucji dostęp do informacji został ukształtowany 
jako prawo, nie zaś jako wolność. Z samej bowiem jego istoty wynika, że musi ono zakładać szcze-
gólnie liczne obowiązki podejmowania działań oraz współpracy organów władzy publicznej, co 
stanowi warunek konieczny praktycznej jego realizacji przez upoważnione podmioty (Górzyńska, 
2002, s. 156). Jest to zatem publiczne prawo podmiotowe, zapewniające obywatelom możliwość 
skutecznego żądania od organów władzy publicznej określonego zachowania, które w razie 
potrzeby można wyegzekwować w drodze odpowiednich instytucji procesowych (Sokolewicz, 
2005, s. 5). Zgodnie z poglądami doktryny informacją o sprawach publicznych jest każda infor-
macja wytworzona, przetworzona lub znajdująca się w posiadaniu władz publicznych bądź innych 
podmiotów wykonujących zadania publiczne (Opaliński, 2014, rozdz. 2; Lipowicz, 1998, s. 114). 
Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek 
udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych informacjami publicznymi. 
Wyjątek stanowią informacje niejawne. Przepisy udip nie naruszają przepisów innych ustaw (w tym 
przepisów pt), określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informa-
cjami publicznymi. Udostępnienie informacji publicznej w zakresie prawa telekomunikacyjnego 
przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (dalej: UKE) może nastąpić poprzez ogłoszenie na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP) Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wyło-
żenie w powszechnie dostępnym miejscu w siedzibie UKE oraz poprzez udostępnienie informacji 
na wniosek osoby zainteresowanej (Rogalski, 2014, rozdz. 13). 

Przepis art. 6 ust. 1 udip wskazuje na rodzaje informacji publicznej, podlegającej udostęp-
nieniu na zasadach opisanych ustawą. I tak „1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, 
w szczególności o: 1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o: a) zamierzeniach działań 
władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, b) projektowaniu aktów normatywnych, c) programach 
w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji 

20 Zob. wyr. NSA w Warszawie z 6.3.2008 r., I OSK 1918/07, Legalis nr 166147.
21 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
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tych zadań”. Zdaniem komentatorów żądanie udostępnienia informacji konkretnie wskazanej w tre-
ści art. 6 udip statuuje po stronie podmiotu posiadającego informację obowiązek jej przekazania. 
Umożliwia to szybsze zajęcie przez zobowiązany podmiot stanowiska, a co za tym idzie – peł-
niejszą realizację celu ustawy. Jednakże wyraźne wskazanie przedmiotowego zakresu informacji 
podlegających udostępnieniu ułatwia realizację praw podmiotowych zainteresowanych jednostek 
(Bidziński, 2015, teza do art. 6). W szczególności na wniosek zainteresowanego podmiotu powinny 
być ujawnione, jako informacje publiczne, informacje dotyczące działalności organów właściwych 
w sprawach telekomunikacji i poczty (wskazane w rozdziale 1 działu X pt). 

Zgodnie z art. 189 ust. 1 pt „Organami właściwymi w sprawach: 1) telekomunikacji są mi-
nister właściwy do spraw informatyzacji i Prezes UKE; 2) poczty są minister właściwy do spraw 
łączności i Prezes UKE”. Prezes UKE jest centralnym organem administracji rządowej (art. 190 
ust. 3 pt), a także organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocz-
towych (art. 190 ust. 1 pt). Przepis art. 189 ust. 2 pt zobowiązuje organy właściwe w sprawach 
telekomunikacji (tj. ministra właściwego do spraw informatyzacji i Prezesa UKE) do prowadzenia 
polityki regulacyjnej w sposób zapewniający realizację celów wskazanych w tym przepisie. Z kolei 
przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i c udip zobowiązuje organy właściwe w sprawach telekomunikacji 
do zapewnienia dostępu do wszystkich informacji wskazanych w art. 189 ust. 2 pt. A zatem wska-
zane w art. 189 ust. 2 pt informacje należy zakwalifikować jako informacje publiczne (Rogalski, 
2014, rozdz. 13). Przepis art. 189 ust. 2 pkt 1 pt zobowiązuje organy właściwe w sprawach tele-
komunikacji (w tym Prezesa UKE) do prowadzenia polityki regulacyjnej, która będzie wspierać 
konkurencję w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub 
świadczenia usług telekomunikacyjnych. Ponadto jako jeden z celów polityki organów właściwych 
w sprawach telekomunikacji wskazano zapewnienie przewidywalności regulacyjnej (art. 189 ust. 2 
pkt 1 lit. e pt). Skierowanie zapytania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w zakresie za-
kwalifikowania jego usług jako usług telekomunikacyjnych będzie miało przełożenie na podjęcie 
decyzji przez tegoż przedsiębiorcę w zakresie wykonywania działalności telekomunikacyjnej, 
a tym samym wpływ m.in. na konkurencyjność usług telekomunikacyjnych. Wydaje się zatem 
zasadne stwierdzenie, iż udzielanie informacji przez Prezesa UKE w odpowiedzi na zapytania 
przedsiębiorców odnośnie do wykonywania działalności telekomunikacyjnej nie stoi w sprzecz-
ności z polityką regulacyjną organu, a tym samym może być realizowane w ramach dostępu  
do informacji publicznej. 

Prezes UKE zobligowany do prowadzenia polityki regulacyjnej w szczególności poprzez 
wspieranie konkurencji m.in. w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz wspierania 
rozwoju rynku wewnętrznego (zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 1 i 2 pt) wydaje się posiadać kompe-
tencje do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przedsiębiorcy dotyczące zakresu wykonywanej 
działalności przez tego przedsiębiorcę, w kontekście oceny rodzaju świadczonej usługi jako usługi 
telekomunikacyjnej w rozumieniu pt. Pomimo braku w tym zakresie wyrażonego wprost obowiązku 
ustawowego, uznać należy, iż Prezes UKE posiada kompetencje do takiego działania.

Przepis art. 192 pt określa zadania Prezesa UKE jako organu regulacyjnego. Do zakresu 
działania Prezesa UKE należy prowadzenie rejestrów w zakresie ujętym w ustawie (art. 192 ust. 
1 pkt 10 pt). Obowiązek ten dotyczy rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wskazanego 
w art. 10–13 pt. Oznacza to, że do kompetencji Prezesa UKE należy podejmowanie wszelkich 
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decyzji oraz postanowień związanych z dokonywaniem wpisów i wydawaniem zaświadczeń 
o wpisie do rejestru, a także czynności technicznych związanych z prowadzeniem rejestru. Organ 
ten zobowiązany jest prowadzić rejestr w sposób właściwy, z należytą dbałością o prawdziwość 
i rzetelność zachowanych w nim danych. Realizacja polityki regulacyjnej Prezesa UKE w tym 
zakresie polegać może w szczególności na udostępnianiu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym 
informacji dotyczących warunków obligujących do wpisu do rejestru, tj. wymogów prowadzenia 
przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, jako działalności telekomunikacyjnej, zgodnie 
z definicją ustawową wyrażoną w art. 10 pt oraz w wykonaniu zasady, iż działalność telekomunika-
cyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do reje-
stru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (art. 10 pt). Wydaje się zatem właściwym stwierdzenie, 
że Prezes UKE na zapytanie przedsiębiorcy powinien poinformować czy charakter świadczonej 
przez przedsiębiorcę usługi powoduje, że podlega ona ujawnieniu w rejestrze. Podstawę udzie-
lenia takiej informacji stanowić może zapytanie przedsiębiorcy bezpośrednio zainteresowanego 
zbadaniem obowiązku wpisu do rejestru. 

V.	Wnioski
Analizując podstawy udzielania przez Prezesa UKE odpowiedzi przedsiębiorcom na zapytania 

dotyczące charakteru wykonywanej przez nich działalności jako działalności telekomunikacyjnej, 
na gruncie przepisów k.p.a, pt oraz udip należy stwierdzić, iż brakuje przepisów nakładających 
na Prezesa UKE taki obowiązek wprost. Z uwagi jednakże na rolę, którą odgrywa Prezes UKE 
jako organ regulacyjny prowadzący rejestr działalności telekomunikacyjnej, stosując wykładnię 
systemową i celowościową, z analizowanych przepisów można wywieść istnienie kompetencji 
do takiego działania.

Z uwagi na zawarty w art. 9 k.p.a. obowiązek należytego oraz wyczerpującego informowania 
stron przez organ administracji o okolicznościach faktycznych i prawnych, mogących wpływać 
na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania, istnieją podstawy, 
aby twierdzić, iż przedsiębiorca ma prawo oczekiwać od Prezesa UKE odpowiedzi na zapytanie 
dotyczące przedmiotu postępowania administracyjnego, wszczętego poprzez złożenie wniosku 
o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w celu prawidłowego określenia przed-
miotu żądania, jakim w omawianym przypadku będzie żądanie wpisu do rejestru. Pomimo braku 
określenia takowego obowiązku w omawianym przepisie bezpośrednio, należy uznać, iż Prezes 
UKE posiada kompetencje do udzielania odpowiedzi na zapytania podmiotu gospodarczego do-
tyczące obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wobec wątpliwości 
przedsiębiorcy odnośnie do wyczerpania przez określoną we wniosku usługę definicji usługi te-
lekomunikacyjnej. W przypadku zaś wskazania przez Prezesa UKE, iż opisywana w zapytaniu 
usługa nie stanowi usługi telekomunikacyjnej oraz działalność przedsiębiorcy w tym zakresie nie 
wyczerpuje ustawowej definicji działalności telekomunikacyjnej, zasadne jest wykreślenie z reje-
stru uprzednio wpisanej usługi lub wykreślenie danego przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych.

Jako że wskazany artykułem 9 k.p.a. obowiązek informacyjny dotyczy postępowania w toku, 
uznać należy, że art. 9 k.p.a. nie będzie miał zastosowania względem podmiotów, które złożyły 
zapytania do Prezesa UKE, nie będąc jeszcze stroną postępowania administracyjnego o wpis do 
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rejestru. Zasadnym zatem wydaje się złożenie wniosku o wpis wraz z informacją o skierowanym 
do Prezesa UKE zapytaniu odnośnie do istnienia podstawy do wpisu. 

Pomimo braku możliwości wywiedzenia wprost z przepisów pt określających kompetencje 
Prezesa UKE, zobowiązania tego organu do udzielania odpowiedzi na zapytania przedsiębior-
ców dotyczących działalności telekomunikacyjnej, w celu prawidłowego wykonywania obowiązku 
prowadzenia rejestru, organ ten jest zobowiązany do weryfikacji zasadności wpisu, na zapytanie 
przedsiębiorcy dotyczące przedmiotu zamierzonej działalności telekomunikacyjnej.

Z brzmienia przepisu art. 192 pt wynika, iż wyliczenie zadań i czynności objętych zakresem 
działania Prezesa UKE nie ma charakteru wyczerpującego. Pomimo braku wskazania w tym 
przepisie obowiązku ustawowego Prezesa UKE w zakresie kontroli rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych obowiązek taki wynika wprost z art. 70 usdzg stanowiącego, że spełnianie 
przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej podlega 
kontroli, w szczególności przez organ prowadzący rejestr danej działalności. Zgodnie z art. 66 ust. 
4 usdzg Prezes UKE, jako organ prowadzący rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ma 
obowiązek sprostowania z urzędu wpisu do rejestru zawierającego oczywiste błędy lub niezgod-
ności ze stanem faktycznym. Zatem w celu prawidłowego wykonywania nałożonego na Prezesa 
UKE obowiązku, organ ten jest zobowiązany do weryfikacji zasadności wpisu przez przedsię-
biorcę, który składa zapytanie w przedmiocie wypełnienia (z uwagi na rodzaj planowanych do 
wykonywania usług) wymogu rejestracyjnego.

Prezes UKE, zobligowany do prowadzenia polityki regulacyjnej zgodnie z art. 189 ust. 2 pt, 
wydaje się posiadać kompetencje do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przedsiębiorcy z za-
kresu wykonywanej przez niego działalności również w kontekście realizacji celów tejże polityki. 
Rola regulacyjna Prezesa UKE w tym zakresie polegać może w szczególności na udostępnianiu 
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym informacji dotyczących warunków obligujących do wpisu do 
rejestru, tj. wymogów prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej jako działal-
ności telekomunikacyjnej, zgodnie z definicją ustawową wyrażoną w art. 10 pt oraz w wykonaniu 
zasady, iż działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością 
regulowaną. 
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I.	Wprowadzenie
Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje w Polsce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do 
otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej 
i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozpo-
rządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej 
wewnątrz Unii (dalej: rozporządzenie 2015/2120)1. Rozporządzenie to, poza przepisami chro-
niącymi neutralność sieci internetowej, zawiera kilka rozwiązań wzmacniających prawa użytkow-
ników usługi dostępu do Internetu. Jedno z tych rozwiązań, któremu poświęcone jest niniejsze 
opracowanie, dotyczy ustalania jakości usługi dostępu do Internetu z wykorzystaniem certyfiko-
wanego mechanizmu monitorowania, w celu stwierdzenia czy należycie wykonywane są posta-
nowienia umowy określające jakość tej usługi. Wykorzystanie tego mechanizmu ma wzmacniać 
pozycję użytkownika usługi przy dochodzeniu roszczeń związanych z nienależytą jakością usłu-
gi w związku z nadaniem wynikom pomiaru z wykorzystaniem tego mechanizmu szczególnej 
mocy dowodowej. Usługa dostępu do Internetu jest obecnie jedną z najpopularniejszych usług  
telekomunikacyjnych. 

Rozporządzenie 2015/2120 obowiązuje w Unii Europejskiej od dnia 30 kwietnia 2016 r. 
Realizacja rozporządzenia przez państwa członkowskie UE jest wspierana i monitorowana 
przez organy unijne. W końcu sierpnia 2016 r. opublikowano wytyczne Organu Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej – BEREC w sprawie spójnego stosowania rozporzą-
dzenia przez organy regulacyjne państw członkowskich (dalej: Wytyczne BEREC)2. Wytyczne 
BEREC zawierają szereg zaleceń dla krajowych organów regulacyjnych dotyczących certyfiko-
wanego mechanizmu służącego do monitorowania rozbieżności pomiędzy faktyczną jakością 
usługi a umownymi obowiązkami dostawcy w tym zakresie (pkt 161–163). Komisja Europejska 
zbiera i analizuje sprawozdania krajowych organów regulacyjnych z wykonania rozporządzenia 
obejmujące sprawę certyfikowanych mechanizmów monitorowania. BEREC przygotował pro-
jekt raportu na temat metodologii regulacyjnej oceny spraw neutralności sieci uwzględniający 
sprawy związane z tym mechanizmem (dalej: Raport BEREC)3. Przygotowania do uruchomie-
nia mechanizmu trwają również w Polsce. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opubliko-
wał projekt „Dokumentacji konkursowej na wybór podmiotu, który zapewni system pomiarowy 
do celów certyfikowanego mechanizmu monitorowania usługi dostępu do Internetu” (dalej: 
Dokumentacja konkursowa)4. Z dokumentów towarzyszących temu projektowi można wyprowadzić 
szereg wniosków dotyczących sposobu wdrożenia certyfikowanego mechanizmu monitorowania  
w Polsce.

Jednym z podstawowych obowiązków obciążających dostawców usługi dostępu do Internetu, 
wynikających z art. 3 ust. 1 pkt d rozporządzenia 2015/2120, jest wprowadzenie do umów z abo-
nentami jednoznacznych postanowień dotyczących jakości usługi. Wymaga się wprowadzenia 
postanowień określających prędkości minimalne, zwykle dostępne, maksymalne i deklarowane 

1 Dz. U. UE z 2015 r., L 310/1.
2 BEREC. Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules, BoR (16)127, sierpień 2016 r.
3 Draft, Net Neutrality Regulatory Assessment Methodology, 1 czerwiec 2017, BoR (17) 112. 
4 http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=28077.
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w zakresie prędkości pobierania i wysyłania danych w sieciach stacjonarnych, a także prędkości 
szacunkowe maksymalne i prędkości deklarowane w sieciach ruchomych. Ponadto, zgodnie z art. 4 
ust. 1 lit. e rozporządzenia 2015/2120, dostawca powinien w umowie zawrzeć jasne i zrozumiałe 
wyjaśnienie, jakie środki ochrony prawnej przysługują konsumentowi zgodnie z prawem krajowym 
w przypadku jakichkolwiek stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy fak-
tycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu pod względem prędkości lub innych parame-
trów jakości usługi a wykonaniem określonym w umowie. Dostawcy usług wykonali te obowiązki 
poprzez zmianę umów lub regulaminów świadczenia usługi. Konsekwencją powyższych zmian 
jest to, że ustalone w umowach prędkości przesyłu danych określają w sposób prawnie wiążący 
sposób wykonania usługi dostępu do Internetu. 

Rozporządzenie 2015/2120 określa niektóre konsekwencje zmian wprowadzonych w umo-
wach. Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia wszelkie stałe lub regularnie powtarzające się istot-
ne rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu pod względem 
prędkości lub innych parametrów jakości usługi, a wykonaniem określonym w umowie, zgodnie 
z wymogami rozporządzenia, są uznawane za nienależyte wykonanie do celów uruchomienia 
środków ochrony prawnej przysługujących konsumentowi. Rodzaje i zakres tych środków określa 
prawodawca krajowy (Piątek, 2017, s. 299). Warunkiem osiągnięcia takiego skutku w zakresie 
stwierdzenia nienależytego wykonania umowy jest jednak ustalenie odnośnych faktów za pomo-
cą certyfikowanego mechanizmu monitorowania. Dlatego skutki tych rozwiązań wzmacniających 
pozycję użytkowników usługi uzależnione są od uruchomienia certyfikowanego mechanizmu 
monitorowania jakości przewidzianego w art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2015/2120. 

Z przepisów rozporządzenia 2015/2120 wynika, że odpowiedzialność dostawcy usługi z po-
wodu nienależytego wykonania usługi i możliwość dochodzenia roszczeń przez użytkownika na 
podstawie preferencyjnych warunków określonych w tym rozporządzeniu jest uzależniona od 
spełnienia dwóch przesłanek. Pierwszą przesłanką takich roszczeń, o charakterze materialno-
prawnym, są stałe lub regularnie powtarzające się istotne rozbieżności pomiędzy faktycznym 
wykonaniem usługi a wykonaniem określonym w umowie. Druga przesłanka, o charakterze dowo-
dowym, dotyczy ustalenia faktów potwierdzających występowanie tych rozbieżności za pomocą 
mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez krajowy organ regulacyjny. Spełnienie drugiej 
przesłanki jest uzależnione od uruchomienia certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości 
usługi. Jest to jedno z trudniejszych zadań przewidzianych dla krajowych organów regulacyjnych 
w rozporządzeniu 2015/2120. 

O sposobie realizacji tego zadania przez poszczególne państwa członkowskie UE można 
wnioskować na podstawie sprawozdań z realizacji rozporządzenia 2015/2120. Zgodnie z art. 5 
ust. 1, akapit 2 rozporządzenia 2015/2120 sprawozdania takie powinny być publikowane co-
rocznie przez krajowe organy regulacyjne. Pierwsze takie sprawozdania opublikowane zostały 
niedawno przez organy regulacyjne państw członkowskich UE5, w tym również Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej6. Urząd Komunikacji Elektronicznej podjął prace nad ustanowieniem 

5 Wszystkie sprawozdania za pierwszy rok obowiązywania rozporządzenia są dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
news/annual-country-reports-open-internet-national-regulators-2017.
6 Sprawozdanie dotyczące monitorowania wdrożenia regulacji Rozporządzenia 2015/2120 w zakresie otwartego Internetu w Polsce, Warszawa, czer-
wiec 2017, http://uke.gov.pl/files/?id_plik=27723.
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odpowiedniego mechanizmu monitorowania jakości usługi7, zmierzające ostatecznie do przepro-
wadzenia konkursu na wybór podmiotu, któremu powierzone zostanie opracowanie mechanizmu 
monitorowania. Mechanizm monitorowania przygotowany przez podmiot wyłoniony w konkursie 
ma być następnie certyfikowany przez Prezesa UKE. 

II.	Odpowiedzialność	dostawcy	za	jakość	usługi	 
dostępu	do	Internetu

Uruchomienie certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości usługi dostępu do Internetu 
powinno nastąpić z uwzględnieniem przeznaczenia i skutków zastosowania tego mechanizmu. 
U podstaw rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu 2015/2120 w odniesieniu do certyfikowanego 
mechanizmu monitorowania jakości usługi leży odpowiedzialność dostawcy usługi za jej jakość. 

Przepis art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2015/2120 określa dwa warunki odpowiedzialności 
dostawcy usługi z tytułu nienależytej jakości w zakresie prędkości transmisji danych. Obydwa 
warunki powinny zostać uwzględnione przy określaniu zasad funkcjonowania i korzystania z me-
chanizmu monitorowania jakości. Pierwszy warunek zabezpiecza dostawcę przed odpowiedzial-
nością z powodu przejściowych, incydentalnych odstępstw od ustalonych w umowie parametrów 
jakościowych. Zgodnie z tym warunkiem przesłanką odpowiedzialności są tylko rozbieżności „stałe 
lub regularnie powtarzające się”. Interpretacja tych określeń może następować już na gruncie ję-
zykowym, a przełożenie ich na wyniki pomiarów uzyskiwane z wykorzystaniem certyfikowanego 
mechanizmu monitorowania jakości jest zadaniem szczególnie trudnym. 

Na gruncie językowym można uznać, iż rozbieżności stałe występują w przypadku, gdy roz-
bieżność między faktyczną jakością usługi a jakością określoną w umowie występuje ciągle albo 
z nieistotnymi przerwami (np. w okresie najmniejszego natężenia ruchu w sieci). Rozbieżności 
regularnie powtarzające się to rozbieżności występujące z pewną częstotliwością, na przykład 
w okresach zwiększonego obciążenia sieci. Regularność występowania tych rozbieżności powin-
na być możliwa do ustalenia. Rozporządzenie 2015/2120 nie wskazuje okresu, w jakim należy 
wykazać stałość lub regularność występowania rozbieżności. Przesłanka stałości lub regularności 
występowania rozbieżności przemawia za tym, aby taki okres został jednoznacznie określony, 
a wyniki pomiarów za pomocą certyfikowanego mechanizmu monitorowania powinny wskazywać, 
w jakim okresie zostały one przeprowadzone. 

Drugą przesłanką odpowiedzialności jest to, aby rozbieżności pomiędzy wynikami pomiarów 
a wymaganiami określonymi w umowie były „istotne”. Kryterium istotności dotyczy głównie wielko-
ści różnicy pomiędzy parametrami ustalonymi w umowie a parametrami faktycznego wykonania 
usługi. Rozbieżność ta nie może być marginalna. Wydaje się, że istotność rozbieżności potwierdza 
naruszenie więcej niż jednego parametru jakości usługi podlegającego pomiarom. Należy jednak 
odnotować, iż Raport BEREC uznaje za podstawę do zastosowania środków chroniących prawa 
konsumenta naruszenie tylko pojedynczego wskaźnika określającego cechy jakościowe usługi8. 
Istotność rozbieżności może być uzależniona od wpływu określonego parametru usługi dostępowej 
na funkcjonalność określonych treści, aplikacji lub usług. Spełnienie wymogu istotności podlega 

7 Certyfikowany mechanizm monitorowania – możliwości wprowadzenia w Polsce, prezentacja Departamentu Kontroli UKE, Warszawa, 27 lutego 2017 r. 
8 BoR (17) 212, s. 23.
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ocenie w postępowaniu, w którym użytkownik dochodzi odpowiedzialności dostawcy usługi z ty-
tułu nienależytej jakości usługi. 

Niezależnie od rozważań na gruncie językowym, kryteria stałości, regularności i istotności 
występujących rozbieżności wymagają doprecyzowania ze względu na masowość sporów doty-
czących jakości usług dostępu do Internetu. Praktyka wskazuje, że dla osiągnięcia odpowiedniego 
skutku dowodowego z wykorzystaniem certyfikowanego mechanizmu monitorowania, te ogólne 
określenia powinny być zoperacjonalizowane przez regulatora poprzez wskazanie minimalnych 
wymagań dotyczących sposobu dokonania pomiarów jakości usługi. Niektórzy regulatorzy krajowi 
podjęli już ustalenia w tych sprawach, precyzując minimalne wymogi dotyczące liczby pomiarów, 
ich rozkładu w czasie i stopnia dopuszczalnego naruszenia ustalonych parametrów jakościowych. 

III.	Funkcje	certyfikowanego	mechanizmu	monitorowania	jakości
Przepisy rozporządzenia 2015/2120 dotyczące certyfikowanego mechanizmu monitorowa-

nia są reakcją na liczne przypadki sporów dotyczących jakości usług i związane z tymi sporami 
trudności dowodowe. W świetle art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2015/2120 przeznaczenie certyfi-
kowanych mechanizmów monitorowania jakości związane jest z ustalaniem faktów istotnych dla 
oceny zgodności faktycznego wykonania usługi z wykonaniem należytym, określonym w umowie. 
Ani przepis art. 4 ust. 4 rozporządzenia, ani Wytyczne BEREC nie wykluczają jednak możliwości 
wykorzystania takiego mechanizmu do innych celów, na przykład do tworzenia statystyk jakości 
usług dostępu do Internetu lub ułatwiania wyboru usługi potencjalnemu użytkownikowi w fazie 
przedkontraktowej. Funkcjonowanie takich mechanizmów powinno sprzyjać przejrzystości rynku 
i wspierać konkurencję jakościową pomiędzy dostawcami usług dostępowych. Dane uzyskiwa-
ne z mechanizmu monitorowania mogą być podstawą stosowania przez regulatora kompetencji 
w zakresie ustalania minimalnych poziomów jakości na podstawie art. 5 ust. 1 rozporządzenia 
2015/2120 oraz wydawania odpowiednich przepisów krajowych. 

Jednak szczególna funkcja mechanizmu związana jest z zapewnieniem podwyższonej mocy 
dowodowej faktów ustalonych za pomocą tego mechanizmu na potrzeby związanych z docho-
dzeniem odpowiedzialności dostawcy za jakość świadczonej usługi. Certyfikowany mechanizm 
monitorowania jakości może być wykorzystany do pomiaru rozbieżności dotyczących wykona-
nia usługi „pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi”. Aspekty jakościowe 
usługi dostępowej nie zostały wyczerpująco określone w przepisach rozporządzenia 2015/2120. 
Przepisy te z reguły odnoszą się do prędkości oraz ogólnie wspomnianych innych parametrów 
jakościowych. Jedynie w motywie 9 rozporządzenia 2015/2120 wymieniono przykładowo różne 
aspekty technicznej jakości usługi, takie jak opóźnienie, zmienność opóźnienia, utrata pakietów 
oraz przepływność. Na szczególne znacznie prędkości transmisji dla jakości usługi wskazuje nie 
tylko art. 4 ust. 4, lecz także inne przepisy rozporządzenia. Nie ogranicza to możliwości kwestio-
nowania naruszeń innych parametrów jakości usługi, choć warunkiem wykorzystania przez użyt-
kowników uprawnienia określonego w art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2015/2120 jest objęcie również 
tych innych parametrów pomiarami z wykorzystaniem certyfikowanego mechanizmu monitoro-
wania. Narzędzia pomiarowe stosowane obecnie w państwach członkowskich UE uwzględniają 
zawsze parametry dotyczące prędkości transmisji danych, natomiast pozostałe parametry są 
uwzględnione w różnym zakresie. 
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Przepis art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2015/2120 uzupełnia istniejące gwarancje ochrony 
uprawnień użytkowników usług w związku z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem. 
Przepis art. 4 ust. 4 nie obejmuje typowego naruszenia obowiązków dostawcy, który polega na 
tzw. niedziałaniu usługi, czyli przerwach w dostępności usługi (Piątek, 2013, s. 642). Przerwy 
w funkcjonowaniu usługi podlegają odpowiedzialności na podstawie dotychczasowych przepisów 
krajowych, a skutki odszkodowawcze takich przerw są określone w umowach i regulaminach 
świadczenia usług. Angażowanie do potwierdzania przerw w funkcjonowaniu usługi certyfikowa-
nego mechanizmu przewidzianego w art. 4 ust. 4 rozporządzenia nie jest konieczne, a mechanizm 
tego rodzaju nie jest zasadniczo przewidziany do potwierdzania takich okoliczności. 

IV.	Wymóg	i	procedura	certyfikacji
Już z nazwy mechanizmu wynika, że jego szczególny status jest wynikiem certyfikacji. 

Certyfikacja jest przeprowadzana przez krajowy organ regulacyjny. Wymóg certyfikacji jest zwią-
zany z tym, że opracowanie i przygotowanie mechanizmu monitorowania może być inicjatywą 
dowolnego podmiotu. Wytyczne BEREC potwierdzają, że mechanizmy monitorowania przez 
krajowy organ regulacyjny mogą być eksploatowane zarówno przez regulatora, jak i przez inne 
podmioty (pkt 161). Mogą to być w szczególności mechanizmy wypracowane przez dostawców 
usług łączności elektronicznej, w tym dostawców usług dostępu do Internetu, organizacje zrze-
szające przedsiębiorców telekomunikacyjnych, organizacje konsumenckie, organy państwowe lub 
jednostki samorządu terytorialnego. W Polsce planowane jest pewne zawężenie kręgu podmio-
tów, które mogłyby zapewniać certyfikowany mechanizm monitorowania jakości. Świadczą o tym 
założenia konkursu na dostawcę takiego mechanizmu. UKE wymaga bowiem niezależności pod-
miotu, któremu powierzy opracowanie mechanizmu monitorowania, od dostawców usług dostępu 
do Internetu, w szczególności braku powiązań kapitałowych lub osobowych z nimi9.

Pewną słabością całej koncepcji certyfikowanego mechanizmu monitorowania, uwypukloną 
w wytycznych BEREC (pkt 161), jest brak po stronie państw członkowskich i ich organów regula-
cyjnych nie tylko obowiązku zapewnienia certyfikowanego mechanizmu monitorowania, lecz także 
nawet ustanowienia samej procedury certyfikowania mechanizmów wypracowanych przez inne 
podmioty. Stanowisko BEREC w tej sprawie było słusznie poddawane krytyce w ramach konsul-
tacji projektu Wytycznych. W przypadku braku mechanizmu monitorowania, przepis art. 4 ust. 4 
traci praktyczne znaczenie jako środek usprawniający dochodzenie roszczeń przez użytkowników 
z tytułu nienależytej jakości usługi. Raport BEREC podtrzymuje stanowisko o fakultatywnym cha-
rakterze certyfikowanego mechanizmu, potwierdzając, że może być on dostępny tylko w niektórych 
państwach członkowskich10. Brak takiego mechanizmu w państwie członkowskim spowoduje, że 
użytkownicy usług będą dysponowali jedynie dotychczasowymi środkami służącymi ocenie jakości 
usługi, z których wykorzystaniem nie wiążą się prawne skutki dotyczące mocy dowodowej wyniku 
pomiarów i odpowiedzialności dostawcy przewidziane rozporządzeniem 2015/2120. 

Brak procedury certyfikacji nie jest natomiast przeszkodą dla osiągnięcia celów rozporzą-
dzenia, jeżeli regulator samodzielnie dostarczy mechanizm monitorowania. W kwestii certyfikacji 

 9 Punkt 2.3.3. projektu „Dokumentacji konkursowej na wybór podmiotu, który zapewni system pomiarowy do celów certyfikowanego mechanizmu 
monitorowania usługi dostępu do Internetu”.
10 BoR (17) 112, s. 23. 
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rozporządzenie 2015/2120 wprowadza bowiem zasadnicze rozróżnienie pomiędzy mechanizmem 
ustanowionym przez krajowy organ regulacyjny oraz mechanizmami opracowanymi przez inne 
podmioty. Wymóg certyfikacji odnosi się tylko do mechanizmów monitorowania jakości zapewnia-
nych przez podmioty inne niż organ regulacyjny. Mechanizm stosowany przez organ regulacyjny 
nie wymaga certyfikacji. Zgodnie z wytycznymi BEREC (pkt 161) mechanizm stosowany przez 
regulatora uznaje się za mechanizm certyfikowany w rozumieniu art. 4 ust. 4 rozporządzenia 
2015/2120, choć przepis rozporządzenia przewiduje określone skutki dowodowe tylko dla mecha-
nizmów certyfikowanych. Wydaje się, że wytyczne BEREC, zwalniając mechanizm ustanowiony 
przez regulatora z wymogu certyfikacji, wykraczają poza ramy art. 4 ust. 4 rozporządzenia. BEREC 
podtrzymuje jednak swoje stanowisko w Raporcie BEREC z czerwca 2017 r.11. 

Z dotychczasowych działań Prezesa UKE wynika, że regulator nie zamierza stosować 
własnego mechanizm monitorowania, lecz jest zainteresowany certyfikowaniem mechanizmu 
dostarczonego przez podmiot wyłoniony w odpowiednim postępowaniu konkursowym. Dlatego 
kluczowe znaczenie w praktyce krajowej będzie miała kwestia certyfikacji. Przepisy rozporządze-
nia 2015/2120 nie określają sposobu certyfikacji. Wytyczne BEREC (pkt 161) potwierdzają, że 
rozporządzenie nie zawiera rozstrzygnięć w tym zakresie. Raport BEREC wskazuje, że jest to 
sprawa wymagająca krajowych rozstrzygnięć12. 

Pojęcie certyfikacji nie ma ustalonego jednolitego znaczenia w systemie prawa polskiego. 
Zgodnie z art. 5 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności13 przez 
certyfikację należy rozumieć działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, że należycie ziden-
tyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi 
wymaganiami. Podobną definicję certyfikacji zawiera art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku14. Certyfikacja oznacza zatem urzędo-
wą weryfikację określonego produktu, jednostki, organizacji lub obiektu w świetle wymagań ja-
kim powinny odpowiadać, zakończoną wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia lub  
odmowy certyfikatu. 

Certyfikacja powinna być oparta na ustalonych regułach proceduralnych, które w tym przy-
padku pozostawiono do ustalenia władzom państw członkowskich. W Polsce, potencjalnie można 
rozważać zastosowanie różnych rozwiązań proceduralnych. Rozstrzygnięcie organu regulacyj-
nego przyznające certyfikat na wniosek podmiotu zainteresowanego eksploatowaniem takiego 
mechanizmu ma wszelkie cechy decyzji administracyjnej w rozumieniu k.p.a. Kodeks normuje 
postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych or-
ganów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych (art. 1 
pkt 1 k.p.a.). Prezes UKE jest centralnym organem administracji państwowej, rozporządzenie 
2015/2120 przyznaje mu kompetencję do podejmowania rozstrzygnięć w sprawie certyfikacji. 
Rozstrzygnięcie takie dotyczy sprawy indywidualnej związanej z ustanowieniem mechanizmu 
monitorowania jakości usługi. W przypadku, gdyby ogólne przepisy k.p.a. nie okazały się wy-
starczające w sprawach proceduralnych, reguły bardziej szczegółowe musiałyby zostać usta-
nowione w formie ustawy. Zachęta do takiego działania wynika z art. 4 ust. 3 rozporządzenia, 
11 BoR (17) 112, s. 23. 
12 BoR (17) 112, s. 23. 
13 Dz.U. 2017, poz. 1226.
14 Dz.U. 2016, poz. 542.



76 Stanisław Piątek            Certyfikowany mechanizm monitorowania jakości usługi dostępu do Internetu

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 7(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.6.5

który wskazuje, iż państwa członkowskie mogą wprowadzać dodatkowe wymogi w zakresie mo-
nitorowania, a monitorowanie jest zasadniczą funkcją realizowaną za pomocą certyfikowanych  
mechanizmów monitorowania. 

Z treści projektu „Dokumentacji konkursowej” wynika, że Prezes UKE zamierza dokonać 
certyfikacji w formie oświadczenia woli o udzieleniu certyfikatu, doręczonego dostawcy mecha-
nizmu monitorowania i ogłoszonego na stronie BIP UKE. Certyfikat ma być wydany na pod-
stawie wyników badań przeprowadzonych przez niezależnego eksperta wyznaczonego przez 
Prezesa UKE. Warunki udzielenia certyfikatu ma określać porozumienie pomiędzy Prezesem 
UKE a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu do przygotowania mechanizmu monitoro-
wania jakości. Porozumienie to ma potwierdzać, iż udostępniony mechanizm jest certyfikowa-
nym mechanizmem monitorowania, o którym mowa w art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2015/2120. 
Wydanie certyfikatu na podstawie porozumienia z dostawcą mechanizmu monitorowania rodzi 
pytanie o skutki takiego działania w związku ze szczególną mocą dowodową pomiarów wyko-
nanych za pomocą takiego mechanizmu. Certyfikat udzielony w wyniku działań niewładczych, 
opartych na porozumieniu Prezesa UKE z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu, będzie 
kluczowym elementem, na którym ma się opierać skuteczność domniemania wynikającego 
z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2015/2120 dotyczącego zgodności wyniku pomiarów ze stanem 
rzeczywistym. Skutki dowodowe związane z wynikiem pomiarów będą miały bezpośredni wpływ 
na sytuację procesową dostawców usługi dostępu do Internetu, którzy nie są stroną porozumie-
nia. Natomiast z porozumienia wywodzić się będzie umocowanie mechanizmu monitorowania 
poprzez jego certyfikację. Wydaje się, że taki sposób certyfikacji może osłabić znaczenie do-
mniemania wynikającego z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2015/2120. Znaczenie takiej certyfikacji 
podlega ocenie sądów orzekających o roszczeniach użytkowników dotyczących nienależytej ja-
kości usługi, opartych na wynikach pomiarów dokonanych z wykorzystaniem takiego mechanizmu  
monitorowania. 

Wymagania, jakie powinien spełniać mechanizm monitorowania jakości, stanowiące podsta-
wę certyfikacji, wynikają pośrednio z opisu parametrów jakościowych usługi, jaki powinien być 
zawarty w umowie i publikowany przez dostawcę zgodnie z wymogami art. 4 ust. 1 rozporządze-
nia 2015/2120. Minimalne wymagania dotyczą pomiaru różnych rodzajów prędkości transmisji 
danych wymienionych w rozporządzeniu. Mechanizm może obejmować również inne parametry 
jakościowe, ale należy podkreślić, iż rozporządzenie wymienia tylko prędkość transmisji jako 
obowiązkowy element składowy ustaleń w sprawie jakości usługi. 

W świetle „Dokumentacji konkursowej” podstawowym warunkiem udzielenia certyfikatu jest 
zgodność mechanizmu monitorowania z opisem technicznym i funkcjonalnym systemu pomiaro-
wego stanowiącym załącznik do „Dokumentacji konkursu”, ofertą złożoną w postępowaniu konkur-
sowym oraz uzgodnieniami roboczymi dokonywanymi pomiędzy UKE a podmiotem wyłonionym 
w konkursie. Certyfikat będzie udzielony na okres 12 miesięcy i może być cofnięty w przypadkach 
określonych porozumieniem. Warunki udzielenia certyfikatu określone w „Dokumentacji konkursu” 
mieszczą się w bardzo ogólnych ramach wyznaczonych rozporządzeniem 2015/2120. Dokumentacja 
konkursu wyraźnie wskazuje na zamiar wybrania do certyfikacji jednego z narzędzi stosowanych 
już na rynku, dostosowanego do nowych wymagań. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
bowiem udostępnianie użytkownikom końcowym usług dostępu do Internetu aplikacji służącej do 
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pomiaru prędkości transmisji danych przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających datę ogło-
szenia konkursu. Wyklucza to możliwość uczestnictwa w konkursie podmiotu, który dotychczas 
nie udostępniał narzędzia pomiarowego. 

V.	Korzystanie	z	certyfikowanego	mechanizmu	monitorującego
Z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2015/2120 wynika, że szczególne skutki dowodowe związane 

z ustaleniem faktów dotyczących jakości usługi za pomocą certyfikowanego mechanizmu moni-
torującego dotyczą jedynie konsumentów. Zatem nie wszyscy użytkownicy usługi mogą korzystać 
z domniemania wynikającego z tego przepisu. To zawężające uregulowanie dotyczące skutków 
dowodowych zastosowania certyfikowanego mechanizmu monitorowania nie ogranicza jednak 
możliwości jego wykorzystania przez podmioty inne niż konsumenci oraz w celach innych niż 
dochodzenie roszczeń. Ani z rozporządzenia 2015/2120, ani z Wytycznych BEREC nie wynika 
jakakolwiek przesłanka przemawiająca za zakazem korzystania z certyfikowanego mechanizmu 
monitorowania przez innych użytkowników końcowych niż tylko konsumenci. Wytyczne BEREC 
(pkt 162) jednoznacznie wskazują, że mechanizm monitorowania jest przeznaczony dla wszyst-
kich użytkowników końcowych. Mogą zatem z niego korzystać także pozostałe osoby fizyczne 
niebędące konsumentami oraz wszelkiego rodzaju jednostki organizacyjne korzystające z usłu-
gi dostępu do Internetu. Mechanizm monitorowania ma podstawowe znaczenie dla dostawców 
treści, aplikacji i usług w Internecie, gdyż od jakości usług transmisyjnych zależna jest jakość 
dostępu do ich usług. 

Korzystanie z mechanizmu monitorowania nie jest uzależnione od zgłoszenia jakichkolwiek 
zastrzeżeń dotyczących jakości usługi. Wytyczne BEREC (pkt 162) wskazują, że za pomocą 
mechanizmu monitorowania użytkownik końcowy powinien mieć możliwość ustalenia czy jego 
usługa jest zgodna z obowiązującymi ustaleniami umownymi. Jeżeli mechanizm monitorowania 
został udostępniony, to nie można uzależniać możliwości korzystania z jego funkcji od wykaza-
nia, że występuje prawdopodobieństwo takiej niezgodności. Mechanizm monitorowania powinien 
być również wykorzystywany do realizacji zadań w zakresie monitorowania wykonania art. 3 i 4 
rozporządzenia 2015/2120 przez organ regulacyjny. Dokumentacja konkursowa przygotowana 
przez Prezesa UKE zakłada, że mechanizm monitorowania będzie udostępniony przez jego do-
stawcę wszystkim użytkownikom usług dostępu do Internetu w Polsce. Wykorzystanie wyników 
pomiarów przez różne kategorie użytkowników dla dochodzenia roszczeń będzie natomiast uza-
leżnione od warunków określonych w rozporządzeniu 2015/2120, które przewiduje szczególne 
skutki dowodowe zastosowania mechanizmu jedynie w odniesieniu do roszczeń konsumentów. 

Rozporządzenie reguluje cząstkowo sprawę kosztów korzystania z mechanizmu. Koszty 
przygotowania, utrzymywania i eksploatacji mechanizmu mogą być znaczące. W przypadku me-
chanizmu monitorowania uruchomionego przez dostawcę usługi nie może on pobierać opłat za 
korzystanie z tego mechanizmu przez użytkownika. Z Wytycznych BEREC (pkt 162) wynika, że 
korzystanie z certyfikowanego mechanizmu monitorującego nie powinno powodować żadnych 
dodatkowych kosztów dla użytkownika końcowego. Użytkownik końcowy pokrywa tylko koszty 
związane z usługą, której walory jakościowe poddaje pomiarowi. Nie wydaje się, aby z Wytycznych 
BEREC zakazujących obciążania osób korzystających z mechanizmu monitorowania dodatkowymi 
kosztami wynikało, iż dokonywanie pomiarów nie powinno powodować konsumpcji danych objętych 
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limitem danych ustalonym dla danego użytkownika. Nie ma zatem wymogu, aby obejmować zu-
życie limitu danych związane z pomiarami rozwiązaniem opartym na zero-ratingu (Nałęcz, 2016, 
s. 33 in.), choć właśnie w tym przypadku miałoby to pewne uzasadnienie . Z zakazu dotyczącego 
obciążania kosztami użytkownika można wyprowadzić wniosek, że koszty przygotowania, eks-
ploatacji i wykorzystywania mechanizmu monitorowania przez użytkowników końcowych pokry-
wa dysponent tego mechanizmu. Nie ma przy tym ograniczeń w zakresie wykorzystania przez 
dysponenta innych źródeł finansowania (np. opłat dostawców usług, reklamy).

Możliwość korzystania z certyfikowanego mechanizmu monitorowania w celu wykazania 
nienależytego wykonania umowy ze skutkami dowodowymi przewidzianymi rozporządzeniem 
2015/2120 nie dotyczy wszystkich umów zawartych przez konsumentów. Dotyczy jedynie umów 
zawartych lub przedłużonych po dniu 29 listopada 2015 r. Jest to kwestia istotna jedynie w okresie 
kilku lat, gdyż umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych są z reguły zawierane na czas 
oznaczony w powiązaniu z warunkami promocyjnymi, czyli tzw. ulgą przyznawaną przy zawarciu 
umowy. Określenie umów objętych skutkami rozporządzenia jest powiązane z datą graniczną 
29 listopada 2015 r., czyli datą wejścia w życie rozporządzenia. Od tej daty wymagania dotyczące 
praw i obowiązków stron umów o świadczenie usług dostępu do Internetu były znane dostaw-
com i użytkownikom końcowym, choć rozporządzenie jeszcze nie podlegało stosowaniu. Okres 
stosowania rozporządzenia rozpoczął się w dniu 30 kwietnia 2016 r., a w Polsce od 1 stycznia 
2017 r. Nie stanowi to jednak przeszkody, aby akapit drugi w art. 4 ust. 4 miał zastosowanie do 
umów wykonywanych na terenie Polski, które zostały zawarte lub przedłużone po dniu 29 listo-
pada 2015 r. i nadal obowiązują. Dla ustalenia, które umowy są objęte tym przepisem kluczowe 
znaczenie mają czynności zawarcia i przedłużenia umowy. Wyjaśnienie, jakie przypadki są objęte 
omawianym przepisem jest istotne ze względu na bardzo zróżnicowaną praktykę kontraktową na 
rynku telekomunikacyjnym. 

Czynność zawarcia umowy nie powinna budzić wątpliwości, gdyż dochodzi do skutku między 
stronami, które przed dniem 29 listopada 2015 r. nie były związane umową stanowiącą podstawę 
odpowiedzialności dostawcy usługi. Mogły być natomiast związane inną umową, która wygasła 
lub została rozwiązana. Czynność polegającą na zawarciu kolejnej umowy, w związku ze zbliża-
jącym się terminem wygaśnięcia umowy wcześniejszej (niekiedy określana jako „aneksowanie” 
umowy) należy traktować jako zawarcie umowy i w przypadku, jeżeli nastąpiło to po dniu 29 listo-
pada 2015 r. konsument może korzystać z dobrodziejstwa art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2015/2120. 
W związku z powszechną praktyką zawierania nowych umów między dostawcą a użytkownikiem 
usługi jeszcze przed wygaśnięciem umów wcześniejszych, dla zapewnienia ciągłości świadczenia 
usługi, należy podkreślić, że istotna jest data zawarcia umowy. Jeżeli zatem nowa umowa została 
zawarta przed dniem 29 listopada 2015 r. to, mimo że wchodziła w życie dopiero po wygaśnięciu 
wcześniejszej umowy, co przypadało po tej dacie, do takiej umowy art. 4 ust. 4 nie ma zastoso-
wania. Istotna jest bowiem data zawarcia umowy, a nie data, od której ta umowa wchodzi w życie, 
po wygaśnięciu umowy wcześniejszej. 

Czynność przedłużenia umowy, która wywiera skutek przewidziany omawianym przepisem 
oznacza zmianę terminu obowiązywania umowy na późniejszy, co może następować łącznie ze 
zmianą również innych warunków umowy. Dla zastosowania art. 4 ust. 4 ma jednak znaczenie 
jedynie czynność polegająca na przedłużeniu terminu obowiązywania umowy. Nie są natomiast 
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objęte przepisami art. 4 ust. 4 umowy, które zostały zawarte przed dniem 29 listopada 2015 r., 
a po tej dacie nastąpiła jedynie zmiana warunków umowy (np. prędkości, limitu danych, urucho-
mienia usług dodatkowych), ale bez przedłużenia okresu obowiązywania umowy. Ponieważ drugi 
akapit w art. 4 ust. 4 nie jest związany z terminem rozpoczęcia stosowania rozporządzenia na 
terenie Polski, ma on zastosowanie do wszystkich umów zawartych lub przedłużonych po dniu 
29 listopada 2015 r. 

VI.	Charakter	prawny	wyników	pomiarów
Przepis art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2015/2120 stanowi, że w przypadku, gdy fakty doty-

czące rozbieżności między faktycznym wykonaniem usługi a wykonaniem opisanym zgodnie 
z art. 4 ust. 1 lit. a–d zostały ustalone za pomocą mechanizmu monitorowania certyfikowanego 
przez krajowy organ regulacyjny, wówczas rozbieżności te uznawane są za nienależyte wykona-
nie do celów uruchomienia środków ochrony prawnej przysługującej konsumentowi. Przepis ten 
wprowadza nową sytuację prawną w zakresie egzekwowania odpowiedzialności za nienależyte 
wykonanie usługi dostępu do Internetu. Na gruncie wcześniejszego prawa BEREC uznawał, iż 
wyniki pomiarów, ustalone za pomocą systemów monitorowania ustanowionych przez organy re-
gulacyjne, podlegają ocenie w różnych postępowaniach prawnych z uwzględnieniem konkretnych 
okoliczności sprawy oraz uwarunkowań wynikających z prawa krajowego15. Wynik pomiarów do-
konanych za pomocą systemu monitorowania zapewnianego przez organ regulacyjny był zatem 
poddawany ocenie w taki sam sposób, jak każdy inny dowód. Sformułowanie zawarte w art. 4 
ust. 4, zgodnie z którym „odnośne fakty” ustalone za pomocą certyfikowanego mechanizmu mo-
nitorowania „uznawane są za nienależyte wykonanie” do celów uruchomienia środków ochrony 
prawnej zasadniczo zmienia tę sytuację. 

Z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2015/2120 wynika domniemanie prawne i w pierwszej kolej-
ności należy ustalić przedmiot tego domniemania. Zakres i skutki domniemania będą uzależnio-
ne od rodzaju ustaleń dokonywanych za pomocą certyfikowanego mechanizmu monitorowania 
przewidzianego tym przepisem. Jeżeli obejmie on tylko dokonywanie pomiarów poszczególnych 
parametrów jakościowych usługi, wówczas domniemanie ogranicza się do przyjęcia wyniku ta-
kiego pomiaru za zgodny ze stanem rzeczywistym. Tego rodzaju domniemanie jest wzruszalne 
i można je obalić za pomocą dowodu przeciwnego, m.in. wyników pomiarów przeprowadzonych 
za pomocą innych mechanizmów certyfikowanych, o ile takie istnieją. Ponieważ do ustalenia 
tego samego stanu faktycznego w zakresie jakości usługi można zastosować różne mechanizmy 
monitorowania, to w przypadku uruchomienia większej liczby certyfikowanych mechanizmów 
monitorowania wyniki ustalone za pomocą takich mechanizmów będą miały taką samą wartość 
dowodową. W przypadku, gdyby w Polsce dopuszczono tylko jeden mechanizm certyfikowany, 
uchylenie domniemania musiałoby zostać oparte na innych okolicznościach podważających wia-
rygodność wyniku pomiarów. 

Wyniki pomiarów objęte domniemaniem zgodności ze stanem rzeczywistym nie prowadzą 
bezpośrednio do stwierdzenia nienależytego wykonania usługi. Nienależyte wykonanie usługi wy-
maga bowiem dodatkowo stwierdzenia, iż rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem 
określonym w umowie miały charakter stały lub regularny oraz były istotne. W przypadku, gdy 

15 Monitoring quality of Internet access services in the context of net neutrality, 25.08.2014 r., BoR (14), 117, s. 15. 
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mechanizm monitorowania przewiduje pomiary z uwzględnieniem kryteriów stałości lub regularno-
ści oraz istotności, wówczas zakres domniemania jest szerszy i w razie wystąpienia rozbieżności 
między opisem usługi zawartym w umowie a faktami ustalonymi za pomocą mechanizmu moni-
torowania rozciąga się na potwierdzenie nienależytego wykonania usługi. W wariantach zarówno 
ograniczonym, jak i pełnym, domniemanie wynikające z art. 4 ust. 4 poprawia sytuację dowodową 
konsumenta dochodzącego roszczeń z tytułu nienależytej jakości usługi. Obowiązki dowodowe 
konsumenta ograniczają się do wykazania rozbieżności na podstawie wyników uzyskanych za 
pomocą certyfikowanego mechanizmu monitorowania. Ciężar przeprowadzenia ewentualnych 
dowodów wzruszających ustalenia dokonane w ten sposób spoczywa na dostawcy usługi. Ze 
względu na skutki dowodowe pomiarów istotne znaczenie ma metodologia ich prowadzenia. 

VII.	Zakres	i	metodologia	pomiarów	jakości	usługi
Wytyczne BEREC zmierzają do ustalenia pewnych ram dla metodologii pomiarów, aby za-

pewnić jednolite stosowanie rozporządzenia. BEREC podkreśla jednak w Wytycznych (pkt 163), 
że organy regulacyjne mogą stosować wykorzystywane wcześniej metody pomiarowe, nawet 
gdyby nie były zgodne z wytycznymi BEREC. Taki charakter mają w Polsce metody dokonywania 
pomiarów przedstawione w „Raporcie z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie 
współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym”16, który obejmuje 
również pomiary jakości usługi dostępu do Internetu w zakresie prędkości transmisji i opóźnienia 
pakietów. 

Z odesłania w Wytycznych BEREC na temat monitorowania jakości usługi dostępu do 
Internetu17 wynika zalecenie monitorowania co najmniej prędkości z sieci i do sieci (download, 
upload), opóźnienia, zmienności opóźnienia oraz poziomu utraty pakietów. Ponieważ jakość 
transmisji do innych systemów niż ten, w którym dostawca usługi prowadzi działalność ma zna-
czenie dla jakości usługi zaleca się, aby metodologia pomiarów obejmowała również połączenie 
sieci dostawcy usługi z innymi sieciami. W odniesieniu do sieci bezprzewodowych i ruchomych 
BEREC sugeruje uwzględnienie dodatkowych kryteriów dotyczących pokrycia zasięgiem takich 
sieci. Dokumentacja konkursowa opublikowana przez UKE wskazuje dwa rodzaje pomiarów obo-
wiązkowych, które mechanizm powinien zapewniać, czyli prędkość pobierania i wysyłania danych 
oraz opóźnienie. Wskazano również dwa parametry transmisji, które mogą być uwzględnione 
w mechanizmie pomiarowym fakultatywne, a mianowicie: zmienność opóźnienia i utratę pakietów. 

Sprawom metod pomiaru poświęcona została odrębna sekcja Wytycznych BEREC  
(pkt 164–166), która dodatkowo odsyła do kilku innych dokumentów BEREC. W sprawie wdra-
żania mechanizmu pomiarów BEREC odsyła organy regulacyjne do dokumentu BOR (14) 117 
„Monitoring quality of internet access services in the context of net neutrality” z 25 sierpnia 
2014 r., raportów publikowanych przez BEREC w latach 2011–2014 oraz wyników przyszłych 
prac BEREC dotyczących regulacyjnej oceny jakości usług w związku z zasadą neutralności 
sieci (pkt 165). Wytyczne BEREC (pkt 164) wskazują na zasadność ograniczenia, w możliwym 
zakresie, czynników zaburzających wyniki pomiarów związanych ze środowiskiem użytkownika, 

16 ”Wersja 1.04, z dnia 2014.02.07, s. 19 i n. s. 23 i n.. Pobrano z: https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=15142. 
17 BoR (14) 117.
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takich jak równoczesny ruch w tle (cross-traffic) czy wpływ interfejsów pomiędzy bezprzewodo-
wymi i przewodowymi odcinkami sieci. 

Na podstawie dotychczasowych ustaleń BEREC zaleca (pkt 166), aby obliczenie prędkości 
było dokonywane poprzez podzielenie ilości danych przez jednostki czasu. Pomiar powinien być 
dokonywany dla obydwu kierunków transmisji, z sieci do użytkownika oraz od użytkownika do 
sieci. Prędkość powinna być ustalana na podstawie obciążenia pakietów IP danymi, na przykład 
z wykorzystaniem protokołu TCP jako protokołu warstwy transportowej. Pomiar powinien sięgać 
poza odcinek sieci (domenę) należący do dostawcy usługi. Szczegóły metodologii pomiarów po-
winny być upublicznione. Wcześniejszy raport BEREC wskazuje kilka mechanizmów pomiarowych 
eksploatowanych przez regulatorów krajowych (np. regulatora włoskiego, litewskiego, duńskiego, 
norweskiego i greckiego) oraz inne podmioty18. Przy ustalaniu metod pomiaru należy również 
wykorzystywać znane standardy ETSI, ITU-T oraz dokumenty RFC, m.in. RFC 6349 dotyczący 
pomiaru prędkości transmisji danych (Framework for TCP Throughput Testing). Dokumentacja 
konkursowa bezpośrednio wymaga, aby wynik pomiaru był zgodny z wynikiem pomiaru uzy-
skanym przy zastosowaniu metody opisanej w dokumencie RFC 6349. Inne standardy dotyczą 
opóźnień pakietów danych, zmienności tych opóźnień oraz poziomu utraty pakietów. Zaleca się 
także stosowanie powszechnie uznanych dobrych praktyk19. 

Odesłanie w Wytycznych BEREC do raportu BOR (14) 117 wskazuje, że krajowy organ regu-
lacyjny powinien rozważyć treść tego raportu przy wdrażaniu metodologii pomiarów. Oznacza to, 
że należy przede wszystkim rozważyć wskazane w tym raporcie zasady monitorowania jakości, 
które obejmują: dokładność, porównywalność, wiarygodność, otwartość oraz ponadczasowość 
(future-proofness). Z wymogu dokładności wynika, że wyniki pomiarów powinny być miarodajne, 
powtarzalne oraz spójne w czasie. Baza populacyjna pomiarów powinna być ściśle określona, 
a statystyczne opracowanie wyników powinno być dobrze udokumentowane, tak aby interpretacja 
wyników nie nasuwała wątpliwości. Pomiary mogą być oparte na czysto technicznych wskaźni-
kach charakteryzujących jakość usługi oraz mogą uwzględniać percepcję jakości usługi przez 
użytkowników. Marginesy błędu dla tych pomiarów powinny być znane i publikowane. Wymóg 
porównywalności obejmuje zarówno prostą porównywalność wyników poszczególnych pomiarów, 
jak i porównywalność na wyższym poziomie, w szczególności porównywalność wyników uzyski-
wanych w różnych sieciach, tak aby degradacja jakości w odniesieniu do różnych ofert, w tym 
degradacja spowodowana przez usługi wyspecjalizowane świadczone w sieci internetowej mogła 
być stwierdzona z odpowiednim poziomem pewności. Porównania wyników z różnych sieci po-
winny zawsze być ukazywane w kontekście szerszej analizy mającej na celu wyjaśnienie obser-
wowanych różnic. Wiarygodność mechanizmu pomiarów wymaga odporności jego komponentów 
na zagrożenia bezpieczeństwa i odpowiedniej ich ochrony. Dane muszą być zabezpieczone pod 
względem dostępności, integralności i poufności podczas ich zbierania i transmisji. Jest to szcze-
gólnie istotne, ponieważ zakończenia sieci, urządzenia końcowe oraz oprogramowanie po stronie 
użytkownika końcowego, które są koniecznym elementem takiego systemu monitorowania, są 
bardziej narażone na ataki pochodzące z sieci niż część systemu pozostająca pod kontrolą dys-
ponenta systemu monitorowania jakości. System zarządzania musi być skonstruowany w sposób 
18 BoR(11)53, s. 29.
19 Zob. m.in. Minimum Set of Quality of Service Parameters and Measurement Methods for Retail Internet Access Services, ECC Report 195, kwiecień 
2013, http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCREP195.PDF
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ograniczający wpływ konfliktów interesów i powinien zapewniać wiarygodne rezultaty. Kwestie 
niezależności od operatora sieci, rozliczalności oraz prawnej wartości wyników pomiarów muszą 
być uwzględnione już na wczesnych etapach procesu projektowania systemu. Wymóg otwarto-
ści oznacza, że szczegóły metodologii pomiarów powinny być publicznie dostępne. Ponieważ są 
to z reguły systemy oparte na oprogramowaniu, istotny jest dostęp do kodu źródłowego takiego 
oprogramowania. Należy dążyć do przejrzystości zebranych danych, ale tylko w miarę możliwości 
wyznaczonych krajowymi przepisami. System pomiaru jakości powinien uwzględniać aktualne 
specyfikacje, standardy i zalecenia oraz dobre praktyki. Ponadczasowość oznacza, iż system 
powinien być elastyczny, skalowalny, powinien nadawać się do rozbudowy i adaptowania do 
przyszłych warunków. Istotna jest również efektywność kosztowa systemu we wszystkich fazach 
jego opracowania, wdrożenia i funkcjonowania. 

W Polsce, ustawa – Prawo telekomunikacyjne reguluje od roku 2012 w art. 62a sprawę metody 
dokonywania pomiaru prędkości transmisji danych przy świadczeniu usługi dostępu do Internetu. 
Przepisy te zostały wprowadzone jako gwarancja materialna wymogu dodanego w art. 56 ust. 3 
pkt 12 pt, który nakazuje określenie w umowie minimalnych oferowanych poziomów jakości usług, 
co dotyczy również minimalnej prędkości transmisji danych w przypadku świadczenia usługi do-
stępu do Internetu. Przepisy art. 62a pt zawierają rozwiązania mające na celu stworzenie warun-
ków weryfikacji ustalonych poziomów jakości w zakresie usługi dostępu do Internetu. Ustalony 
poziom jakości może być zweryfikowany tylko poprzez pomiar osiąganej rzeczywiście prędkości 
transmisyjnej. Dostawca usług powinien w związku z tym określić metodę, na podstawie której 
weryfikuje faktyczną jakość usługi. Obowiązek taki obciąża dostawcę usługi dostępu do Internetu, 
który podaje do wiadomości publicznej (np. w materiałach promocyjnych) lub określa w umowie 
prędkość transmisji danych. Podawanie prędkości jest niezbędne przy sprzedaży usługi, włącze-
nie danych o jakości do umowy jest zaś wymagane w świetle art. 56 ust. 3 pkt 12 pt. W praktyce 
zatem, obowiązek ustalenia metody pomiaru dotyczy każdego przedsiębiorcy świadczącego taką 
usługę. Przedsiębiorca na żądanie Prezesa UKE jest zobowiązany do przekazania informacji 
o stosowanej metodzie pomiaru prędkości. Prezes UKE może w terminie 14 dni od przekazania 
informacji zgłosić sprzeciw dotyczący stosowanej metody pomiaru. Sprzeciw jest zgłaszany w for-
mie decyzji administracyjnej. Prezes UKE jest ponadto na podstawie art. 62a ust. 3 zobowiązany 
do nałożenia na przedsiębiorcę obowiązku stosowania innej metody pomiaru wskaźnika prędko-
ści transmisji danych niż metoda objęta sprzeciwem. Prezes UKE jest uprawniony do weryfikacji 
prawidłowości wyniku pomiaru z wykorzystaniem metod, które nie zostały objęte sprzeciwem lub 
zostały ustalone jego decyzją. Przepisy art. 62a pt nie określają w sposób szczególny skutków 
rozbieżności pomiędzy prędkością ustaloną przez przedsiębiorcę oraz wynikiem pomiaru prze-
prowadzonego przez Prezesa UKE. W takim przypadku Prezes UKE nakłada jednak w drodze 
decyzji na przedsiębiorcę obowiązek dostosowania prędkości transmisji danych do prędkości 
deklarowanej w materiałach promocyjnych lub określonej w umowie, w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia decyzji. Rozwiązania przyjęte w art. 62a pt są trudne do pogodzenia z nowymi wyma-
ganiami wynikającymi z art. 2015/2120 i były wynikiem inicjatywy ustawodawcy krajowego, której 
zgodność z dyrektywami unijnymi o łączności elektronicznej może być kwestionowana (Krasuski, 
2015, komentarz do art. 62a). Po wdrożeniu certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości 
usługi mogą być zniesione. 



83 Stanisław Piątek            Certyfikowany mechanizm monitorowania jakości usługi dostępu do Internetu

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 7(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.6.5

VIII.	Działania	regulatorów	krajowych	w	zakresie	uruchomienia	
certyfikowanego	mechanizmu	monitorowania

Uruchamianie certyfikowanych mechanizmów monitorowania jakości usługi w państwach 
członkowskich UE napotyka szereg przeszkód. Powodują one, że mechanizmy takie zostały do-
tychczas uruchomione przez regulatorów krajowych jedynie w kilku państwach członkowskich UE. 

UKE początkowo ogłosił, iż zamierza złożyć zamówienie publiczne na zaprojektowanie, zreali-
zowanie i wdrożenie systemu monitorowania jakości usługi dostępu do Internetu20, co wskazywało 
na zamiar uruchomienia własnego mechanizmu. Badanie jakości usługi dostępu do Internetu miało 
się opierać się na teście inicjowanym z urządzenia końcowego użytkownika w relacji z serwerem 
testowym zlokalizowanym w punkcie wymiany ruchu. System miał umożliwiać wyznaczanie wartości 
wskaźników jakości usługi dostępu do Internetu w zakresie: prędkości pobierania danych, prędko-
ści wysyłania danych, opóźnienia pakietów, zmienności opóźnienia pakietów (jitter), stopy utraty 
pakietów. System miał rejestrować parametry urządzenia końcowego i środowiska użytkownika 
mające wpływ wyniki pomiarów, takie jak: data pomiaru, lokalizacja użytkownika, nazwa opera-
tora sieci, adres IP, wykorzystanie NAT, wykorzystana technologia dostępu (WiFi, sieć ruchoma, 
Ethernet itp.), parametry radiowe (poziom i jakość sygnału) i obciążenie procesora urządzenia 
końcowego. System miał umożliwiać rejestrację konta przez użytkownika końcowego, gromadzić, 
przechowywać i udostępniać dane pochodzące z przeprowadzonych testów, a także zapewniać 
dane zbiorcze dla UKE. Dla użytkowników końcowych miała być przygotowana aplikacja testowa 
dostępna dla platform stacjonarnych z poziomu przeglądarki, a dla platform mobilnych aplikacja 
instalowana na urządzeniu końcowym użytkownika, działająca pod kontrolą systemów Android, 
iOS i Windows, udostępniana przez UKE w oficjalnych sklepach dystrybuujących aplikacje dla tych 
systemów operacyjnych. Aplikacja miała umożliwiać rejestrację konta użytkownika, przeprowa-
dzenie testu oraz udostępnienie zarejestrowanemu użytkownikowi przeglądu historii wykonanych 
testów, wygenerowanie raportu z testów i udostępnienie go stronie trzeciej (np. dostawcy usługi). 
Wprawdzie UKE nie uruchomił własnego mechanizmu zgodnego z tymi założeniami, napotykając 
różnego rodzaju trudności (Jaślan, 2017, s. 1), ale ich przytoczenie obrazuje zakres oczekiwań 
regulatora związanych z funkcjonowaniem mechanizmu. 

Według danych UKE tylko kilka państw UE posiada certyfikowany mechanizm monitorujący21. 
Kilkanaście państw stosuje tzw. mechanizm rekomendowany weryfikacji jakości usługi, który jed-
nak nie wywołuje skutków przewidzianych w rozporządzeniu. W świetle sprawozdań z realizacji 
rozporządzenia 2015/2120 przedstawionych przez organy regulacyjne państw członkowskich UE, 
certyfikowany mechanizm monitorujący funkcjonuje w Niemczech, we Włoszech, w Portugalii, 
Chorwacji, Norwegii, na Litwie i Łotwie. Regulator niemiecki Bundesnetzagentur uznaje swoje 
narzędzie pomiarowe „Breitbandmessung”, dostarczone przez zewnętrzny podmiot, za narzędzie 
spełniające wymagania certyfikowanego mechanizmu monitorowania22. Co więcej, regulator 
niemiecki wyznaczył skonkretyzowane wymagania dotyczące istotności, stałości i regularności 
występowania rozbieżności pomiędzy przeprowadzonymi pomiarami a uzgodnioną w umowie 

20 Komunikat UKE z 22.06.2016. Pobrano z: www.uke.gov.pl.
21 Certyfikowany mechanizm monitorowania - możliwości wprowadzenia w Polsce, prezentacja Departamentu Kontroli UKE, Warszawa, 27 lutego 
2017 r., s. 8. 
22 Net Neutrality in Germany. Annual Report 2016/2017. Report of the Bundesnetzagentur to the European Commission and BEREC pursuant to 
Art. 5 (1) Regulation (EU) 2015/2120. Reporting period: May 2016 to April 2017, s. 15. 
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prędkością usługi stacjonarnej23. Regulator włoski AGCOM dostosował narzędzie „Nemesys”, 
wykorzystywane od 2010 r. do aktualnych wymagań w zakresie pomiarów w sieci stacjonarnej. 
Certyfikat został udzielony przez komórkę techniczną właściwego ministerstwa. Wyniki pomiarów 
mogą być stosowane w postępowaniach spornych, przy czym AGCOM określił minimalne wy-
magania dotyczące sposobu przeprowadzania pomiarów dla wykazania rozbieżności istotnych, 
stałych i regularnych24. Regulator chorwacki wyznaczył mechanizm HAKOMetar i potwierdza, 
że dane uzyskiwane za jego pomocą są podstawą do rozstrzygania sporów dotyczących jakości 
usługi. Dane zbiorcze mogą być wykorzystywane do porównywania ofert różnych dostawców, 
a ponadto służą do oceny wpływu usług specjalistycznych na usługę dostępową oraz do oceny 
postępów w wykorzystaniu nowych technologii do poprawy jakości usługi dostępowej25. Regulator 
portugalski ANACOM wyznaczył do celów monitorowania własny system NET.mede, który nie tylko 
umożliwia dokonywanie pomiarów prędkości i opóźnień, lecz także ustalania czy dostawca nie 
stosuje niektórych zakazanych technik zarządzania ruchem internetowym26. Regulator norweski 
NKOM uruchomił własny mechanizm Netfart, który pozwala zmierzyć prędkość transmisji w obydwu 
kierunkach oraz opóźnienie i przedstawić wynik w porównaniu ze średnią dla wszystkich innych 
zarejestrowanych pomiarów tego samego użytkownika27. Regulator litewski wskazuje w swoim 
raporcie28, że do celów monitoringu stosowany jest własny system MATUOK, który pozwala na 
pomiar prędkości usługi i umożliwia porównanie uzyskanego wyniku z warunkami określonymi 
w umowie, ale wynik uzyskany z wykorzystaniem tego systemu nie jest prawnie wiążący. Może 
być jednak wykorzystany w postępowaniu dotyczącym nienależytej jakości usługi. Regulator 
łotewski oferuje na swojej stronie możliwość przeprowadzenia tekstu wykorzystywanej usługi29. 

Powyższy przegląd wskazuje, iż mechanizmy monitorowania uznawane przez regulatorów 
krajowych funkcjonują tylko w państwach, które uruchomiły takie mechanizmy w przeszłości, z włas-
nej inicjatywy i umożliwiają pomiar jakości usług użytkownikom. Są to mechanizmy zarządzane 
przez regulatorów krajowych, niekiedy dostosowywane do aktualnych wymagań. Z tego względu 
nie wystąpił problem ich certyfikacji. Ponieważ większość tych rozwiązań powstało w okresie, 
w którym nie przypisywano wynikom pomiarów podwyższonej mocy dowodowej, z reguły brak 
wskazań, aby wyniki generowane przez te mechanizmy korzystały z takiego statusu obecnie. 
Jedynie wyjątkowo potwierdza się, że wyniki pomiarów należy traktować jak wyniki mechanizmu 
certyfikowanego. Zatem w większości państw członkowskich UE, w których występują mechani-
zmy pomiaru uznane przez regulatorów krajowych, cele wynikające z rozporządzenia 2015/2120 
nie zostały w pełni osiągnięte. 

Z wielu sprawozdań złożonych przez regulatorów działających w innych państwach człon-
kowskich UE wynika, że dopiero badają oni różne warianty ustanowienia certyfikowanego mecha-
nizmu monitorowania. Dotyczy to również państw członkowskich o największym doświadczeniu 

23 Brakuje co najmniej jednego pomiaru przekraczającego 90% prędkości minimalnej w ciągu dwóch dni, nieosiągnięcie prędkości zwykle dostępnej 
w 90% pomiarów, spadek poniżej prędkości minimalnej w ciągu dwóch dni pomiarów. Wymaga się co najmniej 20 pomiarów, w ciągu 2 dni, co najmniej 
10 pomiarów każdego dnia, pomiary są dokonywane na łączu LAN, z wykorzystaniem zainstalowanego narzędzia „Breitbandmessung”. 
24 AGCOM, Relazione annuale per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento (UE) 2015/2120, s. 11–12. 
25 HAKOM, Report on the National Implementation of the Regulation (EU) 2015/2120, Zagrzeb 2017, s. 3. https://www.hakom.hr/UserDocsImages/2017/
mrezna_neutralnost/Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20provedbi%20Uredbe%20(EU)%202015_2120-HAKOM.pdf
26 http://www.netmede.pt/
27 http://www.nettfart.no/
28 Monitoring of network neutrality and implementation of the Regulation (EU) 2015/2120 in Lithuania. Report to the European Commission, s. 5. 
29 https://www.sprk.gov.lv/itest
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w zakresie regulowania sektora łączności elektronicznej. Regulator brytyjski OFCOM wskazuje, iż 
obecnie użytkownicy w sprawach dotyczących niezadawalającej jakości usługi korzystają głównie 
z uprawnień wynikających z dobrowolnych kodeksów dotyczących zapewniania minimalnej pręd-
kości transmisyjnej, których naruszenie stanowi podstawę do rozwiązania umowy bez ponoszenia 
negatywnych konsekwencji finansowych przez użytkownika usługi. OFCOM nie dokonał jeszcze 
certyfikacji żadnego nowego mechanizmu monitorowania. Uruchomiono natomiast narzędzie 
służące weryfikacji jakości usługi w postaci aplikacji dla urządzeń telekomunikacji ruchomej oraz 
usługi dostępnej na stronie OFCOM dla urządzeń stacjonarnych, pozwalające na sprawdzenie 
prędkości transmisji. OFCOM zamierza po analizie doświadczeń związanych z wykorzystywa-
niem tego nowego narzędzia, dostosować je do wymagań przewidzianych dla certyfikowanego 
mechanizmu monitorowania jakości30. Regulator szwedzki PTS przyznaje, że ani nie zbudował 
własnego narzędzia pomiarowego, ani nie certyfikował narzędzia innego podmiotu, choć rozpatruje 
oferty różnych potencjalnych dostawców i oczekuje na wynik prac BEREC nad przygotowaniem 
mechanizmu monitorowania31. Podobne podejście reprezentuje regulator irlandzki Commission 
for Communications Regulation32. Prace nad mechanizmem monitorowania zapowiada również 
regulator francuski ARCEP, który szczególne nadzieje wiąże z wynikami przygotowań BEREC 
w zakresie opracowania mechanizmu monitorowania33. 

Polski regulator przeprowadził analizę trzech potencjalnych rozwiązań34. Pierwsze polegało 
na certyfikowaniu jednego z istniejących na rynku narzędzi, działającego i wykorzystywanego 
przez użytkowników Internetu w Polsce. W tym celu UKE zidentyfikował kilka wykorzystywanych 
na rynku systemów pomiaru prędkości i innych cech jakościowych usługi. Drugie rozwiązanie 
polegało na dostarczeniu odpowiedniego narzędzia przez Prezesa UKE. Trzecie rozwiązanie 
miało polegać na certyfikowaniu narzędzia dostarczonego wspólnym wysiłkiem przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych. Narzędzie dostarczone przez operatorów musiałoby zostać przygotowane, 
a następnie utrzymywane przez nich. Ogłoszenie projektu Dokumentacji konkursowej wskazuje, 
że regulator krajowy zdecydował się na wybór pierwszego z tych rozwiązań. 

IX.	Podsumowanie
Certyfikowany mechanizm monitorowania jakości usługi dostępu do Internetu jest ważnym 

elementem rozwiązań wzmacniających pozycję użytkownika usługi w stosunku do dostawców usługi 
w przypadku nienależytej jakości usługi. Wyniki pomiarów jakości usługi z wykorzystaniem takiego 
mechanizmu, przeprowadzone w odpowiedni sposób, korzystają z domniemania ułatwiającego 
użytkownikowi dochodzenie roszczeń. Jednakże uruchomienie mechanizmu pomiarowego speł-
niającego wymagania określone w rozporządzeniu 2015/2120 jest zadaniem trudnym. Dotychczas 
funkcjonują mechanizmy pomiarowe uruchomione lub autoryzowane przez regulatorów krajowych 
w latach ubiegłych, które w większości nie są uznawane za mechanizmy certyfikowane. Zadania 
związane z uruchomieniem takich mechanizmów napotykają na trudności również ze względu na 

30 OFCOM. Monitoring compliance with the EU Net Neutrality regulation. A report to the European Commission. 23 czerwca 2017 r., s. 17.
31 PTS. Net neutrality report 2016/2017. Report to the European Commission and BEREC according to regulation (EU) 2015/2120, s. 23. 
32 Implementation of EU Net Neutrality Regulations in Ireland. 2017 Report (1 May 2016 to 30 April 2017). ComReg 17/61, 30 czerwca 2017, s. 5. 
33 ARCEP. L’état d’internet en France 2017, s. 87.
34 UKE. Sprawozdanie dotyczące monitorowania wdrożenia regulacji Rozporządzenia 2015/2120 w zakresie otwartego Internetu w Polsce, czerwiec 
2017, s. 8.
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dość niejednoznaczne rozstrzygnięcia zawarte w rozporządzeniu 2015/2120. Spośród różnych 
możliwości uruchomienia mechanizmu monitorowania jakości usługi polski regulator wybrał wariant 
polegający na wyborze w drodze konkursu dostawcy takiego mechanizmu, który na podstawie 
porozumienia z Prezesem UKE uzyska certyfikat potwierdzający zgodność mechanizmu z wyma-
ganiami rozporządzenia. Przyjęty wariant certyfikacji, oparty na czynności o charakterze niewład-
czym, może osłabiać skutki dowodowe wyników pomiarów uzyskanych z wykorzystaniem tego 
mechanizmu. Ograniczenie konkursu do podmiotów, które już wcześniej udostępniały narzędzia 
pomiarowe użytkownikom usługi dostępu do Internetu wskazuje na zamiar certyfikacji jednego 
z narzędzi sprawdzonych już w praktyce. Ograniczenie warunków certyfikacji w taki sposób, iż 
dopuszcza się ustanowienie tylko jednego mechanizmu certyfikowanego zawęża rozwiązania 
przewidziane w rozporządzeniu 2015/2120, ale może odpowiadać realiom związanym z opraco-
waniem i utrzymywaniem takiego mechanizmu. 
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Streszczenie
Opracowanie dotyka kwestii pluralizmu, własności medialnej, koncentracji i struktury kapitałowej 
mediów, prezentując uregulowania dotyczące tego zagadnienia w wybranych państwach UE. 
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medialnego; wolność mediów.

JEL: K23

I.	Wprowadzenie
Choć zwykle zagrożeń dla wolności słowa, gwarantowanej obecnie zarówno przez konwencje 

międzynarodowe1, jak i przez art. 54 ust. 1 Konstytucji, upatrywano w określonych ingerencjach 
organów państwowych (Goban-Klas, 2001, s. 411), to środkiem ograniczającym wolność środków 
społecznego przekazu mogą być oddziaływania grup interesu, organizacji społecznych, kultural-
nych, partii politycznych, instytucji finansowych oraz reklamodawców (Goban-Klas, 2001, s. 419). 
W związku z tendencjami obserwowanymi na rynkach prasowych począwszy od lat osiemdziesią-
tych, w doktrynie państw Unii Europejskiej dostrzega się problem koncentracji kapitału jako źródła 
ewentualnego zagrożenia wolności słowa w mediach (Reville, 1991, s. 78–82; Doyle 1995, s. 38). 
Stąd też formułowany jest pogląd, iż jednym z warunków wolności słowa, a w  konsekwencji wolno-
ści prasy, jest zapewnienie mechanizmów uczciwej konkurencji na tym rynku (Pope, 1999, s. 193). 
Wystarczy bowiem przytoczyć dane z wielu rynków krajowych (Fontaine i Kevin, 2016, s. 10–16), 
które pokazują w sposób dobitny określone niepokojące tendencje (Fontaine i Kevin, 2017, s. 11).  
 

* Profesor UAM doktor habilitowany, kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; e-mail: jedrzej.skrzypczak@amu.edu.pl.
1 Przywołać tu można Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. 1977 Nr 38, poz. 167), Europejską Konwencję o Telewizji 
Ponadgranicznej (Dz.U. 1995 Nr 32, poz. 160, art. 4).
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Podobna sytuacja panuje także na polskim rynku prasy regionalnej i lokalnej (Kowalski, 2002, 
s. 28; Szynol, 2008, s. 44; Jurczyk, 2015, s. 139–140)2. Oczywiście zjawisko koncentracji przed-
siębiorstw nie jest wyłącznie specyfiką rynku medialnego. Przyczyn takich jest wiele: presja kon-
kurencji, globalizacja, rozwój kosztownych technologii, ograniczony dostęp do zasobów, takich 
jak programy o odpowiedniej jakości. Powody ekonomiczne są tu zatem pierwszoplanowe. Na 
poparcie tej tezy przywołać można zjawisko określane mianem spirali nakładu. Oznacza to, iż 
dysponowanie coraz większym kapitałem przez wydawców, którzy dążąc do jego powiększenia 
poprzez odpowiednio duży udział w rynku, oferują odbiorcy gazetę bardziej atrakcyjną, skutkuje 
wzrostem liczby nabywców, co z kolei odbiera czytelników konkurencyjnym tytułom (Mrozowski, 
2001, s. 162). Trzeba jednak zaznaczyć, że nieco inaczej pod tym względem kształtuje się rynek 
prasy drukowanej i mediów elektronicznych. Jak podkreśla się w doktrynie, o ile na rynku dzien-
ników i czasopism proces koncentracji wywołany jest ograniczoną interwencją państwa w proce-
sie tworzenia nowego tytułu, o tyle na rynku telewizyjnym proces koncesyjny właśnie do tego się 
przyczynia (Mrozowski, 2001, s. 162). Zwykle zresztą interwencja państwa wygląda inaczej na 
rynku radiofonii i telewizji, a inaczej – na rynku prasy drukowanej. W tym pierwszym przypadku 
wprowadza się ograniczenia prawne w postaci prawa antymonopolowego, limitów w ilości kapitału 
zagranicznego (dotyczy to zwykle inwestorów spoza Unii Europejskiej), standardach programo-
wych oraz systemu koncesyjnego, w tym drugim – ingerencja pojawia się w formie pośredniej 
poprzez subsydia, preferencyjne kredyty, ulgi podatkowe lub pocztowe (Mrozowski, 2001, s. 168). 
Taki stan wynika głównie z faktu, że nadawanie programów radiowych lub telewizyjnych wiąże 
się z koniecznością uzyskania koncesji lub zezwolenia na taką działalność i uzyskanie dostępu 
do dobra rzadkiego, jakim są częstotliwości radiowe, a więc odpowiedniej decyzji kompetentnego 
organu państwa. Stąd też problem taki zwykle nie dotyczy przekazów internetowych, jak również 
prasy (drukowanej czy elektronicznej). 

Od razu jednak trzeba zaznaczyć, że proces koncentracji kapitału w przedsiębiorstwach 
medialnych nie jest oceniany wyłącznie negatywnie (Flankowska, 2002, s. 124). Z jednej strony 
podnosi się, że zjawisko to może ograniczać, a przynajmniej spowalniać tendencję różnicowania 
oferty mediów, również pod względem ukazywania różnic społecznych, otwierania się na różne 
punkty widzenia określonych spraw oraz możliwości wyboru tematów (Mrozowski, 2001, s. 164) 
albo wręcz prowadzić do ograniczenia czy nawet zlikwidowania pluralizmu mediów (Doyle, 
1995, s. 39). Z drugiej strony wskazuje się także na pozytywne aspekty tego procesu, do których 
można zaliczyć: obniżenie kosztów funkcjonowania podmiotu medialnego, możliwość lepszego 
rozłożenia ryzyka, dostęp do nowych kapitałów, zwiększenie wydajności pracy i nakładów na 
badania rozwojowe itp. (Miąsik, 2000, s. 92–93; Zielińska-Folcholc, 2003, s. 52–53). Na mar-
ginesie warto tu wspomnieć o inicjatywie podjętej w przeszłości w ramach Rady Europy w tzw. 
Grupie Specjalistów ds. Różnorodności Mediów (dalej: MM-S-MD) działającej z kolei jako zespół 
Komitetu Zarządzającego ds. Mediów (dalej: CDMC) Rady Europy. Zaproponowano wówczas, 
aby przeprowadzić badania i monitoring obejmujący następujące zagadnienia: strukturę własności 
mediów na poziomie krajowym i transgranicznym, różnorodność dostawców treści, ale i treści, 

2 Por. Informacja Prezesa UOKiK z 25 października 2016 r. skierowana do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Kultury i Środków Społecznego Przekazu 
na temat działań podejmowanych przez Prezesa UOKiK w latach 2014–2016 na rynku medialnym, DKK1-071-594/16/RK; zob. także Raport UOKiK 
Delegatura we Wrocławiu, Konsolidacja i zmiany własnościowe na rynku prasy regionalnej w Polsce w latach 1990–2014 (tekst dołączony do powyżej 
przywołanej Informacji Prezesa UOKiK). 
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zachowania słuchaczy, widzów i czytelników, czyli konsumentów. Projekt miał obejmować prasę 
drukowaną media elektroniczne, a także, w miarę możliwości, tzw. nowe media. 

Wydaje się zatem, że istota problemu sprowadza się do skali koncentracji. Paradoksalnie 
bowiem zasady wolnego rynku umożliwiają osiągnięcie takiej pozycji, iż w rezultacie jeden podmiot 
ogranicza konkurencję innym. Stąd też, jako w pełni uzasadnioną, wzorem zresztą pozostałych 
rodzajów rynków, należy ocenić ingerencję organów państwa w te procesy. Zadaniem państwa na 
tej płaszczyźnie jest bowiem stworzenie mechanizmów zabezpieczających przed ograniczeniem 
konkurencji oraz zapewniających pluralizm w mediach (Sobczak, 2001, s. 443; Piątek, Dziomdziora 
i Wojciechowski, 2014, s. 82–83). Trzeba tu jednak zauważyć, że problematyczne może być 
także określenie i ustalenie właściwych rynków, na których dokonuje oceny, a mianowicie czy 
istotnym jest wielkość obrotów, sprzedaży (nakładu, widowni, odbiorców, reklam). Choć z punktu 
widzenia pluralizmu mediów z pewnością istotniejszym byłby wskaźnik rynku przekazywanych 
idei, a więc wpływu na odbiorców (stąd też przykładowo należałoby odróżniać na rynku dzienni-
ków tytuły opiniotwórcze od tabloidów). Pojawia się jednak podstawowa wątpliwość, jak mierzyć 
to zjawisko. Z pewnością dziś mniejsze znaczenie ma potencjalny zasięg (np. regionalny czy 
krajowy). Przykładowo, zwykle czasopisma naukowe, które mają zasięg ogólnopolski czy nawet 
międzynarodowy ukazują się najczęściej w bardzo niewielkich nakładach (formalnie są jednak 
prasą ogólnokrajową). Stąd też rozwiązania ograniczające się do zakazu posiadania więcej niż 
jednego tytułu krajowego czy też stacji radiowej lub telewizyjnej są dziś przestarzałe i niedosto-
sowane do obecnych wymagań rynkowych. Kluczową kwestią jest ustalenie rynków właściwych. 
Z pewnością także problemem jest koncentracja międzysektorowa. Choć w tym akurat przypadku 
postęp technologiczny również może utrudniać tworzenie właściwych regulacji prawnych. Przecież 
dekadę temu, takie przedsięwzięcia, jak Facebook czy Google nie miały większego znaczenia, 
a dziś są największymi graczami światowymi. 

II.	Pluralizm,	koncentracja	i	struktura	kapitałowa	mediów
Przy tej okazji warto zauważyć, że sporne jest samo pojęcie pluralizmu środków społeczne-

go przekazu. Mówiąc bowiem o tym terminie, można mieć na myśli jego aspekt wewnętrzny lub 
zewnętrzny. W zasadzie panuje zgoda, że „pluralizm środków masowego przekazu polega na 
dostępie do rynku mediów oraz swobodzie wyboru między programami reprezentującymi różne 
prądy społeczno-polityczno-ekonomiczne” (Miąsik, 2000, s. 94). Pojęcie to może być jednak rozu-
miane w aspekcie wewnętrznym jako sytuacja, gdy nadawca (czy też wydawca) oferuje program 
bądź pismo otwarte na zróżnicowane poglądy, i to właśnie jest kluczem do budowy zawartości 
programu czy pisma. Możliwe jest również rozumienie skoncentrowane na aspekcie zewnętrznym, 
rozumianym jako zapewnienie możliwości powstawania i funkcjonowania wielu kanałów informa-
cyjnych, czy też gazet prezentujących odmienne opcje (Miąsik, 2000, s. 94).

Także pojęcie „koncentracja” może być wieloznaczne. Wyjaśnić zatem należy, że wyróżnia 
się tzw. koncentrację monomedialną, zwaną także poziomą, horyzontalną oraz koncentrację mul-
timedialną (inaczej intermedialną lub pionową). W tym pierwszym przypadku chodzi o zjawisko 
łączenia mediów z tego samego sektora. Natomiast przy tym drugim typie obserwuje się połącze-
nia przedsiębiorstw medialnych działających w różnych sektorach (prasa codzienna, czasopisma, 
telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, operatorzy Internetu, wideo, producenci filmowi; zob. 
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Zielińska-Folcholc, 2003, s. 163). Niekiedy przez pojęcie „koncentracji wertykalnej” rozumie się 
proces łączenia przedsiębiorstw medialnych z podmiotami współpracującymi z tym rynkiem, np. 
dystrybucja, reklama (Doktorowicz, 2002, s. 57–58). Wskazuje się także przypadki koncentracji 
multisektorowej (diagonalnej, konglomeratowej), gdy dochodzi do połączenia przedsiębiorstw 
medialnych i instytucji z innych sektorów gospodarki (np. instytucje finansowe). W tym ostatnim 
przypadku należy także rozważyć jaki typ koncentracji może być zagrożeniem dla wolności słowa 
w erze cyfrowej.

Natomiast całkowicie odrębnym zagadnieniem jest kwestia „narodowości” kapitału przed-
siębiorstw medialnych. Podobnie jak w przypadku analizy koncentracji mediów, brakuje dziś 
wiarygodnych badań, a tym samym i dowodów, że czynnik ten wpływa bezpośrednio lub nawet 
pośrednio na przekazywane treści, a już z pewnością na wolność i pluralizm mediów. W tej sytu-
acji kwestia ta powinna zostać poddana pogłębionym badaniom, choć należy od razu zastrzec, 
że z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej, takie rozwiązania ograniczające uprawnienia inwe-
stycyjne podmiotów prawnych z krajów UE naruszałyby jeden z fundamentów Unii, a zwłaszcza 
art. 63 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej3 – zgodnie z którym „w ramach postanowień 
niniejszego rozdziału zakazane są wszelkie ograniczenia w przepływie kapitału między Państwami 
Członkowskimi oraz między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi”. Ewentualnie takie 
rozwiązania mogłyby dotyczyć inwestorów pochodzących z państw nie należących do UE. W tym 
kontekście warto przypomnieć art. 35 ustawy o radiofonii i telewizji, gdzie w ust 1 stanowi się, że 
koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miej-
sce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobie prawnej lub osobowej spółce 
handlowej, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ust. 2 tego przepisu 
wskazuje się, że koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona, jeżeli: 
1) udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale za-
kładowym spółki nie przekracza 49%4. Trzeba jednak pamiętać o ust. 3 art. 35 tej ustawy, który 
stanowi, iż koncesja może być również udzielona: 1) osobie zagranicznej lub 2) spółce zależnej, 
w rozumieniu k.s.h., od osoby zagranicznej – których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania 
znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego – bez stosowania 
jakichkolwiek ograniczeń, o których mowa była powyżej (Piątek, Dziomdziora i Wojciechowski, 
2014, s. 375–376). 

III.	Uregulowania	dotyczące	koncentracji	mediów	 
w	wybranych	państwach	UE

Niniejsze opracowanie analizuje rozwiązania regulacyjne wybranych krajów UE. Problematyka 
koncentracji mediów uregulowana jest w prawie krajowym wielu państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Obserwuje się jednak duże zróżnicowanie w tym zakresie. Szczegółowej analizie 

3 Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsoli-
dowana) – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) -– Protokoły – Załączniki – Deklaracje dołączone do Aktu końcowego 
konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony podpisany w dniu 13 grudnia 2007 roku (Dz. Urz. C 326 , 26/10/2012 P. 0001 – 0390) .
4 W pkt 2 tego przepisu ubiegającemu się o przyznanie koncesji stawia się dodatkowo wymóg, aby w umowie lub statucie spółki przewidziano, że: 
a) osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki albo członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające oby-
watelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce; b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych 
i spółek zależnych, w rozumieniu k.s.h. od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49%; c) osoby zagraniczne nie mogą dysponować bezpośrednio 
lub pośrednio większością przekraczającą 49% głosów w osobowej spółce handlowej; d) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby 
posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
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poddane zostaną rozwiązania legislacyjne w Wielkiej Brytanii, Republice Federalnej Niemiec, we 
Włoszech i Francji. 

 W pierwszej kolejności przywołać można przykład Wielkiej Brytanii, gdzie nie występują 
jakiekolwiek ograniczenia w zakresie własności dzienników, czasopism czy też platform interne-
towych, jeżeli chodzi o inwestorów z krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. Natomiast 
istnieją przepisy nakazujące dokonać stosownej notyfikacji w The Competetion and Market 
Authority (CMA) dotyczących przypadków fuzji obejmującej przedsiębiorstwa o łącznym obro-
cie przekraczającym 70 mln GBP lub też przekroczenia 25% udziałów w rynku5. Trzeba tu też 
wspomnieć, że w przypadkach próby koncentracji kapitału na rynku prasy drukowanej, istnieje 
odrębna procedura odwołująca się do kryterium oszacowania zagrożenia interesu publicznego. 
W takich przypadkach Sekretarz Stanu może ingerować w proces fuzji, jeżeli dwa lub więcej 
przedsiębiorstw osiąga pozycję znaczącą lub jeżeli łączące się podmioty przekroczą 25% udziału 
w rynku6. Odrębne przepisy dotyczące ograniczenia koncentracji kapitału medialnego pojawiły się 
w ustawie o radiofonii i telewizji w 1990 r. (Reville, 1991, s. 78–82), a następnie zostały znoweli-
zowane w 1996 r. Pierwszy projekt zawierający pozycje wprowadzenia mechanizmów ogranicza-
jących procesy koncentracji pojawił się w 1993 r. (Doyle, 1995, s. 38–43), a kolejny w 2003 r. Do 
momentu utworzenia zintegrowanego regulatora rynku medialnego Ofcom w 2003 r. przewidywa-
no tu ograniczenie koncentracji przy przekroczeniu pułapu 15% oglądalności programu (Doyle, 
1995a, s. 82). Interesującym rozwiązaniem był przepis zakładający, że posiadaczowi koncesji 
przypisywano cały wskaźnik oglądalności, podobnie jak podmiotowi, który sprawuje kontrolę nad 
nadawcą. Natomiast podmiotowi posiadającemu co najmniej 20% udziałów przypisywano połowę 
tego wskaźnika. Przekroczenie tej granicy powodowało, iż nie można było się ubiegać o kolejne 
koncesje oraz angażować kapitału w inne media. Powyższe ograniczenia nie dotyczyły jednak 
nadawcy publicznego (Miąsik, 2000, s. 99). W przypadku koncentracji multimedialnej podmioty, 
które posiadały koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego ogólnokrajowego nie 
mogły posiadać koncesji na nadawanie programu radiowego o zasięgu ogólnokrajowym. To 
samo dotyczyło telewizji o zasięgu lokalnym czy regionalnym i radia na tym terenie. Z kolei wy-
dawcy prasy drukowanej, których udział w rynku w zakresie wielkości sprzedawanego nakładu 
przekraczał 20%, nie mogli posiadać koncesji na rozpowszechnianie programów regionalnych 
i krajowych, a ich udział w podmiotach działających na tych rynkach nie mógł przekraczać 20% 
(Miąsik, 2000, s. 99). Podmioty wydające lokalne dzienniki i czasopisma nie mogły kontrolować 
podmiotu posiadającego koncesję na rozpowszechnianie programów telewizyjnych regionalnych 
lub krajowych na rynku, w którym ich udział przekracza 20%. Jeżeli jednak ich udział w rynku nie 
przekraczał tego progu, możliwość koncentracji istniała wówczas pod warunkiem, że nie stała 
w sprzeczności z interesem publicznym. Organem właściwym do rozstrzygania tych kwestii był 
Independent Television Commission, składający się z 10–12 członków powoływanych na 5-letnią 
kadencję przez Sekretarza Stanu ds. Dziedzictwa Narodowego (Miąsik, 2000, s. 99). Na gruncie 
radiofonii organem właściwym do spraw koncesji było Radio Authority (Scholes i Woods, 1996, 
s. 7). Z kolei do kompetencji Office of Fair Trading należała kwestia oceny fuzji na rynku dzienni-
ków i czasopism (Miąsik, 2000, s. 99; Crane i Calleja, 2002, s. 116–121). Jak wyżej wspomniano, 
5 Raport przygotowany dla Izby Wydawców Prasy przez Kancelarię Chajec, Don-Siemion&Żyto, Media ownership regulations, 2016, s. 6 (dalej: CDZ 
Raport).
6 CDZ Raport, op. cit., s. 13.
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istotna zmiana została dokonana przez The Communications Act z 2003 r.7, na mocy którego 
utworzono instytucję zintegrowanego regulatora rynku medialnego Ofcom. Ten akt normatywny 
upoważnił Ofcom do działania w interesie konsumentów na relewantnych rynkach poprzez zapew-
nienie właściwej konkurencji. W dokumencie przygotowanym przez Ofcom z 19 czerwca 2012 r. 
zdefiniowano powyższą kompetencję (tym samym pojęcie „pluralizmu medialnego”) jako koniecz-
ność zapewnienia zróżnicowanego punktu widzenia przez przedsiębiorstwa medialne, działania 
zapobiegające temu, aby jeden właściciel lub idea miały zbyt duży wpływ na opinię publiczną 
i programy polityczne8. Stworzono także koszyk wskaźników (elementów) wykorzystywanych do 
mierzenia pluralizmu medialnego, obejmujący różne formy działalności medialnej, w tym na rynku 
gazet drukowanych, radia, telewizji i mediów internetowych zarówno w ujęciu detalicznym, jak 
i hurtowym. Cechą charakterystyczną tej metody jest ustalanie różnicy pomiędzy udziałem do-
stawców treści w sprzedaży detalicznej i hurtowej. Wspomniany mechanizm zastąpił poprzednio 
stosowany wskaźnik Herfindahla-Hirschmana, używany powszechnie jako użyteczne narzędzie 
przez urzędy antymonopolowe na innych rynkach właściwych. 

W przypadku Republiki Federalnej Niemiec gwarancje ochrony różnorodności opinii zostały 
zamieszczone w art. 5 (1)(2) ustawy zasadniczej Grundgesetz9. Brakuje tu także jakiekolwiek 
ograniczeń w zakresie własności dzienników, czasopism czy też platform internetowych, jeżeli 
chodzi o inwestorów z krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. W przypadku fuzji 
przedsiębiorstw medialnych na rynku prasy drukowanej stosuje się, po pierwsze, przepisy ogólne 
operujące kryterium wielkości obrotów rocznych. I tak obowiązek notyfikacji takich połączeń istnieje 
wówczas, gdy istnieje podejrzenie przekroczenia obrotu na rynkach światowych 500 mln EUR, 
a w RFN 25 mln EUR oraz 5 mln EUR wyłącznie na rynku niemieckim10. Organem dysponującym 
kompetencją w tym obszarze jest Bundeskartellamt. Z kolei istniejące odrębne regulacje doty-
czące ograniczenia koncentracji kapitału na rynku mediów drukowanych są wyjątkowo liberal-
ne11. Natomiast przepisy antykoncentracyjne w zakresie radiofonii i telewizji znajdują się przede 
wszystkim na poziomie ustawodawstwa państw związkowych. Na płaszczyźnie federalnej posta-
nowienia dotyczące tej materii znajdują się w trzech międzyzwiązkowych traktatach o radiofonii 
i telewizji z lat 1987, 1991 i 199612. Zmiany w tym stanie prawnym wprowadzano kilkukrotnie 
nowelami z lat 1997 i 2002, kiedy to udział w rynku zastąpił wcześniejsze ograniczenia oparte na 
liczbie koncesji oraz ostatnio w 2016 r.13 (Petri, 2016, s. 51; Grünwald, 2002, s. 138). Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że mimo istnienia tych regulacji, doprowadzono do dużego stopnia koncentracji 
na tym rynku. Podaje się, że około 60% widowni i 85% wpływów reklamowych należy do trzech 
podmiotów SAT 1, RTL i Pro7 (Grünwald, 2002, s. 138; Miąsik, 2000, s. 96). Z kolei z orzecz-
nictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego wynika wniosek, iż jednym z podstawowych 

 7 Communications Act, tekst dostępny na stronie http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/contents (dostęp 27.5.2017).
 8 Ofcom, Statement on Measuring Media Plurality, https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0031/57694/measuring-media-plurality.pdf.
 9 Basic Law of the Federal Republic of Germany, 23 May 1949, Basic Law for the Federal Republic of Germany in the revised version published in the 
Federal Law Gazette Part III, classification number 100-1, as last amended by Article 1 of the Act of 23 December 2014 (Federal Law Gazette I p. 2438), 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html. 
10 Por. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 
2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 33 des Gesetzes vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 872) geändert worden ist”. Por. https://
www.gesetze-im-internet.de/gwb/BJNR252110998.html). 
11 CDZ Raport, op. cit., s. 6.
12 Tekst ustawy dostępny jest w wersji angielskiej na internetowych stronach: www.iuscomp.org/gla/statutes/GG.htm.
13 Patrz także http://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/Download/Rechtsgrundlagen/Gesetze_aktuell/RStV_19_medienanstalten_Layout_en.pdf. 
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fundamentów demokratycznego państwa prawa jest zasada wolności mediów. Natomiast jedną 
z gwarancji realizacji tej reguły jest zapisany w ustawie o radiofonii i telewizji postulat zapewnienia 
pluralizmu i różnorodności w środkach masowego przekazu (Grünwald, 2002 s. 138). W przy-
wołanych powyżej aktach normatywnych w art. 25–34 stanowi się zasadę pluralizmu środków 
społecznego przekazu. Na mocy tych przepisów powołano organ zajmujący się tą problematyką, 
tj. Komisję do Spraw Badania Koncentracji Mediów (dalej: KEK)14, która analizuje wszystkie fu-
zje obejmujące 30% udziału w rynku. Kompetencje KEK dotyczą przede wszystkim nadawców 
programów telewizji komercyjnej. Komisja ta składa się z 6 osób wybieranych przez premierów 
landów spośród osób będących specjalistami w dziedzinie mediów i biznesu, przy czym trzy 
osoby z tego grona winny legitymować się uprawnieniami sędziowskimi. Kadencja trwa pięć lat, 
decyzje podejmowane są większością 4 głosów. Decyzja tego organu jest jednak zaskarżalna 
do Konferencji Dyrektorów Krajowych Rad Radiofonii i Telewizji, który to podmiot może zmienić 
decyzję Komisji większością ¾ głosów (Miąsik, 2000, s. 96–97). To właśnie KEK ma uprawnienia 
do definiowania tzw. rynków właściwych, przy czym wyodrębnianie tych rynków opiera się na 
kryterium wpływu na opinię publiczną. Trzeba tu zaznaczyć, iż zezwala się na posiadanie do-
wolnej liczby koncesji na rynku zarówno radiowym, jak i telewizyjnym oraz na obu tych rynkach. 
W przypadku jednak przekroczenia granicy 30% średniorocznej oglądalności bądź słuchalności, 
albo w szczególnych przypadkach już przy udziale w rynku na poziomie co najmniej 25%, jeżeli 
Komisja uzna, że nadawca ma pozycję dominującą, organ ten może zmusić nadawcę do zbycia 
części udziałów albo zrezygnowania z prowadzenia działalności na innych rynkach medialnych, 
aż do obniżenia poziomu oglądalności do wskazanego powyżej. Istnieje także możliwość udo-
stępnienia części czasu antenowego niezależnym stronom trzecim15 (Grünwald, 2002, s. 139) 
albo powołania tzw. doradczej rady programowej. Istnieje jednak możliwość uzyskania swoistego 
bonusu w postaci dodatkowych 2% udziału w rynku, jeżeli nadawca transmituje regionalne pro-
gramy i dalszych 3%, jeżeli równolegle transmituje audycje trzeciej niezależnej strony. Taki obo-
wiązek dotyczy nadawców, którzy osiągają przeciętny roczny odbiór przez 10% publiczności lub 
jeśli wszystkie założenia przypisane do niego osiągną łączną wartość nominalną 20%. Nadawcy 
posiadający co najmniej dwa programy o najszerszym zasięgu w skali krajowej, zobowiązani są 
do włączenia takich „okienek” z regionalnymi programami. Traktat rozstrzyga także kwestię przy-
pisywalności oglądalności danego programu do konkretnego podmiotu. Zaznaczyć jednak należy, 
że zadanie ustalenia wielkości widowni powierzono niezależnemu podmiotowi Gesellschaft für 
Kommunikationsforschung16 (skrótowo określanego jako GfK) (Grünwald, 2002, s. 139). Zgodnie 
z art. 28 Traktatu o radiofonii i telewizji oglądalność zalicza się na poczet danego podmiotu wów-
czas, gdy podmiot ten posiada w nim co najmniej 25% kapitału. W przypadku mniejszego poziomu 
udziału niż 25%, podmiot ten uważa się za niezależny. Rozwiązanie to poddaje się krytyce, wskazuje 
się bowiem przypadki, iż mimo posiadania kapitału mniejszego niż 25% akcji, pakiet taki okazuje 
się wystarczający do sprawowania efektywnej kontroli tego podmiotu, a więc mimo nie przekro-
czenia ustalonych progów, można osiągnąć pozycję dominującą na rynku (Grünwald, 2002, s. 14;  
Miąsik, 2000, s. 96). 

14 Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich. Więcej na stronie http://www.kek-online.de (dostęp 4.7.2017).
15 Sytuację taką określa się mianem „window programming”.
16 Więcej informacji dostępnych na stronie http://www.gik.media (dostęp 4.7.2017).
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We Włoszech pluralizm mediów wynikający z prawa do informacji i do bycia informowanym 
wynika z art. 21 Konstytucji (Mastroianni i Arena, 2016, s. 73). Dyskusja na temat koncentracji 
mediów rozpoczęła się od orzeczeń Sądu Konstytucyjnego z lat 1974 i 1976, uznających za nie-
zgodny z konstytucją Republiki Włoskiej z 1948 r. monopol telewizji RAI (Miąsik, 2000, s. 97). 
Później wydano kilka orzeczeń, które kwestionowały kolejne propozycje legislacyjne (Mastroianni 
i Arena, 2016, s. 73). Nie występują jakiekolwiek ograniczenia w zakresie własności dzienników, 
czasopism czy też platform internetowych, jeżeli chodzi o inwestorów z krajów Unii Europejskiej, 
Norwegii i Szwajcarii. Natomiast próby koncentracji podlegają badaniu przez włoski urząd an-
tykoncentracyjny (Authoria Garante della Concorrenza e del Mercato17) w sytuacji osiągnięcia 
określonych obrotów (ponad 495 mln EUR obrotu globalnego i 50 mln EUR we Włoszech). 
W przypadku radiofonii i telewizji ustawa dotycząca tego problemu została przyjęta dopiero 31 
lipca 1997 r., to jest właściwie wówczas, gdy rynek medialny został już zdominowany przez RAI 
i stacje Berlusconiego. Wzbudzało to zresztą zaniepokojenie ze strony organizacji europejskich, 
czego dowodem była rezolucja nr 1387 (2004) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy18. 
W art. 2 wymienionej wcześniej ustawy zakazuje się osiągania pozycji dominującej na określo-
nym rynku medialnym tzn. rynku radiofonii, telewizji niekodowanej, płatnej, analogowej i cyfrowej 
(Miąsik, 2000, s. 98), przy czym wprowadzono ograniczenie zezwalające jednemu podmiotowi na 
dysponowanie jedynie nie więcej niż 20% częstotliwości telewizyjnych lub radiowych albo nakładu 
prasy. Ponadto za podmiot osiągający pozycję dominującą uważa się tego przedsiębiorcę, który 
uzyskuje ponad 30% przychodów z reklam w danym segmencie rynku, a w przypadku podmiotów 
działających na wielu rynkach medialnych (multimedia) próg ten wynosi 20% wartości wszystkich 
rynków. W przypadku przekroczenia tych pułapów, powołany do tego zadania organ Autorita per 
le Garanzie nelle Communicazziono19 składający się z 9 członków (czterech wybieranych przez 
Izbę Deputowanych, kolejnych czterech przez Senat oraz przewodniczącego powoływanego 
przez Prezydenta Republiki na wniosek Prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z Ministrem 
Łączności), może nakazać podział przedsiębiorstwa, chyba że uzna się, że mimo niewielkiego 
przekroczenia tego pułapu, nie ma zagrożenia dla pluralizmu mediów. 

Na szczególną uwagę zasługuje przykład Francji, chociażby z tego powodu, że pojawiają się 
w Polsce obecnie głosy, iż projekt tzw. repolonizacji mediów mógłby się odbyć według scenariusza 
francuskiego. Na wstępie warto wspomnieć, że wolność wypowiedzi zagwarantowana została już 
w art. 11 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 r.20 (Kaminam, 2016, s. 85). 
Powyższa zasada jest obecnie również chroniona poprzez ustawę nr 86–1067 z 30 września 1986 r. 
tzw. Loi Léotard21. Tu także nie występują jakiekolwiek ograniczenia w zakresie własności dzienników, 
czasopism czy też platform internetowych, jeżeli chodzi o inwestorów z krajów Unii Europejskiej, 
Norwegii i Szwajcarii. To samo dotyczy rynku radiofonii i telewizji, o czym mowa będzie poniżej. 
Procesy fuzji przedsiębiorstw medialnych podlegają, co do zasady, prawu antymonopolowemu 

17 Więcej na stronie http://www.agcm.it (dostęp 4.7.2017).
18 Assembly debate on 24 June 2004 (23rd Sitting) (see Doc. 10195, report of the Committee on Culture, Science and Education, rapporteur: Mr Mooney; 
and Doc. 10228, opinion of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Mr Ates). Text adopted by the Assembly on 24 June 2004 
(23rd Sitting). Tekst dostępny na stronie: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17237&lang=en. 
19 Zob. więcej na stronie: https://www.agcom.it (dostęp 4.7.2017).
20 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, tekst deklaracji w j. angielskim na stronie: http://www1.curriculum.edu.au/ddunits/downloads/
pdf/dec_of_rights.pdf.
21 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard). Version consolidée au 09 septembre 2017. Tekst w wersji 
oryginalnej dostępny na stronie https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930 (dostęp 9.9.2017). 
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operującemu kryterium wielkości obrotu (150 mln EUR globalnego i 50 mln we Francji), a tym 
samym kontroli Urzędu Antymonopolowego (Autorite de la Concurrence). W  art. 3 ust. 1 ustawy 
nr 86–1067, w brzmieniu nadanym nowelizacją z 4 lipca 2004 r.22, wśród zadań Conseil Supérieur 
de l’Audiovisuel (dalej: CSA), umieszczono obowiązek zapewnienia wolności ekspresji w sferze 
audiowizualnej oraz zagwarantowanie jakości i pluralizmu programów radiowo-telewizyjnych. 
Przepisy tego aktu normatywnego zmieniały się ze względu na zmiany technologiczne i wpro-
wadzenie wielokanałowej telewizji cyfrowej i różnych kanałów dystrybucji sygnałów (naziemnie, 
satelitarnie, kablowo, mobilnie, internetowo). Początkowo ustawa nr 82–652 z 29 lipca 1982 r. 
przewidywała rozwiązanie pozwalające na posiadanie wyłącznie jednej koncesji ogólnokrajowej 
naziemnej radiowej lub telewizyjnej oraz dwóch koncesji na przekaz satelitarny. Jak wspomniano, 
cześć przepisów została zakwestionowana i złagodzona na mocy orzeczeń Rady Konstytucyjnej 
w wyroku z 18 września 1986 r. (nr 86–21723), a następnie kilkakrotnie zmieniane (Kamina 2016, 
s. 89). Obecnie przepisy antykoncentracyjne w obszarze radiofonii i telewizji są bardzo rozbudo-
wane i skomplikowane. Na szczególną uwagę zasługuje art. 39 cytowanego aktu normatywnego 
w brzmieniu nadanym przez nowelizację z 5 marca 2009 r.24, gdzie przewidziano, że jedna osoba 
fizyczna lub prawna, może posiadać, bezpośrednio lub pośrednio, nie więcej niż 49% kapitału lub 
praw głosu w spółce posiadającej koncesję telewizyjną naziemną na program, którego średnia 
roczna oglądalność przekracza 8% całkowitej widowni rynku telewizyjnego. Przy czym przepis ten 
zawiera dokładne kryteria obliczania widowni (uwzględniając m.in. powtórki audycji itp.). Przepisy 
francuskie zawierają także szczególne rozwiązania odnoszące się do zagranicznych inwestycji, 
ale co należy podkreślić z całą mocą, dotyczy to inwestorów pochodzących z krajów spoza Unii 
Europejskiej. Otóż zgodnie z art. 40 ustawy nr 86–1067, żaden taki zagraniczny podmiot gospo-
darczy wchodzący na rynek francuski, nie może dokonać zakupu, w wyniku którego uzyskałby 
bezpośredni lub pośredni wpływ na więcej niż 20% kapitału lub udziału w prawie głosu na zgro-
madzeniu wspólników lub akcjonariuszy we władzach nadawcy radiowego lub telewizyjnego 
nadającego programy naziemnie w języku francuskim. W takim przypadku inwestycje w sektor 
audiowizualny winny uzyskać wcześniejszą akceptację Ministrów Skarbu i Finansów. Co więcej, 
sprecyzowano tu, że dla celów tej regulacji za „osobę zagraniczną” uważa się jakąkolwiek osobę 
fizyczną o zagranicznym obywatelstwie, jakakolwiek osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nie posiadającą osobowości prawnej, której kapitał nie należy bezpośrednio lub pośrednio do 
francuskiej osoby fizycznej lub prawnej. Należy tu jednak podkreślić, że powyższe zasady nie 
odnoszą się do dostawców usług, których co najmniej 80% kapitału albo prawa głosów należy do 
nadawców w sektora publicznego przynależącego do państw będących członkami Rady Europy 
i w których udział w kapitale lub prawa głosu należą do spółki francuskiego sektora publicznego co 
najmniej w 20%. Dodatkowo art. 41 ustawy nr 86–1067 stanowi, że ma przeciwdziałać koncentracji 
monomedialnej na rynku radiofonii i telewizji. W przypadku nadawców telewizyjnych nie można 
posiadać dwóch koncesji na telewizję naziemną. Osoba posiadająca jedno lub więcej zezwoleń 
dla każdej z usług telewizyjnych, nadawanych drogą naziemną w sposób cyfrowy o zasięgu innym 

22 Por. LOI n°2014-873 du 4 août 2014. 
23 Conseil constitutionnel, jeudi 18 septembre 1986 – Décision N° 86–217 DC, ECLI:FR:CC:1986:86.217.DC, Loi relative à la liberté de communication, 
Journal officiel du 19 septembre 1986, p. 11294, tekst dostępny na stronie https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&
idTexte=CONSTEXT000017667436&fastReqId=2132315839&fastPos=1  ( data 4.9.2017).
24 Zob. LOI n°2009-258 du 5 mars 2009. 
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niż krajowy, może uzyskać nowe zezwolenie dla podobnej usługi, pod warunkiem nieprzekroczenia 
progu dwunastu milionów zarejestrowanych odbiorców podobnych usług. Podmiot posiadający 
pozwolenie na prowadzenie bezprzewodowej naziemnej telewizji cyfrowej na określonym obsza-
rze, może uzyskać nowe zezwolenie na podobne usługi transmitowane cyfrowo w całości na taki 
sam obszar, pod warunkiem nieprzekroczenia pułapu 20% udziału w rynku. Podobnie nikt nie 
może posiadać jednej lub większej liczby koncesji na nadawanie telewizji mobilnej, jeżeli łącznie 
publiczność tego sektora przekracza 20% całego rynku odbiorców. 

Pewne ograniczenia występują także w Irlandii, Grecji, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Luksemburgu, 
Danii, na Cyprze. Przykładowo w Hiszpanii ustawa25 ogranicza wielkość udziałów posiadanych 
w podmiocie, którego działalność polega na emitowaniu programu radiowego lub telewizyjnego. 
Wymaga się upublicznienia takich danych, jak struktura udziałowców, wysokość ich udziałów 
w tym przedsiębiorstwie, sprawozdań finansowych i struktury kapitału. Nie powstały natomiast 
dotychczas regulacje dotyczące koncentracji mediów w Szwecji i Finlandii (Zielińska-Folcholc, 
2003, s. 58–60).

IV.	Podsumowanie
1. Jak w powyższego wynika, odpowiednie odrębne przepisy w zakresie regulacji koncentracji 

kapitału w środkach społecznego przekazu wydają się niezbędne, gdyż obecne ogólne uregulowa-
nia antymonopolowe okazują się niewystarczające. Takie rozwiązania funkcjonują w wielu krajach 
UE. Należy jednak podkreślić, że podstawowym i jedynym celem tego rodzaju ograniczeń winna 
być chęć zapewnienia pluralizmu w mediach. Stąd też, mimo lobbingu niektórych grup interesu, 
należy powtórzyć tezę wynikającą z debaty, która toczyła się praktycznie w całej Europie, że okre-
ślona skala koncentracji kapitału w przedsiębiorstwach medialnych może stać się zagrożeniem 
dla wolności słowa. Najbardziej problematyczne jednak w tej kwestii jest wyważenie i ustalenie 
stosownej proporcji pomiędzy ingerencją ustawodawcy ograniczającą możliwości połączeń pod-
miotów gospodarczych, a możliwością swobodnego rozwoju, zwłaszcza krajowych nadawców. 
Stąd też ewentualny kolejny projekt ustawy w tej kwestii jest materią na tyle skomplikowaną 
i delikatną, iż winien być poprzedzony szeroką debatą na ten temat, a najlepiej – osiągnięciem 
konsensusu pomiędzy najważniejszymi instytucjami i podmiotami rynku medialnego. Możliwe są 
różne modele i rozwiązania. Najważniejsze jednak chyba jest, aby, działając przy otwartej kur-
tynie dialogu społecznego, tym razem nie utracić szansy na osiągnięcie konsensusu pomiędzy 
wszystkimi zainteresowanymi. Należy ufać, że kompromis, w imię konstytucyjnie gwarantowanej 
zasady wolności słowa, jest ciągle możliwy do osiągnięcia dla wszystkich głównych podmiotów 
rynku medialnego. 

2. Problematyczne okazuje się określenie i ustalenie rynków właściwych, na których doko-
nuje się oceny skali koncentracji. Możliwe jest tu analizowanie takich elementów, jak wielkość 
obrotów, sprzedaży (nakładu, widowni, odbiorców, reklam). Choć z punktu widzenia pluralizmu 
mediów z pewnością istotniejszym byłby wskaźnik rynku przekazywanych idei, a więc wpływu na 
odbiorców. Pojawia się jednak podstawowa wątpliwość jak mierzyć to zjawisko. 

25 Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones. Tekst dostępny na stronie https://www.boe.es/
buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-3022 (data 4.9.2017).
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3. Całkowicie odrębnym zagadnieniem jest kwestia „narodowości” kapitału przedsiębiorstw 
medialnych. Trzeba tu po pierwsze zaznaczyć, że obecnie na rynku międzynarodowych inwe-
stycji trudno jest ustalić w istocie, co oznacza „narodowość” kapitału, bowiem z reguły inwesto-
rami są fundusze międzynarodowe posiadające skomplikowaną, a na pewno wielonarodową 
strukturę akcjonariatu. Ponadto należy zastrzec, że z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej, 
rozwiązania, które miałby ograniczać uprawnienia inwestycyjne podmiotów prawnych mających 
siedzibę na obszarze UE, naruszałyby jeden z fundamentów Unii, a zwłaszcza art. 63 Traktatu 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – zgodnie z którym zakazane są wszelkie ograniczenia 
w przepływie kapitału między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi. Ewentualnie takie rozwiązania mogłyby dotyczyć inwestorów pochodzą-
cych z państw niebędących członkami UE, co zresztą w Polsce już funkcjonuje w obowiązującej 
ustawie o radiofonii i telewizji. Gdyby próbować podobne rozwiązania (odnośnie do inwestorów 
spoza UE) rozszerzyć na inne rynki medialne (np. rynek prasowy, internetowy), to powstają pyta-
nia, jaki organ byłby do tego uprawniony i jakimi środkami miałby takie uprawnienia wykonywać. 
W przypadku przekazów internetowych wprowadzanie takich regulacji i mechanizmów byłoby za-
daniem jeszcze bardziej karkołomnym, chociażby ze względu na globalny charakter sieci i obecną 
pozycję graczy światowych. 
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Streszczenie
Artykuł analizuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu zapew-
nienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych oraz rodzajów 
działalność telekomunikacyjnej lub rodzajów przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegają-
cych temu obowiązkowi. Projekt ten zastąpi po kilkunastu latach obowiązywania rozporządzenie 
Rady Ministrów z 13.9.2005 r. w sprawie wypełnienia przez przedsiębiorców telekomunikacyj-
nych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. 
Przedmiotem analizy są dwie kwestie, posiadające jednak bardzo istotne praktyczne znaczenie. 
Po pierwsze, zakres zwolnienia z obowiązku zapewnienia warunków dostępu i utrwalania. Po 
drugie, obowiązki w zakresie ochrony informacji niejawnych. Projekt rozporządzenia przewiduje 
poszerzenie zakresu zwolnień z tych obowiązków, które jednak nadal wydają się niewystarcza-
jące. Z kolei w zakresie ochrony informacji niejawnych w projekcie zostały przyjęte rozwiązania 
korzystne dla małych i średnich przedsiębiorców. 

Słowa	kluczowe:	obowiązki na rzecz uprawnionych podmiotów; warunki dostępu i utrwalania; 
ochrona informacji niejawnych.

JEL:	K23

* Doktor habilitowany, profesor Uczelni Łazarskiego; e-mail: maciej@rogalski.waw.pl.



100 Maciej Rogalski            Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu zapewnienia warunków…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 7(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.6.7

I.	Wprowadzenie
Dział VIII ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne (dalej: pt1) określa obowiązki 

na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wśród 
przepisów tego działu, art. 179 poświęcony jest kontroli komunikatów i danych towarzyszących. 
Przepis art. 179 ust. 3 pt, a także akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy – Prawo teleko-
munikacyjne związane z realizacją tych obowiązków wywołują ciągle liczne wątpliwości interpre-
tacyjne oraz problemy praktyczne w ich stosowaniu przez podmioty zobowiązane (zob. Rogalski, 
2004a, s. 77–78; 2004, s. 107–118; 2007, s. 18–34; 2008, s. 7–25; 2009, s. 665–679; Piątek, 
2013, s. 1069 i n.; Krasuski, 2010, s. 680 i n.). Z pewnością nie ułatwia interpretacji wiek tych 
aktów prawnych, w szczególności aktów wykonawczych, które były wydawane w innych realiach 
prawnych, rynkowych i technologicznych. Dobrze więc, że Minister Cyfryzacji przygotował projekt 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu zapewnienia warunków dostępu 
i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych oraz rodzajów działalność telekomunika-
cyjnej lub rodzajów przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających temu obowiązkowi 
(dalej: projekt rozporządzenia2) . 

Rozporządzenie to będzie wydane w oparciu o art. 179 ust. 12 pt. Zgodnie z tym przepisem, 
Rada Ministrów powinna określić, w drodze rozporządzenia, wymagania i sposób zapewnienia 
warunków dostępu i utrwalania, o których mowa w art. 179 ust. 3 pt i art. 180d pt, z wyłączeniem 
spraw uregulowanych w art. 242 kodeksu postępowania karnego, kierując się zasadą osiągania 
celu przy jak najniższych nakładach oraz rodzaje działalności telekomunikacyjnej lub rodzaje 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających obowiązkowi zapewnienia warunków 
dostępu i utrwalania, o których mowa w art. 179 ust. 3 pt i art. 180d pt, kierując się zakresem 
i rodzajem świadczonych usług telekomunikacyjnych lub wielkością sieci telekomunikacyjnych 
przedsiębiorców. 

Do chwili obecnej nie zostało wydane rozporządzenie w oparciu o ten przepis. Obowiązuje 
natomiast nadal rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2005 r. w sprawie wypełniania przez 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa 
państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (dalej: rozporządzenie z 13.09.2005 r.)3. 
Rozporządzenie to obowiązuje nadal, mimo że przepis art. 181 pt, w oparciu o który to rozporzą-
dzenie zostało wydane, został uchylony z dniem 6 lipca 2009 r., na mocy przepisu art. 1 pkt 42 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych 
innych ustaw4. Rozporządzenie z dnia 13 września 2005 r. nadal obowiązywało na podstawie 
przepisu art. 14 ust. 1 wspomnianej ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepis art. 181 pt stanowił, 
że „Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania i sposób wypełniania zadań i obowiązków, o których mowa w art. 179 ust. 3, 

z wyłączeniem spraw uregulowanych w art. 242 Kodeksu postępowania karnego, kierując 
się zasadą osiągania celu przy jak najniższych nakładach;

1 DzU 2016, poz. 1489 ze zm.
2 Projekt rozporządzenia i przebieg prac jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297902/
katalog/12430944#12430944.
3 DzU 2005 Nr 187, poz. 1568.
4 DzU, poz. 716.
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2) warunki, jakie muszą być spełnione dla udzielenia odroczenia, o którym mowa w art. 179 ust. 
6, termin złożenia wniosku oraz maksymalny termin odroczenia, kierując się potrzebą wyko-
nywania zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku 
publicznego;

3)  rodzaje działalności telekomunikacyjnej lub rodzaje przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
niepodlegających obowiązkowi wykonywania zadań, o których mowa w art. 179 ust. 3, kieru-
jąc się zakresem i rodzajem wykonywanych usług telekomunikacyjnych lub wielkością sieci 
telekomunikacyjnych”.

II.	Zwolnienie	z	obowiązku	zapewnienia	warunków	dostępu	
i	utrwalania

1.	Zakres	zwolnienia	w	projekcie	rozporządzenia

Koniecznym jest więc przenalizowanie postanowień projektu rozporządzenia w wersji 
z 25 kwietnia 2017 r.5, które zastąpią postanowienia rozporządzenia z 13.09.2005 r. Przedmiotem 
analizy będą dwie, istotne z punktu widzenia praktyki kwestie: zakresu zwolnień z obowiązków 
przewidzianych w projekcie rozporządzenia oraz sposobu uregulowania obowiązków w zakresie 
ochrony informacji niejawnych. 

Zgodnie z delegacją ustawową (art. 179 ust. 12 pt) oraz zgodnie z § 1 pkt 2 projektu rozporzą-
dzenia, powinno ono określać rodzaje działalności telekomunikacyjnej lub rodzaje przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych niepodlegających obowiązkowi zapewnienia warunków dostępu i utrwalania, 
o których mowa w art. 179 ust. 3 pt i art. 180d pt, kierując się zakresem i rodzajem świadczonych 
usług telekomunikacyjnych lub wielkością sieci telekomunikacyjnych przedsiębiorców. Zgodnie 
z § 14 projektu rozporządzenia obowiązkowi zapewnienia warunków dostępu i utrwalania nie 
podlegają przedsiębiorcy wykonujący działalność telekomunikacyjną polegającą na:
1) świadczeniu usług towarzyszących;
2) rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów radiofonicznych lub telewizyjnych;
3) odsprzedaży lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych niebędących publicznie dostęp-

nymi usługami telekomunikacyjnymi lub świadczonych w sieciach niebędących publicznymi 
sieciami telekomunikacyjnymi;

4) dostarczaniu łączy telekomunikacyjnych wyłącznie w celu wykonywania usługi przetwarzania 
danych, w szczególności w postaci centrum przetwarzania danych.
W porównaniu więc z obowiązującym rozporządzeniem z 13.09.2005 r., zakres zwolnienia 

z obowiązku uległ poszerzeniu. Rozporządzenie z 13.09.2005 r. w § 9 przewiduje tylko zwolnienia 
wymienione w punkcie 1–2 projektu rozporządzenia. Wszystkie zwolnienia, zarówno w rozpo-
rządzeniu z 13.09.2005 r., jak i w projekcie rozporządzenia, posiadają charakter przedmiotowy. 
Brakuje natomiast zwolnień o charakterze podmiotowym. Powstaje pytanie, czy zmiany w tym 
zakresie w projekcie rozporządzenia są wystarczające. 

5 http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297902/katalog/12430944#12430944.
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2.		Trudności	w	zapewnieniu	warunków	dostępu	i	utrwalania	przez	małych	i	średnich	
przedsiębiorców	

Zgodnie z prowadzonym przez Prezesa UKE rejestrem przedsiębiorców telekomunikacyj-
nych, w Polsce jest ponad 10 000 przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W ogromnej większo-
ści są to bardzo małe, przeważnie jednoosobowe firmy. Natomiast zgodnie z art. 179 pt, każdy 
przedsiębiorca telekomunikacyjny, niezależnie od jego wielkości, jest zobowiązany do realizacji 
warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych. Powstają pytania, na 
ile faktycznie jest to możliwe do zrealizowania przez najmniejszych przedsiębiorców i ilu z nich 
faktycznie w praktyce realizuje te obowiązki. Na drugie z pytań niezmiernie trudno udzielić odpo-
wiedzi, gdyż wymagałoby to w praktyce przeprowadzenia audytu wykonywania tych obowiązków 
przez wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych przez uprawnione do tego podmioty. Na 
pierwsze pytanie łatwiej jest udzielić odpowiedzi. 

Zgodnie z art. 2 pkt 27 pt, przedsiębiorca telekomunikacyjny może być dostawcą usług lub 
operatorem. Z punktu widzenia realizacji obowiązków określonych w art. 179 ust. 3 pt istotne 
jest dokonanie rozróżnienia, w jakim modelu dostawca usług świadczy usługi, tj. czy: 1) posiada 
własną sieć telekomunikacyjną i świadczy usługi z wykorzystaniem tej sieci; 2) wykorzystuje sieć 
telekomunikacyjną innego operatora i świadczy z wykorzystaniem obcej sieci te usługi; 3) nie 
posiada własnej sieci i nie wykorzystuje sieci innego operatora, tylko odsprzedaje usługi nabyte 
od innego dostawcy usług. 

Wykonanie określonych w art. 179 ust. 3 pt obowiązków polegających na stworzeniu warun-
ków dostępu i utrwalania przez dostawcę usług posiadającego własną sieć telekomunikacyjną 
jest zadaniem nieporównywalnie łatwiejszym, niż wykonanie tego zadania przez dostawcę usług, 
który świadczy usługi z wykorzystaniem sieci innego operatora lub tylko odsprzedaje usługi inne-
go dostawcy usług. Pamiętać bowiem należy, że przepis art. 179 ust. 3 pt zobowiązuje nie tylko 
do zapewnienia warunków dostępu i utrwalania. Wymaga jednocześnie, aby możliwości dostępu 
i utrwalania były zapewnione w sposób „jednoczesny i wzajemnie niezależny” dla poszczególnych 
uprawnionych podmiotów (art. 179 ust. 3 pkt 1 pt). 

Przepis art. 179 ust. 3 pt dotyczy realizacji obowiązków na rzecz zarówno tzw. uprawnionych 
podmiotów, jak i sądów oraz prokuratur. Zgodnie z art. 179 ust. 3 pkt 2 pt, przedsiębiorcy teleko-
munikacyjni są zobowiązani do utrwalania na rzecz sądów i prokuratur przekazów i danych, o któ-
rych mowa w art. 179 ust. 3 pkt 1 lit. a i b pt, czyli na potrzeby postępowania karnego (Kawałek 
i Rogalski, 2010, s. 926–928; Rogalski, 2016, s. 73 i n.; Brzeziński, Opaliński i Rogalski, 2016, 
s. 164 i n.; Artymiak, 2012, s. 356–361). 

Podstawowym elementem funkcjonowania systemu, który zapewni zrealizowanie obowiązków 
określonych w art. 179 pt jest sieć telekomunikacyjna. Bez posiadania sieci telekomunikacyjnej, 
w znaczeniu jej właścicielstwa, nie jest możliwe samodzielne realizowanie tych obowiązków. W przy-
padku natomiast korzystania z sieci telekomunikacyjnej będącej własnością innego przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego, podmiot zobowiązany do wykonania omawianych obowiązków musi uzyskać 
jego zgodę na realizowanie kontroli i utrwalania. W praktyce przyjmuje ona postać powierzenia 
temu przedsiębiorcy realizowania tych obowiązków. Kwestię tę reguluje przepis art. 179 ust. 7 pt, 
który przewiduje możliwość powierzenia wykonania obowiązków w zakresie dostępu i utrwalania 
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innemu, współpracującemu przedsiębiorcy. W szczególności może to dotyczyć przedsiębiorcy, 
który wykonuje działalność z wykorzystaniem sieci innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 
lub zajmuje się jedynie odsprzedażą usług nabytych od innego przedsiębiorcy telekomunikacyj-
nego. Powierzenie obowiązków powinno nastąpić na podstawie umowy. Przepis art. 179 ust. 7 pt 
zdanie drugie wprost stanowi, że powierzenie to nie zwalnia powierzającego z odpowiedzialności 
za wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 179 ust. 3 pt.

W praktyce rozwiązanie to dość dobrze funkcjonuje, gdy podmiot świadczący usługi wy-
korzystuje sieć jednego operatora telekomunikacyjnego i ten operator zgadza się wykonywać 
powierzone mu obowiązki w trybie art. 179 ust. 7 pt. Sytuacja komplikuje się, gdy przedsiębiorca 
telekomunikacyjny: nie posiada własnej sieci telekomunikacyjnej; świadczy różne usługi, niektóre 
z wykorzystaniem sieci innych przedsiębiorców, a inne bez wykorzystania sieci innych przedsię-
biorców (odsprzedaje usługi innego przedsiębiorcy); gdy brak zgody przedsiębiorcy na powierzenie 
wykonywania tych obowiązków. W przypadku braku zgody na powierzenie obowiązków przedsię-
biorcy dysponującemu siecią w trybie art. 179 ust. 7 pt, konieczne jest samodzielne stworzenie 
warunków kontroli i utrwalania przez przedsiębiorcę zobowiązanego, zgodnie z wymaganiami 
ustawy oraz rozporządzenia. Wydaje się to być bardzo trudne do wykonania pod względem 
technicznym i organizacyjnym czy wręcz niemożliwe w szczególności dla firmy jednoosobowej. 
Odrębnym zagadnieniem są koszty całego przedsięwzięcia, które spowodują, że dotychczasowa 
działalność może być po prostu nieopłacalna. 

Warto przy tym zwrócić uwagę na zasadę sformułowaną w art. 179 ust. 12 pt, gdzie ustawo-
dawca wskazał, że wydając rozporządzenie w sprawie określenia warunków dostępu i utrwalania 
należy kierować się „zasadą osiągania celu przy jak najniższych nakładach”. Chodzi o poszu-
kiwanie takich rozwiązań, które byłyby jak najmniej uciążliwie i kosztowne dla przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, a jednocześnie pozwalały na realizację zamierzonych celów. 

3.	Poszerzenie	zakresu	zwolnień

W analizowanej sytuacji należałoby dokonać konfrontacji obecnych i projektowanych regulacji 
z realiami rynku i zaproponować zmiany w projekcie rozporządzenia. Przede wszystkim pozwo-
liłoby to na urealnienie obecnej sytuacji. Staje się ona bowiem szczególnie niebezpieczna, gdy 
przepisy prawa mogą nie być przestrzegane z uwagi na to, że są po prostu niezwykle trudne do 
spełnienia. Można oczywiście prezentować stanowisko, że każdy przedsiębiorca powinien do-
stosować się do obowiązujących regulacji, a gdy nie jest w stanie tego zrobić powinien po prostu 
zaprzestać działalności lub jej nie podejmować. Powstaje jednak pytanie, czy tylko w ten sposób 
może zostać rozwiązany problem. W praktyce bowiem, obowiązki z art. 179 pt są realizowane 
przez stosunkowo nieliczną grupę przedsiębiorców telekomunikacyjnych, głównie tych najwięk-
szych, gdyż do nich wpływa ogromna większość zleceń od podmiotów uprawnionych. Dlatego 
można byłoby rozważyć stworzenie wyłączenia podmiotowego, które dotyczyłoby przykładowo 
przedsiębiorców nieosiągających określonego rocznego poziomu przychodów lub poziomu zatrud-
nienia. Oczywiście nie można wykluczyć, że konieczność dostępu i utrwalania powstanie także 
w stosunku do użytkowników telekomunikacji obsługiwanych przez te podmioty, ale prawdopodo-
bieństwo wystąpienia takiej konieczności wydaje się być bardzo małe. Z pewnością uprawnione 
podmioty dysponują odpowiednimi statystykami w tym zakresie, które pozwoliłyby zweryfikować 
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to twierdzenie. W przypadku jednak uznania konieczności objęcia nawet tych najmniejszych 
podmiotów obowiązkami w zakresie zapewnienia warunków kontroli i utrwalania, można byłoby 
przyjąć rozwiązanie, że w stosunku do tej grupy podmiotów, w razie konieczności zapewnienia 
warunków dostępu i utrwalania inni przedsiębiorcy byliby zobowiązani do zawarcia umowy w try-
bie art. 179 ust. 7 pt. 

III.	Ochrona	informacji	niejawnych

1.	Wątpliwości	interpretacyjne	

W czasie obowiązywania rozporządzenia z 13.09.2005 r. w praktyce wątpliwości budziły 
postanowienia § 3. Prezentowane były dwie interpretacje. Zgodnie z pierwszą, przepis § 3 ust. 2 
rozporządzenia z 13.09.2005 r. określa stopień i klauzule tajności świadectwa bezpieczeństwa 
przemysłowego, które uznaje się za odpowiednie w związku z wykonywaną działalnością. Zgodnie 
z tą interpretacją przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien zapewnić warunki ochrony informacji 
niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”. Ochrona powinna być zapewniona na poziomie 
klauzuli „ściśle tajne”, bez względu na pozostałe warunki określone w ustępach § 3 rozporządzenia 
z 13.09.2005 r. Według tej interpretacji kwestia spełnienia warunków określonych w ustępach § 3 
rozporządzenia z 13.09.2005 r. może mieć tylko wpływ na stopień świadectwa bezpieczeństwa 
przemysłowego, przy utrzymaniu jako zasady ochrony na poziomie „ściśle tajne”. 

Według drugiej interpretacji przepisów § 3 rozporządzenia z 13.09.2005 r., w przypadku nie-
spełnienia warunków określonych § 3 ust. 2–3 pkt 1–3 tego rozporządzenia, brak jest konieczności 
posiadania nie tylko świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego jakiekolwiek stopnia, lecz także 
stosowania klauzuli ochrony na poziomie „ściśle tajne”. Uzasadniając tę interpretację, wskazy-
wano, że § 3 ust. 2 rozporządzenia należy interpretować z uwzględnieniem treści ustawy z dnia 
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (dalej: uoin)6 – w razie wątpliwości należy 
przyjąć jej rozstrzygający charakter, tj. należy zapewnić warunki ochrony informacji niejawnych 
oznaczone klauzulą „ściśle tajne”, potwierdzone świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego, 
jeżeli są spełnione warunki określone w punktach 1–3 § 3 ust. 2–3 rozporządzenia. W przypadku 
niespełnienia tych warunków, nie tylko nie wymaga się świadectwa bezpieczeństwa przemysło-
wego 1, 2 lub 3 stopnia, ale także nie trzeba stosować klauzuli „ściśle tajne”. Za taką interpreta-
cją przemawia brzmienie § 3 ust. 4 rozporządzenia z 13.09.2005 r., który odnosi się właśnie do 
sytuacji, gdy nie są spełnione warunki w punktach 1–3 § 3 ust. 2 rozporządzenia. Przepis ten nie 
wskazuje, że należy w takiej sytuacji stosować klauzulę „ściśle tajne”, ale odsyła tylko do posta-
nowień ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

2.	Ograniczenie	wymagań	w	zakresie	ochrony	informacji	niejawnych

Projekt rozporządzenia w sposób bardziej precyzyjny określa wymagania w zakresie ochrony 
informacji niejawnych i usuwa istniejące dotychczas wątpliwości. Ponadto obniża te wymagania 
w stosunku do rozporządzenia z 13.09.2005 r. Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 projektu rozporządzenia 
przedsiębiorca obsługujący powyżej 50 tys. zakończeń sieci jest obowiązany stosować się do 
wymagań bezpieczeństwa określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych 

6 DzU 2016, poz. 1167 ze zm.
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i zapewnić warunki do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą nie niższą niż „taj-
ne”, potwierdzoną świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia. 
W rozporządzeniu z 13.09.2005 r. przepis § 3 ust. 2 nakazuje zapewnić warunki do ochrony in-
formacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, potwierdzone świadectwem bezpieczeń-
stwa przemysłowego pierwszego stopnia. W przypadku natomiast przedsiębiorcy obsługującego 
do 50 tys. zakończeń sieci, przedsiębiorca powinien stosować się do wymagań bezpieczeństwa 
określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych, przy czym zapewnienie 
warunków dostępu i utrwalania może nastąpić poprzez udostępnienie informacji niejawnych w spo-
sób określonych w art. 34 ust. 5 oraz art. 54 ust. 8 uoin (§ 4 ust. 2 pkt 1 projektu rozporządzenia). 

Wymienione przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych są korzystne dla przedsię-
biorcy telekomunikacyjnego, ponieważ ABW może: 1) w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
wyrazić pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych osobie 
nieposiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa; 2) wyrazić pisemną zgodę na udo-
stępnienie informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” osobie, wobec której wszczęto 
poszerzone postępowanie sprawdzające (art. 34 ust. 5 uoin). W przypadku przedsiębiorcy wyko-
nującego działalność jednoosobowo, zdolność do ochrony informacji niejawnych potwierdza po-
świadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności 
„poufne” lub wyższej, wydawane przez ABW albo SKW, i zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu 
w zakresie ochrony informacji niejawnych wydawane przez ABW albo SKW (art. 54 ust. 3 uoin). 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wskazani w uoin szefowie organów państwowych 
mogą wyrazić pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych 
przedsiębiorcy nieposiadającemu odpowiedniego świadectwa lub poświadczenia bezpieczeństwa 
i wobec którego nie jest prowadzone postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub nie jest 
prowadzone postępowanie sprawdzające (art. 54 ust. 8 uoin).

Średni i mali przedsiębiorcy zwolnieni będą więc z obowiązku posiadania świadectwa bez-
pieczeństwa przemysłowego. Natomiast informacje niejawne będą tym przedsiębiorcom udo-
stępnianie na podstawie jednorazowej decyzji właściwego organu w trybie określonym w ustawie 
o ochronie informacji niejawnych.

Duzi przedsiębiorcy, którzy zapewniają warunki dostępu i utrwalania w zakresie przekazów 
telekomunikacyjnych i danych określonych w art. 179 ust. 3 pkt 1 lit. a i b pt za pomocą interfej-
su LI HI, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie 
wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań 
i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, zobowiązani będą do stosowania się do wymagań bezpieczeństwa określonych 
w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych i zapewnienia warunków do ochrony 
informacji niejawnych oznaczonych klauzulą nie niższą niż „tajne”, potwierdzoną świadectwem 
bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia (§ 5 ust. 2 pkt 2 projektu rozporządzenia). 

Natomiast gdy chodzi o pozostałych dużych przedsiębiorców, nieposiadających interfejsów 
LI HI, którzy zapewniają warunki dostępu i utrwalania w sposób określony w § 3 ust. 1 projektu 
rozporządzenia, wystarczające będzie zapewnienie zdolności do ochrony informacji niejawnych 
oznaczonych klauzulą nie niższą niż „tajne”, potwierdzoną świadectwem bezpieczeństwa prze-
mysłowego trzeciego stopnia. 
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IV.	Podsumowanie
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu zapewnienia warun-

ków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych oraz rodzajów działalności 
telekomunikacyjnej lub rodzajów przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających temu 
obowiązkowi był bardzo długo oczekiwanym rozporządzeniem, które powinno być wydane w opar-
ciu o art. 179 ust. 12 pt. Bardzo dobrze więc, że zastąpi poprzednio obowiązujące rozporządzenie 
Rady Ministrów z 13 września 2005 r. Obowiązujące wcześniej rozporządzenie z uwagi na swój 
wiek nie przystawało już do realiów technologicznych i rynkowych. Wywoływało także wiele wątpli-
wości interpretacyjnych. Projekt rozporządzenia wychodzi naprzeciw postulatom rynku telekomu-
nikacyjnego. W szczególności dotyczy to zmniejszenia zakresu obowiązków dotyczących ochrony 
informacji niejawnych, w stosunku do małych i średnich przedsiębiorców. Wydaje się jednak, że 
jeszcze bardziej powinien być poszerzony zakres zwolnień z realizacji obowiązków dotyczących 
dostępu i utrwalania. Należałoby rozważyć nie tylko zwolnienia o charakterze przedmiotowym, 
lecz także podmiotowym. 
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I.	Wprowadzenie
Kwalifikacja prawna usług z pogranicza łączności elektronicznej i społeczeństwa informa-

cyjnego od lat nastręcza wielu problemów. Szybki rozwój technologiczny prowadzi do postępu-
jącego zacierania się granicy między usługą przesyłu sygnału a usługą świadczoną w oparciu 
o ten przesył. Problem wywołał w istocie unijny prawodawca, który, dążąc do zapewnienia ela-
styczności stanowionych rozwiązań prawnych, oparł definicję usługi łączności elektronicznej na 
niedookreślonych pojęciach. Wskutek tych okoliczności całkowicie odmiennym reżimom regu-
lacyjnym podlegają usługi, które w codziennej praktyce okazują się praktycznie nieodróżnialne. 
Budzi to sprzeciw świadczących je podmiotów. W kontekście takich sporów zaczęły jednak za-
padać w ostatnich latach orzeczenia sądów, stopniowo rozstrzygające narastające wątpliwości. 
Dotychczasowe dotyczyły oceny charakteru prawnego usług głosowych świadczonych z wyko-
rzystaniem protokołu IP (VoIP), poczty elektronicznej oraz rozprowadzania sygnałów telewizyj-
nych. Najnowszy wyrok odnosi się do usługi wysyłki krótkich wiadomości tekstowych (SMS-ów) 
za pośrednictwem serwisu udostępnionego w Internecie. Orzeczenie wydane w grudniu 2016 
roku przez Trybunał Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (dalej: Trybunał EFTA)1  
1 Wyr. Trybunału EFTA z dnia 22.12.2016 r., w sprawie z powództwa Fjarskipti hf. przeciwko islandzkiemu regulatorowi rynku poczty i telekomunikacji, 
sygn. akt E-6/16. Pozyskano z: http://www.eftacourt.int/cases/detail/?tx_nvcases_pi1%5Bcase_id%5D=283&cHash=eabe278e79b607bc9760a7195bf
67b64 (21.7.2017).
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– jakkolwiek interpretujące przepisy w kontekście usług, które mają obecnie ograniczone 
znaczenie gospodarcze – zawiera istotne wskazówki dla kwalifikacji innych usług łączności  
elektronicznej. 

II.	Stan	faktyczny
Powód – Fjarskipti hf. – jest przedsiębiorcą świadczącym usługi łączności elektronicznej 

w Islandii. W ramach pakietu usług umożliwia swoim abonentom wysyłkę SMS-ów za pośredni-
ctwem serwisu internetowego MyPages. Oprócz wysyłki SMS-ów serwis umożliwia dodatkowo 
przechowywanie ich treści oraz zarządzanie bazą adresową odbiorców. Wskutek włamania do 
serwisu dane te zostały upublicznione w Internecie. Islandzki regulator rynku telekomunikacyjnego 
– Póst- og fjarskiptastofnun – wystąpił do powoda z żądaniem udzielenia wyjaśnień, powołując 
się m.in. na krajowe przepisy implementujące dyrektywę ramową2. Powód zakwestionował ich 
stosowanie, podnosząc, iż świadczona przez niego usługa nie stanowi usługi łączności elektro-
nicznej. Regulator wydał decyzję, w której stwierdził, że:
– system przekazujący sygnał z serwisu internetowego do serwera SMS stanowi element sieci 

łączności elektronicznej; 
– usługa obejmująca transmisję SMS-ów wysyłanych za pomocą serwisu powoda stanowi 

usługę łączności elektronicznej;
– system ma charakter publiczny.

Decyzja została podtrzymana w dalszym toku postępowania administracyjnego. Wskutek 
odwołania powoda, sąd krajowy – Héraðsdómur Reykjavíkur – wystąpił z zapytaniem prejudy-
cjalnym do Trybunału EFTA3. Sąd zapytał w istocie czy art. 2 lit. c dyrektywy ramowej definiujący 
usługę łączności elektronicznej może być rozumiany w ten sposób, iż obejmuje przetwarzanie 
i przekazywanie sygnału SMS-ów za pomocą skryptu wykorzystanego w serwisie internetowym 
powoda do serwera SMS powoda, który dalej przekazuje je do odbiorcy za pomocą sieci telefo-
nicznej. Sąd krajowy zapytał także czy kwalifikacja usługi łączności elektronicznej zależy w tym 
wypadku od pobrania wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi oraz czy posiada ona publiczny  
charakter. 

Przed przystąpieniem do opisu ustaleń Trybunału EFTA należy zauważyć, iż jego orzeczenia 
prejudycjalne formalnie stanowią interpretację wyłącznie przepisów Porozumienia o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym i są wydawane na wniosek sądów krajów Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu (dalej: EFTA). Nie wiążą zatem bezpośrednio polskich sądów w zakresie inter-
pretacji prawa unijnego. W praktyce jednak Trybunał EFTA zobowiązany jest brać pod uwagę 
dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), a jego 
rozstrzygnięcia są podejmowane po wysłuchaniu stanowiska Komisji Europejskiej.

2 Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.7.2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektro-
nicznej (dalej: dyrektywa ramowa); dyrektywa ramowa stanowi część systemu prawnego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie pkt 5cl 
Aneksu XI do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym; zakres stosowania dyrektywy ramowej wymaga każdorazowej weryfikacji, z uwagi 
na brak automatyzmu wdrażania nowelizacji w ramach systemu prawnego EOG.
3 Trybunał EFTA powołany został przez kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu na podstawie art. 108 Porozumienia o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym; rozstrzyga m.in. zapytania od sądów krajów EFTA dotyczące interpretacji przepisów wchodzących w skład systemu prawnego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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III.	Ustalenia	Trybunału
Na podstawie dokonanej analizy Trybunał EFTA przychylił się do stanowiska islandzkich władz 

regulacyjnych, potwierdzając, że system, taki jak prowadzony przez powoda, może stanowić pub-
liczną sieć łączności elektronicznej, a w konsekwencji świadczone za jego pośrednictwem usługi 
mogą stanowić usługi łączności elektronicznej w rozumieniu dyrektywy ramowej. 

Punkt wyjścia do rozważań Trybunału EFTA stanowiła definicja usługi łączności elektronicz-
nej, zawarta w art. 2 lit. c) dyrektywy ramowej. Przepis ten nakazuje rozumieć usługę łączności 
elektronicznej jako „usługę zazwyczaj świadczoną za wynagrodzeniem, polegającą całkowicie 
lub częściowo na przekazywaniu sygnałów w sieciach łączności elektronicznej, w tym usługi te-
lekomunikacyjne i usługi transmisyjne świadczone poprzez sieci nadawcze; nie obejmuje jednak 
usług związanych z zapewnianiem albo wykonywaniem kontroli treści przekazywanych przy wy-
korzystaniu sieci lub usług łączności elektronicznej. Spod zakresu niniejszej definicji wyłączone są 
usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu art. 1 dyrektywy 98/34/WE, jeżeli nie polegają 
one całkowicie lub częściowo na przekazywaniu sygnałów w sieciach łączności elektronicznej”. 
Trybunał EFTA wywiódł z tej definicji następujące kryteria kwalifikacji usługi jako usługi łączności 
elektronicznej:
a) jest zazwyczaj świadczona za wynagrodzeniem;
b) przekaz sygnału stanowi jej wyłączny albo główny składnik;
c) infrastruktura, w ramach której dochodzi do przekazu sygnału stanowi sieć łączności 

elektronicznej;
d) nie wiąże się ze świadczeniem lub wykonywaniem kontroli nad przekazywaną treścią.

1.	Usługa	świadczona	za	wynagrodzeniem

Pierwszym kryterium omawianym przez Trybunał EFTA jest wymóg odpłatności usługi łącz-
ności elektronicznej. Trybunał EFTA stanął na niespornym stanowisku, iż wynagrodzenie świad-
czącego usługi może przybierać postać zarówno bezpośrednich płatności, jak i pośrednich form 
finansowania, takich jak reklamy. Trybunał EFTA podkreślił także, że płatność nie musi być do-
konywana przez podmioty, na rzecz których świadczona jest usługa4. Gdyby więc w omawianym 
przypadku serwis SMS był nawet pozbawiony reklam, a istniała możliwość korzystania z niego, 
nie będąc abonentem powoda, usługę tę wciąż należałoby uznać za odpłatną. Za ponoszących 
koszt świadczenia usługi należałoby w takiej sytuacji uznać abonentów powoda. Drugi intere-
sujący aspekt zagadnienia został oparty na interpretacjach Komisji Europejskiej oraz Władzy 
Nadzorczej EFTA, które wskazały, że nawet gdyby w danym przypadku usługa faktycznie była 
świadczona bez wynagrodzenia, pozostałoby to bez znaczenia dla jej kwalifikacji jako usługi 
łączności elektronicznej. Definicja stanowi bowiem, że usługą łączności elektronicznej jest taka, 
która zazwyczaj jest świadczona za wynagrodzeniem. Nie jest więc niezbędne szczegółowe 
badanie charakteru odpłatności uiszczanej z tytułu świadczenia danej usługi w konkretnej spra-
wie, jeżeli w praktyce obrotu gospodarczego takie usługi, jak analizowana, zazwyczaj podlegają  
wynagrodzeniu. 

4 Tak też choćby Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Bond van Adverteerders i inni, sygn. akt C-352/85, pkt 16.
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2.	Przekaz	sygnału	jako	wyłączny	albo	główny	składnik	usługi

Analizę charakteru usługi wysyłki SMS-ów świadczonej za pomocą serwisu internetowego 
Trybunał EFTA rozpoczął od ustalenia, iż jej główną cechę stanowiło przekazywanie sygnałów 
z urządzenia końcowego nadawcy do punktu zakończenia w sieci powoda. Trybunał EFTA na-
stępnie ustalił, iż powód ponosił wobec użytkowników końcowych odpowiedzialność za przekaz 
sygnałów i zapewnienie jego poprawności. W opinii Trybunału EFTA okoliczność ta stanowiła 
kluczowy i wystarczający czynnik dla uznania, iż usługa ta polega (w całości lub głównie) na 
przekazie sygnału. Wszystkie pozostałe elementy świadczenia miały, zdaniem Trybunału EFTA, 
charakter wyłącznie dodatkowy, ułatwiający przekazywanie SMS-ów. Stąd Trybunał uznał, iż usłu-
ga świadczona przez powoda składała się wyłącznie lub głównie z przekazu sygnału SMS-ów. 

Przy okazji Trybunał EFTA odniósł się do fragmentu definicji usługi łączności elektronicznej, 
zgodnie z którą nie stanowią usługi łączności elektronicznej te usługi społeczeństwa informa-
cyjnego, które nie składają się w całości lub głównie z przekazu sygnału. Po pierwsze, należy 
zwrócić uwagę na legislacyjną słabość przywołanego fragmentu definicji. Każda usługa, która nie 
składa się w całości lub większości z przekazu sygnału nie stanowi usługi łączności elektronicz-
nej. Wymienienie w tym zakresie usług społeczeństwa informacyjnego nie ma istotnej wartości 
normatywnej. Po drugie, Trybunał EFTA wskazał (bardziej jednoznacznie niż motyw 10 dyrektywy 
ramowej), że katalogi usług łączności elektronicznej oraz usług społeczeństwa informacyjnego 
nie są rozdzielne. Istnieją takie usługi społeczeństwa informacyjnego, które są jednocześnie usłu-
gami łączności elektronicznej. W takim zakresie usługi społeczeństwa informacyjnego podlegają 
regulacjom typowym dla usług łączności elektronicznej.

3.	Sieć	łączności	elektronicznej

Punkt wyjścia do oceny infrastruktury powoda jako sieci łączności elektronicznej stanowi 
definicja zawarta w art. 2 lit. a dyrektywy ramowej. Siecią łączności elektronicznej są „systemy 
transmisyjne oraz, w stosownych przypadkach, urządzenia przełączające lub routingowe oraz inne 
zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które umożliwiają przekazywanie sygnałów przewodo-
wo, za pomocą radia, środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych, w tym sieci 
satelitarnych, stacjonarnych (komutowanych i pakietowych, w tym Internetu) i naziemnych sieci 
przenośnych, elektrycznych systemów kablowych, w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do 
przekazywania sygnałów, w sieciach nadawania radiowego i telewizyjnego oraz sieciach telewizji 
kablowej, niezależnie od rodzaju przekazywanej informacji”. 

Powód wskazał, że stosowany przez niego system nie spełnia warunków wskazanej definicji, 
w szczególności bowiem w ramach serwisu internetowego nie dochodzi do przełączania lub kie-
rowania, a przekaz sygnału występuje dopiero po doręczeniu SMS-a do serwera SMS. Szersza 
interpretacja prowadziłaby, zdaniem powoda, do skutków, które nie mogą być akceptowane jako 
nadmiernie uciążliwe dla przedsiębiorców i ograniczające zakres swobody świadczenia usług – 
wbrew intencjom dyrektywy ramowej, a także jej literalnej interpretacji. Władza nadzorcza EFTA 
oraz Komisja Europejska stanęły na przeciwnym stanowisku. Komisja Europejska wskazała 
w szczególności, że oprogramowanie stosowane przez powoda można zaliczyć do „urządzeń 
przełączających albo przekierowujących”. Takie przekierowanie, wskutek rozwoju technologii, nie 
jest dokonywane ręcznie, lecz jest sterowane za pomocą oprogramowania. Modemy sieciowe 
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także korzystają z oprogramowania, które staje się tym samym częścią sieci. W tym kontekście 
oprogramowanie musi być kwalifikowane jako „inne zasoby”, o których mowa w definicji sieci 
łączności elektronicznej.

Trybunał EFTA przychylił się do stanowiska Komisji Europejskiej, uznając infrastrukturę powoda 
za sieć łączności elektronicznej. Analizując problem, przywołał treść motywu 5 dyrektywy ramowej, 
który jako jej cel wskazał m.in. stworzenie jednolitych unormowań prawnych dla wszelkich sieci 
i usług związanych z przekazywaniem informacji. Także motyw 18 ma jednoznacznie wskazywać 
na konieczność zachowania neutralności technologicznej (a co za tym idzie uwzględniania no-
wych usług) w stosowaniu przepisów dyrektywy ramowej. Zdaniem Trybunału EFTA, przywołane 
przepisy stanowią dyrektywę interpretacyjną, której nie należy pomijać, dokonując subsumpcji 
stanów faktycznych do przepisów prawa unijnego. Argumentacja ta uzasadnia szerokie rozumie-
nie niektórych pojęć stosowanych w dyrektywie ramowej, w szczególności pojęcia sieci łączności 
elektronicznej. Wykorzystane oprogramowanie było przy tym niezbędne do przekazania SMS-a 
do serwera SMS i dalej do odbiorcy. Elementy serwisu internetowego oraz tradycyjnej sieci elek-
tronicznej stanowiły więc w ocenie Trybunału EFTA łącznie jedną sieć łączności elektronicznej.

Niezależnie od powyższego nie rodzi wątpliwości Trybunału EFTA, że tezę o konieczności 
szerokiego rozumienia definicji sieci łączności elektronicznej wspiera użycie pojęcia „inne zasoby” 
w jej treści. Sieć łączności elektronicznej stanowić mają zatem nie tylko systemy transmisyjne, 
urządzenia przełączające lub przekierowujące, ale także każdy inny środek umożliwiający prze-
kaz sygnałów. Istotny jest bowiem fakt, że dalsze wyliczenie rodzajów systemów stanowiących 
sieci łączności elektronicznej ma charakter wyłącznie przykładowy. Trybunał EFTA uznał zatem, 
że w omawianym przypadku doszło wyłącznie do zastąpienia komunikacji pomiędzy dwoma tele-
fonami komunikacją w jej uwspółcześnionej wersji – między serwisem internetowym a telefonem. 

4.	Kontrola	nad	treścią

Trybunał EFTA bez większych wątpliwości dokonał ustalenia, że powód nie sprawuje kontroli 
nad treścią przekazu. Odwołał się przy tym do motywu 5 dyrektywy ramowej, który wskazuje na 
cel systemu prawnego, jakim jest oddzielenie unormowań dotyczących sposobów przekazywania 
informacji od unormowań dotyczących ich treści. Powód ogranicza się tymczasem do zapewnia-
nia wyłącznie środków przekazu. 

IV.	Komentarz
Mimo że stanowisko Trybunału EFTA trudno nazwać rewolucyjnym, nie można odmówić 

mu znaczącej wartości poznawczej. W szczególności może stanowić przydatne narzędzie argu-
mentacyjne, umożliwiające bardziej elastyczne stosowanie przepisów przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, w celu realizacji zadań obejmujących także mniej tradycyjne formy telekomuni-
kacji. Nie rodząc istotnych wątpliwości z punktu widzenia swojej prawidłowości, wpisuje się tak-
że w obecnie prezentowany przez organy Unii Europejskiej kierunek rozwoju definicji łączności 
elektronicznej. Stanowi ponadto element w dyskusji dotyczącej zrównania zakresu obowiązków 
nakładanych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmioty świadczące usługi drogą 
elektroniczną, analogiczne do usług telekomunikacyjnych. Wchodzi tym samym w zakres sporów 
odnośnie do oczekiwanego kształtu regulacji projektowanego kodeksu łączności elektronicznej.



112 Jakub Woźny            SMS z Internetu – problem definicji usługi łączności elektronicznej. Glosa…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 7(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.6.8

1.	Metody	wykładni

Kluczowe zagadnienie w omawianym sporze stanowi dopuszczalność kwalifikacji serwisu 
internetowego oraz zastosowanego w nim skryptu, za pomocą którego przetwarzane i kierowane 
są sygnały SMS-ów, jako sieci łączności elektronicznej. Choć zaliczenie takiego serwisu do „innych 
zasobów”, które umożliwiają przekazywanie sygnałów może się wydawać dosyć zrozumiałe, to 
słuszne w takim kontekście jest zastosowanie przez Trybunał EFTA także innych metod wykładni. 
Jak dowodzi orzecznictwo TSUE, nawet jednoznaczny wynik interpretacji językowej przepisów 
dyrektywy nie przesądza o jej prawidłowości w sytuacji, w której do przeciwnego wniosku pro-
wadzi wykładnia celowościowa5. Jak się wskazuje w doktrynie, „w sytuacji, w której prawo unijne 
dopuszcza więcej niż jedną interpretację, preferencję należy przyznać tej z nich, która zapewnia 
zachowanie skuteczności komentowanego przepisu […]” (Lenaerts i Gutiérrez-Fons, 2013, s. 14)6. 
Ponadto „[w] odróżnieniu od krajowych porządków prawnych, które niekiedy mają tendencję do 
preferowania podejścia literalnego, prawo UE powinno być interpretowane celowościowo, biorąc 
jednocześnie pod uwagę jego szczególny wspólnotowy charakter […]” (Baratta, 2014, s. 7). Także 
w polskim piśmiennictwie podkreśla się ograniczone znaczenie czysto literalnej interpretacji prawa 
unijnego (Kamiński, 2010, s. 282–283; Koncewicz, 2014, s. 221–222). 

Nie może ulegać wątpliwości, iż do celów ram łączności elektronicznej – przywołanych przez 
Trybunał EFTA – należy m.in. zapewnienie neutralności technologicznej stosowanych rozwiązań 
oraz ochrona użytkowników końcowych. Cele te zostały wyrażone wprost w preambule dyrektywy, 
obligując podmiot interpretujący do zastosowania dalej idących metod wykładni niż tylko języko-
wa7. Także sama Komisja wskazywała już w toku prac nad projektem aktualnie obowiązujących 
przepisów dyrektywy ramowej, iż „na tyle, na ile jest to zatem możliwe, regulacja usług komuni-
kacyjnych nie powinna różnicować między technologiami, przy pomocy których takie usługi są 
dostarczane“8. Rozstrzygnięcie Trybunału EFTA niewątpliwie chroni te wartości, mimo zarzutów 
dotyczących naruszenia literalnego brzmienia dyrektywy ramowej, a także ograniczenia swobody 
świadczenia usług przez niektóre podmioty.

2.	Ewolucja	pojęcia	„telekomunikacji”	

Prawidłowość rozstrzygnięcia Trybunału EFTA potwierdza także analiza materiałów legisla-
cyjnych związanych z rozwojem definicji łączności elektronicznej. Przede wszystkim nie można 
zapomnieć, iż obecnie uregulowania unijne nie obejmują już tylko telekomunikacji, jak to miało 
miejsce zgodnie z art. 2 pkt 4 tiret pierwsze dyrektywy Rady z dnia 28 czerwca 1990 roku9. Przepis 
ten definiował jako telekomunikacyjne takie usługi, których „świadczenie składa się wyłącznie lub 
w części z przekazu i kierowania sygnałów w sieciach telekomunikacyjnych, z wykorzystaniem 
procesów telekomunikacyjnych, z wyjątkiem rozpowszechniania radiowego i telewizji”10. Dyrektywa 

 5 Wyr.TS WE z dnia 18.6.1991 r., sygn. akt C-369/89 w sprawie Piageme i inni przeciwko BVBA Peeters, pkt 14–15.
 6 Zob. przywołane tam orzeczenia C-187/87 Land de Sarre and Others [1988] ECR 5013, para. 19, C-434/97 Commission v France [2000] ECR 
I-1129, para. 21.
 7 Wyr. TS WE z dnia 18.6.1991 r., sygn. akt C-369/89 w sprawie Piageme i inni przeciwko BVBA Peeters, pkt 14–15.
 8 Communication from the Commission “Towards a new framework for Electronic Communications infrastructure and associated services. The 1999 
Communications Review”, COM(1999) 539 final, Brussels 10.11.1999 r., s. 14 [tłum. własne].
 9 Dyrektywa Rady 90/387/EEC z dnia 28.6.1990 r. on the establishment of the internal market for telecommunications services through the imple-
mentation of open network provision.
10 “Telecommunications services” means services whose provision consists wholly or partly in the transmission and routing of signals on a telecom-
munications network by means of telecommunications processes, with the exception of radio broadcasting and television.
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Rady w praktyce (opartej na treści tej dyrektywy oraz pozostałych piętnastu aktów wchodzących 
w skład ówczesnego pakietu telekomunikacyjnego) nie obejmowała swoim zakresem m.in.: łącz-
ności satelitarnej, mobilnej telefonii i usług wywoławczych, rozpowszechniania radiowego i tele-
wizyjnego oraz publicznie dostępnych usług telefonicznych11.

Ograniczenia zakresu regulacji prawa unijnego w zakresie telekomunikacji zniesiono w obecnie 
obowiązującym pakiecie dyrektyw, m.in. zastępując pojęcie „telekomunikacji” pojęciem „łączności 
elektronicznej”. Treść tej definicji została omówiona w wyroku Trybunału EFTA12. Warto przy tym 
zauważyć, iż uprzednio obowiązujące przepisy dyrektywy Rady jako usługę telekomunikacyjną 
traktowały takie świadczenia, które składały się z przekazu i kierowania sygnałów „w całości lub 
części”. Kryterium to w obecnych uregulowaniach zostało zastąpione sformułowaniem „w całości 
lub głównie”. Oznacza to, że obecnie nie wystarczy już, by przekaz stanowił tylko część usługi. 
Musi ją stanowić głównie (lub w całości). Zmiana ta niestety nie znalazła dostatecznego wyjaś-
nienia w treści materiałów z prac legislacyjnych nad omawianymi aktami. Nie sposób jednak abs-
trahować od tej zmiany w toku wykładni wskazanych przepisów. Warto przy okazji zauważyć, iż 
ślad owego wcześniejszego kryterium pozostaje w polskiej wersji językowej dyrektywy ramowej, 
która (błędnie) wciąż posługuje się pojęciem „częściowo”, nie „głównie”.

Od początku prac nad zakresem stosowania obecnych uregulowań wskazywano, że w celu 
zachowania zasady neutralności technologicznej oraz wymagań wynikających z postępującej 
konwergencji „nowe ramy regulacyjne obejmują całą infrastrukturę komunikacyjną oraz powiązane 
z nimi usługi. […] Nowe ramy znajdowałyby zastosowanie także do usług korzystających z tych 
sieci (usług telekomunikacyjnych i innych usług transmisji związanych z tymi sieciami, o których 
mowa powyżej), jak również usług związanych z udzielaniem użytkownikom dostępu. Nowe ramy 
nie obejmują na przykład nadawania czy usług społeczeństwa informacyjnego, dostarczanych 
przy pomocy infrastruktury komunikacyjnej”13. Pomimo ambitnych założeń, nowe przepisy nie 
przyniosły jasności prawa, oczekiwanej przez uczestników rynku. Już samo wyjaśnienie inten-
cji prawodawcy, zawarte w motywie 10 dyrektywy ramowej, pozostaje dalece niedookreślone. 
Wskazuje, iż definicja społeczeństwa informacyjnego „odnosi się do szeroko pojętej działalności 
gospodarczej, która może być prowadzona on-line. Większa część takiej działalności nie jest objęta 
zakresem niniejszej dyrektywy, albowiem działalność ta nie polega w całości czy w przeważającej 
części na przekazywaniu sygnałów poprzez sieci łączności elektronicznej”. Jednocześnie jednak 
w tym samym motywie, bez dalszego uzasadnienia wskazuje się, że „Usługi w zakresie telefonii 
głosowej oraz przekazywania poczty elektronicznej są przedmiotem niniejszej dyrektywy”. 

3.	Kwalifikacja	innych	usług

Spór dotyczący kwalifikacji usług wysyłki SMS-ów z serwisu internetowego oczywiście nie 
był pierwszym, który wystąpił na gruncie niejednoznacznych definicji zawartych w dyrektywie 
ramowej. Poprzednie dotyczyły w szczególności oceny charakteru prawnego usług VoIP, poczty 
elektronicznej oraz rozprowadzania programów telewizyjnych. Nawet dosyć pobieżna analiza 

11 Communication from the Commission, Green paper on the liberalization of telecommunications infrastructure and cable television networks, part 
one, COM(94) 440 final, Brussels, 25.10.1994 r., str. 33/34.
12 Zmiany wprowadzone dyrektywą 97/51/EC Parlamentu i Rady z dnia 6.10.1997 r. zmieniające dyrektywy Rady 90/387/EEC oraz 92/44/EEC należy 
uznać za zmiany o ograniczonym znaczeniu.
13 Communication from the Commission “Towards a new framework for Electronic Communications infrastructure and associated services. The 1999 
Communications Review”, COM(1999) 539 final, Brussels 10.11.1999 r., str. 4 [tłum. własne].



114 Jakub Woźny            SMS z Internetu – problem definicji usługi łączności elektronicznej. Glosa…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 7(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.6.8

rozstrzygnięć, które zapadły w tych sprawach pozwala na stwierdzenie daleko idącej zbieżności 
wykorzystywanych metod interpretacyjnych oraz płynących z nich wniosków. 

Pierwsza grupa usług, co do których pojawiły się poważne wątpliwości w praktyce, to usłu-
gi	VoIP. Mimo pozornego rozwiązania problemu neutralności technologicznej, w szczególności 
w odniesieniu do wprost przywołanych w dyrektywie ramowej usług telefonii głosowej, praktycz-
na realizacja przepisów dotyczących tych usług przysporzyła licznych problemów. Zostały one 
odzwierciedlone w stosunkowo licznych opracowaniach m.in. Niezależnej Grupy Regulatorów 
(IRG) oraz Europejskiej Grupy Regulatorów (ERG). Pierwsza z tych organizacji już w 2006 roku 
w odpowiedzi na zapytanie Komisji Europejskiej wskazała, iż definicje ram łączności elektronicznej 
mogą nie być wystarczające, by „zapewnić i wesprzeć przyszły rozwój rynku łączności elektro-
nicznej. Obecne definicje powinny zostać poddane zmianie, które zapewniłyby ich neutralność 
technologiczną oraz odporność na przyszłe zmiany w podlegających konwergencji sektorach”14. 
Jako szczególnie wartościowe z punktu widzenia oceny charakteru konkretnych usług łączności 
elektronicznej należy uznać wskazówki ERG, zawarte w stanowisku z 2007 roku. Organizacja ta 
zwróciła uwagę na m.in. następujące kryteria:
– możliwość dokonywania połączeń przychodzących lub wychodzących do sieci podlegają-

cych oczywistej kwalifikacji jako sieci telekomunikacyjne (w przypadku połączeń głosowych 
– publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN));

– oczekiwania konsumentów w stosunku do określonych usług i ich substytucyjności (w przy-
padku VoIP – znacznie niższe oczekiwania w stosunku do połączeń komputer-komputer niż 
telefon-komputer czy telefon-telefon);

– świadczenie usługi przez podmiot będący jednocześnie operatorem sieci telekomunikacyjnej;
– pobieranie opłat na podstawie zawartej umowy;
– negocjowanie dostępu do sieci przez dostawcę usługi;
– zarządzanie bazami danych i serwerami na potrzeby zestawiania połączeń15.

Co jednak szczególnie interesujące, ERG uznała, że uzasadnione jest rozszerzenie na pod-
mioty dostarczające usługi VoIP obowiązków określonych w dyrektywie o usłudze powszechnej 
w odniesieniu do publicznie dostępnych usług telefonicznych16. W uzasadnieniu ERG uznała, 
że określone w dyrektywie o usłudze powszechnej17 uprawnienia abonentów są właściwe dla 
abonentów jakiejkolwiek usługi umożliwiającej dostęp do PSTN. Zdaniem ERG, ograniczenie 
zastosowania omawianych przepisów do publicznie dostępnych usług telefonicznych miało sens 
w świecie ograniczonym do sieci PSTN, lecz obecnie jest przestarzałe. Powinny one znaleźć 
zastosowanie niezależnie od tego czy usługa spełnia kryteria określone w dyrektywie o usłudze 
powszechnej.18 Stąd celowościowa wykładnia uzasadniała obciążenie tymi obowiązkami także 
dostawców usług VoIP.

14 European Regulators Group and Independent Regulators Group Response to Call for input on the forthcoming review of the EU regulatory Framework 
for electronic communications and services, 2006, str. 29.
15 ERG Common Position on VoIP, ERG(07)56rev2, grudzień 2007, str. 21.
16 Art 2 lit. c dyrektywy o usłudze powszechnej definiuje publicznie dostępną usługę telefoniczną jako „dostępną publicznie dla inicjowania i odbierania, 
bezpośrednio lub pośrednio, połączeń krajowych lub krajowych i międzynarodowych za pośrednictwem numeru lub numerów istniejących w krajowym 
lub międzynarodowym planie numeracji telefonicznej”.
17 Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.3.2012 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łącz-
ności elektronicznej praw użytkowników.
18 ERG Common Position on VoIP, ERG(07)56rev2, grudzień 2007 r., str. 21.
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Drugą usługę, której charakter prawny rodził szczególne wątpliwości stanowiła usługa	
poczty	elektronicznej. Pierwotna wersja definicji usługi telekomunikacyjnej wskazywała w art. 2 
pkt 48 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (dalej: pt), iż usługa poczty elektronicznej nie stanowi 
usługi telekomunikacyjnej. Dopisek ten został usunięty w 2009 roku, w związku z wątpliwościa-
mi dotyczącymi prawidłowości implementacji dyrektywy ramowej. W motywie 10 wskazuje ona 
bowiem, że: „Usługi w zakresie telefonii głosowej oraz przekazywania poczty elektronicznej są 
przedmiotem niniejszej dyrektywy”. Sens zmiany odzwierciedla przebieg dyskusji podczas sej-
mowej Komisji Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2004 roku: „Wynika z tego, że serwer pocztowy, 
czyli urządzenie, które zawiera ową skrzynkę pocztową, jest faktycznie zespołem urządzeń ob-
sługujących usługę, a nie stanowi elementu sieci telekomunikacyjnej. Jest to raczej urządzenie 
końcowe przyłączone do sieci telekomunikacyjnej służące do zapisania wiadomości, a potem do 
jej odtworzenia i wysłania do sieci. W związku z tym taki serwer nie służy do transmisji sygnału 
w sieciach telekomunikacyjnych i, podobnie jak portale internetowe, aby móc w pełni świadczyć 
usługę, musi korzystać z sieci telekomunikacyjnej na tej samej zasadzie co inni klienci. Musi zatem 
najpierw uzyskać dostęp do sieci telekomunikacyjnej, a potem przesłać informacje przez sieć”. 
Analogiczne intencje wynikają z uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy19.

Trzecią grupą usług, które zrodziły istotne problemy odnośnie do kwalifikacji jako usług łącz-
ności elektronicznej okazały się usługi	rozprowadzania	programów	telewizyjnych. Pierwsze 
publicznie analizowane orzeczenie w tego typu sprawie zapadło w postępowaniu C-518/11 UPC 
Nederland BV przeciwko Gemeente Hilversum20. TSUE w odpowiedzi na zapytanie Gerechtshof 
te Amsterdam wskazał, iż usługa polegająca na dostarczaniu pakietu podstawowego programów 
radiowych i telewizyjnych, dostępnego drogą kablową, za którą wystawiany jest rachunek obejmu-
jący zarówno koszty transmisji, jak i wynagrodzenie stacji nadawczych oraz opłaty na rzecz orga-
nizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, wchodzi w zakres pojęcia „usługa łączności 
elektronicznej”. Odpowiedź ta zawierała niejednoznaczny fragment w postaci warunku, że „usługa 
ta obejmuje głównie przekaz treści telewizyjnych w sieci telewizji kablowej do odbiornika konsu-
menta końcowego”. Niejednoznaczności tej pozbawione było kolejne orzeczenie TSUE, w spra-
wie C-475/12 UPC DTH Sàrl przeciwko Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese21. 
Trybunał wskazał w nim jednoznacznie, iż „usługa polegająca na odpłatnym świadczeniu warun-
kowego dostępu do pakietu programów transmitowanych przez satelitę, obejmującego programy 
radiowe i telewizyjne, objęta jest pojęciem »usługi łączności elektronicznej«”.

O skali problemów związanych z interpretacją pojęcia „usługi telekomunikacyjnej” świadczy 
także zmiana stanowiska przez Prezesa UKE. Pierwotnie nie zaliczał on usług dostarczania pa-
kietów programów w części programowej do kategorii usług telekomunikacyjnych (Piątek, 2015, 
s. 72). Także Ministerstwo Cyfryzacji w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 11 czerwca 2013 
roku wskazało, iż „usługi świadczone przez TV SAT w zakresie dotyczącym udostępniania treści 
regulowane będą przez przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny […]. Przepisy 
ustawy P.t. będą natomiast odnosić się jedynie w ograniczonym zakresie do usługi telekomuni-
kacyjnej (przekazywanie sygnałów w sieci telekomunikacyjnej)”22. Stanowisko to uległo zmianie 
19 http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1448.
20 Wyr. Trybunału z dnia, 7.11.2013 r., ECLI:EU:C:2013:709.
21 Wyr. Trybunału z dnia 30.4.2014 r., ECLI:EU:C:2014:285.
22 http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=393A4598; dostęp 21.7.2017 r.
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z początkiem 2014 roku23. Prezes UKE poinformował, że „do usługi telewizji świadczonej drogą 
kablową lub satelitarną będą stosowane przepisy pt, w szczególności w zakresie zawierania lub 
zmiany warunków umowy oraz obowiązków informacyjnych względem użytkowników końcowych”. 
Prezes UKE nie przedstawił pogłębionych, własnych motywów zmiany stanowiska, skupiając się 
na zmianie stanowiska w orzecznictwie sądowym. Stanowisko Prezesa UKE zostało potwierdzone 
w całym toku postępowania odwoławczego w sprawie związanej ze stosowaniem przepisów pt do 
procedury zmiany oferty programowej24. Ostatecznie, w wyroku z dnia 21 kwietnia 2016 roku Sąd 
Najwyższy25 wskazał, że udostępnienie programów telewizyjnych następuje poprzez przesyłanie 
sygnałów w sieci telekomunikacyjnej zapewniającej odbiór programów telewizyjnych. Zauważył 
także, że usługę telewizyjną należy zaliczyć do kategorii usług łączności elektronicznej niezależnie 
od jej zawartości programowej. SN, odczytując przywołane wyżej orzeczenia w sprawie C-518/11 
oraz C-475/12, uznał, że „[k]ryterium wartościowe (tj. struktura kosztów za usługę i znaczenie jej 
poszczególnych elementów w opłacie abonamentowej) nie mają znaczenia dla kwalifikacji usługi 
jako usługi łączności elektronicznej”. Zdaniem Sądu Najwyższego, „z obu przywołanych wyro-
ków TSUE wynika, że działalność powoda, której dotyczy skarga kasacyjna (a w szczególności 
zestawianie z programów telewizyjnych różnych stacji „pakietów programów” oferowanych użyt-
kownikom końcowym), mieści się w pojęciu usługi komunikacji elektronicznej, a przez to wchodzi 
w zakres pojęcia usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 48 PT [pt]”. 

4.	Projektowane	zmiany	definicji	usługi	łączności	elektronicznej

Wobec pogłębiających się wątpliwości, jak również zastrzeżeń zgłaszanych przez podmioty 
tak prywatne, jak i publiczne, zagadnienie aktualizacji definicji usługi łączności elektronicznej stało 
się jednym z kluczowych, w toku prac nad kodeksem łączności elektronicznej26. Zgodnie z ak-
tualną wersję projektu jako usługi łączności elektronicznej mają być kwalifikowane takie usługi, 
które obejmują przynajmniej jedną z następujących usług: 
– dostęp do Internetu,
– komunikacja interpersonalna,
– usługa składająca się w całości lub głównie z przekazu sygnału, taka jak usługa transmisji 

na potrzeby usług pomiędzy urządzeniami (M2M) i rozpowszechniania. 
Tak jak dotychczas wyłączeniu podlegać będą usługi zapewniania lub wykonywania kontroli 

edycji treści27.
Zgodnie z motywem 15 kodeksu łączności elektronicznej, uwzględnia on przede wszystkim 

okoliczność, że użytkownicy coraz częściej zastępują tradycyjne usług przekazywania łączności 
głosowej, SMS-ów oraz poczty elektronicznej ich funkcjonalnymi internetowymi odpowiednika-
mi. „Aby zapewnić, że użytkownicy końcowi są efektywnie i równo chronieni, kiedy korzystają 

23 https://www.uke.gov.pl/telewizja-jako-usluga-telekomunikacyjna-13470; dostęp 21.7.2017 r.
24 Wyr. Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8.11.2013 r., sygn. XVII AMa 5/12; wyr. SA w Warszawie z dnia 16.12.2014 r., sygn. akt VI 
ACa 294/14. 
25 Sygn. akt III SK 21/15. 
26 Wniosek w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej; http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0590&from=EN; dostęp 21.7.2017 r.
27 Art. 2 pkt 4 kodeksu łączności elektronicznej: „usługa łączności elektronicznej” oznacza usługę zazwyczaj świadczoną za wynagrodzeniem za po-
średnictwem sieci łączności elektronicznej, która obejmuje „usługę dostępu do Internetu” zdefiniowaną w art. 2 pkt 2) rozporządzenia (UE) 2015/2120 lub 
„usługę łączności interpersonalnej” lub usługi polegające całkowicie lub częściowo na przekazywaniu sygnałów, takie jak usługi transmisyjne stosowane 
na potrzeby świadczenia usług łączności maszyna-maszyna oraz na potrzeby nadawania; nie obejmuje jednak usług związanych z zapewnianiem albo 
wykonywaniem kontroli treści przekazywanych przy wykorzystaniu sieci lub usług łączności elektronicznej”.
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z funkcjonalnie równoważnych usług, zorientowana na przyszłość definicja usług łączności elek-
tronicznej nie powinna być oparta wyłącznie na ich technicznych parametrach, ale raczej na po-
dejściu funkcjonalnym. […] O ile „przekazywanie sygnałów” wciąż pozostaje istotnym kryterium 
określającym zakres usług wpadających pod regulację Dyrektyw, ta definicja powinna także 
obejmować inne usługi, które umożliwiają komunikowanie się. Z punktu widzenia użytkownika 
pozostaje bez znaczenia czy sam dostawca przekazuje sygnał, czy możliwość komunikacji jest 
zapewniona przy pomocy usługi dostępu do Internetu.” Analogiczne uzasadnienie, odwołujące 
się do woli ograniczenia związku między usługą komunikacji elektronicznej a koniecznością za-
pewnienia dostępu do sieci wynika z motywu 4 kodeksu łączności elektronicznej. Prawidłowość 
takiego podejścia została też potwierdzona przez Organ Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (dalej: BEREC). Wskazał m.in., że „definicje uwzględniają fakt, że dla użytkow-
ników końcowych może nie mieć znaczenia, czy to ich dostawca usług przekazuje sam sygnał, 
czy możliwość komunikacji jest zapewniona przy pomocy usługi dostępu do Internetu. […] Aby 
uzyskać taki efekt użyto definicji, która odzwierciedla funkcję i inne istotne cechy usługi, raczej 
niż techniczny sposób ich świadczenia”28. 

Bardzo istotne może się także okazać zastąpienie w definicji usługi łączności elektronicznej poję-
cia „składają się” pojęciem „obejmują”. Zmiana ta potencjalnie może prowadzić do objęcia zakresem 
pojęcia „usługi łączności elektronicznej” wszystkich usług, które jako jedno ze świadczeń obejmują 
usługę łączności elektronicznej. Oznacza to, że w praktyce usługami łączności elektronicznej, bez 
cienia wątpliwości, byłyby takie świadczenia, jak stanowiące przedmiot komentowanego orzeczenia. 
W tym kontekście warto także zwrócić uwagę na treść art. 100 projektowanego kodeksu.29 Stanowi 
on, że część przepisów kodeksu stosuje się odpowiednio także do pakietów usług, w których usłu-
ga łączności elektronicznej (inna niż usługa łączności interpersonalnej niezwiązana z numeracją) 
stanowi jeden z elementów. Zmiana ta znacznie poszerzyłaby zakres usług, do których należałoby 
stosować zasady regulacji łączności elektronicznej, w przypadkach, w których przesył sygnału sta-
nowiłby wyłącznie część świadczenia. Zmiana ta będzie wywoływała znaczące trudności praktyczne, 
których skalę trudno sobie aktualnie nawet wyobrazić. Usługi dodatkowe, związane z usługą łącz-
ności elektronicznej mogą znacząco od nich odbiegać charakterem. Wyłącznie tytułem przykładu 
można wskazać, że często z usługą rozprowadzania programów łączone są usługi telewizji online. 
Jak w takim wypadku należy zapewnić ich przenośność? Jak zapewnić gwarancję przenośności 
usługi poczty elektronicznej, powiązanej z usługą dostępu do Internetu? Czy i ewentualnie w jaki 
sposób będzie się stosować zapisy dotyczące wymogów informacyjnych oraz przejrzystości do usług 
medycznych czy dostawy prądu, łączonych z usługami łączności elektronicznej? Na takie pytania 
projekt kodeksu łączności elektronicznej w obecnej wersji nie odpowiada. 

V.	Podsumowanie
Trybunał EFTA w sposób prawidłowy dokonał interpretacji aktualnej definicji usługi łączności 

elektronicznej, obejmując jej zakresem usługę wysyłki SMS-ów za pośrednictwem serwisu inter-
netowego. Potwierdził przy tym wiodące znaczenie celowościowej wykładni przepisów dyrektywy 

28 BEREC high-level Opinion on the European Commission’s proposals for a review of the electronic communications Framework, BoR(16)213, s. 4.
29 „Jeśli pakiet usług albo usług i towarów oferowany użytkownikowi końcowemu zawiera przynajmniej jedną publicznie dostępną usługę łączności 
elektronicznej inną niż usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów, do wszystkich elementów oferty wiązanej stosuje się przepisy 
[dotyczące wymogów informacyjnych, przejrzystości, okresu obowiązywania umowy oraz zmiany podmiotu świadczącego usługi] […]”.
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ramowej, uwzględniającej kryterium potrzeb użytkowników oraz konieczność zachowania za-
sady neutralności technologicznej. Trudności związane z interpretacją definicji usługi łączności 
elektronicznej w kontekście usług VoIP, rozprowadzania programów telewizyjnych czy poczty 
elektronicznej sugerują jednak konieczność podjęcia daleko idących kroków nowelizacyjnych. 
Tymczasem zmiany projektowane w kodeksie łączności elektronicznej zdają się nie być dosta-
tecznie odważne. Definicja sieci łączności elektronicznej nie ulega właściwie żadnym zmianom, 
poza wprowadzeniem doprecyzowania, iż stanowią ją systemy transmisyjne „niezależnie od tego, 
czy opierają się na stałej infrastrukturze lub mechanizmie scentralizowanej administracji”. Definicja 
usługi łączności elektronicznej, wciąż odwołując się do niejasnej koncepcji „usług polegających 
całkowicie lub częściowo na przekazywaniu sygnałów”, wprowadza nowe niezdefiniowane poję-
cia, jak „usługi łączności maszyna-maszyna” i coraz bardziej komplikuje obecną sytuację. Nawet 
tak banalne zdawałoby się pojęcie, jak „usługa dostępu do Internetu” będzie rodzić wątpliwości 
co do zakresu jego znaczenia (przykładowo, czy system umożliwiający dostęp wyłącznie do 
serwisu społecznościowego wciąż będzie Internetem?). Mało prawdopodobne wydaje się w tym 
kontekście, iż projekt kodeksu łączności elektronicznej skutecznie pozwoli kwalifikować usługi 
z pogranicza łączności elektronicznej oraz społeczeństwa informacyjnego, które dopiero powstaną 
w przyszłości. Zdaje się więc, że orzeczenia, takie jak wydane w komentowanej sprawie, jeszcze 
przez długi czas będą stanowić główne źródło wsparcia przy próbach rozstrzygnięcia konkretnych 
sporów interpretacyjnych. 

Jakub	Woźny
radca prawny, Kancelaria Prawna Media
e-mail: jakub.wozny@kancelaria.media.pl
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I.	Przedmiot	wniosku	o	wydanie	orzeczenia	w	trybie	prejudycjalnym
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony przez niemiecki 

Federalny Trybunał Sprawiedliwości (dalej: Bundesgerichtshof) i dotyczy wykładni art. 2 lit. a 
i art. 7 lit. f dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych (Dz.U. 1995, L 281, s. 31) (dalej: dyrektywa).

Problem powstał na tle sporu pomiędzy Patrickiem Breyerem a Republiką Federalną Niemiec 
w przedmiocie rejestrowania i przechowywania przez państwo adresu protokołu internetowego 
(dalej: adres IP) Patricka Breyera (dalej: użytkownik) podczas przeglądania przez niego wielu 
stron internetowych niemieckich służb federalnych. 

Podczas każdego z takich połączeń dostawcy usług przyznają użytkownikom bądź statyczny 
adres IP, bądź dynamiczny adres IP. Ten ostatni zmienia się wraz z każdym połączeniem użyt-
kownika z Internetem. W odróżnieniu od statycznych adresów IP, dynamiczne adresy IP nie dają 
możliwości utworzenia powiązania (linku) – za pomocą publicznie dostępnych danych – kompu-
tera, z którego nastąpiło połączenie i fizycznego podłączenia do sieci, wykorzystywanego przez 
dostawcę dostępu do Internetu. 

Powództwo, jakie użytkownik wytoczył przed niemieckim sądem administracyjnym, miało 
na celu zakazanie przechowywania (lub zlecania przechowywania przez osoby trzecie) adresu 
IP systemu hostingowego użytkownika po zakończeniu przeglądania dostępnych publicznie me-
diów online stron niemieckich służb federalnych, o ile rejestracja adresu IP nie jest konieczna do 
przywrócenia dostępności mediów online w przypadku awarii.

W pierwszej instancji powództwo zostało oddalone. Sąd apelacyjny częściowo uwzględnił 
żądanie użytkownika. Nakazał zaniechać przechowywania (lub zlecania przechowywania przez 
osoby trzecie) adresu IP systemu hostingowego użytkownika po zakończeniu każdej sesji na 
stronach niemieckich służb federalnych dostępnych publicznie online, przekazanego w trakcie 



120 Tadeusz Piątek            Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług online. Glosa…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 7(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.6.9

przeglądania tych stron. Nakaz ten odnosi się do przypadku, gdy ten adres IP jest przechowywany 
w powiązaniu z datą sesji, do której adres IP się odnosi i gdy użytkownik ujawnił swoją tożsamość 
w trakcie takiej sesji, także w formie adresu e-mail, wskazującego na tożsamość użytkownika – o ile 
to przechowywanie nie jest konieczne do przywrócenia dostępności mediów online w przypadku 
awarii. Zdaniem sądu apelacyjnego, dynamiczny adres IP stanowi dane osobowe użytkownika, 
jeżeli użytkownik ujawnił swoją tożsamość w trakcie sesji, ponieważ operator strony internetowej 
może zidentyfikować tego użytkownika poprzez zestawienie jego nazwiska z adresem IP jego 
komputera. W przypadku, gdy użytkownik nie podaje swojej tożsamości w trakcie przeglądania 
strony, jedynie dostawca Internetu może powiązać adres IP ze zidentyfikowanym użytkownikiem. 
Natomiast dla dostawcy usług medialnych online (w tym wypadku: Republiki Federalnej Niemiec) 
adres IP nie stanowi jednej z danych osobowych, nawet w połączeniu z datą przeglądania strony, 
do której się on odnosi, zważywszy że użytkownik przedmiotowych stron internetowych nie może 
zostać zidentyfikowany przez tegoż dostawcę usług medialnych. 

II.	Stanowiska	przed	skierowaniem	sprawy	do	Trybunału
Obydwie strony wniosły skargę od orzeczenia sądu apelacyjnego do Federalnego Trybunału 

Sprawiedliwości. Użytkownik domagał się uwzględnienia żądania o zakazanie przechowywania adresu 
IP w pełnym zakresie, Republika Federalna Niemiec domagała się zaś nieuwzględnienia wniosku 
użytkownika w całości. Bundesgerichtshof przyjął, że sporne zapatrywania stron w przedmiotowej 
sprawie dotyczą dynamicznych adresów IP użytkownika, przechowywanych przez państwo, które 
działa w charakterze dostawcy usług medialnych online. W zestawieniu z innymi przechowywanymi 
danymi mają one charakter szczegółowych danych o okolicznościach faktycznych dotyczących 
użytkownika, ponieważ dostarczają informacji na temat przeglądania przez niego określonych 
stron lub określonych plików w Internecie w określonym czasie. Dane te nie są wystarczające do 
ustalenia w sposób bezpośredni tożsamości użytkownika. Operator stron internetowych może 
zidentyfikować użytkownika jedynie wówczas, gdy dostawca dostępu do Internetu udostępni mu 
dane o tożsamości użytkownika. W związku z tym, uznanie przechowywanych danych, o których 
mowa powyżej, za „dane osobowe” zależy od tego czy użytkownik może zostać zidentyfikowany. 

Bundesgerichtshof oczekiwał stanowiska Trybunału co do tego czy gdyby uznać dynamiczne 
adresy IP użytkownika (w połączeniu z datą przeglądania stron) za adresy internetowe, to prze-
chowywanie tych adresów po zakończeniu przeglądania przedmiotowych stron jest dozwolone 
na podstawie art. 7 lit. f dyrektywy 95/46.

Sąd odsyłający wskazał, że (i) zgodnie z § 15 ust. 1 niemieckiej ustawy o usługach medial-
nych online (Telemediengesetz – dalej: TMG) dostawcy usług medialnych online mogą gromadzić 
i wykorzystywać dane osobowe użytkowników tylko wtedy, gdy jest to konieczne do umożliwie-
nia korzystania z danych mediów i rozliczenia kosztów takiego korzystania. Ponadto (ii) według 
Republiki Federalnej Niemiec przechowywanie przedmiotowych danych jest konieczne do zapew-
nienia bezpieczeństwa i ciągłości sprawnego funkcjonowania stron serwisów medialnych online, 
dzięki którym są publicznie udostępniane, w szczególności w celu umożliwienia rozpoznania 
i zwalczania cyberataków, znanych jako „ataki w postaci odmowy usługi”. Zdaniem sądu odsy-
łającego, w zakresie, w jakim jest konieczne podjęcie przez dostawcę usług medialnych online 
środków mających na celu zwalczanie takich ataków, środki te mogą zostać uznane za niezbędne 
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do „umożliwiania korzystania z telemediów” zgodnie z § 15 ust. 1 TMG. Jednakże w doktrynie 
przeważa bardziej restrykcyjny pogląd, iż gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych 
użytkownika strony internetowej jest dozwolone jedynie w celu umożliwienia konkretnego korzy-
stania z tej strony, dane te powinny zaś zostać usunięte po zakończeniu korzystania ze strony, 
o ile dane te nie są konieczne do wystawienia faktury. Taka restrykcyjna interpretacja § 15 ust. 1 
TMG stała by na przeszkodzie temu, by przechowywanie adresów IP było generalnie dozwolone 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości należytego funkcjonowania mediów online. 

III.	Pytania	prejudycjalne
Sąd odsyłający miał wątpliwości czy restrykcyjna interpretacja przyjęta przez sąd apelacyjny 

jest zgodna z art. 7 lit. f dyrektywy w świetle m. in. kryteriów wypracowanych przez Trybunał w pkt 29 
i nast. wyroku z dnia 24 listopada 2011 r., ASNF i FECEMD (C-468/10 i C-469/10, EU:C:2011:777). 

W związku z tym Bundesgerichtshof zwrócił się do Trybunału z następującymi pytaniami 
prejudycjalnymi:
1) Czy art. 2 lit. a dyrektywy1 powinien być interpretowany w ten sposób, że adres IP, który 

usługodawca (dostawca usług medialnych online) rejestruje w związku z wejściem na jego 
stronę internetową, stanowi dla niego dane osobowe już wtedy, gdy jedynie osoba trzecia 
(dostawca dostępu do Internetu) dysponuje dodatkową wiedzą, wymaganą do identyfikacji 
danej osoby?

2) Czy art. 7 lit. f dyrektywy2 stoi na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, zgodnie z któ-
rym dostawca usług medialnych online może gromadzić dane osobowe użytkownika bez 
jego zgody tylko wtedy, gdy jest to konieczne do umożliwienia skorzystania z tych usług 
przez użytkownika i zafakturowania przez dostawcę, w związku z czym cel polegający na 
zapewnieniu ogólnej funkcjonalności mediów online nie może uzasadniać korzystania z tych 
danych po zakończeniu określonej sesji (dostępu do strony)?

IV.	Rozważania	Trybunału	dotyczące	pytania	1
W odniesieniu do pytania pierwszego, kluczowe jest ustalenie, czy sam adres IP mieści się 

w pojęciu „dane osobowe” także wówczas, gdy inny podmiot (lub podmioty) dysponuje narzę-
dziami niezbędnymi do ustalenia tożsamości osoby użytkownika, a bez tych narzędzi dostawca 
usług medialnych online nie jest w stanie ustalić tej tożsamości. 

Na wstępie Trybunał wskazał, że rozpatrywany stan faktyczny różni się zasadniczo od stanu 
faktycznego, jaki był rozważany w sprawie Scarlet Extended (C-70/10, EU:C:2011:771), w której 
Trybunał uznał, że adresy IP użytkowników Internetu stanowią chronione dane osobowe, ponie-
waż pozwalają na precyzyjną identyfikację osoby użytkownika. Powyższe stanowisko Trybunału 
dotyczyło przypadku, gdy zarówno rejestracja adresów IP, jak i identyfikacja użytkowników jest 
dokonywana przez dostawcę dostępu do Internetu. Z tego powodu stanowisko to nie może zostać 

1 Art. 2 lit. a dyrektywy określa dane osobowe jako „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej 
(„osoby, której dane dotyczą”); osoba możliwa do zidentyfikowania, to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie 
przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową ekono-
miczną kulturową lub społeczną tożsamość”.
2 Art. 7 lit. f dyrektywy przewiduje, że „Państwa członkowskie zapewniają, że dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wówczas, gdy (…) przetwa-
rzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby trzeciej lub osób trzecich, którym 
te dane są ujawniane, o ile interesy takie nie są podporządkowane interesom związanym z podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane 
dotyczą, a które wymagają ochrony na podstawie art. 1 ust. 1”. 
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uznane za adekwatne dla stanu faktycznego i wątpliwości powstałych w sprawie przedstawionej 
przez Bundesgerichtshof. We wcześniejszej sprawie chodziło o rejestrowanie „statycznych” adre-
sów IP, podczas gdy w rozważanej sprawie występowały „dynamiczne” adresy IP, co jednak nie 
wydaje się być okolicznością o pierwszorzędnym znaczeniu.

Trybunał zwraca uwagę, że dynamiczny adres IP nie stanowi informacji odnoszącej się do 
„zidentyfikowanej osoby fizycznej”, ponieważ taki adres nie ujawnia bezpośrednio tożsamości 
osoby fizycznej będącej właścicielem komputera, z którego była przeglądana strona internetowa 
ani tożsamości innej osoby, która mogłaby korzystać z tego komputera. Trybunał wskazuje na 
konieczność sprawdzenia czy w okolicznościach zaistniałych w analizowanym przypadku adres 
IP zarejestrowany przez dostawcę treści medialnych online może zostać uznany za informację 
odnoszącą się do „możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej” w sytuacji, gdy dodatkowe 
informacje konieczne do identyfikacji użytkownika strony internetowej, którą ten usługodawca 
udostępnia publicznie, znajdują się posiadaniu dostawcy dostępu do Internetu tego użytkownika. 
Z treści art. 2 lit a dyrektywy 95/46 wynika, że osoba możliwa do zidentyfikowania, to osoba, której 
tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio. Użycie słowa „pośrednio” wskazuje, że 
aby móc uznać informację za dane osobowe, nie jest konieczne, by ta informacja sama w sobie 
umożliwiała zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą.

Trybunał wskazał również na motyw 26 dyrektywy 95/46, zgodnie z którym zasady ochro-
ny muszą odnosić się do wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanych lub możliwych do 
ziden tyfikowania osób. W celu ustalenia czy daną osobę można zidentyfikować, należy wziąć pod 
uwagę wszystkie sposoby, jakimi może posłużyć się administrator danych lub inna osoba w celu 
zidentyfikowania owej osoby. W ocenie Trybunału, brzmienie motywu 26 wskazuje przy tym, że nie 
jest wymagane, by wszystkie informacje umożliwiające identyfikację osoby, której dane dotyczą, 
znajdowały się w rękach jednej tylko osoby. Jednakże dostawca usług treści medialnych online 
nie zawsze ma możliwość uzyskania od osób trzecich dodatkowych informacji koniecznych do 
zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą. Co do zasady, dostawca treści medialnych nie ma 
nieograniczonej możliwości uzyskania takowych informacji od innych podmiotów, w tym podmiotów 
zapewniających dostęp do Internetu. Podmioty te są związane ograniczeniami, jakie z zasady nakłada 
na nie prawo (np. dotyczące ochrony danych osobowych, dotyczące komunikacji elektronicznej). 

W celu uzyskania informacji koniecznych do zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, 
dostawca dysponuje środkami prawnymi umożliwiającymi zwrócenie się do uprawnionego or-
ganu, aby podjął konieczne działania w celu uzyskania tych informacji od dostawcy dostępu do 
Internetu. Dotyczy to jednak tylko przypadków, określonych przez prawo, np. w celu wszczęcia 
lub prowadzenia postępowania karnego. 

Mając powyższe na uwadze, Trybunał uznał, że art. 2 lit. (a) dyrektywy 95/46 należy interpre-
tować w ten sposób, że dynamiczny adres IP zarejestrowany przez dostawcę usług medialnych 
online przy okazji przeglądania przez daną osobę strony internetowej, którą ten dostawca udostępnia 
publicznie, stanowi wobec tego dostawcy dane osobowe w rozumieniu tego przepisu, w sytuacji, 
gdy dysponuje on środkami prawnymi umożliwiającymi mu zidentyfikowanie osoby, której dane 
dotyczą, dzięki dodatkowy informacjom, jakimi dysponuje dostawca dostępu do Internetu tej osoby. 

Z praktycznego punktu widzenia powyższe stanowisko dotyczy bardzo ważnej kwestii. 
Uprawnienia i obowiązki dostawców Internetu związane z przetwarzaniem danych, jakie zostawiają 
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„ślad” osoby użytkownika jest jasno określony w przepisach i doktrynie. Natomiast uprawnienia 
i obowiązki dostawców treści medialnych budzą istotne wątpliwości. Znaczenie omawianego wy-
roku Trybunału jest tym bardziej istotne, że został on wydany na kanwie stanu faktycznego doty-
czącego danych tworzących dynamiczny adres IP użytkownika. Powstaje on w trakcie chwilowego 
kontaktu z usługą medialną, niekiedy być może nawet przypadkowego. Ze względu na szerokie 
wykorzystanie dynamicznych adresów IP w praktyce, omawiane stanowisko Trybunału powinno 
mieć istotny wpływ na działalność dostawców treści i usług internetowych. 

Wyrok Trybunału ma duże znaczenie praktyczne, rosnące wraz z rozwojem wolumenu usług 
świadczonych online i wzrostem liczby podmiotów świadczących te usługi.

V.	Rozważania	Trybunału	dotyczące	pytania	2
W drugim pytaniu Bundesgerichtshof zawarte są w istocie dwie kwestie. 
Po pierwsze, wątpliwość wstępna – czy przetwarzanie danych osobowych będących przed-

miotem postępowania głównego, czyli dynamicznych adresów IP użytkowników stron interneto-
wych federalnych służb niemieckich, nie jest wykluczone z zakresu stosowania dyrektywy 95/46 
na podstawie art. 3 ust. 2 tiret pierwsze tej dyrektywy3; zgodnie z tym przepisem dyrektywa 
95/46 nie ma zastosowania do przetwarzania danych w ramach działalności państwa w obsza-
rze prawa karnego. Przepis ten wskazuje przykładowo rodzaje działalności właściwej państwom 
i władzom państwowym, odmiennych od działalności podmiotów prywatnych. Trybunał uznał 
co do zasady, że federalne służby niemieckie, które świadczą usługi medialne online i które są 
odpowiedzialne za przetwarzanie dynamicznych adresów IP, mimo przysługującego im statusu 
władz publicznych, prowadzą w takim przypadku działalność w charakterze podmiotu prywat-
nego, poza ramami uzasadniającymi wyłączenie zastosowania dyrektywy. Konieczne jest jed-
nak, by w każdym przypadku sąd krajowy weryfikował okoliczności faktyczne w celu dokonania  
konkretnego ustalenia.

Po drugie, po przesądzeniu kwestii wstępnej, Trybunał mógł rozważyć czy art. 7 (f) dyrektywy 
należy interpretować w sposób, który stoi na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, 
na podstawie którego dostawca usług medialnych online może gromadzić i wykorzystywać dane 
osobowe użytkownika tych usług – przy braku jego zgody – tylko wtedy, gdy takie gromadzenie 
i wykorzystywanie są konieczne do umożliwienia konkretnego skorzystania ze wspomnianych usług 
przez tego użytkownika i zafakturowania kosztów takiego korzystania, przy czym cel polegający 
na zapewnieniu ogólnej funkcjonalności tychże usług nie może uzasadniać korzystania z tych 
danych po zakończeniu przeglądania danych mediów. Zagadnienie to jest związane z weryfikacją 
prawidłowości rozwiązań prawnych zawartych w niemieckim prawie krajowym, czyli w ustawie 
TMG. Trybunał przypomniał, że wykaz przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych 
może zostać uznane za legalne (bez uzyskania zgody użytkownika usług) jest zamknięty i wy-
czerpujący. Państwa członkowskie nie mogą dodawać nowych kryteriów legalności przetwarzania 
danych osobowych ani też ustanawiać dodatkowych wymogów, które doprowadziłyby do mody-
fikacji zakresu kryteriów przewidzianych w artykule 7 dyrektywy WE.

3 Art. 3 ust. 2 tiret pierwsze dyrektywy 95/46 stanowi: „Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych: – w ramach 
działalności wykraczającej poza zakres prawa Wspólnoty, jak np. dane, o których stanowi tytuł V i VI Traktatu o Unii Europejskiej, a w żadnym razie do 
działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, obronności, bezpieczeństwa państwa (łącznie z dobrą kondycją gospodarczą państwa, gdy działal-
ność ta dotyczy spraw związanych z bezpieczeństwem państwa) oraz działalności państwa w obszarach prawa karnego”. 
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Jednocześnie Trybunał stwierdził, że państwa członkowskie nie mogą wprowadzać innych 
kryteriów legalności przetwarzania danych osobowych niż kryteria ustanowione w art. 7 dyrek-
tywy, jak również nie mogą modyfikować za pomocą dodatkowych wymogów zakresu sześciu 
kryteriów przewidzianych w tym artykule 7. W szczególności zasada powyższa nie może zostać 
zakwestionowana w oparciu o art. 5 dyrektywy4, z którego nie można wyprowadzać uprawnie-
nia państw członkowskich do wprowadzania innych kryteriów legalności lub modyfikowania za 
pomocą dodatkowych wymogów, zakresu sześciu kryteriów zawartych w artykule 7 dyrektywy5. 

Gdyby więc zastosować ścisłą wykładnię § 15 TMG, na kanwie którego powstał omawiany 
wniosek prejudycjalny, przepis ten miałby węższy zakres niż określony w art. 7 (f) dyrektywy, 
a więc stanowiłby naruszenie przepisu dyrektywy. Zgodnie ze wskazanym powyżej stanowiskiem 
Trybunału, art. 7f dyrektywy stoi na przeszkodzie wykluczeniu przez państwo członkowskie możli-
wości przetwarzania określonych kategorii danych, nie dopuszczając do ważenia przeciwstawnych 
praw i interesów występujących w indywidualnym przypadku. 

Z rozważań Trybunału wynika, że zamknięty i wyczerpujący charakter wykazu przypadków, 
w których przetwarzanie danych osobowych może zostać uznane za legalne bez uzyskania zgo-
dy użytkownika usług oznacza, że państwa członkowskie nie mogą dodawać nowych kryteriów 
legalności przetwarzania danych osobowych ani też ustanawiać dodatkowych wymogów, które 
doprowadziłyby do modyfikacji zakresu kryteriów przewidzianych w artykule 7 dyrektywy 95/46 
WE. Nie mogą także zawężać w prawie krajowym możliwości przetwarzania danych, jakie zostały 
przewidziane w dyrektywie. Dotyczy to również art. 7 lit. f dyrektywy.

VI.	Orzeczenie	Trybunału
1) Artykuł 2 lit. a dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że dynamiczny adres protokołu 

internetowego zarejestrowany przez dostawcę usług medialnych online przy okazji przeglądania 
przez daną osobę strony internetowej, którą ten dostawca udostępnia publicznie, stanowi wobec 
tego dostawcy dane osobowe w rozumieniu tego przepisu w sytuacji, gdy dysponuje on środkami 
prawnymi umożliwiającymi mu zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą, dzięki dodatkowym 
informacjom, jakimi dysponuje dostawca dostępu Internetu dla tej osoby.

2) Artykuł 7 lit. f dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie 
uregulowaniu państwa członkowskiego, na podstawie którego dostawca usług medialnych online 
może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe użytkownika tych usług – w braku jego zgody – 
tylko wtedy, jeżeli takie gromadzenie i wykorzystywanie są konieczne do umożliwienia konkretnego 
skorzystania ze wspomnianych usług przez tego użytkownika i zafakturowania kosztów takiego 
korzystania, przy czym cel polegający na zapewnieniu ogólnej funkcjonalności tychże usług nie 
może uzasadniać korzystania z tych danych po zakończeniu przeglądania danych mediów. 

Tadeusz	Piątek
radca prawny
e-mail: Tadeusz.Piatek@dzp.pl 

4 Artykuł 5 dyrektywy stanowi: „Państwa Członkowskie określą, w granicach przepisów zawartych w niniejszym rozdziale, bardziej szczegółowe warunki 
ustalania legalności przetwarzania danych osobowych”. 
5 Trybunał powołuje się na podobne stanowisko w wyr. z dn. 24.11.2011 r., ASNEF i FECEMD, C-468/10 i C-469/10, EU:C:2011:777, pkt 33,34,36. 
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Umowa	dotycząca	przeniesienia	praw	 
do	częstotliwości	radiowych.

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt I ACa 123/16

Spis	treści
I. Wprowadzenie
II. Cywilnoprawne aspekty przenoszenia praw do częstotliwości
III. Podstawy prawne przenoszenia uprawnień do częstotliwości

JEL:	K23

Tezy	orzeczenia:
1. Umowa o przeniesienie praw do dysponowania częstotliwościami radiowymi jest umową 

nienazwaną i nie stanowi samodzielnej podstawy do rozporządzenia częstotliwościami z po-
minięciem Prezesa UKE.

2. Warunek polegający na wydaniu decyzji przez Prezesa UKE w trybie art. 122 pt nie jest 
warunkiem w rozumieniu art. 89–94 k.c., lecz stanowi w istocie conditio iuris, to jest wynika-
jącą z treści art. 122 pt przesłankę skuteczności czynności prawnej. Oznacza to, że skutek 
w postaci przeniesienia rezerwacji częstotliwości nastąpi po wydaniu przez Prezesa UKE 
pozytywnej dla stron decyzji w zakresie zmiany uprawnionego.

3. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby podmioty, między którymi ma dojść do przeniesie-
nia uprawnień w zakresie rezerwacji częstotliwości ustaliły w drodze nienazwanej umowy 
cywilnoprawnej warunki przedmiotowego przejścia, m.in. w zakresie wysokości, przesłanek 
i sposobu zapłaty ceny, a także sankcji przysługujących względem strony, która nie wykona 
bądź nienależycie wykona zobowiązanie przewidziane umową.

I.	Wprowadzenie
W literaturze prawniczej poświęconej prawu telekomunikacyjnemu znaleźć można ogólne, 

teoretyczne uwagi dotyczące cywilnoprawnych podstaw przeniesienia uprawnień publicznopraw-
nych do częstotliwości radiowych (Piątek, 2013, s. 761–766, Rogalski, 2010, s. 745–748, Krasuski, 
2015. s. 1081–1086). Dotychczasowe orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych nie 
odnosiło się praktycznie w ogóle do instytucji i form prawnych, w których realizowany jest obrót 
prawami wynikającymi z rezerwacji częstotliwości1.

1 W pewnym zakresie o warunkach obrotu cywilnoprawnego prawami do częstotliwości radiowych wypowiadał się SA w Katowicach, na tle spraw do-
tyczących zastawu rejestrowego na prawach do częstotliwości radiowych (wyr. z dnia 21.10.2015 r., sygn. akt: I ACa 524/15 oraz wyr. z dnia 32.2016 r., 
sygn. akt: I ACa 891/15).
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Omawiany wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I ACa 
123/16) jest pierwszym orzeczeniem sądu powszechnego, którego uzasadnienie odnosi się do 
charakteru prawnego, dopuszczalności i uwarunkowań prawnych obrotu uprawnieniami do czę-
stotliwości radiowych. 

Orzeczenie SA zostało wydane na kanwie sporu dotyczącego zapłaty kar umownych z tytułu 
działań następczych wobec czynności prawnej obejmującej przeniesienie praw do częstotliwości 
radiowych. Rozstrzygając spór, sądy obu instancji2 musiały odnieść się do zarzutów pozwanego 
(dotychczasowego dysponenta rezerwacji), z których najważniejsze dotyczyły:
1) całkowitej nieważności umowy o przeniesienie praw do dysponowania częstotliwościami ra-

diowymi, z powołaniem na art. 387 § 1 k.c. oraz 58 § 3 k.c.; w tym zakresie pozwany wskazał, 
że świadczenie polegające na przeniesieniu na nabywcę praw wynikających z rezerwacji 
częstotliwości nie może być przedmiotem ważnego zobowiązania cywilnoprawnego; 

2) braku podstaw prawnych do zamieszczenia w umowie przenoszącej prawa do częstotliwości, 
warunku uzależniającego skuteczność tej umowy od wydania przez Prezesa UKE decyzji 
w trybie art. 122 pt.
Zarzuty te zostały rozwinięte i „rozszczepione” przez pozwanego w postępowaniu apelacyj-

nym, ale ich meritum sprowadzało się do zakwestionowania ważności i treści czynności prawnej 
mającej za przedmiot rezerwację częstotliwości. Omówienie orzeczenia w powyższej sprawie ogra-
niczy się do tych elementów uzasadnienia wyroku SA, które dotyczą cywilnoprawnych aspektów 
przenoszenia praw do częstotliwości radiowych oraz ich publicznoprawnych implikacji.

II.	Cywilnoprawne	aspekty	przenoszenia	praw	do	częstotliwości
Przede wszystkim, określając charakter prawny umowy o przeniesienie praw do dyspono-

wania częstotliwościami radiowymi, SA przyjął (potwierdzając ustalenia sądu I instancji), że taka 
umowa jest na gruncie prawa cywilnego umową nienazwaną. Stanowi ona warunek konieczny, 
lecz niewystarczający dla „rozporządzenia częstotliwościami”. W dalszym ciągu Sąd skonstato-
wał, że w oparciu o art. 122 pt, umowa umożliwiła nabywcy wstąpienie w charakterze strony do 
postępowania administracyjnego i ubieganie się o rezerwację częstotliwości na jej rzecz. A zatem 
skuteczność takiego „rozporządzenia częstotliwościami” zależy od wydania przez Prezesa UKE 
decyzji zmieniającej podmiot uprawniony do dysponowania rezerwacją częstotliwości, w trybie 
art. 122 pt. 

W tym miejscu należy wskazać na niekonsekwencję terminologiczną dotyczącą instytucji 
prawnych regulujących cywilnoprawny obrót uprawnieniami do częstotliwości. Niekonsekwencja 
w tym względzie dotyczy zarówno języka ustawy, jak i omawianego orzeczenia.

Kluczowe regulacje pt dotyczące dokonania rezerwacji częstotliwości i jej zmiany posługują się 
w art. 114 ust. 1 pojęciem „przeniesienia uprawnień do częstotliwości”, natomiast w art. 122 ust. 1 
pojęciem „zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości”, by wreszcie w art. 122 
ust. 8 użyć pojęcia „przeniesienie rezerwacji”. 

Na przeszkodzie dla spójnej interpretacji tych pojęć stoi postulat odczytania aktu prawne-
go jako wypowiedzi normatywnej zgodnej z zasadami techniki prawodawczej, które zakazują 

2 Pierwszoinstancyjny wyr. wydał SOy w Warszawie w dniu 1.10.2015 r., sygn. akt: XVI GC 1209/14.
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stosowania w akcie prawnym synonimów3. Nie ulega jednak wątpliwości, że powołane wyżej 
pojęcia: „przeniesienia uprawnień do częstotliwości” (art. 114 ust. 1 pt) oraz „przeniesienia rezer-
wacji” (art. 122 ust. 8) są skrótowymi synonimami „zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją 
częstotliwości”. To ostatnie pojęcie całościowo opisuje instytucję prawną i treść aktu administra-
cyjnego, który władczo rozstrzyga o skuteczności czynności przenoszących publicznoprawne 
uprawnienia do częstotliwości. 

Podobne zróżnicowanie w istocie synonimicznych pojęć występuje w omawianym orzecze-
niu. Odnosząc się do czynności cywilnoprawnej wynikającej z „umowy o przeniesienie praw do 
dysponowania częstotliwościami radiowymi”, Sąd używa zamiennie pojęć: „przeniesienie często-
tliwości”, „przeniesienie praw do częstotliwości”, „przeniesienie uprawnień z rezerwacji”, „przenie-
sienie uprawnień w zakresie rezerwacji częstotliwości” czy wreszcie „przeniesienie rezerwacji”. 
To ostatnie pojęcie (użyte w art. 122 ust. 8 pt) pojawia się w ramach przytoczenia zarzutów i sta-
nowiska pozwanego (dotychczasowego dysponenta rezerwacji) i na gruncie rozpatrywanej przez 
Sąd sprawy nie do końca ściśle utożsamia przedmiot czynności cywilnoprawnej z „rezerwacją 
częstotliwości”. Sama rezerwacja częstotliwości, będąc aktem administracyjnym (decyzją w ro-
zumieniu k.p.a.), nie podlega obrotowi cywilnoprawnemu. Możliwe jest jednak przeniesienie praw 
do dysponowania częstotliwościami radiowymi, których nośnikiem jest decyzja administracyjna 
udzielająca rezerwacji częstotliwości. Decyzja ta podlega następnie, na wniosek dotychczaso-
wego i za zgodą nowego dysponenta, zmianie w zakresie podmiotu dysponującego rezerwacją 
częstotliwości, a trybie art. 122 pt. Zauważa to także Sąd, stwierdzając w uzasadnieniu: „Przez 
porozumienie zawarte pomiędzy tymi stronami w żaden sposób jeszcze nie dochodzi do zmiany 
podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości, taka zmiana następuje dopiero na skutek 
decyzji Prezesa UKE. Zatem w żaden sposób umowa między stronami nie zastępuje decyzji 
administracyjnej bezpośrednio prowadzącej do zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją 
częstotliwości. Decyzja administracyjna stanowi conditio iuris realizacji umowy cywilnoprawnej. 
Samo zawarcie tej umowy nie prowadzi do przeniesienia częstotliwości, zaś Prezes UKE nie wyda 
stosownej decyzji o zmianie podmiotu bez inicjatywy umawiających się stron”.

Wracając do pierwszej tezy omawianego orzeczenia, z pełną aprobatą należy przyjąć sta-
nowisko SA, w którym stwierdził, że „[…] przed wszczęciem postępowania administracyjnego 
w przedmiocie zmiany podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwościami muszą dojść 
one do porozumienia, na podstawie którego podmiot dysponujący rezerwacją zechce umożliwić 
nabycie tych uprawnień z tego tytułu na inny podmiot wskazując go w trybie art. 122 pt, jako 
nowy podmiot uprawniony, a po wyrażeniu przez niego zgody uruchamiana jest procedura przed 
Prezesem UKE w przedmiocie zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości”. 

Zdaniem Sądu dopuszczalność zawarcia umowy cywilnoprawnej obejmującej wskazanie 
nowego podmiotu uprawnionego wynika wprost z treści artykułu 122 pt, a gdyby taką możliwość 
wykluczyć, to przepis ten stałby się przepisem martwym. Sąd podziela przy tym podglądy doktryny, 
że czynność pomiędzy podmiotami przenoszącymi uprawnienia w zakresie rezerwacji częstotliwo-
ści, ma ściśle cywilnoprawny charakter i pozostaje poza przepisami prawa telekomunikacyjnego 
(Rogalski, 2010; Krasuski, 2015; Piątek, 2013, s. 761–762). 

3 Par. 10 Zasad techniki prawodawczej (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. 2016, poz. 283).
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III.	Podstawy	prawne	przenoszenia	uprawnień	do	częstotliwości
Jak zauważa Sąd, możliwość umownego przenoszenia uprawnień do częstotliwości wyni-

ka bezpośrednio z brzmienia art. 9 ust. 3 dyrektywy ramowej4, co potwierdza także dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/140/WE)5, która zmieniając m.in. dyrektywę ramową 
wprowadza dalsze uelastycznienie przekazywania i dzierżawienia praw do częstotliwości, okre-
ślając je w pkt 40 preambuły jako obrót (trading) obowiązującymi prawami do użytkowania widma 
radiowego.

Przepis art. 9 ust. 3 dyrektywy ramowej w pierwotnym brzmieniu był wspólnotowym źródłem 
przepisu art. 122 pt, który jak wskazano wcześniej, w ust. 8 posługuje się pojęciem „przeniesienia 
rezerwacji częstotliwości”6, będącego publicznoprawnym skutkiem „zmiany podmiotu dysponującego 
rezerwacją częstotliwości”. Natomiast art. 9b dyrektywy ramowej, dodany dyrektywą 2009/140/WE, 
uregulował w sposób jednorodny „przekazywanie lub wydzierżawianie innym przedsiębiorstwom 
indywidualnych praw do użytkowania częstotliwości radiowych”. Wprowadzona w ten sposób in-
stytucja dzierżawy praw do częstotliwości radiowych została implementowana do polskiej ustawy 
poprzez wprowadzenie art. 1221 pt. Zgodnie z tym przepisem, podmiot dysponujący rezerwacją 
częstotliwości może częstotliwości objęte rezerwacją wydzierżawić lub przekazać do użytkowania 
na podstawie innego tytułu prawnego na rzecz innego podmiotu (zob. szerzej: Marciniak, 2013, 
s. 53–64; Adamski, 2008, s. 11–37).

Sąd apelacyjny dwukrotnie powołuje się na art. 1221 pt, jednak pomimo słusznej konkluzji 
tych wywodów, ich związek z instytucją dzierżawy częstotliwości nie jest do końca jasny. Konkluzja 
Sądu, wyróżniona na wstępie jako teza 3 wyroku, brzmi: „nie ma żadnych przeciwwskazań, aby 
podmioty, między którymi ma dojść do przeniesienia uprawnień w zakresie rezerwacji częstotli-
wości ustaliły w drodze nienazwanej umowy cywilnoprawnej warunki przedmiotowego przejścia, 
m.in. w zakresie wysokości, przesłanek i sposobu zapłaty ceny, a także sankcji przysługujących 
względem strony, która nie wykona bądź nienależycie wykona zobowiązania przewidziane umo-
wą”. Motywem odwołania się przez Sąd do art. 1221 pt była najprawdopodobniej chęć wskazania 
na ustawowe ramy swobody kontraktowania w zakresie praw do częstotliwości radiowych. 

Na marginesie można zauważyć, że ustawowe ramy swobody umów w tym zakresie dopusz-
czają zbycie zarówno całości uprawień wynikających z rezerwacji częstotliwości, jak i uprawnień 
dotyczących części zakresu częstotliwości lub części obszaru, na którym częstotliwości mogą 
być wykorzystywane (art. 122 ust. 2 pt). Ponadto, na gruncie art. 114 ust. 1 in fine pt możliwe 
jest także wyodrębnienie i przeniesienie na podstawie czynności prawnej tej części uprawnień 
wynikających z rezerwacji częstotliwości, które obejmują wyłącznie uprawnienie do dysponowa-
nia częstotliwościami na cele związane z uzyskiwaniem pozwoleń radiowych. W konsekwencji 
możliwe jest wskazanie w rezerwacji częstotliwości, zmienianej na podstawie art. 122 pt, obok 

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002).
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca 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.U. UE L 337 z 18.12. 2009 r.)
6 Także w pierwotnym brzmieniu pt, art. 115 ust. 1 pkt 7 przewidywał w ramach rezerwacji częstotliwości rozstrzygnięcie o „możliwości i warunkach 
przenoszenia z inicjatywy dysponującego częstotliwością uprawnień do tej częstotliwości, z zachowaniem warunków ustawowych”. Postanowienie to 
było skorelowane z nieobowiązującym od 21.12013 r. przepisem art. 122 ust. 1 pkt 4 pt, który uzależniał zmianę dysponenta częstotliwości od uwzględ-
nienia takiej możliwości w treści rezerwacji.
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dotychczasowego dysponenta rezerwacji, kolejnego podmiotu, na który przeniesiono uprawnienie 
do uzyskiwania pozwoleń radiowych. 

Druga teza omawianego wyroku określa istotę warunku zawartego w umowie przenoszącej 
prawa do częstotliwości radiowych, uzależniającego skuteczność takiego rozporządzenia od wyda-
nia przez Prezesa UKE decyzji z art. 122 pt. Zdaniem sądu, takie postanowienie umowne stanowi 
warunek prawny (conditio iuris) skuteczności dokonanego mocą czynności prawnej przeniesienia 
praw do częstotliwości. Stanowisko Sądu, zasługujące w całości na aprobatę, zostało poparte 
wypowiedziami judykatury i doktryny, wskazanymi zarówno bezpośrednio przez Sąd Apelacyjny, 
jak i w przytoczeniu wcześniejszego wyroku Sądu Okręgowego w tej sprawie. 

Jak wskazano na wstępie, rozważania Sądu prowadzone były w ramach rozstrzygania po-
wództwa o zapłatę kar umownych. W tym kontekście bardzo istotna jest ta część uzasadnienia 
wyroku, w której Sąd podkreśla swobodę stron w ukształtowaniu nienazwanej umowy cywilno-
prawnej, mającej za przedmiot przeniesienie uprawnień wynikających z rezerwacji częstotliwości. 
Swoboda ta obejmuje m.in. ustalenie wysokości, przesłanek i sposobu zapłaty ceny, a także sank-
cji przysługujących względem strony, która nie wykona bądź nienależycie wykona zobowiązania 
przewidziane umową (teza 3 omawianego orzeczenia).

Ustalenia Sądu dotyczące dopuszczalności, kwalifikacji prawnej oraz konsekwencji czyn-
ności prawnych przenoszących uprawnienia wynikające z rezerwacji częstotliwości zasługują na 
pełną aprobatę, tak ze względu na trafność, jak i uzasadnienie wywodów. Najistotniejsze w tym 
kontekście wydają się wywiedzione na wstępie tezy orzeczenia, potwierdzające dopuszczalność 
zawarcia nienazwanej umowy przenoszącej prawa wynikające z rezerwacji częstotliwości7, pod 
warunkiem (conditio iuris) wydania przez Prezesa UKE decyzji z art. 122 pt, z pełną swobodą 
umawiających się stron co do ustalenia warunków takiego rozdysponowania prawem.
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Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych, 

Wydawnictwo	C.H.	Beck,	Warszawa	2016,	ss.	250

Recenzowana monografia jest pracą zbiorową autorstwa dr Bartłomieja Opalińskiego, prof. 
nadzw. dr hab. Macieja Rogalskiego oraz dr Piotra Brzezińskiego i stanowi efekt realizacji projektu 
badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Gromadzenie i udostępnianie 
danych telekomunikacyjnych”. 

Monografia zawiera wyniki pracy badawczej autorów, przeprowadzonej w celu udzielenia 
odpowiedzi na następujące pytania:
– czy polskie przepisy chronią w sposób wystarczający prawa i wolności obywatelskie;
– czy obowiązujące przepisy są zgodne z prawem Unii Europejskiej i czy pozwalają na nie-

adekwatne (jakościowo i ilościowo) pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych;
– czy proces pozyskiwania danych jest prawidłowy, czy też powinien zostać zmieniony;
– czy funkcjonujące rozwiązania prawne i organizacyjne zapewniają właściwy poziom kontroli 

nad udostępnianiem danych telekomunikacyjnych?
– czy po stwierdzeniu nieważności dyrektywy 2006/24/WE1 istnieją podstawy w krajowym po-

rządku prawnym do zbierania i udostępniania danych telekomunikacyjnych;
– czy powinien być wypracowany nowy model zbierania i udostępniania danych telekomuni-

kacyjnych;
– jak powinien wyglądać nowy model zbierania i udostępnia danych telekomunikacyjnych i we-

dług jakich założeń powinien zostać zbudowany?
Na wstępie należy podkreślić, iż jest to pierwsze opracowanie monograficzne dotyczące 

przedmiotowego zagadnienia. Do tej pory tematyka ta poruszana była jedynie w komentarzach 
do ustaw i artykułach naukowych. Praca ma charakter ściśle naukowy, gdyż przedstawione są 
w niej wyraźne tezy badawcze, którymi zajęli się Autorzy i w oparciu o które zostały sformułowane 
wnioski końcowe.

Pierwsze dwa rozdziały, autorstwa B. Opalińskiego, dotyczą kwestii ustrojowych, związa-
nych z prawem do prywatności i wolnością komunikowania się oraz orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego w zakresie gromadzenia i udostępniania danych.

Pierwszy rozdział stanowi syntetyczne wprowadzenie do zagadnienia wolności komunikowa-
nia się i prawa do prywatności. Autor porusza kwestie związane ze źródłami tych praw i wolności 
oraz źródłami i charakterem ich ograniczeń. B. Opaliński podkreśla wolnościowy charakter komu-
nikowania się, wskazując iż wolność ta nie ma źródła w prawie lecz w wartościach pozaprawnych 
i związana jest z naturą człowieka. Prawo jedynie ją sankcjonuje i wyznacza granice tej wolności. 
W przypadku konfliktu jednostki z organem władzy państwowej, jednostka nie jest zobowiązana 

1 Dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.03.2006 r., w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych 
w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrek-
tywę 2002/58/WE (Dz. Urz. UE L Nr 105, s. 54).
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do podawania źródła tej wolności. Organ państwowy jest natomiast zobowiązany do podania 
podstawy prawnej w przypadku ograniczania tej wolności.

Autor słusznie zauważa, że w zależności od treści komunikatu, różne mogą być konstytucyjne 
podstawy jego ochrony. Jeżeli komunikat zawiera informacje dotyczące życia prywatnego danej 
osoby, to oprócz art. 49 Konstytucji RP (odnoszącego się wprost do wolności i tajemnicy komuni-
kowania się), może być to art. 47 Konstytucji RP (odnoszący się do ochrony życia prywatnego). 

Swoje rozważania B. Opaliński wieńczy kwestią ograniczania wolności i ochrony tajemnicy 
komunikowania się. Wskazuje, iż ograniczenia wynikają zarówno z samego art. 49 Konstytucji 
RP, który tę wolność sankcjonuje, jak i z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP dotyczącego generalnych 
ograniczeń wolności i praw. Ustanawianie konkretnych ograniczeń, Konstytucja RP pozostawia 
ustawodawcy zwykłemu.

Rozdział drugi B. Opaliński poświęca orzecznictwu polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 
dotyczącemu gromadzenia i udostępniania danych telekomunikacyjnych. Zagadnienie to jest 
przez Autora analizowane na  podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. 
w sprawie K 23/112. Sięgnięcie do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wydaje się słuszne, 
gdyż stanowi praktyczne uzupełnienie analizy teoretycznej dokonanej w rozdziale pierwszym. Jest 
to tym istotniejsze, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego współtworzą treść normy prawnej 
w praktyce konstytucyjnej. Autor ukazuje pokrótce rys historyczny oraz motywy wprowadzenia 
przedmiotowych regulacji do polskiego porządku prawnego, a także wskazuje nadmiarowość 
wprowadzonych wówczas środków, np. 24-miesięczny okres retencji czy zbyt szerokie możliwości 
pozyskiwania danych, nieograniczające się do najpoważniejszych przestępstw. Kontrowersyjność 
regulacji krajowej wywołała postępowanie Najwyższej Izby Kontroli (dalej: NIK), przypieczętowane 
wnioskami pokontrolnymi, wskazującymi konieczność wprowadzenia zmian. Wyniki kontroli NIK 
potwierdziły wątpliwości dotyczące regulacji prawnych w tym zakresie. Stanowiły one też asumpt 
do skierowania do Trybunału Konstytucyjnego trzech wniosków – dwóch wniosków Rzecznika Praw 
Obywatelskich oraz wniosku Prokuratora Generalnego. Wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich 
i Prokuratora Generalnego dotyczyły niezgodności poszczególnych przepisów ustaw regulujących 
funkcjonowanie wszystkich uprawnionych podmiotów oraz Służby Celnej z Konstytucją RP oraz 
art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności3. 

W podsumowaniu B. Opaliński stwierdza, iż niezbędne są zmiany niektórych aktów praw-
nych w celu ich dostosowania do przepisów Konstytucji RP. Autor w sposób czytelny prezentuje 
treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r., wskazując, które przepisy zostały 
przez Trybunał Konstytucyjny uznane za niegodne z ustawą zasadniczą i dlaczego. Zwraca on 
również uwagę na stwierdzoną lakoniczność regulacji ustawowych w zakresie korzystania z da-
nych telekomunikacyjnych przez służby policyjne i ochrony państwa, a także na ich niejednoli-
tość i istniejące różnice w tym zakresie, pomiędzy poszczególnymi podmiotami uprawnionymi. 
B. Opaliński uwzględnia w swoim opracowaniu również inną ważną kwestię poruszoną w uza-
sadnieniu orzeczenia, mianowicie zasadność wprowadzenia uprzedniej kontroli udostępniania 
danych dotyczących osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Wartościowe jest także 
wskazanie na praktyczny aspekt konieczności dwukrotnego występowania o te same dane, raz 

2 Wyr. TK z 30.07.2014 r., K 23/11 (OTK-A 2014, Nr 7, poz. 80).
3 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 04.11.1950 r. (Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284 ze zm.).
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dla celów operacyjnych a następnie dowodowych, co wpływa wymiernie na statystyczny wzrost 
liczby zapytań. 

Kolejny, trzeci rozdział recenzowanej monografii, autorstwa P. Brzezińskiego, dotyczy ochro-
ny danych o ruchu i lokalizacji w prawie Unii Europejskiej. Za przedmiot analizy Autor obrał ge-
nezę uchwalenia dyrektywy 2006/24/WE oraz jej relację do dyrektywy 95/46/WE4 i dyrektywy 
2002/58/WE5. 

Autor słusznie wskazuje na dwie główne grupy przyczyn wprowadzenia dyrektywy 2006/24/
WE – proceduralne i faktyczne. Z jednej strony bowiem występował brak zharmonizowania re-
gulacji pomiędzy poszczególnymi państwami albo regulacji takich w ogóle nie było. Z drugiej zaś 
– silnym impulsem do wprowadzenia dyrektywy 2006/24/WE były ataki terrorystyczne w Nowym 
Jorku z 11 września 2001 r. oraz kolejne w Madrycie i Londynie w 2004 i 2005 r.

Piotr Brzeziński w sposób wyczerpujący ukazuje motywy i okoliczności wprowadzenia dyrek-
tywy 2006/24/WE. Autor podkreśla, iż dyrektywa została przyjęta pomimo istniejących od samego 
początku kontrowersji, negatywnej opinii Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych, a także 
braku poparcia ze strony Irlandii oraz Republiki Czeskiej.

W kontekście relacji dyrektywy 2006/24/WE do dyrektywy 2002/58/WE Autor formułuje słusz-
ną tezę, iż dyrektywa 2002/58/WE ma charakter uzupełniający w stosunku do dyrektywy 2006/24/
WE (w zakresie obowiązku zachowania poufności komunikacji) i stanowi niejako lex specialis 
dla niej . Prócz tego ma ona na celu harmonizację przepisów państwowych w zakresie ochrony 
podstawowych praw i wolności. Ponadto Autor trafnie zauważa, iż określenie wzajemnej relacji 
pomiędzy powyższymi dyrektywami, dokonane przez Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu 
w sprawie Digital Rights Ireland i Kärntner Landesregierung6 jest w zasadzie odwzorowaniem art. 11 
dyrektywy 2006/24/WE. Autor podkreśla również, iż kluczowe znaczenie dla kwestii zależności 
pomiędzy wyżej wymienionymi dyrektywami będzie miało orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawach C-203/15 i C-698/157, które w momencie publikacji komentowanej monografii, nie 
było jeszcze wydane8.

IV rozdział komentowanej monografii, również autorstwa P. Brzezińskiego, to obszerna analiza 
stanowiska Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych Digital Rights Ireland i Kärntner 
Landesregierung. Autor rozpoczyna wywód od opisania stanu faktycznego, na kanwie którego 
zapadło orzeczenie, po czym przechodzi do omówienia poszczególnych wad dyrektywy 2006/24/
WE. Na uznanie zasługuje krytyczna analiza samego wyroku, owocująca przykładami słabości 
orzeczenia, takimi jak trudności interpretacyjne czy lakoniczność uzasadnienia w niektórych 
kwestiach (np. ochrony informacji objętych tajemnicą zawodową). Dużą zaletą tego rozdziału jest 
szerokie ujęcie tematu. Autor bada bowiem nie tylko treść samego orzeczenia w sprawie Digital 
Rights Ireland, lecz także inne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału 

4 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych oso-
bowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. UE L Nr 281, s. 31).
5 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.07.2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sek-
torze łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L nr 201, s. 37).
6 Sprawa C-293/12 i C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd p. Minister for Communications, Marine and Natural Resources i inni (C- 293/12) oraz Kärntner 
Landesregierung i inni (C-594/12), pkt 32. [D.Sz.: W orzeczeniu tym, Trybunał  Sprawiedl iwości  określ i ł ,  iż  dyrektywa 2006/24/WE 
wprowadza odstępstwo od zasady ochrony poszanowania prywatności ,  ustanowionego w dyrektywie 95/46/WE oraz dyrek -
tywie 2002/58/WE]. 
7 Sprawa C-203/15 Tele2 Sverige AB/Post-och telestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department/Tom Watson i in. 
(ECLI:EU:C:2016:970).
8 Orzeczenie zostało wydane 21.12.2016 r.
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Praw Człowieka w Strasburgu oraz sądów krajowych – przeprowadzając przekrojową analizę 
porównawczą. Na uznanie zasługuje sformułowanie przez P. Brzezińskiego szeregu trafnych 
interpretacji oraz wniosków de lege ferenda w zakresie polskiego ustawodawstwa regulującego 
gromadzenie i udostępnianie danych. 

Piąty rozdział monografii, pióra P. Brzezińskiego, stanowi niejako podsumowanie poprzed-
niego rozdziału tego Autora, gdyż dotyczy wpływu wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawach 
Digital Rights Ireland i Kärntner Landesregierung na przepisy prawa polskiego. Podkreślenia 
wymaga, że orzeczenie nieważności dyrektywy przez Trybunał w następstwie przeprowadzenia 
postępowania w trybie art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej9 (pytanie prejudy-
cjalne) jest zjawiskiem niesłychanie rzadkim, na co Autor również zwraca uwagę. P. Brzeziński 
trafnie konstatuje, iż mimo braku bezpośredniego wpływu orzeczenia w sprawie Digital Rights 
Ireland na przepisy prawa krajowego obowiązujące w dniu jego wydania, to krajowe sądy i organy 
administracji publicznej muszą interpretować przepisy prawa krajowego w sposób zgodny z pra-
wami podstawowymi, a ustawodawcy krajowi powinni zadbać o zgodność przyszłych przepisów 
z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej10 oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności – określającymi granice ingerencji państwa w prywatność obywateli. 

Podsumowując tę cześć komentowanej monografii, należy podkreślić, iż P. Brzeziński swobod-
nie porusza się w omawianej tematyce, wykazując się przy tym doskonałą znajomością literatury 
przedmiotu oraz orzecznictwa. Jego rozważania są kompleksowe i wyczerpująco udokumentowane. 

Kolejna część komentowanej publikacji, autorstwa M. Rogalskiego, stanowiąca jej szósty 
rozdział, jest analizą polskich przepisów dotyczących gromadzenia i udostępniania danych tele-
komunikacyjnych. Autor sięga w swoich rozważaniach do ustawy – Prawo telekomunikacyjne11, 
kodeksu postępowania karnego12, ustaw kompetencyjnych regulujących działanie tzw. uprawnio-
nych podmiotów13, a także rozporządzeń do wymienionych aktów prawnych. Rozdział ten stanowi 
zatem analizę kompletnego zbioru źródeł prawa w przedmiotowym zakresie i dotyka wzajemnych 
zależności między nimi, co jest szczególnie wartościowe dla osób, którym omawiana tematyka 
nie jest dobrze znana. Autor w swoich rozważaniach prezentuje szereg uwag krytycznych, jak 
choćby tę dotyczącą pozorności wprowadzonej kontroli następczej wniosków o dostęp do da-
nych, dokonywanej przez sąd okręgowy. Na kanwie przeprowadzonej analizy Autor formułuje 
celne wnioski de lege ferenda, w tym dotyczące nieprecyzyjności regulacji – zarówno na gruncie 
ustawy – Prawo telekomunikacyjne, jak i kodeksu postępowania karnego. Analiza ustaw kompe-
tencyjnych dokonywana jest przez pryzmat wyroku TK z 30 lipca 2014 r. (K 23/11)14 orzekającego 
niezgodność niektórych ich przepisów z Konstytucją RP, z uwzględnieniem różnic w zarzutach co 
do poszczególnych ustaw. Autor wzbogaca swoją pracę wieloma praktycznymi przykładami, co 
niewątpliwie podnosi jej walor. Rozważania teoretyczne prowadzone są bowiem przy uwzględnie-
niu pespektywy, praktyk i realiów, w jakich funkcjonują firmy telekomunikacyjne na polskim rynku. 
Słuszne wydaje się być również odniesienie się do kwestii możliwości przekroczenia uprawnień 

 9 Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 47).
10 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C z 2010 r. Nr 83, s. 389). 
11 Ustawa z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne  (Dz.U. 2016, poz. 1489 ze zm.).
12 Ustawa z 06.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.).
13 Ustawa o Kontroli Skarbowej i ustawa o Służbie Celnej zostały uchylone z dniem 1.03.2017 r., na mocy art. 159 ustawy z 16.11.2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2016, poz. 1948).
14 Wyr. TK z 30.7.2014 r., K 23/11, (Dz. U. z 2014 r. poz. 1055).
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przez funkcjonariuszy podczas pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, którego Autor dokonał 
na przykładzie art. 18 ust.  1 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym15.

Rozdział siódmy monografii, którego autorem jest również M. Rogalski, jest omówieniem 
praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących gromadzenia i udo-
stępniania danych telekomunikacyjnych. Tę część recenzowanej pracy należy ocenić wysoko. 
Autor, będący praktykiem z dużym doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej, omawia w tym 
rozdziale szereg realnych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy telekomunikacyjni przy 
realizowaniu obowiązków ustawowych w przedmiotowym zakresie. Wskazuje on na problemy 
interpretacyjne dotyczące niektórych przepisów i wynikające z tego niekiedy różne praktyki pod-
miotów zobowiązanych. W rozdziale tym poruszone są m.in. kwestie żądania danych w sprawach 
innych niż karne, żądania danych za okres wykraczający poza czas ich przechowywania czy też 
wątpliwości dotyczące doręczania postanowień uprawnionych organów.

Ostatni, ósmy rozdział publikacji, autorstwa M. Rogalskiego, stanowi niejako podsumowa-
nie całości i traktuje o pożądanym modelu gromadzenia i udostępniania danych telekomunika-
cyjnych. Autor w sposób kompleksowy formułuje szereg różnorakich wniosków w tym zakresie, 
omawiając pożądane zmiany w prawie oraz ulepszenia organizacyjne i proceduralne. Należy 
zgodzić się formułowanymi przez Autora wnioskami de lege ferenda oraz proponowanymi roz-
wiązaniami o charakterze organizacyjnym. Na szczególną aprobatę zasługuje nadrzędny postu-
lat ograniczenia ilości zapytań, przy uwzględnieniu i wyważeniu potrzeb uprawnionych organów 
z jednej strony oraz ochrony praw i wolności obywatelskich z drugiej. Słuszna wydaje się być 
również propozycja selektywnego, a nie blankietowego gromadzenia danych telekomunikacyj-
nych, a także wprowadzenia zasady subsydiarności przy sięganiu po te dane. Biorąc pod uwagę 
wrażliwość danych transmisyjnych i to, że niekiedy jednorazowe zdarzenie telekomunikacyjne 
może dostarczyć tyle informacji na temat życia prywatnego osoby, co treść komunikatu, należy 
uznać za uzasadniony kolejny pogląd tego Autora, który wskazuje na potrzebę: (1) uprzedniej 
kontroli sądowej wniosków o dane; (2) zarządzania udostępniania danych telekomunikacyjnych 
przez sąd, w formie postanowienia – analogicznie jak ma to miejsce przy zarządzaniu kontroli 
treści przekazu oraz (3) stosowania zasady subsydiarności przy sięganiu po te dane. Na popar-
cie słuszności tego postulatu należy przypomnieć, iż potrzebę wprowadzenia kontroli ex ante 
stwierdził Trybunał Sprawiedliwości w wyroku wydanym 21 grudnia 2016 r. (tj. po dacie publikacji 
monografii), we wspomnianej wcześniej sprawie C-203/15 i C-698/15.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż recenzowana publikacja dotyczy bardzo ważnego i nie-
zwykle aktualnego zagadnienia, które z pewnością stanowić będzie przedmiot wielu kontrowersji 
w przyszłości. Świadczyć może o tym chociażby fakt złożenia w ostatnim czasie projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne16, 
mającego na celu umożliwienie żądania danych telekomunikacyjnych przez sądy cywilne w spra-
wach o ochronę dóbr osobistych, do naruszenia których doszło w Internecie. 

Recenzowana monografia zawiera wyczerpującą i wszechstronną analizę zagadnienia gro-
madzenia i udostępniania danych telekomunikacyjnych oraz formułuje odpowiedzi na podstawione 
pytania badawcze. Jest to zwarta publikacja o dużym walorze praktycznym. Na uznanie zasługuje 

15 Ustawa z 24.06.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1310).
16 Zob. http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-611-2017, (id_presejm 33205, nr projektu 611, rok 2017).
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również wielopłaszczyznowość ujęcia tematu. Autorzy sięgają zarówno do uregulowań konstytu-
cyjnych, ustaw zwykłych, prawodawstwa  UE, jak i orzecznictwa polskiego, unijnego oraz innych 
państw członkowskich UE. Całości obrazu dopełnia analiza praktycznych aspektów związanych 
z gromadzeniem i udostępnianiem danych oraz formułowane wnioski de lege ferenda. Na apro-
batę zasługuje fakt, iż Autorzy nie ograniczają się jedynie do kwestii pozyskiwania danych teleko-
munikacyjnych, ale sięgają niejednokrotnie do zagadnień związanych z kontrolą treści przekazu, 
co niewątpliwie przyczynia się do wzbogacenia publikacji. W książce został przedstawiony nowy 
model gromadzenia i udostępniania danych  telekomunikacyjnych, który może być wskazaniem nie 
tylko dla nauki prawa, lecz także dla ustawodawcy podczas prowadzenia prac dostosowawczych. 

Szkoda, że Autorzy nie przedstawili więcej propozycji określonych rozwiązań praktycznych 
czy legislacyjnych. W kontekście koncepcji nowego modelu gromadzenia i udostępniania danych 
można by było zaproponować konkretne zmiany w ustawie – Prawo telekomunikacyjne, kodek-
sie postępowania karnego czy ustawach kompetencyjnych. Z drugiej strony, należy rozumieć, iż 
recenzowana publikacja jest opracowaniem naukowym mającym na celu rozwiązanie problemu 
badawczego i sformułowanie tez, a stworzenie konkretnych rozwiązań praktycznych może na-
stąpić w późniejszym czasie. 

Z przekonaniem rekomenduję czytelnikom recenzowaną monografię, nie tylko prawnikom, 
lecz także pracownikom firm telekomunikacyjnych mającym praktyczną styczność z zagadnieniem 
gromadzenia i udostępniania danych telekomunikacyjnych.

Daniel	Szmurło	
radca prawny,  kierownik Działu Ustaleń Systemowych T-Mobile Polska S.A.
e-mail: daniel@szmurlo.co
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Centrum Studiów Antymonopolowych 
i Regulacyjnych

prowadzi badania naukowe 

wydaje książki i periodyki,
w tym YARS www.yars.wz.uw.edu.pl 
oraz iKAR www.ikar.wz.uw.edu.pl

organizuje konferencje naukowe i warsztaty 

świadczy usługi doradcze i prowadzi 
szkolenia 

oferuje studia podyplomowe ARIS 
www.aris.wz.uw.edu.pl

prowadzi Otwarte Seminarium Doktoranckie 

współpracuje z instytucjami naukowymi 
w kraju i zagranicą oraz z organami 
regulacyjnymi (UKE, URE, UTK) 


