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Aktualnie i interdyscyplinarnie o telekomunikacji 
(od redaktora prowadzącego)

Po raz kolejny odrębny numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego 
został w całości poświęcony zagadnieniom regulacyjnym i antymonopolowym w telekomuni-
kacji. Główne cechy publikacji zawartych w tym numerze to aktualność i interdyscyplinarny  
charakter. 

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, wprowadzona w życie w roku bieżącym, zasadniczo 
zmieniła sposób kształtowania i egzekwowania obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
w zakresie jakości usług. Kilka miesięcy trwały wspólne prace przedsiębiorców telekomunika-
cyjnych i Urzędu Komunikacji Elektronicznej nad wprowadzeniem uzgodnionego środowiskowo 
mechanizmu kontroli i wdrażania nowych wymagań. Zagadnieniom tym, w szerszej perspektywie 
samoregulacji sektora telekomunikacyjnego, poświęcony jest artykuł Jana Siudeckego na temat 
Memorandum Prezesa UKE oraz sektora telekomunikacyjnego jako instrumentu zapewnienia 
jakości usług telekomunikacyjnych. Nowe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych wpro-
wadzone ostatnią nowelizacją zostały zabezpieczone dodatkowymi sankcjami. Zmianom tym 
poświęcony jest artykuł Mariusza Czyżaka na temat zmian w zakresie odpowiedzialności karnej 
i karnoadministracyjnej w nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. 

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego zasadniczo zmienia warunki prowadzenia go-
spodarki zasobami częstotliwości. Pierwotny model, oparty na administracyjnych rezerwacjach 
częstotliwości na ściśle określony cel i ograniczonych możliwościach zmiany dysponenta często-
tliwości pod kontrolą regulatora, zostanie w ciągu kilku lat przekształcony się w rynek zasobów 
częstotliwościowych, dzierżawionych i udostępnianych na różne cele między zainteresowanymi 
przedsiębiorcami pod ogólnym nadzorem regulatora, który będzie również zobowiązany do stop-
niowego wycofywania ograniczeń dotyczących sposobu wykorzystania częstotliwości przekaza-
nych w ubiegłych latach. Zagadnieniom tym na gruncie prawa unijnego poświęcony jest artykuł 
Bożeny Marciniak na temat przenoszenia i dzierżawy uprawnień do częstotliwości radiowych 
w unijnej polityce częstotliwościowej. 

Do kategorii aktualności w tym numerze należy również zaliczyć przegląd orzecznictwa 
sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji, przygotowany przez Ewę M. Kwiatkowską, 
oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w tej dziedzinie opracowany przez Magdalenę 
Jachimowicz-Rolnik. Nie można odmówić aktualności również recenzjom poświęconym ostatnio 
opublikowanym książkom Mateusza Chołodeckiego na temat sądowej kontroli decyzji Prezesa 
UKE, Marleny Wach na temat roamingu międzynarodowego oraz pracy V. Mayer-Schonbergera 
i K. Cukiera na temat zjawiska Big Data. 

Ze względu na ogromną skalę zjawiska dotyczącego promowania własnych usług przez 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych aktualność zachowują uwagi Patryka Koralewskiego doty-
czące podstaw przetwarzania danych w celach marketingowych w świetle przepisów prawa tele-
komunikacyjnego. Z kolei rozważania M. Wach na temat regulacji roamingu międzynarodowego 
pozwalają na uzyskanie orientacji w aktualnych tendencjach zmian w tej dziedzinie.
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Ważną cechą opracowań publikowanych w tym numerze jest ich interdyscyplinarny charakter. 
Poza opracowaniami o profilu prawniczym, publikujemy również artykuły o orientacji ekonomicz-
nej i ilościowej. Zarys ekonomicznej analizy polityki regulacyjnej w sektorze telekomunikacyjnym 
przedstawia Renata Śliwa, która proponuje schemat analizy relacji zachodzących pomiędzy 
społeczeństwem, politykami, regulatorem i regulowanym przedsiębiorstwem w związku z formu-
łowaniem i realizacją celów regulacyjnych. Z kolei E.M. Kwiatkowska przedstawia aspekty prak-
tyczne stosowania mierzalnych kryteriów oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych. 
Na pograniczu prawa i ekonomii sytuują się rozważania Darii Kosteckiej-Jurczyk na temat testu 
równie efektywnego konkurenta oraz testu hipotetycznie dość efektywnego konkurenta w ocenie 
nożyc kosztowo-cenowych na rynku telekomunikacyjnym. 

Warszawa, 1 grudnia 2013 r.
Stanisław Piątek
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Jan Siudecki*

Memorandum Prezesa UKE oraz sektora 
telekomunikacyjnego jako instrument  

zapewnienia jakości usług telekomunikacyjnych

Spis treści
I. Uwagi wstępne
II. Charakter prawny sankcjonowanej samoregulacji
III. Przyczyny podejmowania inicjatyw samoregulacyjnych i ich sankcjonowania przez regulatora
IV. Memorandum jako odpowiedź na asymetrię informacyjną pomiędzy regulatorem a regulo-

wanymi
V. Wnioski

Streszczenie 
Autor analizuje porozumienie w sprawie jakości usług telekomunikacyjnych zawarte w paździer-
niku 2012 r. pomiędzy Prezesem UKE a dostawcami usług telekomunikacyjnych jako przykład 
sankcjonowanej samoregulacji sektorowej. W artykule przeanalizowane zostały zarówno przy-
czyny podjęcia dobrowolnych zobowiązań przez dostawców usług, jak i przyczyny ich usankcjo-
nowania przez Prezesa UKE. Autor próbuje ocenić charakter prawny zawartego porozumienia, 
a także ustalić, na ile spełnione zostały oczekiwania Prezesa UKE co do zmniejszenia asymetrii 
informacyjnej istniejącej pomiędzy regulatorem a podmiotami regulowanymi. 

Słowa kluczowe: alternatywne formy regulacji; sankcjonowana samoregulacja; jakość usług 
telekomunikacyjnych; Prezes UKE; asymetria informacyjna.

I. Uwagi wstępne
Rozwiązania przyjęte w pakiecie dyrektyw łączności elektronicznej Unii Europejskiej z 2002 r. 

zapewniły istnienie skutecznej konkurencji usługowej na poszczególnych rynkach telekomunika-
cyjnych państw członkowskich. Jednym z tych rozwiązań było zagwarantowanie konsumentom 
szerokiego zakresu uprawnień związanych z wyborem dostawcy usług, pośród których można 
wymienić możliwość zachowania numeru przy zmianie dostawcy usług lub zmianie miejsca za-
mieszkania czy dostęp do jasnej i zrozumiałej informacji o opłatach i taryfach. Niemniej wielość 
dostawców i zróżnicowanie ofert sprawia, że konsumentowi coraz trudniej jest zorientować się 
w dostępnych możliwościach. Umożliwienie konsumentowi dokonania świadomego, najkorzyst-
niejszego wyboru poprzez dopasowanie oferty do własnych potrzeb wymaga zapewnienia mu 

* Urząd Komunikacji Elektronicznej, Departament Prawny, j.siudecki@uke.gov.pl. 
Przedstawione w artykule poglądy autora nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem UKE.
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właściwych informacji1. Na konkurencyjnym rynku telekomunikacyjnym, na którym wymagania 
konsumentów rosną wraz z rozwojem nowych usług, cena usługi przestaje być jedynym kryte-
rium wyboru – ważnym czynnikiem determinującym wybór konsumenta staje się jakość. Jakość 
usług telekomunikacyjnych, a nie jedynie ich cena, wydaje się mieć także zasadnicze znaczenie 
dla przedsiębiorców, którzy coraz częściej sferę obsługi klienta, czy nawet cały model prowa-
dzenia działalności gospodarczej, opierają na usługach telekomunikacyjnych, w szczególności 
na usłudze dostępu do Internetu. Należy przy tym mieć na uwadze, że wzrost konkurencyjności 
rynku nie zawsze będzie wiązał się z polepszeniem jakości usług – konkurencja jakościowa może 
ustępować miejsca konkurencji cenowej, a intensywne dążenie do powiększenia zasięgu sieci 
w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej czy wdrożenie bardziej konkurencyjnej oferty deta-
licznej może prowadzić do spadku jakości usług telekomunikacyjnych. Dlatego też zapewnienie 
konsumentom aktualnej i porównywalnej informacji o jakości usług telekomunikacyjnych stało się 
jednym z zasadniczych celów dokonanej w 2009 r. rewizji ram prawnych łączności elektronicznej 
Unii Europejskiej2. Znowelizowany pakiet dyrektyw telekomunikacyjnych utrzymał nałożone już 
uprzednio na dostawców usług telekomunikacyjnych obowiązki w zakresie badania i publikowania 
informacji o jakości usług, ale także wyposażył krajowe organy regulacyjne w nowe kompetencje 
kontrolne. 

Wskazać przy tym należy, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: Prezes UKE) 
podejmował już wcześniej inicjatywy zmierzające do zapewnienia konsumentom porównywalnej, 
wiarygodnej informacji o jakości usług telekomunikacyjnych. Inicjatywy te szeroko przedstawia 
M. Podolska3. Tutaj wystarczy podkreślić, że nie doprowadziły one do ustanowienia jednolitego 
systemu pomiaru jakości usług na krajowym rynku telekomunikacyjnym. Opracowanie syste-
mowego podejścia do badania jakości usług na polskim rynku telekomunikacyjnym jest zatem 
dopiero przedsięwzięciem do wykonania. Prezes UKE oraz przedstawiciele szeroko pojętego 
rynku telekomunikacyjnego, podpisując w dniu 26 października 2012 r. Memorandum w sprawie 
współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku tele-
komunikacyjnym (dalej: Memorandum) przyjęli, że najbardziej korzystną formułą realizacji tego 
przedsięwzięcia będzie dobrowolne zobowiązanie sektora telekomunikacyjnego. Jak się wydaje, 
forma ta ma w przypadku tego przedsięwzięcia wiele zalet – przede wszystkim pozwala dostaw-
com usług uniknąć ryzyka ewentualnego wdrażania zupełnie nowego systemu badania jakości 
usług, a regulatorowi zaoszczędzić środków na samodzielne opracowanie metodyki badań, która 
opracowywana w ten sposób mogłaby okazać się nieefektywna. Niemniej wskazać należy, że 
dobrowolne formuły uczestnictwa w badaniu jakości usług kończyły się już fiaskiem – regulator 
Irlandzki ComReg, po tym jak w ramach dobrowolnej formuły badania jakości usług zostało jedy-
nie sześciu dostawców usług, zmuszony został do opracowania nowego podejścia, opartego na 
władczych formach działania4. Podobnie zakończyła się próba samoregulacji w zakresie badania 

1 Szerzej na temat asymetrii informacyjnej między abonentem a dostawcą usług por. raport przygotowany przez DigEcon Research dla Australian 
Communications Authority dostępny pod adresem: http://www.acma.gov.au/webwr/_assets/main/lib311946/digecon_research.pdf
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszech-
nej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów, Dz. Urz. UE L 337 z 18.12.2009, s. 11—36.
3 M. Podolska, Memorandum o Jakości – Nowa Inicjatywa Prezesa UKE. Referat wygłoszony na Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 
we wrześniu 2013 r.
4 International Telecommunications Union, ICT Quality of Service Regulation: Practices and Proposals, Background Paper, wrzesień 2006.
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jakości usług w Zjednoczonym Królestwie (projekt Comparable Performance Indicators zastąpio-
ny w 2003 r. projektem TopComm), gdzie problemy z uczestnictwem w systemie dobrowolnym 
doprowadziły do konieczności wprowadzenia systemu przymusowego w 2006 r. 

Niniejsza analiza Memorandum ma stanowić próbę oceny funkcjonowania sankcjonowanej 
samoregulacji sektorowej jako środka realizacji polityki telekomunikacyjnej. Nie zmierza ona do 
szczegółowego opisania rozwiązań wypracowanych w ramach Memorandum, które przedstawione 
zostaną w publicznie dostępnym raporcie końcowym, podsumowującym dorobek wypracowany 
w związku z analizowaną inicjatywą samoregulacyjną (w chwili złożenia niniejszego artykułu do 
publikacji raport jest jeszcze przedmiotem konsultacji między sygnatariuszami). Analiza ta przepro-
wadzona zostanie przede wszystkim w oparciu o stanowiska uczestników analizowanego przed-
sięwzięcia oraz doświadczenie autora wynikające z uczestnictwa z ramienia Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej (dalej: UKE) w jednej z grup roboczych ustanowionych w ramach Memorandum 
oraz w zespole roboczym opracowującym raport końcowy. 

II. Charakter prawny sankcjonowanej samoregulacji
Punktem wyjścia analizy charakteru prawnego dobrowolnego zobowiązania sektorowego, 

jakim jest Memorandum, powinno być powinno być przeanalizowanie go z punktu widzenia form 
działania administracji publicznej. Memorandum, w pkt 5) preambuły stwierdza, że jego sygna-
tariusze mieli na uwadze „tworzenie przez Prezesa UKE przyjaznego środowiska regulacyjne-
go dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych promującego możliwość samoregulacji sektora”. 
Stwierdzenie to prawidłowo określa charakter Memorandum i kierunkuje jego analizę na zagad-
nienia alternatywnych form regulacji. 

W tej sprawie zaznaczyć na wstępie należy, że klasyfikacje koncepcji zaliczanych do alterna-
tywnych form regulacji (np. współregulacja, samoregulacja, prawo miękkie, otwarta metoda koor-
dynacji) są oparte w zdecydowanej większości na poglądach doktryny, którym daleko do spójności. 
Autor przyjął takie rozumienie tych koncepcji, które pozwala na przeanalizowanie Memorandum 
jako formy działania organu administracji publicznej. Przyjęcie tego założenia oznacza po pierw-
sze, że samoregulacji nie można rozpatrywać w kategoriach form działania organu administracji 
publicznej. Samoregulacja nie zakłada bowiem jakiekolwiek uczestnictwa organu, a jedynie usta-
lenie wspólnych reguł przez interesariuszy obowiązujących ich samych. O ile inicjatywy samore-
gulacyjne mogą wpływać na decyzje regulatora, czy i jak regulować, to nie tworzą jednak po jego 
stronie żadnych zobowiązań. Dlatego też jedynie samoregulacja sankcjonowana, a więc taka, 
w której w jakiejś formie uczestniczy organ regulacyjny, może być rozpatrywana z punktu form 
działania administracji publicznej w sferze regulacji. Należy bowiem uznać, że z zasady działania 
organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa wynika, że żadne działanie tego 
organu w sferze publicznoprawnej nie może być rozpatrywane jako nieistotne (niewywołujące 
jakichkolwiek skutków) w zakresie zadań, jakie organ ten zobowiązany jest realizować. Z punktu 
widzenia form działania organu administracji publicznej istotne są zatem dopiero „sankcjonowane” 
inicjatywy samoregulacyjne, tj. takie, wobec których organ administracji publicznej zajmuje mniej 
lub bardziej sformalizowane stanowisko (np. zawiera z interesariuszami porozumienie, wydaje 
rekomendację lub obejmuje „patronat” nad takim przedsięwzięciem w inny podobny sposób). 
W tym miejscu należy jeszcze zaznaczyć, że różnica między sankcjonowaniem samoregulacji 
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a współregulacją polega na tym, że dobrowolne podjęcie zobowiązań w ramach współregulacji 
znajduje wyraźną podstawę w przepisach prawa, natomiast sankcjonowanie samoregulacji podej-
mowane jest na podstawie ogólnych przepisów kompetencyjnych organu administracji publicznej. 
Z tej przyczyny środki współregulacyjne budzą zdecydowanie mniejsze kontrowersje z punktu 
widzenia legalności działania organu administracji publicznej. 

Odnosząc powyższe rozważania do Memorandum, należy ocenić zatem, że stanowi ono 
środek regulacyjny, który można ująć jako samoregulację sektora telekomunikacyjnego usank-
cjonowaną przez Prezesa UKE w formie publicznoprawnego porozumienia, którego podstawą 
prawną są ogólne normy kompetencyjne Prezesa UKE. Analiza skutków prawnych, jakie wywo-
łuje porozumienie, takie jak Memorandum, jest zadaniem niełatwym, głównie dlatego, że działa-
nie w formie porozumienia nieuregulowanego prawnie w wyczerpującym zakresie jest instytucją 
rzadko stosowaną, która do tej pory nie była przedmiotem weryfikacji przed sądem. 

Zarówno Sygnatariusze, jak i Prezes UKE zgodzili się, że Memorandum dotyczy określenia 
jednolitych zasad (sposobu) wykonania obowiązków ciążących na dostawcach usług telekomu-
nikacyjnych w odniesieniu do pomiaru jakości usług i informowania abonentów o wynikach tych 
pomiarów (w szczególności chodzi tu o obowiązki wynikające z art. 62a i art. 63 Pt5. Ta formuła 
pozostaje spójna z poglądem, że Memorandum, jako inicjatywa samoregulacyjna, pozostaje 
bez wpływu na samo istnienie obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wynikających 
z przepisów prawa oraz bez wpływu na kompetencje Prezesa UKE w tym przedmiocie. Oznacza 
to, że dostawca usług nie może powołać się na uczestnictwo w systemie ustanowionym w ramach 
Memorandum, aby uniknąć kontroli Prezesa UKE w zakresie wykonywania obowiązków związanych 
z jakością usług. Bezsprzecznie, publicznoprawne porozumienie zawarte na podstawie ogólnych 
norm kompetencyjnych organu administracji publicznej nie może prowadzić do wyłączenia ustawo-
wych zadań tego organu. Nie można także przyjąć, że przystąpienie do Memorandum ustanawia 
niewzruszalne domniemanie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
Konkretne okoliczności, charakterystyczne dla danego przypadku mogą bowiem powodować, że 
rozwiązania wypracowane w związku z Memorandum nie będą stanowiły prawidłowego wypeł-
nienia odpowiednich obowiązków przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym. Powyższe nie 
oznacza jednak, że należy bez zastrzeżeń dopuścić sytuację, w której Prezes UKE ignoruje fakt 
zawarcia Memorandum. Zasada zaufania do władzy publicznej wymaga bowiem, aby organy tej 
władzy nie wprowadzały regulowanych w błąd oraz, aby nie odstępowały bez uzasadnienia od 
raz przyjętego sposobu działania, niezależnie od tego czy sposób ten przyjęty został w ramach 
stosowania prawa w sposób władczy, czy nie. Przykładowo, skoro Prezes UKE zaaprobował 
metodykę pomiarów wypracowaną w ramach Memorandum, mógłby skutecznie podważyć jej 
prawidłowość (np. w ramach stosowania art. 62a ust. 2 Pt) jedynie wówczas, gdyby skutecznie 
wykazał, że metodyka ta nie gwarantuje użytkownikom końcowym przejrzystych informacji o pa-
rametrach jakościowych usługi lub nie zapewnia rzetelnego pomiaru z uwagi na konkretne oko-
liczności, charakterystyczne dla indywidualnego przypadku, albo sposób realizacji tej metodyki. 

W toku prac w ramach Memorandum niejednokrotnie dyskusje koncentrowały się na tym, 
w jaki sposób i jakim stopniu jego strony są związane postanowieniami zawartego porozumienia. 
Przykładowo, sprzeciw Sygnatariuszy wzbudziła informacja o planowanym przez Prezesa UKE 

5 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.); dalej: Pt.
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uruchomieniu aplikacji internetowej, umożliwiającej abonentom zdalne zmierzenie jakości dostępu 
do Internetu w ramach Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej6. Prezes UKE 
planował, na podstawie danych uzyskanych z tego narzędzia, opracowanie mapy jakości usługi 
dostępu do Internetu. Odnosząc się do tego projektu Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (da-
lej: PIIT) w stanowisku z dnia 5 kwietnia 2013 r. stwierdziła: „Podjęte przez Prezesa UKE działania 
w zakresie alternatywnych wobec Memorandum rozwiązań […] poddaje w wątpliwość zarówno 
celowość prac w ramach Memorandum, skoro i tak niezależnie od wypracowanych rozwiązań 
w ramach Memorandum Prezes UKE zamierza zastosować alternatywne metodologie pomiarów”. 
Sygnatariusze zrzeszeni w PIIT oczekiwali zatem od Prezesa UKE ograniczenia działań, które 
oceniali jako zakłócające prace realizowane w ramach Memorandum. Można przyjąć, iż pogląd ten 
wynikał z przekonania, że Memorandum, jako umowa, powinno korzystać z charakterystycznej dla 
umów prawa cywilnego lojalności w jej wykonaniu, wynikającej m.in. z równorzędności stron takich 
umów. Lojalność tę można ująć jako zasadę, zgodnie z którą strona umowy nie powinna podejmo-
wać czynności mogących utrudnić wykonanie zobowiązania drugiej stronie lub zniweczyć korzyści, 
jakie druga strona spodziewa się odnieść z tytułu zawarcia umowy. Podany przykład kontestacji 
przez Sygnatariuszy próby stworzenia mapy jakości usług telekomunikacyjnych dobrze obrazuje 
zasadniczy problem sankcjonowania samoregulacji w formie publicznoprawnego porozumienia. 
Problem ten wynika z działania organu jako formalnie równorzędnej strony umowy, którą organ 
traktuje jako środek służący realizacji jego zadań, w sytuacji, gdy organ w sferze prawa publicz-
nego, realizując powierzone mu zadania, co do zasady zachowuje pozycję nadrzędną (wówczas, 
gdy stosuje władcze formy działania). Konflikt ten nie przejawia się oczywiście w możliwości narzu-
cenia przez organ drugiej stronie umowy zobowiązań, jakie ma podjąć. Chodzi tu raczej o konflikt 
powstający na tle tych elementów kontraktu i sposobu jego wykonania, które nie zostały w nim 
wprost wyrażone. W odniesieniu do organu administracji publicznej będzie to przede wszystkim 
korzystanie z uprawnień niewładczych w sferze, którą organ ten starał się uregulować, zawierając 
umowę sankcjonującą samoregulację. Uprawnienia władcze jako wynikające wprost z przepisów 
prawa są w sposób oczywisty niewyłączalne w drodze jakiegokolwiek porozumienia. Twierdzenia, 
że organ nie powinien podejmować działań władczych z uwagi na usankcjonowanie samoregula-
cji są oczywiście niesłuszne. Konsekwencją postrzegania przez podmiot samoregulujący umowy 
w swej istocie publicznoprawnej (dotyczącej przecież praw i obowiązków publicznoprawnych, a nie 
działalności w sferze majątkowej) tak, jakby była to umowa prawa prywatnego prowadzi do wnio-
sku, że organ administracji jest równorzędnym partnerem i należy oczekiwać od niego lojalności 
w realizacji kontraktu, takiej jakiej oczekuje się od innego podmiotu prawa prywatnego. Nie jest to 
oczekiwanie całkowicie nieuzasadnione, natomiast wydaje się, że organ administracji publicznej, 
który ma się kierować prawnie przewidzianymi przesłankami i koniecznością efektywnej realizacji 
swoich zadań, nie jest w stanie dochować takiej lojalności, jaka charakteryzować powinna strony 
umowy prawa prywatnego i nie można oczekiwać, że organ zrezygnuje z realizacji inicjatywy, 
którą postrzega jako konieczną do wykonania powierzonych mu zadań, nawet wtedy, gdy nie jest 
ona zbieżna z interesem podmiotu, z którym organ zawarł publicznoprawne porozumienie. Należy 
jednak podkreślić, że organ, nawet wtedy, kiedy działa w formach niewładczych, nie powinien 
podejmować inicjatyw ze sobą sprzecznych, ponieważ takie postępowanie w każdym przypadku 

6 Pobrano z: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/.
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będzie podważało zaufanie do władzy publicznej. Jedynie na marginesie poczynionych uwag 
można wspomnieć, że wspomniana aplikacja przygotowana przez Prezesa UKE bardziej miała 
charakter uzupełniający niż konkurencyjny wobec Memorandum. Rozstrzygnięcie problemu z nią 
związanego stało się jednakże bezprzedmiotowe w obliczu rezygnacji przez Prezesa UKE z pro-
jektu omawianej aplikacji. Dyskusja, jaka miała miejsce w toku prac Memorandum w związku z 
tą aplikacją, wydaje się dobrze obrazować jakiego rodzaju problemy w zakresie oceny skutków 
prawnych wiążą się ze stosowaniem samoregulacji.

III. Przyczyny podejmowania inicjatyw samoregulacyjnych  
i ich sankcjonowania przez regulatora

Memorandum dobrze obrazuje mechanizm samoregulacji sektora i stanowi potwierdzenie 
poglądów doktryny dotyczących przyczyn, dla których przedsiębiorcy angażują się w inicjatywy 
samoregulacyjne. W tej sprawie doktryna europejska jest zgodna, że chodzi tu głównie o zagro-
żenie podjęciem władczych działań przez regulatora lub podjęciem inicjatywy legislacyjnej przez 
ustawodawcę7. Wydaje się, że ta „groźba regulacji” stanowiła także motywację do podjęcia zo-
bowiązań w ramach Memorandum. Przyczyny jego zawarcia związane były bezpośrednio z za-
miarem przyjęcia rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw łączności na podstawie 
art. 63 ust. 3 Pt. Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących jakości poszczególnych 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz treści, formy, terminów i sposobu publiko-
wania przez dostawców usług informacji o jakości świadczonych przez nich usług przygotowany 
został w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury już w czerwcu 2010 r. Jednakże prace legisla-
cyjne dotyczące tego projektu zostały wstrzymane, jak się wydaje, z uwagi na nowelizację Prawa 
telekomunikacyjnego transponującą nowelizację pakietu dyrektyw łączności elektronicznej Unii 
Europejskiej z 2009 r. do polskiego porządku prawnego. Kwestia jakości usług i ewentualnego 
wydania rozporządzenia pojawiła się ponownie w 2012 r. po uchwaleniu wspomnianej nowelizacji 
Pt, jednakże wówczas wydanie rozporządzenia na podstawie art. 63 ust. 3 Pt zostało ponownie 
wstrzymane, tym razem z uwagi na wyłaniającą się ideę zawarcia Memorandum. Zamiar wydania 
omawianego rozporządzenia znany był środowisku telekomunikacyjnym, jego projekt był bowiem 
przedmiotem wstępnych konsultacji ze środowiskiem. Ponadto, należy podkreślić, że Prezes 
UKE, wraz z wdrożeniem nowelizacji pakietu dyrektyw łączności elektronicznej z 2009 r. zyskał 
uprawnienia, które w razie ich wykorzystania stanowiłyby poważną ingerencję w funkcjonowanie 
poszczególnych dostawców usług (mowa tu przede wszystkim o możliwości określenia przez 
Prezesa UKE minimalnych wymogów w zakresie jakości usług telekomunikacyjnych na podstawie 
art. 63 ust. 2a Pt). Narzucenie czy to w drodze rozporządzenia, czy to w drodze decyzji Prezesa 
UKE sposobu przeprowadzania pomiarów jakości usług mogłoby oznaczać dla przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych konieczność poniesienia znaczących kosztów związanych z dostosowaniem 
funkcjonujących już systemów pomiarowych bądź wdrożeniem zupełnie nowych. Wydaje się rów-
nież, że niedostateczny poziom koordynacji sposobu przeprowadzania pomiarów, jaki zapewnia-
łoby rozporządzenie czy tym bardziej decyzja Prezesa UKE, mógłby w niektórych przypadkach 
wpływać na zachwianie warunków konkurencyjnych na rynku. Wykonywanie w różny sposób 
7 A. Heritier, S. Eckert, New Modes of Governance In the Shadow of Hierarchy: Self-Regulation by Industry In Europe, EUI Working Papers, RSCAS 
2007, No. 20, s. 2; K. Segerson, T. Miceli, Voluntary Approaches to Environmental Protection, The Role of Legislative Threats. Dokument roboczy nr 21 
Fondazione Eni Enrico Mattei, Mediolan 1997; G. Helfteck, Legislative Threats, „Stanford Law Review” 2008, No. 61.
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obowiązków wynikających z rozporządzenia, czy wydanie decyzji Prezesa UKE wobec niektó-
rych jedynie dostawców usług, mogłoby prowadzić do nieporównywalności informacji o jakości 
usług poszczególnych dostawców. W tej sytuacji zrozumiała staje się chęć rynku, po pierwsze, 
do zagwarantowania sobie wpływu na ostateczny kształt systemu pomiaru jakości usług, tak aby 
jego wdrożenie wymagało jak najmniejszych nakładów, a po drugie, zapewnienia równych szans 
poprzez ustanowienie jednolitego systemu pomiaru jakości usług obowiązującego przynajmniej 
większość uczestników rynku (tzw. level playing field). 

Jeżeli chodzi natomiast o motywację regulatora do włączania się w alternatywne formy re-
gulacji, takie jak Memorandum, to w nauce przedmiotu generalnie wskazuje się, że mechanizmy 
samoregulacyjne z udziałem regulatora stosowane są wówczas, gdy regulator, wymagając wiedzy 
i doświadczenia, „zleca” sformułowanie polityki czy konkretnych rozwiązań przedstawicielom regu-
lowanego sektora, poza formalnymi (administracyjnymi czy legislacyjnymi) procedurami formuło-
wania i wdrażania polityki. Po stronie regulatora główną motywacją sankcjonowania samoregulacji 
jest chęć zminimalizowania asymetrii informacyjnej, a zatem zjawiska braku wiedzy po stronie 
regulatora co do użyteczności i efektywności stosowanych (oraz alternatywnych) w danym sek-
torze rozwiązań, technologii i procedur, istniejących rodzajów ryzyka czy szans8. Jak się wydaje 
zjawisko asymetrii informacyjnej jest szczególnie charakterystyczne dla regulacji ex ante, stoso-
wanej wobec rynków infrastrukturalnych, która ma na celu określenie zachowania regulowanych 
podmiotów na przyszłość, a nie jedynie określenie skutków prawnych działań już dokonanych, jak 
to się dzieje w przypadku regulacji ex post9. Niezbędną do regulacji wiedzę posiadają oczywiście 
członkowie danego sektora, jednakże ponieważ to właśnie oni podlegają regulacji albo w ogóle 
nie są zainteresowani dzieleniem się wiedzą, albo używają jej, aby efektywnej regulacji uniknąć 
(tzw. regulatory capture). Regulator, włączając interesariuszy do formułowania swoich rodzajów 
polityki liczy, że w ten sposób przezwycięży niechętną (a czasem wręcz wrogą) wobec regulacji 
postawę i wypromuje podejście zaangażowane. W rezultacie efekty samoregulacji, w porównaniu 
ze środkami władczymi, powinny okazać się bardziej efektywne w kategoriach zaangażowania 
zasobów i lepiej dopasowane do realizacji projektowanych celów. 

Jeżeli chodzi o oczekiwane zaangażowanie przedsiębiorców w opracowanie systemu badania 
jakości usług telekomunikacyjnych, to prace na wstępnym etapie z pewnością nie charakteryzo-
wały się zaangażowaniem Sygnatariuszy na pożądanym poziomie. Po sześciu miesiącach prac, 
w maju 2013 r. Prezes UKE komunikował na witrynie internetowej UKE: „[…] spośród wszystkich 
39 Sygnatariuszy Memorandum o jakości jedynie kilku wykazuje się aktywnością w pracach me-
rytorycznych i istotnym wkładem. Brak aktywności szerokiego grona Sygnatariuszy Memorandum, 
wpływa istotnie na tempo pracy, a tym samym na założony harmonogram, który przewidywał 
sfinalizowanie prac do końca 2013 r.”10 Dodać należy, że jedynie najwięksi przedsiębiorcy te-
lekomunikacyjni czynnie brali udział w pracach nad opracowaniem wskaźników, a wśród nich 
szczególnie aktywni byli operatorzy sieci ruchomych. Ponadto, nawet zaangażowanie tych przed-
siębiorców malało, gdy od określenia nazwy wskaźnika, jego definicji czy miary przechodzono do 

 8 Więcej na ten temat por. T. Lewis, M. Poitevin, Disclosure of Information in Regulatory Proceedings, Centre interuniversitaire de recherché en ana-
lyse des organizations, Montreal, styczeń 1995; C. Coglianese, R. Zeckhauser, E. Parson, Securing Information for Power: Informational Strategy and 
Regulatory Policy Making, John F. Kennedy School of Government Faculty Research Working Paper Series, maj 2004.
 9 M. Tatcher, Europe and the reform of national regulatory institutions: a comparison of Britain, France and Germany, Paper for Council of European 
Studies Conference 15th conference, Chicago 2006, s. 4.
10  Komunikat dostępny pod adresem: http://www.uke.gov.pl/stan-prac-w-ramach-memorandum-o-jakosci-12432.
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opracowania bardziej skomplikowanych i wymagających dzielenia się własnym know-how kwestii, 
takich jak metoda pomiaru, warunki środowiskowe czy kalkulacja wskaźnika. W takich sytuacjach 
przedsiębiorcy nierzadko odmawiali dzielenia się wiedzą, twierdząc, że tego typu dane stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.

Dalsza analiza Memorandum koncentrować się będzie na opisaniu tych jego elementów, 
które wzbudziły najwięcej sporów wśród Sygnatariuszy. Prześledzenie dyskusji w tych kwestiach, 
którym rozwiązaniu uczestnicy Memorandum poświęcili najwięcej uwagi, powinno pozwolić na 
ustalenie, na ile oczekiwania w zakresie zmniejszenia asymetrii informacyjnej zostały spełnione 
oraz na ustaleniu, jakie przeszkody spełnienie tych oczekiwań utrudniały. 

IV. Memorandum jako odpowiedź na asymetrię informacyjną 
pomiędzy regulatorem a regulowanymi

Pierwszą z zasadniczych kwestii z punktu widzenia przyszłego systemu pomiaru jakości 
usług telekomunikacyjnych, którego wypracowanie projektowano, zawierając Memorandum, była 
kwestia ilości wskaźników, które podlegałyby pomiarom. UKE na wstępie prac zaproponowało 
listę 37 wskaźników. Propozycja UKE spotkała się jednak z krytyką Sygnatariuszy. Sygnatariusze 
wskazywali bowiem, że celem Memorandum jest zapewnienie konsumentom zrozumiałej, łatwo 
porównywalnej informacji o jakości usług poszczególnych dostawców. Natomiast tak obszerna lista 
wskaźników osiągnięcie tych celów by niweczyła – abonentowi trudno byłoby zestawić 37 różnych 
wskaźników, w dodatku takich, które mierzą jakość usług coraz mniej popularnych (np. usługi 
oparte na protokole transferu plików FTP czy protokołach POP3/SMPT) lub które mierzą jedy-
nie fragment procesu świadczenia usługi (tak było w przypadku wskaźników zaproponowanych 
dla usługi SMS: SMS Service Non-Accessibility MO, SMS Accses Delay MO, SMS Completion 
Failure Ratio, SMS End – to-End Delivery Time). Stanowisko przedsiębiorców telekomunikacyj-
nych poparte zostało przez Instytut Łączności, który również wskazał na konieczność ograniczenia 
ilości wskaźników do niezbędnego minimum. Ostatecznie przyjęto, że tzw. wskaźniki techniczne 
obejmą: skuteczność połączeń telefonicznych, wskaźnik połączeń przerwanych oraz wskaźnik 
jakości mowy dla usług głosowych, wskaźnik prędkości transmisji danych (upload/download) 
i wskaźnik opóźnienia dla usługi dostępu do Internetu oraz procent wiadomości dostarczanych 
w ciągu 10 sekund dla usługi SMS. Oprócz powyższych wskaźników „technicznych” przyjęto 
dwa wskaźniki tzw. administracyjne, które miały zostać opracowane w ramach Grupy Roboczej 
ds. Wskaźników Administracyjnych (tzw. GRA). Ustalono, że dostawcy usług mierzyć będą dwa 
wskaźniki. Pierwszy z nich to wskaźnik poprawności faktur, który zgodnie z podjętymi ustaleniami 
„pokazuje klientowi w jakim procencie operator poprawnie wystawia faktury”. Drugim wskaźni-
kiem „administracyjnym” został średni czas oczekiwania na połączenie z personelem, który ma 
pokazywać klientowi, ile czasu przeciętnie będzie musiał poczekać na połączenie z konsultantem. 

Ustalenie listy wskaźników podlegających pomiarom pozwoliło na rozpoczęcie opraco-
wania rozwiązań szczegółowych. Szybko okazało się jednak, że pomiędzy Prezesem UKE 
a Sygnatariuszami nie ma zgody w kwestii najbardziej zasadniczej, to jest w kwestii przedmiotu 
Memorandum. Pkt 1 lit. b) Memorandum stwierdzał, że przedmiotem Memorandum jest wspólne 
ustalenie, przez Inicjatora (Prezesa UKE) i Sygnatariuszy, metodyki dokonywania obiektywnego 
pomiaru wskaźników jakości. W ocenie przedstawicieli UKE postanowienie to dotyczyło takich 
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kwestii, jak: sposób pomiaru (metody zbierania danych: aktywna bądź bierna obserwacja ruchu 
rzeczywistego), miejsce pomiaru (punkty strategiczne monitorowania sieci dostępowych w rejonach 
o różnym zagęszczeniu użytkowników Internetu, tj.: aglomeracje miejskie, miasta i miejscowości, 
obszary wiejskie), pory dnia wykonania pomiarów, liczba prób testowych dla osiągnięcia właściwej 
dokładności pomiarów, sprawozdawczość z przeprowadzonych badań, metody analizy wyników 
i ich prezentacja. W ocenie Sygnatariuszy postanowienie to dotyczyło natomiast, oprócz wyżej 
wymienionych elementów, także określenia tego, kto ma prowadzić pomiary (każdy dostawca 
odrębnie, jeden podmiot wybrany przez dostawców, czy UKE) i czy pomiary te wykonywane po-
winny być jednocześnie dla wszystkich Sygnatariuszy, czy też nie. 

Na konieczność koordynacji pomiarów zwracali uwagę głównie operatorzy sieci ruchomych. 
O ile w sieciach stacjonarnych pomiary dadzą wiarygodne i porównywalne wyniki, gdy są wyko-
nywane za pomocą sond stacjonarnych, o tyle w sieciach ruchomych, taki model nie dałby pożą-
danych rezultatów ze względu na specyfikę sieci ruchomych (wpływ warunków atmosferycznych 
na propagację fal radiowych czy możliwość poruszania się abonenta w trakcie używania urządze-
nia końcowego). Operatorzy sieci ruchomych wskazywali, że ze względu na sposób korzystania 
z ich sieci, pomiary w sieciach ruchomych powinny odbywać się z wykorzystaniem tzw. drive te-
stów, a zatem w modelu, w którym pomiaru dokonuje poruszający się, odpowiednio wyposażony 
pojazd, a nie sonda stacjonarna. Jednakże uzyskanie porównywalnych wyników w tym modelu 
wymaga, aby pomiar dla każdej sieci dokonany był w tym samym czasie i miejscu i w tych sa-
mych warunkach (a zatem aby dokonywał ich równocześnie ten sam pojazd). Inaczej pomiary 
nie będą porównywalne, w tym znaczeniu, że nie dadzą wyników, których porównanie dawałoby 
rzeczywisty obraz jakości usług świadczonych w poszczególnych sieciach. Dlatego też, opera-
torzy sieci ruchomych wskazali, że naczelną zasadą pomiarów w sieciach ruchomych powinna 
być jednoczesność pomiarów. Zgodnie z tą zasadą w tym samym czasie wykonywane są testy 
(pomiary) operatorów ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych przy użyciu jednostki/
jednostek pomiarowych wyposażonych w tyle kanałów pomiarowych, ile potrzeba do dokonywa-
nia jednoczesnych pomiarów dla wszystkich operatorów. Ponadto, z oczywistych względów, za-
gwarantowana być musi niezależność podmiotu realizującego pomiar. Sygnatariusze stanęli na 
stanowisku, że przeprowadzenie pomiarów w sieciach ruchomych o porównywalnych wynikach 
jest możliwe jedynie w wyżej opisanych warunkach.

Obawy UKE przed poruszaniem tej problematyki w ramach Memorandum związane były 
przede wszystkim z opiniami części sygnatariuszy, że to UKE powinno badać jakość usług, a nie 
poszczególni dostawcy usług. Pogląd UKE, że to obowiązkiem dostawców usług jest pomiar 
jakości, wynikał z przekonania, że skoro to dostawcy publicznie dostępnych usług telekomuni-
kacyjnych są zobowiązani publikować aktualne informacje o jakości usług na podstawie art. 63 
ust. 1 Pt, to oni też powinni przeprowadzać pomiary, które informacji tych dostarczą. Pogląd ten 
wspierały wnioski z analizy przygotowanej przez A.T. Kearney, jaką UKE zleciło jeszcze w maju 
2010 r.11 Przedstawiciele UKE, podzielając poglądy Sygnatariuszy co do większej efektywności 
pomiarów skoordynowanych (w porównaniu z pomiarami wykonywanymi przez każdego dostawcę 

11 Dokument dostępny pod adresem: http://www.atkearney.com/paper/-/asset_publisher/dVxv4Hz2h8bS/content/telecommunication-measuring-quality 
-of-service/10192.
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samodzielnie), nie dostrzegali przyczyny, dla której kwestie kto i kiedy ma przeprowadzać pomiary 
musiałyby być ustalane w ramach Memorandum, a nie w gronie samych przedsiębiorców.

Pomimo negatywnego stanowiska UKE Sygnatariusze powołali Grupę Roboczą do spraw 
Organizacyjno-Prawnych (dalej: GROP), która miała za zadanie określić kto i na jakich zasadach 
będzie przeprowadzał pomiary jakości. Przedstawicielom UKE, w obliczu takiego obrotu sprawy, 
pozostało tylko uznać, że GROP może działać w ramach organizacyjnych Memorandum (a więc 
także i przy udziale przedstawicieli UKE), natomiast ustalenia, jakie w ramach tej grupy roboczej 
zapadną, nie będą stanowiły „dorobku” Memorandum. Stanowisko to jednakże na koniec obrad 
zostało zweryfikowane, a ustalenia dotyczące organizacji pomiarów ostatecznie znajdą się w ra-
porcie końcowym z prac w ramach Memorandum. 

Jak to już zostało zaznaczone prace prowadzone w ramach GROP zmierzały do ustalenia 
przede wszystkim podmiotu, który pomiary jakości usług będzie przeprowadzał. Rozpatrywane 
były następujące scenariusze:
1) UKE realizuje pomiary samodzielnie;
2) pomiary realizuje podmiot trzeci na zlecenie UKE, a sygnatariusze przedsięwzięcie to finansują;
3) pomiary realizuje podmiot trzeci, finansowany przez sygnatariuszy; UKE publikuje wyniki 

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej UKE;
4) pomiary realizuje każdy przedsiębiorca samodzielnie według ustalonej w ramach Memorandum 

metodyki pomiarów.

Już na wstępnym etapie analiz okazało się, że należy odrzucić scenariusz drugi, ze względu 
na wątpliwości co do podstawy prawnej realizacji takiej formy współpracy. Chociaż początkowym 
celem Prezesa UKE było zapewnienie pomiarów jakości usług w formule odpowiadającej scena-
riuszowi czwartemu, to jednoznaczne stanowisko większości operatorów sieci ruchomych (oraz 
tych operatorów sieci stacjonarnych z grup kapitałowych, w skład których wchodzą także opera-
torzy sieci ruchomych) doprowadziło do rewizji tego stanowiska UKE. Tylko jeden z operatorów 
infrastrukturalnych sieci ruchomych opowiedział się za wariantem, w którym każdy dostawca 
usług przeprowadza badania samodzielnie. Stanowisko swoje motywował wdrożeniem takiego 
właśnie modelu badania jakości usług w swojej sieci i w konsekwencji brakiem uzasadnienia dla 
dodatkowych kosztów związanych ze zmianą dotychczasowego systemu w przypadku wybo-
ru tego scenariusza. Jak wyżej wskazano, w ocenie Sygnatariuszy zastosowanie scenariusza 
czwartego dawałoby nieporównywalne wyniki, jeżeli chodzi o pomiary wskaźników technicznych 
jakości usług – wyniki tych pomiarów zależne są bowiem od aktualnego ruchu w sieci, obszaru 
w którym pomiar jest przeprowadzany czy (w przypadku sieci ruchomych) chociażby warunków 
atmosferycznych. Ponadto, przeprowadzanie badania jakości usług samodzielnie przez każdego 
dostawcę usług dawałoby wyniki niewiarygodne – nawet bowiem jeżeli badania byłyby wykony-
wane według tej samej metodyki, to wciąż istniałyby możliwość wykonywania badań w warunkach 
najbardziej sprzyjających czy ryzyko manipulowania danymi. To rozwiązanie wymagałoby zatem 
stałej kontroli i zaangażowania znacznych zasobów. Można także przyjąć, że pomiary przeprowa-
dzane samodzielnie przez każdego dostawcę usług byłyby mniej wiarygodne dla konsumentów 
niż pomiary przeprowadzane przez podmiot trzeci lub UKE. Dyskusja w ramach GROP skupiła 
się zatem na wyborze jednego z dwóch scenariuszy: scenariusza wykonywania pomiarów przez 
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UKE i scenariusza, w którym pomiary wykonuje podmiot trzeci na zlecenie Sygnatariuszy (tzw. wa-
riant konsorcjum). Za pierwszym z tych scenariuszy zdecydowanie opowiadali się Sygnatariusze. 
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji w jednym ze swoich stanowisk stwier-
dziła, że „analiza poszczególnych metod wskazuje, iż zapewnienie obiektywnych i efektywnych 
kosztowo pomiarów jakości usług na potrzeby wskaźników technicznych będzie możliwe jedynie 
w wariancie, w którym pomiary takie zostaną przeprowadzone przez Prezesa UKE, bądź przez 
podmiot trzeci na zlecenie Prezesa UKE”. O braku możliwości zaakceptowania tego scenariusza 
przesądził przede wszystkim brak gotowości UKE do poniesienia kosztów przeprowadzenia po-
miarów jakości usług. Ponadto, jak się wydaje, podstawa prawna przeprowadzania tego rodzaju 
kontroli działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych byłaby co najmniej wątpliwa. Zgodnie 
z art. 199 Pt Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz po-
stanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki częstotliwościami lub spełniania wymagań do-
tyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Prezes UKE nie ma natomiast kompetencji do 
kontrolowania dobrowolnych zobowiązań sektorowych. A zatem kontrola jakości usług, na potrzeby 
Memorandum, odbywać by się mogła jedynie w ramach kontroli wykonywania obowiązków wyni-
kających z przepisów prawa bądź decyzji (chodzi tu o sytuację, w której Prezes UKE kontroluje 
wykonanie odpowiednich przepisów prawa, posługując się metodyką wypracowaną w ramach 
Memorandum, bez formalnego odwołania do zobowiązań wynikających z Memorandum). 

Ze scenariuszem trzecim (pomiary przeprowadza niezależny podmiot na zlecenie sygnata-
riuszy) związane były natomiast obawy sygnatariuszy o ewentualne zastosowanie przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) sankcji związanych z naruszeniem 
prawa konkurencji, a konkretnie ze złamaniem zakazu zawierania porozumień ograniczających 
konkurencję, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów. W ocenie niektórych Sygnatariuszy, porozumienie którego przedmiotem byłby 
wybór jednego podmiotu, który na zlecenie Sygnatariuszy badałby jakość usług w ich sieciach, 
mogłoby prowadzić do podziału rynków zbytu lub zakupu czy ograniczania dostępu do rynku lub 
eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem. Aby zminimalizować powyż-
sze obawy, wychodząc naprzeciw propozycjom Sygnatariuszy, UKE zaprosiło do współpracy 
przedstawicieli UOKiK, którzy mieli wspierać merytorycznie prace prowadzone w ramach GROP 
(można także założyć, że w zamierzeniu Sygnatariuszy udział przedstawicieli UOKiK w pracach 
GROP miał zminimalizować prawdopodobieństwo wszczęcia postępowania antymonopolowego 
przez Prezesa UOKiK). Wraz z wyborem trzeciego scenariusza dokonywania pomiarów jakości 
usług w sieciach ruchomych, określony został ramowy zakres zobowiązań, których realizacja 
miała nastąpić w systemie Memorandum. 

Na konieczność określania celów w ramach inicjatyw samoregulacyjnych w sposób jedno-
znaczny, kwantyfikowalny i możliwy do podzielania na etapy zwracała uwagę Komisja Europejska 
w dokumentach programowych dotyczących alternatywnych metod regulacji. (przykładowo 
w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów – Porozumienia środowiskowe na poziomie wspólnotowym w ramach planu 
działania na rzecz uproszczenia i poprawy środowiska regulacyjnego12). Oczywiście, cel w po-
staci ustalenia wskaźników jakości usług telekomunikacyjnych trudno byłoby ująć liczbowo, na-

12 COM(2002)412.
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tomiast wydaje się, że przedmiot Memorandum określony został lakonicznie i, jak się okazało, 
niejednoznacznie (albo nieprawidłowo – w sposób nieodpowiadający zamiarowi jednej ze stron). 
Co najmniej kilka spotkań roboczych w toku prac zostało poświeconych rozstrzygnięciu kwestii 
przedmiotu Memorandum, co przyniosło nie tylko opóźnienie prac nad określeniem samych 
wskaźników, lecz także skutkowało wzrostem nieufności stron i wzajemnym poddaniem w wąt-
pliwość ich dobrej woli. Jednocześnie należy przy tym mieć na uwadze, że pomimo wszystkich 
problemów związanych z ustaleniem organizacji pomiarów w sieciach ruchomych, należy ocenić, 
że podobny system w ramach władczych rozwiązań dostępnych Prezesowi UKE nie mógłby nigdy 
zostać zrealizowany. Chodzi tu nie tylko o brak możliwości prawnych zobowiązania operatorów 
sieci ruchomych do przeprowadzania pomiarów jednocześnie, ale także o świadomość tego, jak 
wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych powinny zostać mierzone, aby uzyskane wyniki były 
porównywalne i przez to wiarygodne dla konsumentów oraz na ile możliwe jest wdrożenie takiego 
modelu pomiarów w poszczególnych przedsiębiorstwach. 

V. Wnioski
Przebieg prac w ramach Memorandum wyraźnie pokazuje, jak wiele kontrowersji wiąże się ze 

stosowaniem sankcjonowanej samoregulacji. Podobne, alternatywne środki regulacyjne o „mięk-
kim”, niewładczym charakterze rodzą niejednoznaczne skutki prawne. Ta niejednoznaczność 
utrudnia skoncentrowanie prac na opracowywanych rozwiązaniach i skutecznie absorbuje uwagę 
regulatora i interesariuszy, co dobrze obrazował stanowczy sprzeciw Sygnatariuszy wobec próby 
wdrożenia przez Prezesa UKE narzędzia służącego do pomiaru jakości usługi dostępu do Internetu 
w ramach SIIS. Warto podkreślić także, że uczestnicy inicjatywy samoregulacyjnej sankcjonowanej 
w formie publicznoprawnego porozumienia (w tym także regulator), powinni mieć świadomość co 
do odrębności takich, publicznoprawnych porozumień od umów prawa cywilnego. Porozumienia 
publicznoprawne sankcjonujące inicjatywy samoregulacyjne powinny charakteryzować się wyjąt-
kową precyzją postanowień, oddającą wyraźnie zamiar stron, ponieważ sprzeczność interesów 
regulowanych i regulatora połączona z niejednoznacznością co do skutków prawnych i stopnia 
związania postanowieniami takiego środka regulacyjnego, skutkować może wzrostem wzajemnej 
nieufności i utrudnieniem osiągnięcia zamierzonego celu. Niemniej, Memorandum stanowi przy-
kład tego, że wątpliwości co do natury prawnej sankcjonowanej samoregulacji i związane z tym 
uwarunkowania formalne i prawne, niekoniecznie muszą prowadzić do fiaska przedsięwzięcia tego 
rodzaju. W analizowanym przypadku spełnione bowiem zostały podstawowe okoliczności, które 
wskazuje się jako warunki sukcesu samoregulacji – tj. realną groźbę władczej regulacji i zbieżny 
interes wszystkich podmiotów podejmujących dobrowolne zobowiązania. Z tej przyczyny w ra-
mach Memorandum udało się osiągnąć znaczącą wartość dodaną w stosunku do ewentualnych 
rozwiązań władczych, która staje się ewidentna w zestawieniu z projektem rozporządzenia, które 
miało zostać wydane na podstawie art. 63 ust. 3 Pt. Chodzi tu przede wszystkim o skoordynowanie 
organizacji pomiarów jakości usług w sieciach ruchomych w stopniu, który wydaje się nieosiągalny 
dla regulatora działającego samodzielnie, z uwagi na brak odpowiednich instrumentów prawnych 
oraz brak znajomości uwarunkowań związanych z możliwościami skoordynowania pomiarów 
w poszczególnych przedsiębiorstwach. 
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia podstawy przetwarzania danych w celach mar-
ketingowych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Główny problem dotyczy stosunku 
przepisów sektorowych, jakimi są przepisy prawa telekomunikacyjnego do przepisów ogólnych 
wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Zagadnienie to wymaga analizy kolizji norm, 
do której dochodzi pomiędzy tymi ustawami, w szczególności ustalenia treści normy kolizyjnej 
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zawartej w art. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, stanowiącym podstawę wyznaczania 
relacji przepisów ogólnych i sektorowych w tym zakresie.

Słowa kluczowe: telekomunikacja, marketing, dane chronione tajemnicą telekomunikacyjną, 
dane transmisyjne, norma kolizyjna, zbieg norm.

I. Marketing
Brak w polskich uregulowaniach prawnych legalnej definicji marketingu zmusza do odwołania 

się do wykładni językowej tego terminu. Słownik języka polskiego definiuje marketing jako dzia-
łanie mające na celu poznanie potrzeb konsumentów, ustalenie wielkości produkcji oraz metody 
dystrybucji, sprzedaży i reklamy towarów1. Ekonomiczna definicja tego terminu podkreśla nakie-
rowanie działań marketingowych na określenie możliwości sprzedaży produktu2. Z kolei w decyzji 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 maja 2012 roku (sygn. DOLiS/
DEC-412/12/29474, 29481), wskazuje się, iż „istotą marketingu są działania mające na celu 
kształtowanie popytu poprzez poszerzenie kręgu nabywców na usługi świadczone przez firmę, 
jak również poprawienie relacji pomiędzy firmą a klientem”. Marketing więc nie polega wyłącznie 
na reklamie3 oferowanych produktów, ale obejmuje również inne działania, które służą podsta-
wowemu celowi jakim jest sprzedaż produktów lub usług takich jak kreowanie nowych rynków 
i potrzeb, adresowanie oferty do konkretnej grupy klientów, rozpoznawanie potrzeb klientów w celu 
oferowania nowych rozwiązań i produktów, czy chociażby kreowanie wizerunku przedsiębiorcy. 
Zgodnie z takim rozumieniem marketingu przekazy takie jak życzenia z okazji świąt wysłane do 
klienta stanowią przekaz marketingowy.

Marketing, jako forma komunikacji może przybierać formę bezpośrednią. Istnieje wiele de-
finicji tej formy marketingu jednak najistotniejszym jej elementem jest bezpośrednie kierowanie 
komunikatu do wybranego odbiorcy, a więc kryterium marketingu bezpośredniego będą spełniać 
takie formy komunikacji, które zakładają bezpośrednie komunikowanie się usługodawcy z usłu-
gobiorcą, w tym w szczególności marketing telefoniczny, marketing tradycyjną pocztą, czy pocztą 
elektroniczną4. W tym miejscu wspomnieć należy, iż sam dobór kanału kontaktu z klientami może 
mieć wpływ na zakres zastosowania przepisów prawa w tym zakresie. 

W związku z powyższym należy zauważyć, iż ustawa z 16.07.2004 r. Prawo telekomunika-
cyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.), dalej „Pt” co do zasady nie odnosi się do różnych 
kategorii marketingu. Pojęcie marketingu bezpośredniego występuje wyłącznie w kontekście 
art. 172 Pt, jednak o przetwarzaniu danych telekomunikacyjnych w celach marketingowych jest 
mowa w ustawie głównie w kontekście marketingu bezpośredniego.

1 http://sjp.pwn.pl/slownik/2567058/marketing 
2 http://biznes.pwn.pl/haslo/3937899/marketing.html marketing [ang. market ‘rynek’], ekon. działania zmierzające do określenia możliwości sprzedaży 
produktu, uwzględniające istniejące lub potencjalne potrzeby nabywców w krótkim lub długim okresie i związane z tym możliwości dystrybucji, reklamy, 
planowania produkcji, badań rynku. 
3 Reklama zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie Etyki Reklamy to przekaz zawierający w szczególności informację lub wypowiedź, zwłaszcza odpłatny 
lub za wynagrodzeniem w innej formie, towarzyszący czyjejkolwiek działalności, mający na celu zwiększenie zbytu produktów, inną formę korzystania 
z nich lub osiągnięcie innego efektu, które są pożądane przez reklamodawcę. Do reklamy zalicza się również promocję sprzedaży, oferty kierowane do 
odbiorców za pomocą marketingu bezpośredniego lub sponsoring. http://www.radareklamy.org/ker-definicje.htm 
4 Zob. szerzej np. T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Warszawa 1998, s. 166.
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II. Stosunek przepisów sektorowych do przepisów ogólnych 
dotyczących przetwarzania danych osobowych  

w celach marketingowych

1. Uwagi wstępne 

Przepisy prawa telekomunikacyjnego w zakresie ochrony danych abonentów są przepisami 
sektorowymi, szczególnymi w stosunku do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 
Wzajemny stosunków tych przepisów nastręcza wielu praktycznych problemów ponieważ relacje 
między nimi nie zostały poddane utrwalonym regułom interpretacyjnym dotyczącym kolizji prze-
pisów prawa5. Art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dalej „u.o.d.o.” zawiera nową w stosunku do utrwalonych reguł 
kolizyjnych6 normę nakazującą w procesie rozstrzygania kolizji pomiędzy przepisami ustaw, które 
odnoszą się do przetwarzania danych osobowych, rozstrzyganie na rzecz przepisów przewidują-
cych dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z ustawy o ochronie danych osobowych. Innymi sło-
wy jeśli przepisy ustaw sektorowych, takich jak przepisy prawa telekomunikacyjnego przewidują 
ochronę równą lub mniejszą w porównaniu z ustawą o ochronie danych osobowych, zastosowa-
nie będą miały przepisy sektorowe. Powyższa reguła odniesiona zostanie wyłącznie do danych 
przetwarzanych w celach marketingowych.

Wskazana norma, jak wskazuje chociażby Dariusz Adamski7, stanowi o komplementarno-
ści przepisów ogólnych oraz sektorowych, czyli ich uzupełnianiu się. Konkluzja ta powinna być 
jednak uzupełniona o dodatkowe elementy umożliwiające zidentyfikowanie w określonej sytuacji 
sposobu, w jaki przepisy obu ustaw uzupełniają się w zakresie przetwarzania danych w celach 
marketingowych. Konflikt pomiędzy tymi przepisami zarysowuje się na gruncie stosowania prze-
słanek legalizujących wskazanych w art. 23 u.o.d.o. na tle przepisów sektorowych Pt.

Powszechna i w zasadzie niekwestionowana praktyka w zakresie prowadzenia działań 
marketingowych w sektorze telekomunikacyjnym polega na wskazywaniu jako podstawy praw-
nej art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 4 pkt 1 u.o.d.o. Jak wskazuje S. Piątek praktyka taka jest 
uzasadniona pod warunkiem uznania, iż przepis art. 165 ust. 4 Pt nie przewiduje dalej idącej 
ochrony danych osobowych abonentów niż przepisy art. 23 u.o.d.o.8, co zdaje się potwierdzać 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16.05.2011 r. II SA/Wa 643/11. W wyroku 
tym, w którym Sąd wskazuje, iż „Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest 
uprawniony do przetwarzania danych osobowych usługobiorcy, jeżeli jego dane przetwarza w celu 
świadczenia i wykonania usługi telekomunikacyjnej. W każdym innym przypadku podejmowania 
działań, w szczególności realizujących cel komercyjny, marketingowy, a nie związany wprost z wy-
konaniem usługi telekomunikacyjnej, usługodawca będzie stosować przepisy ustawy o ochronie 
danych osobowych i poszukiwać przesłanki legalizującej przetwarzania danych osobowych dla 
swych działań”. Sąd zdaje się wychodzić przy tym z założenia, iż podstawą przetwarzania da-
nych objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest art. 161 Pt. Na jego podstawie w ocenie Sądu, 

5 Szerzej D. Adamski, O ochronie danych w telekomunikacji. Prawo Mediów Elektronicznych 6/2007, Dodatek do Monitora Prawniczego Nr 4/2007, Legalis.
6 Generalnymi regułami w tym zakresie pozostają niezmiennie reguły: lex specialis derogat legi generali, lex posterior derogat legi priori oraz lex 
 superior derogat legi inferiori. 
7 D. Adamski, O ochronie danych…, Legalis.
8 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, uwagi do art. 165, Legalis, pkt. 7.
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dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest uprawniony do przetwarzania 
danych osobowych usługobiorcy, jeżeli jego dane przetwarza w celu świadczenia i wykonywania 
usług telekomunikacyjnych. Natomiast jeżeli nie przetwarza ich w tym celu, musi szukać prze-
słanki legalizującej w innych przepisach ustawowych, o których mowa w art. 161 ust. 1 zd. 2 Pt.  
Jeżeli przez przepisy te rozumieć również przepisy ustawy Pt to wniosek Sądu jest chybiony, 
o tyle, o ile inne przepisy tej ustawy, w tym art. 165 ust. 4 Pt, dotyczą przetwarzania danych w celu 
marketingowym.

Odmienne stanowisko dotyczące stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 
i prawa telekomunikacyjnego przedstawione zostało w decyzji Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych z dnia 21.8.2006 r. (sygn.akt GI-DEC-DS.-312/06) w której GIODO wskazuje, 
iż ocena legalności działań operatora telekomunikacyjnego przetwarzającego dane transmisyjne 
będące danymi osobowymi, podlega reżimowi przepisów prawa telekomunikacyjnego na pod-
stawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 u.o.d.o. Podobnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
26.1.2009 r. (sygn.akt I OSK 174/08) wskazujący, iż przepis art. 159 ust. 2 Pt przewiduje silniejszą 
ochronę danych niż przepis art. 23 u.o.d.o. i dlatego to on znajdzie zastosowanie jako podstawa 
legalizująca przetwarzanie danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną. Zatem w takiej sytuacji 
dojdzie do częściowego wyłączenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Wyłączenie 
to dotyczyć będzie w ocenie Sądu przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych 
art. 23 ust. 1 u.od.o. Wyrok ten, wskazując na częściowe wyłączenie przepisów ustawowych, 
zdaje się potwierdzać tezę o komplementarności przepisów ogólnych i sektorowych, a więc ich 
uzupełnianiu się.

2. Norma kolizyjna art. 5 u.o.d.o.

Przytoczone wyżej orzeczenia i decyzja nie wyznaczają jednolitego wzoru postępowania, jakie 
należy przyjąć na tle art. 5 u.o.d.o. Jak wyżej wskazano, art. 5 u.o.d.o. zawiera normę kolizyjną 
nakazującą rozstrzyganie zbiegu norm u.o.d.o. i innych ustaw na korzyść norm przewidujących 
wyższy poziom ochrony. Jak podkreśla się w literaturze norma ta odbiega od ustalonych reguł 
kolizyjnych9 i wprowadza w wielu przypadkach niejasność interpretacyjną10. Analizując jej zna-
czenie należy w pierwszej kolejności ustalić właściwy sposób wykładni art. 5 u.o.d.o. 

Po pierwsze należy wskazać, iż jak każda norma kolizyjna, norma wyrażona w art. 5 u.o.d.o. 
rozstrzyga konflikt nie pomiędzy przepisami prawa, które w teorii prawa są definiowane wyłącznie 
jako jednostki redakcyjne, a pomiędzy normami prawnymi, które pojawiają się dopiero w proce-
sie interpretacji przepisów prawa. Dopiero po przeprowadzeniu wykładni możemy stwierdzić, czy 
dwie normy prawne są w takim stosunku, iż zachodzi pomiędzy nimi sprzeczność. Trzeba w tym 
miejscu powołać się na pogląd, iż art. 5 u.o.d.o. nie będzie miał absolutnego pierwszeństwa przed 
wskazanymi regułami interpretacyjnymi, gdyż jeżeli nie prowadzi on do wyeliminowania sprzecz-
ności należy zwrócić się do generalnych reguł wykładni prawa11. Popierając ten pogląd, należy 
jednak dokonać zastrzeżenia, iż do generalnych reguł wykładni prawa należy się odwołać już 
przy dokonywaniu wykładni przepisów, a nie dopiero w momencie, gdy wykładnia taka nie daje 

 9 D. Adamski, O ochronie danych…, Legalis.
10 Ibidem, także J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, uwagi do art. 5; Lex pkt. 3.
11 Podobnie J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych…, uwagi do art. 5, Lex; pkt 3. 
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satysfakcjonujących wyników. W tym celu należy dokonać analizy relacji przepisów Pt i u.o.d.o. 
na podstawie generalnych reguł wykładni prawa.

Nie ulega wątpliwości, iż pomiędzy przepisami u.o.d.o., a przepisami sektorowymi ustawy Pt 
występuje relacja normy ogólnej do normy szczególnej. Prawidłowy jest zatem wniosek, iż gdyby 
nie istniał przepis art. 5 u.o.d.o. to w przypadku kolizji norm obu ustaw zastosowanie miałaby re-
guła kolizyjna lex specialis derogat legi generali. Zresztą należy zauważyć, iż w normie kolizyjnej 
zawartej w art. 5 u.o.d.o., jak słusznie wskazuje J. Barta12, można dopatrzyć się refleksu reguły 
kolizyjnej lex specialis derogat legi generali. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega na tym, 
iż norma kolizyjna art. 5 u.o.d.o. nakazuje w przypadku kolizji norm wybrać normę przewidującą 
ochronę dalej idącą. W ocenie autora jest to dodatkowy warunek stawiany przez art. 5 u.o.d.o., 
gdyż w pozostałym zakresie dochodzi do zastosowania metod wypracowanych w ramach reguły 
kolizyjnej lex specialis derogat legi generali. Oznacza to, w praktyce, iż przy porównywaniu prze-
pisów u.o.d.o. z przepisami ustawy Pt w pierwszej kolejności należy wyłonić normy prawne, które 
są ze sobą sprzeczne, a dopiero później wyeliminować tą, która zapewnia ochronę równą lub 
niższą od normy wskazanej przepisami u.o.d.o. Punktem wyjścia jest wiec ustalenie, iż hipotezy 
obu norm są różne13, przy czym zakres adresatów lub zakres okoliczności lex specialis w jakich 
realizowana jest norma zawiera się w zakresie adresatów lub okoliczności lex generalis, a więc 
iż przynajmniej jeden tak określony zakres obu norm jest identyczny. Przy występowaniu dwóch 
identycznych zakresów oraz dwóch odmiennych dyspozycji nakazujących różne zachowanie 
dochodzi do kolizji norm.

Prowadzi to w konsekwencji do wniosku, iż przepisy szczególne nie wyłączają całkowicie za-
stosowania przepisów generalnych, a tym samym należy w procesie stosowania prawa traktować 
przepisy komplementarnie. Przepis specjalny nie uchyla bowiem przepisu ogólnego w całości, 
a tylko w takim zakresie, w jakim zakres tych przepisów jest identyczny14. Oznacza to na gruncie 
rozważań dotyczących relacji normy art. 165 ust. 4 Pt do normy wynikającej z art. 23 ust. 4 pkt 1 
w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o., iż przepis ten nie będzie miał zastosowania do wszystkich 
działań marketingowych prowadzonych przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne.

W przypadku wystąpienia tak rozumianego zbiegu norm dojść może dopiero do zastosowania 
dodatkowej przesłanki wskazanej przez art. 5 u.o.d.o. tj. rozważania, która norm prawna zapew-
nia ochronę dalej idącą. Jednak już samo rozstrzygnięcie, która z nich jest oparta na przepisach 
dalej idących może nastręczać wiele problemów. Warto wspomnieć w kontekście tej przesłanki, 
iż norma ta ma cechy normy semi-imperatywnej. Norma tego typu nie najlepiej sprawdza się jako 
instrument eliminowania sprzecznych ze sobą działań tego samego podmiotu tj. ustawodawcy, 
choćby z tego względu, iż bardzo trudno jest wskazać, który z przepisów określa minimalną ochro-
nę oraz w jakim zakresie przepis ogólny i sektorowy są swoimi odpowiednikami. 

Przy okazji należy zauważyć, iż norma kolizyjna art. 5 u.o.d.o. eliminuje zastosowanie za-
równo zasady lex specialis derogat legi generali jak i zasadę lex posterior derogat legi priori, gdyż 
wymaga zapewnienia wyższego poziomu ochrony, bez względu na to, czy przepis jest uważany 
za lex specialis czy lex posteriori. Nie eliminuje on natomiast zasady wykładni prawa lex superior 

12 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych…, uwagi do art. 5, Lex; pkt 1.
13 Przyjmuje się, iż różnice w dyspozycji przy identycznych hipotezach nie są traktowane jak relacja lex specialis – lex generalis – zob. S. Kaźmierczyk, 
Z. Pulka, Wstęp do prawoznawstwa, Wrocław 1999, s. 57.
14 Tak też J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych..., uwagi do art. 5, Lex, pkt 3. 
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derogat legi inferiori, czyli zasady pierwszeństwa norm ustanowionych przepisem aktu wyżej 
rangi w hierarchii aktów prawnych, ponieważ art. 5 u.o.d.o. odnosi się wyłącznie do przepisów 
rangi ustawowej.

3. Zbieg norm prawnych

Przepisami odnoszącymi się bezpośrednio do przetwarzania danych w celach marketingo-
wych w obu ustawach są odpowiednio:
– art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. oraz
– art. 165 ust. 4 Pt.

Porównując przepis art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o oraz art. 165 ust. 4 Pt 
w pierwszej kolejności należy wskazać, iż na ich podstawie można wyróżnić dwie ogólne normy, 
zgodnie z którymi: 
1) Przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych w celach marke-

tingu bezpośredniego własnych produktów i usług jest dozwolone bez uzyskiwania odrębnej 
zgody – na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. 

2) Przetwarzanie danych transmisyjnych przez dostawcę usług telekomunikacyjnych w celu 
marketingu usług telekomunikacyjnych jest dozwolone w przypadku wyrażenia zgody przez 
użytkownika końcowego – zgodnie z art. 165 ust. 4 Pt.
Zakres wspólny wyżej wskazanych norm (ich hipotez) będzie obejmował przetwarzanie da-

nych osobowych będących danymi transmisyjnymi, dotyczących użytkowników końcowych, przez 
administratora danych osobowych będącego dostawcą usług telekomunikacji w celach marketingu 
bezpośredniego własnych usług telekomunikacyjnych. 

Dyspozycje obu wskazanych wyżej norm mających zastosowanie do tak ustalonego zakresu 
wspólnego pozostają w sprzeczności. Wyznaczają bowiem przy zaistnieniu tego samego zakresu 
odmienne zachowania wyrażające się w tym, iż w przypadku pierwszej normy dyspozycja nakazuje 
oparcie przetwarzania w celu marketingowym na przesłance ustawowej nie wymagającej wyrażenia 
zgody przez podmiot, którego dane będą przetwarzane (art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 23 ust. 1 
pkt 5 u.o.d.o.). Natomiast dyspozycja drugiej normy zakłada działanie na podstawie udzielonej 
przez podmiot zgody (art. 165 ust. 4 Pt).

Ustawodawca nie wskazuje w art. 5 u.o.d.o. co należy rozumieć przez przepis dalej idący, 
jednak w ocenie autora będzie to przepis, którego norma zakłada większą ochronę osoby chro-
nionej i który stawia wyższe wymogi podmiotowi przetwarzającemu takie dane. W związku z tym, 
przepisem (normą) dalej idącą w rozumieniu art. 5 u.o.d.o. jest przepis art. 165 ust. 4 Pt ponie-
waż wymaga dodatkowego działania w postaci uzyskania zgody. To on będzie miał zastosowa-
nie do przetwarzania danych rozstrzygając kolizję przepisów na rzecz przepisów sektorowych. 
Prawidłowo odczytana norma skierowana do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego powinna brzmieć 
następująco: „Przetwarzanie danych osobowych, będących danymi transmisyjnymi, dotyczącymi 
użytkowników końcowych, przez administratora danych osobowych będącego dostawcą usług 
telekomunikacyjnych, w celach marketingu bezpośredniego własnych usług telekomunikacyjnych, 
wymaga zgody użytkownika końcowego”.

Podkreślić należy jednak, że tylko w przedstawionym wyżej zakresie dochodzi do kolizji norm. 
Przetwarzanie danych nie będących danymi osobowymi lub przetwarzanie danych będących 
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danymi osobowymi w celu marketingu usług innych niż telekomunikacyjne nie prowadzi do kolizji 
norm, a tym samym przepis art. 5 u.o.d.o. nie będzie miał zastosowania. 

Warto jeszcze dodać, iż art. 5 u.o.d.o. będzie samodzielną podstawą odesłania do przepisów, 
które będą stanowiły podstawę przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną 
(po rozstrzygnięciu kolizji norm). W tej sytuacji wyłączone zostają przepisy Pt odsyłające do innych 
ustaw jak np. art. 159 ust. 4 Pt w zakresie u.o.d.o. W przypadku wiec, gdy art. 5 u.o.d.o. odeśle 
do przepisów Pt przepisy Pt nie mogą posłużyć do zwrotnego odesłania do przepisów u.o.d.o. 

4. Zasada komplementarności przepisów ogólnych i sektorowych

Zasada komplementarności na gruncie przedstawionej wyżej wykładni art. 5 u.o.d.o. powin-
na być rozumiana w ten sposób, iż zastosowanie mają przepisy obu ustaw w zakresie, w jakim 
nie dochodzi do kolizji norm (rozstrzyganej przez art. 5 u.o.d.o.) i w zakresie w jakim normy te 
się uzupełniają lub ustanawiają w sposób odmienny, możliwe do pogodzenia, prawa i obowiązki 
podmiotów im podlegających. Na gruncie ustawy Pt i u.o.d.o. można wskazać, iż do takich uregu-
lowań uzupełniających należą m.in. przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych wymienionych 
w obu ustawach, czy ustanowiony przez u.o.d.o. obowiązek rejestracji zbioru danych, nie mający 
bezpośredniego odpowiednika w prawie telekomunikacyjnym. 

Na gruncie tych rozważań pojawia się pytanie dotyczące zasadności odesłania do innych 
ustaw w przesłankach legalnego przetwarzania danych wskazanych w art. 159 ust. 2 oraz 161 
ust. 1 zd. 2 Pt. Jak wskazano bowiem wyżej, zastosowanie innych ustaw wynikać powinno z ogól-
nych założeń stosowania prawa. 

Odesłanie takie jest jednak w ocenie autora konieczne przynajmniej w zakresie uprawnień 
podmiotu przetwarzającego dane, tak długo jak powołane wyżej artykuły prawa telekomunikacyj-
nego wprowadzają wyraźny zakaz przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną 
poza przypadkami określonymi ustawowo. Przepisy te wyłączają dopuszczalność przetwarza-
nia danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w sytuacjach innych niż w nich określone. 
Pośrednio wskazują, iż ustawa Pt jest wyłączną ustawą regulującą to zagadnienie. Wskazane 
przesłanki przetwarzania danych stanowią wyjątek od tej ogólnej reguły, a wyjątek nie powinien 
być interpretowany rozszerzająco. W związku z tym brak w prawie telekomunikacyjnym wyraźne-
go odesłania do innych ustaw uzasadniałby wątpliwość co do możliwości przetwarzania danych 
chronionych tajemnicą telekomunikacyjną na podstawie innych przepisów. Wyraźne odesłanie 
eliminuje wątpliwości w tym zakresie. 

III. Przetwarzanie danych w sektorze telekomunikacyjnym

1. Uwagi wstępne 

Tajemnica telekomunikacyjna dotyczy danych wskazanych w art. 159 ust. 1 Pt Są nią obję-
te: dane dotyczące użytkownika; treść indywidualnych komunikatów; dane transmisyjne; dane 
o lokalizacji oraz dane o próbach uzyskania połączenia między określonymi zakończeniami sieci 
telekomunikacyjnej.

Z uwagi na tematykę niniejszego artykułu należy wymienić trzy istotne cechy ochrony przyznanej 
przez prawo telekomunikacyjne. Po pierwsze podkreślić należy, iż dane przetwarzane w ramach 
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prawa telekomunikacyjnego to dane telekomunikacyjne chronione w ramach tajemnicy komuniko-
wania się w sieciach telekomunikacyjnych. Nie należy więc rozpatrywać ich ochrony w oderwaniu 
od źródła ich powstania i przetwarzania, którym jest proces komunikacji z wykorzystaniem sieci 
telekomunikacyjnej. W przypadku braku takiego powiązania zmianie ulegnie ochrona przyznana 
ustawą15. Dobrym przykładem tego typu zależności jest wykorzystanie numeru telefonicznego 
(numeru MSISDN), którego przetwarzanie może mieć związek z komunikowaniem się w sieciach 
telekomunikacyjnych przy przekazywaniu komunikatów przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. 
W takiej sytuacji numer ten będzie odpowiadał definicji danej transmisyjnej, o której mowa w art. 159 
ust. 1 pkt 3 Pt i będzie podlegał ochronie przyznanej prawem telekomunikacyjnym. Natomiast dla 
podmiotów korzystających z numeru zapisanego np. w spisie telefonicznym będzie on wyłącznie 
daną o abonencie, co w przypadku osób fizycznych oznaczać będzie daną osobową w rozumie-
niu u.o.d.o. W przypadku gdyby dane chronione tajemnicą telekomunikacyjną były chronione 
w oderwaniu od samego procesu komunikowania się w sieci telekomunikacyjnej, numer telefonu 
należałoby zawsze traktować jako daną transmisyjną, a to oznaczałoby nałożenie na każdego, 
kto posługuje się numerem telefonu obowiązków wynikających z prawa telekomunikacyjnego. 

Po drugie należy wskazać, iż tajemnica telekomunikacyjna obejmuje dane każdego podmiotu 
bez względu na jego rodzaj, czy formę prawną, w przeciwieństwie do ustawy o ochronie danych 
osobowych obejmującej ochroną dane osób fizycznych. Oznacza to, iż w zakresie w jakim zasto-
sowanie ma tajemnica telekomunikacyjna, wszystkie podmioty muszą być traktowane jednakowo.

Po trzecie zauważyć należy, iż prawo telekomunikacyjne reguluje przetwarzanie danych w celu 
marketingowym wyłącznie w art. 165 ust. 4 Pt i odnosi się w tej sprawie wyłącznie do danych 
transmisyjnych, które są tylko jedną z kategorii danych chronionych tajemnicą telekomunikacyj-
ną. Wykorzystanie pozostałych danych w tym celu nie zostało przez ustawodawcę uregulowane 
wprost i dlatego ich przetwarzanie w celu marketingowym będzie opierało się na innych zasadach.

Z uwagi na powyższe można pogrupować dane przetwarzane w celach marketingowych 
w telekomunikacji. Pogrupowanie takie jest uzasadnione ponieważ dane w każdej grupie będą 
przetwarzane na innych podstawach prawnych. Te trzy grupy będą obejmowały: 
– dane wskazane w art. 159 ust. 1 pkt. 3 Pt czyli dane transmisyjne, 
– dane wskazane w art. 159 ust. 1 pkt. 1,2,4,5 Pt oraz 
– dane, które można zakwalifikować jako dane wymienione w art. 159 ust. 1 pkt. 1–5 jednak 

z uwagi na fakt, iż nie są one powiązane z procesem komunikacji w sieciach telekomunika-
cyjnych nie są one objęte tajemnicą telekomunikacyjną. 

2. Przetwarzanie danych transmisyjnych

W zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych prawo telekomunikacyjne re-
guluje wykorzystanie wyłącznie danych transmisyjnych, wskazując w art. 165 ust. 4 Pt iż dane te 
mogą być przetwarzane w celach marketingowych wyłącznie po uzyskaniu zgody. Ponieważ usta-
wodawca wyraźnie wyróżnił tę kategorię danych, ustalenie czym są dane transmisyjne powinno 
rozpoczynać wszelkie rozważania w sprawach przetwarzania danych w celach marketingowych 
w telekomunikacji.

15 Do podobnego wniosku można dojść na podstawie przepisów art. 159 ust. 2 i art. 161 ust. 1 Pt w zakresie w jakim legalizacja przetwarzania danych 
przez te przepisy dotyczy użytkownika końcowego. Szerzej zob. S. Piątek; Prawo telekomunikacyjne..., uwagi do art. 162, Legalis; pkt. 2.
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Dane transmisyjne to zgodnie z definicją zawartą w art. 159 ust. 1 pkt 3 Pt dane przetwarzane 
dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za 
usługi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane 
w sieci telekomunikacyjnej wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z tą definicją do danych transmisyj-
nych zaliczyć możemy numer MSISDN, IMSI, IMEI, dane dotyczące rozpoczęcia i zakończenia 
rozmowy, dane miejsca logowania do sieci itp. 

Tak dokonane rozróżnienie danych transmisyjnych wymaga dwóch uwag. Pierwsza rodzi się 
na tle zakresu danych, które są przetwarzane w obu wspomnianych celach, druga dotyczy pytania 
o zasadność wyróżnienia rodzaju danych na podstawie celu ich przetwarzania.

W pierwszym przypadku zauważyć należy, iż zakres przetwarzanych danych przy przeka-
zywaniu komunikatów oraz naliczaniu opłat może być różny. W przypadku wyróżnienia danych 
transmisyjnych poprzez ich przydatność do przekazywania komunikatów rozróżnienie to wydaje się 
być rozróżnieniem obiektywnym w tym znaczeniu, iż określona kategoria danych zawsze będzie 
służyła do przekazywania komunikatów w sieci (np. numer IMSI), ze względu na samą budowę 
sieci telekomunikacyjnej. W pierwszym przypadku określona dana zawsze będzie daną trans-
misyjną w rozumieniu ustawy. Takiego charakteru nie można już przypisać wyróżnieniu danych 
transmisyjnych na podstawie kryterium przetwarzania ich w celu naliczenia opłat, a to z uwagi na 
stosowanie różnych systemów rozliczeniowych przez operatorów. Każde zestawienie połącze-
nia głosowego w ruchu mobilnym generuje zapis danych o połączeniu (ang. Call Data Record 
– „CDR”), który zawiera dane służące systemowi bilingowemu przedsiębiorstwa telekomunika-
cyjnego do wystawienia rachunku za dostarczone usługi. W zależności od okoliczności plik CDR 
zawierać może różne zestawy danych, co wynika z faktu, iż w celu naliczenia opłat przedsiębiorca 
telekomunikacyjny może przetwarzać różne dane pochodzące z sieci w zależności przyjętego 
sposobu naliczania opłat dla konkretnej kategorii abonentów. Różnica ta jest wyraźnie widoczna 
w przypadku usług pre-paid oraz post paid, a także w przypadku opłat powstałych w roamingu, 
gdzie jedną z danych niezbędnych do naliczenia opłaty jest dana lokalizacyjna, która general-
nie nie ma znaczenia przy naliczaniu opłat w ruchu krajowym. To jednak prowadzi do wniosku, 
iż określona dana będzie daną transmisyjną wyłącznie w określonych okolicznościach. Dlatego 
też definicja, którą przyjął ustawodawca jest definicją o tyle nieprecyzyjną, iż tworzy pole do od-
miennego traktowania tej samej danej przetwarzanej w sieci telekomunikacyjnej, a tym samym 
stosowanie do niej odmiennych reguł. 

Druga wątpliwość dotyczy zasadności tworzenia definicji danych na podstawie przesłanki 
celu w jakim są przetwarzane. Dana transmisyjna zgodnie z tą definicją ma taki charakter, o ile 
służy przekazywaniu komunikatów lub naliczaniu opłat. Umożliwia to dwa alternatywne wnio-
ski. Jeden wskazujący, iż dane transmisyjne tracą swój przymiot, kiedy nie są przetwarzane we 
wskazanym powyżej celu albo drugi, iż dane transmisyjne nie mogą być przetwarzanie w celach 
innych niż przekazywanie komunikatów lub naliczanie opłat, gdyż tylko w ten sposób mogą za-
wsze zachować przymiot danej transmisyjnej. Pierwszy wniosek prowadziłby do sytuacji, w której 
zmiana celu przetwarzania danych transmisyjnych wyłączałaby stosowanie przepisów dotyczących 
tajemnicy telekomunikacyjnej. Drugi jest sprzeczny z samymi postanowieniami ustawy Pt,  
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gdyż przepisy te wskazują inne cele przetwarzania, takie jak opisywany marketing. Oba muszą 
być więc odrzucone.

W ocenie autora przyjęta przez ustawodawcę definicja jest nieprawidłowa, gdyż nie odpo-
wiada podstawowemu wymogowi stawianemu definicji jakim jest eliminowanie wieloznaczności 
danego wyrażenia. Należałoby więc raczej zdefiniować dane transmisyjne z pominięciem w ich 
definicji „celu”, któremu służy ich przetwarzanie. Dane tak zdefiniowane mogłyby służyć różnym 
celom, w tym celom marketingowym, bez konieczności rozważania wskazanych wyżej wątpliwości. 

Na koniec należy podnieść, iż każda dana uznana za daną transmisyjną będzie co do zasa-
dy odpowiadać w przypadku osób fizycznych definicji danej osobowej, zgodnie z art. 7 u.o.d.o., 
jeżeli można ją połączyć z danymi umożliwiającymi identyfikację takiej osoby. Taki generalny 
wniosek potwierdza również teza decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
z dnia 21.8.2006 r. (sygn. akt.GI-DEC-DS._312/06) wskazująca, iż dane transmisyjne są danymi 
osobowymi, ponieważ są one informacjami dotyczącymi zidentyfikowanej lub możliwej do ziden-
tyfikowania osoby fizycznej16. 

Podsumowując, w zakresie w jakim dane transmisyjne są danymi osobowymi i w jakim 
art. 165 ust. 4 wkracza w regulację art. 23 u.o.d.o. dochodzi do kolizji norm, którą trzeba roz-
strzygnąć na podstawie art. 5 u.o.d.o. Ponieważ przetwarzanie danych transmisyjnych wymaga 
na gruncie prawa telekomunikacyjnego wyrażenia zgody, to przepisy te przyznają ochronę dalej 
idącą w stosunku do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Jeśli dana transmisyjna 
nie może być uznana jednocześnie za daną osobową, jej przetwarzanie będzie oparte na prze-
pisach prawa telekomunikacyjnego, a ich przetwarzanie może zostać oparte na przesłankach 
omówionych poniżej. 

3. Przetwarzanie innych danych chronionych tajemnicą telekomunikacyjną

Poza danymi transmisyjnymi w działaniach marketingowych przetwarzane są inne kategorie 
danych chronionych tajemnicą telekomunikacyjną, w tym także inne dane osobowe. Dane te są 
wymienione w art. 159 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 5 Pt, a ponieważ nie zostały zakwalifikowane do ka-
tegorii danych transmisyjnych, ich przetwarzanie na cele marketingowe nie znajduje podstawy 
w przepisie art. 165 ust. 4 Pt. Przepis ten przewiduje przetwarzanie w celach marketingowych 
wyłącznie danych transmisyjnych uchylając generalny zakaz przetwarzania danych objętych tajem-
nicą telekomunikacyjną ustanowiony w art. 159 ust. 2 Pt poza wyjątkami przewidzianymi ustawą. 
Tym samym w przypadkach w których przepis art. 165 ust. 4 Pt nie będzie miał zastosowania, 
przetwarzanie danych w celach marketingowych nie będzie możliwe, o ile nie znajdzie oparcia 
w innych przepisach. Zasada ta odnosi się do wszystkich powołanych na wstępie niniejszego  
tytułu danych.

Zakres dozwolonego przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną wskazany 
został przez dwa przepisy: art. 159 ust. 2 oraz art. 161 ust. 1 Pt. Pierwszy z przepisów konstru-
uje generalny zakaz przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną przewidując 
jednocześnie wyjątki od tego zakazu, drugi wskazuje wyłącznie pozytywne przesłanki przetwa-
rzania danych. Przepisy te łącznie ustanawiają przesłanki dozwolonego przetwarzania danych 
16 Poprawność tego wnioskowania powinna być jednak weryfikowana w każdym przypadku ponieważ w konkretnych okolicznościach dana transmisyjna 
na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych może spełniać warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy, a w przypadku usług pre-paid w których 
co do zasady brak jest danych abonenta, gdyż nie zawiera on umowy na piśmie, nie ma też obowiązku podawania swoich danych operatorowi, ustalenie 
konkretnej osoby fizycznej może być niemożliwe.
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objętych tajemnicą telekomunikacyjną. Jeżeli chodzi o przesłanki umożliwiające przetwarzanie 
danych w celach marketingowych to zastosowanie będą miały art. 159 ust. 2 pkt 2 oraz 4, a także 
art. 161 ust. 1 zd. 2 Pt w których ramach możemy wyróżnić następujące podstawy przetwarzania  
danych:
– na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 159 ust. 2 pkt 2 Pt),
– na podstawie przepisów, gdy ich przetwarzanie będzie konieczne z innych powodów prze-

widzianych ustawą17 lub przepisami odrębnymi (art. 159 ust. 2 pkt 4 Pt),
– na podstawie przepisów18, gdy ich przetwarzanie w innych celach (niż dotyczące usługi świad-

czonej użytkownikowi albo niezbędnych do jej wykonania) jest dopuszczalne na podstawie 
przepisów ustawowych (art. 161 ust. 1 zd. 2 Pt).
Pierwsza ze wskazanych przesłanek wskazuje, iż przetwarzanie danych w celach marketin-

gowych może być zalegalizowane poprzez uzyskanie zgody na wykorzystywanie treści lub danych 
objętych tajemnicą telekomunikacyjną od osób, których dane dotyczą. Ustawodawca odnosi się 
tutaj do treści, czyli samego komunikatu oraz do danych o nadawcy lub odbiorcy. W praktyce, 
obecnie w celach marketingowych najczęściej wykorzystuje się dane o nadawcy lub odbiorcy 
komunikatu wskazane w art. 159 ust. 1 pkt. 1 Pt. W tym przypadku przetwarzanie danych w ce-
lach marketingowych jest uzależnione, podobnie jak w przypadku art. 165 ust. 4 ustawy Pt, od 
zgody podmiotu, który ma otrzymywać takie komunikaty. Ustawodawca nie ogranicza swobody 
wyrażenia zgody poprzez ograniczenie dozwolonych celów przetwarzania, a tym samym nie 
ogranicza możliwości zbierania zgód dotyczących dowolnego celu przetwarzania danych przez 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. 

Odmiennie sytuacja zdaje się przedstawiać w przypadku danych wskazanych w art. 159 
ust. 1 pkt. 4 Pt tj. danych o lokalizacji. Dana o lokalizacji to dana geograficzna podobnie jak dana 
lokalizacyjna co wynika z definicji użytych w ustawie Pt. Przetwarzanie danych o lokalizacji na-
stępuje, zgodnie z przepisem art. 166 ust. 1 pkt. 1 Pt na podstawie zgody, jednak zgodnie z ust. 
4 powołanego przepisu dane te mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów niezbędnych do 
świadczenia usług o wartości wzbogaconej. W tym miejscu co najmniej dyskusyjna pozostaje kwe-
stia możliwości wyrażenia zgody na przetwarzanie danej o lokalizacji w celach marketingowych. 
Z drugiej jednak strony dane o lokalizacji są definiowane jako dane lokalizacyjne wykraczające 
poza dane niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku. Pomimo, iż te dwie ka-
tegorie danych (dane lokalizacyjne oraz dane o lokalizacji) są danymi geograficznymi o położeniu 
urządzenia końcowego, użyta przez ustawodawcę definicja nakazuje wyraźne ich odróżnienie. 
Prowadzi to do wniosku, iż dana o położeniu geograficznym urządzenia końcowego może być 
zakwalifikowana, w zależności od sytuacji, zarówno do pierwszej jak i do drugiej ze wskazanych 
kategorii danych. Jeśli zakwalifikujemy daną geograficzną jako daną lokalizacyjną to w konse-
kwencji zgodnie z definicją użytą w Pt będzie jednocześnie daną transmisyjną. Przetwarzanie 
zaś danej transmisyjnej w celach marketingowych byłoby dopuszczalne na podstawie art. 165 
ust. 4 Pt. W ocenie autora wskazuje to na konieczność zmiany definicji użytych w ustawie w taki 
sposób, aby wyeliminować tego typu niekonsekwencje.

17 Przez ustawę należy rozumieć ustawę Prawo telekomunikacyjne z 16.07.2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
18 Za przepisy ustaw należy rozumieć zarówno przepisy ustawy Pt jak i innych ustaw.
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W przypadku przyjęcia za podstawę przetwarzania przepisów ustawowych konieczne jest 
wskazanie przepisu, który sankcjonowałby możliwość przetwarzania danych wskazanych w art. 159 
ustawy Pt. W literaturze wskazuje się, iż art. 159 ust. 2 pkt. 4 odnosi się do takich przepisów 
jak m.in. przepisy ustawy z 6.4.1990 r. o Policji (Dz.U. 2011 Nr 287, poz.1687, ze zm.), ustawy 
z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. 2010 
Nr 29, poz. 154 ze zm.), ustawy z 9.6.2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 
Wywiadu Wojskowego (Dz.U. 2006 Nr 104, poz. 709 ze zm.), ustawy z 9.6.2006 r. o Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. 2012 Nr 621 ze zm.), ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej 
(Dz.U. 2011 Nr 116, poz. 675 zm.), ustawy z 24.8.2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 
organach porządkowych (Dz.U. 2013 Nr 568 ze zm.) oraz ustawy z 28.9.1991 r. o kontroli skar-
bowej (Dz.U. 2011 Nr 41, poz. 214 ze zm.)19. 

Jak zauważa S. Piątek przepisy wskazane w art. 159 ust. 2 pkt 4 oraz w art. 161 ust. 1 zd. 2 
Pt zawierają analogiczne regulacje legalizujące przetwarzanie danych na podstawie przepisów 
ustawowych. Są jednak ujęte w obu tych przepisach odmiennie co może prowadzić do wątpliwości 
interpretacyjnych w przypadku poszukiwania podstawy prawnej przetwarzania w innych ustawach20. 
Użyte w art. 159 ust. 2 pkt. 4 Pt sformułowanie o konieczności przetwarzania treści lub danych 
wskazywałoby, iż chodzi o takie przepisy, które nakładają na konkretny podmiot obowiązek prze-
twarzania treści lub danych w ramach prowadzenia ustawowych działań. Przetwarzanie danych 
w celach marketingowych nie zostało ukształtowane jako obowiązek podmiotu przetwarzającego 
w żadnej z rozpatrywanych ustaw. Może być zatem traktowane tylko jako uprawnienie podmiotu 
przetwarzającego. Z tego punktu widzenia przetwarzanie danych w celach marketingowych po-
winno znaleźć podstawę w art. 161 ust. 1 zd. 2 Pt który wprost stwierdza, iż inne przepisy mogą 
określać cele przetwarzania danych. Wskazana podstawa przetwarzania będzie miała zastoso-
wanie wyłącznie w przypadku danych przetwarzanych w procesie komunikowania się w sieciach 
telekomunikacyjnych i nie będzie miała zastosowania do danych nie chronionych tajemnicą 
telekomunikacyjną.

Dane przetwarzane w telekomunikacji, w tym dane transmisyjne, z reguły są danymi osobowymi 
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy 
Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 852 ze zm.) uzasadniony 
był wniosek, iż do przetwarzania danych osobowych do celów innych niż cele objęte tą ustawą 
stosuje się przepisy u.o.d.o. Wniosek taki był uzasadniony na gruncie art. 69.tej ustawy, który 
przewidywał, iż przetwarzanie danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, a tym samym także 
danych osobowych, możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy jest przedmiotem usługi świadczonej 
użytkownikowi albo jest niezbędne do jej wykonania. Przetwarzanie informacji lub danych w innych 
celach było dopuszczalne w ówczesnym stanie prawnym zgodnie z art. 69 ust. 1 zdanie drugie 
jedynie na podstawie przepisów ustawowych, którymi były przepisy ustawy o ochronie danych 
osobowych. W związku z tym, na gruncie art. 23 u.o.d.o. przetwarzanie danych osobowych w ce-
lach tam wskazanych odbywało się z zachowaniem tam wskazanych zasad21. Obecnie, na gruncie 
obowiązującej ustawy Prawo telekomunikacyjne22 stan prawny uległ zmianie. Obecnie art. 159 
19 K. Kawałek, Prawo telekomunikacyjne, Komentarz, uwagi do art.159, Lex; pkt. 5.
20 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne..., uwagi do art. 161; Legalis; pkt. 4.
21 Tak też P. Fajgielski, Ochrona danych osobowych w telekomunikacji – aspekty prawne. Lublin 2003, s. 273.
22 Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
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oraz art. 161 Pt wskazują, podobnie jak art. 69 ust. 1 poprzedniej ustawy, iż przetwarzanie treści 
i danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone, gdy dotyczy to usługi świadczonej 
użytkownikowi albo jest niezbędne do jej wykonania, natomiast przetwarzanie w innych celach 
jest dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów ustawowych, przy czym dotyczy to zarówno 
przepisów Pt, jak i innych ustaw23. W przeciwieństwie jednak do poprzednio obowiązującego sta-
nu prawnego, obecnie Pt przewiduje przetwarzanie danych w celach marketingowych w art. 165 
ust. 4 Pt. W związku z tym dochodzi do wskazanej powyżej kolizji norm i wniosek o stosowaniu 
ustawy o ochrony danych osobowych pozostaje aktualny wyłącznie w zakresie danych osobowych 
nie będących jednocześnie danymi transmisyjnymi.

Podsumowując należy zauważyć, iż jeżeli nie można znaleźć podstawy przetwarzania da-
nych w innych przepisach Pt lub przepisach innych ustaw, przesłanką przetwarzania może być 
tylko art. 159 ust. 2 pkt. 2 Pt, czyli zgoda osoby, której dane mają być przetwarzane. W prze-
ciwieństwie więc do danych transmisyjnych, które co do zasady są przetwarzane w celach 
marketingowych na podstawie zgody, przetwarzanie innych danych chronionych tajemnicą tele-
komunikacyjną może być dokonywane w celach marketingowych, w zależności od sytuacji, na 
podstawie zgody lub przepisu prawa. Temat ten zostanie odrębnie omówiony w dalszej części  
niniejszego artykułu.

4.  Przetwarzanie danych nie związanych z procesem komunikowania się w sieciach 
telekomunikacyjnych

Dotychczasowe uwagi dotyczyły danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną. Jednak do 
celów marketingowych mogą być przetwarzane również dane, które w świetle prezentowanych 
poglądów nie będą nią chronione. Przy dokonywaniu oceny dopuszczalności przetwarzania da-
nych należy zwrócić uwagę, czy dane te są powiązane z procesem komunikowania się w sieciach 
telekomunikacyjnych. 

Dane powiązane z tym procesem przedsiębiorca telekomunikacyjny może posiadać w związku z:
– przetwarzaniem danych własnych użytkowników, a więc w przypadku istnienia stosunku 

prawnego pomiędzy przedsiębiorcą a użytkownikiem usług, 
– przetwarzaniem danych abonentów na podstawie art. 162 Pt czyli w przypadku przetwarzania 

danych zarówno w imieniu innego podmiotu telekomunikacyjnego, jak i w przypadku prze-
twarzania danych w wyniku współpracy przy wykonaniu usługi, której typowym przykładem 
jest zakańczanie połączenia w sieci innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. 
Podmioty telekomunikacyjne przetwarzają do celów marketingowych dane osób nie po-

chodzące z dwóch wyżej wskazanych źródeł. Chodzić tu będzie głównie o dane takie jak imię 
i nazwisko, dane teleadresowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Dane te mogą być 
nabywane od innych podmiotów trudniących się ich zbieraniem. W związku z tym pojawia się py-
tanie o podstawę prawną takiego przetwarzania i pytanie o to, czy podmiot ten jest zobowiązany 
do stosowania reguł wskazanych w art. 165 ust. 4 Pt, a także czy jest związany w takim przypadku 
tajemnicą telekomunikacyjną. 

W ocenie autora uzasadnione jest stanowisko, iż dane nie powiązane z procesem komuniko-
wania się w sieci nie są objęte tajemnicą telekomunikacyjną, choć mieszczą się one definicyjnie 

23 Tak też S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne..., uwagi do art. 161, Legalis pkt. 4. 
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w pojęciach wskazanych art. 159 ust. 1 Pt. Wniosek ten potwierdza również treść art. 159 ust. 2 
oraz 161 ust. 1 Pt, które odnoszą się do danych przetwarzanych w związku ze świadczeniem 
usług na rzecz użytkownika końcowego. Do danych niepowiązanych z procesem komunikowa-
nia nie mają więc zastosowania reguły dotyczące tajemnicy telekomunikacyjnej i w konsekwencji 
również przepis art. 165 ust. 4 Pt. Tym samym podstawy przetwarzania takich danych należy 
szukać w innych ustawach, w tym w ustawie o ochronie danych osobowych, przy czym zastoso-
wanie jej przepisów nie wynika z zastosowania reguły kolizyjnej wskazanej w art. 5 przywołanej  
ustawy. 

Przykładów powyższego rozróżnienia dostarcza przetwarzanie danych lokalizacyjnych. 
Dane lokalizacyjne mogą pochodzić z sieci telekomunikacyjnej i wtedy są chronione tajemnicą 
telekomunikacyjną. Mogą być jednak uzyskiwane w procesie przetwarzania danych pochodzą-
cych z urządzenia mobilnego z wykorzystaniem systemu GPS. Podmiot przetwarzający takie 
dane nie będzie podlegał przepisom prawa telekomunikacyjnego, choć w istocie będą to te same 
dane lokalizacyjne, a tylko źródło ich pochodzenia będzie różne. Podobnie przedstawia się spra-
wa danych o użytkowniku wymienionych w art. 159 ust. 1 pkt 1 Pt Dane te, o ile chodzi o osobę 
fizyczną, zostały wskazane w art. 161 ust. 1 Pt i obejmują takie dane jak imię i nazwisko, czy 
adres zamieszkania. Dane te uzyskiwane są przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w wy-
niku podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i w tym zakresie powinny być 
traktowane jako dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Jednak dane takie, o ile marketing 
dotyczy podmiotów, które nie są abonentami przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, nie muszą 
pochodzić z tego źródła i mogą być zbierane w inny sposób. W przypadku, w którym dane nie są 
powiązane ze świadczeniem usług, czyli nie zostały uzyskane w ramach stosunku świadczenia 
usług telekomunikacyjnych nie będą podlegały tajemnicy telekomunikacyjnej24. Przyjęcie takiego 
poglądu, prowadzi w konsekwencji do wniosku, iż w zależności od źródła pochodzenia danych 
przetwarzanych w celach marketingowych poziom ich ochrony jest różny. Pojawia się w związku 
z tym pytanie, czy takie zróżnicowanie jest uzasadnione. 

Jak łatwo zauważyć wszystkie podmioty podlegające ustawie telekomunikacyjnej, a więc 
podmioty bezpośrednio przetwarzające dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną, jak i podmioty 
działające na ich zlecenie na podstawie art. 160 Pt będą podlegały surowszym warunkom ich 
przetwarzania na podstawie zgody podmiotu danych, w szczególności w zakresie takiej danej 
transmisyjnej, jaką jest numer telefonu. Podmioty, które nie podlegają Pt będą zaś zwolnio-
ne z obowiązku posiadania zgody na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 u.o.d.o. Należy przy tym 
uwzględnić okoliczność, iż podmiot nie będący podmiotem telekomunikacyjnym nie powinien, 
bez odrębnej podstawy prawnej jaką byłaby zgoda użytkownika usług telekomunikacyjnych, 
posiadać danych transmisyjnych oraz innych danych przetwarzanych przez przedsiębiorcę  
telekomunikacyjnego. 

Generalnie rzecz biorąc, dane takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, czy adres, nie będące 
danymi abonentów podmiotu przetwarzającego, nie będą danymi przetwarzanymi na podstawie 
ustawy Pt chyba że będą pochodziły od innego operatora telekomunikacyjnego, który może takie 
dane udostępnić wyłącznie na podstawie art. 162 Pt. 

24 Nie należy jednak tego wniosku wprost odnosić do innych przypadków przetwarzania danych, w szczególności nie oznacza to, iż przedsiębiorca 
telekomunikacyjny mógłby z pominięciem art. 172 ustawy Pt używać automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego kie-
rowanego do abonentów innych sieci telekomunikacyjnych.
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IV. Warunki przetwarzania danych

1. Warunki przetwarzania danych w celach marketingowych na podstawie art. 165 ust. 4 Pt

1.1. Zgoda jako podstawa przetwarzania danych

Jak wyżej wskazano, zastosowanie art. 165 ust. 4 Pt należy rozpatrywać w związku z art. 5 
u.o.d.o., gdyż w tym zakresie zachodzi kolizja norm prawa sektorowego i ogólnego. Ponieważ 
przetwarzanie danych transmisyjnych na podstawie art. 165 ust. 4 Pt zależy od uzyskania zgody, 
w przeciwieństwie do art. 23 u.o.d.o., przetwarzanie danych na podstawie Pt jak już to zostało 
wyżej podkreślone, należy uznać za podlegające ochronie dalej idącej. W związku z tym prze-
twarzanie następuje na zasadach wskazanych art. 165 ust. 4 Pt. 

Zgoda, o której jest mowa w art. 165 ust. 4 została zdefiniowana w art. 174, który wskazuje, 
iż zgoda ta:
1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;
2) może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez 

użytkownika;
3) może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

W sprawie pojęcia zgody należy wykorzystać dorobek doktryny i judykatury dotyczący zgody 
w rozumieniu art. 7 ust. 5 u.o.d.o. Uzasadnia to zarówno brzmienie przepisu art. 174 Pt oraz art. 
7 ust. 5 u.o.d.o. których brzmienie jest zbliżone. Ponadto zgoda przewidziana w prawie telekomu-
nikacyjnym nawiązuje do konstrukcji zgody uregulowanej przepisami ogólnymi ustawy o ochronie 
danych osobowych. Wynika to z faktu, iż tajemnica telekomunikacyjna jest pochodną implemen-
towania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/58/WE z 12.07.2002 r. dotycząca 
przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej 
(dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz. Urz. WE 2002 L 201/37) dalej „dyrekty-
wa 2002/58/WE”, która z kolei definiując pojęcie „zgody” odwołuje się w art. 2 lit. f) do dyrektywy 
Paramentu Europejskiego i Rady nr 94/46/WE z 24.10.1995 w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE 
L 281/31 )25 dalej „dyrektywa 94/46/WE”, w wyniku implementacji, której wprowadzono ustawę 
o ochronie danych osobowych.

Stąd też kryteria służące ustaleniu, czy zgoda jest ważna będą w obu przypadkach takie 
same26 również na gruncie ustaw krajowych. W praktyce oznacza to, iż wszelki dorobek w tym 
zakresie, w szczególności orzeczniczy, będzie miał zastosowanie do obu regulacji. Tak jedno-
znacznego wniosku nie można wyciągnąć w stosunku do art. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną ponieważ w doktrynie zachodzi rozbieżność co do tego w jakim zakresie stanowi 
ona implementację poszczególnych dyrektyw27. Jedno stanowisko wskazuje, iż ustawa o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną (u.ś.u.d.e) implementuje wyłącznie część postanowień dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 200/31/WE z 8.06.2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

25 Wskazana również w motywie 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/58/WE z 12.07.2002 r. dotycząca przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz. Urz. WE 2002 L 201/37), 
według którego „do celów niniejszej dyrektywy, zgoda (...) powinna mieć to samo znaczenie co zgoda podmiotu danych opisana i szerzej określona 
w dyrektywie 95/46/WE”. 
26 Opinia Grupy Roboczej Art. 29 nr 15/2011 w sprawie definicji zgody z dnia 13 lipca 2011 r. s. 31.
27 Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną stanowi implementację części postanowień dyrektywy 2000/31/WE, jak wskazują J. Gołaczyński, 
K. Kowalik-Bańczyk, A. Majchrowska, M. Świerczyński. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz. uwagi do art. 1 LEX, pkt. 2.
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prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach 
rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. WE L 178/1 – dalej „dyrektywa 
200/31/WE”). Jednocześnie podkreśla się, iż nie jest ona równocześnie implementacją dyrekty-
wy 2002/58/WE28. Zgodnie z tym stanowiskiem, w zakresie, w którym ustawa nie odzwierciedla 
postanowień dyrektywy 200/31/WE, przepisy te są postanowieniami autonomicznymi, a wiec 
nie mającymi swojego źródła w żadnej innej dyrektywie. Odmienny pogląd wskazuje, iż przepisy 
ustawy są wzorowane zarówno na dyrektywie 200/31/WE, jak i na dyrektywie 2002/58/WE, a wy-
łącznie w zakresie nieuregulowanym tymi dwoma dyrektywami mają charakter autonomiczny29. 
W świetle tego drugiego poglądu art. 4 u.ś.u.d.e był wzorowany na przepisie art. 7 pkt. 5 u.o.d.o, 
a w konsekwencji podobnie jak w przypadku art. 174 Pt kryteria ustalenia, czy zgoda jest ważna 
będą w obu przypadkach takie same, co ma swoje źródło w dyrektywie 94/46/WE.

Powyższy wniosek wymaga jednak istotnego uzupełnienia stwierdzeniem, iż polski ustawo-
dawca ukształtował pojęcie zgody w sposób bardziej restrykcyjny niż ustawodawca europejski30. 
Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 2 lit. h) dyrektywy 95/46/WE zgoda oznacza konkretne i świa-
dome, dobrowolne wskazanie przez osobę, której dane dotyczą na to, że wyraża przyzwolenie 
na przetwarzanie odnoszących się do niej danych osobowych. Zgodnie z Opinią Grupy Roboczej 
2931 oznacza to, iż zgodę można wyrazić przez każde wskazanie woli, za pomocą którego osoba 
wyraża swoje przyzwolenie i które może być wyrażone zarówno przez odręczny podpis, ustne 
oświadczenie, ale także zachowanie, z którego racjonalnie można wywnioskować zgodę. Wyraźnie 
więc widać, iż zasada przyjęta w polskim ustawodawstwie polegająca na eliminacji możliwości 
domniemania lub dorozumienia zgody, stawia surowsze wymogi niż przewidziane prawem euro-
pejskim. Niemniej jednak we wszystkich trzech wspomnianych ustawach ustawodawca identycznie 
ukształtował ten element zgody, tak więc pod tym względem nadal uzasadnionym jest wniosek 
o możliwości stosowania identycznych kryteriów ustalenia ważności zgody.

Należy również wskazać, iż w zakresie prawa telekomunikacyjnego ustawodawca dodatkowo 
sprecyzował, iż zgoda może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia 
i potwierdzenia przez użytkownika, a jej wycofanie musi być proste i wolne od opłat. 

Ustawodawca przesądził, iż zgoda ma charakter oświadczenia woli32, jednak wskazana 
powyżej, przyjęta przez polskiego ustawodawcę, zasada, iż zgoda nie może być domniemana 
lub dorozumiana wprowadza jednocześnie zasadniczą różnicę pomiędzy ogólnymi regułami pra-
wa cywilnego dotyczącego oświadczeń woli, a zgodą rozumianą jako takie oświadczenie woli. 
Polega ono na wyłączeniu możliwości wyrażenia tego oświadczenia woli per facta concludentia, 
która wynika z art. 60 kodeksu cywilnego33 i którą dopuszcza jak wskazano powyżej prawodawca 
europejski. Wyłączenie domniemania ma znaczny wpływ na treść zgód i sposób ich zbierania. 
Jednocześnie zgoda powinna spełniać wymogi stawiane prawem europejskim. Dyrektywa 95/46/
WE wskazuje, iż zgoda oznacza konkretne i świadome, dobrowolne wskazanie przez osobę, 
której dane dotyczą na to, że wyraża przyzwolenie na przetwarzanie odnoszących się do niej 

28 Szerzej J. Gołaczyński, K. Kowalik-Bańczyk, A. Majchrowska, M. Świerczyński. Ustawa o świadczeniu…, uwagi do art. 1, LEX, pkt. 2.
29 Szerzej zob. X, Konarski, Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Warszawa, 2004, s. 44.
30 Podobnie J. Barta, P. Fajgielski, R Markiewicz, Ochrona danych…, uwagi do art. 7; Lex, pkt. 33. 
31 Opinia Grupy Roboczej Art. 29 nr 15/2011 w sprawie definicji zgody z dnia 13 lipca 2011 r., s. 12.
32 Nie zakończyło to jednak sporu w doktrynie co do prawnego charakteru zgody; szerzej J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz Ochrona danych…, s. 43. 
33 Art. 60 k.c. (…) wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w spo-
sób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
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danych osobowych. Dodatkowo wskazuje, iż zgoda powinna być wyrażona w sposób wyraźny 
(patrz np. art. 8 ust. 2 lit. a) dyrektywy 95/46/WE), co zdaje się stać w sprzeczności z wyżej wy-
rażonym poglądem Grupy Roboczej 29, iż zgoda ta na gruncie prawa europejskiego może być 
zgodą dorozumianą. 

Pamiętając o powyższej modyfikacji rozumienia zgody, samo pojęcie oświadczenia woli, a tym 
samym interpretacja poprawności złożonej zgody, powinno odwoływać się do dorobku prawa cy-
wilnego w dziedzinie oświadczeń woli34. To zaś stwierdza, iż dane zachowanie może być uznane 
za oświadczenie woli jeżeli jest ono zrozumiałe, swobodne i złożone na serio35. 

W ramach przesłanki zrozumiałego charakteru oświadczenia woli wyróżnia się oświadczenia 
wyraźne i dorozumiane. Jak wskazano powyżej to drugie zostało wolą ustawodawcy wyłączone. 
Wolą ustawodawcy wyłączono również wszelkie domniemania, a więc nie można przyjąć, iż zgo-
da jako oświadczenie woli ma taki charakter, jeżeli jego treść da się ustalić przynajmniej w dro-
dze wykładni. Należałoby przyjąć, iż wyraźne oświadczenie woli będące zgodą przybiera postać 
wypowiedzi językowej (ustnej lub pisemnej) sformułowanej w sposób pełny i jednoznaczny, za 
pomocą powszechnie zrozumiałych zwrotów, niewymagających tłumaczenia i zastanawiania się 
nad tym, co w rzeczywistości oznacza36. 

W tym miejscu należy wskazać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 31.1.2012 r. (sygn.akt 1317/11) wskazujący, iż klauzula zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celu marketingowym powinna być sformułowana w sposób oddzielny od klauzuli na 
otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej. Podkreślić jednak należy, 
iż z w uzasadnieniu sąd podniósł, iż „ustawa o ochronie danych osobowych nie zakazuje zbiera-
nia w jednym oświadczeniu woli zgody na dwa rodzaje przesyłania danych osobowych”. Jednak, 
kontynuując Sąd wskazuje, iż problemem jest takie sformułowanie zgody w omawianej sprawie, 
że osobie która ją wyraziła nie pozostawiono możliwości wyboru co do sposobu przesyłania da-
nych marketingowych. Tak więc w istocie wyrok ten nie ustanawia reguły rozdzielania zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na przesyłanie informacji 
handlowych drogą elektroniczną, co musiałoby oznaczać zbieranie dwóch zgód37 w przypadku, 
gdy miałby być przetwarzany adres poczty elektronicznej Jedna zgoda byłaby zgodą na przetwa-
rzanie adresu e-mail jako danej osobowej, a druga dotyczyłaby możliwości przesyłania informacji 
handlowy na ten adres. Konieczność rozdzielenia tych dwóch zgód nie wynika również z dyrekty-
wy 2002/58/WE, która precyzuje w art. 13 ust. 2, iż w przypadku gdy osoba fizyczna lub prawna 
otrzymuje od swoich klientów szczegółowe elektroniczne dane kontaktowe dotyczące kontaktu 
z nimi za pomocą poczty elektronicznej, w kontekście sprzedaży produktu lub usługi, zgodnie 
z dyrektywą 95/46/WE, ta sama osoba fizyczna lub prawna może używać tych szczegółowych 

34 Należy zaznaczyć, iż na gruncie prawa administracyjnego powszechne są spory co do charakteru prawnego określonych czynności i ich kwalifikacji 
prawnej. Spór ten nie dotyczy jednak samej wykładni pojęcia „oświadczenia woli”. Jeżeli więc dochodzi na gruncie prawa administracyjnego do przyjęcia, 
iż określona czynność jest oświadczeniem woli, powszechnie odsyła się w tej kwestii do dorobku prawa cywilnego i art. 61 k.c. Za przykład może posłużyć 
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 grudnia 2011 r., I OPS 4/11 (LEX nr 1103552) w której po rozstrzygnięciu przez sąd kwestii 
kwalifikacji prawnej pisemnego zgłoszenia przez funkcjonariusza wystąpienia ze służby i zakwalifikowania jej jako oświadczenia woli, sąd wskazuje, iż 
w związku z powyższą kwalifikacją pełne zastosowanie ma art. 61 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Podobnie, 
w kwestii zastosowania dorobku prawa cywilnego, wypowiada się J.Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz. Ochrona danych…, uwagi do art. 7; Lex, pkt. 31. 
35 Zob. M. Wojewoda, uwagi do art. 60 Kodeksu cywilnego; [w:] M. Pyziak-Szafnicka (red.), B. Giesen, W. Katner, P. Księżak, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, 
R. Majda, E. Michniewicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, W. Robaczyński, M. Serwach, Z. Świderski, M. Wojewoda. Kodeks cywilny Część Ogólna. 
Komentarz; LEX; pkt 15.
36 Zob. A. Janiak, uwagi do art. 60 Kodeksu cywilnego; [w:] A. Kidyba (red.), Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, 
T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Tom I; LEX; pkt. 10.
37 Jedną na przetwarzanie danej osobowej jaką jest adres elektroniczny i drugiej na otrzymywanie informacji handlowej na ten adres.
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elektronicznych danych kontaktowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego swoich własnych 
podobnych produktów lub usług, pod warunkiem, że klienci zostali jasno i wyraźnie poinformowani 
o możliwości sprzeciwienia się, w prosty i wolny od opłat sposób, takiemu wykorzystywaniu elek-
tronicznych danych kontaktowych w chwili ich pobierania oraz przy każdej okazji otrzymywania 
wiadomości. A wiec sama relacja pomiędzy klientem, a dostawcą usług uzasadnia i legalizuje 
przetwarzanie adresów e-mail w celach marketingowych38 przynajmniej tak długo, jak dostawcą 
usług jest podmiot podlegający przepisom ustawy prawa telekomunikacyjnego, które implemen-
tuje dyrektywę 2002/58/WE. 

Na koniec należy zwrócić uwagę na aspekt podmiotowy zbieranej zgody. Zgodnie z art. 165 
ust. 4 Pt zgoda dotyczy usług dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Zgoda 
taka jest więc zbierana na potrzeby przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Nie oznacza to, że 
podmiot ten nie może przetwarzać danych transmisyjnych na potrzeby odrębnych podmiotów 
pod warunkiem uzyskania odrębnej zgody. Należy w tym miejscu zauważyć, iż zgodnie ze sta-
nowiskiem GIODO zgody takie powinny być zbierane osobno (decyzja z dnia 10.9.2010 r. sygn. 
akt  DIS/DEC-1098/36246/10) i na wskazany imiennie podmiot (decyzja z dnia 2.2.2011 r. sygn. 
akt DIS/DEC-63/4537/11).

W przypadku danych innych niż transmisyjne, będącymi danymi osobowymi, ich przetwa-
rzania nie można oprzeć na art. 23 ust. 4 pkt. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt. 5 u.o.d.o. ponieważ nie 
będzie to marketing usług własnych, a więc w celu ich przetwarzania należy uzyskać odrębną 
zgodę, której podstawą nie będzie jednak art. 165 ust. 4 Pt ale art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.

1.2. Związanie celem

Jedną z podstawowych zasad przetwarzania danych jest zasada związania celem. Obowiązuje 
ona zarówno na gruncie u.o.d.o. jak i ustawy Pt W omawianym zakresie kwestia wskazania celu 
przetwarzania danych osobowych ogranicza się do wskazania przez przetwarzającego, iż będzie 
on przetwarzał dane w celu marketingu. Jednak także w tym ograniczonym zakresie pojawiają 
się kwestie wymagające rozważenia dotyczące zakresu przedmiotowego zgody.

Zgodnie z art. 165 ust. 4 Pt zgoda dotyczy usług telekomunikacyjnych, a więc zawęża cel 
przetwarzania danych w celach marketingowych wyłącznie do tego rodzaju usług. Przetwarzanie 
danych na potrzeby usług innych niż usługi telekomunikacyjne oznacza przetwarzanie w celu 
innym niż wskazany przez art. 165 ust. 4 Pt. 

Obecnie przedsiębiorcy telekomunikacyjni poszerzają ofertę o usługi nie będące usługami 
telekomunikacyjnymi. Nie istnieją ograniczenia prawne, które zakazywałyby przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym prowadzenia innej działalności gospodarczej39, a więc działanie takie jest 
z prawnego punktu widzenia całkowicie usprawiedliwione. W związku z prowadzeniem takiej 
działalności pojawia się kwestia prowadzenia marketingu przez przedsiębiorcę telekomunikacyj-
nego i wykorzystania do tego danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną. Jak wskazano na 
wstępie marketing takich usług nie może być oparty na art. 165 ust. 4 Pt co oznacza, iż wykorzy-
stanie danych objętych tą tajemnicą (w tym danych transmisyjnych) jest chronione przepisami 
ogólnymi wskazanymi w art. 159 ustawy Pt i w celu legalizacji ich przetwarzania należy znaleźć 
inną podstawę.
38 Szerzej patrz Opinia Grupy Roboczej Art. 29 nr 15/2011 w sprawie definicji zgody z dnia 13 lipca 2011 r., s. 34 i n.
39 Z uwzględnieniem konieczności spełnienia warunków w przypadku niektórych typów działalności w tym działalności koncesjonowanej.
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Przetwarzanie w innym celu można oprzeć na dwojakiej podstawie; zgodzie o której mowa 
w art. 159 ust. 2 pkt. 2 Pt lub na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 u.o.d.o. albo art. 23 ust. 4 pkt 1 
w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. jeśli są to usługi własne. Należałoby uznać, iż przesłanki prze-
twarzania wskazane w art. 159 ust. 2 Pt są przesłankami równorzędnymi, a więc nie należy ich 
wartościować, co oznaczać będzie dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego możliwość wyboru 
podstawy prawnej przetwarzania danych. 

Dane osób fizycznych będą na zasadzie komplementarności poddane rygorom ustawy 
o ochronie danych osobowych, tak więc ich przetwarzanie powinno być dozwolone na podstawie 
art. 23 ust. 4 pkt. 1 bez uzyskiwania zgody, o ile przedsiębiorca stał się administratorem danych 
w ramach zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i o ile dopełnił prawidłowo 
obowiązku informacyjnego co do celu przetwarzania danych, tj. poinformował o wykorzystywaniu 
danych w celach marketing innych niż marketing usług telekomunikacyjnych.

W świetle tego należy zauważyć, iż art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. 
będzie miał zastosowanie do różnego rodzaju usług, o ile będą one usługami własnymi przedsię-
biorcy telekomunikacyjnego i pod warunkiem dopełnienia przez niego obowiązku informacyjnego 
wskazującego zakres świadczonych przez niego usług. W przypadku przetwarzania danych w celu 
marketingu usług nie świadczonych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wymagana będzie 
odrębna zgoda, ponieważ będzie ona zbierana dla innego podmiotu. 

2.  Warunki przetwarzania danych chronionych tajemnicą telekomunikacyjną nie wskaza-
nych w art. 165 ust. 4 Pt

Dane chronione tajemnicą telekomunikacyjną, które nie zostały objęte art. 165 ust. 4 Pt są 
przetwarzane na podstawie art. 159 ust. 2 pkt 2 oraz 161 ust. 1 zd. drugie Pt czyli na podstawie 
zgody lub na podstawie przepisów ustawowych. Zagadnienie zgody zostało omówione wyżej. 
Omówienia wymaga druga z przesłanek legalizujących przetwarzanie danych w celach marke-
tingowych, czyli legalizacja przetwarzania danych w celach marketingowych na podstawie innych 
przepisów.

Podstawowym, a właściwie jedynym (poza przepisami dotyczącymi informacji handlowych 
przesyłanych drogą elektroniczną) przepisem legalizującym przetwarzanie danych objętych ta-
jemnicą telekomunikacyjną w celach marketingowych jest art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 23 ust. 1 
pkt 5 u.o.d.o., który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia 
prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych, za który to praw-
nie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów 
lub usług administratora danych. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie wskazanego 
przepisu u.o.d.o. nie wymaga zgody osoby, której dane są przetwarzane, w przeciwieństwie do 
prawa telekomunikacyjnego, gdzie zgoda nie jest wymagana tylko w zakresie wykorzystywania 
danych, które dotyczą usługi świadczonej użytkownikowi albo są niezbędne do jej wykonania. 

Przetwarzania danych na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. 
dotyczy wyłącznie danych, które są danymi osobowymi w rozumieniu art. 7 u.o.d.o. (czyli nie 
obejmuje on m.in. danych osób prawnych), a jednocześnie dane te nie są danymi transmisyjnymi 
(jak wcześniej zaznaczono co do zasady dana transmisyjna osoby fizycznej będzie daną osobo-
wą). Danymi takimi będą co do zasady: imię i nazwisko osoby fizycznej, jej adres, a także adres 
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e-mail. W przypadku tego ostatniego warto wskazać, iż może on być wykorzystywany w celach 
marketingowych wyłącznie po uzyskaniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną. Dane, które nie są danymi osobowymi nie będą mogły być przetwarzane na pod-
stawie u.o.d.o. a to prowadzi do konieczności szukania legalizacji ich przetwarzania w przesłance 
wskazanej w art. 159 ust. 2 pkt. 2 Pt tj. zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Przyjęcie tej wykładni może prowadzić do usprawiedliwionego lecz zaskakującego wniosku, 
sprzecznego z ogólnym nurtem przyznawania większej ochrony danym osobowym (czyli danym 
osób fizycznych), iż danym nie chronionym na podstawie u.o.d.o. w omawianym zakresie gwa-
rantuje się większą ochronę. Dzieje się tak, gdyż u.o.d.o. dotyczy wyłącznie danych osób fizycz-
nych. Z tego powodu a contrario przyjmuje się, iż ochrona nią przewidziana nie ma zastosowania 
do innych jednostek w tym np. osób prawnych. Stąd też przetwarzanie tych danych nie jest re-
glamentowane. Sytuacja zmienia się jednak jeśli dane takie podlegają tajemnicy telekomunika-
cyjnej, gdyż ich przetwarzanie możliwe wówczas wyłącznie na podstawie zgody lub przepisów 
ustawowych. Skoro u.o.d.o. umożliwia na gruncie prawa telekomunikacyjnego uchylenie zakazu 
przetwarzania danych w celach marketingowych poprzez wykorzystanie art. 161 ust. 1 zd. drugie, 
czyli poprzez odwołanie się do przepisów ustawowych, to tym samym przesłanka przetwarzania 
musi być oparta o wyraźny przepis ustawowy, nie zaś o jego interpretację „a contrario”. Skoro więc 
nie ma przepisu innej ustawy, który umożliwiałby posługiwanie się danymi innych podmiotów niż 
osoby fizyczne np. osób prawnych w celach marketingowych, brak jest przesłanki umożliwiającej 
przetwarzanie tych danych, jeśli są objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Stąd też podstawą ich 
przetwarzania może być wyłącznie zgoda, która nie jest wymagana przy przetwarzaniu danych 
osób fizycznych, czyli danych osobowych.

Wniosek ten można korygować z powołaniem się na art. 159 ust. 4 Pt wskazującym, iż 
przepisów art. 159 ust. 2 i 3 Pt nie stosuje się do komunikatów i danych ze swej istoty jawnych, 
z przeznaczenia publicznych lub (…) na podstawie odrębnych przepisów, przy czym ma on zasto-
sowanie również do art. 161 zd. drugie Pt. Dane osób prawnych są ze swej istoty jawne, a przepisy 
regulujące działalność gospodarczą, w tym przepisy dotyczące centralnej ewidencji działalności 
gospodarczej oraz przepisy ustawy o krajowym rejestrze sądowym wskazują, iż rejestry te wraz 
z zawartymi tam danymi są jawne. Podobne jednak zastrzeżenie można zastosować w odnie-
sieniu od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których dane jednak w opinii 
GIODO należy uznawać za dane objęte ustawą o ochronie danych osobowych. 

3.  Warunki przetwarzania danych, które nie powstały w ramach komunikowania się w sie-
ciach telekomunikacyjnych

Dane, które nie są objęte tajemnicą telekomunikacyjną przetwarzane będą wyłącznie na 
podstawie przepisów innych ustaw, przy czym podstawą ich przetwarzania nie będzie odesłanie 
wskazane w Pt, jak w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 159 i 161 Pt. Ta uwaga 
jest istotna w przypadku wykorzystywania danych podmiotów innych niż osoby fizyczne, które 
mogą być przedmiotem dalej idącej ochrony niż dane osób fizycznych. Dzieje się tak ponieważ brak 
jest w tym przypadku ochrony danych ustanowionych prawem telekomunikacyjnym co oznacza, 
iż ich przetwarzanie może nastąpić o ile inny przepis tego nie zakazuje. Innymi słowy wskazana 
w poprzednim punkcie wątpliwość na tle przetwarzania danych na podstawie wykładni „a contrario” 
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przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w tym przypadku nie istnieje ponieważ nie jest 
konieczne odwoływanie się do przepisów innych ustaw w celu legalizacji ich przetwarzania. Tym 
samym podstawę przetwarzania ich danych na cele marketingowe można wywieść na podstawie 
wykładni a contrario przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 

Także w przypadku osób fizycznych dojdzie do zmiany podstawy prawnej przetwarzania ich 
danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych objętych tajemnicą telekomunikacyjną 
dochodzi co do zasad do przetwarzania danych usługobiorców (klientów) przedsiębiorcy telekomu-
nikacyjnego, a wiec danych zebranych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunika-
cyjnych. Przetwarzanie takich danych nie wymaga zebrania odrębnej zgody ponieważ jest oparte 
na przesłance wskazanej w art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. W przypadku 
przetwarzania danych osobowych, których zebranie nie jest związane ze świadczeniem usług 
telekomunikacyjnych (nie pochodzą z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych) sytuacja 
wygląda inaczej ponieważ nie zachodzi stosunek usługodawca-usługobiorca. Przedsiębiorca te-
lekomunikacyjny nie może w takiej sytuacji wywodzić swoich praw do marketingu usług własnych 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 w zw. z ust. 1 pkt. 5. u.o.d.o. ponieważ nie świadczy osobie, 
której dane mają być przetwarzane, takich usług. Stąd też przetwarzanie danych tych osób wy-
maga zebrania odrębnej zgody, co zmieni podstawę prawną ich przetwarzania, którą jest art. 23 
ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.
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Zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej 
i karnoadministracyjnej w nowelizacji Prawa 

telekomunikacyjnego z 16.11.2012 r.

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Modyfikacja zasad odpowiedzialności z tytułu nielegalnego używania urządzenia radiowego
III. Zmiany w katalogu deliktów administracyjnych
IV. Możliwość poniesienia odpowiedzialności karnoadministracyjnej po zaprzestaniu naruszania 

prawa lub naprawieniu wyrządzonej szkody
V. Zmiany w podstawie wymiaru kary pieniężnej
VI. Uwagi końcowe

Streszczenie
Artykuł poświęcony został nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 16.11.2012 r. w części doty-
czącej odpowiedzialności karnej i karnoadministracyjnej. Omówiono w nim zagadnienia dotyczące: 
penalizacji nielegalnego używania urządzenia radiowego, nowego katalogu deliktów administra-
cyjnych z przepisu art. 209 Prawa telekomunikacyjnego, możliwości nałożenia kary pieniężnej 
w przypadku, gdy podmiot zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, jak 
również zmiany dotyczące podstawy wymiaru tej sankcji. 

Słowa kluczowe: telekomunikacja, kara pieniężna, urządzenia radiowe.

I. Wprowadzenie
Ustawa z 16.11.2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych 

ustaw1 dokonała kompleksowej nowelizacji ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne2 
(dalej: Pt). Zmiany legislacyjne weszły w znakomitej większości w życie z dniem 21.01.2013 r. 
i dotyczyły w szczególności zasad odpowiedzialności karnej i karnoadministracyjnej, stanowiących 
przedmiot regulacji w dziale XI Pt noszącym tytuł „Przepisy karne i kary pieniężne”. Dotyczą one 
przy tym zarówno kształtu przestępstwa używania urządzenia radiowego bez pozwolenia, jak 
i administracyjnej kary pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
(dalej: Prezes UKE). W tym pierwszym przypadku zmiana polega na nadaniu charakteru wykro-
czenia dotychczasowemu czynowi zabronionemu stypizowanemu w przepisie art. 208 ust. 1 Pt, 

* Doktor nauk prawnych, Urząd Komunikacji Elektronicznej.
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 1445.
2 Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.
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w tym drugim zaś – na poszerzeniu katalogu telekomunikacyjnych deliktów administracyjnych, 
zakresu odpowiedzialności karnoadministracyjnej z tytułu naruszeń przeszłych i takich, w przy-
padku których naprawiono zaistniałą szkodę, oraz podstawy wymiaru sankcji administracyjnej. 
Pogłębiony przegląd dokonanych przez ustawodawcę w tym obszarze zmian stanowić będzie 
przedmiot dalszych rozważań.

II. Modyfikacja zasad odpowiedzialności  
z tytułu nielegalnego używania urządzenia radiowego

Analizując istotę nowelizacji w części dotyczącej modyfikacji zasad odpowiedzialności karnej 
z tytułu nielegalnego używania urządzenia radiowego nie sposób nie przywołać brzmienia prze-
pisu art. 208 Pt pod rządami obowiązującego prawa oraz de lege lata. Art. 208 Pt otrzymał zatem 
w myśl postanowień przywołanej powyżej nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne brzmie-
nie następujące: „Art. 208. 1. Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego 
nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega karze grzywny w wysokości do 1000 złotych. 
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 3. Sąd może orzec przepadek 
urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia czynu określonego w ust. 1 i 2, chociaż-
by nie stanowiły one własności sprawcy. 4. Sąd orzeka przepadek urządzeń przeznaczonych lub 
służących do popełnienia czynu określonego w ust. 1 i 2, chociażby nie stanowiły one własności 
sprawcy, jeżeli ich używanie zagraża życiu lub zdrowiu człowieka. Przepis art. 195 Kodeksu kar-
nego wykonawczego stosuje się niezależnie od wartości przedmiotów, których przepadek orze-
czono. 5. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”. Dotychczasowa treść przepisu art. 208 Pt 
przedstawiała się natomiast następująco: „1. Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia 
radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności do lat 2. 2. Sąd może orzec przepadek urządzeń przeznaczonych 
lub służących do popełnienia czynu określonego w ust. 1, chociażby nie stanowiły one własno-
ści sprawcy. 3. Sąd orzeka przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia 
czynu określonego w ust. 1, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy, jeżeli ich używanie 
zagraża życiu lub zdrowiu człowieka. Przepis art. 195 Kodeksu karnego wykonawczego stosuje 
się niezależnie od wartości przedmiotów, których przepadek orzeczono.”.

Zmiany sprowadzają się zatem w pierwszym rzędzie do depenalizacji dotychczasowego 
przestępstwa nielegalnego używania urządzenia radiowego i nadania mu statusu wykroczenia 
oraz wykreowania nowego typu czynu zabronionego poprzez dodanie znamiona „uporczywo-
ści” do dotychczasowej dyspozycji przepisu art. 208 Pt w części opisującej znamiona tegoż 
przestępstwa. W znaczeniu potocznym „uporczywy” to „trwający ciągle lub powtarzający się”3. 
Sformułowanie to nosi również jednoznaczny wydźwięk pejoratywny na gruncie ustawy karnej, 
oznaczając przemyślane i ukierunkowane na określony skutek, a przy tym częstokroć powtarzalne, 
działanie sprawcy. Tym samym uporczywość działania polegającego na nielegalnym używaniu 
nadawczego lub nadawczo-odbiorczego urządzenia radiowego utożsamiać należy z powtarzają-
cym się, wielokrotnym używaniem tego rodzaju urządzenia, nawet pomimo poniesienia uprzednio 
3 Słownik języka polskiego PWN (red. E. Sobol), Warszawa 2006, s. 1095.
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odpowiedzialności wykroczeniowej (czy też karnej pod rządami poprzedniego stanu prawnego), 
w następstwie naruszenia przepisu art. 208 ust. 1 Pt. Nadmienić należy, że samo posłużenie się 
przez ustawodawcę sformułowaniem „używa urządzenia radiowego”, pod którym kryje się ko-
munikacja przy pomocy emisji lub odbioru fal radiowych, polegająca na nadawaniu, odbiorze lub 
transmisji informacji jakiejkolwiek natury za pomocą fal radiowych4, zakładać zdaje się, iż czyn-
ność ta nie ma charakteru krótkotrwałego (chwilowego), ale ma miejsce w określonym przedziale 
czasowym, umożliwiającym uruchomienie i obsługę urządzenia radiowego przez pewien okres 
czasu, zwłaszcza wówczas, gdy ma związek ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych przez 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

Jeżeli chodzi o wykroczenie, o którym mowa w przepisie art. 208 ust. 1 Pt, to ustawodawca 
powrócił tutaj do kwalifikacji czynów zabronionych związanych z nielegalnym używaniem urządze-
nia radiowego sprzed roku 19955, kiedy to w drodze nowelizacji ustawy z 23.11.1990 r. o łączno-
ści6, w miejsce dotychczasowego wykroczenia, którego znamiona opisano w przepisie art. 86 tej 
ustawy (a poprzednio art. 63 ustawy z 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń7; dalej: k.w.), poddano 
penalizacji czyn polegający na zakładaniu bądź używaniu radiokomunikacyjnego urządzenia na-
dawczego lub nadawczo-odbiorczego oraz czyn polegający na wykorzystaniu częstotliwości lub 
zakresu częstotliwości bez wymaganego przydziału (art. 75a ustawy o łączności)8. Uczynił to, 
jak się wydaje, zasadnie. Świadczy o tym bowiem pogląd organów ścigania oraz judykatury na 
treść oraz stopień szkodliwości społecznej czynu posiadającego znamiona przestępstwa wska-
zanych w przepisie art. 208 Pt, który – jak wynika z praktyki funkcjonowania Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej – określany był częstokroć jako znikomy9, a zatem jako skutkujący brakiem prze-
stępności czynu w myśl postanowień art. 1 § 2 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny10 (dalej: k.k.) 
i pozwalający na niewszczynanie lub umorzenie wszczętego postępowania karnego zgodnie 
z art. 17 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego11. W przy-
padku prawa wykroczeń, gdzie szkodliwość społeczna czynu nie jest stopniowana (art. 1 § 1 k.w.) 
i samo wykroczenie z natury rzeczy jest czynem o niewielkim stopniu szkodliwości społecznej, 
zabieg legislacyjny polegający na nadaniu czynowi karalnemu statusu wykroczenia pozwala na 
zastosowanie represji prawnej nawet względem sprawców tych zachowań przybierających postać 
nielegalnego używania urządzenia radiowego, których szkodliwość społeczna jest znikoma12. 

 4 Por. S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2001, s. 812.
 5 Szerzej: M. Czyżak, Przestępstwo używania urządzenia radiowego bez pozwolenia, Prokuratura i Prawo nr 7-8/2008, s. 76–77.
 6 Dz. U. Nr 86, poz. 504, ze zm.
 7 Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, ze zm.
 8 Art. 75a zostały dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy z 12.05.1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 60, poz. 310) 
z dniem 7.07.1995 r. i posiadał brzmienie następujące: „Art. 75a. 1. Kto bez wymaganego zezwolenia zakłada bądź używa radiokomunikacyjne urządzenia 
nadawcze lub nadawczo-odbiorcze albo bez wymaganego przydziału wykorzystuje częstotliwości lub zakres częstotliwości, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny. 2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia czynu określonego w ust. 1, 
chociażby nie były własnością sprawcy. 3. Sąd orzeka przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1, chociażby 
nie były własnością sprawcy, jeśli ich użycie zagraża życiu lub zdrowiu ludzkiemu”.
 9 Np. Wyrok SR w Bydgoszczy z 19.02.2009 r., XVI K 29/09, niepublikowany; postanowienia prokuratora o umorzeniu dochodzenia z uwagi na znikomy 
stopień społecznej szkodliwości czynu: postanowienie PR w Jeleniej Górze z 26.11.2008 r., 1 Ds. 2394/08; postanowienie PR w Gryficach z 17.03.2009 r., 
3 Ds. 2257/08; postanowienie PR dla Warszawy Praga Południe z 27.01.2011 r., 3 Ds. 63/11/5; postanowienie PR w Kluczborku z 28.10.2011 r., 1 Ds. 
1182/11; postanowienie PR w Staszowie z 6.03.2012 r., Ds. 1099/11/D.
10 Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.
11 Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.
12 Zob. np. T. Bojarski [w:] T. Bojarski (red.), A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 
2009, s. 28; M. Budyn-Kulik, P. Kozłowksa-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2009, s. 20.
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Co więcej, takiej zmianie towarzyszy wzrost roli Prezesa UKE jako centralnego organu admi-
nistracji rządowej, który posiada wówczas – w myśl postanowień art. 17 § 3 ustawy z 24.08.2001 r. 
– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia13 (dalej: k.p.s.w.) – uprawnienia oskarżyciela 
publicznego, o ile w zakresie swego działania, w tym w trakcie prowadzonych czynności wyjaś-
niających (np. podczas czynności kontrolnych prowadzonych na podstawie przepisów art. 199 
i n. Pt) ujawnił wykroczenie i wystąpił z wnioskiem o jego ukaranie. 

Podkreślić należy również, że w celu jednoznacznego nadania czynowi karalnemu z prze-
pisu art. 208 ust. 1 Pt charakteru wykroczenia, wskazano wyraźnie, iż orzekanie w sprawach 
o czyny tego rodzaju odbywa się w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia. Pozwoli to z pewnością uniknąć wątpliwości co do kwalifikacji prawnej tego czy-
nu zabronionego względem przestępstwa, o którym mowa w przepisie art. 208 ust. 2 Pt, którego 
interpretacja w zakresie pozostałych znamion, dokonana pod rządami dotychczasowego stanu 
prawnego, pozostała aktualna14. 

III. Zmiany w katalogu deliktów administracyjnych
Wraz z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne ustawodawca dokonał również zmian 

w zakresie katalogu deliktów administracyjnych określonych w dyspozycji przepisu art. 209 ust. 1 Pt. 
Dotyczą one kilku obszarów. Za najistotniejsze uznać należy przedstawione poniżej.

Po pierwsze, nadano nową treść znamionom deliktu administracyjnego polegającego na nie-
właściwym wypełnieniu obowiązków informacyjnych względem Prezesa UKE. W chwili obecnej 
odpowiedzialności karnoadministracyjnej podlega podmiot, który „nie wypełnia obowiązku udzie-
lania informacji lub dostarczania dokumentów przewidzianych ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych15 lub udziela informacji niepełnych 
lub nieprawdziwych lub dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe” 
(art. 209 ust. 1 pkt 1 Pt). Dotychczasowe brzmienie przepisów art. 209 ust. 1 pkt 1 i 3, w myśl 
którego karze pieniężnej podlegał ten, kto „udziela niepełnych lub nieprawdziwych informacji lub 
dostarcza dokumenty zawierające takie informacje przewidziane ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych” oraz „udziela informacji określonej 
w pkt 1 w sposób nieprawdziwy lub niepełny”, nastręczało pewnych wątpliwości interpretacyjnych 
wynikających z faktu, iż mogło pod rządami uchylonego stanu prawnego dochodzić do takiego 
rozumienia treści wspomnianego powyżej przepisu, że sankcji administracyjnej na gruncie usta-
wy Prawo telekomunikacyjne nie podlegało zupełne zaniechanie przedłożenia Prezesowi UKE 
żądanej informacji, a jedynie udzielenie informacji niepełnych bądź nieprawdziwych. Co więcej, 
zakres przedmiotowy deliktu administracyjnego wskazanego w pkt 3 w art. 209 ust. 1 Pt zawierał 
się w dyspozycji pkt 1 tegoż przepisu16.

Po drugie, uchylono art. 209 ust. 1 pkt 8 Pt, w którym karze pieniężnej poddawano naruszenie 
polegające na nie zachowaniu, określonych przez Prezesa UKE, wartości wskaźników dostępności 
i jakości świadczenia usługi powszechnej. Modyfikacja ta stanowi konsekwencję uchylenia przepisu 

13 Tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, ze zm.
14 Zob. M. Czyżak, Przestępstwo używania…, s. 79–84.
15 Ustawa z 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, ze zm.).
16 Zob. M. Czyżak, Karnoadministracyjna odpowiedzialność przedsiębiorcy telekomunikacyjnego za niewywiązywanie się z obowiązków informacyjnych 
względem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Radca Prawny (Dodatek Naukowy), Nr 117, Wrzesień 2011, s. 11D–14D.
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art. 94 Pt, na mocy którego przedsiębiorca telekomunikacyjny wyznaczony do świadczenia usługi 
powszechnej zobligowany był publikować w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz zamiesz-
czać na własnych stronach internetowych „aktualne informacje dotyczące jakości świadczenia 
przez niego usługi powszechnej w zakresie spełniania wskaźników dostępności i jakości usług” 
określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 24.03.2005 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia 
usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych17, „za każde półro-
cze oraz za każdy rok, dla całego obszaru działania oraz odrębnie dla każdej strefy numeracyjnej 
objętej jego działalnością”, przy czym informacje te przekazywać miał Prezesowi UKE w terminie 
1 miesiąca od zakończenia wymienionych powyżej okresów18. Dodać należy przy tym, iż przepis 
art. 94 Pt uchylono z kolei wraz ze zmianą treści przepisu art. 81 ust. 6 Pt, który zawiera dele-
gację dla ministra właściwego do spraw łączności do wydania rozporządzenia wykonawczego, 
określającego wymaganą przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu 
jednostek uprawnionych, mając na względzie zwiększenie dostępności usług telekomunikacyjnych 
na terytorium Polski oraz konieczność budowania kompetencji cyfrowych.

Po trzecie, w odniesieniu do reguł wykorzystywania widma radiowego, wprowadzono dwa 
nowe typy deliktów administracyjnych. Jeden z nich stanowi konsekwencję wprowadzenia na 
grunt ustawy Prawo telekomunikacyjne prowadzonego przez Prezesa UKE, rejestru urządzeń ra-
diowych nadawczych i nadawczo-odbiorczych, których używanie nie wymaga pozwolenia w myśl 
postanowień art. 144 ust. 2 pkt 4 Pt. Są to urządzenia wykorzystujące „zakresy częstotliwości 
zarezerwowane na rzecz podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością, o ile rezer-
wacja częstotliwości przewiduje zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia i określa warunki 
wykorzystywania częstotliwości”. Zmiany te są również konsekwencją możliwości wydania przez 
Prezesa UKE decyzji dopuszczającej czasowe używanie urządzenia radiowego w celu zapew-
nienia okazjonalnego przekazu informacji na okres nie dłuższy niż 30 dni (art. 144a Pt); a także 
możliwości wydania przez Prezesa UKE decyzji zezwalającej na czasowe używanie urządzenia 
radiowego w celu przeprowadzenia badań, eksperymentów lub testów, związanych z wprowadza-
niem nowych technologii, pod warunkiem przedstawienia ich celu i harmonogramu (art. 144b Pt). 
Używanie urządzenia radiowego bez wymaganego wpisu do wspomnianego powyżej rejestru, 
jak również bez uzyskania wymienionych wyżej decyzji, skutkuje nałożeniem kary pieniężnej 
(art. 209 ust. 1 pkt 9a Pt). Szczególne znaczenie przypisać należy drugiemu, nowemu typowi 
deliktów administracyjnych. Polega on na poddaniu odpowiedzialności karnoadministracyjnej nie 
wykorzystywania, z przyczyn leżących po stronie podmiotu, który uzyskał rezerwację częstotliwo-
ści, przyznanych mu w ramach tej rezerwacji częstotliwości, przez okres co najmniej 6 miesięcy 
(art. 209 ust. 1 pkt 9b Pt). Stanowić on może bowiem w praktyce skuteczny instrument służący 
efektywnej gospodarce widmem radiowym i unikaniu sytuacji, gdy pozyskane przez przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego częstotliwości radiowe, których zasoby są ze swej natury ograniczone, nie 
służą w rzeczywistości prowadzeniu działalności telekomunikacyjnej, gdyż nie są wykorzystywane 
do świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

17 Dz. U. Nr 68, poz. 592, ze zm.
18 Przedmiotowy akt wykonawczy wyszczególnia 10 wskaźników i określa, które z nich stosuje się do poszczególnych usług wchodzących w skład 
usługi powszechnej, zaś w odniesieniu do obliczania wartości poszczególnych wskaźników odsyła do dokumentów normalizacyjnych ETSI.
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Po czwarte, dookreślono zakres naruszeń dotyczących niektórych obowiązków spoczywają-
cych na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych. Nowe brzmienie nadano w art. 209 Pt jego pkt 13a, 
gdzie uściślono, iż naruszenie dotyczy wszystkich obowiązków wskazanych w przepisie art. 56 Pt, 
a zatem i tych dotyczących umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a nie – jak dotych-
czas – jedynie art. 56 ust. 5 Pt dotyczącego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. 
Dodano w przepisie art. 209 Pt pkt 13b poddający karze pieniężnej zaniechanie wypełniania lub 
nienależyte wypełnianie obowiązków określonych w art. 44b–44g Pt, tj. obowiązków dotyczą-
cych separacji funkcjonalnej. Ta ostatnia jest nowym instrumentem regulacyjnym przewidzianym 
przez znowelizowany pakiet dyrektyw. Samo zaś wprowadzenie do porządku prawnego przepi-
sów art. 44b-44g Pt stanowi implementację art. 13a i art. 13b dyrektywy 2002/19/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 7.03.2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń 
towarzyszących oraz wzajemnych połączeń19 (dyrektywa o dostępie). Pierwszy z tych przepisów 
przewiduje możliwość nałożenia na przedsiębiorcę zintegrowanego pionowo obowiązku rozdzia-
łu funkcjonalnego, natomiast drugi dotyczy z kolei tzw. dobrowolnego podziału przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo. 

Uzupełniono wreszcie przepis art. 209 Pt o pkt 14b odnoszący się do nieterminowego wy-
konywania obowiązku określonego w decyzji, o której mowa w art. 62a ust. 5 Pt20, dotyczącego 
prędkości transmisji danych. W myśl uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy Prawo pocz-
towe z 16.11.2012 r., „Dodanie tego przepisu ma na celu zabezpieczenie interesu użytkowników 
końcowych przed obniżaniem poziomu świadczonych usług przez dostawców usług dostępu do 
sieci Internet, a polegającym w szczególności na zaniżaniu rzeczywistej prędkości transmisji da-
nych w stosunku do określonej w umowie lub regulaminie. W tym celu nałożono na przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego podającego do publicznej wiadomości, w szczególności w materiałach infor-
macyjnych lub promocyjnych lub określającego w umowie o świadczenie publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych, prędkość transmisji danych, obowiązek poinformowania Prezesa UKE 
o stosowanej przez niego metodzie, na podstawie której dokonuje pomiaru wskaźnika prędkości 
transmisji danych. Jednocześnie przyznano Prezesowi UKE uprawnienie do zgłoszenia sprzeciwu 
co do stosowanej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego metody pomiaru, jeżeli nie gwarantuje 
ona użytkownikom końcowym zapewnienia przejrzystych informacji o parametrach jakościowych 
przedmiotu umowy lub rzetelnego pomiaru. Sprzeciw ten będzie zgłaszany w formie decyzji, 
w której Prezes UKE będzie jednocześnie zobowiązywał przedsiębiorcę telekomunikacyjnego 
do stosowania określonej metody. Jednocześnie celowe jest umożliwienie Prezesowi UKE prze-
prowadzania badania, czy rzeczywista prędkość transferu danych u użytkownika końcowego nie 
jest mniejsza niż prędkość transmisji danych mierzona za pomocą metody, co do której Prezes 
UKE nie zgłosił sprzeciwu”. 

Po piąte, w zakresie powinności wynikających z postanowień ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych, odpowiedzialności karnoadministracyjnej poddano niewypeł-
nianie warunków współkorzystania i dostępu do infrastruktury technicznej oraz rozliczeń z tego 

19 Dz. Urz. WE z 2002 r., L 108/7, ze zm.
20 Art. 62a ust. 5 Pt – „Jeżeli w wyniku badania, o którym mowa w ust. 4, Prezes UKE ustalił, że prędkość transmisji danych mierzona za pomocą 
metody pomiaru wskaźnika prędkości transmisji danych, co do której Prezes UKE nie zgłosił sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, lub określonej w decyzji 
Prezesa UKE, o której mowa w ust. 2 lub 6 jest mniejsza niż prędkość transmisji danych, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE nakłada w drodze decyzji 
na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego świadczącego usługę dostępu do sieci Internet obowiązek dostosowania tej prędkości transmisji danych do 
prędkości transmisji danych, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji”.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 8(2)

Mariusz Czyżak            Zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoadministracyjnej…47

tytułu, określonych w decyzji lub w umowie, zgodnie ze wskazaną powyżej ustawą (art. 209 ust. 1 
pkt 22a Pt) oraz niewypełnianie warunków wynikających z decyzji wydawanych w trybie art. 30 
ust. 1 i 321 tej ustawy (art. 209 ust. 1 pkt 22b Pt).

Po szóste, katalog deliktów administracyjnych wzbogacony został o naruszenia związane 
z obowiązkami umieszczonymi w nowym rozdziale VIIa zatytułowanym „Bezpieczeństwo i in-
tegralność sieci i usług telekomunikacyjnych”. Jedno z nich polega na zaniechaniu realizacji 
przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązku, o którym mowa w art. 175e Pt (art. 209 
ust. 1 pkt 25a Pt). Obowiązek ten polega na konieczności publikowania przez przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych na ich stronach internetowych informacji o: potencjalnych zagrożeniach 
związanych z korzystaniem przez abonentów z usług telekomunikacyjnych, rekomendowanych 
środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczania telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym, jak również przy-
kładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych. Dodać należy, że powinność taka spoczywa również na Prezesie UKE, 
który zobligowany jest umieszczać wspomniane powyżej informacje na stronie internetowej UKE 
(art. 175e ust. 1 Pt). W drugim przypadku karze pieniężnej poddano zaniechanie zastosowania 
się do zakazu określonego w decyzji Prezesa UKE, wskazanej w przepisie art. 175c ust. 3 Pt. 
Zakaz dotyczy stosowania środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralno-
ści sieci, usług oraz przekazu komunikatów związanych ze świadczonymi usługami, w tym „eli-
minację przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu sieci lub usług” i „przerwanie lub 
ograniczenie świadczenia usługi telekomunikacyjnej na zakończeniu sieci, z którego następuje 
wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu sieci lub usług”. Prezes UKE może wydać 
taki zakaz, o ile – wbrew wymogom wskazanym w przepisie art. 175c ust. 1 Pt – działania te nie 
będą proporcjonalne, uzasadnione i celowe (art. 209 ust. 1 pkt 27a Pt).

Po siódme, w związku z koniecznością dostosowania polskiego porządku prawnego do prze-
pisów unijnych, dokonano stosownej zmiany w przepisie art. 209 ust. 1 pkt 29 Pt, która polega 
na zmianie odwołania do art. 3–6 rozporządzenia (WE) nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 27.06.2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz 
Wspólnoty22 na odwołanie do art. 3–5 oraz art. 7–15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13.06.2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności 
ruchomej wewnątrz Unii (dalej: rozporządzenie nr 531/2012)23. Obowiązki, których zaniechanie 
poddano karze pieniężnej, dotyczą: hurtowego dostępu do usług roamingu (art. 3 rozporządzenia 

21 Art. 30 ust. 1 i 3 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych posiada brzmienie następujące: „1. Właściciel, użytkownik wieczysty 
lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp 
do nieruchomości, w tym do budynku, oraz miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable lub przewody telekomunikacyjne doprowadzone do 
lokalu w tym budynku, polegający w szczególności na: 1) zapewnieniu możliwości wykorzystywania istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub 
istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku, jeżeli powielenie takiej infrastruktury byłoby ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe, 
2) umożliwieniu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego lub wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku, o ile nie jest możliwe wykorzystanie 
istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku lub do budynku nie jest doprowadzone takie przyłącze 
lub budynek nie jest wyposażony w taką instalację, 3) umożliwieniu odtworzenia istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub wykonaniu instalacji 
telekomunikacyjnej budynku, które uległy likwidacji, zniszczeniu, uszkodzeniu lub też wymagają przebudowy na skutek prowadzonych w pobliżu prac 
budowlanych – w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. (…) 3. Właściciel kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku 
lub przyłącza telekomunikacyjnego, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany udostępnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu 
takie przyłącze, instalację, całość lub część kabla, w tym w szczególności włókno światłowodowe, jeżeli doprowadzenie przyłącza telekomunikacyjnego, 
wykonanie instalacji telekomunikacyjnej budynku, doprowadzenie kolejnego kabla telekomunikacyjnego do budynku lub umieszczenie takiego kabla 
w istniejącej kanalizacji kablowej byłoby ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe”.
22 Dz. Urz. UE z 2007 r., L 171/32, ze zm.
23 Dz. Urz. UE. z 2012 r. L 172/10.
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nr 531/2012), odrębnej sprzedaży detalicznych usług roamingu regulowanego (art. 4 rozporzą-
dzenia nr 531/2012), wdrażania odrębnej sprzedaży detalicznych usług roamingu regulowanego 
(art. 5 rozporządzenia nr 531/2012), opłat hurtowych za wykonywanie połączeń realizowanych 
w roamingu regulowanym (art. 7 rozporządzenia nr 531/2012), opłat detalicznych za połączenia 
realizowane w roamingu regulowanym (art. 8 rozporządzenia nr 531/2012), opłat hurtowych za 
wiadomości SMS w roamingu regulowanym (art. 9 rozporządzenia nr 531/2012), opłat detalicznych 
za wiadomości SMS w roamingu regulowanym (art. 10 rozporządzenia nr 531/2012), parametrów 
technicznych wiadomości SMS w roamingu regulowanym (art. 11 rozporządzenia nr 531/2012), 
opłat hurtowych za usługi transmisji danych w roamingu regulowanym (art. 12 rozporządzenia 
nr 531/2012), opłat detalicznych za usługi transmisji danych w roamingu regulowanym (art. 13 
rozporządzenia nr 531/2012), przejrzystości opłat detalicznych z tytułu połączeń realizowanych 
w roamingu i wiadomości SMS w roamingu (art. 14 rozporządzenia nr 531/2012), przejrzystości 
oraz mechanizmów ochronnych w zakresie detalicznych usług transmisji danych w roamingu 
(art. 15 rozporządzenia nr 531/2012)24.

Po ósme, dodano także zupełnie nowy typ deliktu administracyjnego polegający na utrudnia-
niu lub uniemożliwianiu wykonywania czynności kontrolnych przez Prezesa UKE (art. 209 ust. 1 
pkt 32 Pt). Co do pojęć „uniemożliwianie” i „utrudnianie”, to pierwsze z nich utożsamiać należy 
z udaremnieniem, a zatem – w świetle dyspozycji przepisu art. 199 Pt – z niedopuszczeniem do 
podjęcia jakichkolwiek czynności kontrolnych. To drugie polega natomiast na stwarzaniu prze-
szkód25 dla sprawnego i niezakłóconego prowadzenia postępowania kontrolnego, aczkolwiek 
nie uniemożliwiającym zupełnie przeprowadzenia kontroli. Prezes UKE na podstawie art. 199 Pt 
uprawniony jest bowiem do kontroli: przestrzegania przepisów, decyzji i postanowień z zakresu 
telekomunikacji, gospodarki częstotliwościami lub spełniania wymagań dotyczących kompaty-
bilności elektromagnetycznej. Prezes UKE jest również uprawniony do kontroli wprowadzanych 
do obrotu lub oddawanych do użytku produktów wykorzystujących energię, o których mowa 
w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28.09.2010 r. uzupełniającym 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywno-
ści energetycznej dla telewizorów26 – jako organ kontrolujący w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 14.09.2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty 
wykorzystujące energię27; znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych. Ustawodawca uwzględnił 
w tym przypadku konieczność zapewnienia regulatorowi rynku usług telekomunikacyjnych moż-
liwości zastosowania sankcji karnoadministracyjnej w sytuacji, gdy przedsiębiorca telekomuni-
kacyjny utrudnia rozpoczęcie kontroli, bądź to utrudnia prawidłowy tok czynności kontrolnych  
już po wszczęciu kontroli28. 

24 Obowiązki wskazane w przepisach art. 3–6 rozporządzenia nr 717/2007 dotyczyły: opłat hurtowych za wykonywanie połączeń realizowanych w roamingu 
regulowanym (art. 3 rozporządzenia nr 717/2007), opłat detalicznych za połączenia realizowane w roamingu regulowanym (art. 4 rozporządzenia 
nr 717/2007), opłat hurtowych za wiadomości SMS w roamingu regulowanym (art. 4a rozporządzenia nr 717/2007), opłat detalicznych za wiadomości 
SMS w roamingu regulowanym (art. 4b rozporządzenia nr 717/2007), parametrów technicznych wiadomości SMS w roamingu regulowanym (art. 4c 
rozporządzenia nr 717/2007), przejrzystości informacji dotyczących opłat detalicznych (art. 6 rozporządzenia nr 717/2007).
25 Słownik języka polskiego…, s. 1107.
26 Dz. Urz. UE z 2010 r., L 314/64.
27 Dz. U. poz. 1203.
28 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, uzasadnienie projektu, Sejm RP VII kadencji, druk 
sejmowy nr 627.
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IV. Możliwość poniesienia odpowiedzialności karnoadministracyjnej 
po zaprzestaniu naruszania prawa  

lub naprawieniu wyrządzonej szkody
Nowo dodany przepis ust. 1a w art. 209 Pt stanowi, iż kara pieniężna „może zostać nałożona 

także w przypadku, gdy podmiot zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, 
jeżeli Prezes UKE uzna, że przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia”.29 
Stosując zatem wnioskowanie a contrario – sankcja ta nie może zostać nałożona na podmiot, 
który zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, o ile Prezes UKE nie uzna, 
iż przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia. Niemniej jednak, podkreślić 
należy, że nie może to dotyczyć sytuacji, w których podmiot sprawczy deliktu administracyjnego 
zaprzestał naruszania prawa dopiero w następstwie odkrycia tego faktu w trakcie postępowania 
administracyjnego bądź kontrolnego prowadzonego przez Prezesa UKE. W innym przypadku pro-
wadziłoby to bowiem do sytuacji, w której jedynie kontynuacja działalności sprzecznej z przepisami 
art. 209 Pt w trakcie postępowania prowadzonego przez Prezesa UKE, w szczególności postę-
powania kontrolnego bądź postępowania w sprawie o nałożenie kary pieniężnej, dopuszczałaby 
możliwość nałożenia tejże sankcji. Fakt zaprzestania naruszania prawa utożsamiać należy na 
gruncie przepisu art. 209 ust. 1a Pt z sytuacją, w której podmiot podlegający karze pieniężnej nie 
narusza już prawa w chwili, w której wiadomość o zaistnieniu tegoż naruszenia powziął Prezes 
UKE, a w praktyce działający w jego imieniu upoważnieni pracownicy UKE, np. w toku prowadzenia 
postępowania kontrolnego. Wymóg naprawienia szkody wyrządzonej deliktem administracyjnym 
napotykać może natomiast na trudności interpretacyjne, albowiem częstokroć szkoda jest nie tylko 
mało wymierna, ale i trudna do ustalenia bądź kompensacji, zwłaszcza w sytuacji, gdy dotyczy 
interesu znacznej liczby klientów usług telekomunikacyjnych, czy też jej szkodliwość związana 
jest np. z zaniechaniem realizacji obowiązków informacyjnych lub obowiązków dotyczących bez-
pieczeństwa teleinformatycznego.

Podkreślić należy, że w świetle treści przepisu art. 209 ust. 1a Pt, w ramach swobodnego uz-
nania administracyjnego Prezes UKE może nie nakładać kary pieniężnej za naruszenie przeszłe 
i takie, gdzie szkodę nim wywołaną naprawiono, ale tylko wtedy, gdy uzna, że przemawiają za 
tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia. Przybierają one wówczas postać swego rodzaju 
okoliczności łagodzących, np. krótki okres trwania naruszenia, niewielki jego zakres przedmiotowy, 
czy też skutki o niskiej szkodliwości. Sformułowanie użyte przez ustawodawcę w przepisie art. 209 
ust. 1a Pt „może zostać nałożona także”, zaraz po wymienieniu katalogu naruszeń podlegających 
karze pieniężnej w przepisie art. 209 ust. 1 Pt, wskazuje jednakże wyraźnie, że przepis ten nie 
odnosi się w pierwszym rzędzie do kwestii możliwości odstąpienia przez Prezesa UKE od nało-
żenia kary we wspomnianej powyżej sytuacji, ale do możliwości karania za naruszenia przeszłe 
i takie, gdzie szkodę nimi spowodowaną naprawiono. Inaczej rzecz ujmując, Prezes UKE został 
wprost zobowiązany do nałożenia kary pieniężnej nie tylko z tytułu naruszenia trwającego nadal 
lub takiego, które spowodowało szkodę i szkody tej nie naprawiono, ale także wówczas, gdy ma 

29 Treść tego przepisu budzi w oczywisty sposób skojarzenia z instytucją nadzwyczajnego złagodzenia kary z obszaru prawa karnego. W myśl postanowień 
art. 60 § 2 ustawy z dnia 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.), sąd może bowiem zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary 
w okolicznościach związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej czynem zabronionym, w szczególności gdy „pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, 
szkoda została naprawiona albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody” bądź „ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy 
czynił starania o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie”.
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ono charakter przeszły lub szkodę nim wywołaną naprawiono, o ile uzna, że „przemawiają za tym 
czas trwania, zakres lub skutki naruszenia”.

Dla uzasadnienia takiego poglądu warto przywołać również brzmienie stosownych przepisów 
dyrektyw implementowanych na grunt ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z analizowaną no-
welizacją z 16.11.2012 r., których treść wyraźnie wskazuje na wolę prawodawcy unijnego zmierza-
jącą do rozciągnięcia karalności naruszeń prawa również na naruszenia zaistniałe w przeszłości 
i naruszenia, w przypadku których naprawiono wyrządzoną nimi szkodę30. Otóż w myśl przepisu 
art. 15a ust. 1 dyrektywy z 12.07.2002 r. Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej przetwa-
rzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o 
prywatności i łączności elektronicznej)31, którego implementacji dokonano na gruncie przepisu art. 
209 ust. 1a Pt, „Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące kar, w tym w stosownych 
przypadkach sankcji karnych, mających zastosowanie w przypadku naruszeń krajowych przepisów 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą, i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapew-
nienia, aby zasady te zostały wdrożone. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjo-
nalne i odstraszające oraz mogą być stosowane w odniesieniu do okresu, w którym występowało 
jakiekolwiek naruszenie, nawet w przypadku gdy naruszenie to następnie naprawiono”. Przepis 
art. 10 ust. 5 dyrektywy z 7.03.2002 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zezwoleń na 
udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach)32 stanowi z ko-
lei, iż „W odniesieniu do okresu każdego uchybienia mogą zostać zastosowane sankcje i kary, 
które są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, nawet jeżeli takie uchybienie zostało później 
naprawione”.

Należy wspomnieć tutaj również o wyroku Sądu Najwyższego z 9.05.2012 r. (III SK 35/11)33, 
jakkolwiek wydanego pod rządami ustawy Prawo telekomunikacyjne przed analizowaną noweli-
zacją, gdzie podkreślono, iż przepis art. 209 ust. 1 pkt 1–31 Pt, „sankcjonuje karą pieniężną sam 
fakt niewykonania ciążących na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych obowiązków. Wezwanie 
przedsiębiorcy do zaprzestania dalszego naruszania ustawowych obowiązków albo zaniechanie 
ich naruszenia przed wszczęciem odpowiedniego postępowania przez Prezesa Urzędu nie zwalnia 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z odpowiedzialności za niedochowanie wymogu przestrze-
gania sprecyzowanych w ustawie wymogów prowadzonej działalności”.

Co do kwestii czasu trwania, zakresu lub skutków naruszenia to oczywistym jest, że wszystkie 
te elementy odnoszą się w rzeczywistości do ciężaru gatunkowego zaistniałego deliktu admini-
stracyjnego. I tak, jeśli mowa o czasie trwania naruszenia, to ustawodawca ma tutaj z pewnością 
na względzie okres trwania stanu bezprawnego, który jest najłatwiejszy do ustalenia w przypadku 
typów deliktów administracyjnych polegających na zaniechaniu realizacji obowiązków spoczy-
wających na określonym podmiocie (głównie o statusie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego), 
z możliwą do ustalenia konkretną datą zaistnienia go w obrocie prawnym. Jeśli chodzi zaś o ma-
terię zakresu naruszenia przepisów prawa, to z pewnością ustawodawca miał tutaj na wzglę-
dzie charakter i rozmiary nie wywiązywania się przez podmiot podlegający karze z obowiązków 
ustawowych lub wynikających z aktu administracyjnego wydanego przez Prezesa UKE, a zatem 
30 Projekt ustawy..., uzasadnienie projektu, Sejm RP VII kadencji, druk sejmowy nr 627.
31 Dz. Urz. UE z 2002 r. L 201/37.
32 Dz. Urz. UE z 2002 r. L 108/ 21.
33 Wyrok SN z 9.05.2012 r., III SK 35/11 (LEX nr 1170694).
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przede wszystkim, jak poważnie godzi ono w interes publiczny i słuszny interes innych przedsię-
biorców, a w konsekwencji, czy narusza ono i w jakim stopniu zasady uczciwej konkurencji, pra-
wa konsumenta, w szczególności jego prawo do prywatności, ale także, czy stwarza zagrożenie 
dla bezpieczeństwa powszechnego, życia i zdrowia ludzkiego, moralności publicznej, ochrony 
środowiska, itp. Odnosząc się natomiast do skutków naruszenia, to w kontekście istoty odpowie-
dzialności karnoadministracyjnej należy je postrzegać jako negatywne konsekwencje zaistnienia 
deliktu administracyjnego, w szczególności związane z rozmiarami wyrządzonej szkody, np. z tytułu 
nie uiszczania opłat o charakterze publicznoprawnym na skutek nielegalnego wykorzystywania 
częstotliwości radiowych, który to fakt powoduje wymierny finansowo ubytek należności budżetu, 
jak też wymierną szkodę innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub konsumenta.

Zwrócić należy wreszcie uwagę, iż ustawodawca nie kreuje tutaj instytucji swoistego prze-
dawnienia karalności deliktu administracyjnego z przepisu art. 209 ust. 1 Pt, tak jak ma to miejsce 
np. na gruncie przepisu art. 129 ust. 1 ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe34, w myśl które-
go „Prezes UKE wydaje decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej w terminie nieprzekraczającym 
24 miesięcy od dnia stwierdzenia naruszeń, o których mowa w art. 126 i art. 127”. Ustawodawca 
potwierdza możliwość nałożenia kary pieniężnej w sytuacji, gdy podmiot podlegający tej sankcji 
zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę. Przyznaje przy tym równocześnie 
Prezesowi UKE uprawnienie do oceny zasadności nałożenia kary pieniężnej z tytułu tego rodzaju 
deliktów z uwzględnieniem trzech okoliczności – czasu trwania, zakresu oraz skutków naruszenia. 
Wskazuje w konsekwencji, iż regułą jest, że odpowiedzialność karnoadministracyjna na gruncie 
ustawy Prawo telekomunikacyjne ponoszona jest z tytułu każdego naruszenia, o którym mowa 
w przepisie art. 209 ust. 1 Pt, tak istniejącego jak i mającego miejsce w przeszłości, czy też na-
prawionego, a wyjątkiem jest ewentualność odstąpienia od niego, z uwagi na czas jego trwania, 
zakres lub skutki.

V. Zmiany w podstawie wymiaru kary pieniężnej
Jednym z warunków nałożenia administracyjnej kary pieniężnej jest z oczywistych względów 

konieczność przyjęcia określonej podstawy wymiaru kary dla danego stanu faktycznego, związa-
nego z zaistnieniem deliktu karnoadministracyjnego. Na gruncie przepisu art. 209 ust. 2 Pt jest nią 
przychód podmiotu podlegającego karze, osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym. Co do 
zasady przyjęte zostało na gruncie ustawy Prawo telekomunikacyjne, iż wysokość przychodu, który 
stanowi tą podstawę, określa się w następstwie przedłożenia przez podmiot podlegający sankcji 
administracyjnej niezbędnych danych w tym zakresie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania 
wystosowanego przez Prezesa UKE (art. 210 ust. 3 Pt). Jeśli zaś okres działania tego podmiotu 
jest krótszy aniżeli rok kalendarzowy, za podstawę wymiaru kary pieniężnej przyjmuje się kwotę 
500 000 zł. W następstwie nowelizacji stanowiącej przedmiot niniejszych rozważań, dokonano 
jednakże pewnej zmiany. Otóż w przypadku naruszenia, o którym mowa w przepisie art. 209 ust. 1 
pkt 22a Pt, polegającego na zaniechaniu wypełniania warunków współkorzystania i dostępu do 
infrastruktury technicznej oraz rozliczeń z tego tytułu, określonych w decyzji lub w umowie, zgod-
nie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeżeli podmiot nie osiągnął 
w poprzednim roku kalendarzowym przychodu, za podstawę wymiaru kary przyjmuje się kwotę 

34 Dz. U. z 2013 r., poz. 1529.
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10 000 zł (art. 210 ust. 4 Pt), a zatem kwotę nieporównanie niższą aniżeli pod rządami poprzed-
nio obowiązującego porządku prawnego. Wydaje się to ze wszech miar celowe, a to z uwagi na 
fakt, iż ciężar gatunkowy przywołanego powyżej deliktu administracyjnego nie jest zbyt poważny, 
a nakładana – zwłaszcza w świetle idei przyświecającej samemu uchwaleniu ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – sankcja będąca dolegliwością ekonomiczną, nie ma 
służyć w tym przypadku przede wszystkim represji i obciążeniu finansowemu ukaranego podmiotu 
w sposób na tyle dotkliwy, że utrudniać ma mu ona prowadzenie działalności telekomunikacyjnej. 
Co więcej, niebagatelne znaczenie odgrywa również status podmiotów, które mogą potencjalnie 
podlegać odpowiedzialności karnoadministracyjnej w przypadku tej kategorii deliktu. Są to jednostki 
samorządu terytorialnego wykonujące działalność telekomunikacyjną w zakresie infrastruktury, 
dysponenci nieruchomości, którzy są zobligowani zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu 
dostęp do budynku, jego instalacji telekomunikacyjnej lub przyłącza telekomunikacyjnego, jak 
również podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej w zakresie zapewniania 
dostępu i możliwości współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej35.

VI. Uwagi końcowe
Ze względu na szczególną dolegliwość represji towarzyszącej odpowiedzialności karnej i kar-

noadministracyjnej na gruncie ustawy Prawo telekomunikacyjne, zmianom legislacyjnym w tym 
obszarze towarzyszyć powinna zawsze szczególna rozwaga ustawodawcy. Musi mieć ona na 
względzie wyważenie właściwej relacji stopnia dolegliwości wyrządzanej sprawcy lub karanemu 
podmiotowi względem społecznej szkodliwości czynu zabronionego lub deliktu administracyjne-
go, przy zapewnieniu należytego poziomu ochrony prawnej dóbr w obszarze telekomunikacji. 
Czy charakter taki przypisać można analizowanej nowelizacji? Wydaje się, że tak. Poddanie 
nielegalnego używania urządzenia radiowego odpowiedzialności wykroczeniowej w miejsce kar-
nej, skutkować będzie bowiem, z racji na istotę wykroczenia, możliwością skutecznego ścigania 
i eliminacji tego rodzaju czynów szkodliwych społecznie nawet w stopniu stosunkowo niskim. 
Odnosząc się z kolei do materii odpowiedzialności karnoadministracyjnej, to uznać można, że 
mają one z jednej strony charakter uzupełniająco-porządkujący, z drugiej zaś kreują pewne me-
chanizmy służące poniekąd nawet zawężeniu zakresu tejże odpowiedzialności i obniżeniu wymiaru 
kary pieniężnej. Po pierwsze, zmodyfikowano treść przepisów budzących dotychczas wątpliwo-
ści interpretacyjne (np. art. 209 ust. 1 pkt 1 Pt). Po drugie, zaimplementowano regulacje unijne 
(np. art. 209 ust. 1a Pt, art. 209 ust. 1 pkt 29 Pt). Po trzecie, usankcjonowano niektóre nowe obo-
wiązki spoczywające na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, np. w zakresie bezpieczeństwa 
teleinformatycznego (art. 209 ust. 1 pkt 25a i 27a Pt), czy też postępowania kontrolnego (art. 209 
ust. 1 pkt 32 Pt). Po czwarte wreszcie, dostosowano wysokość kary pieniężnej do charakteru 
niektórych naruszeń i kategorii podmiotu jej podlegającego (art. 210 ust. 4 Pt). Reasumując, 
omówione zmiany legislacyjne uznać należy za słuszne, zaś ich celem jest przede wszystkim 
dostarczenie Prezesowi UKE efektywnego instrumentarium karnoadministracyjnego, służącego 
podejmowaniu przezeń skutecznych działań – tak regulacyjnych w szerokim tego słowa znaczeniu,  
jak i kontrolnych.

35 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2013, s. 1267.
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie unijnych regulacji prawnych dotyczących prob-
lematyki przenoszenia i dzierżawy uprawnień do częstotliwości radiowych. Podstawową funkcją 
tych regulacji jest zwiększenie dostępu użytkowników do częstotliwości oraz bardziej efektywne 
i wydajne ich wykorzystywanie. Artykuł przedstawia powstanie i rozwój unijnej koncepcji przeno-
szenia i dzierżawy uprawnień do częstotliwości, obowiązujące ramy prawne oraz konsekwencje 
tych regulacji dla państw członkowskich. 

Słowa kluczowe: telekomunikacja; częstotliwości radiowe; zarządzanie widmem radiowym; unijne 
regulacje prawne; przenoszenie i dzierżawa uprawnień do częstotliwości radiowych; wtórny obrót 
prawami do częstotliwości radiowych.

I. Wprowadzenie
W ostatnich latach mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem technologii 

i rynku usług telekomunikacyjnych. Użytkownicy coraz powszechniej i intensywniej korzystają 

* Radca prawny, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
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z usług transmisji danych i usług audiowizualnych z wykorzystaniem technologii bezprzewo-
dowych. Ewolucja Internetu doprowadziła do powstania usług z niezwykle bogatą zawartoś-
cią multimediów w bardzo wysokich rozdzielczościach, wymagających ciągłych inwestycji  
w infrastrukturę1. 

Dynamiczny rozwój technologii i usług w telekomunikacji, zwłaszcza bezprzewodowych 
usług szerokopasmowych, doprowadził do znacznego wzrostu zapotrzebowania na częstotliwości 
radiowe2. Zapotrzebowanie to jednak jest coraz trudniejsze w realizacji z uwagi na właściwości 
fizyczne częstotliwości, które ze swojej natury stanowią tzw. zasoby rzadkie3. Sytuację utrudnia 
tradycyjny model przyznawania trudno dostępnych częstotliwości, w którym są one przydzielane 
konkretnym użytkownikom na mocy decyzji administracyjnych na długie, kilkunastoletnie okresy. 
Takie powiązanie częstotliwości z określonym podmiotem przez długi okres nie uwzględnia zmian 
naturalnie zachodzących z czasem w otoczeniu tego podmiotu, takich jak nowe oczekiwania klien-
tów, rozwój techniki czy zmiany w samej idei gospodarowania częstotliwościami4. 

Z powodu trudności w dostępie do częstotliwości, dominujący powszechnie w XX wieku mo-
del zarządzania widmem radiowym – tzw. model administracyjny5 – zaczął być postrzegany jako 
istotna przeszkoda w rozwoju6. Wskazywano na konieczność liberalizacji podejścia w odniesieniu 
do zarządzania widmem poprzez wprowadzenie innych alternatywnych sposobów zarządzania 
tym zasobem. Jednym z takich sposobów miało być wprowadzenie możliwości przenoszenia 
całości lub części uprawnień do częstotliwości w drodze czynności cywilnoprawnych nadzoro-
wanych przez regulatora. 

Zamiar ten został zrealizowany w 2002 roku poprzez wprowadzenie do unijnych regulacji 
prawnych transferu praw do częstotliwości. W 2009 roku postanowienia unijnych aktów praw-
nych dotyczące transferu uprawnień zostały zmodyfikowane. Modyfikacje dotyczyły przyznania 
dysponentom rezerwacji (przydziałów) większej swobody w przenoszeniu lub dzierżawieniu po-
siadanych uprawnień. Ponadto, w 2012 roku przyjęto w UE regulacje zmierzające do większej 
koordynacji warunków użytkowania widma, w tym warunków związanych z przenoszeniem lub 
dzierżawą uprawnień do częstotliwości radiowych. 

Wszystkie te działania mają umożliwić wycenę widma radiowego przez rynek7, a co za tym 
idzie przyczynić się do lepszego dostępu do częstotliwości i ich bardziej efektywnego wykorzy-
stywania. Celem artykułu jest omówienie unijnych regulacji prawnych dotyczących przenoszenia 
i dzierżawy praw do częstotliwości radiowych oraz przedstawienie konsekwencji przyjęcia tych 
regulacji dla porządków prawnych państw członkowskich.

1 Dokument konsultacyjny Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Możliwości wykorzystania drugiej dywidendy cyfrowej w Polsce, Warszawa, 
24.04.2013 r., s. 3. Pobrano z:: http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=12891.
2 W dalszej części publikacji pojęcie „częstotliwości radiowe” będzie używane zamiennie z pojęciem „widmo”, widmo radiowe” oraz „spektrum”. Taka 
terminologia dotycząca widma radiowego jest stosowana w aktach prawnych Unii Europejskiej.
3 I. Kawka, Telekomunikacyjne organy regulacyjne Unii Europejskiej. Problematyka prawna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 273. 
4 A. Kozłowski [w:] W. Gromski, J. Kolasa, A. Kozłowski, K. Wójtowicz, Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne, Wydawnictwo Prawnicze 
LexisNexis, Warszawa 2004, s. 214.
5 Według D. Adamskiego model administracyjny oparty jest na zasadzie przyznawania indywidualnych praw (i skorelowanych z nimi obowiązków) w 
zakresie korzystania z danego zakresu widma, w ramach pasma przeznaczonego dla konkretnych służb radiokomunikacyjnych: D. Adamski, Liberalizacja 
widma radiowego – gospodarka widmem w dobie konwergencji, „Problemy Zarządzania” 2008, nr 1, s. 12.
6 S. Żmudzin, G. Barej, Gospodarowanie częstotliwościami i numeracją [w:] M. Rogalski (red.), Prawo telekomunikacyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 
2011, s. 559.
7 Pkt 39 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25.11.2009 r. zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 202/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajem-
nych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i i usług, Dz. U. L 337/37 z 18.12.2009.
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II. Model rynkowy gospodarowania widmem radiowym

1. Odnowione podejście UE w odniesieniu do zarządzania widmem radiowym

Wtórny obrót prawami do częstotliwości radiowych jest ważnym elementem zreformowanego 
podejścia UE w odniesieniu do zarządzania widmem radiowym. 

Tradycyjne zarządzanie widmem radiowym opiera się na modelu administracyjnym realizowa-
nym na różnych poziomach: ogólnoświatowym, regionalnym i krajowym8. Ze względu na koniecz-
ność podejmowania szeregu uzgodnień na różnych poziomach (regulacja widma ma silny wymiar 
transgraniczny i międzynarodowy) gospodarka widmem jest procesem złożonym i skomplikowanym. 
Podstawowe założenia tej gospodarki sprowadzają się, na każdym poziomie, do realizacji dwóch 
fundamentalnych celów: efektywnego i niezakłóconego wykorzystywania częstotliwości. Cele te 
zostały zdefiniowane na poziomie międzynarodowym. W Regulaminie Radiokomunikacyjnym 
Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunications Union) 
zapisano, iż wszystkie stacje, niezależnie od pełnionej funkcji, muszą być uruchomione i wyko-
rzystywane w taki sposób, aby nie powodować szkodliwych zakłóceń dla usług radiowych lub 
łączności innych państw członkowskich9. Ponadto, w Regulaminie Radiokomunikacyjnym przyję-
to, iż widmo jako ograniczony zasób naturalny musi być wykorzystywane racjonalnie, efektywnie 
i oszczędnie10. 

Jak wskazano powyżej, widmo jest zasobem rzadkim, dlatego muszą istnieć reguły jego dzie-
lenia11. Tradycyjny, administracyjny model zarządzania widmem i przydziału uprawnień polega 
na przydzielaniu indywidualnych praw do zakresu częstotliwości i przeznaczaniu różnych zakre-
sów częstotliwości dla określonych kategorii usług – przy czym zasadniczym celem jest unikanie 
zakłóceń12. W modelu tradycyjnym widmo radiowe jest rozdzielane przez organy administracji 
w drodze szczegółowych decyzji administracyjnych ex ante13. 

Administracyjny system gospodarowania sprawdza się zupełnie dobrze w warunkach umiar-
kowanego natłoku w eterze, zapewniając pełną kontrolę widma14. W ostatnich latach, wobec dyna-
micznego rozwoju technik radiowych i rynku telekomunikacyjnego, model administracyjny zaczął 
być postrzegany jako istotna przeszkoda w rozwoju15. Na poziomie europejskim podnoszono, iż 
brak zmiany w podejściu do zarządzania widmem ograniczy potencjał wzrostowy i innowacyjny 
technologii bezprzewodowych w Europie, w szczególności w kontekście trwającego przejścia 
z telewizji analogowej na cyfrową, w wyniku którego uległy zwolnieniu znaczne zasoby częstotli-
wości w najbardziej wartościowej części widma radiowego16. Z tego powodu, w UE rozpoczęto 
proces odchodzenia od modelu administracyjnego na rzecz trzech modeli alternatywnych: modelu 
 8 S. Żmudzin, G. Barej, Gospodarowanie częstotliwościami…, s. 559.
 9 ITU Radio Regulations, edition of 2012, Vol. 1, pkt 0.4 preambuły. Pobrano z: http://www.itu.int/pub/R-REG-RR.
10 Ibidem, pkt 0.3 preambuły.
11 I. Kawka, Telekomunikacyjne organy regulacyjne…, s. 273.
12 COM (2005) 400 final, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social com-
mittee and the Committee of the regions, A market-based approach to spectrum management in the European Union, s. 4. Pobrano z: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0400:FIN:PL:PDF.
13 COM (2005) 411 wersja ostateczna, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Przyszłościowa polityka wykorzystania widma radiowego 
Unii Europejskiej: drugie sprawozdanie roczne, s. 6. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0411:FIN:PL:PDF.
14 S. Żmudzin, G. Barej, Gospodarowanie częstotliwościami…, s. 559.
15 Ibidem.
16 COM (2007) 696 wersja ostateczna, Komunikat Komisji, Sprawozdanie na temat wyników przeglądu unijnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE oraz Streszczenie propozycji reform z 2007 roku, s. 8. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2007:0696:FIN:PL:PDF.
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rynkowego, modelu wspólnoty i modelu neutralności technologicznej i usługowej. Istota modeli 
alternatywnych polega na poszukiwaniu większej elastyczności podmiotowej bądź przedmiotowej 
gospodarowania widmem radiowym. Elastyczność podmiotową mają zapewnić model rynkowy, 
w którym prawa indywidualne do użytkowania częstotliwości istnieją i są przedmiotem wtórnego 
obrotu oraz model wspólnoty, który zakłada całkowity brak praw indywidualnych. Cel w postaci 
zwiększenia elastyczności przedmiotowej widma realizuje model neutralności technologicznej 
lub usługowej. W model ten wpisana jest rezygnacja ze wskazywania konkretnej technologii lub 
usługi dla danego zakresu częstotliwości17. Sięganie do nowych modeli gospodarowania widmem 
składa się na proces liberalizacji widma radiowego.

2. Urynkowienie przydziałów częstotliwości a liberalizacja widma radiowego

Liberalizacja to tworzenie warunków do możliwie swobodnego i jak najmniej skrępowane-
go dostępu do rynku dla jak największej liczby podmiotów18. W przypadku widma radiowego 
liberalizacja polega przede wszystkim na stopniowym zmniejszaniu lub znoszeniu ograniczeń19 
w wykorzystywaniu lub dostępie do widma. Jako przykład takich ograniczeń można wskazać za-
warcie w decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymogu świadczenia konkretnej usługi lub 
korzystania z konkretnego rodzaju technologii20. 

Jak wskazano powyżej, na liberalizację widma składają się trzy przenikające się procesy – 
urynkowienie przydziałów (rezerwacji częstotliwości), propagowanie modelu wspólnoty widma 
i jego neutralności (technologicznej i usługowej)21.

W modelu wspólnoty widma akcent położono na rezygnacji z indywidualnych praw do użyt-
kowania częstotliwości, w modelu neutralności zaś – na rezygnacji ze wskazywania konkretnej 
technologii lub usługi. W modelu rynkowym (urynkowienie przydziałów) skoncentrowano się nato-
miast na konieczności wprowadzenia zbywalności uprawnień do dysponowania częstotliwościa-
mi22. W tym modelu prawa do częstotliwości są przedmiotem obrotu cywilnoprawnego23 między 
użytkownikami. W pojęciu obrotu mieści się zarówno przeniesienie całości praw w użytkowanym 
paśmie, jak i jedynie ich części24. W tym drugim przypadku dysponent uprawnień może przekazać 
uprawnienia tylko do części zakresu częstotliwości, przekazać je tylko na pewnym obszarze lub 
w inny sposób podzielić uprawnienia między siebie i wtórnego dysponenta rezerwacji. W pojęciu 
przeniesienia uprawnień mieści się również ich dzierżawa zamiast definitywnego zbycia przez 
pierwotnego dysponenta rezerwacji. Choć model rynkowy polega na przyznaniu użytkownikom 
widma prawa do obrotu przydziałami, to nie występuje tu całkowita rezygnacja z kontroli państwa. 
W modelu rynkowym transfer uprawnień jest zawsze dokonywany za wiedzą i pod nadzorem 

17 Szczegółową analizę ekonomiczną i prawną trzech modeli gospodarowania widmem przeprowadza D. Adamski, Liberalizacja widma radiowego…, 
s. 12–13.
18 D. Adamski, E. Galewska, Prawo komunikacji elektronicznej w prawie Unii Europejskiej, [w:] J. Gołaczyński (red.), Prawne i ekonomiczne aspekty 
komunikacji elektronicznej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. 153.
19 K. Chałubińska-Jentkiewicz, Audiowizualne usługi medialne, Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, 
s. 60 i nast.
20 Wykaz wymogów, które mogą być związane z prawami użytkowania częstotliwości radiowych określa część B Załącznika do dyrektywy 2002/20/
WE w sprawie zezwoleń na udostępnianie sieci i usług łączności elektronicznej, Dz.U. L 108/21 z 24.04.2002, s. 348.
21 D. Adamski, Liberalizacja widma radiowego…, s. 12–13.
22 Ibidem.
23 A. Burdziak, Współużytkowanie widma radiowego – prawne i technologiczne możliwości w aspekcie kognitywnych technologii, „Kwartalnik Naukowy 
Prawo Mediów Elektronicznych”. Pobrano z:: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/38857/001.pdf, s. 44.
24 D. Adamski, Liberalizacja widma radiowego…, s. 13.
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regulatora. Warunkiem transferu jest notyfikacja zamiaru przeniesienia uprawnień krajowemu 
organowi regulacyjnemu.

III. Przenoszenie i dzierżawa uprawnień do częstotliwości radiowych 
w unijnych ramach prawnych

1. Powstanie i rozwój koncepcji wtórnego obrotu prawami do częstotliwości 

Koncepcja wtórnego obrotu prawami do częstotliwości radiowych pojawiła się w unijnej 
polityce częstotliwościowej już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Koncepcja ta pojawiła 
się po raz pierwszy przy tworzeniu ram regulacyjnych dla nowego zliberalizowanego porządku 
telekomunikacyjnego. 

W 1998 roku Komisja Europejska (dalej: KE) uznała zagadnienia dotyczące przenoszenia 
uprawnień do częstotliwości i powstania wtórnego rynku widma za kluczowe dla gospodarki 
widmem radiowym 25. W komunikacie KE z 1999 roku w sprawie przeglądu regulacji w zakresie 
telekomunikacji wskazano na konieczność rozerwania dotychczasowego związku między upraw-
nieniami do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w zakresie konkretnych sieci i usług 
a prawem do dysponowania częstotliwościami. KE wskazała ponadto, iż w zliberalizowanym 
porządku regulacyjnym uprawnienia do częstotliwości będą mogły być przenoszone pomiędzy 
graczami rynkowymi (z zastrzeżeniem, iż taki transfer będzie się odbywał pod nadzorem regula-
tora), co doprowadzi do powstania rynku widma radiowego26. 

W wyniku przeglądu ram regulacyjnych z 1999 roku KE zauważyła, iż w celu zwiększenia 
efektywności i elastyczności wykorzystywania widma, w zliberalizowanym porządku regulacyjnym 
powinno się znaleźć uprawnienie państw członkowskich do wprowadzenia możliwości przeno-
szenia uprawnień do częstotliwości radiowych w drodze umowy, lecz pod nadzorem regulatora27.

2. Wtórny obrót prawami do częstotliwości w dyrektywach łączności elektronicznej

Zliberalizowany porządek regulacyjny w zakresie telekomunikacji został uchwalony w 2002 
roku w postaci pakietu pięciu dyrektyw składających się na nowe ramy regulacyjne UE w zakresie 
łączności elektronicznej28 (dalej: pakiet dyrektyw). W pakiecie dyrektyw znalazły się postanowie-
nia dające państwom członkowskim prawo do wprowadzenia do krajowych porządków praw-
nych możliwości przenoszenia uprawnień do częstotliwości29. Przyjęcie w regulacjach krajowych 
możliwości transferu uprawnień do częstotliwości miało charakter fakultatywny30. Jednocześnie 
państwa członkowskie zostały zobowiązane do stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed 
potencjalnym naruszeniem konkurencji wskutek transferu uprawnień do częstotliwości (notyfikacja 

25 COM(1998) 596 final, Green Paper on radio spectrum policy in the context of European Community policies such as telecommunications, broadcast-
ing, transport and R&D, s. 18–20. Pobrano z: http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com98_596.pdf.
26 COM (1999) 539 final Communication from the Commission, „Towards a new framework for Electronic Communications infrastructure and associ-
ated services”, „Communications Review” 1999, s. 23. Pobrano z: http://aei.pitt.edu/5978/1/003190_1.pdf.
27 COM (2000) 239 final, Communication from the Commission, The results of the public consultation on the 1999 Communication Review and 
Orientations for the New regulatory Framework, sr. 21. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0239:FIN:EN:PDF.
28 W skład pakietu weszły: dyrektywa 2002/21/WE, Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 38–50, dyrektywa 2002/19/WE, Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 7–20, 
dyrektywa 2002/20/WE, Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 21–32, dyrektywa 2002/22/WE, Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 51–77 oraz dyrektywa 2002/58/WE, 
Dz.U. L 108 z 31.7.2002, s. 10–28.
29 Artykuł 9 ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej, Dz.U. L 108/33 z 24.4.2002 brzmi: „Państwa członkowskie mogą przyjąć przepisy umożliwiające przedsiębiorstwom przekazanie 
praw do użytkowania częstotliwości innym przedsiębiorstwom”. 
30 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 244.
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zamiaru przekazania praw krajowym organom regulacyjnym, jawność transferu, zapewnienie przez 
administracje państw członkowskich, iż w wyniku transferu nie nastąpi zniekształcenie konkurencji).

Równolegle z przyjęciem pakietu dyrektyw ustalone zostały zasady prowadzenia przez or-
gany unijne działalności w sprawach częstotliwości radiowych. Określenie tych zasad nastąpiło 
w decyzji o spektrum radiowym31. Celem decyzji o spektrum radiowym jest koordynacja koncepcji 
politycznych, harmonizacja warunków dostępu i efektywnego korzystania ze spektrum radiowego. 
Aby zapewnić sobie pomoc w sprawach dotyczących polityki spektrum radiowego, w tym samym 
czasie KE powołała organ doradczy – Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego32. 

Wprowadzenie do pakietu dyrektyw możliwości wdrożenia przez państwa członkowskie 
transferu uprawnień do częstotliwości nie zakończyło aktywności KE dotyczącej rozwoju kon-
cepcji wtórnego obrotu częstotliwościami. Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i organizacyjne 
dotyczące wtórnego obrotu były nadal przedmiotem analiz przeprowadzanych przez firmy dorad-
cze na zlecenie KE. W maju 2004 roku konsorcjum firm doradczych przygotowało dla KE raport 
w sprawie wtórnego obrotu częstotliwościami radiowymi we Wspólnocie Europejskiej33. Autorzy 
raportu przeprowadzili szczegółową analizę możliwości wdrożenia tej instytucji w państwach 
członkowskich i korzyści ze stosowania skoordynowanego podejścia unijnego w tym zakresie. 
W podsumowaniu raportu podkreślono istnienie dwóch odrębnych rodzajów polityki dotyczących 
wtórnego obrotu: 1) obrotu prawami jako takiego – rozumianego jako przeniesienie praw do ko-
rzystania z częstotliwości pomiędzy użytkownikami na wtórnym rynku oraz 2) liberalizacji – ro-
zumianej jako złagodzenie obostrzeń nałożonych na usługi i technologie powiązane z prawami 
do korzystania z widma34. W konkluzji autorzy raportu zarekomendowali KE dalsze prace nad 
zagadnieniem wtórnego obrotu prawami do widma oraz liberalizacją poprzez przyjęcie środków 
wiążących wobec państw członkowskich35. 

W lutym 2004 roku Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego rozpoczął, na zlecenie KE, pub-
liczne konsultacje dotyczące wtórnego obrotu prawami do częstotliwości radiowych. Konsultacje 
zostały zakończone ogłoszeniem stanowiska w listopadzie 2004 roku36. W stanowisku tym Zespół 
ds. Polityki Spektrum Radiowego wyraził dość ostrożny pogląd, iż wdrożenie wtórnego obrotu 
prawami do widma byłoby korzystne w niektórych jego aspektach, o ile administracje krajowe 
wprowadziłyby wystarczające zabezpieczenia37. 

W wyniku powyższych działań KE wskazała na potrzebę reformy sposobów zarządzania 
zasobami widma38. Konieczność wydajnego zarządzania widmem została również wytypowana 
przez KE jako jedna z kwestii strategicznych w Strategii i2010 uchwalonej w czerwcu 2005 r.39. 

31 Decyzja nr 676/202/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 roku w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum 
radiowego we Wspólnocie Europejskiej, Dz.U. L 108/1 z 24.4.2002, s. 317.
32 Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2002 roku ustanawiająca Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego, Dz.U. L 198/49 z 27.2.2002, s. 504.
33 Study on conditions and options in introducing secondary trading of radio spectrum in the European Community, Analysys Consulting, DotEcon, 
Hogan&Hartson, May 2004. Pobrano z: http://rspg-spectrum.eu/_documents/documents/meeting/rspg4/rspg04_40_study_secondtrad_summary.pdf.
34 Ibidem, pkt 3.
35 Ibidem.
36 RSPG opinion on secondary trading of rights to use radio spectrum, RSPG 54 Rev. (final). Pobrano z: http://rspg-spectrum.eu/_documents/docu-
ments/opinions/rspg04_54_op_sec_trading.pdf.
37 Ibidem, pkt 2.1, s. 4.
38 COM(2004) 507, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, First annual report on radio spectrum policy 
in the European Union; state of implementation and outlook, s. 3. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0507
:FIN:EN:PDF.
39 COM (2005) 229 końcowy, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, i2010 
– Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Pobrano z: http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/81718541PL6.pdf.
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Nowe modele zarządzania widmem zostały zaprezentowane przez KE w komunikacie z dnia 
6 września 2005 r.40. KE wskazała w szczególności na dwa modele: rynki widma i wykorzystanie 
bezlicencyjne (model commons). KE wyraziła pogląd, iż należy poszukiwać zrównoważonego 
podejścia w całej UE, uwzględniającego wszystkie możliwe modele zarządzania widmem41. 

W efekcie powyższego, w dniu 14 września 2005 r. KE przedstawiła obszerne stanowisko 
poświęcone konieczności wprowadzenia podejścia rynkowego do zarządzania widmem w UE42. 
Zdaniem KE, podejście tradycyjne, oparte na ustalaniu kto ma prawo do wykorzystania widma 
i w jaki sposób, nie zdaje egzaminu w dynamicznym środowisku wynikającym z szybkiego roz-
woju technologii. W związku z powyższym, KE zaproponowała wprowadzenie w UE, w okresie 
do 2010 r., prawa odsprzedaży indywidualnych praw wykorzystania częstotliwości w wybranych 
zakresach oraz prawa wykorzystania tych częstotliwości w sposób elastyczny43. 

W 2006 i 2007 r. KE dokonała przeglądu funkcjonowania unijnych ram regulacyjnych w zakresie 
telekomunikacji. W wyniku tego przeglądu KE zaproponowała, między innymi, lepsze uregulowania 
prawne w zakresie widma radiowego. KE zaznaczyła, iż zarządzanie widmem radiowym postrze-
ga w dłuższej perspektywie jako najsłabiej funkcjonujący element unijnych ram regulacyjnych44. 
Wnioski legislacyjne KE zmierzały do wzmocnienia zasad neutralności technologicznej45 i neu-
tralności usług46 oraz stworzenia mechanizmu umożliwiającego określanie pasm częstotliwości, 
w przypadku których nabyte prawa do korzystania z widma będą mogły być odsprzedawane na 
obszarze całej UE (wtórna sprzedaż)47. 

3.  Przenoszenie i dzierżawa uprawnień do częstotliwości w znowelizowanym pakiecie 
dyrektyw

Reforma ram regulacyjnych w zakresie telekomunikacji została wdrożona do pakietu dy-
rektyw dyrektywą 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r.48 (dalej: dyrektywa zmieniająca). 
Postanowienia w sprawie transferu praw do częstotliwości zostały zawarte w nowym artykule 9b 
dyrektywy zmieniającej zatytułowanym „Przekazanie lub dzierżawa praw do użytkowania czę-
stotliwości radiowych”. Artykuł ten zobowiązał państwa członkowskie do przyjęcia w krajowych 

40 COM (2005) 411 wersja ostateczna, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Przyszłościowa polityka wykorzystania widma radio-
wego Unii Europejskiej: drugie sprawozdanie roczne, Bruksela, 9.09.2005. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2
005:0411:FIN:EN:PDF.
41 Ibidem, s. 6 i nast. KE dodała, iż rozważa również inne podejścia do zarządzania widmem, takie jak systemy dostępu do widma typu overlay (radio 
kognitywne) lub underlay (UWB).
42 COM (2005) 400 końcowy, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, 
Podejście rynkowe do zarządzania widmem w Unii Europejskiej. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0400:
FIN:PL:PDF.
43 Ibidem, s. 4.
44 KOM (2007) 696 wersja ostateczna, Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
oraz Komitetu Regionów, Sprawozdanie na temat wyników przeglądu unijnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej zgodnie z dy-
rektywą 2002/21/WE oraz streszczenie propozycji reform z 2007 r., s. 9. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:200
7:0696:FIN:PL:PDF.
45 Neutralność technologii oznacza możliwość korzystania przez użytkownika widma, w danym zakresie częstotliwości, ze wszystkich rodzajów do-
stępnych technologii. 
46 Neutralność usługowa oznacza możliwość dokonywania przez użytkownika widma swobodnego wyboru usług w danym paśmie częstotliwości.
47 KOM (2007) 696 wersja ostateczna, Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
oraz Komitetu Regionów, Sprawozdanie na temat wyników przeglądu unijnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej zgodnie z dy-
rektywą 2002/21/WE oraz streszczenie propozycji reform z 2007 r., s. 9. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:200
7:0696:FIN:PL:PDF.
48 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z 25 listopada 2009 r., Dz.U. L 337/37 z 18.12.2009.
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porządkach prawnych rozwiązań pozwalających użytkownikom widma na swobodne przekazy-
wanie lub dzierżawienie ich praw do użytkowania osobom trzecim49. 

Możliwość przekazania lub dzierżawy praw do częstotliwości dotyczy wyłącznie tych pasm, 
które zostały wskazane w technicznych środkach wykonawczych KE. KE nie może wskazywać 
do wtórnej odsprzedaży pasm wykorzystywanych dla celów nadawczych. W pozostałych pas-
mach, niewskazanych przez KE, państwa członkowskie mają swobodę we wprowadzeniu takich 
rozwiązań, zgodnie z procedurami krajowymi. 

Dyrektywa zmieniająca przesądza, iż do przekazywanych lub dzierżawionych praw do użyt-
kowania częstotliwości znajdą zastosowanie warunki związane z tymi prawami, o ile właściwy 
organ krajowy nie postanowi inaczej. W przypadku pasm zharmonizowanych poprzez stosowanie 
decyzji o spektrum radiowym, zachowanie zharmonizowanych warunków związanych z prawami 
do użytkowania częstotliwości jest obligatoryjne. 

Dużą wagę przywiązano w dyrektywie zmieniającej do zachowania jawności transferu upraw-
nień do częstotliwości. Jawność transferu ma być zapewniona poprzez obowiązek powiadamiania 
organów regulacyjnych o zamiarze lub fakcie przekazania praw do użytkowania. Ponadto, takie 
transakcje muszą być podawane do wiadomości publicznej. Podobnie jak w poprzednim stanie 
prawnym, dyrektywa nie precyzuje, jakie dane o transakcji mają być udostępniane publicznie. 
Z pewnością obowiązkiem ujawnienia objęty jest zamiar lub fakt dokonania transakcji. Z nowych 
przepisów nie wynika natomiast, aby obowiązek ten dotyczył innych danych o transakcji, np. wa-
runków finansowych umowy o przeniesieniu uprawnień50. Wydaje się, iż aby cel przepisu w postaci 
jawności transakcji został zrealizowany, udostępniana publicznie informacja powinna zawierać 
takie dane, jak okres, na jaki została zawarta umowa, zakres częstotliwości objętych umową oraz 
obszar, na którym częstotliwości będą wykorzystywane.

Dyrektywa zmieniająca nakłada jednocześnie na państwa członkowskie obowiązek okre-
ślenia, przy przyznawaniu praw do częstotliwości czy prawa te mogą być przekazywane innym 
podmiotom i na jakich warunkach (art. 5 ust. 2 dyrektywy 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na 
udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej w brzmieniu nadanym dyrektywą zmieniającą; 
dalej: dyrektywa o zezwoleniach).

Krajowe organy regulacyjne powinny ponadto zadbać o to, aby transakcje przenoszenia 
lub dzierżawy praw do częstotliwości nie powodowały zakłócenia zasad uczciwej konkurencji. 
Artykuł 5 ust. 6 dyrektywy o zezwoleniach nakłada na państwa członkowskie obowiązek dbania, 
aby w wyniku przekazania lub koncentracji praw użytkowania częstotliwości nie doszło do zakłó-
cenia konkurencji. Ponadto, dyrektywa o zezwoleniach daje państwom członkowskim możliwość 
podjęcia odpowiednich środków zapobiegających wypaczeniu konkurencji, takich jak przykładowo 
nałożenie obowiązku sprzedaży lub dzierżawy praw do użytkowania częstotliwości radiowych. 

Omówione powyżej przepisy pakietu dyrektyw określają ogólne cele regulacyjne i środki, za 
pomocą których realizowana jest unijna polityka częstotliwościowa dotycząca przenoszenia i dzier-
żawy uprawnień. Cele i środki zawarte w dyrektywach są realizowane przez państwa członkowskie 

49 Artykuł 9b ust. 1 dyrektywy 2009/140/WE z 25 listopada 2009 r., Dz.U. L 337/37 z 18.12.2009: „Państwa członkowskie zapewniają, że przedsiębior-
stwa mogą zgodnie z warunkami dotyczącymi praw do użytkowania częstotliwości radiowych oraz zgodnie z procedurami krajowymi przekazywać lub 
wydzierżawiać innym przedsiębiorstwom indywidualne prawa do użytkowania częstotliwości radiowych w pasmach, co do których jest to przewidziane 
w ramach środków wykonawczych przyjętych zgodnie z ust. 3”.
50 Por. uwagi S. Piątka dotyczące zakresu danych o transakcji przeniesienia uprawnień objętych obowiązkiem ujawnienia w poprzednim stanie prawnym 
[w:] S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty…, s. 245.
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poprzez wdrożenie postanowień dyrektyw (w tym przypadku postanowień w sprawie transferu 
uprawnień) do wewnętrznych porządków prawnych. 

Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wdrożenia postanowień dyrektywy zmie-
niającej w terminie do dnia 25 maja 2011 roku. Status wdrożenia regulacji dotyczących transferu 
i dzierżawy uprawnień w 22 państwach europejskich pokazuje Raport Europejskiej Konferencji 
Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (Conference of Postal and Telecommunications 
Administrations) z maja 2011 r. (dalej: raport ECC). Raport ECC obejmuje również państwa euro-
pejskie spoza obszaru UE, które są członkami Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych 
i Telekomunikacyjnych. Według tego raportu, na 22 ankietowane państwa europejskie, tylko 4 pań-
stwa (Cypr, Estonia, Irlandia i Rosja) nie zezwoliły na przenoszenie uprawnień do częstotliwo-
ści51. Możliwość dzierżawy uprawnień do częstotliwości zadeklarowało natomiast tylko 9 państw 
europejskich52. Warunki przenoszenia uprawnień bardzo się różnią w poszczególnych państwach 
europejskich. Przykładowo, w niektórych państwach europejskich uprawnienia do częstotliwości, 
których zasób jest ograniczony mogą być przedmiotem wtórnego obrotu (Austria), natomiast 
w innych państwach członkowskich (Litwa) wtórny obrót uprawnieniami do użytkowania takich 
częstotliwości nie jest dozwolony53.

Niektóre państwa europejskie są bardzo zaawansowane w promowaniu i rozwijaniu instytucji 
wtórnego obrotu prawami do częstotliwości na swoim rynku. Przykładem jest Wielka Brytania, 
gdzie brytyjski organ regulacyjny OFCOM udziela znacznego wsparcia przedsiębiorcom w przy-
gotowaniach i realizacji transakcji przenoszenia i dzierżawy uprawnień. OFCOM przygotował 
i udostępnił na swojej stronie internetowej szczegółowe wytyczne (Trading Guidance Notes) 
obejmujące przewodnik po handlu częstotliwościami i opis procedur z nim związanych, aktualną 
informację o złożonych wnioskach i decyzjach w sprawie przeniesienia i dzierżawy uprawnień 
oraz formularze wniosków o przeniesienie lub wydzierżawienie praw do częstotliwości54. 

4.  Koordynacja i unifikacja warunków przekazywania lub wydzierżawiania praw do użyt-
kowania widma radiowego

4.1. Program wieloletni dotyczący polityki częstotliwościowej

Obok działań liberalizujących sposób gospodarowania widmem, realizowanych za pomocą 
postanowień dyrektyw, organy unijne podejmują również działania o charakterze koordynacyjnym 
i unifikującym warunki użytkowania tego zasobu. Celem takich działań jest, między innymi, harmo-
nizacja przeznaczeń częstotliwości, ustalenie planów strategicznych w odniesieniu do wykorzy-
stywania widma na rynku wewnętrznym oraz poprawa koordynacji warunków użytkowania widma. 

Postulaty dotyczące koordynacji i harmonizacji widma radiowego w UE zawarte w znowe-
lizowanym art. 8a ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE, w 2012 roku zostały częściowo zrealizowane 
w programie wieloletnim dotyczącym polityki w zakresie widma radiowego. Program został uchwa-
lony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE (dalej: PE i RUE) z dnia 14 marca 2012 r.55, 

51 ECC 169, Description of Practices relative to Trading of Spectrum Rights of Use, Paris, s. 9. Pobrano z: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/
pdf/ECCREP169.PDF.
52 Ibidem, s. 18.
53 Ibidem, s. 9.
54 Informacje dostępne na stronie: http://stakeholders.ofcom.org.uk/spectrum/spectrum-trading/.
55 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki 
w zakresie widma radiowego, Dz. U. L 081, P 0007-0017.
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która uzupełnia ramy regulacyjne określone w decyzji o spektrum radiowym z 2002 roku. Jednym 
z celów strategicznych programu jest wzrost elastyczności wykorzystania widma prowadzący do 
promocji inwestycji i innowacji. Do wzrostu elastyczności wykorzystania widma ma przyczynić się 
stosowanie nowych technologii oraz przekazywanie lub dzierżawa praw do użytkowania widma. 
W efekcie pozwoli to na stworzenie przyszłych ogólnounijnych usług cyfrowych56. Jednocześnie 
w programie wieloletnim wskazano na konieczność utrzymania i rozwoju skutecznej konkurencji 
poprzez niedopuszczanie do nadmiernego gromadzenia praw do częstotliwości przez pewne 
przedsiębiorstwa57 i bezpodstawnego przetrzymywania praw do widma58. 

W programie wieloletnim dużą wagę przywiązuje się również do zapewnienia w UE większej 
dostępności bezprzewodowych usług szerokopasmowych. W postanowieniach programu, poświę-
conych zapotrzebowaniu na widmo dla bezprzewodowej łączności szerokopasmowej, wskazano 
konkretne, zharmonizowane pasma, w których państwa członkowskie powinny umożliwić użyt-
kownikom przenoszenie lub dzierżawę praw do użytkowania widma59.

4.2. Projekt rozporządzenia „Łączność na całym kontynencie”

Dążenie do większej unifikacji zasad zarządzania widmem radiowym na poziomie UE wi-
doczne jest również w projekcie rozporządzenia PE i RUE z dnia 11 września 2013 r.60 (dalej: 
projekt rozporządzenia). 

W odniesieniu do przenoszenia lub dzierżawy praw do częstotliwości radiowych, w projek-
cie rozporządzenia przewidziano, iż właściwe organy krajowe określą warunki, zgodnie z którymi 
przedsiębiorstwa mogą przekazywać lub wydzierżawiać innym przedsiębiorstwom część lub ca-
łość swoich indywidualnych praw do użytkowania widma radiowego. Określenie tych warunków 
dotyczyć ma również współdzielenia widma radiowego, czyli umożliwienia licznym odbiorcom 
korzystania z danego pasma częstotliwości61. Ustalając warunki transferu uprawnień lub współ-
dzielenia widma, organy krajowe są obowiązane uwzględnić: (i) optymalizację efektywnego wy-
korzystania widma radiowego zgodnie z art. 9 ust. 4 lit. B) dyrektywy 2002/21/WE, (ii) stworzenie 
możliwości korzystnego współdzielenia widma (iii) pogodzenie interesów obecnych i przyszłych 
posiadaczy praw oraz (iv) stworzenie lepiej funkcjonującego, bardziej płynnego rynku dostępu do 
widma radiowego62. Ustalenie warunków przekazywania lub dzierżawy innym przedsiębiorcom 
praw do użytkowania bądź warunków współdzielenia widma nie powinno prowadzić do naruszenia 
reguł konkurencji w odniesieniu do przedsiębiorstw.

56 Ibidem, art. 3 pkt f) i art. 4 ust. 2.
57 Ibidem, art. 3 pkt i).
58 Ibidem, pkt 14 preambuły i art. 5.
59 Ibidem, art. 6 ust. 8: „Państwa członkowskie umożliwiają przenoszenie lub dzierżawę praw do użytkowania widma w zharmonizowanych pasmach:  
790-862 MHz, 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz  
i 3,4-3,8 GHz”.
60 Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.09.2013 ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łącz-
ności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/
WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012, COM (2013) 627 final. Pobrano z: https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/09/
COM_2013_627_PL_ACTE_f.pdf.
61 Współdzielenie widma radiowego ma przykładowo miejsce w przypadku urządzeń bliskiego zasięgu takich jak urządzenia identyfikacji radiowej 
(RFID). Zob. szerzej na temat współdzielenia widma radiowego w Komunikacie Komisji „Promowanie współdzielenia zasobów widma radiowego na rynku 
wewnętrznym” z dnia 04.09.2012, COM(2012) 478 final. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0478:FIN:PL:PDF.
62 Art. 10 ust. 6 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.09.2013 ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego 
rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/
WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012, COM (2013) 627 final. Pobrano z: https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/09/
COM_2013_627_PL_ACTE_f.pdf, s. 46.
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IV. Podsumowanie
Od kilku lat w unijnej polityce częstotliwościowej możemy obserwować zmianę filozofii spo-

sobu gospodarowania zasobami częstotliwości. W nowym podejściu na plan pierwszy wysuwa 
się stopniowa i systematyczna liberalizacja widma radiowego. 

Z liberalizacją widma radiowego, rozumianą jako łagodzenie warunków dotyczących usług 
i technologii powiązanych z prawami do użytkowania, funkcjonalnie łączy się koncepcja swobod-
nej odsprzedaży lub dzierżawienia praw do korzystania z częstotliwości. W ostatnich latach do-
konano istotnych zmian tej koncepcji w unijnej polityce częstotliwościowej. Zmiany te pozwalają 
na sformułowanie tezy o stopniowym odchodzeniu od mechanizmu, w którym możliwość zmiany 
dysponenta rezerwacji istniała jedynie w ograniczonym zakresie, a decyzja o takiej zmianie na-
leżała do zakresu swobodnego uznania organu administracji, do mechanizmu zapewniającego 
możliwość swobodnego obrotu uprawnieniami do częstotliwości między użytkownikami, pod 
ogólnym tylko nadzorem regulacyjnym. 

Nowe podejście do zarządzania widmem radiowym i troska o rozwój silnego wewnętrznego 
rynku telekomunikacyjnego zmusza organy unijne do poszukiwania najbardziej optymalnych i zróż-
nicowanych środków regulacyjnych. W uzupełnieniu dyrektyw liberalizujących zasady zarządzania 
widmem radiowym organy UE podejmują środki mające na celu koordynację i unifikację warunków 
użytkowania widma w poszczególnych państwach członkowskich. W odniesieniu do przenoszenia 
i dzierżawy uprawnień środki te wynikają z przyjętego celu w postaci efektywnego i sprawnego wy-
korzystywania częstotliwości. Obejmują one, między innymi, identyfikację tych zharmonizowanych 
pasm, w których mogą być przenoszone lub dzierżawione prawa do użytkowania. Określają też 
ułatwienia w tworzeniu i wymianie doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi dotyczących 
częstotliwości podlegających wtórnemu obrotowi. Ponadto, środki koordynujące obejmują działa-
nia mające przeciwdziałać zakłóceniom konkurencji, takie jak wprowadzenie zakazu nabywania 
praw do częstotliwości czy warunków zakazujących bezpodstawnego przetrzymywania widma. 

W mojej ocenie, działania podejmowane przez UE w zakresie wtórnego obrotu prawami 
do częstotliwości wskazują, iż z obrotem tym wiązane są duże nadzieje na poziomie unijnym. 
W przekonaniu organów UE, wtórny obrót prawami do częstotliwości (stosowany obok instrumen-
tów, takich jak rezygnacja z przyznawania praw indywidualnych lub wskazywania konkretnych 
technologii, lub usług jako właściwych dla danego pasma) może przyczynić się do rozwiązania 
problemu niedostatku częstotliwości na wspólnym rynku, a tym samym do rozwoju ogólnounij-
nego rynku usług cyfrowych. Podejście państw członkowskich do wtórnego obrotu jest jednak 
bardzo zróżnicowane. Wiąże się to zapewne z niechęcią niektórych państw członkowskich do 
rezygnacji (choćby częściowej) z tradycyjnej kontroli państwa w dziedzinie telekomunikacji na 
rzecz działania sił rynkowych. 

Wydaje się iż dalszy rozwój rynków widma na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym 
zależeć będzie od kilku czynników. Na poziomie unijnym rozwój rynków widma zależeć będzie 
od dalszej koordynacji podejścia państw członkowskich do transferu uprawnień. Wypracowanie 
skoordynowanego podejścia może obejmować takie zagadnienia, jak zdefiniowanie zbywalnych 
praw użytkowania, budowę systemów pozwalających na zarządzanie i monitorowanie transakcji 
przenoszenia uprawnień czy wypracowanie wspólnego stanowiska wobec potencjalnych naruszeń 
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konkurencji. Na poziomie krajowym ważnym czynnikiem dla rozwoju rynków widma będzie większe 
zaangażowanie w ten proces dysponentów uprawnień do częstotliwości. Przy założeniu działania 
sił rynkowych, ciężar odpowiedzialności za powodzenie transferu uprawnień spoczywa bowiem 
w większym stopniu na użytkownikach widma. Innym czynnikiem warunkującym rozwój rynków 
widma będzie poziom wsparcia udzielanego użytkownikom przez krajowe organy regulacyjne. 
Wsparcie to może polegać przykładowo na przygotowaniu jasnych i szczegółowych wytycznych 
dotyczących sposobu postępowania przy transferze uprawnień, udostępnieniu elektronicznych re-
jestrów zawierających informacje o warunkach dotyczących zbywalnych przydziałów i związanych 
z nimi prawach i obowiązkach, czy przygotowaniu formularzy wniosków w postępowaniu przed 
organem. Niezwykle ważną, z punktu widzenia ochrony interesu publicznego, funkcją organów 
krajowych będzie również wykrywanie potencjalnych zakłóceń konkurencji przy nadzorowaniu 
transakcji przenoszenia lub dzierżawy uprawnień.
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Test równie efektywnego konkurenta a test hipotetycznie 
dość efektywnego konkurenta w ocenie nożyc  

kosztowo-cenowych na rynku telekomunikacyjnym

Spis treści
I. Wstęp
II. Pojęcie nożyc kosztowo-cenowych
III. Nożyce kosztowo-cenowe a inne praktyki cenowe
IV. Test równie efektywnego konkurenta w praktyce decyzyjnej Komisji Europejskiej i orzeczni-

ctwie
V. Test hipotetycznie dość efektywnego konkurenta
VI. Kwalifikacja prawna nożyc kosztowo-cenowych w sektorze telekomunikacji – test równie 

efektywnego czy dość efektywnego konkurenta?
VII. Konkluzje

Streszczenie
W artykule ukazano istotę testu równie efektywnego konkurenta w kontekście oceny nożyc 
kosztowo-cenowych w sektorze telekomunikacji. Zwrócono też uwagę na różnice między testem 
równie efektywnego konkurenta i testem hipotetycznie dość efektywnego konkurenta oraz przed-
stawiono uwarunkowania związane z ich stosowaniem w sektorach regulowanych na przykładzie 
telekomunikacji. 

Słowa kluczowe: nadużycie pozycji dominującej; nożyce kosztowo-cenowe; test równie efek-
tywnego konkurenta; test hipotetycznie dość efektywnego konkurenta.

I. Wstęp
Nożyce kosztowo-cenowe są najczęściej spotykane w sektorach regulowanych, w których 

istnieje monopol na urządzenia kluczowe na poziomie hurtowym. Występowanie tego monopolu 
często stanowi bodziec do wprowadzenia regulacji sektorowych wymuszających na przedsiębior-
stwach dominujących na wyższym szczeblu rynku (ang. upstream market) dostarczanie usług 
konkurentom prowadzącym działalność gospodarczą na niższym szczeblu rynku (ang. downstream 
market), co może skłaniać do nadużycia pozycji dominującej w formie nożyc kosztowo-cenowych1. 

* Autorka jest adiunktem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
1 Przypadki nożyc występują również w przemysłach, w których zobowiązania regulacyjne co do podaży dóbr lub usług nie występują. Zob. np. orzeczenie 
w sprawie T-5/97 Industrie des Poudres Sphériques v. Radzie UE, Zb. Orz. 2000, s. II-3755; Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 18.07.1988 w sprawie 
IV/30.178 Napier Brown v. British Sugar, Dz. Urz., 1988, L 284/41. 
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Test równie efektywnego konkurenta stanowi narzędzie służące do kwalifikacji prawnej prak-
tyk wykluczających dominanta, do których należą m.in. nożyce kosztowo-cenowe. Ich skutkiem 
może być wykluczenie z rynku równie efektywnego konkurenta przedsiębiorstwa zintegrowanego 
wertykalnie. Zgodnie z powyższym testem, zachowanie przedsiębiorstwa polegające na stoso-
waniu nożyc kosztowo-cenowych jest sprzeczne z art. 102 TFUE, jeśli jest zdolne do wyklucze-
nia z rynku konkurenta, który jest przynajmniej tak efektywny, jak przedsiębiorstwo dominujące 
pionowo zintegrowane. 

Celem artykułu jest ukazanie istoty testu równie efektywnego konkurenta jako narzędzia 
prawa konkurencji wykorzystywanego do oceny nadużycia pozycji dominującej w formie nożyc 
kosztowo-cenowych. W artykule skoncentrowano się na teście równie efektywnego konkurenta, 
który został zastosowany w orzeczeniu w sprawie Deutsche Telekom2, TeliaSonera3 i Telefónica4. 
We wszystkich przypadkach chodziło o sektor komunikacji elektronicznej. W związku z tym, że 
w sprawie Telefónica wykorzystano nie tylko test równie efektywnego konkurenta (ang. equally 
afficient competitior test), lecz także alternatywny test hipotetycznie dość efektywnego konkurenta 
(ang. hypothetical reasonably afficient competitior test) – w dalszej części opracowania zostaną 
przedstawione oba narzędzia oceny nadużycia pozycji dominującej w sektorze telekomunikacji. 
W artykule podjęto próbę wskazania różnic pomiędzy tymi instrumentami oraz ustalenia, na ile 
można je traktować jako instrumenty komplementarne. 

II. Pojęcie nożyc kosztowo-cenowych
Pojęcie nożyc kosztowo-cenowych (ang. margin squeeze) odnosi się do strategii wertykalnie 

zintegrowanego przedsiębiorstwa sprzedającego czynniki produkcji na wyższym szczeblu rynku 
i jednocześnie konkurującego z innymi przedsiębiorstwami na niższym szczeblu rynku5. Strategia 
ta polega na znacznym ograniczeniu marży konkurentów na niższym rynku z zamiarem wyklu-
czenia ich z tego rynku. Nożyce kosztowo-cenowe mogą powstać w sytuacji, gdy wertykalnie 
zintegrowane przedsiębiorstwa posiadają pozycję dominującą na wyższym rynku i jednocześnie 
oferują produkty (usługi) niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej przez konkurentów 
na niższym rynku. Tego typu sytuacja często występuje w sektorach regulowanych, jak np. sektor 
telekomunikacyjny, gdy dawni monopoliści konkurują z przedsiębiorstwami, którym zobowiązani 
są dostarczyć usługi na wyższym rynku (np. usługi dostępu do sieci telefonicznych)6. Ponieważ 
wertykalnie zintegrowane przedsiębiorstwa posiadające pozycję dominującą mają wpływ na ceny 
wejścia przedsiębiorstw na niższym rynku, na którym są też konkurentami – mogą ograniczać 
marżę zysku konkurentów prowadzących działalność gospodarczą na niższym rynku przez pod-
niesienie cen swoich usług na wyższym rynku. W efekcie powstają nożyce kosztowo-cenowe. Aby 
przedsiębiorstwa działające na niższym poziomie rynku były konkurencyjne, powinny utrzymywać 

2 Orzeczenie w sprawie w sprawie C-280/08 P Deutsche Telekom AG v. Komisji, Zb. Orz. 2010, s. I-9555.
3 Orzeczenie w sprawie C-52/09 Konkurrensverkt v. TeliaSonera Sverige AB, Zb. Orz. 2011, s. I-527.
4 Orzeczenie w sprawie T-336/07 Telefónica i Telefónica de España v. Komisji (orzeczenie jeszcze nie opublikowane w zbiorze orzeczeń). Telefónica 
i Telefónica de España złożyły apelację od wyroku – sprawa C-295/12 P.
5 A. Jones, B. Surfin, EU Competition Law. Text, Cases and Materials, 4th edn., Oxford University Press, Oxford 2011, s. 413 i n; N. Dune, Margin 
Squeeze: Theory, Practice, Policy-Part I, ECLR 2012, No. 1, s. 30–32; L. Hou, Some aspects of price squeeze within the EU: a case law analysis, 
„European Competition Law Review” 2011, 32(5), s. 250–256; D. Jalovietzki, K. Jaros, S. Klaue, H.P. Venneman, Wspólnotowe reguły konkurencji i ich 
znaczenie dla polskich sędziów, UOKiK, Warszawa 2007, s. 40–41; J.G. Sidak, Abolishing the Price Squeeze as a Theory of Antitrust Liability, „Journal 
of Competition Law and Economics” 2008, No. 2, s. 279–309.
6 H. Aufm’mkolk, The “Feedback Effect” of Aplyin EU Competition Law to Regulated Industries: Doctrinal Contamination in the Case of Margin Squeeze, 
„Journal of European Competition Law & Practice“ 2012, No. 2, s. 149–159.
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ceny sprzedaży na poziomie wertykalnie zintegrowanych przedsiębiorstw. To jednak prowadzi do 
strat i nie jest opłacalne w długim okresie. 

Nożyce stosują najczęściej wertykalnie zintegrowane przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy:
– przedsiębiorstwa na niższym rynku są zmuszone do zaopatrywania się u wertykalnie zintegro-

wanego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą na tym samym (niższym) 
szczeblu rynku; 

– wertykalnie zintegrowane przedsiębiorstwa posiadają znaczny udział w niższym rynku, a za-
tem osłabienie konkurentów ma istotny wpływ na poziom ich zysków;

– produkty wertykalnie zintegrowanych przedsiębiorstw i ich konkurentów są bliskimi substytu-
tami, co oznacza, że klienci łatwo mogą zmienić dostawcę dóbr lub usług i skorzystać z oferty 
tych pierwszych.
Nożyce powstają w wyniku rozpiętości między cenami na wyższym i niższym poziomie ryn-

ku, w przypadku gdy wertykalnie zintegrowane przedsiębiorstwo posiada pozycję dominującą na 
wyższym poziomie rynku. Gdy konkurenci dominanta na niższym rynku kupują czynniki produkcji 
na wyższym rynku od tego dominanta i konkurują z nim na niższym rynku, dominujące przedsię-
biorstwo może posiadać motywację do podniesienia cen produktów (usług) na wyższym rynku 
lub obniżenia cen dla finalnych konsumentów (użytkowników końcowych) na niższym rynku, aby 
osłabić konkurentów na tym rynku poprzez doprowadzenie do wzrostu ich kosztów lub zmniejszenia 
ich przychodów. Rozpiętość między ceną dominanta na wyższym i niższym rynku jest nieuczciwa 
w rozumieniu art. 102 a TFUE, gdy jest on zdolny do wykluczenia konkurenta z niższego rynku, 
który jest przynajmniej tak efektywny, jak dominujące przedsiębiorstwo7. 

W orzeczeniu w sprawie Deutsche Telekom AG8 i w orzeczeniu prejudycjalnym w sprawie 
TeliaSonera9, TSUE orzekł, że nożyce ze względu na efekt wykluczający, jaki mogą powodować 
dla konkurentów, tak samo efektywnych jak dominujące przedsiębiorstwo, i w braku obiektywnego 
uzasadnienia, mogą stanowić nadużycie w rozumieniu art. 102 TFUE.

III. Nożyce kosztowo-cenowe a inne praktyki cenowe
Nadużycie pozycji dominującej w formie nożyc kosztowo-cenowych może być czasami kwa-

lifikowane jako drapieżnictwo cenowe lub dyskryminacja cenowa10. W świetle orzecznictwa TSUE 
nożyce kosztowo-cenowe stanowią jednak odrębną kategorię nadużycia pozycji dominującej11. 
Mogą one powstać w sytuacji, gdy ceny ani na górnym, ani na dolnym rynku nie naruszają art. 102 
TFUE, ale marża nie jest wystarczająca, aby pozwolić na przetrwanie konkurentom. W odróżnie-
niu od cen nadmiernie wygórowanych na wyższym rynku lub cen drapieżnych na niższym rynku, 
nożyce kosztowo-cenowe dotyczą różnicy między cenami na dwóch wertykalnie powiązanych 
rynkach. Nie chodzi tu o indywidualny poziom cen na jednym z tych rynków12. Chociaż nożyce 
 7 Orzeczenie w sprawie w sprawie C-280/08 P Deutsche Telekom AG przeciwko Komisji, op. cit., pkt. 163, 167, 169, 183; orzeczenie w sprawie C-52/09 
Konkurrensverkt przeciwko TeliaSonera Sverige AB, op. cit., pkt. 31, 32, 39, 45.
 8 Orzeczenie w sprawie C-280/08 P Deutsche Telekom AG przeciwko Komisji, op. cit., pkt. 183.
 9 Orzeczenie w sprawie C-52/09 Konkurrensverkt przeciwko TeliaSonera Sverige AB, op. cit., pkt. 31.
10 Zob. orzeczenie w sprawie T-336/07 Telefonica, pkt. 187, 180, 181
11 Orzeczenie w sprawie C-280/08 P Deutsche Telekom AG, op. cit., pkt. 104–105; Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 4.07.2007 w sprawie COMP/38.784 
Wanadoo España przeciwko Telefónica, Dz. Urz. 2008, C 83/06, pkt. 283. Decyzja ta została zaskarżona do TSUE przez spółkę Telefónica (orzeczenie 
w sprawie T-336/07) i Hiszpanię ( orzeczenie w sprawie T-398/07); orzeczenie w sprawie T-336/07 Telefónica i Telefónica de España przeciwko Komisji, 
op. cit., pkt. 201.
12 Zob. K. Kohutek, Drapieżnictwo cenowe jako przejaw nadużycia pozycji dominującej w prawie konkurencji - Wytyczne Komisji z 2009 r. a stanowisko 
sądów wspólnotowych, EPS 2010, nr 3, s. 4–11.
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kosztowo-cenowe mogą zostać spowodowane przez ceny nadmiernie wygórowane lub drapieżne, 
nie ma potrzeby udowodnienia, że stanowią one nadużycie na każdym z dwóch rynków powiąza-
nych wertykalnie13. Indywidualny poziom cen na wyższym i niższym rynku nie ma związku z ana-
lizą nożyc kosztowo-cenowych. Istotna jest marża między cenami na rynku wyższym i niższym. 
Przesądza ona o tym czy dochodzi do nadużycia pozycji dominującej w formie nożyc kosztowo-
-cenowych. Przy ocenie zgodności z prawem pewnych marż zysku w świetle prawa konkurencji 
należy sprawdzić zyskowność dominującego przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę jego własne 
koszty, zgodnie z testem równie efektywnego konkurenta. Taki pogląd potwierdził TSUE w sprawie 
Deutsche Telekom i TeliaSonera14 oraz Sąd Generalny w sprawie Telefónica15.

IV. Test równie efektywnego konkurenta  
w praktyce decyzyjnej Komisji Europejskiej i orzecznictwie

Komisja wykorzystała test równie efektywnego konkurenta na niższym szczeblu rynku już 
w 1988 r., w decyzji w sprawie Napier Brown/British Sugar16. Test nadużycia pozycji dominującej 
sprowadzał się do ustalenia czy dominujące przedsiębiorstwo pokrywa swoje koszty zmienne. 
Komisja stwierdziła, że ceny detaliczne British Sugar mogły powodować, że równie efektywne 
przedsiębiorstwo nie osiągało zysków17 (marża zysku wynosiła zero). Dlatego też Komisja przy-
jęła założenie, że nożyce można udowodnić poprzez wykazanie, że działalność dominanta nie 
byłaby zyskowna, jeżeli spółkę zależną dominanta prowadzącą działalność gospodarczą na niż-
szym rynku obowiązywałyby ceny takie, jakie pobierane są od konkurentów za usługi hurtowe na 
wyższym rynku (niezbędne dla prowadzenia działalności na niższym rynku)18.

W sektorze telekomunikacji prawdopodobnie pierwszą sprawą, w której Komisja wykorzy-
stała test równie efektywnego konkurenta przy ocenie nożyc kosztowo cenowych była decyzja 
w sprawie Deutsche Telekom AG. W 2003 r. Komisja nałożyła karę pieniężną na spółkę Deutsche 
Telekom AG (dalej: DT), byłego państwowego monopolistę telekomunikacyjnego w Niemczech, 
za stosowanie nożyc między cenami hurtowymi dostępu do pętli lokalnej i miesięcznych opłat 
abonamentowych za usługi telefoniczne i dostęp do Internetu19. Wprawdzie ceny zarówno hur-
towe, jak i detaliczne były regulowane przez organy krajowe (choć w różnym zakresie), Komisja 
wskazała, że mimo to DT był zdolny do naruszenia art. 102 TFUE, ponieważ jego celem było 
stosowanie nożyc na rynku detalicznym20. Decyzja ta została utrzymana w całości przez TSUE. 

W orzeczeniu w sprawie Deutsche Telekom AG, TSUE wykorzystał wcześniejsze orzecze-
nie w sprawie AKZO, aby potwierdzić, że test nożyc kosztowo-cenowych jest oparty nie tylko na 
cenach, lecz także na strategii dominujących przedsiębiorstw21. W decyzji w sprawie Deutsche 
Telekom, Komisja stwierdziła, że w okolicznościach tej sprawy nożyce kosztowo-cenowe wynikały 

13 L. Hou, Some aspects of price squeeze…, s. 255.
14 Orzeczenie w sprawie C-280/08 P Deutsche Telekom, op. cit., pkt. 200–203; Orzeczenie w sprawie C-52/09 Konkurrensverkt v. TeliaSonera…, pkt. 41–44;
15 Orzeczenie w sprawie T-336/07 Telefónica…, pkt. 194.
16 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 18.07.1988 w sprawie IV/30.178 Napier Brown v. British Sugar, Dz. Urz., 1988, L 284/41, pkt. 66.
17 Ibidem, pkt. 30.; zob. K. Kohutek, Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. Prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji, 
Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 546–548.
18 Obwieszczenie o stosowaniu zasad konkurencji w porozumieniach o dostępie w sektorze telekomunikacyjnym, Dz. Urz. 1998, C 265/2 Ibidem, pkt. 117.
19 Decyzja KE z dnia 21.05.2003 w sprawie Deutsche Telekom AG, Dz. Urz. 2003, L 263/9.
20 Ibidem, pkt. 163–175.
21 Orzeczenie w sprawie C-280/08 Deutsche Telekom, op. cit., pkt. 198–199; orzeczenie w sprawie C 52/09 TeliaSonera, op. cit., pkt. 49; orzeczenie 
w sprawie C-62/86 AKZO, Zb. Orz. 1991, s. I-3359, pkt. 74; decyzja Komisji z dnia 4.07.2007 w sprawie COMP/38.784 Wanadoo España, op. cit., pkt. 546. 
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z różnicy między ceną hurtową i detaliczną. Marża zysku konkurentów prowadzących działalność 
gospodarczą na niższym szczeblu rynku nie wystarczała do pokrycia kosztów produkcji22. Chodziło 
tu o koszty niezbędne dla prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży detalicznej z wyłącze-
niem kosztów sieci, ale z uwzględnieniem kosztów szczególnego wyposażenia wymaganego do 
dostarczania dostępu sieciowego dla użytkowników końcowych, konserwacji, obsługi klientów 
i kosztów fakturowania23. Przeciętny koszt różnych usług był uzależniony od ilości linii telefonicz-
nych sprzedanych przez dominujące przedsiębiorstwo i ich ceny24. Koszty zmienne obejmowały 
średnią długość abonamentu25. Takie podejście jest spójne z testem drapieżności, który zakłada 
wykluczenie równie efektywnych konkurentów, gdy dominujące przedsiębiorstwo pobiera ceny 
poniżej AAC (przeciętny koszt możliwy do uniknięcia). AAC można określić jako zachowanie pole-
gające na poświęceniu zysków26. Jeżeli ceny dominanta ustalane są na poziomie niższym niż AAC, 
można uznać, że dominant poświęca swoje zyski (rezygnuje z zysku)27. AAC w tym przypadku 
było takie samo, jak AVC (przeciętny koszt zmienny) w czasie trwania abonamentu. Dominujące 
przedsiębiorstwo zakwestionowało tę metodologię przed TSUE, który utrzymał w mocy decyzję 
Komisji. Nie miał on bowiem wątpliwości co do prawidłowości analizy kosztów przeprowadzonej 
przez Komisję. Biorąc pod uwagę, że AAC i AVC jest najniższym kosztem, jaki można wykorzystać 
przy ocenie praktyk wykluczających, podejście to wydaje się w pełni uzasadnione. Ceny poniżej 
AAC i AVC mogą dowodzić nadużycia pozycji dominującej.

W kolejnej decyzji w 2007 r. Komisja Europejska stwierdziła nadużycie pozycji dominują-
cej przez hiszpańską spółkę Telefónica28, które wynikało z różnic w cenach hurtowych dostępu 
ADSL (asymetryczna cyfrowa linia abonencka) na poziomie krajowym i regionalnym oraz cenach 
detalicznych szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ceny sprzedaży hurtowej na poziomie 
regionalnym zostały uznane przez krajowy organ regulacyjny za maksymalne. Komisja stwierdzi-
ła, że system regulacyjny nie wyklucza zaprzestania stosowania nożyc przez spółkę Telefónica 
poprzez zaproponowanie niższych cen za dostęp hurtowy do rynku na poziomie krajowym dla 
konkurentów i przez wymóg obniżenia przez krajowy organ regulacyjny cen dostępu hurtowego 
na poziomie regionalnym29. 

Aby potwierdzić nożyce kosztowo-cenowe w sprawie Telefónica, Komisja przeprowadziła test 
równie efektywnego konkurenta, tzn. zbadała czy ustalanie cen przez spółkę Telefónica na usługi 
dostarczane tak samo efektywnemu konkurentowi ograniczy jego działalność na niższym rynku. 
W tym przypadku Komisja wykorzystała długookresowy przeciętny koszt krańcowy (ang. Long-Run 
Average Incremental Cost – LRAIC) na niższym rynku30. Uzasadniał to fakt, że decyzje konku-
rentów w kwestii inwestycji były oparte na całkowitym koszcie krańcowym produkcji i w analizie 
nożyc kosztowo-cenowych konieczna była ocena zdolności konkurentów do rywalizacji w długim 

22 Decyzja KE z dnia 21.05.2003 w sprawie Deutsche Telekom, op. cit., pkt. 107. 
23 Ibidem, pkt. 139, 155–158.
24 Ibidem, pkt. 116 i 159.
25 Ibidem, pkt. 148, 151 i 159.
26 K. Kohutek, Drapieżnictwo..., s. 5–6.
27 Zob. Wytyczne w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 WE [aktualnie art. 102 TFUE] w odniesieniu do 
szkodliwych działań o charakterze praktyki wyłączającej podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące, Dz. Urz. 2009, C 45/2, pkt. 67.
28 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 4.07.2007 w sprawie COMP/38.784 Wanadoo España v. Telefónica…
29 Ibidem, pkt. 675.
30 Ibidem, pkt. 316–324.
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okresie31. Innym uzasadnieniem było to, że w przemysłach sieciowych koszty stałe są wysokie, 
a koszty zmienne – niskie. Aby utrzymać rentowność, przedsiębiorstwo musi ustalić ceny powy-
żej kosztów zmiennych32. Ceny poniżej kosztów zmiennych mogą mieć charakter wykluczający. 
Komisja przyjęła założenie, że dominujące przedsiębiorstwo powinno ustalać ceny na poziomie 
pozwalającym równie efektywnemu konkurentowi stosować taką marżę, która umożliwi mu prowa-
dzenie działalności w długim okresie33. Oznacza to, że marża zysku powinna być wyższa od zera34. 

W związku z tym, że test równie efektywnego konkurenta nie stanowi narzędzia wyznaczają-
cego granicę legalności zachowań dominantów, a raczej służy on do wstępnej oceny praktyk ceno-
wych, w decyzji w sprawie Telefónica Komisja obok analizy marż zysku i ustalania cen, sprawdziła 
inne czynniki, istotne z ekonomicznego punktu widzenia. Mianowicie zbadała ona wzrost pozycji 
Telefónica na rynku właściwym. W okresie 2002–2004 na rynku szerokopasmowego dostępu do 
Internetu na poziomie krajowym rozwijała się ona sześć razy szybciej niż wszyscy konkurenci 
na rynku usług ADSL łącznie. Lokalny rozwój konkurentów był bardzo ograniczony. W roku 2004 
znaczna liczba mniejszych konkurentów i oferentów dostępu ADSL do Internetu opuściła rynek. 
Koszty dostępu ADSL w Hiszpanii w badanym okresie kształtowały się powyżej przeciętnej euro-
pejskiej. Komisja stwierdziła, że nie było żadnego uzasadnienia takiego zachowania Telefónica. 
Nie nastąpił też wzrost efektywności spółki, który mógłby zrównoważyć negatywne skutki z punktu 
widzenia prawa konkurencji.

Badanie oparte na koszcie AAC w sprawie Deutsche Telekom AG i LRAIC w sprawie 
Telefónica jest zbieżne z testem kosztów w analizach drapieżności cen35. Miara kosztów wy-
korzystana w sprawie Telefónica skłania do pytania, czy samo zastosowanie testu kosztów jest 
wystarczające do ustalenia nadużycia pozycji dominującej. W przypadku nożyc, podobnie jak 
w przypadku cen drapieżnych, gdy ceny są poniżej ATC (przeciętny koszt całkowity) lub LRAIC, 
ale powyżej AVC (przeciętny koszt zmienny)36 lub AAC, wymagane jest udowodnienie zamiaru 
zachowania antykonkurencyjnego. Stwierdzenie naruszenia art. 102 TFUE jest możliwe wówczas, 
gdy poświęcenie zysku nastąpi w celu antykonkurencyjnego zamknięcia dostępu do rynku kon-
kurentom dominanta. Wykluczenie konkurentów na skutek poświęcenia zysków jest kluczowym 
elementem w tzw. skutkowym podejściu do zakazu nadużywania pozycji dominującej. Ma ono 
zastosowanie przy ocenie zarówno drapieżnictwa cenowego, jak i nożyc kosztowo-cenowych. 
Prawdopodobieństwo drapieżnictwa jest jednak ograniczone, ponieważ jest ono strategią ryzy-
kowną. Praktyki wykluczające oparte na rezygnacji z zysków są z natury mniej atrakcyjne dla do-
minującego przedsiębiorstwa niż praktyki, które mogą wykluczyć równie efektywnego konkurenta, 
bez zmuszania dominującego przedsiębiorstwa do poniesienia strat, co z kolei stanowi motyw 
skłaniający do korzystania z nożyc37.

Skutkowe podejście do nożyc kosztowo-cenowych wymaga udowodnienia antykonkurencyjnych 
skutków przy zastosowaniu opartego na kosztach testu równie efektywnego konkurenta. Kwestie 
oceny zasadności domniemania nożyc kosztowo-cenowych sprowadzają się do tego, jak efektywny 
31 Ibidem, pkt. 317–318.
32 Ibidem, pkt. 317.
33 L. Hou, Some aspects..., s. 255.
34 Ibidem.
35 LRAIC nie może być niższy niż AAC.
36 Całkowity koszt produkcji przypadający na jednostkę produktu.
37 K. Kohutek, Drapieżnictwo..., s. 10.
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musi być konkurent na niższym rynku, aby ochronić się przed nożycami. Jedno z podejść wska-
zuje na wymóg, że konkurent na niższym rynku musi być tak efektywny, jak spółka zintegrowana 
wertykalnie. Istotą testu równie efektywnego konkurenta jest pytanie, czy konkurent na niższym 
rynku, który jest przynajmniej tak efektywny, jak wertykalnie zintegrowana spółka pokrywa swoje 
koszty na właściwym niższym rynku, biorąc pod uwagę ceny ustalone przez wertykalnie zintegro-
wane przedsiębiorstwo. Wymaga to porównania różnicy między ustalonymi przez wertykalnie zin-
tegrowaną spółkę cenami na wyższym i niższym szczeblu rynku z jej kosztami na niższym rynku38. 

Naruszenie prawa konkurencji poprzez stosowanie nożyc kosztowo-cenowych jest więc 
definiowane w oparciu o różnice cenowe między produktami dominującego przedsiębiorstwa na 
dwóch wertykalnie powiązanych rynkach39.

V. Test hipotetycznie dość efektywnego konkurenta
Alternatywną metodą ustalenia nadużycia pozycji dominującej poprzez nożyce kosztowo-ce-

nowe jest test hipotetycznie dość efektywnego konkurenta. W wytycznych w sprawie stosowania 
reguł konkurencji do oceny porozumień w sektorze telekomunikacji opublikowanych w 1998 r., 
Komisja wskazała, że w pewnych okolicznościach nożyce kosztowo-cenowe można także udo-
wodnić poprzez wykazanie, że różnica między ceną wejścia (dostępu) i ceną dominanta na dol-
nym rynku jest niewystarczająca, aby pozwolić hipotetycznie dość efektywnemu dostawcy usług 
na niższym rynku osiągnąć zyski, chyba że dominujące przedsiębiorstwo może wykazać, iż jego 
działalność na niższym rynku jest wyjątkowo efektywna40. 

Komisja ani nie wyjaśniła, kiedy są właściwe okoliczności, aby wykorzystać ten test, ani nie 
zdefiniowała dostatecznej efektywności w wytycznych41. Na podstawie decyzji w sprawie British 
Sugar można sformułować wniosek, że Komisja przyjęła założenie, iż hipotetycznie dość efektyw-
ny konkurent jest tak samo efektywny, jak przedsiębiorstwo dominujące i z tego względu uznała 
oba testy za równorzędne z punktu widzenia materialnoprawnego42. 

Test hipotetycznie dość efektywnego konkurenta został zastosowany przez Komisję obok 
testu równie efektywnego konkurenta w omawianej wcześniej decyzji w sprawie Telefónica43. 
Komisja miała na celu ustalenie czy konieczność pozyskania czynników produkcji na wyższym 
rynku przez konkurentów dominanta prowadzących działalność na niższym rynku będzie miała 
wpływ na ich sytuację rynkową. Tym samym Komisja potwierdziła, że dąży do zapobiegania wy-
kluczeniu nowo wchodzących na rynek44. 

Zgodnie ze standardem hipotetycznie dość efektywnego konkurenta, przedsiębiorstwo zinte-
growane wertykalnie ustala swoje ceny w taki sposób, że pozostawia przestrzeń konkurentom na 
niższym rynku, którzy nie są tak efektywni, jak przedsiębiorstwo zintegrowane wertykalnie, ale są 
uznawani za dość efektywnych, biorąc pod uwagę mniejszą skalę ich działalności. Zatem hipote-
tycznie dość efektywny konkurent może być mniej efektywny niż spółka dominująca, ponieważ np. 

38 Orzeczenie w sprawie T-336/07 Telefónica…, pkt. 191 i 194.
39 Zob. G. Edwards, Margin squeezes and the” equally efficient” operator, „European Competition Law Review 2011”, No. 8, s. 404.
40 Obwieszczenie o stosowaniu zasad konkurencji w porozumieniach o dostępie w sektorze telekomunikacyjnym, Dz. Urz. 1998 C 265/2, pkt. 118.
41 K. Kohutek, Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących..., s. 541.
42 D. Geradin, R. O’Donoghue, The Concurrent Application of Competition Law and Regulation: The Case of Margin Squeeze Abuses in Telecommunication 
Sector, „Journal of Competition Law & Economics“ 2005, No. 1, s. 391.
43 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 4.07.2007 w sprawie COMP/38.784 Wanadoo…, pkt. 112.
44 Ibidem, pkt. 392.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 8(2)

Daria Kostecka-Jurczyk            Test równie efektywnego konkurenta a test hipotetycznie dość efektywnego konkurenta…72

produkuje (świadczy usługi) na mniejszą skalę w porównaniu z dominantem45. Może to dotyczyć 
sytuacji, gdy wertykalnie zintegrowane przedsiębiorstwa odnoszą korzyści skali i dlatego mniejsi 
konkurenci lub przedsiębiorstwa wchodzące na rynek – przynajmniej krótkookresowo – nie będą 
tak samo efektywne. Decyzja w sprawie Telefónica wskazuje, że istotą takiego podejścia jest po-
zwolenie, aby na rynku funkcjonowały mniej efektywne przedsiębiorstwa, co skłania do pytania, 
który test jest właściwy przy ocenie nożyc kosztowo-cenowych. 

VI. Kwalifikacja prawna nożyc kosztowo-cenowych  
w sektorze telekomunikacji – test równie efektywnego  

czy hipotetycznie dość efektywnego konkurenta?
Orzeczenie prejudycjalne w sprawie TeliaSonera wywołało ożywioną dyskusję odnośnie tego, 

który test jest właściwy do oceny nożyc kosztowo-cenowych w sektorze telekomunikacji46. TSUE 
potwierdził, że co do zasady test równie efektywnego konkurenta powinien umożliwić sprawdzenie 
czy dominujące przedsiębiorstwo byłoby w stanie wystarczająco efektywnie oferować swoje usługi 
sprzedaży detalicznej użytkownikom końcowym i czy nie poniosłoby strat, gdyby samo musiało 
płacić według swoich stawek hurtowych za usługi pośrednie. 

Z jednej strony istnieją silne argumenty przemawiające za stosowaniem testu równie efektyw-
nego konkurenta. Jest on oparty na cenach hurtowych pobieranych od konkurentów, które mogą 
stanowić formę ich dyskryminacji cenowej przez dominanta. Test ten zwykle jest preferowany 
w nadużyciach sankcjonowanych ex post, jak np. nożyce kosztowo-cenowe, chociaż jest także 
wykorzystywany ex ante przy ocenie innych praktyk cenowych47. Jedną z istotnych kwestii jest 
to, że test równie efektywnego konkurenta w analizie zachowań przedsiębiorstw dokonywanej 
ex post – zapewnia większą pewność prawną, gdyż wertykalnie zintegrowane przedsiębiorstwo 
zna własne koszty. Ponadto w przeciwieństwie do testu hipotetycznie dość efektywnego konku-
renta promuje on efektywność. Oznacza to, że ochronie podlegają tylko konkurenci prowadzący 
działalność gospodarczą na niższym rynku, którzy są przynajmniej tak efektywni, jak firma zinte-
growana wertykalnie oraz, że konsumenci nie będą musieli ponosić wysokich kosztów w związku 
z obecnością nieefektywnego operatora na niższym rynku. 

Z drugiej jednak strony wydaje się, że specyfika rynku telekomunikacyjnego przemawia za 
wykorzystaniem testu hipotetycznie dość efektywnego konkurenta48. Uzasadnia to choćby sam 
fakt, że dominujące przedsiębiorstwo może odnosić korzyści skali, a test hipotetycznie dość 
efektywnego konkurenta pozwala na ich neutralizowanie. Oznacza to, że organ antymonopolowy 
z dużą swobodą może chronić mniej efektywnych konkurentów przed presją cenową na dolnym 
rynku. W literaturze można jednak spotkać silne argumenty przeciwne. Mianowicie wskazuje się, 
że subsydiowanie nieefektywnego wejścia w krótkim okresie w oparciu o założenie, że wchodzący 
będzie efektywny w długim okresie, może być uzasadnionym celem polityki regulacyjnej, ale taki 
obowiązek nie istnieje w świetle prawa konkurencji49. Pojawiają się więc obawy, że Komisja zamie-

45 Ibidem., pkt. 314.
46 Orzeczenie w sprawie C-52/09 Konkurrensverkt przeciwko TeliaSonera Sverige AB…
47 Orzeczenie w sprawie C-280/08 P Deutsche Telekom AG przeciwko Komisji…; K. Kohutek, Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. 
Prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 543.
48 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 4.07.2007 w sprawie COMP/38.784 Wanadoo España v. Telefónica…, pkt. 311–315.
49 D. Geradin, R. O’Donoghue, The Concurrent Application of Competition…, s. 395.
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rza wprowadzić do prawa konkurencji elementy polityki regulacyjnej (promowanie nieefektywnych 
wejść, które mogą generować zyski dopiero w długim okresie). Istotne wątpliwości dotyczą też 
kwestii czy pozwolenie na nieefektywne wejście w krótkim okresie będzie prowadziło do korzyści 
dla finalnych konsumentów ze względu na większą rywalizację i czy wzrośnie efektywność na niż-
szym szczeblu rynku. Ponadto wykluczenie mniej efektywnego konkurenta nie zawsze powoduje 
szkodę dla konsumentów. Jest to kolejny argument przemawiający za ograniczeniem wykorzysta-
nia testu hipotetycznie dość efektywnego konkurenta, chroniącego słabsze przedsiębiorstwa do 
sektorów regulowanych, w których struktura rynku jest w pewnym stopniu kształtowana w sposób 
sztuczny. Dotyczy to gałęzi, w których konkurencja dopiero się rozwija.50 

Zastosowanie testu hipotetycznie dość efektywnego konkurenta może wskazywać, że celem 
organów ochrony konkurencji jest promowanie wejścia na rynek przedsiębiorstw, które początkowo 
nie są tak efektywne, jak te już obecne na rynku, ale w przyszłości mogą wpłynąć pozytywnie na 
strukturę konkurencji, o ile wejdą na rynek. Jeżeli jednak weźmie się pod uwagę strukturę rynku 
telekomunikacyjnego, gdzie dominują spółki należące wcześniej do państwa, posiadające dostęp 
do kluczowej infrastruktury, to stosowanie narzędzi ochrony mniej efektywnych przedsiębiorstw, 
do których należy test hipotetycznie dość efektywnego konkurenta, wydaje się uzasadnione. 

VII. Konkluzje
Konkludując należy stwierdzić, że ani praktyka decyzyjna Komisji Europejskiej, ani orzecz-

nictwo TSUE nie wypracowało dotychczas metody, która powinna być stosowana w ocenie nad-
użycia pozycji dominującej w formie nożyc kosztowo-cenowych. Aktualnie podstawowym testem 
oceny nożyc kosztowo-cenowych w świetle prawa konkurencji jest test równie efektywnego 
konkurenta. Natomiast test hipotetycznie dość efektywnego konkurenta został uznany za alter-
natywny instrument o potencjalnie bardzo szerokim celu zastosowania. Test równie efektywnego 
konkurenta oparty jest na porównaniu cen dominanta na niższym szczeblu rynku z cenami, jakie 
pobiera on od swoich konkurentów na wyższym poziomie rynku. Alternatywne podejście, tzw. test 
hipotetycznie dość efektywnego konkurenta, oparte jest na kosztach takiego konkurenta na niż-
szym rynku. Zasadność stosowania tego podejścia może wydawać się wątpliwa z punktu widze-
nia prawa konkurencji, gdyż jego celem jest wzmocnienie systemu rynkowego, a nie wspieranie 
mniej efektywnych przedsiębiorstw na rynku. Jednak w sektorach regulowanych, takich jak sektor 
telekomunikacji, zdominowanych przez byłych monopolistów, należy spojrzeć na ten instrument 
z szerszej perspektywy. Stanowi on bowiem jedno z nielicznych narzędzi pozwalających organom 
ochrony konkurencji wywierać wpływ na strukturę rynku. 

Uznanie testu hipotetycznie dość efektywnego konkurenta za alternatywny może powodo-
wać brak pewności prawnej wśród przedsiębiorstw posiadających pozycję dominującą. Zasada 
pewności prawnej oznacza m.in., że przedsiębiorstwa mogą ocenić zgodność z prawem swoje-
go zachowania się. Natomiast swoboda organów ochrony konkurencji w zakresie wykorzysta-
nia jednego z omawianych testów kwalifikacji prawnej zachowania dominanta osłabia pewność 
prawną przedsiębiorstw. Traktowanie obu testów jako narzędzi komplementarnych wydaje się 
uzasadnione wyłącznie w sektorach regulowanych, gdzie może być pożądane administracyjne 
oddziaływanie na strukturę rynku. 

50 K. Kohutek, Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących..., s. 553.
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Streszczenie
Artykuł poświęcony jest ilościowym metodom oceny konkurencyjności rynków w postępowaniach 
regulacyjnych i antymonopolowych. Opisano w nim udział w rynku – ilościowe kryterium charak-
teryzujące przedsiębiorcę i rynek właściwy, na którym prowadzi on działalność. Analizie podda-
no także konstrukcję i wykorzystanie różnych miar koncentracji rynku obliczonych na podstawie 
udziałów rynkowych (wskaźnik dyskretny, indeks Herfindahla-Hirschmana i delta HHI). 

Słowa kluczowe: kryteria ilościowe; ocena konkurencyjności; rynki telekomunikacyjne; udział 
w rynku; indeks Herfindahla-Hirschmana; wskaźnik dyskretny.

I. Wprowadzenie
Kryteria mierzalne, pomimo że jest ich niewiele, stanowią niezbędną przy analizie rynków 

grupę mierników oceny konkurencyjności rynków właściwych. Wykorzystuje się je w postępowa-
niach regulacyjnych i antymonopolowych. Wraz z szerokim katalogiem kryteriów jakościowych 
tworzą instrumentarium umożliwiające ocenę sytuacji konkurencyjnej rynków właściwych.

W zależności od konkretnego mandatu regulatora, najważniejsza przy ocenie konkurencyj-
ności rynków za pomocą kryteriów ilościowych jest wielkość udziału w rynku:
– głównych posiadających siłę rynkową przedsiębiorców – w postępowaniach z zakresu nad-

używania pozycji dominującej lub wyprzedzającej regulacji sektorowej; 
– łączących się podmiotów – w przypadku kontroli koncentracji;
– przedsiębiorców zawierających porozumienie – w postępowaniach antymonopolowych 

w przedmiocie zawierania przez przedsiębiorców porozumień ograniczających konkurencję.

* Adiunkt w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego.
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Celem artykułu jest przedstawienie, jakie kryteria ilościowe wykorzystywane są w ocenie kon-
kurencyjności rynków telekomunikacyjnych na potrzeby wszystkich czterech zadań regulacyjnych 
dotyczących: kontroli koncentracji, regulacji sektorowej, stosowania praktyk ograniczających konku-
rencję – nadużywania pozycji dominującej i zawierania porozumień ograniczających konkurencję. 

II. Empiryczne podstawy analizy
Przedmiotem badań są interwencje władzy publicznej na rynkach telekomunikacyjnych. 

Analiza przypadków, w których regulatorzy oceniają, w trakcie prowadzenia postępowań admini-
stracyjnych, konkurencyjność rynków, obejmuje decyzje i postanowienia z zakresu ochrony kon-
kurencji lub regulacji w sektorze telekomunikacyjnym. Elementem wspólnym dla czterech typów 
postępowań jest ocena konkurencyjności rynku. Praktyczne wykorzystanie kryteriów ilościowych 
w ocenie konkurencyjności telekomunikacyjnych rynków właściwych poddane zostało szczegó-
łowej analizie. W analizie uwzględniono rozstrzygnięcia krajowych i unijnych organów (Prezesa 
UKE, Prezesa UOKiK i Komisji Europejskiej). 

Dokonano analizy 260 rozstrzygnięć. Ponad połowę (139) stanowiły decyzje z zakresu pre-
wencyjnej kontroli koncentracji i stosowania praktyk ograniczających konkurencję wydane przez 
Prezesa UOKiK w latach 2003–2011 (57 decyzji dotyczących kontroli koncentracji, 66 decyzji 
dotyczących nadużywania pozycji dominującej i 16 decyzji dotyczących porozumień ogranicza-
jących konkurencję). Badaniu poddano również 29 rozstrzygnięć Prezesa UKE wydanych w la-
tach 2006–2011, przy czym 7 z nich dotyczyło rynków detalicznych, a 22 rynków hurtowych. Nie 
przeanalizowano wszystkich rozstrzygnięć wydanych w omawianym okresie przez regulatora 
sektorowego. Pominięto decyzje dotyczące podobnych rynków, np. rynków zakańczania połą-
czeń w stacjonarnych lub mobilnych sieciach telefonicznych poszczególnych operatorów (rynki 
9 i 16(7)) oraz rynku zakańczania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w poszczególnych sie-
ciach ruchomych, na których operatorzy posiadają 100% udział w rynku. Analiza objęła również 
opublikowane w języku angielskim lub polskim 92 decyzje KE, w tym wszystkie dostępne 11 de-
cyzji dotyczących praktyk ograniczających konkurencję wydanych w latach 1999–2011 (5 decyzji 
w sprawach nadużywania pozycji dominującej i 6 decyzji w sprawach porozumień ograniczają-
cych konkurencję). Decyzji KE z zakresu prewencyjnej kontroli koncentracji było w tym okresie 
dużo więcej. Skoncentrowano się więc na analizie tych 81 decyzji, które zostały wydane w latach 
2004–2011, na gruncie aktualnego stanu prawnego.

III. Udział w rynku
Najważniejszym miernikiem stosowanym do oceny konkurencyjności rynków jest udział 

w rynku1. Służy on często jako wyznacznik siły rynkowej, choć nie może być jedynym kryterium 
przesądzającym o posiadaniu pozycji znaczącej (dominującej)2. Pozwala na wysnucie wstępnych 
wniosków, co do potencjału przedsiębiorców i możliwości prowadzenia przez nich działalności na 

1 T. Skoczny, Ocena konkurencyjności rynków [w:] Piątek S. (red.), Regulacja rynków telekomunikacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania 
UW, Warszawa 2007, s. 228.
2 Punkt 75 wytycznych Komisji w spawie analizy rynku i ustalania znaczącej pozycji rynkowej w ramach porządku regulacyjnego Wspólnoty dla sieci 
i usług łączności elektronicznej, (Commission guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the Community regu-
latory framework for electronic communications networks and services), (brak oficjalnej polskiej wersji językowej), Dz. Urz. WE C 165/6 z 11.07.2002 r.; 
dalej: wytyczne w sprawie analizy rynku.
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rynku3. Pomimo pewnych ograniczeń udział w rynku był, jest i w dalszym ciągu będzie głównym 
instrumentem służącym do pomiaru pozycji dominującej. Wskazuje na możliwość zapobiegania 
skutecznej konkurencji na rynku4. 

Udział w rynku liczony jest, w zależności od rodzaju analizowanego rynku, wartościowo lub 
ilościowo tak, aby możliwie jak najlepiej odzwierciedlić pozycję i siłę rynkową każdego z przed-
siębiorców5. Dla rynków, na których sprzedawane są zróżnicowane produkty lub usługi, określana 
jest wartość sprzedaży. W ujęciu wartościowym udział przedsiębiorców ustalany jest w stosunku 
do przychodów ze sprzedaży towarów lub usług wchodzących w zakres asortymentowy rynku 
właściwego. Dla rynków telekomunikacyjnych może być on mierzony m.in. jako przychód netto ze 
sprzedaży usług (np. minut połączeń, SMS-ów, przepustowości). W przypadku rynków, na których 
sprzedawane są produkty masowe bierze się natomiast pod uwagę wielkość sprzedaży. Udział 
w rynku określany jest w odniesieniu do liczby sprzedanych produktów bądź usług. Na rynkach 
telekomunikacyjnych udział w ujęciu ilościowym obliczany jest najczęściej jako udział w liczbie: 
klientów, linii abonenckich, gniazd abonenckich lub dostępu, jakie przedsiębiorca posiada na rynku 
w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów, linii abonenckich czy też gniazd abonenckich na 
tym rynku. Natomiast na rynkach, na których realizacja usług lub sprzedaż produktów następuje 
w wyniku wygrania przetargu, udział w rynku można analizować w oparciu o liczbę wygranych 
przetargów6. 

Wytyczne KE dotyczące analizy rynku na potrzeby regulacji sektorowej wymieniają przykła-
dowo, w jaki sposób możliwe jest mierzenie udziałów w zależności od specyfiki rynku. I tak na 
rynku łączy dzierżawionych możliwe jest liczenie udziałów w oparciu o dane dotyczące przychodów 
z łączy dzierżawionych, pojemności dzierżawionej oraz liczby punktów zakończeń łączy dzier-
żawionych. Na rynkach detalicznych, na których udostępniane są usługi stacjonarnych połączeń 
telefonicznych, licząc udziały, można uwzględnić przychody ze sprzedaży, realizowane minuty 
rozmów, liczbę stacjonarnych linii telefonicznych lub abonentów. Natomiast na rynkach połączeń 
międzyoperatorskich można się posłużyć przychodami za zakańczanie połączeń w sieciach ru-
chomych lub stacjonarnych. Dane te ukazują zasięg sieci operatora i liczbę klientów7. 

Przy ustalaniu wysokości udziałów konieczne jest określenie zmian ich poziomu w czasie. 
Zmiany te (lub ich brak) mogą być wskazówką, co do istnienia lub nieistnienia na rynku podmiotu 
dysponującego siłą rynkową. Analiza trendu poziomu udziałów może wskazywać m.in. na zmiany 
sytuacji konkurencyjnej na rynku. Wahania udziałów i zmiany liderów rynkowych mogą wynikać 
z walki konkurencyjnej. Natomiast utrzymujący się przez wiele okresów wysoki poziom udziałów 
przedsiębiorcy może świadczyć o jego sile rynkowej8. 

Określenie siły rynkowej przedsiębiorców w oparciu o wysokość udziałów może wprowadzać 
w błąd. Będzie tak na przykład, gdy występujące na rynku bariery wejścia i wyjścia są niskie. Nawet 
przedsiębiorca posiadający pozycję monopolistyczną nie może podnosić cen powyżej poziomu 

3 C. Bongard, D. Möller, A. Raimann, N. Szadkowski, U. Dubejko, Instrumenty ekonomiczne w prawie konkurencji, UOKiK, Bonn/Warszawa 2007, s. 74.
4 T. Skoczny, Komentarz do art. 4 [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2009, s. 246.
5 Punkt 55 obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji, Dz. Urz. WE C 
327/5 z 9.12.1997.
6 Punkt 76 wytycznych w sprawie analizy rynku.
7 Punkt 77 wytycznych w sprawie analizy rynku.
8 C. Bongard, D. Möller, A. Raimann, N. Szadkowski, U. Dubejko, Instrumenty ekonomiczne…, s. 76.
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konkurencyjnego. Samo zagrożenie pojawieniem się nowych podmiotów będzie utrzymywało ceny 
na niskim poziomie. Nawet 100% udział w rynku nie pozwoli działać przedsiębiorcy niezależnie 
od innych podmiotów, więc nie będzie on dysponował siłą rynkową. Wskaźnik udziału w rynku 
może być także zawodny w przypadku rynków przetargowych, na których w wyniku wygrania 
przetargu wysokość udziałów może podlegać istotnym zmianom. W takich sytuacjach możliwość 
ograniczania konkurencji przez przedsiębiorcę zależy nie od jego aktualnych udziałów w rynku, 
lecz od możliwości złożenia wiarygodnej oferty. Jeśli przedsiębiorcy walczą o duży kontrakt, to 
konkurencja z reguły jest zaciekła, nawet gdy na rynku działa niewiele podmiotów. Również na 
rynkach, na których występują ciągłe zmiany wysokości udziałów, aktualny wysoki udział podmiotu 
nie będzie świadczył o jego sile rynkowej. Udział ten może być przejściowy i sugerować występo-
wanie skutecznej konkurencji między przedsiębiorcami, czyli relatywnie niską ich siłę rynkową9. 

Przy dokonywaniu oceny konkurencyjności rynku konieczne może być ustalenie nie tylko 
udziału rynkowego przedsiębiorcy (bezwzględna wysokość udziałów), lecz także określenie 
wysokości udziałów, którymi dysponują jego konkurenci10. Obok absolutnej wielkości udziałów, 
obliczana jest także różnica między udziałem, który posiada lider na rynku, a udziałami innych 
podmiotów11. Analizowana jest relatywna wysokość udziałów przedsiębiorcy (udział względny), 
czyli poziom jego udziałów w odniesieniu do udziałów konkurentów. Możliwe jest wtedy uszere-
gowanie przedsiębiorców na rynku według malejących udziałów. Pozwala to na wyznaczenie sku-
mulowanych udziałów przedsiębiorców i jest podstawą do określania wskaźników koncentracji12.

Jeśli na rynku występuje zróżnicowanie i asymetria udziałów, to bardziej prawdopodobne 
jest, że podmiot o najwyższym udziale dysponuje siłą rynkową. Jednakże wyrównany poziom 
udziałów kilku przedsiębiorców, uniemożliwiający stwierdzenie siły rynkowej jednego podmiotu, 
może świadczyć o dysponowaniu zbiorową siłą rynkową. Taka sytuacja może występować na 
rynkach oligopolistycznych.

Wysokość udziału w rynku przedsiębiorcy określa zarówno jego pozycję względem konku-
rentów, jak i pokazuje skutki, jakie jego zachowania mogą mieć dla rynku. KE przyjmuje, że udział 
w rynku największego przedsiębiorcy wynoszący poniżej 25% najprawdopodobniej świadczy 
o braku indywidualnej pozycji dominującej. Orzecznictwo KE wskazuje, że samodzielne posiada-
nie siły rynkowej będzie się zazwyczaj wiązało z udziałem w rynku przekraczającym 40%, choć 
w pewnych przypadkach przedsiębiorca może dysponować siłą rynkową nawet przy niższym 
udziale. Przekraczający 50% udział w rynku, poza wyjątkowymi przypadkami, jest dowodem na 
dysponowanie pozycją dominującą. Utrzymywanie stałego, wysokiego udziału w rynku wskazuje 
na posiadanie siły rynkowej. Spadek takich udziałów może świadczyć o wzroście konkurencyj-
ności rynku, lecz nie wyklucza wyznaczenia przedsiębiorcy o znaczącej pozycji13. Nawet jednak 
tak duży udział może nie świadczyć o pozycji znaczącej w sytuacji, w której występują np. niskie 
bariery wejścia na rynek, istnieje potencjalna konkurencja i brak jest barier dla rozwoju poszcze-
gólnych przedsiębiorców.

 9 S. Bishop, M. Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement, Sweet & Maxwell, Londyn 2010, s. 65.
10 T. Skoczny, Ocena…, s. 229.
11 C. Bongard, D. Möller, A. Raimann, N. Szadkowski, U. Dubejko, Instrumenty ekonomiczne…, s. 74.
12 J. Duraj, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1993, s. 131–132. 
13 Punkt 75 wytycznych w sprawie analizy rynku.
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W analizowanych rozstrzygnięciach przy ocenie konkurencyjności rynków wykorzystywano 
zawsze kryterium poziomu udziałów przedsiębiorców14. Oceniając poziom udziałów w rynku, re-
gulatorzy, na podstawie danych z rynku, obliczali w zależności od specyfiki rynku m.in. poziom 
udziałów: 
– w ujęciu wartościowym – w przychodach z tytułu: przyłączenia i abonamentu15, połączeń kra-

jowych16 lub międzynarodowych17, dzierżawy łączy18, rozpoczynania połączeń w stacjonarnej 
publicznej sieci telefonicznej19, usług telefonii stacjonarnej20, dzierżawy łączy magistralnych21, 
dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych22, sze-
rokopasmowego dostępu do Internetu23, roamingu krajowego24, wysłanych wiadomości teks-
towych25, sprzedaży usług na rynku roamingu międzynarodowego26, transmisji programów 
radiofonicznych i telewizyjnych27, transmisji danych28, międzyoperatorskiej wymiany ruchu 
sieciowego29, sprzedaży30 oraz sprzedaży egzemplarzowej31;

– w ujęciu ilościowym w: liczbie posiadanych linii abonenckich32 (numerów33), liczbie aktywnych 
numerów34, liczbie linii dzwoniących35, liczbie zawartych umów o przyłączenie do sieci36, 
liczbie użytkowników37 (abonentów38), liczbie nowych użytkowników39, liczbie gospodarstw 
domowych40, liczbie dzierżawionych łączy41, liczbie aglomeracji, w których operator posiada 

14 Nie zawsze udział w rynku jest użytecznym wskaźnikiem siły rynkowej. W przypadku rynków przetargowych jest to istotnie ograniczone. Zob.: decyzja 
Prezesa UOKiK z 23.09.2003 r., nr DPI–62/2003, s. 7.
15 Decyzje Prezesa UKE z: 27.08.2007 r., DRTD–SMP–6043–1/07 (30), s. 37 i 27.08.2007 r., DRTD–SMP–6043–2/07 (22), s. 34. 
16 Decyzje Prezesa UKE z: 30.08.2007 r., DRTD–SMP–6043–43/06 (19), s. 34–35 i 30.08.2007 r., DRTD–SMP–6043–44/06 (35), s. 37–38.
17 Decyzje Prezesa UKE z: 28.08.2007 r., DRTD–SMP–6043–41/06 (21), s. 40–41 i 28.08.2007 r., DRTD–SMP–6043–42/06 (21), s. 44–46.
18 Decyzja Prezesa UKE z 29.05.2007 r., DRTD–SMP–6043–46/06 (25), s. 28–30; decyzja Prezesa UOKiK z 08.12.2005 r., nr DOK 155/05, s. 10.
19 Decyzje Prezesa UKE z: 10.07.2006 r., DRTD–SMP–6043–6/06 (16), s. 25–26 i 5.08.2011 r., DART–SMP–6040–5/10 (42), s. 31–32.
20 Decyzja Prezesa UOKiK z 29.12.2006 r., nr DOK 166/06, s. 28–29.
21 Decyzja Prezesa UKE z 24.04.2009 r., DART–SMP–6043-2/07 (74), s. 58. 
22 Decyzje Prezesa UOKiK z: 13.11.2009 r., nr DOK 6/2009, s. 14, i 24.10.2011 r., nr DKK 126/11, s. 29–30; decyzja KE z 1.03.2010 r., nr COMP/M. 
5650–T-Mobile/ Orange, s. 14; postanowienie Prezesa UKE z 29.07.2011 r., DART–SMP–6040–14/10 (47), s. 35– 36.
23 Decyzje KE z: 4.07.2007 r., sprawa COMP/38.784 – Wanadoo Espada vs. Telefonia, s. 69 i 22.06.2011 r., sprawa COMP/39.525 – Telekomunikacja 
Polska, s. 199–201.
24 Postanowienie Prezesa UKE z 29.07.2011 r., DART–SMP–6040–14/10 (47), s. 36–37.
25 Postanowienie Prezesa UKE z 6.08.2008 r., DART–SMP–6043–12/07 (38), s. 25.
26 Postanowienie Prezesa UKE z 27.03.2007 r., DRTD–SMP–6043–4/06 (28), s. 29.
27 Decyzja Prezesa UKE z 9.11.2006 r., DRTD–SMP–6043-9/06 (34), s. 28–34.
28 Decyzja Prezesa UOKiK z 3.11.2009 r., nr DKK 78/09, s. 5.
29 Decyzja Prezesa UOKiK z 20.04.2007 r. nr DOK 52/07, s. 18–20.
30 Decyzje Prezesa UOKiK z: 07.07.2008 r., nr DKK–53/08, s. 5 i 27.03.2009 r., nr DKK 14/09, s. 8.
31 Decyzja Prezesa UOKiK z 08.12.2005 r., nr DOK 155/05, s. 5–6.
32 Decyzja Prezesa UOKiK z 20.04.2007 r., nr DOK 50/07, s. 24; decyzja KE z 21.05.2003 r., sprawa COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche 
Telekom AG, Dz. Urz. UE z 14.10.2003., L 263/23; decyzje Prezesa UKE z: 27.08.2007 r., DRTD–SMP–6043–1/07 (30), s. 37; 27.08.2007 r., DRTD–
SMP–6043–2/07 (22), s. 33–34 i 26.06.2007 r., DRTD–SMP–6043–8/06 (31), s. 29–31.
33 Decyzja Prezesa UOKiK z 16.07.2003 r, nr DPI 54/2003, s. 8.
34 Decyzja Prezesa UOKiK z 30.05.2006 r., nr DOK 53/06, s. 28–29.
35 Decyzja Prezesa UOKiK z 31.12.2004 r., nr DOK 140/2004, s. 12–13.
36 Decyzje Prezesa UKE z: 27.08.2007 r., DRTD–SMP–6043–1/07 (30), s. 38 i 27.08.2007 r., DRTD–SMP–6043–2/07 (22), s. 35.
37 Decyzje Prezesa UOKiK z: 23.11.2011 r., nr DOK 8/2011, s. 35 i 07.07.2008 r., nr DKK–53/08, s. 5, oraz 5.12.2008 r., nr DKK 94/08, s. 15–16; po-
stanowienie Prezesa UKE z 29.07.2011 r., DART–SMP–6040–14/10 (47), s. 33–34.
38 Decyzje Prezesa UOKiK z: 24.04.2003 r, nr DPI 27/2003, s. 8, 28.11.2003 r., nr DPI–78/2003, s. 6, 24.02.2005 r., nr RKT–08/2005, s. 3, 5.10.2004 r., 
nr RPZ 24/2004,. s. 5; 29.09.2005 r. nr RWR 62/2005, s. 5 i 11 i 28.12.2005 r., nr RWR 73/2005, s. 6; decyzje KE z: 20.05.1999 r., sprawa IV/36.592, 
Cetegel + 4, Dz. Urz. WE z 18.8.1999, L 218/17 i 20.08.2007 r., Nr COMP/ M. 4748–T-Mobile/ Orange Netherlands, s. 8; decyzje Prezesa UKE z: 
30.08.2007 r., DRTD–SMP–6043–43/06 (19), s. 33–34; 28.08.2007 r., DRTD–SMP–6043–41/06 (21), s. 39; 30.08.2007 r., DRTD–SMP–6043–44/06 
(35), s. 36–37; 28.08.2007 r., DRTD–SMP–6043–42/06 (21), s. 42–43 i 26.06.2007 r., DRTD–SMP–6043–8/06 (31), s. 28. 
39 Decyzja Prezesa UOKiK z 07.07.2008 r., nr DKK–53/08, s. 5.
40 Decyzje Prezesa UOKiK z: 24.02.2005 r., nr RKT–08/2005, s. 3 i 21.11.2005 r., nr RWA 31/2005, s. 19.
41 Decyzja KE z 02.10.2008 r., nr COMP/M. 5148 – Deutsche Telekom/ OTE, s. 8; decyzja Prezesa UKE z 29.05.2007 r., DRTD–SMP–6043–46/06 
(25), s. 30–32.
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kanalizację teletechniczną42, liczbie zawartych umów dzierżawy kanalizacji teletechnicznej43, 
liczbie aktywnych gniazd w sieci telewizji kablowej44 (gniazd abonenckich45), czasie trwania 
(liczbie minut) połączeń46 krajowych47 lub międzynarodowych48, liczbie połączeń rozpoczy-
nanych w sieci stacjonarnej przez poszczególnych operatorów – wielkość ruchu49, liczbie 
minut połączeń tranzytowanych – wolumen ruchu50, liczbie lokalnych pętli i podpętli abonen-
ckich51, liczbie łączy52, liczbie dekoderów, w których zainstalowano oprogramowanie dostępu 
warunkowego53, liczbie łączy będących54 i niebędących55 zakończeniami łączy, liczbie wy-
słanych wiadomości SMS56, liczbie tzw. odejść klientów (wskaźnik churn ukazujący migracje 
użytkowników końcowych między sieciami)57 oraz średniej sprzedaży egzemplarzowej58.
Właściwie tylko na rynkach zakańczania połączeń w sieciach stacjonarnych bądź ruchomych 

i na rynkach zakańczania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w sieci danego operatora, o zaj-
mowaniu pozycji znaczącej świadczyć może wyłącznie udział w rynku. Na rynkach tych funkcjonuje 
jeden przedsiębiorca, który w swojej sieci posiada niezmiennie 100% udział59. Gdy taki udział 
wynika z uwarunkowań technicznych, nie jest niezbędne analizowanie innych kryteriów pozycji 
znaczącej. Jednak aby otrzymać pełny obraz pozycji przedsiębiorców na tych rynkach, regulator 
analizował też jakościowe kryteria oceny60. 

IV. Miary koncentracji rynku

1. Uwagi wstępne 

Koncentracja po stronie podażowej rynku prowadzi w efekcie do ujawnienia siły rynkowej 
przedsiębiorców, która umożliwia im m.in. podnoszenie cen. Dwóch lub większa liczba przedsię-
biorców może wspólnie posiadać pozycję ekonomiczną, która odpowiada dominacji w rozumieniu 
przepisów prawa unijnego, nawet jeśli nie ma jakichkolwiek powiązań organizacyjnych lub innych 
związków pomiędzy nimi. Aby regulatorzy mogli stwierdzić czy taka sytuacja występuje na rynku, 
muszą oni przede wszystkim dokonać oceny poziomu koncentracji. Aby obliczyć poziom koncentracji 
rynku, wykorzystuje się głównie informacje o poziomie bezwzględnych udziałów przedsiębiorców. 

42 Decyzja Prezesa UOKiK z 24.05.2004 r., nr RPZ 10/2004, s. 12.
43 Ibidem.
44 Decyzja Prezesa UOKiK z 31.03.2003 r., nr RŁO 2/2003, s. 6. 
45 Decyzja Prezesa UOKiK z 19.01.2004 r., nr RWR 1/2004, s. 6.
46 Decyzja KE z 26.04.2006 r., nr COMP/M. 3916 – T-Mobile Austria/ Tele.ring, s. 9.
47 Decyzje Prezesa UKE z: 30.08.2007 r., DRTD–SMP–6043–43/06 (19), s. 35; 30.08.2007 r., DRTD–SMP–6043–44/06 (35), s. 38.
48 Decyzja KE z 29.06.2009 r., nr COMP/M. 5532 – Carphone Warehouse/ Tiscali UK, s. 16; decyzje Prezesa UKE z: 28.08.2007 r., DRTD–SMP–
6043–41/06 (21), s. 37–38; 28.08.2007 r., DRTD–SMP–6043–42/06 (21), s. 40–42.
49 Decyzje Prezesa UKE z: 10.07.2006 r., DRTD–SMP–6043–6/06 (16), s. 26–27 i 5.08.2011 r., DART–SMP–6040–5/10 (42), s. 31. 
50 Postanowienie Prezesa UKE z 17.10.2008 r., DART–SMP–6043–1/07 (142), s. 20–21. 
51 Decyzja Prezesa UKE z 26.06.2007 r., DRTD–SMP–6043–8/06 (31), s. 27. 
52 Decyzja KE z 22.06.2011 r., sprawa COMP/39.525 – Telekomunikacja Polska, s. 199–200.
53 Decyzja Prezesa UOKiK z 27.11.2003 r, nr DPI–76/2003, s. 9–10.
54 Decyzja Prezesa UKE z 23.10.2008 r., DRTD–SMP–6043–39/06 (31), s. 23–24. 
55 Decyzja Prezesa UKE z 24.04.2009 r., DART–SMP–6043–2/07 (74), s. 56–57. 
56 Postanowienie Prezesa UKE z 6.08.2008 r., DART–SMP–6043–12/07 (38), s. 25.
57 Ibidem, s. 26–27.
58 Decyzja Prezesa UOKiK z 08.12.2005 r., nr DOK 155/05, s. 5–6.
59 Np. decyzje Prezesa UKE z: 28.02.2011 r., DART–SMP–6040–14/09 (19), s. 30; 14.12.2010 r., DART–SMP–6040–9/10 (32), s. 45 i 26.10.2011 r., 
DART–SMP–6040–5/11 (22), s. 25–26.
60 Np. decyzja Prezesa UKE z 14.12.2010 r., DART–SMP–6040–9/10 (32), s. 46.
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W sytuacji, gdy stopień koncentracji rynku jest wysoki, istnieje podejrzenie, że przedsiębiorcy 
zajmują łącznie pozycję znaczącą lub, że na rynku występuje przedsiębiorca dysponujący indywi-
dualnie siłą rynkową. Niski poziom koncentracji wskazywać może na brak siły rynkowej. Wysoka 
koncentracja najczęściej będzie występować na tych rynkach, na których istnieją wysokie i trwałe 
bariery wejścia. Czym bardziej skoncentrowany jest rynek, tym wyższe jest prawdopodobieństwo 
braku występowania efektywnej konkurencji61.

Nie istnieje najlepszy sposób mierzenia koncentracji. Najlepszą miarą będzie ta najbliżej 
powiązana z funkcjonowaniem rynku62. Dwie zmienne mają wpływ na poziom koncentracji, są to: 
liczba przedsiębiorców na rynku oraz nierównomierność rozkładu produkcji towarów lub świad-
czenia usług między te podmioty (nierównomierność udziałów). Wskaźnik koncentracji powinien 
uwzględniać je obie63. Literatura nie wskazuje sposobów pomiaru koncentracji konkretnych branż 
czy całej gospodarki. Nie ma zgody, co do metod określania poziomu koncentracji. W analizach 
konkurencyjności rynków nie znaleziono kompleksowego wskaźnika koncentracji, odzwiercied-
lającego sytuację rynkową, czyli określającego poza liczbą firm na rynku również ich wielkość 
względną64. Prawie wszystkie wskaźniki koncentracji zostały skrytykowane za przywiązywanie 
zbyt dużej wagi do liczby przedsiębiorców na rynku, do wysokości udziałów przedsiębiorców lub 
też za niejasną metodę przydzielania wag65. Stosowane w praktyce metody obliczania stopnia 
koncentracji oparte są na zasadzie określania udziału najsilniejszych przedsiębiorców lub na za-
sadzie określania, jak rozkład udziałów odchyla się od teoretycznego, równomiernego rozkładu66.

Punktem wyjścia dla oceny siły przedsiębiorców jest określenie wysokości ich udziałów w ryn-
ku. Poziom koncentracji jest odpowiednikiem analizy udziałów przy określaniu przedsiębiorców 
łącznie dysponujących siłą rynkową67. Oceniając, czy na rynku występuje kolektywna pozycja 
znacząca, regulatorzy posługują się indeksami umożliwiającymi ustalenie poziomu koncentracji 
rynku. Koncentrację rynku można określać, stosując m.in. następujące miary: 
– wskaźnik koncentracji (ang. concentration ratio), 
– indeks HHI (Herfindahl–Hirschman Index), 
– delta HHI,
– współczynnik koncentracji Giniego, który można graficznie zaprezentować za pomocą krzy-

wej Lorenza,
– średnia i odchylenie standardowe udziałów w rynku, a także klasyczny współczynnik zmienności,
– współczynnik Rosenblutha, który można graficznie zaprezentować za pomocą krzywej 

koncentracji.
Spośród wymienionych wskaźników, najczęściej stosowanymi w praktyce miarami koncen-

tracji rynku są wskaźnik koncentracji oraz indeks HHI, a także delta HHI. Pozostałe narzędzia 

61 S. Bishop, M. Walker, The Economics of EC…, s. 65.
62 B. Curry, K.D. George, Industrial Concentration: A Survey, „The Journal of Industrial Economics” 1983, Vol. 31, No. 3, s. 215.
63 S. Davies, Measuring Industrial Concentration: An Alternative Approach, „The Review of Economics and Statistics” 1980, Vol. 62, No. 2, s. 306; 
E. Vanlommel, B. de Brabander, D. Liebaers, Industrial Concentration in Belgium: Empirical Comparison of Alternative Seller Concentration Measures, 
„The Journal of Industrial Economics” 1977, Vol. 26, No. 1, s. 2; C. Bongard, D. Möller, A. Raimann, N. Szadkowski, U. Dubejko, Instrumenty ekonom-
iczne…, s. 74.
64 W. Rogowski, Konkurencja na rynku usług bankowych – miary koncentracji, „Bank i Kredyt” 2001, s. 43–44.
65 S. Davies, Measuring Industrial Concentration…, s. 306.
66 Appendix: Konkurencja w analizach ekonomicznych [w:] Konkurencja i koncentracja na rynku otwartych funduszy emerytalnych w latach 2000–2005, 
Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, 2006, s. 53. Pobrano z: http://www.knf.gov.pl/Images/konkurencja_i_koncentracia_ma_
rynku_OFE_2006_tcm75-4945.pdf.
67 M. Rogalski, Komentarz do art. 25a [w:] M. Rogalski (red.), Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 226–227. 
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nie znalazły zastosowania w analizowanych rozstrzygnięciach do oceny konkurencyjności ryn-
ków właściwych, dlatego nie znalazły się w obszarze zainteresowania niniejszego opracowania. 
Należy jednak dodać, że w praktyce jeszcze odchylenie standardowe zostało wykorzystane przez 
Prezesa UKE, przy określaniu zakresu właściwego rynku geograficznego68.

Kryterium poziomu koncentracji rynku nie jest stosowane we wszystkich postępowaniach. 
Miary koncentracji wykorzystuje się, gdy rozstrzygnięcie administracyjne uzależnione jest od 
oceny łącznego wpływu grupy przedsiębiorców na sytuację konkurencyjną. Kryterium to znajdzie 
zastosowanie w postępowaniach regulacyjnych w sprawach ewentualnego występowania kolek-
tywnej pozycji znaczącej oraz w postępowaniach antymonopolowych w sprawach ewentualnego 
nadużywania kolektywnej pozycji dominującej. Kryterium to powinno być stosowane także przez 
organ antymonopolowy w postępowaniach dotyczących prewencyjnej kontroli koncentracji, która 
ma na celu niedopuszczenie do powstania antykonkurencyjnej sytuacji rynkowej. 

W praktyce, w badanych rozstrzygnięciach, miary koncentracji obliczane były bardzo rzad-
ko. Z 260 rozstrzygnięć administracyjnych, tylko w 8 (około 3% rozstrzygnięć) zastosowano 
jakiekolwiek miary poziomu koncentracji rynku. W przypadku postępowań antymonopolowych 
prowadzonych przez KE i Prezesa UOKiK, udział rozstrzygnięć, w których stosowano miary 
koncentracji wynosi mniej niż 1% (2 z 231 rozstrzygnięć, czyli 0,86%). I tak, w prewencyjnej 
kontroli koncentracji przeprowadzanej przez KE indeks HHI oraz delta HHI obliczane były tylko 
w jednym przypadku (dla danych dotyczących obrotu i liczby klientów)69. Ocena konkurencyjno-
ści prowadzona przez Prezesa UOKiK w sprawie nadużywania pozycji dominującej w jednym 
przypadku poparta została natomiast miarą koncentracji rynku. Określono wskaźnik koncentracji 
dla 10 największych operatorów sieci kablowych. W rozstrzygnięciu tym nie nazwano nawet za-
stosowanej miary koncentracji rynku a stwierdzono jedynie, że łączny udział w liczbie abonentów 
(gniazd) 10 operatorów wynosi 40–50%70. W prowadzonych przez Prezesa UKE postępowaniach 
regulacyjnych, miary koncentracji rynku obliczane były w większej liczbie przypadków. Z 29 ana-
lizowanych rozstrzygnięć regulatora sektorowego, stopień koncentracji rynku analizowany był 
w 6 przypadkach (ponad 20% rozstrzygnięć). Prezes UKE oceniał poziom koncentracji, stosując 
indeks HHI, gdy oceniał konkurencyjność rynków właściwych, na których nie funkcjonuje podmiot 
o indywidualnej pozycji znaczącej (5 rozstrzygnięć)71. Poziom koncentracji rynku określany był 
w celu ewentualnego stwierdzenia występowania kolektywnej pozycji znaczącej. Wytyczne KE 
w sprawie analizy rynków nakładają na Prezesa UKE obowiązek wykorzystania tego kryterium72. 
Indeks HHI obliczany był w tych przypadkach w oparciu o dane dotyczące: wielkości ruchu tran-
zytowanego73, liczby węzłów posiadanych przez operatorów74, liczby użytkowników75 i wielkości 
sprzedaży (przychodów)76. Również w jednym przypadku, regulator sektorowy przeprowadził 

68 Decyzja Prezesa UKE z 28. 04.2011 r., DART–SMP–6040–1/10 (47), s. 61.
69 Decyzja KE z 26.04.2006 r., COMP/M.3916–T-Mobile Austria/ Tele.ring, s. 11. 
70 Decyzja Prezesa UOKiK z 19.04.2004 r., nr RLU–17/04, s. 4–5.
71 Postanowienia Prezesa UKE z: 27.03.2007 r. DRTD–SMP–6043–4/06 (28), s. 52; 6.08.2008 r., DART–SMP–4063–12/07 (38), s. 40–41; 29.07.2011 r., 
DART–SMP–6040–14/10 (47), s. 55–57; 22.01.2010 r., DART–SMP–6040–7/09 (131), s. 35–36 i 17.10.2008 r., DART–SMP–6043–1/07 (142), s. 39–41.
72 Punkt 97 wytycznych w sprawie analizy rynku.
73 Postanowienie Prezesa UKE z 17.10.2008 r., DART–SMP–6043–1/07 (142), s. 40–41. 
74 Postanowienie Prezesa UKE z 22.01.2010 r., DART–SMP–6040–7/09 (131), s. 36.
75 Postanowienia Prezesa UKE z: 29.07.2011 r., DART–SMP–6040–14/10 (47), s. 55–57 i 6.08.2008 r., DART–SMP–6043–12/07 (38), s. 40–41.
76 Postanowienia Prezesa UKE z: 29.07.2011 r., DART–SMP–6040–14/10 (47), s. 55–57, 6.08.2008 r., DART–SMP–6043–12/07 (38), s. 40–41 
i 27.03.2007 r., DRTD–SMP–6043–4/06 (28), s. 52.
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ocenę konkurencyjności z zastosowaniem indeksu HHI i odchylenia standardowego udziałów 
dla trzech największych operatorów. Celem tego działania było wskazanie subrynków (geogra-
ficznych), na których występuje wysoki poziom konkurencji na poziomie detalicznym, więc nie 
istnieje konieczność regulacji wyprzedzającej na szczeblu hurtowym77. 

Podobnie jak przy analizie kryterium udziałów w rynku, które jest wskazówką siły rynkowej, 
również ocena stopnia koncentracji rynku jest jednym z kryteriów służących ocenie łącznej pozy-
cji rynkowej przedsiębiorców. Regulatorzy nie mogą więc podejmować rozstrzygnięć jedynie na 
podstawie oceny koncentracji. 

2. Wskaźnik koncentracji

Wskaźnik koncentracji jest jedną z najczęściej wykorzystywanych miar do oceny poziomu 
koncentracji. Nazywany jest również wskaźnikiem dyskretnym, wskaźnikiem koncentracji dla 
N podmiotów, współczynnikiem koncentracji lub stopą koncentracji. Liczy się go, sumując udziały 
w rynku dla N największych przedsiębiorców. Liczba podmiotów, dla których ustalana jest wielkość 
wskaźnika nie jest z góry ustalona. Wybór liczby przedsiębiorców (N) zależy m.in. od celu badania, 
przedmiotu analizy i liczby uczestników rynku właściwego. Jest on w pewnym stopniu arbitralny78. 
W literaturze podawane są różne jego wartości. Jeśli celem analizy jest określenie koncentracji 
branży lub rynku właściwego, to parametr N będzie przyjmował niskie wartości. Może on wynosić 
np. 3, 4, 5, 8, 10 podmiotów79. Przy analizie koncentracji rynku najczęściej wykorzystywane są 
udziały 2, 3 lub 4 największych przedsiębiorców80. Wraz ze wzrostem liczby przedsiębiorców na 
rynku, wzrastać może wartość parametru N. Zawsze jednak istnieje możliwość obliczenia wskaź-
nika koncentracji dla małej liczby podmiotów, nawet gdy na rynku jest ich wiele. Dla rynków, na 
których działa niewiele podmiotów (np. hurtowy rynek świadczenia usługi dostępu i rozpoczyna-
nia połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych) wskaźnik ten powinno się liczyć 
dla 2 lub 3 przedsiębiorców. Nie należy sumować wartości udziałów wszystkich podmiotów, gdyż 
takie działanie da wynik równy 100%, który niewiele mówi o rynku. Otrzymany wynik informuje 
tylko o małej liczbie przedsiębiorców i o wysokiej koncentracji udziałów. W przypadku podejrzenia 
naruszeń konkurencji (przede wszystkim nadużywania pozycji dominującej), regulatorzy korzy-
stają z reguły ze wskaźnika jednej firmy81. Takie działanie sprowadza się do ustalenia wysokości 
udziałów, jakimi dysponuje przedsiębiorca, a nie do określania stopnia koncentracji rynku. 

Korzystając ze wskaźnika koncentracji dla N podmiotów, powinno się porównywać wartości 
wyjściowe z wynikami dla kilku momentów. Ukazuje on bowiem stopień koncentracji rynku w ujęciu 
statycznym, nie zaś dynamicznym. Stosowanie go dla jednego momentu może powodować błędne 
określenie siły rynkowej, szczególnie gdy rynek jest innowacyjny lub dynamicznie się rozwija82. 

Wskaźnik dyskretny dobrze określa poziom koncentracji rynku właściwego, jeśli prowadzi 
na nim działalność niewielka liczba przedsiębiorców (rynek zoligopolizowany), którzy osiągnęli 

77 Decyzja Prezesa UKE z 28.04.2011 r., DART–SMP–6040–1/10 (47), s. 61 i 79–83. 
78 B. Curry, K. D. George, Industrial Concentration…, s. 207.
79 K. Jackowicz, O. Kowalewski, Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000, „Materiały i Studia”, zeszyt NBP nr 143, 
Warszawa 5/2002, s. 8.
80 U. Dubejko, Wykorzystanie analizy ekonomicznej przy określaniu siły rynkowej przedsiębiorców w sprawach z zakresu nadużywania pozycji domi-
nującej i kontroli łączeń, [w:] C. Banasiński, E. Stawicki (red.), Konkurencja w gospodarce współczesnej, UOKiK, Warszawa 2007, s. 328.
81 M. Śliwińska, Polityka konkurencji Unii Europejskiej z punktu widzenia wzrostu siły ekonomicznej wielkich korporacji międzynarodowych [w:] 
C. Banasiński, E. Stawicki (red.), Konkurencja w gospodarce…, s. 140–141.
82 U. Dubejko, Wykorzystanie analizy ekonomicznej…, s. 328.
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podobną wysokość udziałów. Gdy kilka podmiotów kontroluje dużą część rynku, to jest im łatwiej, 
indywidualnie bądź w porozumieniu, nadużywać siły rynkowej83. Przyjmuje się, że wskaźnik kon-
centracji dla jednego podmiotu na poziomie powyżej 90% określa rynek zmonopolizowany. Dla 
czerech przedsiębiorców wartość tego wskaźnika na poziomie niższym od 40% oznacza rynek 
konkurencyjny, natomiast wartość równa 40% i wyższa będzie świadczyła o występowaniu oli-
gopolu. Gdy na rynku działa duża liczba przedsiębiorców o zróżnicowanej wielkości, to lepszą 
miarą koncentracji jest indeks HHI84. 

Do zalet wskaźnika dyskretnego należy nie tylko prostota jego stosowania. Jest on miarą, 
która posiada dosyć małą, w porównaniu z innymi miernikami koncentracji (np. odchylenia stan-
dardowego), wrażliwość na zmiany liczby uczestników rynku. Wejście na rynek małych podmiotów 
nie powinno zmienić wartości tego wskaźnika, gdyż udziały w rynku przedsiębiorców posiada-
jących niższe od N największych podmiotów nie są w nim uwzględniane. Ta jego właściwość 
zwiększa możliwość porównywania otrzymywanych jego wartości dla różnych momentów czasu. 
Porównywalność wyników w czasie powoduje, że miernik ten jest bardzo często wykorzystywany 
w praktyce85. Dyskretny wskaźnik koncentracji charakteryzuje się niestety także pewnymi niedo-
skonałościami. Jego wartość równa jest wartości jednego punktu na krzywej koncentracji. Dlatego 
może on pomijać ważne informacje o sytuacji konkurencyjnej. W formule stosowanej do jego obli-
czeń nie jest brana pod uwagę relatywna wielkość czołowych przedsiębiorców. Nieuwzględniana 
jest nierównomierność rozłożenia udziałów u N największych podmiotów. Kolejne niedoskonałości 
tego wskaźnika wynikają z pomijania informacji dotyczących liczby wszystkich przedsiębiorców 
na rynku oraz danych o wysokości udziałów małych przedsiębiorców (zajmujących miejsca od 
N+1). Jeśli w odpowiedzi na podniesienie cen przez liderów te małe podmioty posiadają zdolność 
do zwiększenia produkcji, to mogą wywierać presję konkurencyjną na liderów. Niski poziom ich 
udziałów nie pozbawia ich możliwości ograniczania swobody działania liderów. Krytycy do jego 
wad zaliczają również możliwość manipulowania wynikami przez odpowiedni dobór parametru N86. 

W analizowanych rozstrzygnięciach, dla zmierzenia poziomu koncentracji, wskaźnik ten 
obliczony był przez Prezesa UOKiK tylko w jednym przypadku, w sprawie nadużywania pozycji 
dominującej87. Poza tą decyzją, na ogół w rozstrzygnięciach dotyczących nadużywania pozycji 
dominującej i z zakresu regulacji sektorowej posługiwano się wskaźnikiem jednej firmy, określając 
poziom udziałów przedsiębiorcy o najwyższym udziale. 

2. Indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI)

Najczęściej stosowanym w postępowaniach antymonopolowych i z zakresu regulacji sekto-
rowej indeksem koncentracji jest indeks HHI. Początkowo stosowały go amerykańskie instytucje 
antymonopolowe. Obecnie jest on wykorzystywany przez regulatorów sektorowych i horyzontal-
nych. Komisja traktuje wysokość indeksu HHI i jego zmiany w czasie (przyrosty koncentracji) jako 
podstawowe mierniki siły rynkowej przedsiębiorców88. 
83 E. Rosenberg, Assessing Wireless and Broadband Substitution In Local Telephone Markets, „The National Regulatory Research Institute”, June 
2007, s. 20.
84 A. Fornalczyk, Biznes a ochrona konkurencji, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 46.
85 D. Bailey, S.E. Boyle, The Optimal Measure of Concentration, „Journal of the American Statistical Association” 1971, Vol. 66, No. 336, s. 702–703.
86 W. Przybylska-Kapuścińska, P. Stodulny, Podmiotowe i strukturalne uwarunkowania konkurencji w sektorze bankowym w Polsce [w:] C. Banasiński, 
E. Stawicki (red.), Konkurencja w gospodarce…, s. 213.
87 Decyzja Prezesa UOKiK z 19.04.2004 r., RLU–17/04, s. 5. 
88 C. Bongard, D. Möller, A. Raimann, N. Szadkowski, U. Dubejko, Instrumenty ekonomiczne…, s. 77.
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Indeks HHI obliczany jest jako suma kwadratów udziałów wszystkich przedsiębiorców na ryn-
ku. Formuła jego obliczania powoduje, że względny udział w rynku przedsiębiorców ma większy 
wpływ na wartość indeksu HHI niż liczba podmiotów na rynku89. Proporcjonalnie większa waga 
przykładana jest do udziałów w rynku największych podmiotów. Przedsiębiorcy o niskim udziale 
w rynku mają znikomy wpływ na wartość tego miernika, nawet gdy jest ich bardzo wielu. Dlatego 
jego wykorzystywanie jest wskazane, gdy dane o wielkościach udziałów małych podmiotów nie 
są dokładne90. 

Jeśli na rynku działa wielu przedsiębiorców o zróżnicowanej wielkości, to indeks HHI jest 
lepszym miernikiem koncentracji niż dyskretny wskaźnik koncentracji91. Indeks HHI jest bardzo 
wrażliwy na asymetrię udziałów przedsiębiorców w rynku, co jest jego zaletą92. Jest to wskaźnik 
sumaryczny, którego zaletą jet fakt, że do jego obliczania wykorzystywane są informacje o wiel-
kości udziałów wszystkich przedsiębiorców na rynku, a nie tylko tych, którzy posiadają największy 
udział w rynku, czyli odwrotnie niż wskaźnik dyskretny, wykorzystujący udziały tylko N najwięk-
szych podmiotów. 

Wartość indeksu HHI, dla udziałów określonych w procentach, może się kształtować od bli-
skiej zeru dla rynków bardzo rozdrobnionych, na których działa bardzo wielu przedsiębiorców, 
do 10000 dla rynków zmonopolizowanych. Uogólniając, może on przyjmować wartości z zakresu  
[10000

N
, 10000], gdzie N – liczba przedsiębiorców na rynku. W praktyce regulacyjnej przyjmuje 

się, że wartość indeksu HHI poniżej 1000 oznacza małą, a powyżej 1800 – wysoką koncentrację 
rynku. Wartość wskaźnika HHI w przedziale 1000–1800 wskazuje na umiarkowaną, natomiast 
w przedziale 1800–2500 wysoką koncentrację rynku. Wynik powyżej 2500 świadczy o bardzo 
wysokiej koncentracji rynku, zbliżonej do sytuacji monopolu lub oligopolu93. Wartość indeksu wy-
nosząca 10000 oznacza monopol.

Z formuły obliczania indeksu HHI wynikają minimalne wartości, jakie może on przyjmować 
dla danej liczby przedsiębiorców. Minimalna wartość wynosi 10000

N
. Wystąpiłaby ona, gdyby 

udziały wszystkich podmiotów były rozłożone równomiernie. Prawdopodobieństwo wystąpienia 
takiej sytuacji jest znikome. W innych przypadkach, przy z góry zadanej liczbie przedsiębiorców, 
wartość indeksu HHI byłaby wyższa. Najwyższe wartości (przy z góry zadanej liczbie przedsię-
biorców) indeks osiągnąłby w sytuacji, gdyby na rynku funkcjonował jeden podmiot o bardzo 
wysokim udziale w rynku i pozostałe o bardzo małych, marginalnych udziałach. Gdy na rynku 
działa przykładowo trzech operatorów, minimalna wartość indeksu może wynosić 3333. Nie jest 
więc możliwe, aby przy trzech uczestnikach, indeks ten osiągnął wartość poniżej 1800, która nie 
oznacza wysokiej koncentracji rynku. Dopiero sześciu przedsiębiorców na rynku, przy równo-
miernym rozłożeniu udziałów, oznacza możliwą do osiągnięcia minimalną wartość indeksu HHI 
na poziomie 1666,67, czyli poniżej granicy 1800. Powyższe wskazuje, że dla rynków, na których 
funkcjonuje mniej niż sześciu operatorów należy zachować szczególną ostrożność i nie można 
wyciągać wniosków o stopniu koncentracji wyłącznie na podstawie wartości indeksu HHI. Przy 

89 M. Hall, N. Tideman, Measures of Concentration, „Journal of the American Statistical Association” 1967, Vol. 62, No. 317, s. 165.
90 K. Jackowicz, O. Kowalewski, Koncentracja działalności…, s. 14. 
91 A. Fornalczyk, Biznes a ochrona…, s. 46.
92 S. Calkins, The New Guidelines and the Herfindahl–Hirschman Index, „California Law Review” 1983, Vol. 71, No. 2, s. 404. 
93 US Departament of Justice [za:] Postanowienie Prezesa UKE z 27.03.2007 r., DRTD–SMP–6043–4/06 (28), s. 52.
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ocenie konkurencyjności takich rynków konieczne jest wzięcie pod uwagę minimalnych wartości, 
jakie może on przyjąć dla danej liczby przedsiębiorców. 

Wykorzystywany do ustalenia wysokości indeksu HHI sposób obliczeń może powodować 
problemy, szczególnie gdy na rynku działa wielu przedsiębiorców. W takiej sytuacji nie zawsze 
jest możliwe uzyskanie miarodajnych informacji o ich udziałach. Najkorzystniej byłoby włączyć do 
jego obliczania wartości udziałów wszystkich przedsiębiorców. Jeśli informacje takie są dostępne, 
to wyliczenie tego indeksu nie powoduje problemów. Jeśli jednak udziały te nie są dostępne, po-
jawiają się problemy z ustaleniem jego dokładnej wartości. Brak danych dotyczących podmiotów 
dysponujących bardzo małym udziałem w rynku nie ma znaczącego wpływu na wysokość HHI94. 
Brak tych informacji może być nieistotny dla oceny stopnia koncentracji rynku. W praktyce, gdy na 
rynku działa kilkunastu przedsiębiorców i nie jest możliwe uzyskanie dokładnych informacji o ich 
udziałach w rynku, dla obliczenia miar koncentracji mogą być przyjmowane dane szacunkowe 
o udziałach mniejszych podmiotów95. Przy szacowaniu udziałów w rynku trzeba pamiętać o wraż-
liwości omawianej miary na asymetrię rozkładu udziałów. Małe błędy w szacowaniu wysokości 
udziałów liderów rynkowych mogą spowodować duże różnice w wartości HHI.

Kształtowanie się indeksu HHI na wysokim poziomie (dla z góry określonej liczby przedsię-
biorców) może wskazywać na istnienie przedsiębiorcy dysponującego samodzielnie siłą rynkową. 
Wysoka wartość tego wskaźnika obrazuje występowanie asymetrii udziałów pomiędzy tym przed-
siębiorcą a jego konkurentami. Jeśli wartość HHI kształtuje się na niskim poziomie, to może to 
oznaczać istnienie przedsiębiorców dysponujących łącznie siłą rynkową. Im niższa jest wartość 
HHI dla z góry zadanej liczby przedsiębiorców, tym bardziej rośnie podobieństwo udziałów i tym 
samym prawdopodobieństwo wystąpienia na rynku kolektywnej pozycji dominującej96. 

W przypadku oceny konkurencyjności dokonywanej na potrzeby wyprzedzającej kontroli 
koncentracji obliczane są wskaźniki koncentracji dla rynku przed i po ewentualnym dokonaniu 
zgłaszanej regulatorowi transakcji. Dla obliczania wartości indeksu HHI po koncentracji zakła-
da się, że udziały przedsiębiorców po dokonaniu transakcji nie ulegną zmianom. Przyjmuje się, 
że po połączeniu się stron ich łączny udział w rynku będzie równy sumie ich udziałów sprzed  
połączenia97. 

Aby regulator wydał zgodę na koncentrację, zobowiązany jest do ocenienia sytuacji kon-
kurencyjnej na rynkach, która może wystąpić po transakcji. Dla tej oceny decydujące znaczenie 
ma wzrost poziomu koncentracji rynku w wyniku transakcji. Aby ocenić zmiany konkurencyjności 
rynku po koncentracji, po obliczeniu dwóch indeksów koncentracji obliczany jest współczynnik 
delta HHI. Ukazuje on wpływ koncentracji na sytuację konkurencyjną. Delta HHI zdefiniowana 
jest jako różnica w wartości indeksu HHI dla analizowanego rynku po i przed dokonaniem kon-
centracji. Wskaźnik delta HHI, obok indeksu HHI, jest użytecznym instrumentem do ukazywania 
wpływu planowanej transakcji na rynek. O ile poziom indeksu HHI może wskazywać na możli-
wość narodzenia się presji konkurencyjnej na rynku po koncentracji, o tyle delta HHI zapowiada 

94 Punkt 16 wytycznych w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw, Dz. Urz. UE 2004/C 31/03 z 5.2.2004 r.; dalej: wytyczne horyzontalne.
95 A. Fornalczyk, Biznes a ochrona…, s. 46.
96 Postanowienie Prezesa UKE z 17.10.2008 r., DART–SMP–6043–1/07 (142), s. 40.
97 Punkt 15 wytycznych horyzontalnych.
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możliwą zmianę sytuacji konkurencyjnej po połączeniu się przedsiębiorców98. Tylko gdy łączący 
się przedsiębiorcy nie prowadzą działalności na tym samym rynku, delta HHI będzie wynosiła 
zero. W każdym innym przypadku (gdy przedsiębiorcy prowadzą działalność na tym samym ryn-
ku) delta HHI będzie większa od zera. Wartość tego wskaźnika będzie tym większa, im większy 
jest udział w rynku łączących się podmiotów. Połączenie się małego przedsiębiorcy z dużym 
wywoła większy wzrost tego miernika niż połączenie się dwóch małych przedsiębiorców. Niski 
poziom delta HHI będzie dla regulatora wskazaniem do wydania zgody na koncentrację, gdyż 
taka transakcja nie powinna istotnie wpływać na ograniczenie konkurencji. Gdy łączą się dwaj 
przedsiębiorcy funkcjonujący na tym samym rynku, delta HHI może być prosto obliczana, przez 
podwojenie wysokości udziałów w rynku łączących się podmiotów. Wynika to z matematycznej 
formuły obliczania indeksu HHI. Wartość indeksu HHI po połączeniu się przedsiębiorców wzrośnie 
o 2u1u2, czyli o podwojony iloczyn posiadanych przez nich udziałów w rynku.

V. Podsumowanie
W przypadku analiz ilościowych konkurencyjność rynku określana jest w praktyce przede 

wszystkim przez obliczenie wielkości udziałów przedsiębiorców w rynku. Kryterium to opisuje sa-
mego przedsiębiorcę i rynek, na którym prowadzi on działalność. Ustalane są udziały absolutne 
obrazujące bezwzględny poziom udziału przedsiębiorcy w rynku i udziały względem konkurentów. 
Ponadto do oceny konkurencyjności rynków regulatorzy wykorzystują także miary koncentracji 
rynku. Do ich obliczania wykorzystywane są informacje na temat wysokości udziałów w rynku 
właściwym przedsiębiorców. Przy pomiarze koncentracji etapem wstępnym jest więc obliczenie 
wskaźników struktury (udziałów). Można więc uznać, że co do zasady regulatorzy wykorzystują 
do oceny konkurencyjności rynków tylko jedno kryterium ilościowe, jakim jest udział w rynku.

Analiza koncentracji przy wykorzystaniu wskaźnika HHI lub dyskretnego wskaźnika koncentracji 
jest oceną w ujęciu statycznym. Dostarcza ona informacji o stanie konkurencji na rynku, w okre-
ślonym czasie. Dopiero analiza zmian udziałów w rynku (uwzględniająca także bariery wejścia) 
pozwala na dynamiczną diagnozę sytuacji konkurencyjnej. Określenie strukturalnych zmian na 
rynku w czasie wymaga jednak dysponowania podobnymi informacjami dotyczącymi wysokości 
udziałów przedsiębiorców przynajmniej w dwóch okresach (np. dwóch latach).

Z praktyki stosowania dyskretnego wskaźnika koncentracji i wskaźnika HHI wynika, że im 
wyższe wartości przyjmują łącznie oba te wskaźniki, tym wyższy jest poziom koncentracji ryn-
ku. Tym samym bardziej prawdopodobne jest wystąpienie naruszeń konkurencji. Zaletą tych 
mierników jest ich prostota. Pomimo że oba te wskaźniki są stosunkowo łatwe w stosowaniu, to 
ich wykorzystywanie, jak i wykorzystywanie wielkości udziałów przedsiębiorców do oceny kon-
kurencyjności rynków, może wywoływać poważne problemy. Rzeczywisty poziom koncentracji 
rynku uzależniony jest od wielu czynników. Jeśli przedsiębiorca jest bardziej wydajny od swoich 
konkurentów, np. z powodu wprowadzanych innowacji technologicznych lub wynalezienia lep-
szego produktu, to przypuszcza się, że będzie on posiadał wyższy od nich udział w rynku. W ta-
kiej sytuacji wzrośnie poziom koncentracji rynku. Nie jest to jednak równoznaczne ze spadkiem 
konkurencyjności. Informacje dotyczące poziomu koncentracji i liczby konkurentów nie zawsze 
zapewniają dobre wskazówki do określenia stopnia konkurencyjności. Na przykład na rynkach, na 

98 Punkt 16 wytycznych horyzontalnych.
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których jest wielu konkurentów i występuje niski poziom koncentracji, przedsiębiorcy mogą mieć 
skłonność do zawierania antykonkurencyjnych porozumień. Natomiast silnie skoncentrowane rynki 
mogą się charakteryzować zaciekłą konkurencją, o ile tylko bariery wejścia i wyjścia z rynku są  
bardzo niskie. 

Najczęściej wykorzystywaną miarą koncentracji jest opisany bezpośrednio w prawie unijnym 
indeks HHI, który traktowany jest przez KE (wraz z jego zmianami w czasie – delta HHI) jako 
podstawowy miernik siły rynkowej przedsiębiorców. W literaturze nie wskazano, a w praktyce 
nie wypracowano, kompleksowego wskaźnika koncentracji, który odzwierciedlałby w sposób 
uniwersalny sytuację rynkową, czyli określał liczbę przedsiębiorców oraz ich wielkość względną 
(nierównomierność poziomu udziałów). To, jakie miary koncentracji znajdą zastosowanie w kon-
kretnym przypadku zależne jest nie tylko od problemu, jaki musi rozwiązać na rynku regulator 
przy podejmowaniu decyzji, lecz także od rodzaju danych dostępnych z rynku. W przypadku 
analiz konkurencyjności najczęściej wykorzystywaną miarą jest, i najprawdopodobniej będzie 
w przyszłości, indeks HHI ze względu na zarówno dość uniwersalny charakter tej miary, jak i jej 
zakotwiczenie w prawie unijnym. 
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I. Początki działań regulacyjnych na rynku roamingu międzynarodowego
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Streszczenie
Artykuł dotyczy działań antymonopolowych oraz regulacyjnych prowadzonych przez odpowiednio 
Komisję Europejską oraz regulatorów krajowych a dotyczących roamingu międzynarodowego. 
Omówione zostały podstawy oraz cele wprowadzenia regulacji roamingu na poziomie ogólnounij-
nym w postaci kolejnych rozporządzeń roamingowych. Brak możliwości zrealizowania w krótkim 
czasie celu Agendy Cyfrowej, zgodnie z którym do 2015 r. opłaty roamingowe mają być bliskie 
opłatom krajowym, spowodował, że w ramach projektu rozporządzenia dotyczącego jednolitego 
rynku wprowadzone zostały także zmiany do obowiązującego od 1 lipca 2012 r. rozporządzenia 
roamingowego 531/2012. Omówiono kierunek tych zmian oraz status prac nad projektem.

Słowa kluczowe: roaming; roaming międzynarodowy; rozporządzenie roamingowe; Europejska 
Agenda Cyfrowa; zniesienie opłat roamingowych; rynek telekomunikacyjny; regulacja ex post 
i ex ante.

I. Początki działań regulacyjnych  
na rynku roamingu międzynarodowego

Charakterystyczną cechą regulacji jest sektorowe odnoszenie się do rynku. Stanowi to kon-
sekwencję istnienia kluczowych zasobów, takich jak infrastruktura, częstotliwości, urządzenia czy 
sieci, które odgrywają podstawową rolę dla funkcjonowania danego rynku. Zakres podmiotowy 
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www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 8(2)

Marlena Wach            Regulacje roamingu międzynarodowego – nowe możliwości czy wyzwania?89

regulacji jest ograniczony do jednego sektora lub pewnej jego części. Przepisy prawne określają-
ce działalność regulatorów sektorowych charakteryzują się dużą szczegółowością uwarunkowań 
technicznych i ekonomicznych. Podejmowanie działań regulacyjnych, które określają zasady 
wykorzystania kluczowych zasobów jest uzasadnione z uwagi na powiązanie z charakterem ich 
przedmiotu, tj. świadczeniem usług powszechnie dostępnych o istotnym znaczeniu społecznym 
i gospodarczym.

Ceny roamingu były przedmiotem skarg do regulatorów począwszy od 1990 r.1 Komisja 
Europejska (Dyrekcja ds. Konkurencji) w lipcu 1999 r. ogłosiła konsultacje dotyczące opłat roamin-
gowych na poziomie hurtowym i detalicznym2. Przedmiot prowadzonych analiz obejmował okres 
od 1997 r. do początku 2000 r. W grudniu 2000 r. Komisja opublikowała dokument zawierający 
wnioski dotyczące opłat roamingowych3. Na podstawie tych wniosków Komisja zdecydowała się 
wszcząć dwa oddzielne postępowania antymonopolowe z art. 82 TWE (obecnie art. 102 TFUE4) 
(nadużycie pozycji dominującej) w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech w przedmiocie narzucania 
nadmiernych hurtowych opłat roamingowych.

Postępowania te zakończyły się zgłoszeniem przez Komisję zastrzeżeń (ang. statements of 
objections)5 w stosunku do Vodafone i O26 w Wielkiej Brytanii (z dnia 26 lipca 2004 r.) oraz w sto-
sunku do Vodafone i T-Mobile w Niemczech7 (przesłanych dnia 10 lutego 2005 r.). Postępowania 
dotyczyły nadmiernych opłat hurtowych pobieranych od innych operatorów mobilnych w latach 
1998–2003. Sprawy te zostały „zakończone dnia 18 lipca 2007 r., tj. wraz z wejściem w życie 
rozporządzenia nr 717/20078 dotyczącego roamingu, które miało szerszy zasięg i wpływ na ceny 
niż działania antymonopolowe9. Równocześnie aneks do zalecenia KE 2003/311/WE wskazywał 
na konieczność dokonania przez narodowe organy regulacyjne badania rynku 1710 dotyczącego 
usług hurtowego roamingu międzynarodowego.

II. Regulacja ex post i ex ante rynku telekomunikacyjnego  
– krajowe analizy rynku hurtowego

Regulacja rynku telekomunikacyjnego11 ma być, co do zasady, regulacją ex ante12. Oznacza 
to założenie jej prewencyjnego charakteru. Zamiast zatem obejmować sankcjami zjawiska 
już zaistniałe, co jest istotą kontroli ex post i leży w kompetencji organu antymonopolowego 

1 E. Sutherland, International roaming charges: over-charging and competition law, „Telecommunications Policy”, luty 2001, Vol. 25, No. 1–2,  
s. 5–20.
2 Zob. http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/archive/inquiries/roaming/index.html.
3 W grudniu 2000 r. Komisja opublikowała Working Document on the initial findings of the sector inquiry into mobile roaming charges.
4 Artykuł 82 TWE zmieniony i według numeracji ustalonej przez art. 5 ust. 1 i 2 Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007) z 1.12.2009 r.
5 K. Jones, F. Carlin, EU Competition Law in the Electronic Communications Sector [w:] J. Scherer (red.), Telecommunication Laws in Europe. Law 
and Regulation of Electronic Communications in Europe, Baker&McKenzie, Frankfurt 2005, s. 96.
6 Zob. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-04-994_en.htm?locale=en.
7 ERG Common Position on the Coordinated Analysis of the Markets for Wholesale International Roaming, ERG (05)20, 25.05.2005, s. 4–5.
8 Rozporządzenie nr 544/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.06.2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 (Dz. Urz. UE L 167 
z 29.06.2009, s. 2).
9 Nr IP/07/1113, 18.07.2007. Sprawa nr COMP/38.097 dot. Vodafone UK, O2 UK i sprawa nr COMP/38.098 dot. Vodafone Germany i T-Mobile Germany; 
żadna decyzja nie została wydana.
10 Klasyfikacja rynków właściwych, zgodnych z zaleceniem KE 2003/311/WE z11.02.2003 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze 
łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante.
11 D. Adamski, Dobór obowiązków regulacyjnych na rynkach hurtowych (w:) S. Piątek (red.), Regulacja rynków telekomunikacyjnych, Wydawnictwo 
Naukowe Wydziału Zarzadzania UW, Warszawa 2007, s. 238–263.
12 L. Ritter, W.D. Braun, European Competition Law: A Practicioner’s Guide, Kluwer Law International, (z bazy Westlaw 2010).
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(Prezesa UOKiK), regulacja ex ante ma prewencyjnie przeciwdziałać zjawiskom niepożądanym 
z punktu widzenia ochrony konkurencji oraz interesów użytkowników końcowych13. Podstawowe 
zasady i reguły nowego reżimu regulacyjnego dla rynku usług i sieci łączności elektronicznej, 
w tym również procedurę regulacji ex ante, określiła przede wszystkim dyrektywa 2002/21/WE14  
z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektro-
nicznej (dyrektywa ramowa). Przepisy zawarte w rozdziale 1 działu II ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (dalej: pr.tel.)15 dotyczące regulowania rynku telekomuni-
kacyjnego stanowią tzw. sektorową regulację wyprzedzającą (ex ante) w stosunku do prawa  
konkurencji (ex post). 

Rynki właściwe podlegające analizie i regulacji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektro-
nicznej16 określał początkowo w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw łączności. 
W dniu 25 listopada 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
określenia rynków właściwych podlegających analizie przez Prezesa Urzędu Regulacji Teleko-
munikacji i Poczty17. Rozporządzenie to określiło 18 rynków właściwych, zgodnych z zalece-
niem KE 2003/311/WE z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług 
w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante18. Dla rozważań na temat 
roamingu międzynarodowego najistotniejszy był hurtowy rynek 1719, dotyczący świadczenia usługi 
roamingu międzynarodowego w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych. Artykuł 16 dy-
rektywy ramowej stanowi, że niezwłocznie po wydaniu zalecenia lub jego zmian organy regula-
cyjne zobowiązane są do przeprowadzenia analizy odnoszącej się do tej zmiany rynków. Organy 
regulacyjne w poszczególnych krajach stopniowo rozpoczęły analizę rynku 17. Austria, Finlandia, 
Francja, Irlandia, Grecja, Dania, Włochy, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Norwegia notyfikowały 
ten rynek Komisji w 2006 r. Regulatorzy tych krajów w wyniku przeprowadzonych analiz potwier-
dzili istnienie problemu wysokich cen usług roamingu międzynarodowego, ale jednocześnie nie 
mogli wskazać operatora albo grupy operatorów posiadających pozycję dominującą na tym ryn-
ku, co mogłoby stanowić dopiero podstawę do dalszych działań w postaci nałożenia obowiązków  
regulacyjnych. 

W przypadku Polski, Prezes UKE w postanowieniu z 27 marca 2007 r. dotyczącym hurto-
wego rynku świadczenia usługi roamingu międzynarodowego w ruchomych publicznych sieciach 
telefonicznych (tj. dla rynku 17) stwierdził występowanie skutecznej konkurencji na tym rynku 
właściwym20. W jego opinii specyfika hurtowego i detalicznego rynku usług roamingowych uzasad-
niała podjęcie wyjątkowych środków wykraczających poza mechanizmy przewidziane w ramach 
regulacyjnych z 2002 r. oraz mających charakter ponadnarodowy. Rekomendacja ta wskazywała 
na konieczność wykorzystania w ramach UE narzędzi na szczeblu ogólnounijnym, jakim były 

13 J. Steppa, Regulowanie rynku telekomunikacyjnego [w:] M. Rogalski (red.), Prawo telekomunikacyjne, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011,  
s. 110.
14 Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002, s. 33).
15 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
16 Dalej: Prezes UKE.
17 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.10.2004 r. w sprawie określenia rynków właściwych podlegających analizie przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Dz. U. Nr 242, poz. 2420).
18 Dz. Urz. UE L 114 z 08.05.2003, s. 45.
19 Zob. M. Wach, Regulacyjne i cywilnoprawne aspekty roamingu międzynarodowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
20 Pobrano z: http://www.uke.gov.pl/krajowy-rynek-roamingu-2298.
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rozporządzenia roamingowe nr 717/2007, zmienione w 2009 r. rozporządzeniem nr 544/200921 
oraz zastąpione rozporządzeniem roamingowym nr 531/201222.

III. Działania regulacyjne w zakresie roamingu międzynarodowego  
na poziomie unijnym

1. Źródła prawa telekomunikacyjnego

Ponadnarodowe działania regulacyjne w zakresie roamingu międzynarodowego zostały za-
początkowane jeszcze w 2005 r. W dniu 1 grudnia 2005 r. Parlament Europejski wezwał Komisję 
do podjęcia nowych inicjatyw w celu obniżenia wysokich kosztów transgranicznego ruchu telefonii 
komórkowej. Komisja Europejska chciała wpłynąć na hurtowy rynek usług roamingu, wprowadzając 
system cen niedyskryminujących ze względu na brak transparentności cen usług roamingu oraz 
skłonność operatorów do zawyżania tych cen. Wybór operatora świadczącego usługi roamingu 
za granicą przestawał być przypadkowy. Następowało kierowanie ruchu, co z kolei umożliwiło 
operatorom negocjowanie upustów23. Wspomniane wyżej analizy dokonane przez poszczególnych 
regulatorów krajowych UE nie odniosły spodziewanego skutku i wskazywano, że – ze względu 
na międzynarodowy charakter roamingu – konieczne jest wprowadzenie regulacji na poziomie 
unijnym, np. przez ustalenie cen maksymalnych wspieranych obowiązkami przejrzystości i trans-
parentności cenowej.

Zagadnienie roamingu uregulowane jest bezpośrednio w prawie unijnym, czyli w rozporzą-
dzeniu 717/2007, zmienionym rozporządzeniem 544/2009 oraz zastąpionym rozporządzeniem 
531/2012. Jednakże w zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem, do umowy o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych, w tym usługi roamingu, na rynku polskim stosuje się ustawę z dnia 
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne24 oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Ustawa ta 
w pierwotnym brzmieniu implementowała do polskiego porządku prawnego dyrektywy z 2002 r. 
dotyczące łączności elektronicznej. Kolejne nowelizacje pr.tel. były wynikiem zmian w prawo-
dawstwie krajowym, orzeczeń sądów polskich oraz TSUE (d. ETS), czy też zostały wymuszone 
przez Komisję Europejską jako rezultat przeglądu prawidłowości dostosowania przepisów pr.tel. 
do dyrektyw. Dnia 21 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 Listopada 2012 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw25 (tzw. nowela unijna), któ-
ra implementowała zmiany dyrektyw w zakresie łączności elektronicznej z 2009 r., tj. dyrektywy 
2009/136/WE26 oraz dyrektywy 2009/140/WE27. Dostosowanie pr.tel. do dyrektyw UE miało istotne 

21 Rozporządzenie nr 544/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.06.2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 (Dz. Urz. UE L 167 
z 29.06.2009, s. 2).
22 Rozporządzenie nr 531/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 13.06.2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej 
wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 172 z 30.06.2012, s. 10).
23 R. Salsas, Ch. Koboldt‚ Roaming free? Roaming network selection and inter-operator tariffs, „Information Economics and Policy” 2004, No. 4 (16), 
s. 497–517.
24 Ustawa z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
25 Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445), która implemen-
towała zmiany dyrektyw w zakresie łączności elektronicznej z 2009 r., tj. dyrektywy 2009/136/WE oraz dyrektywy 2009/140/WE.
26 Dyrektywa 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.11.2009 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. UE L 337 z 18.12.2009, s. 11).
27 Dyrektywa 2009/140/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.11.2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regula-
cyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 
2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 337 z 18.12.2009, s. 37).
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znaczenie dla kształtowania się praw i obowiązków stron umowy o świadczenie usług telekomu-
nikacyjnych. Jedną z takich właśnie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora 
abonentowi czy użytkownikowi końcowemu jest usługa roamingu.

2. Tendencje regulacyjne usługi roamingu międzynarodowego

W zaleceniu KE 2003/311/WE28 jako właściwy rynek, który może zostać objęty regulacją 
ex ante, określono krajowy rynek hurtowy usług roamingu międzynarodowego w publicznych 
sieciach telefonii ruchomej. Jednakże działania podjęte przez krajowe organy regulacyjne, indy-
widualnie oraz w ramach Europejskiej Grupy Regulatorów (ERG), a także jej następcy – Organu 
Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), ustanowionego rozporządzeniem 
1211/200929, w ramach analizy krajowych rynków hurtowych usług roamingu międzynarodowego 
wykazały, że organy te nie były w stanie skutecznie oddziaływać na wysoki poziom opłat hurto-
wych w roamingu ogólnounijnym z uwagi na trudności ze wskazaniem przedsiębiorstw mających 
znaczącą pozycję rynkową. Trudności te wynikały ze szczególnych uwarunkowań roamingu mię-
dzynarodowego, w tym z jego transgranicznego charakteru. Po wejściu w życie rozporządzenia 
717/2007 rynek usług roamingu został wycofany ze zmienionego zalecenia KE 2007/879/WE30.

Ponadto, krajowe organy regulacyjne odpowiedzialne za ochronę i wspieranie interesów klien-
tów usług łączności ruchomej zamieszkałych na terytorium podlegającym ich właściwości nie były 
w stanie kontrolować postępowania operatorów sieci odwiedzanych, znajdujących się w innych 
państwach członkowskich, od których uzależnieni są klienci przy korzystaniu z usług roamingu 
międzynarodowego. Przeszkoda ta mogłaby także zmniejszyć skuteczność środków podejmo-
wanych przez państwa członkowskie na podstawie pozostawionych im kompetencji dotyczących 
stanowienia przepisów w zakresie ochrony konsumentów. W związku z tym na państwa człon-
kowskie wywierana była presja, aby podjęły środki w celu rozwiązania kwestii wysokiego poziomu 
opłat za usługi roamingu międzynarodowego. Jednakże mechanizm podejmowania interwencji 
regulacyjnej ex ante przez krajowe organy regulacyjne, przewidziany w ramach regulacyjnych 
łączności elektronicznej z 2002 r.31, nie okazał się wystarczającym narzędziem umożliwiającym 
tym organom zdecydowane działanie w interesie konsumentów w sprawach regulacji roamingu.

3. Rozporządzenia roamingowe

W oparciu o doświadczenia funkcjonowania wcześniejszych regulacji i ich wpływu na ry-
nek Komisja Europejska wyciągnęła wniosek, iż specyfika detalicznego i hurtowego rynku usług 
roamingowych uzasadnia podjęcie wyjątkowych środków wykraczających poza mechanizmy 
przewidziane w ramach regulacyjnych łączności elektronicznej z 2002 r. W efekcie zostało przy-
jęte rozporządzenie 717/2007, a następnie zmieniające je rozporządzenie 544/2009 w sprawie 

28 Zalecenie 2003/311/WE Komisji Europejskiej z 11.02.2003 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej 
podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 114 z 08.05.2003, s. 45).
29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z 25.11.2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (Dz. Urz. UE L 337 z 18.12.2009, s. 1).
30 Zalecenie Komisji z 17.12.2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji 
ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicz-
nej (Dz. Urz. UE L 344 z 28.12.2007, s. 65).
31 Przede wszystkim: dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.03.2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002, s. 33) oraz dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 7.03.2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie) (Dz. Urz. 
WE L 108 z 24.04.2002, s. 7).
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roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty. Rozporządzenia te 
odeszły od zasad mających zastosowanie na podstawie ram regulacyjnych łączności elektro-
nicznej z 2002 r., w szczególności dyrektywy ramowej. Zgodnie z tymi zasadami, w przypadku 
niewystępowania znaczącej pozycji rynkowej, opłaty za oferowane usługi powinny być określone 
w umowie o świadczenie usługi w roamingu. Rozporządzenia te wprowadziły dodatkowe obowiązki 
regulacyjne odzwierciedlające szczególny charakter usług roamingu ogólnounijnego.

Okazało się jednak, że maksymalne hurtowe oraz detaliczne wysokości stawek za rozmo-
wy telefoniczne i SMS oraz wprowadzony limit cenowy za hurtowy transfer danych nie wpłynęły 
znacząco na rozwój konkurencji, gdyż ceny detaliczne nadal oscylowały w granicach limitów 
określonych w rozporządzeniu 717/2007, zmienionym w 2009 r. Konieczne, zdaniem Komisji, 
było zatem przyjęcie rozwiązania strukturalnego, które wprowadziło rozporządzenie 531/2012 
z dnia 13 czerwca 2012 r., obowiązujące od dnia 1 lipca 2012 r.32, do którego zostały wydane 
dnia 27 września 2012 r. wytyczne33 oraz opinia BEREC34 w sprawie hurtowego dostępu do 
usług roamingu oraz odrębnej sprzedaży detalicznej usług roamingu regulowanego. Ponadto dnia 
14 grudnia 2012 r. Komisja wydała rozporządzenie wykonawcze 1203/201235 w sprawie odręb-
nej sprzedaży detalicznych usług roamingu regulowanego wewnątrz Unii, a BEREC opublikował 
5 lipca 2013 r. wytyczne36 w tym zakresie. 

Implementacja rozwiązań strukturalnych zawartych w rozporządzeniu 531/2012 następuje 
stopniowo. Pierwszym krokiem w ramach wdrażania rozwiązania strukturalnego była konieczność 
stworzenia i wprowadzenia (opublikowania) przez operatorów sieci łączności ruchomej (MNO37) 
do dnia 1 stycznia 2013 r. oferty referencyjnej w zakresie hurtowego dostępu do usług roamingu. 
Oferta ta określa standardowe warunki bezpośredniego hurtowego dostępu do usług roamingu 
oraz dostępu hurtowego na zasadzie odsprzedaży usług roamingu. Oferta referencyjna musi być 
szczegółowa oraz powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do hurtowego dostępu do 
usług roamingu. Zgodnie zatem z art. 3 ust. 5 rozporządzenia 531/2012 operatorzy udostępniają 
ofertę referencyjną oraz projekt umowy o dostęp przedsiębiorcy zgłaszającemu się z wnioskiem 
o hurtowy dostęp do usług roamingu. Projekt umowy dotyczącej takiego dostępu musi być udo-
stępniony wnioskującemu przedsiębiorcy nie później niż w terminie jednego miesiąca, licząc po 
pierwotnym otrzymaniu wniosku przez operatora. Operatorzy sieci łączności ruchomej, którzy 
otrzymali wniosek o hurtowy dostęp do usług roamingu, oraz przedsiębiorcy występujący z wnio-
skiem o dostęp zobowiązani są do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze. Hurtowy dostęp do 
usług roamingu przyznawany jest w rozsądnym terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od 
zawarcia umowy. Obowiązki te mają na celu ułatwienie uzyskania dostępu hurtowego do usług 
roamingu np. przez operatora MVNO, który to podmiot będzie następnie dostarczał te usługi 
bezpośrednio swoim użytkownikom detalicznym albo w ramach dostępu hurtowego na zasadzie 
32 Zob. M. Wach, Zmiany w zakresie regulacji roamingu międzynarodowego, „Prawo Europejskie w Praktyce” 2012, nr 10(100), s. 69–71. 
33 Wytyczne BEREC z 27.09.2012 r. dotyczące zastosowania art. 3 rozporządzenia 531/2012 w zakresie hurtowego dostępu do usług roamingu, (BEREC 
Guidelines on the Application of Article 3 of the Roaming Regulation − Wholesale Roaming Access), BoR (12) 107.
34 Opinia BEREC z 27.09.2012 r. dotycząca implementacji art. 5 rozporządzenia 531/2012, wydana w zw. z art. 5 oraz art. 4 ust. 4 tego rozporządzenia, 
BoR (12) 109.
35 Rozporządzenie nr 1203/2012 Komisji (UE) z 14.12.2012 r. w sprawie odrębnej sprzedaży detalicznych usług roamingu regulowanego wewnątrz 
Unii (Dz. Urz. UE L 347 z 15.12.2012, s. 1).
36 Wytyczne BEREC z 5.07.2013 r. dotyczące zastosowania art. 4 i 5 rozporządzenia 531/2012 odnośnie do odrębnej sprzedaży detalicznych usług 
roamingowych (BEREC Guidelines on Roaming Regulation No 531/2012, Third Roaming Regulation Article 4 and 5 on Separate Sale of Roaming 
Services), BoR (13) 82.
37 Mobile network operator (operator sieci mobilnej), obowiązek ten nie dotyczy operatorów MVNO.
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odsprzedaży usług roamingu będzie hurtowo odsprzedawał te usługi innemu przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnemu.

Drugim krokiem realizowanym w ramach implementacji rozwiązania strukturalnego zawartego 
w rozporządzeniu 531/2012 jest konieczność wprowadzenia przez operatorów telekomunikacyjnych 
(MNO, MVNO, odsprzedawców) od dnia 1 lipca 2014 r. oferty dotyczącej oddzielnej sprzedaży 
detalicznych usług roamingu. Działanie te bezpośrednio wynika z pierwszego kroku, tj. dostępu 
hurtowego do usług roamingu. W praktyce oznacza to, że już obecnie w ramach Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG) są dostępne oferty MNO hurtowego dostępu do usług roamin-
gu, a od 1 lipca 2014 r. także usługi detaliczne roamingu międzynarodowego, które obecnie są 
oferowane w pakiecie z innymi usługami detalicznymi, będą musiały być wydzielone i oferowa-
ne jako odrębna usługa detaliczna. Zatem przykładowo, jeżeli operator MVNO uzyska hurtowy 
dostęp do usług roamingu od operatora MNO, to będzie musiał stworzyć wyodrębnioną usługę 
detalicznej sprzedaży usług roamingu dla bezpośrednich użytkowników, a oferta ta nie może być 
powiązana z innymi usługami detalicznymi sprzedawanymi przez tego operatora. W założeniu 
rozwiązanie to ma sprzyjać modelowi biznesowemu, w którym operator MVNO będzie kupował 
hurtowo i odsprzedawał detalicznie jedynie usługi roamingu. Głównie ze względów technicz-
nych, kosztowych oraz istnienia tzw. sojuszy roamingowych38, w ramach których dostęp hurtowy 
do usług roamingu oferowany jest z upustami wynikającymi z wolumenu ruchu. Rozwiązanie to 
wydaje się, nie osiągnie określonego w Agencie Cyfrowej celu (różnica między cenami usług 
w roamingu a taryfami krajowymi powinna być bliska zera). Stąd kolejne proponowane przez 
Komisję Europejską zmiany w ranach wprowadzania rozporządzenia dotyczącego jednolitego 
rynku, o czym mowa poniżej.

IV. Jednolity rynek usług telekomunikacyjnych

1. Uwagi wstępne

Na wiosennym szczycie Rady Europejskiej w 2013 r. podkreślono znaczenie jednolitego ryn-
ku cyfrowego dla wzrostu gospodarczego i wezwano Komisję do przedstawienia, jeszcze przed 
październikowym posiedzeniem Rady Europejskiej, konkretnych środków mających na celu jak 
najszybsze ustanowienie jednolitego rynku w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
W konsekwencji w 2013 r. Komisja Europejska pracowała nad kolejnym aktem prawnym w formie 
rozporządzenia39 mającym na celu ustanowienie jednego, wspólnego rynku telekomunikacyjnego 
i w ramach tego rozporządzenia zniesieniem opłat roamingowych. W praktyce oznacza to, że 
opłaty te mają w perspektywie do około 2016 r. zostać zrównane z opłatami za połączenia krajo-
we pobierane przez danego operatora lokalnego i zostaną zapewne inaczej nazwane w cenniku 
danego operatora. Wypracowana propozycja została przedstawiona we wrześniu 2013 r.40 (dalej: 
projekt rozporządzenia). Wniosek wraz z zaleceniem Komisji w sprawie jednolitych obowiązków 
niedyskryminacji i metod kalkulacji kosztów w celu promowania konkurencji i poprawienia otocze-
nia dla inwestycji w sieci szerokopasmowe, zawiera zestaw wyważonych działań mających na 
38 Zob. pkt IV.2 na temat standardowej umowy roamingu międzynarodowego (STIRA – standard international roaming agreement).
39 „New EU telecom law will eliminate roaming, Kroes says” – tak M. Franklin. Pobrano z: www.mlex.com, (16.05.2013).
40 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicz-
nej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia 
(WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012, Bruksela, dnia 11.9.2013, COM(2013) 627 final (dalej: projekt rozporządzenia lub Wniosek).
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celu podążanie w kierunku jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych w ramach UE i wspiera-
nia inwestycji. Jak wynika z jego uzasadnienia, należy zagwarantować wspólny wysoki poziom 
ochrony konsumentów oraz wspólne warunki handlowe w całej Unii, w tym poprzez wprowadze-
nie środków mających na celu stopniowe wyeliminowanie nadmiernych opłat roamingowych oraz 
poprzez zapewnienie ochrony dostępu do otwartego Internetu. 

Przepisy UE dotyczące np. zezwoleń, warunków regulacyjnych, przydzielania widma i ochrony 
konsumentów są wdrażane na różne sposoby. Zdaniem Komisji ta niejednolita sytuacja stwarza 
bariery dotyczące wejścia na rynek i zwiększa koszty dla operatorów pragnących świadczyć usłu-
gi transgraniczne, utrudniając tym samym ich rozwój. Kontrastuje to z sytuacją, np. w USA czy 
w Chinach, które posiadają jednolite rynki obejmujące odpowiednio 330 mln i 1,4 mld klientów, 
obsługiwane przez czterech do pięciu dużych operatorów i funkcjonujące w oparciu o jeden system 
prawny, jeden system zezwoleń oraz jedną politykę w zakresie widma radiowego. Jednocześnie 
ze względu na rozdrobnione rynki krajowe konsumenci unijni mają mniejszy wybór, korzystają 
z mniej innowacyjnych usług o niższej jakości i wciąż płacą wysokie ceny za połączenia transgra-
niczne oraz korzystanie z roamingu w obrębie UE. Oznacza to, że nie mogą oni w pełni korzystać 
z usług cyfrowych, jakie są obecnie potencjalnie dostępne41. 

2. Projektowane zmiany regulacji roamingu w ramach jednolitego rynku

Mimo iż rozporządzenie 531/2012 w sprawie roamingu i przewidziane w nim środki struktu-
ralne opisane w pkt. III.3 zapewnią większą konkurencję na rynku, zdaniem Komisji nie oczekuje 
się, że wystarczy to do stworzenia sytuacji, w której klienci będą mogli bez obaw powielać kra-
jowe zachowania konsumpcyjne podczas pobytu za granicą, a tym samym do wyeliminowania 
nadmiernych opłat za roaming w Europie. Dlatego też art. 37 projektu rozporządzenia dotyczą-
cego jednolitego rynku, zmieniający rozporządzenie 531/2012, stwarza zachęty dla operatorów 
do świadczenia usług roamingu po cenach usług krajowych. Wskazany projekt rozporządzenia 
wprowadza dobrowolny mechanizm, zgodnie z którym operatorzy sieci łączności ruchomej mogą 
zawierać dwustronne lub wielostronne umowy roamingowe umożliwiające im internalizację hurto-
wych kosztów roamingu i stopniowe wprowadzanie – do lipca 2016 r. – usług roamingu po cenach 
krajowych przy ograniczeniu ryzyka arbitrażu cenowego. Tego rodzaju umowy roamingowe nie 
są nowym rozwiązaniem. Funkcjonują już umowy, które umożliwiają zawierającym je operatorom 
osiągnięcie korzyści skali w zakresie świadczenia usług roamingowych pomiędzy umawiającymi 
się stronami. W celu świadczenia usługi roamingu międzynarodowego sieć MNO, której użytkownik 
wyjeżdża za granicę (ang. home network), oraz sieć zagranicznego MNO (ang. visited network) 
muszą zostać połączone na podstawie umowy o połączeniu sieci (ang. international roaming 
agreement). Umowy takie zawierane są zazwyczaj na zasadach wzajemności między operato-
rami publicznych sieci ruchomych, co pozwala na świadczenie sobie nawzajem usług roamingu 
międzynarodowego. Są one oparte na zasadach wypracowanych w ramach GSM Association 
(GSMA)42 w formie tzw. standardowej umowy roamingu międzynarodowego (ang. standard in-
ternational roaming agreement – STIRA), które definiują zasady obustronnych zobowiązań oraz 

41 Tak: Projekt rozporządzenia dotyczącego jednolitego rynku, s. 4–5.
42 Excluding network service provider (NSP), mobile virtual network operator (MVNO).
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stawki międzyoperatorskie (ang. inter-operator tariff – IOT) będące opłatą za wykorzystanie sieci 
operatora zagranicznego (ang. visited network).

W projekcie rozporządzenia dotyczącego jednolitego rynku wprowadza się jednak wymóg 
zgłaszania wszelkich właściwych dwustronnych lub wielostronnych umów roamingowych do 
Urzędu BEREC43 w celu zwiększenia ich przejrzystości. Dobrowolne wprowadzenie proponowa-
nego systemu ma spowodować przekazanie korzyści skali konsumentom poprzez świadczenie 
usług roamingu po cenach krajowych, na warunkach gwarantujących, że system ten obejmie 
roaming w całej Unii oraz w odpowiednim czasie będzie dostępny dla wszystkich konsumentów. 

3. Zniesienie opłat za usługi roamingu

Neelie Kroes, komisarz UE ds. agendy cyfrowej, postulowała zniesienie usług roamingu i stwo-
rzenie jednego, wspólnego rynku telekomunikacyjnego, na którym nie będzie barier. Jednakże, 
aby osiągnąć cele agendy cyfrowej, operatorzy musieliby mieć możliwość i chęć dokonywania 
inwestycji. Jednym z istotnych czynników sprzyjających inwestycjom jest zapewnienie odpowied-
niej elastyczności cenowej i rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Artykuł 37 projektu rozporządzenia 
dotyczącego jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych wprowadza zmiany w obowiązującym 
od dnia 1 lipca 2012 r. rozporządzeniu roamingowym 531/201244. Została do niego dodana de-
finicja dwustronnej lub wielostronnej umowy roamingowej oznaczającej jedną umowę handlową 
lub techniczną, lub większą liczbę takich umów zawartych między dostawcami usług roamingu, 
umożliwiającą wirtualne zwiększenie zasięgu sieci macierzystej oraz stałe świadczenie przez każ-
dego dostawcę detalicznych usług roamingu regulowanego po tej samej cenie, jak odpowiednich 
krajowych usług łączności ruchomej.

Zdaniem Komisji Europejskiej, gdy dostawcy usług roamingu, za pomocą swoich sieci lub 
w ramach dwustronnych lub wielostronnych umów roamingowych, domyślnie zapewniają wszyst-
kim klientom w Unii taryfy roamingowe na poziomie taryf krajowych, spoczywający na dostawcach 
krajowych obowiązek umożliwienia swoim klientom dostępu do usług łączności głosowej, usług 
SMS oraz usług transmisji danych świadczonych w roamingu przez jakiegokolwiek alternatyw-
nego dostawcę usług roamingu nie powinien mieć do nich zastosowania. Jednakże zgłaszani są 
oni do BEREC45. Dwustronne lub wielostronne umowy roamingowe mogą umożliwić operatoro-
wi sieci ruchomej uznanie usług roamingu, z których korzystają jego klienci krajowi w sieciach 
partnerów, za usługi w znacznym stopniu równoważne z usługami świadczonymi takim klientom 
w jego własnych sieciach (sieci macierzystej). Dostawcy usług roamingu powinni sami ocenić, 
jaka jest rozsądna ilość46 połączeń głosowych, wiadomości SMS oraz usług transmisji danych w 
roamingu, która powinna zostać objęta stawkami krajowymi w ramach oferowanych przez nich 
różnych pakietów detalicznych. Dostawcy usług roamingu ostrzegają klientów korzystających 
z roamingu, że korzystanie z połączeń roamingowych i wiadomości SMS czy z usługi transmisji 
danych w roamingu osiągnęło limit rozsądnego używania, przekazując im równocześnie podsta-
wowe zindywidualizowane informacje o opłatach za te usługi w roamingu przekraczające opłaty 

43 Zob. projektowane zmiany rozporządzenia 531/2012 i dodanie art. 4a ust. 5 i 6 pkt a), wprowadzone art. 37 pkt 4) projektu rozporządzenia.
44 Zob. M. Wach, Zmiany w zakresie regulacji roamingu międzynarodowego, Prawo Europejskie w Praktyce 2012, nr 10 (100), s. 69–71. M. Wach, 
Regulacyjne i cywilnoprawne aspekty roamingu międzynarodowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
45 Przynajmniej jeden dostawca w ramach sojuszu zobowiązany jest dostarczać w ten sposób usługi roamingu regulowanego we wszystkich państwach 
członkowskich UE.
46 Dodane zostało kryterium „rozsądnego używania”, odnoszące się do opłaty głównej, ilości lub innych parametrów danego pakietu usług detalicznych. 
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za usługi krajowe lub usługi wykraczające poza pakiet usług krajowych. Ponadto, w celu nadzoru 
stosowania przez dostawców takich rozsądnych limitów wykorzystania organy regulacyjne mają 
zapewnić ich wyraźne doprecyzowanie w umowach poprzez odniesienie do szczegółowych da-
nych ilościowych w sposób, który jest dla klientów jasny i przejrzysty47.

Rozwiązanie to na poziomie hurtowym sprzyjać ma nowym ofertom roamingowym. Wpro-
wadzona zmiana ma przyczynić się do tego, aby podczas okresowych podróży po terytorium 
Unii konsumenci, korzystający z różnych krajowych pakietów usług detalicznych dostawcy usług 
roamingu, mogli bez obaw korzystać z nich w sposób, w jaki normalnie korzystają z odpowied-
nich krajowych pakietów usług detalicznych. W praktyce wygląda to tak, jakby usługi roamingu 
regulowanego świadczone były w ramach usług krajowych w sieci macierzystej użytkownika. 
Użytkownicy końcowi, korzystający z usług dostawcy roamingu świadczącego te usługi na za-
sadach określonych powyżej, mogą na własny wniosek zrezygnować z korzyści związanych ze 
stosowaniem roamingu regulowanego, wybierając ponoszenie opłat za usługę roamingu w wyso-
kości opłaty krajowej w pakiecie z innymi usługami oferowanymi przez operatora macierzystego.

Ponadto projekt rozporządzenia dotyczącego jednolitego rynku wprowadza zmiany opłat 
ze skutkiem wstecznym. Od dnia 1 lipca 2013 r. opłata detaliczna (bez podatku VAT) w ramach 
eurotaryfy usług głosowych, którą dostawca usług roamingu może pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za połączenie realizowane w roamingu regulowanym, może być różna 
dla różnych połączeń w roamingu, lecz nie powinna przekraczać 0,24 EUR za minutę każdego 
wykonanego połączenia lub 0,07 EUR za minutę każdego odebranego połączenia. Maksymalna 
opłata detaliczna za połączenie zostanie obniżona do 0,19 EUR w dniu 1 lipca 2014 r. Od dnia 
1 lipca 2014 r., dostawcy usług roamingu nie będą mogli pobierać od swoich klientów korzystają-
cych z roamingu żadnych opłat z tytułu odebranych połączeń. Te maksymalne opłaty detaliczne 
w ramach eurotaryfy usług głosowych pozostaną ważne do dnia 30 czerwca 2017 r., projekt roz-
porządzenia będzie miał zaś zastosowanie od dnia 1 lipca 2014 r.

4. Wypełnianie celów Europejskiej Agendy Cyfrowej

Jednym z elementów składających się na strategię UE 2020 jest Europejska Agenda Cyfrowa 
(Digital Agenda for Europe – DAE)48, w której określono wiele kluczowych kryteriów w celu 
stworzenia jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych. W przypadku usług roamingu między-
narodowego dąży się do sytuacji, w której różnica między cenami usług w roamingu a taryfami 
krajowymi powinna być do 2015 r. bliska zera49. Projekt rozporządzenia dotyczącego jednolitego 
rynku zawiera propozycję stopniowego wyeliminowania opłat roamingowych. Operatorzy mieliby 
do wyboru następujące warianty: 1) zaoferowanie planów taryfowych obowiązujących w całej 
Unii Europejskiej (korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju50), w cenach regulowanych 
przez konkurencję na rynku krajowym lub 2) zaoferowanie klientom możliwości wyboru osobnego 

47 Do dnia 31.12.2014 r. BEREC, po konsultacji z zainteresowanymi stronami i we współpracy z Komisja, zobowiązany jest wydać wytyczne dotyczące 
stosowania w umowach detalicznych kryterium rozsądnego używania.
48 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejska 
agenda cyfrowa.
49 „The difference between roaming and national tariffs should approach zero by 2015” – Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Digital Agenda for Europe, COM(2010) 245 final.
50 Niektórzy operatorzy, np. T-Mobile, Orange, Vodafone, Truphone już zaproponowali podobne rozwiązania pobierając w określonych strefach opłaty 
roamingowe równie opłatom lokalnym. Oferty te dotyczą wybranych krajów i skierowane są przede wszystkim do klientów biznesowych.
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dostawcy usług roamingu, który oferuje inne, z założenia niższe stawki (bez konieczności zakupu 
nowej karty SIM). To drugie rozwiązanie uregulowane jest obecnie w rozporządzeniu 531/2012 r.

V. Stanowiska oraz potencjalne konsekwencje nowej regulacji
Bardzo istotne dla rynku rozwiązania regulacyjne zawarte w projekcie rozporządzenia mogą 

wpłynąć niekorzystnie na operatorów w państwach, takich jak Polska lub Litwa, w których ceny usług 
telekomunikacyjnych są na znacznie niższym poziomie niż w innych państwach Unii Europejskiej. 
Projekt rozporządzenia krytykowany jest przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych należących 
zarówno do europejskich, jak i polskich organizacji branżowych. Krytyczna ocena została też 
zgłoszona przez europejskie forum regulatorów BEREC. Wskazuje się, że rozpoczęcie prac nad 
projektem rozporządzenia nie zostało poprzedzone oceną skutków tej nowej regulacji i jej wpływu 
na unijny rynek telekomunikacyjny. Jednakże na posiedzeniu w dniach 24–25 października 2013 r. 
Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła przedstawienie przez Komisję pakietu dotyczącego 
zapewnienia łączności na całym kontynencie51. Zdaniem Rady zobowiązanie do ukończenia 
tworzenia jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r. musi zostać wypełnione, gdyż dzisiejsza frag-
mentacja rynku utrudnia uwalnianie pełnego potencjału gospodarki cyfrowej. Wymaga to kom-
pleksowego podejścia sprzyjającego innowacjom i konkurencyjności usług cyfrowych. Polska 
stoi na stanowisku, że projekt rozporządzenia dotyczący jednolitego rynku może przyczynić się 
do wzrostu konkurencyjności Europy na globalnym rynku, ważne jest jednak dostrzeganie barier 
i trudności przy jego wprowadzaniu. Dlatego wskazuje się na konieczność rozpoczęcia przez 
Unię debaty w tej sprawie, by równolegle do prac nad pakietem regulacyjnym trwały konsultacje 
projektu rozporządzenia ze wszystkimi zainteresowanymi52.

Projekt rozporządzenia został przyjęty przez Komisję Europejską53 dnia 11 września 2013 r., 
obecnie pracują nad nim Rada i Parlament Europejski. Swoje stanowiska przedstawiły państwa 
członkowskie. Zapewne na początku 2014 r. dowiemy się, w jaki sposób i jakimi narzędziami 
Komisja Europejska będzie chciała tworzyć jednolity rynek usług telekomunikacyjny i jakie będą 
tym samym dalsze losy opłat w roamingu międzynarodowym.

51 Zob. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/139205.pdf.
52 Zob. https://mac.gov.pl/dzialania/rada-europejska-zajmie-sie-dzis-najwazniejszymi-sprawami-cyfrowymi-europy.
53 Zob.: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-828_pl.htm.
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Streszczenie
Artykuł stanowi próbę przedstawienia zarysu analizy polityki regulacyjnej przez pryzmat relacji 
ujawniających się między podmiotami w procesie regulowania sektora telekomunikacyjnego. Na 
tle rozbieżności celów tych podmiotów ukazano relacje pojawiające się w procesie regulacji sek-
torowej, których właściwy kształt wpływa na efektywność przedsiębiorstw sektora oraz dobrobyt 
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I. Wstęp
Obserwacja procesów poddawania rynków usług telekomunikacyjnych coraz silniejszej 

konkurencji pozwala spojrzeć na zachodzące zmiany w kontekście istnienia asymetrii infor-
macji i występowania możliwości uwalniania się silnych bodźców do maksymalizacji zysków. 
Deregulacja okazała się procesem bardzo niejednorodnym, a wręcz naznaczonym paradoksalną 
koniecznością zaistnienia innych form regulacji (proces re-regulacji). Silnie ujawniła się potrzeba 
redefinicji roli polityki państwa jako podmiotu, którego decyzje niosły ze sobą znaczący potencjał 
gospodarczy, a zaistniałe procesy regulacyjne zyskały bezprecedensowe znaczenie w strukturach 
wielu rozwiniętych gospodarek rynkowych1. Nowe zadania regulacyjne państwa skłoniły rządy 
* Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie; renatasliwa@gmail.com.
1 Rozwijano analizy naukowe w kierunku modelu kapitalizmu regulowanego (regulatory capitalism), zob.: D. Levi-Faur, Regulatory Capitalism: The 
Dynamics of Change beyond Telecoms and Electricity, „Governance” 2006, Vol. 19(3), s. 497–525; D. Levi-Faur, The Global Diffusion of Regulatory 
Capitalism, „Annals of the American Academy of Political and Social Science” 2005, Vol. 598, s. 12–33.
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do powoływania specjalistycznych organów publicznych, do których przesunięto część upraw-
nień decyzyjnych. Ciała te nie funkcjonują zatem w nurcie delegacji legitymizowanej wyborczo2, 
tzn. w delegacji głosujący – parlament – rząd – urzędnicy administracji państwowej (biurokracja 
państwowa)3. Podkreśla się, że przyczyną obserwowanego od lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
szybkiego wzrostu liczby niezależnych agencji regulacyjnych4 jest konieczność reakcji państwa 
na zmieniające się potrzeby regulacyjne w warunkach coraz silniej nacechowanych wielością 
aktorów i sieci powiązań5.

Ujawnia się tym samym wymóg prowadzenia polityki państwa (polityki regulacyjnej), której 
celem byłaby stymulacja bodźców do osiągania coraz większej efektywności funkcjonowania 
przedsiębiorstw telekomunikacyjnych i wyższego dobrobytu konsumentów usług telekomunika-
cyjnych. Nieuchwytność pewnych informacji ekonomicznych, na których opierają się działania 
organu regulacyjnego (np. niemożność oszacowania kosztów funkcjonowania monopoli przy 
regulacji poziomów cen, popytu na poszczególne usługi), a także koszty efektywnego nadzoru 
nad wywiązywaniem się organu regulacyjnego z ustawowych obowiązków wymuszają zasto-
sowanie bodźców6 do ujawniania prywatnych informacji przez podmioty regulowane i dzięki 
temu obniżania kosztów regulowania. Celem jest wypracowanie drugiego najlepszego rozwią-
zania (ang. second-best outcome), czyli efektu jak najbardziej bliskiego rozwiązaniu najlepsze-
mu (ang. first-best outcome), osiągalnego w teoretycznych warunkach występowania pełnej  
i bezpłatnej informacji.

Początki studiów nad problematyką delegacji zadań do niezależnych agencji regulacyjnych 
wskazywały na użyteczność bazy teoretycznej wypracowanej w ramach teorii mocodawca–pełno-
mocnik7. Relacje związane z delegacją uprawnień do niezależnych agencji regulacyjnych opisywano 
jako powierzenie pełnomocnikowi przez mocodawcę zadania polegającego na zadbaniu o interesy 
tego pierwszego, jedynie bowiem pełnomocnik ma zasób informacji niezbędny do maksymalizacji 
funkcji użyteczności mocodawcy8. W ujęciu modelowanych analiz relacji mocodawca–pełnomocnik 
zakłada się, że podmioty charakteryzują się ograniczoną racjonalnością i oportunizmem, istnieje 
pewien konflikt interesów, a głównym problemem mocodawcy jest skonstruowanie takiej struktury 
bodźcowej, która skłoni pełnomocnika do maksymalizowania bardziej interesu mocodawcy niż 
swojego. Podział informacji między mocodawcę i pełnomocnika jest asymetryczny, natomiast peł-
nomocnik – dysponując większym zasobem informacji – przyczynia się do powstania problemów 

2 K. Strøm, Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies, „European Journal of Political Research” 2000, Vol. 37(3), s. 261–289.
3 F. Gilardi, Delegation in the Regulatory State: Independent Regulatory Agencies in Western Europe, Cheltenham, UK–Northampton, MA 2008,  
s. 1–4.
4 Ibidem, s. 2.
5 G. Giraudi, M.S. Righettini, La autorità amministrative indipendenti. Dalla democrazia della rapresentanza alla democrazia dell’efficienza, Editori 
Laterza, Roma–Bari 2001.
6 Pozostawienie regulowanemu operatorowi na tyle dużej swobody, aby został osiągnięty wyznaczony regulacyjnie poziom cen akceptowalny społecz-
nie, a jednocześnie sposób osiągania poziomu cen był pozostawiony całkowicie w gestii przedsiębiorstwa. Regulacja bodźcowa dostarcza systemowi 
regulacyjnemu cen usług, w ramach których firma jest wynagradzana za podnoszenie efektywności i obniżanie kosztów na zasadzie systemowego 
zapewniania bodźców do takiego działania. Regulacja bodźcowa może być również postrzegana jako kolejny etap reformy regulacyjnej w sektorze 
telekomunikacyjnym w celu zwiększenia elastyczności funkcjonowania i innowacyjności. Więcej zob.: R. Śliwa, Regulacja bodźcowa w telekomunikacji, 
TiTI 2013, nr 3–4 (w druku).
7 F. Gilardi, Principal-Agent Models Go to Europe: Independent Regulatory Agencies as Ultimate Step of Delegation, ECPR General Conference, 
Canterbury, UK, 6–8 September 2001.
8 J.E. Stiglitz, Principal and Agent, [w:] J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (red.), The New Palgrave Dictionary of Economics, Macmillan, London  
1987.
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mocodawcy określanych jako negatywna selekcja9 i pokusa nadużycia10. Kluczowym elemen-
tem kontraktu zawieranego między mocodawcą a pełnomocnikiem byłaby użyteczność wysiłków 
pełnomocnika w działaniu zgodnym z celami mocodawcy, nie mniejsza niż użyteczność każdego 
innego wariantu wysiłku pełnomocnika oraz użyteczność pracy dla mocodawcy, a co najmniej taka 
jak użyteczność jakiejkolwiek innej pracy. Konstrukcja doskonałego i pełnego kontraktu między 
pełnomocnikiem i mocodawcą łagodzi problemy negatywnej selekcji i pokusy nadużycia. Z po-
wodu ograniczonej racjonalności i zachowań oportunistycznych problemy selekcji negatywnej 
i pokusy nadużycia przybierają na sile, natomiast kontrakty możliwe do skonstruowania w rze-
czywistości są zawsze niekompletne na skutek nieplanowanych zdarzeń. Główna hipoteza teorii 
mocodawca–pełnomocnik sprowadza się do stwierdzenia, że mocodawca będzie podejmował 
wszelkie próby prowadzące do minimalizacji strat11 wynikających z negatywnej selekcji i pokusy 
nadużycia (straty agencyjne), a zatem będzie dążył do przekazywania pełnomocnikowi zadań 
o zbieżnych celach oraz, jeśli kontrola ex ante okaże się słaba, będzie zwiększał kontrolę ex post, 
aby obniżyć pokusę nadużycia12.

Najbardziej intrygującym elementem zależności agencyjnych (mocodawca–pełnomocnik) 
jest stopień rozbieżności celów mocodawcy i pełnomocnika. Ich współpraca dąży do wypracowy-
wania wyższych poziomów produktywności. Stąd większa spójność celów sprzyja kształtowaniu 
relacji agencyjnej. Mocodawca polega na pełnomocniku, gdy ich interesy stają się w jakiś sposób 
zbieżne. Sytuacja taka jest gwarantem odpowiedniej intensywności wysiłku oraz podejmowania 
właściwych decyzji. Koszty wynikające z monitorowania i konfliktów są natomiast redukowane.

Delegowanie zadań do niezależnych agencji regulacyjnych rodzi jednakże potrzebę mody-
fikacji standardowej wersji analizy opartej na relacjach mocodawca–pełnomocnik. Delegacja do 
formalnie niezależnej instytucji nie może być wyjaśniana z punktu widzenia standardowej relacji 
mocodawca–pełnomocnik13, ponieważ w przypadku niezależnych agencji regulacyjnych to właśnie 
rozdźwięk między preferencjami pełnomocnika i mocodawcy warunkuje tę niezależność. Z kolei 
możliwość nasilania kontroli ex post, będącej reakcją na odstępstwa pełnomocnika od preferencji 
mocodawcy, wpływa na brak niezależności (chociaż formalna niezależność nie pociąga za sobą 
braku kontroli).

Obecny etap rozwoju sektora telekomunikacyjnego w Polsce cechuje potrzeba dalszego two-
rzenia warunków proinwestycyjnych sprzyjających sektorowi prywatnemu. Traktując niezależność 
regulatora sektorowego jako kluczową zmienną poziomu inwestycji w sektorze, odzwierciedlającą 
większą wiarygodność, mniejszą niepewność polityczną oraz bardziej stabilne instytucjonalne 

 9 Negatywna selekcja w regulacji wyłania się, kiedy pełnomocnik posiada większy niż mocodawca zasób informacji na temat zmiennych egzoge-
nicznych (możliwości wyboru technologii, trudności w realizacji pewnych zadań wytwórczych, charakteru popytu i kosztów, możliwości wprowadzania 
nowych produktów, przedsięwzięć itp.). Pokusa nadużycia natomiast ujawnia się, kiedy istnieją zmienne endogeniczne nieznane mocodawcy w chwili 
zawierania umowy – pełnomocnik może podejmować aktywności mające wpływ na koszty produkcji, jakość wytwarzanych usług, wartość podejmowanych 
działań itp., które nie są obserwowalne dla mocodawcy. Nieobserwowalność działań pełnomocnika może zapobiec efektywnemu rozwiązaniu konfliktu 
interesu, ponieważ żaden egzekwowalny kontrakt nie może określić dokładnie tego, jakie działania powinny być podjęte przez pełnomocnika. Natężenie 
asymetrii informacji odgrywa krytyczną rolę w projektowaniu optymalnych bodźców w umowie odnoszącej się do relacji agencyjnych. W warunkach 
istnienia pokusy nadużycia czy negatywnej selekcji, kiedy działania pełnomocnika nie mogą być skutecznie monitorowane, mocodawca ma do wyboru 
ulepszanie systemu informacyjnego (m.in. przez budżetowanie, sprawozdawczość, działanie nadzoru) lub konstruowanie umów związanych z efekta-
mi. Zob. D.E.M. Sappington, D.L. Weisman, Designing Incentive Regulation for the Telecommunications Industry, AEI Studies in Telecommunications 
Deregulation, Cambridge, MA–Washington, DC 1996.
10 F. Gilardi, Principal-Agent Models…
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 J. Bendor, A. Glazer, T. Hammond, Theories of Delegation, „Annual Review of Political Science” 2001, Vol. 4, s. 235–269; F. Gilardi, D. Braun, 
Delegation from Principal-Agent Perspective: A Literature Review, „Politische Vierteljahresschrift” 2002, Vol. 43(1), s. 147–161.
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otoczenie inwestycji infrastrukturalnych, przedstawiono propozycję analizy polityki regulacyjnej 
przez pryzmat relacji między ważnymi grupami podmiotów występujących w tym sektorze. Właściwa 
kwalifikacja grup podmiotów i analiza zachodzących między nimi relacji oraz zidentyfikowanie sił 
rządzących ich zachowaniami w głównej mierze warunkuje powodzenie działalności regulacyjnej 
w sektorze. Pobudzenie inwestycji infrastrukturalnych zależy w dużym stopniu od utrzymania nie-
zależnej władzy regulacyjnej w sektorze, przy czym niezależność ta odnosi się do regulowanych 
przedsiębiorstw, a także społeczeństwa i sfery politycznej.

Artykuł stanowi próbę przedstawienia zarysu analizy polityki regulacyjnej przez pryzmat re-
lacji ujawniających się między podmiotami w procesie regulowania sektora telekomunikacyjnego. 
Na tle rozbieżności celów reprezentowanych przez różne kategorie podmiotów ukazano relacje 
pojawiające się w procesie regulacji sektorowej, których właściwy kształt wpływa na efektywność 
przedsiębiorstw sektora oraz dobrobyt konsumentów usług.

II. Niezależność agencji regulacyjnej wobec grup interesów
Oddanie zadań w obszarze działania o znaczącym potencjale społecznym w ręce utalento-

wanych, doświadczonych i zdeterminowanych osób powinno prowadzić do uzyskania korzyści 
z podziału pracy i specjalizacji. Niezależne agencje regulacyjne jako publiczne organizacje, które 
nie odpowiadają bezpośrednio przed wyborcami i wybranymi przez społeczeństwo politykami, 
mają możliwość realizowania prawnego mandatu rządu wobec regulowanych przedsiębiorstw. 
Budowany w ten sposób autorytet agencji regulacyjnej powinien się opierać na jasnej wizji dzia-
łania i przejrzystości podejmowanych decyzji regulacyjnych. Niezależność agencji regulacyjnych 
trudno wkomponować w standardową wizję delegacji zbudowaną na zależności mocodawca–
pełnomocnik z uwagi na:
1) zmienność preferencji polityków w czasie, co osłabia wiarygodność zobowiązań politycznych14; 

dotyczy to zwłaszcza regulacji przedsiębiorstw użyteczności publicznej, świadczących usługi 
o szczególnym interesie gospodarczym, gdyż stworzenie i utrzymanie dobrze funkcjonujących 
rynków przyciąga prywatne inwestycje i podnosi wiarygodność zobowiązań regulacyjnych 
wobec inwestorów;

2) istnienie niepewności politycznej związanej z groźbą zaburzenia ciągłości polityki w kolejnych 
kadencjach politycznych; niezależne agencje regulacyjne obniżają poziom niepewności poli-
tycznej15, ograniczają dyskrecjonalność przyszłych polityków i przedłużają trwanie bieżących 
wyborów politycznych;

3) różnorodność instytucjonalnego kontekstu, który wpływa na stabilność polityczną, a tym sa-
mym na stopnień wiarygodności i niepewności politycznej; tzw. gracze veto16 powinni być 
uwzględniani w analizach działalności niezależnych agencji regulacyjnych z racji ważnej roli, 
jaką odgrywają, utrudniając zmiany polityki, łagodząc problemy wiarygodności i niepewności 
politycznej (funkcjonalne równoważniki delegacji)17.

14 F.E. Kydland, E.C. Prescott, Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, „Journal of Political Economy” 1977, Vol. 85(3), 
s. 473–491.
15 T.M. Moe, Political Institutions: The Neglected Side of the Story, „Journal of Law, Economics, and Organization” 1990, Vol. 6 (Special Issue), s. 213–253.
16 Koncepcja gracza veto oznacza aktora politycznego, który ma możliwość skutecznego przeciwstawienia się dokonywanym wyborom politycznym lub 
może zatrzymać zmiany stanu istniejącego. Zob. G. Tsebelis, Veto Players: How Political Institutions Work, Princeton University Press, Princeton 2002.
17 F. Gilardi, Delegation in the Regulatory State…
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Tworzenie niezależnych agencji regulacyjnych jest motywowane obawami przed przeję-
ciem polityki regulacyjnej przez silniejsze grupy nacisku, reprezentujące wąskie grupy interesów. 
Odizolowanie agencji regulacyjnej ma na celu jej zabezpieczenie w procesie wypełniania funkcji 
ochrony rozproszonych interesów społecznych czy segmentu odbiorców usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym, które byłyby narażone na różne niebezpieczeństwa bądź 
straty związane z korzystaniem z tych usług. Z powodu problemów z koordynacją wspólnych 
działań lub podejmowaniem wspólnych decyzji, a także kłopotów z niedostatkiem zasobów (ludz-
kich, finansowych) interesy tej części społeczeństwa są zagrożone w warunkach ujawnienia się 
przeważającej siły dobrze finansowanych i zorganizowanych oraz politycznie wpływowych grup 
interesu w procesie politycznym. Rolą niezależnej agencji regulacyjnej byłoby zatem skuteczne 
przeciwstawianie się naciskom grup interesów reprezentujących krótkookresowe i stronnicze cele 
oraz skoncentrowanie dostępnych zasobów ekonomicznych i prawnych na wyciąganiu wniosków 
z zachodzących zmian sektorowych w celu zabezpieczenia interesu publicznego w dłuższym 
okresie18.

Tabela 1 prezentuje ujęcie problemu niezależności regulacyjnej w standardowej relacji mo-
codawca–pełnomocnik oraz w zmodyfikowanej wersji delegacji, w ramach której wyeksponowane 
zostają nie tylko konsekwencje delegacji, lecz także jej szczególne powody.

Tabela 1.  Teoretyczny zarys niezależności agencji regulacyjnej w kontekście relacji wyłaniających się 
w regulowanym sektorze

Typ relacji Korzyści Koszty

Standardowa perspektywa analizy mocodawca–pełnomocnik skoncentrowana na konsekwencjach  
delegacji (preferencje mocodawcy i pełnomocnika są zbieżne)

Mocodawca– 
–pełnomocnik

•  obniżenie kosztów transakcyjnych – 
kosztów podejmowania decyzji zwią-
zanych z opracowaniem szczegółowej 
polityki działania (osiągania celu)

•  pełnomocnik nie ma politycznych praw 
własności, pozostają one przypisane 
mocodawcy

•  dbanie o swoją reputację przez pełno-
mocnika może prowadzić do zwiększa-
nia spójności zachowania pełnomocnika 
z preferencjami mocodawcy

•  potrzeba zaprojektowania mechanizmów 
kontroli (struktur bodźcowych) w celu 
skłonienia pełnomocnika do zachowania 
zgodnego z preferencjami mocodawcy 
(powstawanie kosztów agencji wyni-
kających z działań mocodawcy moty-
wujących agentów do realizacji celów 
mocodawcy lub strat wynikających z bra-
ku uzyskania kontroli nad agentami)

•  nie pojawia się cecha niezależności 
w efekcie delegacji kompetencji

•  występowanie kosztów transakcyjnych – 
koszty podejmowania decyzji (gdy przy 
silnej niezależności istnieje możliwość 
pojawienia się rozbieżności preferencji 
między mocodawcą i pełnomocnikiem)

18 R.E. Barkow, Insulating Agencies: Avoiding Capture through Institutional Design, New York University School of Law: Public Law and Legal Theory 
Research Paper Series 2010, Working Paper no. 10–82.
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Typ relacji Korzyści Koszty

Zmodyfikowana perspektywa analizy delegacji skoncentrowana na tym, dlaczego kompetencje  
są delegowane (powody delegacji)

Regulator– 
–regulowane 
przedsiębiorstwo

•  zwiększenie wiarygodności polityki pub-
licznej (powiernictwo)

•  zachowanie ciągłości politycznej podej-
mowanych działań regulacyjnych

•  surowe wymogi proceduralne wynikają-
ce z niezależności, w tym jasne proce-
dury uchylania decyzji regulatora

•  konieczność współistnienia odpowie-
dzialności i przejrzystości (uzasadniania 
swoich decyzji)

•  ograniczanie dyskrecjonalności re-
gulatora poprzez wysokie znaczenie 
przypisywane reputacji zawodowej, 
kompetencjom

•  szeroki (szerszy niż agent) zakres swo-
body powiernika w doborze środków 
działania

•  egzekwowanie odpowiedzialności na 
podstawie osiągniętych wyników dzia-
łań – koszty procesu nadzoru (umowa, 
sprecyzowany cel, wskaźniki wyników, 
zachęty ex ante i sankcje ex post)

Społeczeństwo– 
–regulator

•  zwiększenie wiarygodności polityki pub-
licznej (powiernictwo)

•  surowe wymogi proceduralne wyni-
kające z niezależności; konieczność 
komplementarności niezależności 
i odpowiedzialności

•  konieczność współistnienia odpowie-
dzialności i przejrzystości (uzasadniania 
swoich decyzji); ograniczanie dyskre-
cjonalności regulatora poprzez wysokie 
znaczenie przypisywane reputacji zawo-
dowej, kompetencjom

•  zagrożenie przejęciem przez lobby 
sektorowe

•  problem legitymizacji politycznej 
ważnych społecznie decyzji (koszt 
powiernika)

Politycy– 
–regulator

•  czerpanie z wiedzy i doświadcze-
nia ekspertów agencji, podniesienie 
wiarygodności

•  zachowanie ciągłości politycznej podej-
mowanych działań regulacyjnych

•  mniejsza motywacja polityków do 
osiągania jedynie doraźnych celów 
politycznych

•  ograniczanie dyskrecjonalności re-
gulatora poprzez wysokie znaczenie 
przypisywane reputacji zawodowej, 
kompetencjom

•  wzmacnianie wiarygodności i ciągłości 
podjętej linii politycznej dzięki istnieniu 
sił społeczno-gospodarczych w postaci 
graczy veto (kontekst instytucjonalny)

•  odmienność pożądanych politycznie  
i de facto wprowadzanych polityk

•  problem legitymizacji politycznej 
ważnych społecznie decyzji (koszt 
powiernika)

Źródło: opracowanie na podstawie F. Gilardi, Principal-Agent Models Go to Europe: Independent Regulatory Agencies as Ultimate Step of Delegation, 
ECPR General Conference, Canterbury, UK, 6–8 September 2001; G. Majone, Wiarygodność polityki: dlaczego jest ważna i jak można ją osiągnąć, 
[w:] A. Surdej (red.), Analiza ekonomiczna w polityce publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
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Ważnym problemem związanym z delegacją kompetencji i zadań do powiernika jest legi-
tymizacja instytucji powierniczej. Wynika on z braku możliwości przeniesienia demokratycznej 
legitymizacji z polityków na powiernika (czy agenta). Przyjmuje się, że legitymizacja ta następuje 
w rezultacie utworzenia instytucji regulacyjnej (powiernika) na mocy demokratycznie przyjętej 
ustawy, która określa specyfikę wyboru urzędników, sposób uzasadniania ich decyzji czy podle-
głość kontroli (legitymizacja proceduralna). Ponadto dąży się do zachowania spójności polityki, 
precyzyjnego określenia granic wykorzystywania kompetencji, co jest wykazywane na podsta-
wie osiąganych wyników (legitymizacja merytoryczna). Tego typu dostosowania funkcjonowania 
instytucji niewiększościowych mogą uzasadniać ich istotną rolę w dbałości o interes społeczny 
i przyczyniać się do usprawnienia procesu demokratycznego, a także do zwiększania jego trans-
parentności, w tym m.in. przewidywalności19.

III. Międzypodmiotowe zależności w sektorze regulowanym

1. Relacje regulowane przedsiębiorstwo–regulator

Zależności występujące w regulacji sektora można zobrazować za pomocą trzech struktur 
relacyjnych: relacji występujących między regulowanym przedsiębiorstwem a regulatorem, re-
lacji ujawniających się między regulatorem a społeczeństwem oraz relacji między regulatorem 
a politykami.

Istnienie asymetrii informacji na rynkach telekomunikacyjnych warunkuje rozbieżność celów 
producenta (regulowanych operatorów telekomunikacyjnych) i konsumenta (odbiorców usług te-
lekomunikacyjnych), pracowników agencji regulacyjnych i społeczeństwa, polityków i regulatora.

W relacji regulowanej przedsiębiorstwo–regulator naturalnym zachowaniem operatora jest 
dążenie do maksymalizowania zysku kosztem dobrobytu konsumenta. Dlatego warunki konku-
rencji rynkowej są dla producenta niepożądane, a przy niechronionej konkurencji otrzymuje on 
silne naturalne bodźce do pozyskiwania jak największej władzy gospodarczej, mającej sprzyjać 
podnoszeniu cen, obniżaniu presji wzrostu jakości usług, szukaniu źródeł obniżki kosztów czy 
zwiększaniu produktywności czynników wytwórczych. Celem konsumenta jest natomiast maksy-
malizacja użyteczności, głównie poprzez możliwość nabywania dóbr po niższych cenach i o wyż-
szej jakości, który to cel zabezpieczany jest przez chronioną konkurencję. Uwarunkowania m.in. 
monopolu naturalnego czy istota usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym wymu-
szają na polityce publicznej prowadzenie działań regulacyjnych, które dążyłyby do internalizacji 
asymetrii informacji pojawiającej się w relacji między regulowanym przedsiębiorstwem a regula-
torem występującym w imieniu odbiorców usług regulowanego przedsiębiorstwa. Ograniczenia 
informacyjne regulatora, które przybierają formę pokusy nadużycia i selekcji negatywnej, a także 
wynikające z nich trudności obniżają możliwości kontroli regulatora nad regulowanym przedsię-
biorstwem i zmniejszają efektywność regulacji, w tym podwyższają koszty wynikające z detekcji 
kosztów produkcji regulowanego operatora i popytu na jego usługi.

Regulator jako agenda reprezentująca interes publiczny w ramach obowiązującego prawa 
wprowadza zasady regulacyjne, w których bierze pod uwagę istnienie prywatnej informacji da-
nej firmy o kosztach jej produkcji, w dużej mierze niewidocznych dla regulatora. Występująca 

19 Ibidem.
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asymetria informacji tworzy rozbieżność między interesem konsumentów i przedsiębiorstwa, 
prowokując w ten sposób zachowania ze strony regulatora i regulowanej firmy, które w istotny 
sposób wpływają na rynek.

Zadanie regulatora sprowadzałoby się w pierwszej kolejności do minimalizowania problemu 
braku informacji poprzez wprowadzenie mechanizmów motywujących do ich dobrowolnego ujaw-
nienia przez operatora. Asymetria informacji, choć może być zmniejszona, w pewnym stopniu 
nadal pozostaje, a kondycja operatora zależy od tworzonych bodźców cenowych do efektywne-
go i prospołecznego działania. Stąd konieczność wypracowania przez regulatora skutecznego 
schematu bodźcowego20, który równocześnie uniemożliwiałby osiąganie przez operatora renty 
informacyjnej i pobudzał do efektywnego działania. Kolejną możliwością jest promowanie umów 
długookresowych. Długookresowość umów zawieranych między operatorem i regulatorem narzuca 
jednak często potrzebę ich renegocjowania (negocjowania ex post), co w przypadku regulowanej 
firmy rodzi niepewność w kwestii wiarygodności zobowiązań regulatora. Absolutnie niezbędne jest, 
aby regulator wyraźnie określił sposób rozwiązywania ewentualnych problemów regulacyjnych, 
wskazał podmiot, który będzie je rozstrzygał, a także zadeklarował sposób, w jaki regulacja będzie 
odizolowana od arbitralności politycznej. Całkowite lub częściowe niepowodzenie regulatora na 
którymkolwiek z tych obszarów działalności regulacyjnej (likwidowania przewagi informacyjnej, 
tworzenia proefektywnościowych i prospołecznych bodźców cenowych, zabezpieczenia operatora 
przed przejęciem majątku w razie sporów regulacyjnych) będzie skutkowało nadmiernymi bądź 
niedostatecznymi stopami zysku operatora, niskim poziomem inwestycji ze strony regulowanej firmy, 
niezaspokojonym popytem i niską produktywnością z wykorzystania czynników wytwórczych21.

Badania rynku, kontrole regulowanego operatora, monitoring i audyty zewnętrzne, kreowanie 
pewnych długookresowych zobowiązań są obarczone wysokimi kosztami alternatywnymi zwią-
zanymi z ograniczeniami technicznymi czy administracyjno-prawnymi. Skuteczną alternatywą 
wydaje się tutaj wprowadzenie konkurencji (w tym konkurencji potencjalnej22) lub w miarę wiernie 
ją imitujących mechanizmów23.

2. Relacje regulator–społeczeństwo

Regulator, występujący jako reprezentant społeczeństwa, wydelegowany nadzorca, pośred-
nik informacyjny między społeczeństwem a regulowanym operatorem, staje się potencjalnym 
przedmiotem nacisków ze strony sektorowych grup interesów dysponujących znaczącą siłą go-
spodarczą. Regulator może nie wkładać wystarczającego wysiłku w gromadzenie koniecznych do 
skutecznego regulowania informacji na temat technologii, kosztów czy popytu na regulowanych 
rynkach. Może on także pozyskaną wiedzę wykorzystać w celach innych niż troska o wyższy 
dobrobyt społeczny (niższe ceny, lepsza jakość usług)24.

20 Zob. przypis 6.
21 A. Galal, B. Nauriyal, Regulating Telecommunications in Developing Countries: Outcomes, Incentives and Commitment, Policy Research Working 
Paper 1520, World Bank 1995, s. 2–4.
22 Możliwość wejścia na rynek nowych dostawców usług. Zob. W.J. Baumol, J.C. Panzar, R.D. Willig, Contestable Markets and the Theory of Industry 
Structure, Oxford University Press, New York 1982.
23 Na przykład regulacja bodźcowa. Zob. przypis 6.
24 Zapobieganie zmowom sektorowym jest szczególnie utrudnione wówczas, gdy interes pracowników agencji regulacyjnej nie jest zgodny z interesami 
konsumentów (społeczeństwa). Wykrycie zmowy jest utrudniane przez np. stosowanie praktyk quid pro quo, w ramach których obok bezpośredniego 
transferu pieniężnego regulator może wstrzymywać się od składania skarg, przyjmować propozycje finansowania działalności politycznej bądź otrzymać 
gwarancję przyszłej intratnej posady w sektorze prywatnym. Zob. J.-J. Laffont, J. Tirole, Competition in Telecommunications, MIT Press, Cambridge, 
MA 2002, s. 56.
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Niezależne agencje regulacyjne tworzono w celu uniknięcia presji ze strony pewnych grup 
społecznych (politycznych lub gospodarczych), które nadają priorytety wąskim, krótkookresowym 
interesom kosztem długookresowego dobrobytu publicznego25.

Obciążenia procesu regulacyjnego stronniczością regulatora na rzecz regulowanego przed-
siębiorstwa, czy jego klientów, można dopatrywać się w zjawiskach określających kształt układu 
sił w tym sektorze. Po pierwsze, grupy nacisku reprezentujące regulowane przemysły są dobrze 
zorganizowane i silnie finansowane w porównaniu z grupami reprezentującymi interes publiczny. 
Tworzy to mocne podstawy do ciągłego monitorowania działań agencji i podważania jakichkolwiek 
decyzji regulacyjnych wymierzonych przeciwko interesom regulowanego przedsiębiorstwa. Mimo 
że agencje regulacyjne zwykle wolą stronić od prawnych sporów z regulowanymi przedsiębior-
stwami i skupiać się na poszukiwaniu przestrzeni wzajemnej współpracy, grupy nacisku organiza-
cji reprezentujących interesy społeczne nie są w stanie zarówno finansowo, jak i organizacyjnie 
stworzyć przeciwwagi dla branżowych grup nacisku i tak jak one skutecznie monitorować regula-
cyjne posunięcia oraz podważać wszystkie decyzje regulacyjne szkodliwe dla szerokiego interesu 
społecznego. Po drugie, branżowe grupy nacisku mają mocną pozycję w procesie finansowego 
wsparcia kampanii politycznych oraz dysponują dobrym zapleczem lobbingowym. Pozycja ta za-
pewnia im wpływ na proces legislacyjny. Po trzecie, prezesi agencji regulacyjnych, przewidując 
zatrudnienie w regulowanym przedsiębiorstwie po zakończeniu pracy na stanowisku rządowym, 
często unikają posunięć, które potencjalny pracodawca mógłby uznać za restrykcyjne. Po czwarte, 
już samo istnienie asymetrii informacyjnej przedsiębiorstwa regulowanego nad regulatorem daje 
temu pierwszemu dysproporcjonalną przewagę. Niejednokrotna trudność identyfikacji pobudek 
danej decyzji regulacyjnej (pochodzących z bezprawnych presji grup nacisku bądź z niezależ-
nych ocen regulacyjnych) narzuca potrzebę uzupełniania kontroli ex post schematami kontroli 
strukturalnych (ex ante), które mają usprawnić funkcjonowanie agencji wobec jednostronnych 
presji politycznych. Chociaż całkowite wyeliminowanie polityki z procesu decyzyjnego w regulacji 
jest niemożliwe, to stworzenie buforu zabezpieczającego grupy słabe politycznie i szczególnie 
podatne na niekorzyści przed skutkami nacisków silnych branżowych grup interesu ma kluczowe 
znaczenie dla sprawnego funkcjonowania procesu regulacyjnego w całym sektorze26.

Groźba nadużyć dyskrecjonalności regulatora może zostać obniżona w warunkach dobrze 
zorganizowanych i prężnie walczących o swoje interesy grup podmiotów rynkowych na rynkach 
poddanych regulacji (graczy veto, ang. veto players)27. Dlatego widoczna staje się potrzeba po-
dejmowania działań publicznych, które zmierzałyby do tworzenia właściwego zestawu motywacji 
dla działania regulatora w interesie publicznym28. Natężenie regulacji bodźcowych, sprowadza-
jących się najczęściej do bodźcowych regulacji cen operatora, powinno być kształtowane w za-
leżności od skłonności regulatora do nadużywania posiadanych informacji. Mogłoby to oznaczać, 
że im mniej wiarygodna jest niezależność decyzji organu regulacyjnego, tym niższa siła bodź-
ców29 w kształtowaniu cen usług, poprzez mniejszą dyskrecjonalność regulatora, oddala groźbę 

25 R.E. Barkow, Insulating Agencies…
26 Ibidem.
27 J.-J. Laffont, J. Tirole, A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, MIT Press, Cambridge, MA–London, UK 1993, s. 499.
28 J.-J. Laffont, The New Economics of Regulation Ten Years After, „Econometrica” 1994, Vol. 62(3), s. 528.
29 Regulacja odbywa się z mniejszym naciskiem na regulacyjne ustalanie pułapu cen, a z większym na koszty ponoszone w celu wyświadczenia 
usługi (przy metodzie kosztowej motywacja regulowanego operatora do zwiększania efektywności i obniżania cen jest słabsza, a rola regulatora, w tym 
potrzeba jego dyskrecjonalności, mniejsza).
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nadużycia posiadanych przez regulatora informacji. Użycie mechanizmów o silnych bodźcach30 
w warunkach dużego zagrożenia wpływami na decyzje regulatora tworzy potrzebę uzupełniania 
mechanizmu regulacji dodatkowymi instrumentami monitorującymi.

Skuteczne działania publiczne służące do internalizacji asymetrii informacji w obszarze re-
lacji regulator–społeczeństwo to m.in. organizowanie otwartych debat na temat poszczególnych 
(zwłaszcza spornych) kwestii regulacyjnych, upowszechnienie dokumentów konsultacji regula-
cyjnych, tworzenie możliwości odwoływania się do niezależnych procedur, składanie wyjaśnień 
dotyczących podejmowanych decyzji regulacyjnych31, aktywizowanie grup różnych interesów 
w sektorze.

3. Regulacje regulator–politycy

Problem relacji regulator–politycy, występujących w procesie regulacji sektora, pojawia 
się w związku z powierzeniem regulatorowi przez władze państwa (rząd lub parlament) pewnej 
wiązki uprawnień i zadań. Politycy przekazują kompetencje regulacyjne regulatorom. Obniżenie 
kosztów decyzyjnych, scedowanie na regulatora odpowiedzialności za błędne i niepopularne de-
cyzje publiczne, podniesienie poziomu wiarygodności prowadzonej polityki regulacyjnej, a co za 
tym idzie – zwiększenie spójności działań w czasie oraz zmniejszenie niepewności politycznej to 
najistotniejsze przesłanki stojące za procesem stopniowego przesuwania się władzy publicznej 
od polityków do agencji eksperckich32.

Powierzenie regulatorom procesu decyzyjnego na szybko zmieniających się i kompleksowych 
obszarach gospodarczych wynika głównie z potrzeby eksperckiego podejścia do podejmowania 
ważnych społecznie decyzji. Apolityczny charakter regulatora ma zapewnić działanie opierające 
się na zdobytych informacjach, a nie na polityce. Jednak mimo niemożności całkowitego wyizo-
lowania politycznego agencji regulacyjnej (szczególnie w odniesieniu do przyznanej jej władzy 
dyskrecjonalnej) podejmowane są starania o nadanie takiego kształtu działaniom agencji, aby 
w regulacyjnych procesach decyzyjnych siła ekspertyz przeważała nad siłą polityki33.

Duża rozbieżność celów regulatora i polityków prowadzi do biurokratycznego dryfu (silnego 
parcia pełnomocnika do wdrażania w życie polityki różnej od tej forsowanej przez mocodawcę). 
Mimo możliwości zastosowania kontroli wyprzedzającej i następczej (ex ante i ex post) czy różnych 
form organizacji przekazywania kompetencji, mogą ujawnić się pewne koszty delegacji wynika-
jące z odmienności pożądanych politycznie i prowadzonych de facto rodzajów polityki. Ważnym 
aspektem delegacji uprawnień, wypływającym głównie z cechy niezależności regulatora, jest 
staranie o wzrost wiarygodności34. Odpowiedni poziom wiarygodności zobowiązań w odniesie-
niu do rozsądnej stopy zwrotu z kapitału warunkuje konieczny (dla zaspokojenia popytu) poziom 

30 Zastosowanie np. regulacji pułapem cenowym, w ramach którego regulator, mogąc ustalić poziom ceny usługi (koszyka usług), którego regulowane 
przedsiębiorstwo nie może przekroczyć, ma niebagatelny wpływ na poziom zysków operatora i dobrobyt konsumentów, na stopień konwergencji celów 
producenta i konsumenta w sektorze.
31 J.-J. Laffont, J. Tirole, Competition in Telecommunications, MIT Press, Cambridge, MA 2001, s. 58–60.
32 G. Majone, Strategy and Structure: The Political Economy of Agency Independence and Accountability, [w:] Designing Independent and 
Accountable Regulatory Authorities for High Quality Regulation, Proceedings of an Expert Meeting in London, OECD, 2005; F. Gilardi, Delegation in 
the Regulatory State…; M.P. Fiorina, Legislative Choice of Regulatory Forms: Legal Process or Administrative Process?, „Public Choice” 1982, No. 39,  
s. 33–71.
33 R.E. Barkow, Insulating Agencies…
34 G. Majone, Two Logics of Delegation: Agency and Fiduciary Relations in EU Governance, „European Union Politics” 2001, Vol. 2(1), s. 103–122; 
A. Surdej (red.), Analiza ekonomiczna…, s. 95. Problem podnoszenia wiarygodności polityki regulacyjnej przenoszony jest na relacje mocodawca (polity-
cy) – powiernik (regulator). Zob. G. Majone, Nonmajoritarian Institutions and the Limits of Democratic Governance: A Political Transaction-Cost Approach, 
„Journal of Institutional and Theoretical Economics” 2001, Vol. 157(1), s. 57–78; A. Surdej (red.), Analiza ekonomiczna…, s. 100–106.
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inwestycji oraz rozwijanie innowacji technologicznych. Kluczowe we wzmacnianiu wiarygodności 
jest skuteczne działanie niezawisłych sądów oraz profesjonalna obsługa procesu regulacyjnego 
przez nastawioną na cele, wypełnianie norm postępowania i rozwijanie swojej kariery zawodowej 
biurokrację regulacyjną.

IV. Zabezpieczanie pożądanych zachowań wobec możliwości 
koncentracji siły gospodarczej w sektorze telekomunikacyjnym  

w Polsce
Inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce zależą średnio w ponad 55% (lata 

2009–2013) od poziomu wydatków inwestycyjnych operatora zasiedziałego GK TP SA (Orange)35.

Wykres 1.  Wydatki inwestycyjne w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce, CAPEX TP SA w latach 
2007–2012 (w mln zł)
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34 G. Majone, Strategy and Structure: The Political Economy of Agency Independence and Accountability, [w:] Designing 
Independent and Accountable Regulatory Authorities for High Quality Regulation, Proceedings of an Expert Meeting in London, 
OECD, 2005; F. Gilardi, Delegation in the Regulatory State…; M.P. Fiorina, Legislative Choice of Regulatory Forms: Legal 
Process or Administrative Process?, „Public Choice” 1982, No. 39, s. 33–71. 
35 R.E. Barkow, Insulating Agencies… 
36 G. Majone, Two Logics of Delegation: Agency and Fiduciary Relations in EU Governance, „European Union Politics” 2001, 
Vol. 2(1), ss. 103–122; A. Surdej (red.), Analiza ekonomiczna…, s. 95. Problem podnoszenia wiarygodności polityki regulacyjnej 
przenoszony jest na relacje mocodawca (politycy) – powiernik (regulator). Zob. G. Majone, Nonmajoritarian Institutions and the 
Limits of Democratic Governance: A Political Transaction-Cost Approach, „Journal of Institutional and Theoretical Economics” 
2001, Vol. 157(1), ss. 57–78; A. Surdej (red.), Analiza ekonomiczna…, s. 100–106. 
37 Netia, czyli kolejny najważniejszy pod względem wielkości operator telekomunikacyjny, była w ostatnich latach 
odpowiedzialna za średnio 4,9% inwestycji (w latach 2009–2012). 
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Źródło: http://analizy.bgz.pl/information/news/id/66987/title/nak-ady-inwestycyjne-tpsa-w-en-roku-maj-by-mniejsze-ni-e-mld-z; http://www.orange-ir.pl/
results-centre/key-financial-data.aspx?sc_lang=pl-PL.

Wykres 1 ilustruje spadający trend wydatków inwestycyjnych (CAPEX) w GK TP SA (Orange) 
z nieznacznym zachwianiem trendu w latach 2009–2010 (co wynikało ze skutecznego w tym 
aspekcie wdrożenia nowego narzędzia regulacyjnego, jakim była groźba separacji funkcjonalnej). 
Zapowiedzi dalszych planów inwestycyjnych głównego prywatnego gracza inwestycyjnego w sek-
torze telekomunikacyjnym w Polsce wskazują na pogłębianie się spadkowego trendu zmian36. 
Nie sposób nie doceniać roli, jaką Orange może mieć do odegrania w kształtowaniu rozwoju kra-
jowego sektora telekomunikacyjnego oraz w formułowaniu polityki regulacyjnej w tym obszarze 
gospodarki. Zwłaszcza jeśli przyjąć, że spadkowi wydatków inwestycyjnych w sektorze towarzyszy 
wyraźnie umacniana od 2006 roku niezależność regulatora sektorowego i deregulacja rynków 
usług telekomunikacyjnych.

Deficyt środków prywatnych na inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną oraz brak za-
interesowania przedsiębiorstw współpracą publiczno-prywatną (wypływający z analiz otoczenia 
kształtowanego przez taktykę działalności państwa) i wynikające stąd duże prawdopodobieństwo 
porażki polityki aktywizowania infrastrukturalnej działalności inwestycyjnej sporej liczby małych 
i średnich przedsiębiorstw37 zarysowują bardzo realną wizję partnerstwa publiczno-prywatnego 

35 Netia, czyli kolejny najważniejszy pod względem wielkości operator telekomunikacyjny, była w ostatnich latach odpowiedzialna za średnio 4,9% 
inwestycji (w latach 2009–2012).
36 Zapowiedź spadku CAPEX do poziomu poniżej 2 mld zł. Pobrano z: http://analizy.bgz.pl/information/news/id/66987/title/nak-ady-inwestycyjne-tpsa-
-w-en-roku-maj-by-mniejsze-ni-e-mld-z (dostęp: 12.02.2013).
37 Istnieją małe szanse realizacji modelu, w ramach którego operatorzy odsprzedają sobie wzajemnie wybudowane sieci światłowodowe według 
wcześniej ustalonych zasad. Przyczyną jest brak prywatnych środków finansowych oraz słabości regulacyjne w zakresie skłonienia przedsiębiorstw 
dominujących na rynkach lokalnych do udostępnienia telekomunikacyjnej infrastruktury sieciowej, kanalizacyjnej (dostępne są natomiast skuteczne 
narzędzia regulacyjne wobec operatora zasiedziałego).
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z operatorami o dominującej sile rynkowej. Wobec tworzenia konkurencji infrastrukturalnej siła 
gospodarcza operatora, który jako pierwszy będzie działał na rynkach dostępu szerokopasmo-
wego, zdeterminuje kształt rozwoju szerokopasmowej komunikacji elektronicznej w Polsce na 
kolejne dekady. Operatorzy dotychczas rozdrobnieni (tj. operatorzy kablowi) wskazują także na 
konieczność koncentracji siły gospodarczej na rynkach usług telekomunikacyjnych w celu stwo-
rzenia bardziej symetrycznej gry rynkowej wobec TP SA/Orange jako elementu stymulacji stabilnej 
konkurencji infrastrukturalnej38. Za możliwością ukształtowania się na rynkach telekomunikacyj-
nych w Polsce znaczących sił gospodarczych w momencie rozwoju konkurencji infrastrukturalnej 
przemawiają m.in. następujące fakty:
1) niewystarczający potencjał finansowy małych i średnich przedsiębiorstw (MiŚ);
2) słabość w forsowaniu interesów MiŚ jako efekt relatywnej labilności politycznej;
3) niski poziom zaufania do regulatora jako rezultat transformacji instytucjonalnej oraz komplek-

sowego i dynamicznego otoczenia rynkowego sektora telekomunikacyjnego w Polsce;
4) wysoki deficyt środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne, nawet przy dużym abso-

lutnym współudziale środków publicznych (mimo znaczących kwot są one niewystarczające 
w stosunku do realnych potrzeb infrastrukturalnych i możliwości współfinansowania sektora 
prywatnego).
Wobec osłabienia możliwości intensyfikowania konkurencji usługowej39, kwestia formy po-

budzania konkurencji infrastrukturalnej w warunkach podlegającej transformacjom instytucjonal-
nym gospodarki Polski pozostaje nadal w dużym stopniu otwarta. Zarówno regulator, jak i inne 
instytucje działające w obszarze rozwoju sektora telekomunikacyjnego wykazują rosnącą świa-
domość konieczności redefiniowania dotychczas stosowanych narzędzi stymulujących. Wśród 
takich instytucji, jak Komisja Europejska czy regulatorzy komunikacji elektronicznej niektórych 
państw można zaobserwować większe zainteresowanie koncepcją partnerstwa z dużymi ope-
ratorami telekomunikacyjnymi (często operatorami zasiedziałymi) lub znaczącymi jednostkami 
samorządu terytorialnego (dalej: jst) na rzecz realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej40. 
W analizach sektora telekomunikacyjnego wskazuje się również na luźną formę oligopolu (za-
miast monopolu i silnej konkurencji) jako struktury rynkowej sprzyjającej inwestycjom i innowacjom 
telekomunikacyjnym41.

Warunki rozwoju polskiego sektora telekomunikacyjnego, ze względu na wyraźne zapóź-
nienie infrastrukturalne i niewielkie szanse na mocne finansowe wsparcie publiczne, aktualizują 
potrzebę współudziału inwestycyjnego sektora prywatnego.

Dotychczasowa porażka inwestycji w sieci szkieletowe na poziomie finansowania województw, 
a także obawy o efektywność alokacyjną dużej ilości środków publicznych kierowanych szerokim 
strumieniem do jst skłaniają do niezbyt optymistycznych wniosków. Ujawnianie się wyraźnych asy-
metrii w funkcjonowaniu uczestników rynków telekomunikacyjnych oraz zjawisko koncentrowania 
siły gospodarczej na rynkach telekomunikacyjnych rodzą potrzebę analizy roli polityki regulacyjnej 
jako czujnego i wiarygodnego stróża interesów społecznych.
38 S. Boyd, Konkurencja nowej generacji i inwestycje. Pobrano z: http://www.rp.pl/artykul/966059.html (dostęp: 10.11.2013); http://www.telepolis.pl/
wiadomosci/pytel-stworzmy-jednego-operatora-infrastrukturalnego-dla-800-mhz,2,3,29026.html (dostęp: 10.11.2013).
39 S. Piątek, Nowa strategia regulacyjna na rynku telekomunikacyjnym, iKAR 2012, nr 6(1).
40 M. Fereniec, Agenda Cyfrowa wymaga nowego podejścia. Pobrano z: http://www.rp.pl/artykul/959806.html?print=tak&p=0 (dostęp: 10.12.2012); 
P. Marciniak, Samorządowa Agenda Cyfrowa 2020. Pobrano z: http://www.rp.pl/artykul/987299.html (dostęp: 22.10.2013).
41 J.M. Bauer, Regulation, Public Policy, and Investment in Communications Infrastructure, „Telecommunications Policy” 2010, Vol. 34(1–2), s. 65–79.
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Naśladowanie konkurencji stanowi najbardziej skuteczny sposób na zwiększanie zbieżności 
celów operatorów i odbiorców ich usług (podnoszenie efektywności działania operatorów teleko-
munikacyjnych i zwiększanie dobrobytu konsumentów usług telekomunikacyjnych). Zwiększaniu 
konkurencji lub uelastycznianiu działań regulacyjnych w celu powiększenia swobody funkcjonowania 
przedsiębiorstw o znaczącej sile rynkowej towarzyszy potrzeba podniesienia dyskrecjonalności 
działań regulacyjnych. Intensyfikacja bodźców stosowanych w regulacjach42 wystawia regulatora 
na działanie silnych pokus do nadużycia posiadanych informacji. Ponadto powierzenie ważnych 
społecznie decyzji instytucji niewiększościowej narzuca konieczność oparcia funkcjonowania 
regulatora na stabilnych procedurach. Dlatego wzmocnienie transparentności procesu regula-
cyjnego jest konieczne, m.in. poprzez takie działania, jak: składanie wyjaśnień do podejmowa-
nych decyzji regulacyjnych, przejrzystość i bezstronność obowiązujących procedur, prowadzenie 
debat i otwartych przesłuchań w kwestiach najbardziej spornych społecznie, umacnianie praw  
konsumenckich.

Celem konstrukcji instytucjonalnej jest wypracowanie zestawu decyzji, nadzoru, bodźców 
i narzędzi korygujących, aby koszty powiernictwa obniżyć do jak najniższego poziomu, a uzy-
skany w ten sposób wzrost wydajności, wiarygodności i demokratycznego systemu rządzenia 
(wzrost przejrzystości, przewidywalności) uczynić istotnym czynnikiem stymulacji konkurencji 
infrastrukturalnej.

V. Zakończenie
Ciągłe zmiany technologiczne wymagają podwyższenia wrażliwości państwa na pojawiające 

się i zmieniające ułomności rynków. Obszar sektora komunikacji elektronicznej jest reprezenta-
tywnym przykładem działania państwa, w ramach którego pewna wiązka władzy wykonawczej 
oddawana jest w ręce ekspertów zatrudnionych w agencjach regulacyjnych. Wiarygodność pro-
wadzonej polityki, której towarzyszy rozbieżność celów mocodawcy (polityków, społeczeństwa) 
i pełnomocnika (regulatora), rodzi m.in. dylemat związany z politycznym umocowaniem decyzji 
regulacyjnych podejmowanych przez osoby nieobdarzone przez wyborców legitymizacją władzy 
i konieczność konstrukcji stosunków właściwych dla tego zjawiska43.

System regulacyjny ma na celu rozwiązanie problemów wynikających z działań firm o domi-
nującej sile rynkowej oraz problemów związanych z wywiązywaniem się regulatora z obowiąz-
ków wobec społeczeństwa. Problematy wymagające rozwiązania wynikają z istnienia asymetrii 
informacji oraz dotyczą tworzenia bodźców skłaniających firmy do efektywnych i społecznie op-
tymalnych działań.

Schemat 1 przedstawia istotę propozycji analiz polityki regulacyjnej w relacjach między pod-
miotami w sektorze.

42 Wyznaczanie celów co do osiągania danych poziomów cen, swoboda operatora co do osiągania tego celu, konsekwencja regulatora w pozosta-
wianiu operatorowi wypracowanego zysku, ostrożność regulatora w nienarażaniu operatora na straty, wiarygodne procedury niezależnego dochodzenia 
racji w sporach regulacyjnych.
43 Ibidem, s. 100.
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Schemat 1. Zarys istoty analiz polityki regulacyjnej z punktu widzenia relacji międzypodmiotowych

12	  

społeczeństwa. Problematy wymagające rozwiązania wynikają z istnienia asymetrii informacji oraz dotyczą 
tworzenia bodźców skłaniających firmy do efektywnych i społecznie optymalnych działań. 

Schemat 1 przedstawia istotę propozycji analiz polityki regulacyjnej w relacjach między podmiotami 
w sektorze. 
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Schemat 1. Zarys istoty analiz polityki regulacyjnej z punktu widzenia relacji międzypodmiotowych 
Źródło:  

 
Centralnym elementem analiz relacji zachodzących między podmiotami w regulowanym sektorze 

jest ich charakter wynikający z istnienia asymetrii informacji (tym silniejszej, im sektor silniej 
skoncentrowany) i potrzeby stymulacji bodźców, które skłaniałyby do większej efektywności 
funkcjonowania przedsiębiorstw i wyższego dobrobytu konsumentów usług. 

Dwa zaprezentowane typy sektorowych problemów regulacyjnych (istnienie asymetrii informacji i 
potrzeba tworzenia bodźców) mogą stanowić przedmiot analizy polityki państwa w relacjach 
zarysowujących się między regulatorem i regulowanymi przedsiębiorstwami, regulatorem i społeczeństwem 
oraz regulatorem i politykami. Użyteczność tego typu analiz miałaby się sprowadzać do wyostrzenia 
specyfiki polityki regulacyjnej w silnie zmieniających się uwarunkowaniach funkcjonowania sektorów, 
szczególnie tych poddanych głębokiej penetracji w zakresie zastosowań nowych technologii (np. sektor 
telekomunikacyjny). Ujawniające się potrzeby redefinicji celów i narzędzi regulacyjnych, a także 
utrzymujący się stan otwartości w przyjmowaniu konkretnych modeli podejść regulacyjnych zmierzających 
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Źródło: opracowanie własne.

Centralnym elementem analiz relacji zachodzących między podmiotami w regulowanym 
sektorze jest ich charakter wynikający z istnienia asymetrii informacji (tym silniejszej, im sektor 
silniej skoncentrowany) i potrzeby stymulacji bodźców, które skłaniałyby do większej efektywności 
funkcjonowania przedsiębiorstw i wyższego dobrobytu konsumentów usług.

Dwa zaprezentowane typy sektorowych problemów regulacyjnych (istnienie asymetrii informa-
cji i potrzeba tworzenia bodźców) mogą stanowić przedmiot analizy polityki państwa w relacjach 
zarysowujących się między regulatorem i regulowanymi przedsiębiorstwami, regulatorem i społe-
czeństwem oraz regulatorem i politykami. Użyteczność tego typu analiz miałaby się sprowadzać 
do wyostrzenia specyfiki polityki regulacyjnej w silnie zmieniających się uwarunkowaniach funk-
cjonowania sektorów, szczególnie tych poddanych głębokiej penetracji w zakresie zastosowań 
nowych technologii (np. sektor telekomunikacyjny). Ujawniające się potrzeby redefinicji celów 
i narzędzi regulacyjnych, a także utrzymujący się stan otwartości w przyjmowaniu konkretnych 
modeli podejść regulacyjnych zmierzających do zwiększania powszechnego dostępu szerokopas-
mowego (infrastruktura) oraz kreowania popytu na usługi szerokopasmowe (Europejska Agenda 
Cyfrowa) mogą dodatkowo zaciemniać omawiany problem. Przedstawiona propozycja analizy 
polityki poprzez badania ujawniających się relacji międzypodmiotowych pozwala w dużym stopniu 
zapobiec temu zjawisku.
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Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji. 
Sąd Najwyższy – I półrocze 2013 r. 

Postanowienia – o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt III SK)

Lp
Sygnatura. Data.
Przedmiot sporu. 

Strony itd.

Najważniejsze wskazane 
zagadnienia prawne

Uzasadnienie

1. 31/12 2013.03.06

Telekomunikacja 
Polska SA przeciw-
ko Prezesowi UKE

o nałożenie kary 
pieniężnej
•  Wyrok SA 

z 03.02.2012

•  Wyrok SOKiK 
z 18.04.2011

•  Decyzja Prezesa 
z 21.02.2007

skarga kasacyjna 
strony pozwanej

Czy nakładając w drodze de-
cyzji karę pieniężną na pod-
stawie art. 209 Pt i ustalając 
jej wysokość zgodnie z art. 
210 ust. 2 Pt Prezes może 
w decyzji wymierzyć karę za 
jeden czyn, czy dopuszczalne 
jest wymierzenie w decyzji 
kary za więcej niż jedno na-
ruszenie Pt oraz czy w ta-
kim przypadku powinien on 
wskazywać wysokość kary za 
każde z naruszeń i wysokość 
kary łącznie?

Skarga kasacyjna nie kwalifikowała się 
do merytorycznego rozpoznania – brak 
odpowiedniego uargumentowania sfor-
mułowanych problemów prawnych wraz 
z propozycją ich rozwiązania w sposób 
odmienny od zapatrywań wyrażonych 
w wyroku SA. Wysokość kary pieniężnej 
musi być połączona z konkretnym czy-
nem wymienionym w art. 209 ust. 1 Pt. 
Problem prawny nie ma waloru istotnego 
zagadnienia prawnego.

2. 32/12 2013.03.06

Polska Telefonia 
Cyfrowa Sp. z o.o. 
(obecnie SA) prze-
ciwko Prezesowi 
UKE 

o zmianę umowy
•  Wyrok SA 

z 29.11.2011

•  Wyrok SOKiK 
z 21.12.2010

•  Decyzja Prezesa 
z 12.02.2009

skarga kasacyjna: 
strony pozwanej 
i zainteresowanego 
Cyfrowego Polsatu 
SA

Pozwany:

1. Czy niezrealizowanie przez 
przedsiębiorcę o znaczącej 
pozycji rynkowej obowiązków 
regulacyjnych (niestosowania 
w umowach o dostępie opłat 
za zakańczanie połączeń 
ustalonych w oparciu o pono-
szone koszty) stanowi wyjąt-
kowy wypadek, wymagający 
pilnego działania i uzasad-
niający wydanie decyzji na 
6 miesięcy bez postępowania 
konsultacyjnego?

Zainteresowany:

2. Czy sąd może powoływać 
się na przepis prawa krajo-
wego, który nieprawidłowo 
transponuje przepisy prawa 
wspólnotowego (art. 17 Pt)?

Odmowa przyjęcia skarg kasacyjnych do 
rozpoznania.

1. Problem wyjaśniony w wyroku SN 
z 18.05.2012, III SK37/11 (potrzeba pilne-
go działania powinna być rozpatrywana 
przez pryzmat wymienionego w art. 17 Pt 
zagrożenia dla konkurencji lub interesów 
nabywców usług telekomunikacyjnych 
o kwalifikowanym charakterze – bezpo-
średnie i poważne zagrożenie).

2. Zagadnienie niestosowania prze-
pisów prawa krajowego z powodu ich 
sprzeczności z prawem unijnym roz-
strzygnięte w orzecznictwie SN (np. 
wyrok SN z 10.02.2006, III CSK 112/05). 
Zainteresowany nie wykazał występowa-
nia publicznoprawnej potrzeby rozpozna-
nia sprawy przez SN orzekający jako sąd 
kasacyjny. 
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3. 35/12 2013.03.20

Polska Telefonia 
Cyfrowa SA prze-
ciwko Prezesowi 
UKE 

o zmianę umowy
•  Wyrok SA 

z 14.02.2012

•  Wyrok SOKiK 
z 28.01.2011

•  Decyzja Prezesa 
z 12.02.2009

skarga kasacyjna: 
strony pozwanej 
i zainteresowanej 
e-T Sp. z o.o.

Pozwany:

1. Potrzeba wykładni art. 316 
§1 k.p.c. – czy w sprawach 
z odwołań od decyzji Prezesa 
sąd za podstawę orzekania 
powinien uznać stan z chwi-
li orzekania, czy wydania 
decyzji.

Zainteresowany:

2. Czy w przypadku decyzji 
terminowych sądy powinny 
procedować, mimo upływu 
terminu na jaki decyzje zo-
stały wydane, czy z uwagi na 
bezprzedmiotowość proceso-
wania wydać postanowienie 
o umorzeniu postępowania?

Skargi kasacyjne nie kwalifikowały się do 
merytorycznego rozpoznania. Nie wyka-
zano występowania istotnych zagadnień 
prawnych.

1. W przedmiocie dopuszczalności i ogra-
niczeń w stosowaniu art. 316 §1 k.p.c. 
w sprawach z zakresu regulacji teleko-
munikacji SN wypowiadał się wielokrotnie 
(np. wyrok SN z 20.09.2011, III SK 55/10). 

2. Problem postępowania sądowego i sto-
sowania art. 316 §1 k.p.c. w sprawach 
z odwołań od tzw. decyzji terminowych 
został rozstrzygnięty w orzecznictwie SN 
w sposób zgodny z zapatrywaniami  
wyrażonymi w zaskarżonym wyroku  
(np. postanowienie SN z 13.05.2008,  
III SK 39/07). 

4. 39/12 2013.03.20

Polska Telefonia 
Komórkowa 
Centertel Sp. z o.o. 

przeciwko 
Prezesowi UKE

o ustalenie wa-
runków dostępu
•  Wyrok SA 

z 14.02.2012

•  Wyrok SOKiK 
z 18.03.2011

•  Decyzja Prezesa 
z 16.04.2008

skarga kasacyjna: 
strony pozwanej

1. Czy przedsiębiorca wno-
szący na podstawie art. 206 
ust. 2 Pt w zw. z art. 47958 § 
1 k.p.c. odwołanie od decyzji 
wydanej w sprawie spornej, 
powołując się na uchybienia 
organu (nieprzeprowadzenie 
postępowania konsolidacyj-
nego) obowiązany jest wyka-
zywać wpływ uchybienia na 
treść rozstrzygnięcia lub czy 
uchybienie to powinno skut-
kować uchyleniem decyzji 
bez wpływu na sprawę.

2. Czy postępowanie kon-
solidacyjne powinno zostać 
przeprowadzone w każ-
dym przypadku, gdy Prezes 
wydaje decyzję o dostępie 
telekomunikacyjnym bez po-
trzeby badania, czy decyzja 
może mieć wpływ na stosunki 
handlowe między państwami 
członkowskimi, czy postę-
powanie to powinno zostać 
przeprowadzone gdy zosta-
nie wykazane, że decyzja ta 
może mieć taki wpływ.

Skarga kasacyjna nie kwalifikowała się do 
merytorycznego rozpoznania.

1. Problem rozstrzygnięty w orzecznictwie 
SN (wyrok z 24.01.2012, III SK 23/11).

2. Zagadnienie ujęte w art. 18 Pt. Przy 
jego literalnym odczytaniu nie ujaw-
nia istotnego problemu prawnego. 
Odpowiedź na pytanie jest oczywista. 
Jeśli decyzja Prezesa o dostępie teleko-
munikacyjnym może wpływać na handel 
między państwami członkowskimi, zo-
bowiązany jest on przeprowadzić postę-
powanie konsolidacyjne. Jeśli natomiast 
decyzja nie wywołuje, choćby pośrednio 
i potencjalnie takiego wpływu, to obowią-
zek przeprowadzenia postępowania kon-
solidacyjnego nie aktualizuje się. 
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5. 41/12 2013.04.04
Polkomtel SA 
przeciwko 
Prezesowi UKE
o nałożenie kary 
pieniężnej
•  Wyrok SA 

z 15.03.2012
•  Wyrok SOKiK 

z 30.06.2011
•  Decyzja Prezesa 

z 02.12.2009
skarga kasacyjna: 
strony pozwanej

Jakie powinności ciążą na 
dostawcy publicznie dostęp-
nych usług telekomunikacyj-
nych w świetle art. 59 ust. 2 
Pt w brzmieniu do 6.07.2009, 
w szczególności czy ozna-
czają zobligowanie operatora 
do umożliwienia abonentowi 
zapoznania się w przewidzia-
nym terminie ze zmianami re-
gulaminu i skorzystania przez 
niego z prawa do bezkoszto-
wego wypowiedzenia umowy 
w przypadku braku akcep-
tacji zmian, czy wystarcza-
jące jest dochowanie przez 
operatora szczególnej sta-
ranności w wykonaniu obo-
wiązku informacyjnego bez 
względu na skutek w postaci 
terminowego powiadomienia 
abonenta o zmianie w regu-
laminie i o prawie bezkoszto-
wego wypowiedzenia umowy.

Skarga kasacyjna nie kwalifikuje się do 
merytorycznego rozpoznania. Problem nie 
jest istotnym zagadnieniem prawnym w ro-
zumieniu art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. Dotyczy 
przepisu, który został objęty podstawą 
skargi z art. 3983 § 1 pkt 1 k.p.c., jednakże 
rozmija się z przepisami prawa znajdujący-
mi zastosowanie do oceny prawidłowości 
zachowania powoda i decyzji Prezesa. 
Według SA wydając decyzję Prezes nie 
udowodnił, że powód naruszył art. 209 
ust. 1 pkt 4 Pt. Zagadnienie prawne doty-
czy wykładni art. 59 ust. 2 Pt. Natomiast 
inną kwestią jest, czy abonent może 
wywieść w konkretnej sprawie określone 
uprawnienia względem przedsiębiorcy te-
lekomunikacyjnego z tytułu niedochowania 
obowiązków z art. 59 ust. 2 Pt w odniesie-
niu do abonenta, a czym innym jest kwalifi-
kacja zachowania przedsiębiorcy, o którym 
mowa w art. 59 ust. 2 Pt, jako czynu 
podlegającego karze pieniężnej z art. 209 
ust. 1 pkt 4 Pt. Rozstrzyganie jak rozumieć 
art. 59 ust. 2 Pt w kontekście sposobu, 
w jaki przedsiębiorca telekomunikacyjny 
ma wykonywać obowiązki, nie pozostaje 
w związku z podstawami, na jakich opie-
ra się wyrok. Jego rozstrzygnięcie nie ma 
znaczenia dla ewentualnego rozpoznania 
zasadności skargi kasacyjnej.

6. 52/12 2013.05.28
Polkomtel SA prze-
ciwko Prezesowi 
UKE 
o ustalenie 
warunków 
współpracy
•  Wyrok SA 

z 24.04.2012
•  Wyrok SOKiK 

z 22.09.2011
•  Decyzja Prezesa 

z 06.05.2009
skarga kasacyjna: 
strony pozwanej 
i zainteresowanej 
Telekomunikacji 
Polskiej SA

Pozwany:
Czy wydanie decyzji w spra-
wie spornej w rozumieniu 
art. 206 ust. 2 Pt na pod-
stawie art. 28 ust. 1 pkt 1–8 
Pt w zw. z art. 79 ust. 1 Pt 
powinno zostać poprzedzo-
ne procedurą analizy rynku 
z art. 21 i 22 ust. 1 pkt 1–4 
i 22 ust. 2 Pt, czy dopuszczal-
ne jest wydanie decyzji naka-
zującej połączenie sieci lub 
interoperacyjność usług bez 
przeprowadzania analizy ryn-
ku – w trybie wydania decy-
zji administracyjnej z art. 28 
ust. 1 pkt 1–8 Pt? 

Skargi kasacyjne nie kwalifikują się do 
merytorycznego rozpoznania ze wzglę-
du na wyznaczony przez Prezesa za-
kres jej rozpoznania przez SN. Zgodnie 
z dyspozycją art. 39813 § 1 k.p.c. SN jest 
związany podstawami skargi kasacyjnej. 
Podniesione zagadnienie prawne doty-
czy przepisów, które nie zostały powo-
łane jako podstawa skargi kasacyjnej. 
W konsekwencji SN, rozpoznając skargę 
kasacyjną Prezesa, nie mógłby rozstrzyg-
nąć problemu prawnego sformułowanego 
w oparciu o te przepisy Pt. 
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Wyroki (sygn. akt III SK)

Lp
Sygnatura. Data.
Przedmiot sporu. 

Strony itd.

Najważniejsze wskazane 
zagadnienia prawne

Sentencja. Uzasadnienie

1. 36/12 2013.06.21

o określenie wa-
runków udostęp-
niania danych 
abonentów
Polska Telefonia 
Cyfrowa S.A. 
przeciwko

Prezesowi UKE

•  Wyrok SA 
z 14.12.2011

•  Wyrok SOKiK 
z 7.03.2011

•  Decyzje Prezesa 
z 16.08.2007 
i z 6.11.2007

skarga kasacyjna: 
strony pozwanej 
i zainteresowanej 
Telekomunikacji 
Polskiej S.A.

Zaskarżonemu wyrokowi:

Prezes Urzędu zarzucił 
naruszenie: 

1. art. 321 k.p.c. w zw. 
z art. 391 § 1 i art. 383 
k.p.c. 

Zainteresowany zarzucił 
naruszenie:

2. art. 67 ust. 2 w zw. 
z art. 27 ust. 2, art. 28 
ust. 1 pkt 2, 4, 5 lit. b), 
art. 31 ust. 2 pkt 3 w zw. 
z art. 28 ust. 3 Pt. 

3. art. 67 Pt. przez nie-
uwzględnienie postano-
wień art. 3 ust. 1 i 2 oraz 
art. 25 ust. 2 dyrektywy 
2002/22/WE.

Oddalenie obu skarg kasacyjnych.

1. Kompetencja sądu orzekającego w spra-
wie z odwołania od decyzji Prezesa do zmia-
ny decyzji nie jest uzależniona od zawarcia 
w odwołaniu wniosku o zmianę decyzji. Sądy 
badają nie tylko legalność, ale też zasadność 
i celowość decyzji. Sąd zmienia decyzję, gdy 
uzna zarzuty odwoła-nia dotyczące nieza-
sadności lub niecelowości zastosowanego 
rozwiązania sporu między przedsiębiorca-
mi. Zgodnie z wyrokiem z 18.02.2009, III SK 
28/09, zawarte w odwołaniu żądanie zmiany 
lub uchylenia decyzji nie powin-no być utoż-
samiane z żądaniem pozwu w rozu-mieniu 
art. 321§ 1 k.p.c. Przedsiębiorca wnoszą-cy 
odwołanie domaga się udzielenia ochrony 
prawnej przez dokonanie oceny zgodności 
z prawem wydanej decyzji. SOKiK weryfikuje 
czy Prezes wydając decyzję nie uchybił wy-
mogom prawa materialnego lub nie naruszył 
gwarancji proceduralnych wynikających z Pt. 

2. Z powołanych przepisów nie wynika obo-
wią-zek nieodpłatnego udostępniania przez 
powoda danych na potrzeby OSA.

3. Przepisy dyrektywy stanowią o świadcze-
niu usług powszechnych „po przystępnej 
cenie”, co jest formułą na tyle szeroką, że 
ustalona przez SA odpłatność nie uzasadnia 
przyjęcia założe-nia, że w wyniku jej wpro-
wadzenia, zaintereso-wany będzie świad-
czył usługę OSA po cenie, która nie będzie 
przystępna.
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Sąd Apelacyjny – I półrocze 2013

D. Orzeczenia w sprawach z zakresu telekomunikacji (sygn. akt VI ACa)

Lp

Sygnatura. Data. 
Powód.

Decyzja Prezesa 
UKE wraz 

z sentencją.

Sentencja i uzasadnienie  
wyroku SOKiK

Sentencja i uzasadnienie  
wyroku SA

1. 937/12 2013.01.15

(…) sp. z o.o. w W. 
(poprzednio (…) 
S.A. w W. przy 
udziale zaintere-
sowanej (…) S.A. 
w W. 

Decyzja 
z 6.05.2009 

o ustalenie warun-
ków współpracy

SOKiK oddalił odwołanie.

Prezes jest uprawniony do wydawa-
nia rozstrzygnięć wobec przedsię-
biorstw, które na rynku nie posiadają 
znaczącej pozycji. Art. 79 Pt nakłada 
obowiązki inne niż te, wskazane jako 
wynikające ze znaczącej pozycji 
rynkowej. Dla wydania decyzji nie 
było konieczne badanie czy na ryn-
ku usług strona umowy ma pozycję 
znaczącą i związane z tym obowią-
zki regulacyjne. Nietrafny zarzut 
nieprzeprowadzenia postępowania 
konsolidacyjnego. 

SA oddalił apelację.
Uznał trafność ustaleń faktycz-
nych i oceny prawnej SO. Istnienie 
obowiązku negocjacji w sprawie 
umowy o dostępie w zakresie po-
łączenia sieci, uprawnia Prezesa, 
w razie nie podjęcia negocjacji 
lub nie dojścia do porozumie-
nia, do wydania decyzji admini-
stracyjnej. Brak przesłanek do 
przeprowadzenia postępowania 
konsolidacyjnego.

2. 1093/12 
2013.01.15

(…) S.A. z siedzi-
bą w W. 

Decyzja 
z 23.04.2009

o nałożenie kary 
pieniężnej

SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję. 

W postępowaniu administracyjnym 
doszło do naruszenia art. 268a 
k.p.a. w zw. z art. 199 ust. 1 
i art. 206 ust. 1 Pt. Postępowanie 
kontrolne wszczęte przez osobę 
nieuprawnioną. Zasadny zarzut 
naruszenia art. 209 ust. 1 pkt 1 Pt, 
polegający na nałożeniu kary pie-
niężnej, gdy nie zostały spełnione 
przesłanki określone w przepisie. 
Przedmiotem postępowania sądo-
wego nie było badanie zasadności 
wszczęcia postępowania kontrolne-
go, lecz istnienia podstaw faktycz-
nych lub prawnych do nałożenia 
kary pieniężnej. 

SA uchylił zaskarżony wyrok 
i przekazał sprawę SOKiK do 
ponownego rozpoznania.
SOKiK nie rozpoznał istoty spra-
wy, gdyż uznał, że postępowa-
nie kontrolne zostało wszczęte 
przez osobę nieuprawnioną. Do 
pozostałych zarzutów odniósł się 
marginalnie. W postępowaniu od-
woławczym pozwany wykazał, że 
kontrolę wszczęła osoba upraw-
niona. SO nie rozpoznał istoty 
sprawy. Ponownie rozpoznając 
sprawę rozważy on i oceni wszyst-
kie zarzuty odwołania.
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3. 1017/12 
2013.01.17

(…) Sp. z o.o. 
w W. przy udziale 
zainteresowanego 
(…) S.A. w W.

Decyzja 
z 2009.07.21

o zmianę umowy 

SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję. 

Nietrafne stanowisko powoda do-
tyczące regulacyjnego charakteru 
decyzji i konieczności postępowania 
konsolidacyjnego. W postępowa-
niu odwoławczym powód przed-
stawił dowody w postaci orzeczeń 
sądowych – decyzja MTR 2008 
została uchylona przez SOKiK co 
zostało potwierdzone wyrokiem SA. 
Prawomocne uchylenie tej decy-
zji prowadzi do uchylenia decyzji 
kształtującej wydanej w oparciu 
o nią. 

SA oddalił obydwie apelacje.
Uchylenie decyzji MTR 2008 
nastąpiło ze skutkiem ex tunc. 
Każda decyzja wydana „w opar-
ciu” o uchyloną decyzję, nawet 
jeśli data jej podjęcia wyprzedza 
orzeczenie sądu uchylające decy-
zję MTR 2008, musi być uznana 
za decyzję podjętą bez podstawy 
prawnej, a zatem podlegającą 
uchyleniu. 

4. 1024/12 
2013.01.22

(…) Sp. z o.o. 
w W. 

Decyzja 
z 6.03.2009

o umorzenie 
postępowania 
administracyjnego

SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję. 

Brak podstaw do umorzenia postę-
powania. Przedmiot sprawy istnieje. 
Jest nim wniosek o zmianę decyzji 
MTR 2007. Wyrokiem WSA doszło 
do uchylenia decyzji wygaszającej. 
Z wyroku NSA z 3.02.2011, II GSK 
59/10 wynika, że wydanie później-
szej decyzji ustalającej opłaty za 
usługi, nie czyni bezprzedmiotowym 
wcześniej wydanej decyzji usta-
lającej opłaty w innej wysokości. 
Tym samym nie upoważnia go do 
stwierdzenia wygaśnięcia decyzji na 
podstawie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. 
Za istnieniem przedmiotu decyzji 
przemawia też nadanie decyzji MTR 
2008 rygoru natychmiastowej wyko-
nalności, gdy obowiązywała decyzja 
MTR 2007. Wydanie późniejszej 
decyzji MTR nie stanowi o bezprzed-
miotowości wcześniejszej decyzji 
MTR.

SA oddalił apelację.
Dokonane przez SO ustalenia 
faktyczne są prawidłowe. Decyzja 
MTR 2007 regulowała wysokość 
stawek od 1.05.2008, zaś kolej-
na decyzja MTR 2008 dotyczyła 
okresu od 1.01.2009. Za okres od 
1.05.2008 do 31.12.2008 istnia-
ła potrzeba rozpoznania wniosku 
powoda o zmianę decyzji MTR 
2007, co nie pozwala na uznanie 
bezprzedmiotowości postępowa-
nia administracyjnego wszczętego 
na skutek wniosku powoda. 
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5. 944/12 2013.01.24

(…) S.A. z siedzibą 
w W. przy udziale 
zainteresowanej 
(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W. 

Decyzja 
z 30.09.2009

o ustalenie warun-
ków współpracy

SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję w 
niektórych punktach. 

Zasadne zarzuty naruszenia art. 15 
oraz 16 ust. 1 i 2 Pt poprzez wyda-
nie decyzji o treści odmiennej od 
projektu decyzji będącego przedmio-
tem postępowania konsultacyjnego, 
bez ponownego postępowania kon-
sultacyjnego mającego za przedmiot 
nowy projekt decyzji, a tym samym 
uniemożliwienie stronom zajęcia 
stanowiska. Zakres i waga zmian 
wprowadzonych do projektu decyzji 
uzasadniały ponowne przeprowa-
dzenie konsultacji, zaś uchybienie 
ponowienia procesu konsultacji 
odnośnie nowego projektu rozstrzyg-
nięcia należy uznać za niedopeł-
nienie obowiązku przeprowadzenia 
konsultacji.

SA uchylił zaskarżony wyrok 
i przekazał sprawę SOKiK do 
ponownego rozpoznania.
SO ograniczył się do porównania 
zapisów projektów decyzji z po-
stanowieniami ostatecznej decyzji 
i wskazania na obowiązek pod-
dania zmian dodatkowej konsul-
tacji, której zaniechanie w ocenie 
SO uzasadnia uchylenie decyzji. 
W ocenie SA z treści art. 15 i 16 
Pt nie wynika obowiązek przepro-
wadzenia dodatkowej konsultacji 
w wypadku wprowadzenia zmian 
do projektu decyzji poddanego 
konsultacjom. Obowiązkiem SO 
było dokonanie merytorycznej oce-
ny zasadności zarzutów zawartych 
w odwołaniu i stanowiska zainte-
resowanego, co do treści umo-
wy. SO nie odniósł się do innych 
zarzutów odwołania i zaniechał 
oceny jak zakwestionowane po-
stanowienia umowne wpływają na 
sytuację stron umowy i abonen-
tów. SO uchylił decyzję częściowo 
oraz pozostawił nieuregulowane 
kwestie istotne dla realizacji obo-
wiązków ustawowych w zakresie 
usługi związanej z zachowaniem 
numeru. 

6. 943/12 2013.01.30

(…) Sp. z o.o. 
w W. przy udziale 
zainteresowanego 
(…) S.A. w W.

Decyzja 
z 21.07.2009

o zmianę umowy

SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję.

Decyzja wydana w oparciu o decy-
zję MTR 2008 w zakresie dostoso-
wania stawek rozliczeniowych za 
zakańczanie połączeń w ruchomej 
sieci telefonicznej (…) S.A. do pozio-
mu z decyzji MTR. Decyzja stanowi 
realizację obowiązku określonego 
w decyzji MTR 2008. Decyzja MTR 
2008 została prawomocnie wyelimi-
nowana z obrotu. Decyzja stanowią-
ca realizację obowiązku nie może 
istnieć bez decyzji nakładającej ten 
obowiązek. 

SA oddalił obydwie apelacje.
Najistotniejsza jest okoliczność 
uchylenia prawomocnym wyro-
kiem decyzji MTR 2008 z powodu 
braku przeprowadzenia postępo-
wania konsultacyjnego ze skut-
kiem ex tunc. 
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7. 365/12 2013.07.02

(…) S.A. z siedzibą 
w W. przy udziale 
zainteresowanego 
(…) S.A. z siedzi-
bą w W. 

Decyzja 
z 29.01.2009

o zmianę umowy

SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję.

Decyzja zmieniająca umowę o do-
stępie telekomunikacyjnym wydana 
w wykonaniu decyzji MTR 2008. 
Nietrafne stanowisko Prezesa o bra-
ku bezpośredniego związku między 
tymi decyzjami. Decyzja MTR 2008 
prawomocnie usunięta z obrotu 
prawnego. Zaskarżona decyzja wy-
dana w oparciu o ustalenia będą-
ce podstawą wydania decyzji MTR 
2008. Jej wyeliminowanie spowo-
dowało wyeliminowanie przesłanki 
z art. 28 ust. 1 pkt 2 Pt, którą nale-
żało wziąć pod uwagę przy wydawa-
niu zaskarżonej decyzji. Bez analizy 
ponoszonych kosztów świadczenia 
usługi i bez postępowania konsul-
tacyjnego nie jest możliwe uznanie 
za prawidłową stawki MTR z decyzji 
MTR 2008. 

SA oddalił apelację. 
Dokonane przez SO ustalenia 
faktyczne są prawidłowe. Sąd 
powszechny nie może zastąpić re-
gulatora w przeprowadzeniu prze-
widzianej prawem procedury, która 
musi poprzedzić wydanie decyzji. 

8. 1213/12 
2013.02.15

(…) S.A. z siedzibą 
w W. przy udziale 
zainteresowanego 
(…) Sp z o.o. z sie-
dzibą w W. 

Decyzja 
z 26.02.2010

o zmianę umowy

SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję. SA uchylił zaskarżony wyrok 
oraz przekazał sprawę SOKiK 
do ponownego rozpoznania.
SA ograniczył rozprawę do zarzutu 
nieważności postępowania z art. 
220 k.p.c. Trafny, najdalej idący 
zarzut apelacji zainteresowanego 
dotyczył naruszenia art. 379 pkt. 5 
k.p.c. tj. pozbawienia skarżącego 
możliwości obrony swych praw. 
Na rozprawie SO procesował bez 
udziału zainteresowanego, który 
był wykreślony z rejestru i utracił 
zdolność sądową z chwilą wy-
kreślenia oraz bez udziału jego 
następcy prawnego. Gdy doszło 
z mocy prawa do zmiany podmio-
towej po stronie zainteresowane-
go Sąd zobligowany był doręczać 
pisma na znany mu z akt adres. 
Uchybienie to stanowiło nieprawid-
łowość doręczenia zawiadomienia.
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9. 1229/12 
2013.03.21

(…) S.A. w W. przy 
udziale zaintere-
sowanego (…) 
Sp z o.o. w W. 

Decyzja 
z 29.06.2009

o zmianę umowy

SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję.

Prawomocne wyeliminowanie de-
cyzji MTR 2008 z obrotu nie pozo-
staje bez wpływu na przedmiotową 
decyzję. Uzasadnienie analogiczne 
do uzasadnienia wyroku opisanego 
w punkcie 7 (VI ACa 365/12) 

SA oddalił obydwie apelacje.
Uzasadnienie analogiczne do 
uzasadnienia wyroku opisanego 
w punkcie 3 (VI ACa 1017/12)

10. 1499/12 
2013.04.23

(…) S.A. z siedzibą 
w W. przy udziale 
zainteresowanej 
(…) S.A. z siedzi-
bą w G. 

Decyzja 
z 1.07.2009

o zmianę umowy

SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję. 

Uzasadniony zarzut naruszenia 
art. 29 Pt oraz art. 15 ust. 3 i art. 16 
ust. 1 Pt. Uchylenie decyzji MTR 
2008 oznacza, że stawki w niej 
przewidziane nie mogą być im-
plementowane do decyzji, a także 
odpada cel wszczęcia postępowania 
z urzędu. Zakres zmian wprowa-
dzonych do wstępnego projektu jest 
istotny. Strony zostały pozbawione 
możliwości przeanalizowania, w jaki 
sposób wprowadzony zapis wpływa 
na ich wzajemne prawa i obowiązki 
oraz rozliczenia (brak ponownych 
konsultacji). 

SA oddalił obydwie apelacje.
Decyzja wydana w związku 
z decyzją MTR 2008, gdyż staw-
ki w zaskarżonej decyzji zosta-
ły ustalone jak w decyzji MTR 
2008. Decyzja MTR 2008 prze-
stała istnieć. SO uznał, że nie 
może istnieć decyzja oparta na 
treści innej, nieistniejącej decy-
zji. Nieuzasadniony jest pogląd, 
że w sprawach wszczynanych 
na skutek odwołania od decyzji 
Prezesa należy uwzględniać stan 
z chwili wydawania decyzji. SO nie 
musiał badać, czy nieprzeprowa-
dzenie postępowania konsultacyj-
nego mogło mieć wpływ na treść 
decyzji – jego nieprzeprowadzenie 
oznacza uchybienie przepisom 
ustawy i czyni ją wadliwą. 
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11. 1422/12 
2013.05.08

(…) S.A. z siedzi-
bą w W. 

Decyzja 
z 30.07.2010

o nałożenie kary 
pieniężnej

SOKiK częściowo zmienił zaskar-
żoną decyzję (zmniejszył wymiar 
kary). W pozostałej części odwołanie 
oddalił.

Zasadne uznanie przez Prezesa, że 
przeniesienie numerów nie przepro-
wadzone prawidłowo. Wymierzona 
kara jest wygórowana. Wśród wy-
tycznych wymiaru kary pieniężnej 
z art. 210 ust. 2 Pt na pierwszym 
miejscu wymienia się zakres na-
ruszenia (rozmiar i częstotliwość). 
Prezes nie wykazał, że kara w wy-
sokości 69 tys. zł jest uzasadniona. 
Procedura przenoszenia numerów 
co do zasady przebiegała sprawnie. 
SO uznał, że należy zastosować 
zasadę obiektywnie sprawdzalną 
będącą wyrazem proporcjonalności 
rozumianej jako określenie współ-
czynnika wysokości kary za jedno 
naruszenie.

SA oddalił obydwie apelacje.
Ustalając wysokość kary pienięż-
nej Prezes powinien uwzględnić 
zakres naruszenia, dotychczaso-
wą działalność podmiotu i jego 
możliwości finansowe. Wytyczne 
art. 210 ust 2 Pt nie stanowią kata-
logu zamkniętego. Uwzględnić też 
należy ogólne zasady stosowania 
prawa. Przewidziana w art. 74 
ust. 3 Pt możliwość nałożenia kary 
pieniężnej ma charakter fakulta-
tywny. Prezes winien rozważyć, 
czy rodzaj i zakres naruszenia 
wymaga nałożenia kary. Mając na 
uwadze słabszą pozycję abonenta 
w stosunku do operatora sieci oraz 
masowość zjawiska przenosze-
nia numerów nałożenie kary było 
zasadne. Prezes był zobowiązany 
uwzględnić liczbę prawidłowych 
procesów przeniesienia numerów 
oraz fakt, że ostatecznie płacą za 
to abonenci. Nie można zakładać 
bezawaryjności urządzeń. Powód 
technicznie przygotowany do tych 
procesów. Przypadki naruszeń 
były rzadkie. Nie można zakładać 
jego umyślnej winy lub braku od-
powiedniego przygotowania.
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SOKiK – I półrocze 2013

Orzeczenia w sprawach telekomunikacji z uzasadnieniem (sygn. akt XVII AmT)

Lp

Sygnatura. 
Data.

Powód. 
Sentencja

Sentencja decyzji  
Prezesa UKE.

Zarzuty powoda.
Uzasadnienie wyroku SOKiK

1. 40/10

2013.01.10

(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2010.06.09

Zmiana za-
skarżonej 
decyzji (ob-
niżenie wy-
sokości kary 
pieniężnej)

Prezes po przeprowa-
dzeniu postępowania 
administracyjnego w 
sprawie nałożenia kary 
pieniężnej na (...) S.A. 
z siedzibą w W. za nie-
wypełnienie obowiązku 
udzielenia informacji 
niezbędnych do wyko-
nywania jego uprawnień 
i obowiązków, w związ-
ku z nieprzedłożeniem 
żądanych danych, które 
niezbędne są do do-
stosowania modelu (...) 
kalkulacji kosztów usług 
w sieciach ruchomych 
mającego stanowić pod-
stawę wyliczenia wyso-
kości kosztów będących 
punktem odniesienia 
przy ocenie kosztów 
w toku analizy ryn-
ków właściwych przez 
Prezesa, nałożył na 
(...) S.A. karę pieniężną 
2.500.000 PLN z tytułu 
niewypełnienia obowiąz-
ku udzielenia informacji, 
zgodnie z art. 6 ust 1 Pt.

Sąd zważył co następuje:

Słuszne stanowisko Prezesa co do braku obo-
wiązku powoływania w wezwaniu podstawy 
prawnej. Art. 6 Pt. stanowi samodzielną podstawę 
do nałożenia obowiązków informacyjnych, a brak 
wywiązania się z obowiązku ich dostarczenia jest 
podstawą do nałożenia kary pieniężnej z art. 209 
ust 1 Pt. Art. 6 ust 2 Pt. nie zawiera wymogu 
wskazania w treści żądania przepisu art. 192 ust 1 
Pt., jako podstawy działania. W treści wezwania 
powinien być wskazany cel, jakiemu służyć mają 
wymagane informacje. Zarzut braku legalności 
żądania organu, uznać należy za bezzasadny. 
Powódka nie wykonała obowiązku udzielenia 
informacji. Zgodnie ze stanowiskiem SN (wyrok 
z 16.03.2009 III SK 35/08) „wykonanie obowiązku 
udzielenia informacji po zakreślonym terminie jest 
niewykonaniem tego obowiązku zgodnie z żąda-
niem organu.” Uchybienie obowiązkowi i prze-
kazania danych po terminie dało podstawę do 
stwierdzenia naruszenia przepisów Pt. i nałożenia 
kary pieniężnej. Nie zostały w sposób właściwy 
uwzględnione przy ustalaniu wymiaru kary dyrek-
tywy określone w art. 210 ust 2 Pt., co stanowi 
podstawę do jej obniżenia. Z uwagi na wystoso-
wanie dwóch wezwań zawierających różny zakres 
żądanych informacji, powódka mogła przypusz-
czać, że co do części danych, organ przedłużył 
termin wykonania wezwania. Obniżając wysokość 
kary pieniężnej Sąd wziął pod uwagę, iż Prezes 
nie wykazał aby w wyniku spóźnionego przekaza-
nia informacji doszło do naruszenia przez niego 
obowiązków ustawowych z przyczyn leżących 
po stronie powoda. Sąd obniżył nałożoną karę 
pieniężną do 250.000 zł, która uwzględnia zakres 
naruszenia, dotychczasową działalność oraz moż-
liwości finansowe ukaranego.
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2. 18/11

2013.02.25

(…) S.A. z sie-
dzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2010.12.14

Zmiana za-
skarżonej 
decyzji w pew-
nych punktach 
i oddalenie 
odwołania w po-
zostałym 
zakresie

Prezes określił rynek 
właściwy jako rynek 
świadczenia usługi 
zakańczania krótkich 
wiadomości tekstowych 
(SMS), ustalił, że na 
tym rynku nie występuje 
skuteczna konkuren-
cja, wyznaczył (...) jako 
przedsiębiorcę zajmują-
cego znaczącą pozycję 
na tym rynku i

nałożył na niego wska-
zane w decyzji obowiąz-
ki regulacyjne.

Sąd zważył co następuje:

Bezzasadny zarzut naruszenia art. 15 ust. 3 
i art. 16 ust. 1, 3 i 4 dyrektywy 2002/21/WE przez 
określenie rynku właściwego dopiero w decy-
zji a nie na etapie poprzedzającym jej wydanie. 
Obowiązek wydania rozstrzygnięcia co do definicji 
rynku właściwego nie wynika z powołanych przez 
powoda przepisów. Ta procedura dotyczy KE co 
wynika z art.15 ust. 1 dyrektywy. Prezes trafnie 
ustalił, że dla usługi zakańczania SMS w ruchomej 
sieci powoda brak jest substytutów. Powód zajmu-
je pozycję znaczącą w rozumieniu art. 25a ust. 1 
Pt. Trafny zarzut nałożenia nieproporcjonalnych 
i nieadekwatnych obowiązków regulacyjnych. Nie 
wykazano związku między świadczeniem usługi 
zakańczania SMS w sieci powoda, a przyznaniem 
dostępu do sieci inteligentnych i wirtualnych.

3. 92/12

2013.03.04

(…) S.A. z sie-
dzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2008.11.18

Oddalenie 
odwołania

Zasądzenie 
kosztów 
zastępstwa 
procesowego

Prezes ustalił, że na 
rynku świadczenia usługi 
zakańczania połączeń 
w stacjonarnej publicz-
nej sieci telefonicznej 
(...) Sp. z o.o. w W., 
zgodnym z obszarem 
sieci, w której następuje 
zakończenie połączenia, 
nie występuje skuteczna 
konkurencja; wyznaczył 
(...) jako przedsiębiorcę 
zajmującego znaczącą 
pozycję na tym rynku 
i nałożył na niego obo-
wiązki regulacyjne.

Sąd zważył co następuje:

Wszczęte i niezakończone przed wejściem w ży-
cie ustawy postępowania w sprawie ustalenia, 
czy na rynkach właściwych występuje skuteczna 
konkurentcja, stają się postępowaniami w sprawie 
ustalenia, czy na tych rynkach występuje skutecz-
na konkurencja, wyznaczenia przedsiębiorcy (ów) 
o znaczącej pozycji na tym rynku oraz nałożenia 
obowiązków regulacyjnych. Postanowienie wyda-
ne w trybie art. 23 ust. 3 Pt. nie nakładało obo-
wiązków czy praw dla przedsiębiorców. Dlatego 
nie mieli oni statusu strony. W dniu wejścia w ży-
cie ustawy z 29.12.2005 zaczęło ono dotyczyć 
praw i obowiązków powoda. Pozwany powinien 
zapewnić powodowi udział w postępowaniu 
w charakterze strony, co uczynił. Zmiana toczą-
cego się postępowania nastąpiła z mocy prawa, 
nie było podstaw do doręczania postanowienia 
o jego wszczęciu. Wolą ustawodawcy było konty-
nuowanie w zmienionym zakresie postępowania. 
Postulat powtarzania dokonanych czynności prze-
czy intencjom ustawodawcy.
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4. 120/09

2013.03.05

(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2009.01.21

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes po rozpa-
trzeniu wniosku (...) 
Sp. z o.o. z siedzibą 
w W. z 16.12.2008 
o wydanie decyzji zmie-
niającej Umowę o po-
łączeniu sieci, zawartej 
21.01.2003 między (...) 
Sp. z o.o. z siedzibą 
w W. a (...) w zakresie 
dostosowania stawek 
rozliczeniowych za 
zakańczanie połączeń 
w ruchomej sieci tele-
fonicznej (...) („staw-
ka MTR”) do poziomu 
określonego w decyzji 
Prezesa, wydał decyzję 
w której zmienił niektóre 
postanowienia powyż-
szej umowy i określił 
okres obowiązywania 
decyzji do 13.07.2009. 

Sąd zważył co następuje:

Zaskarżona decyzja wydana w oparciu o decyzję 
MTR 2008, prawomocnie wyeliminowaną z obro-
tu. Wywiera to bezpośredni skutek na zaskarżoną 
decyzję, gdyż obie decyzje są ze sobą związa-
ne. Decyzja stanowiąca realizację obowiązku 
nie może funkcjonować bez decyzji nakładają-
cej na (...) obowiązek z art. 28 ust. 1 pkt 2 Pt. 
Zaskarżona decyzja w stawkach MTR opierała 
się na uchylonej decyzji MTR 2008, co pozbawi-
ło ją podstaw do funkcjonowania. Wprowadzając 
stawki MTR z decyzji MTR 2008 nie przeprowa-
dzano analizy ekonomicznej potwierdzającej, że 
w stosunkach między stronami stawki te oparte 
są na ponoszonych przez (...) S.A. kosztach, co 
mogłoby być podstawą do badania tych stawek 
przez Sąd. Uchylenie decyzji MTR 2008 z powodu 
nieprzeprowadzenia postępowania konsultacyjne-
go, nie oznacza, że wysokość stawki MTR w tej 
decyzji była zgodna z art. 40 ust. 1 Pt. Nie można 
wykluczyć, że gdyby Prezes nie zaniechał postę-
powania konsultacyjnego, ustalona w decyzji MTR 
2008 wysokość stawki byłaby inna.

5. 228/09

2013.03.05

(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2009.06.24

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes zmienił postano-
wienia umowy o połą-
czeniu sieci zawartej 
10.08.2001 między (...) 
Sp. z o.o. z siedzibą 
w W. a (...) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W., zmie-
nionej aneksami oraz 
decyzją Prezesa 
z 21.01.2009 w zakresie 
zmiany stawki z tytułu 
zakańczania połączeń 
głosowych w publicznej 
ruchomej sieci telefo-
nicznej (...), zgodnie 
z Decyzją Prezesa UKE 
z 22.10.2008 (decyzja 
MTR).

Uzasadnienie analogiczne do uzasadnienia wyro-
ku opisanego w punkcie 4 (XVII AmT 120/09).
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6. 37/11

2013.03.12

(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2011.04.26

Oddalenie 
odwołania

Prezes po rozpatrze-
niu wniosku (...) S.A. 
z siedzibą w W. (zainte-
resowany) z 4.10.2010 
o wydanie decyzji 
zmieniającej warunki 
współpracy między (...) 
a (...) Sp. z o.o. z siedzi-
bą w W. (powód) usta-
lone w decyzji Prezesa 
z 19.12.2008, w zakresie 
dochodzenia do symetrii 
stawek za zakańczanie 
połączeń w sieci (...) 
wydał decyzję o zmianie 
Decyzji z 2008 ustalając 
harmonogram odcho-
dzenia od asymetrii 
stawek za zakończe-
nie połączenia (stawka 
FTR).

Sąd zważył co następuje:
Decyzja nie ma charakteru regulacyjnego i nie ustala 
zasad dostępu telekomunikacyjnego. Ustala wyso-
kość opłaty jaką (...) obowiązana jest ponosić (...) 
za usługę zakańczania połączeń w sieci (...) oraz 
harmonogram dochodzenia do symetrii stawek za 
zakańczanie połączeń. Wydanie decyzji nie musia-
ło być poprzedzone analizą kosztów ponoszonych 
przez (...). Decyzja realizuje ustalenia Prezesa 
z 16.12.2008 w sprawie symetrii stawek na rynku 
zakańczania połączeń głosowych w publicznych się-
ciach stacjonarnych. Decyzja ta nie narusza Zaleceń 
KE z 7.05.2009, które dopuszczają wprowadzenie 
symetrii stawek FTR po upływie okresu przejścio-
wego i zobowiązują Prezesa do przeprowadzenia 
w tym okresie analizy kosztów działalności opera-
torów takich jak (...) i wprowadzenia pełnej symetrii 
stawek dopiero po upływie okresu przejściowego. 
Prezes wydając decyzję działał w zgodzie z art. 28 
ust. 6 Pt. Przez wprowadzenie określonych stawek 
FTR i harmonogramu dochodzenia do symetrii sta-
wek spełnił przesłanki art. 28 ust. 6 Pt.

7. 218/09

2013.03.18

(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2009.09.29

Oddalenie 
odwołania

Zasądzenie 
zwrotu kosztów 
procesu

Prezes ustalił, że na 
rynku świadczenia usługi 
zakańczania połączeń 
głosowych w rucho-
mej publicznej sieci 
telefonicznej (...) S.A. 
z siedzibą w W. zgod-
nym z obszarem sie-
ci, w której następuje 
zakończenie połączenia, 
nie występuje skuteczna 
konkurencja, wyzna-
czył (...) S.A. z siedzibą 
w W. jako przedsiębior-
cę zajmującego pozy-
cję znaczącą na tym 
rynku, utrzymał nało-
żone na niego decyzją 
z 19.07.2006 obowią-
zki oraz zmienił jeden 
obowiązek.

Sąd zważył co następuje:
Zarzut oparcia rozstrzygnięcia o akt prawny, który 
nie był opublikowany w Dz. Urz. UE w języku pol-
skim nie jest trafny. Brak publikacji Wytycznych KE 
nr 2002/C165/03 w tym języku nie przeszkadza, by 
organ regulacyjny RP mógł się na nie powoływać 
w decyzji. Chybione są zarzuty wymagań obowiąz-
kowej konsolidacji i konsultacji. Prezes dopełnił 
obowiązku z art. 25 ust. 2 Pt. Brak podstaw by 
uznać, że porozumienie między Prezesami UKE 
i UOKiK było pozorne, by doszło do naruszenia 
art. 25 ust. 2 Pt. Oba postanowienia są prawo-
mocne. Stanowią dokument urzędowy. Obowiązki 
z art. 40 Pt są adekwatne i proporcjonalne. 
Słusznie są uwagi Prezesa o znaczącej pozycji 
operatorów sieci ruchomych na rynku zakańcza-
nia połączeń głosowych w ich własnych sieciach. 
W połączeniu z zasadą „strona dzwoniąca płaci” 
daje im to swobodę działania w zakresie ustalenia 
stawek za zakańczanie połączeń głosowych powy-
żej konkurencyjnego poziomu. To nie leży w in-
teresie użytkowników końcowych. Zastosowane 
regulacje pozwalają na uwzględnianie w opłatach 
z tytułu dostępu kosztów faktycznie poniesionych 
i umożliwiają nakazanie dostosowania opłat, jeśli 
te ustalone przez operatora są nieprawidłowe.
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8. 53/10

2013.04.10

(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W.

Decyzje 
Prezesa 
z 2010.07.02 
i 2010.10.01

Zmiana za-
skarżonych 
decyzji i od-
dalenie od-
wołania 
w pozostałym 
zakresie

Prezes po rozpatrzeniu 
wniosku (...) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W. 
z 30.11.20009 o wyda-
nie decyzji zmieniającej 
umowę o współpracy 
i zasadach rozliczeń 
w zakresie dostępu 
do usług audioteksto-
wych oraz usług sieci 
inteligentnych z dnia 
20.09.2007 zawartej 
pomiędzy (...) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W. a (...), 
zmienił postanowie-
nia umowy decyzją 
z 2.07.2010. Decyzją 
z 1.10.2010 Prezes 
uznał odwołanie (…) 
w całości za słuszne 
i zmienił w części decy-
zję z 2.07.2010.

Sąd zważył co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie w znacz-
nej części. Decyzja zawiera wzór uwzględniający 
zmienną FTR, której wysokość nie jest sprecy-
zowana po XII 2010. Sąd zmienił decyzję przez 
niewprowadzenie do umowy wzoru zawierające-
go FTR oraz postanowień decyzji odwołujących 
się do zmiennej FTR. Zastosowanie podwójne-
go mechanizmu określenia stawek prowadzi do 
wątpliwości interpretacyjnych przy wykonywaniu 
umowy ukształtowanej decyzją. Sąd podziela ar-
gumentację odwołującego, że stanowisko Prezesa 
z 16.12.2008 w sprawie symetrii stawek na rynku 
zakańczania połączeń głosowych w publicznych 
sieciach stacjonarnych nie określa wysokości 
stawek FTR i nie ma mocy wiążącej. Dokument 
jest stanowiskiem organu. Może on w oparciu o te 
dane kształtować politykę regulacyjną.

9. 1/13

2013.04.15

(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2009.10.12 

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes po rozpatrzeniu 
wniosku (...) S.A. z sie-
dzibą w W. z 05.05.2009 
o wydanie decyzji 
o dostępie telekomu-
nikacyjnym w zakresie 
połączenia sieci między 
(...) Sp. z o.o. z siedzibą 
w W. a (...) ustalił wa-
runki dostępu telekomu-
nikacyjnego w zakresie 
połączenia sieci między 
(...) i (...), w tym zasady 
rozliczeń.

Uzasadnienie analogiczne do uzasadnienia wyro-
ku opisanego w punkcie 4 (XVII AmT 120/09).
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10. 214/09

2013.04.18

(…) S.A. z sie-
dzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2009.07.13

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes zmienił postano-
wienia umowy o połącze-
niu sieci i wzajemnych 
zasadach rozliczeń 
zawartej 23.09.2002 
między (...) S.A. z siedzi-
bą w W. a (...) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W., zmie-
nionej aneksami oraz 
Decyzją Prezesa 
z 13.02.2009 w zakresie 
zmiany stawki z tytułu 
zakańczania połączeń 
głosowych w publicznej 
ruchomej sieci telefo-
nicznej (...), zgodnie 
z Decyzją Prezesa 
z 22.10.2008. Decyzji 
nadano rygor natychmia-
stowej wykonalności.

Uzasadnienie analogiczne do uzasadnienia wyro-
ku opisanego w punkcie 4 (XVII AmT 120/09).

11. 8/11

2013.04.23

(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2010.10.04 

Oddalenie 
odwołania

Prezes po rozpatrzeniu 
wniosku (...) S.A. z sie-
dzibą w W. z 2.07.2010 
o wydanie decyzji 
zmieniającej umowę 
o dostępie do lokalnej 
pętli abonenckiej przez 
dostęp do węzłów sieci 
na potrzeby sprzedaży 
usług szerokopasmo-
wej transmisji danych 
z 18.05.2007 zmienioną 
decyzjami Prezesa za-
wartą między (...) a (...) 
S.A., w zakresie zmiany 
warunków rozliczeń z ty-
tułu świadczenia przez 
(...) określonych w umo-
wie usług, zmienił posta-
nowienia umowy, m.in. 
zmieniając obowiązujący 
model rozliczeń z „cena 
detaliczna minus” na 
opłaty nominalne oraz 
zmieniając załącznik 
„Cennik”. 

Sąd zważył co następuje:

W efekcie decyzji rzeczywista opłata za świad-
czone przez (...) usługi hurtowe na rzecz (...) – po 
zmianie warunków umowy – nie uległa zmianie 
i była na takim samym poziomie jak dotychczas. 
Dotychczasowy model rozliczeń w relacjach (...) 
– (...) przy użyciu reguły „cena minimalna minus” 
wymagał każdorazowego wyliczenia tej opłaty 
przy zastosowaniu określonego w umowie wzoru. 
Skoro decyzja stanowi dostosowanie warunków 
współpracy (...) i (...) do warunków ustalonych 
w decyzji (...), to trudno kwestionować jej zgod-
ność z obowiązkiem regulacyjnym nałożonym na 
(...) w decyzji (...), gdyż dopóki decyzja (...) stano-
wiąca wykonanie decyzji (...) znajduje się w obro-
cie prawnym, korzysta z domniemania zgodności 
z prawem i Sąd rozstrzygający inną sprawę jest 
nią związany i nie jest władny zakwestionować jej 
rozstrzygnięć.
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12. 51/10

2013.04.24

(…) S.A. z sie-
dzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2010.08.17

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes zmienił postano-
wienia umowy o połą-
czeniu sieci stacjonarnej 
(...) Sp. z o. o. z sie-
cią (...) S.A. zawartej 
1.04.2008. Wprowadził 
asymetrię stawek za 
zakończenie połączeń 
w sieci (...) oraz ustalił, 
że proces dojścia do sy-
metrii będzie rozłożony 
w czasie i zakończy się 
1.01.2014.

Sąd zważył co następuje:

Prezes powinien był przeprowadzić postępowanie 
konsolidacyjne. Decyzja w świetle przepisów Pt, 
w brzmieniu z dnia jej wydania jest decyzją doty-
czącą dostępu telekomunikacyjnego z art. 28–30 
Pt, którą art. 15 pkt 4 Pt wskazuje jako poddaną 
postępowaniu konsultacyjnemu, co determinuje ją 
w myśl art. 18 Pt jako podlegającą postępowaniu 
konsolidacyjnemu. Decyzja ustalając asymetrycz-
ne stawki za zakańczanie połączeń, nakładała 
obowiązki, które mogły mieć wpływ na stosun-
ki handlowe między państwami członkowskimi. 
W innych sprawach o dostępie w sieciach stacjo-
narnych (AmT 36/11 i 37/11) Prezes notyfikował 
KE projekt rozstrzygnięcia, a KE przeprowadziła 
postępowanie. 

13. 64/12

2013.04.25

(…) S.A. z sie-
dzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2007.02.14

Zmiana za-
skarżo-
nej decyzji 
i oddalenie 
odwołania 
w pozostałym 
zakresie

Prezes ustalił, że na 
rynku świadczenia usługi 
dostępu szerokopas-
mowego, w tym usłu-
gi szerokopasmowej 
transmisji danych, z wy-
łączeniem usług, o któ-
rych mowa w § 2 pkt 
4 i 11 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury 
nie występuje

skuteczna konkurencja, 
wyznaczył powoda jako 
przedsiębiorcę zajmują-
cego znaczącą pozycję 
na tym rynku i nałożył na 
niego obowiązki regu-
lacyjne. Decyzji nadano 
rygor natychmiastowej 
wykonalności.

Sąd zważył co następuje:

Zarzuty odwołania w większości nietrafne. 
Zasadny zarzut dotyczący nałożonego obowiąz-
ku zapewnienia dostępu do strumienia bitów na 
poziomie (...) niezarządzanym. Obowiązek za-
pewniania przedsiębiorcom dostępu telekomu-
nikacyjnego w celu świadczenia usługi dostępu 
szerokopasmowego winien polegać na dostępie 
do strumienia bitów na 3 poziomach dostępu. Sąd 
wyłączył z tego zakresu poziom dostępu – (...) 
niezarządzany, opierając się na opinii biegłego – 
dostęp na poziomie (...) niezarządzanym nie powi-
nien być traktowany jako usługa hurtowa bitstream 
access, gdyż dostęp ten jest usługą polegają-
cą na odsprzedaży usług detalicznych dostępu 
szerokopasmowego operatora o pozycji znaczą-
cej, a w takiej sytuacji operator wchodzący nie 
ma możliwości zmiany parametrów technicznych 
usługi, którą odsprzedaje. Rynek właściwy jest 
rynkiem hurtowym. Nałożenie na (...) S.A. obo-
wiązku zapewnienia dostępu do strumienia bitów 
na poziomie (...) niezarządzanym nie stanowiącym 
usługi hurtowej nie jest możliwe. 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 8(2)

Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji            SOKiK – I półrocze 2013130

14. 3/11

2013.04.29

(…) S.A. z sie-
dzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2010.10.22

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes zmienił postano-
wienia umowy o połą-
czeniu sieci stacjonarnej 
(...) Sp. z. o.o. z siedzibą 
w Ł. z siecią (...) S.A. 
zawartej 21.05.2009 
w ten sposób, że wpro-
wadził asymetrię sta-
wek za zakańczanie 
połączeń w sieci (...) 
w stosunku do stawek 
zakańczania połączeń 
w sieci (...) oraz ustalił, 
że proces dojścia do sy-
metrii będzie rozłożony 
w czasie i zakończy się 
1.01.2014.

Uzasadnienie analogiczne do uzasadnienia wyro-
ku opisanego w punkcie 12 (XVII AmT 51/10).

15. 9/13

2013.05.06

(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2009.06.24 

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes zmienił po-
stanowienia Umowy 
o połączeniu sieci 
i wzajemnych zasa-
dach rozliczeń zawar-
tej 21.01.2003 między 
zainteresowanym – (...) 
Sp. z o.o. z siedzibą w 
W. a powódką – (...)  
S.A. z siedzibą w W., 
zmienionej  
decyzją Prezesa 
z 19.01.2009 w zakresie 
dostosowania stawek 
rozliczeniowych za 
zakańczanie połączeń 
głosowych w publicznej 
ruchomej sieci telefo-
nicznej (...) do poziomu 
określonego w decyzji 
Prezesa z 22.10.2008 
oraz nadał decyzji ry-
gor natychmiastowej 
wykonalności.

Sąd zważył co następuje:

Prezes przeprowadził postępowanie konsultacyjne 
w zakresie projektu innej decyzji niż zaskarżona. 
Należy uznać, że postępowanie konsultacyjne 
nie zostało przeprowadzone, co narusza art. 15 
pkt 3 i art.16 ust. 1 Pt. Decyzję należało uznać za 
przedwczesną i uchylić. Wobec znanego z urzędu 
faktu prawomocnego uchylenia decyzji MTR 2008 
bezprzedmiotowe są zarzuty naruszenia art. 28 
ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 30 Pt. Zaskarżona 
decyzja ma charakter konstytutywny i wywołuje 
skutki ex nunc. Przy rozpoznawaniu odwołania 
sąd uwzględnia stan rzeczy w dacie zamknię-
cia rozprawy. Brak jest podstawy do stosowania 
w umowach stawek MTR 2008. Z treści decyzji 
wynika, że podstawą rozstrzygnięcia w zakresie 
stawek rozliczeń było wejście do obrotu nieprawo-
mocnej decyzji MTR.
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16. 202/09

2013.05.07

(…) S.A. z sie-
dzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2009.06.29 

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes zmienił po-
stanowienia umowy 
o wzajemnej współpra-
cy i zasadach rozliczeń 
z 4.04.2000 między (...) 
sp. z o.o. z siedzibą 
w W. (powód) a (...) S.A. 
z siedzibą we W. (zainte-
resowany) przez

dostosowanie stawek 
rozliczeniowych za 
zakańczanie połączeń 
głosowych w ruchomej, 
publicznej sieci telefo-
nicznej (...) do poziomu 
określonego w decyzji 
MTR 2008. Na podsta-
wie wprowadzonych 
decyzją zmian umo-
wy stawkę MTR (...) 
ustalono na poziomie 
0,1677 zł/min. Decyzji 
nadano rygor natychmia-
stowej wykonalności.

Uzasadnienie analogiczne do uzasadnienia wyro-
ku opisanego w punkcie 4 (XVII AmT 120/09).

17. 35/11

2013.05.20

(…) S.A. z sie-
dzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2011.03.07 

Oddalenie 
odwołania

Prezes po rozpatrzeniu 
wniosku (...) S.A. z sie-
dzibą w W. (powódka) 
z 4.10.2010 o wydanie 
decyzji zmieniającej 
umowę o połączeniu 
sieci zawartą 26.05.2004 
między (...) S.A. z sie-
dzibą w W. (zaintere-
sowany), a powódką, 
zmienioną aneksami, 
porozumieniem i decy-
zjami Prezesa, w za-
kresie dochodzenia 
do symetrii stawek za 
zakańczanie połączeń 
w sieci (…) zmienił 
postanowienia umo-
wy oraz nadał decyzji 
rygor natychmiastowej 
wykonalności.

Sąd zważył co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 
Wydając decyzję o dostępie telekomunikacyjnym 
w trybie art. 28 Pt, Prezes działa w granicach tzw. 
uznania administracyjnego ograniczonego ramami 
określonymi w art. 28 ust. 1 pkt 1–8 Pt. Decyzja 
jest zgodna ze Stanowiskiem Prezesa w sprawie 
symetrii stawek na rynku zakańczania połączeń 
głosowych w publicznych telefonicznych sieciach 
stacjonarnych z 16.12.2008 oraz Zaleceniami 
KE z 7.05.2009 w sprawie uregulowań dotyczą-
cych stawek za zakańczanie połączeń w sieciach 
stacjonarnych i ruchomych. Chybiony zarzut 
niewyjaśnienia podstaw i przesłanek wysokości 
wprowadzonych stawek. 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 8(2)

Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji            SOKiK – I półrocze 2013132

18. 22/10

2013.05.27

(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2009.12.09 

Zmiana za-
skarżo-
nej decyzji 
i oddalenie 
odwołania 
w pozostałym 
zakresie

Prezes ustalił wysokość 
opłaty z tytułu dostępu 
telekomunikacyjnego 
w zakresie stawki  
z tytułu zakańczania po-
łączeń głosowych w ru-
chomej publicznej sieci 
telefonicznej (...) S.A.  
z siedzibą w W. (stawka 
MTR) na poziomie  
0,1677 zł/min., zo-
bowiązał (...) S.A. 
z siedzibą w W. do co-
rocznego przedstawiania 
Prezesowi uzasadnienia 
wysokości stawki MTR 
w oparciu o ponoszone 
koszty, na podstawie 
danych za ostatni zakoń-
czony rok obrotowy, nie 
później niż w terminie 
120 dni kalendarzowych 
od zakończenia ww. 
roku. Decyzji nadano 
rygor natychmiastowej 
wykonalności.

Sąd zważył co następuje:
Uzasadniony zarzut ustalenia stawki za zakańcza-
nie połączeń w ruchomej publicznej sieci telefo-
nicznej (...) bez uwzględnienia całości kosztów 
powoda. Ustalenie opłaty z tytułu dostępu teleko-
munikacyjnego w zakresie stawki z tytułu zakań-
czania połączeń w ruchomej sieci telefonicznej 
(...) na poziomie 0,1677 zł/min., narusza art. 40 
ust. 1, 3 i 4 Pt. Pomimo, że na (...) został nałożony 
obowiązek ustalania opłat w oparciu o ponoszo-
ne koszty, Prezes badając uzasadnienie kosztów 
może je zweryfikować przez uwzględnienie wyso-
kości opłat na rynkach konkurencyjnych lub innych 
sposobów oceny ich prawidłowości. Weryfikacja 
nie może spowodować, by powód świadczył usługi 
hurtowe poniżej kosztów. Dokonana przez Prezesa 
dwustopniowa weryfikacja doprowadziła do ob-
liczenia kosztów ponoszonych przy świadczeniu 
usługi. Uzyskaną kwotę zredukowano w celu do-
stosowania jej do średniej pozostałych operatorów 
zasiedziałych. Drugi etap weryfikacji nie znajduje 
uzasadnienia w ustawie ani w indywidualnie nało-
żonym na spółkę obowiązku regulacyjnym, który 
odnosi się do ustalania opłat w oparciu o pono-
szone koszty. Ma rację powód, że stawka MTR na 
poziomie 0,1677 zł/min, nakazuje mu świadczenie 
usługi poniżej kosztu wytworzenia. Sąd przychy-
la się do stanowiska pozwanego, że art. 40 ust. 3 
Pt w wersji z dnia wydania decyzji umożliwiał 
Prezesowi przy ocenie prawidłowości ustalenia 
opłat stosowanie różnych sposobów dokonywania 
oceny. Skoro Prezes zastosował dopuszczalną 
metodę ustalenia opłat na konkurencyjnych ryn-
kach, to należy jego działania uznać za znajdujące 
legitymację w obowiązującym prawie. Sąd zgadza 
się z Prezesem, że koszty pozyskania i utrzymania 
klienta to koszty świadczenia usług detalicznych. 
Nie można alokować ich do kosztów usług hurto-
wych. Brak jest związku między kosztami pozy-
skania i utrzymania klienta, a usługą (...), za którą 
pobierana jest opłata określona stawką MTR. Sąd 
uznał, że Prezes był uprawniony do przyjęcie w 
stosunku do wszystkich operatorów rocznego ho-
ryzontu czasowego dla kalkulacji stawki MTR, jeśli 
zapewni mu to możliwość wykonywania ustawo-
wych obowiązków regulacyjnych w oparciu o na-
jaktualniejsze dane finansowe. Regulator nie jest 
w kwestii horyzontu czasowego ograniczony prze-
pisem ustawy. Jego argumentacja jest racjonalna 
a tożsamą zasadę zastosowano do wszystkich 
operatorów działających na rynku o tożsamych 
obowiązkach regulacyjnych.
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19. 36/11

2013.05.28

(…) S.A. z sie-
dzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2011.04.26

Zmiana za-
skarżo-
nej decyzji 
i oddalenie 
odwołania 
w pozostałym 
zakresie

Prezes po rozpatrzeniu 
wniosku (...) S.A. z sie-
dzibą w W. z 4.10.2010 
o wydanie decyzji zmie-
niającej warunki współ-
pracy między (...) a (...) 
Sp. z o.o. z siedzibą 
w W. ustalone w decyzji 
Prezesa z 19.12.2008 
w zakresie dochodzenia 
do symetrii stawek za 
zakańczanie połączeń 
w sieci (...) wydał de-
cyzję o zmianie decyzji 
z 2008 w części finan-
sowej. Decyzji nadano 
rygor natychmiastowej 
wykonalności. 

Sąd zważył co następuje:

Stanowisko Prezesa dotyczące spłaszczenia ru-
chu telekomunikacyjnego jako ogólne nie może 
stanowić podstawy do rozstrzygnięcia w spra-
wie indywidualnej, dotyczącej zasad rozliczeń 
i wysokości stawki (...) i redukcji stawek w umo-
wie między operatorami. Decyzja niezgodna ze 
Stanowiskiem Prezesa z 16.12.2008 w sprawie 
symetrii stawek oraz Zaleceniami KE z 7.05.2009 
w sprawie stawek MTR i (...). Utrzymywania asy-
metrii stawek (...) po upływie okresu przejścio-
wego nie można uzasadniać różnicą potencjałów 
ekonomicznych stron. Uwzględniono stanowisko 
SA z wyroku VI ACa 1471/11 z 2012.05.10, doty-
czącym zbieżnej decyzji.

20. 7/12

2013.06.06

(…) S.A. z sie-
dzibą w W.

Decyzja 
Prezesa 
z 2011.07.29

Zmiana za-
skarżonej 
decyzji

Prezes decyzją zmie-
nił umowę o połą-
czeniu sieci zawartą 
25.05.2005 między (…) 
S.A. z siedzibą w W. 
(powód) i (…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w R. 
(zainteresowany). 

Sąd zważył co następuje:

Prezes nie przedstawił innych poza racjonalnymi 
przyczyn ustalenia dochodzenia do symetrii sta-
wek między stronami z zastosowaniem najwyższej 
opłaty z tytułu zakańczania połączeń w sieci za-
interesowanego. Jak wskazał powód, nie pozwoli 
to na osiągnięcie symetrii stawek FTR w rozli-
czeniach stron. Prezes nie przeprowadził analizy 
rozkładu ruchu w połączeniach międzysiecio-
wych między stronami. Przyjęcie w rozliczeniach 
opłaty w stałej wysokości było bezpodstawne 
i promujące operatora alternatywnego nawet po 
upływie terminu wprowadzenia symetrii stawek 
FTR. Trafne zarzuty powoda – decyzja jest nie-
zgodna ze Stanowiskiem Prezesa z 16.12.2008 
w sprawie symetrii stawek FTR oraz Zaleceniami 
KE z 7.05.2009 w sprawie stawek MTR i FTR. 
Utrzymywanie asymetrii stawek FTR po upływie 
okresu przejściowego nie może być uzasadnio-
ne znaczną różnicą potencjałów ekonomicznych 
stron. Uwzględniono stanowisko S.A. z wyroku 
VI ACa 1471/11 z 2012.05.10, dotyczącym zbież-
nej decyzji.

Ewa M. Kwiatkowska
Akademia Leona Koźmińskiego 
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Orzeczenia sądów administracyjnych  
w sprawach telekomunikacyjnych.  

Wojewódzkie sądy administracyjne – I półrocze 2013

Sygnatura
Data wydania

Skarżący
Zaskarżona decyzja

Sentencja i uzasadnienie

1. VI SA/Wa 
2307/12 – 
Wyrok WSA 
w Warszawie 
z 14.1.2013 r.

Sprawa ze skargi P. 
Sp. z o.o. z siedzibą w W. 
na decyzję Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej 
z dnia [...] czerwca 2010 r. 
nr [...] w przedmiocie wy-
konywania uprawnień do 
przeniesienia przydzielo-
nego numeru telefoniczne-
go przy zmianie dostawcy 
usług.

WSA:

1.  uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedza-
jącą ją decyzję z dnia [...] listopada 2009 r.;

2.  stwierdził, że uchylone decyzje nie podlegają 
wykonaniu.

WSA zważył co następuje:

W rozpoznawanej sprawie WSA w Warszawie 
związany był oceną prawną i wskazaniami 
zawartymi w wyroku NSA z 18.7.2012 r., sygn. 
akt II GSK 1003/11. W wyroku tym NSA za-
akcentował wadliwość decyzji Prezesa UKE. 
Prezes UKE wydając decyzję w przedmiocie 
ograniczenia obowiązku realizacji przez skar-
żącą przedmiotowego uprawnienia użytkowni-
ków końcowych, wbrew wnioskowi skarżącej 
spółki o czasowe zawieszenie rzeczonego 
obowiązku naruszył przepis art. 74 ust. 2 P.t., 
z którego wynika wyraźny rozdział kierunków 
wpływu na obowiązek realizacji określone-
go uprawniania z art. 69–72 P.t., tj. poprzez 
„zawieszenie realizacji lub ograniczenie za-
kresu realizacji określonego uprawnienia”. 
Dodatkowo powyższe narusza przepis art. 104 
§ 2 k.p.a. zgodnie z którym decyzja winna roz-
strzygać sprawę co do jej istoty, która przecież 
w postępowaniu wnioskowym jest określana 
przez stronę.

2. VI SA/Wa 
1240/12 – 
Wyrok WSA 
w Warszawie 
z 15.1.2013 r.

Sprawa ze skargi T. S.A. 
z siedzibą w W. na de-
cyzję Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej 
z dnia [...] kwietnia 2012 r. 
nr [...] w przedmiocie dopła-
ty do kosztu netto świad-
czenia usługi powszechnej 
za rok 2010.

WSA oddalił skargę. 

WSA zważył co następuje:

W ocenie Sądu rację ma Prezes UKE przyj-
mując , iż aby uzyskać dopłatę co do zasady 
przedsiębiorca wyznaczony obowiązany jest 
spełnić wszystkie bez wyjątku wymagania okre-
ślone w decyzji, o której mowa w art. 82 ust. 
4 Pt. Brak spełnienia tych wymagań w całości 
i spełnienie ich jedynie w części uprawnia za-
tem organ do odmowy przyznania dopłaty.
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3. VI SA/Wa 
1679/12 – 
Wyrok WSA 
w Warszawie 
z 15.1.2013 r.

Sprawa ze skargi M. Sp. 
z o.o. z siedzibą w S. na 
postanowienie Prezesa 
Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej z dnia [...] 
czerwca 2012 r. nr [...] 
w przedmiocie ograniczenia 
prawa wglądu do materiału 
dowodowego.

WSA oddalił skargę. 

WSA zważył co następuje:

Stosownie do art. 207 ust. 1 ustawy – Prawo 
telekomunikacyjne, Prezes UKE w postępowa-
niach prowadzonych na podstawie tej ustawy, 
w drodze postanowienia, może ograniczyć po-
zostałym stronom prawo wglądu do materiału 
dowodowego, jeżeli udostępnienie tego mate-
riału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębior-
stwa, lub innych tajemnic prawnie chronionych. 
Wskazany przepis art. 207 ust. 1 Pr. tel. stano-
wi wyjątek od zasady jawności postępowania. 
Zdaniem składu Sądu orzekającego w niniej-
szej sprawie, Prezes UKE prawidłowo uznał, 
że przez tajemnicę przedsiębiorstwa, o której 
mowa w powyższym przepisie, należy rozu-
mieć tajemnicę zdefiniowaną w ustawie o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji.

4. VI SA/Wa 
2267/12 – 
Wyrok WSA 
w Warszawie 
z 13.2.2013 r.

Sprawa ze skargi K. z sie-
dzibą w W. na postano-
wienie Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej 
z dnia [...] sierpnia 2012 r. 
nr [...] w przedmiocie stwier-
dzenia niedopuszczalności 
wniosku o ponowne rozpa-
trzenie sprawy w zakresie 
komunikatu (treści komuni-
katu) Prezesa UKE z dnia 
12.6.2012 r. „Stanowisko 
w zakresie rozpoczęcia pro-
cesu TTM dla usługi hurto-
wej SLA dla WLR”.

WSA oddalił skargę. 

WSA zważył co następuje:

W niniejszej sprawie wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy złożyła skarżąca od 
Komunikatu Prezesa UKE. Organ w tej for-
mie, komunikatem zamieszczonym na stronie 
internetowej poinformował wszystkich użytkow-
ników rynku telekomunikacyjnego o procesie 
TTM. Należy podzielić stanowisko organu, że 
Komunikat nie stanowił decyzji w rozumieniu 
art. 104 § 1 k.p.a. Informacja nie kształtowa-
ła praw i obowiązków T. ani żadnego innego 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, nie posia-
dała żadnego ze składników decyzji, o których 
mowa w art. 107 § 1 k.p.a., niezasadne jest 
zatem, w ocenie Sądu, stwierdzenie skarżącej, 
że komunikat zawierał rozstrzygnięcie. Sama 
skarżąca podnosząc ten zarzut nie wskaza-
ła, co uważa za rozstrzygnięcie organu pod-
nosząc ogólnie, że Komunikat ukształtował 
prawa i obowiązki T. i innych przedsiębiorców 
przez co konkurenci T. nie mogą zbudować 
konkurencyjnej oferty detalicznej wobec oferty 
detalicznej T. Zaskarżenie czynności material-
no-technicznej zobowiązywało organ odwo-
ławczy do stwierdzenia niedopuszczalności 
złożonego środka zaskarżenia.
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5. VI SA/Wa 
12/13 – 
Wyrok WSA 
w Warszawie 
z 5.4.2013 r.

Sprawa ze skargi M. 
Sp. z o.o. z siedzibą w W. 
na postanowienie Prezesa 
Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej z dnia [...] 
października 2012 r. nr [...] 
w przedmiocie określe-
nia terminu zakończenia 
negocjacji pomiędzy T. 
a M. Sp. z o.o. z siedzibą 
w W. dalej jako „M.” doty-
czących zmiany warunków 
współpracy określonych 
w decyzji Prezesa UKE 
z dnia [...] sierpnia 2009 r. 
zastępującej umowę o po-
łączeniu sieci pomiędzy T. 
a M. w zakresie rozliczeń 
za zakończenie połączeń 
głosowych w sieci M.

WSA:

1. uchylił zaskarżone postanowienie;

2.  stwierdził, że zaskarżone postanowienie nie 
podlega wykonaniu.

WSA zważył co następuje:

Prezes UKE określając na podstawie art. 27 
ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 1 P.t. termin zakoń-
czenia negocjacji pomiędzy T. a M. dotyczących 
zmiany warunków współpracy określonych w 
decyzji Prezesa UKE z dnia [...] sierpnia 2009 r. 
zastępującej umowę o połączeniu sieci pomię-
dzy T. a M. w zakresie rozliczeń za zakańczanie 
połączeń głosowych w sieci M. naruszył wymie-
nione przepisy przez błędne ich zastosowanie. 
Stwierdzenie, że w warunkach rozpoznawanej 
sprawy nie zachodził przypadek umożliwiający 
zastosowanie przez organ regulacyjny przepisu 
art. 27 ust. 1 P.t. czyni bezcelowym w oce-
nie Sądu odnoszenie się do zarzutów skargi 
kwestionujących przyjęty przez organ termin 
zakończenia negocjacji, a także wskazujących 
na naruszenia przepisów postępowania.
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6. VI SA/Wa 
415/13 – 
Postanowienie 
WSA 
w Warszawie 
z 8.5. 2013 r.

Sprawa ze skargi M. B., 
K. C. oraz P. K. na czyn-
ność Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej 
z [...] października 2012 r. 
w przedmiocie zmiany 
sposobu naliczenia opłat 
za prawo do dysponowa-
nia częstotliwością radiową 
na używanie radiowych 
urządzeń nadawczych lub 
nadawczo-odbiorczych, 
pracujących w służ-
bie radiokomunikacyjnej 
ruchomej lądowej typu 
dyspozytorskiego

WSA odrzucił skargę.

WSA zważył co następuje:

W ocenie Sądu bezspornym jest, że obowiązek 
uiszczania opłat za prawo do dysponowania 
częstotliwością wynika wprost z art. 185 P.t. 
Przepis ten jasno określa także w jaki sposób 
uiszcza się taką opłatę. Konsekwencją tego jest, 
że obowiązek taki nie jest nakładany w dro-
dze decyzji administracyjnej lub w formie innej 
władczej działalności właściwego organu admi-
nistracji publicznej, skierowanej do skonkretyzo-
wanego pomiotu. Zdaniem Sądu, konsekwencją 
ww. regulacji ustawowej, że przedmiotowa opła-
ta nie podlegała ustalaniu ani określaniu przez 
organ regulujący decyzjami administracyjnymi 
jest to, że również w razie zakwestionowania 
wysokości opłaty przez podmiot zobowiązany 
do jej uiszczenia, stanowisko organu regulu-
jącego nie może zostać wyrażone w drodze 
decyzji administracyjnej, chyba że przepisy 
ustawowe przewidywałyby taką formę działania 
organu w tym zakresie (wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 19.1.2006 r., sygn. akt II 
GSK 340/05 oraz z 4 kwietnia 2008 r. II GSK 
460/07). Z Prawa telekomunikacyjnego nie wy-
nika, aby organ regulujący mógł rozstrzygnąć 
w drodze decyzji administracyjnej o wysokości 
opłaty i odsetek za zwłokę.

7. VI SA/Wa 
528/13 – 
Wyrok WSA 
w Warszawie 
z 16 maja 
2013 r.

Sprawy ze skargi E. 
Sp. z o.o. z siedzibą w K. 
na decyzję Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej 
z dnia [...] października 
2008 r. nr [...] w przed-
miocie zmiany projektu 
oferty ramowej o dostępie 
telekomunikacyjnym.

WSA:

1. uchyla zaskarżoną decyzję;

2.  stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega 
wykonaniu.

WSA zważył co następuje:

Rację ma skarżąca, iż w przeprowadzonej ana-
lizie Prezes UKE nie wykazał w jakim zakresie, 
w przypadku procedury rozpatrywania wnio-
sków zaproponowanej przez T. w projekcie OR, 
dochodzi do nierównoprawnego traktowania 
Przedsiębiorcy Korzystającego przez skar-
żącą. Prezes UKE winien także szczegółowo 
przeanalizować rzeczywisty skutek, jaki wpro-
wadzone zmiany mogą wywołać, jak również 
dokonać oceny, czy terminy przedstawione 
przez skarżącą są nieprawidłowe.
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Naczelny Sąd Administracyjny – I półrocze 2013
Lp.

1. II GSK 1981/11 
– Wyrok NSA 
z 23.1.2013 r.

Skarga kasacyjna 
T. Spółki z o.o. w K. 
(obecnie E. Spółki 
z o.o. w K.) od wyroku 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w W. 
z dnia 8.4. 2011 r. sygn. 
akt VI SA/Wa 2662/10 
w sprawie ze skar-
gi T. Spółki z o.o. w K. 
na decyzję Prezesa 
Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej z dnia 
[...] października 2010 r. 
nr [...] w przedmiocie 
zobowiązania operatora 
do przygotowania zmiany 
oferty ramowej.

NSA oddalił skargę kasacyjną.

NSA zważył co następuje:

Skoro ustawa p.t. nakłada na Prezesa UKE 
obowiązek prowadzenia polityki regulacyjnej 
zapobiegającej zniekształcaniu lub ogranicza-
niu konkurencji oraz prowadzącej do usuwania 
istniejących barier rynkowych w zakresie teleko-
munikacji i zapewnienia niedyskryminacji przed-
siębiorców telekomunikacyjnych, to uznać należy, 
że daje mu też narzędzia do prowadzenia tej po-
lityki regulacyjnej. Jednym z takich narzędzi jest 
możliwość zobowiązania przedsiębiorcy o zna-
czącej pozycji na rynku właściwym do wprowa-
dzenia zmian do obowiązującej oferty ramowej. 
Art. 43 ust. 2 P.t. jako przesłanki tych zmian wska-
zuje zmiany zapotrzebowania na usługi lub zmia-
ny warunków rynkowych. Przesłanki te muszą 
być interpretowane w taki sposób, aby w przypad-
ku dostrzeżenia przez organ wystąpienia wska-
zanych wyżej zniekształceń lub barier organ miał 
możliwość zobowiązania do dokonania zmiany 
oferty ramowej, która wyeliminuje nieprawidło-
wości. Nie jest do zaakceptowania taka wykładnia 
art. 43 ust. 2 P.t., która mimo stwierdzenia, że po 
wprowadzeniu oferty ramowej na rynku konku-
rencyjnym występują nieprawidłowości, nie daje 
możliwości zobowiązania przedsiębiorcy do przy-
gotowania stosownych zmian tej oferty. W spra-
wie niniejszej organ ustalił, że występują zmiany 
na rynku telekomunikacyjnym związane z pro-
cesami cyfryzacji telewizji naziemnej, co powo-
duje konieczność korekty oferty ramowej celem 
ułatwienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym 
dostępu telekomunikacyjnego. Skoro Prezes UKE 
prowadzi politykę regulacyjną, to organ ten może 
i powinien wyraźnie wskazać jakie zmiany w ofer-
cie ramowej pozwolą na osiągnięcie celów polityki 
regulacyjnej. Pogląd ten jest tym bardziej uzasad-
niony, że zgodnie z art. 43 w ostateczności, organ 
może samodzielnie ustalić zmianę oferty ramowej 
w całości lub w części.
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2. II GSK 2107/11 
– Wyrok NSA 
z 5.2.2013 r. 

Skarga kasacyjna T. 
S.A. w W. od wyroku 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego 
w W. z dnia 22.3.2011 r. 
sygn. akt VI SA/Wa 
1813/10 w sprawie 
ze skargi T. S.A. w W. 
na decyzję Prezesa 
Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej z dnia [...] 
czerwca 2010 r. nr [...] 
w przedmiocie zobowią-
zania do zmiany oferty 
ramowej

NSA oddalił skargę kasacyjną.

NSA zważył co następuje:

W ocenie NSA autor skargi kasacyjnej nie może 
zasadnie twierdzić, że dostęp na poziomie IP 
DSLAM nie mieści się w zakresie produktowym 
rynku hurtowego usługi BSA. Nie może zasad-
nie twierdzić, że dostęp na poziomie IP DSLAM 
został wyłączny z definicji rynku wyznaczonej 
decyzją SMP, że obowiązek regulacyjny doty-
czył wyłącznie sieci ATM i urządzenia DSLAM. 
Jeżeli definicja rynku nie została ograniczona do 
jakichkolwiek technologii i urządzeń, to błędna 
jest także argumentacja autora skargi kasacyjnej, 
że obowiązki regulacyjne dotyczą wyłącznie tych 
technologii, które wchodziły w skład rynku właś-
ciwego w chwili przeprowadzania analizy. W ten 
sposób jakakolwiek analiza ex ante nie byłaby 
możliwa, gdyż niemożliwe byłoby uwzględnienie 
w decyzji zmian technologicznych związanych 
z rozwojem rynku, co słusznie podkreśliła KIGEiT 
w odpowiedzi na skargę kasacyjną.
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3. II GSK 99/12 - 
Wyrok NSA z 
9.4.2013 r. 

Skarga kasacyjna P. T. 
C. S.A. w W., P. T. K. C. 
Spółki z o.o. w W. od 
wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego 
w W. z dnia 24.6. 2011 r. 
sygn. akt VI SA/Wa 
1963/10 w sprawie ze 
skarg P. T. C. Spółki z o.o. 
w W., P. S.A. w W., P. T. 
K. C. Spółki z o.o. w W. 
na decyzję Prezesa 
Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej z dnia 
22.7.2010 r. nr [...] 
w przedmiocie rezerwacji 
częstotliwości

NSA oddalił skargę kasacyjną.

NSA zważył co następuje:

1.  Przede wszystkim należy zauważyć, że 
w ustawie Prawo telekomunikacyjne nie został 
ustanowiony zakaz cofnięcia oferty po upły-
wie terminu na składanie ofert, a w art. 119 
ust. 3 P.t. przewidziano jedynie konsekwencje 
takiego działania uczestnika przetargu w posta-
ci utraty wadium.

2.  Istnieje bardzo ścisłe powiązanie wniosku o re-
zerwację z konkretną ofertą. Złożenie wniosku 
w oparciu o konkretną ofertę określa warunki, 
na jakich zostanie przyznana częstotliwość. 
Wspomniane warunki zaoferowane przez 
uczestnika przetargu, mają istotny wpływ nie 
tylko na kolejność na liście podmiotów wyło-
nionych, ale w przypadku złożenia wniosku 
o rezerwację także w sposób wiążący określają 
jego zobowiązania rezerwacyjne.

3.  W postępowaniu w sprawie rezerwacji często-
tliwości poprzedzonym przetargiem nie może 
być regułą prowadzenie szczegółowego postę-
powania, w celu zbadania zaistnienia prze-
słanki wymienionej w art. 123 ust. 6 pkt 1 P.t. 
Przyjęcie odmiennej koncepcji prowadziłoby do 
sytuacji, gdy wynik przetargu nie byłby wiążący 
dla Prezesa UKE, gdyż o ostatecznym wyborze 
podmiotu, któremu zostanie udzielona rezerwa-
cja częstotliwości decydowałoby postępowanie 
prowadzone po ogłoszeniu wyniku przetargu.

4.  NSA nie podzielił poglądu, że Prezes UKE 
zawsze ma obowiązek zwracania się do orga-
nów wymienionych w art. 128 ust. 8 P.t. w celu 
zasięgnięcia opinii. Obowiązek taki aktualizuje 
się, gdy w wyniku prowadzonego postępowa-
nia stwierdza się prawdopodobieństwo wystą-
pienia okoliczności uzasadniających odmowę 
udzielenia lub cofnięcie rezerwacji częstotliwo-
ści. Z art. 123 ust. 6 P.t. nie wynika natomiast, 
by na Prezesie UKE spoczywał ustawowy obo-
wiązek zasięgania wspomnianych opinii w każ-
dym postępowaniu o rezerwacje częstotliwości.

Magdalena Jachimowicz-Rolnik
Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN
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Regulacja telekomunikacyjna  
– umowa sprzedaży promocyjnej.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie  

– Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 listopada 2012 r. 
Sygn. akt XVII AmT 50/11

 1.  Spełnienie przez operatora dodatkowego świadczenia, tj. sprzedaży telefonu w pro-
mocyjnej cenie, obok zobowiązania zasadniczego (świadczenia usług telekomuni-
kacyjnych), nie zmienia charakteru świadczonej przez operatora usługi. 

 2.  Zobowiązanie do zawarcia z operatorem umowy o świadczenie usług telekomuni-
kacyjnych w zamian za możliwość skorzystania z promocyjnej umowy sprzedaży 
aparatu telefonicznego jest świadczeniem uczestnika na rzecz sprzedawcy orga-
nizującego promocję.

 3.  W przypadku, gdy opłata abonenta zostaje w całości wykorzystana na usługi tele-
komunikacyjne, a żadna jej część nie jest wyodrębniona w celu uiszczenia ratalnej 
opłaty za przekazany w ramach promocji aparat telefoniczny, należy uznać, iż opła-
ta wnoszona przez użytkownika stanowi należność za usługi telekomunikacyjne. 
Oznacza to, iż na usługodawcy ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 61 
ust. 5 i 6 ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

 4.  Zmiana podstawy penalizacji naruszenia obowiązków informacyjnych przewidzia-
nego w art. 61 ust. 5 oraz 6 Pt polegająca na umieszczeniu sankcji uregulowanych 
w art. 209 ust. 1 pkt. 4 Pt i art. 209 ust. 1 pkt. 13a łącznie w znowelizowanym art. 209 
ust. 1 pkt. 13a, nie ma wpływu na zakres tej penalizacji. 

W dniu 26 maja 2011 roku Prezes UKE wydał decyzję (dalej: Decyzja), którą nałożył na 
operatora telekomunikacyjnego karę pieniężną za niewywiązanie się z obowiązków doręczenia 
na piśmie abonentowi, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca, treści zmiany dokonanej 
w cenniku; niepoinformowania abonenta o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku 
akceptacji tej zmiany oraz niepoinformowania abonenta, iż w przypadku podwyższenia cen ope-
ratorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także prawo do zwrotu ulgi, o których 
mowa w art. 61 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne1. 

Prezes UKE ustalił, iż operator telekomunikacyjny zawierał z klientami promocyjne umowy 
sprzedaży aparatu telefonicznego, przy czym oferta ta występowała w dwóch wariantach: post-paid 
oraz pre-paid. Naruszenie przepisów według Prezesa UKE nastąpiło w związku z niedopełnieniem 
obowiązków informacyjnych w stosunku do klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży w warian-
cie pre-paid. W wariancie tym operator telekomunikacyjny umożliwiał klientowi zawarcie umowy 
sprzedaży telefonu w promocyjnej cenie pod warunkiem uprzedniego zawarcia umowy o świad-
czenie usług telekomunikacyjnych typu pre-paid, a więc umowy zawieranej poprzez włączenie 
1 Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.; dalej: Pt.
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się do sieci w ramach usług przedpłaconych. Umowa taka jest zawierana bez zachowania formy 
pisemnej poprzez samo aktywowanie w sieci operatora karty sim2. 

Sprzedaż telefonu w tym wariancie była traktowana, jak wynika z wyjaśnień operatora, jako 
sprzedaż ratalna. Istotna dla dalszych rozważań jest okoliczność, iż w formie pisemnej zawierana 
była wyłącznie umowa sprzedaży aparatu telefonicznego, która nie była utożsamiana z umową 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowę sprzedaży z umową o świadczenie usług te-
lekomunikacyjnych łączyło zobowiązanie klienta do korzystania z oferowanych klientowi usług 
telekomunikacyjnych pre-paid. W wariancie tym istniały więc dwie umowy: umowa o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych w ramach usług przedpłaconych, która nie była zawierana w formie 
pisemnej, oraz umowa ratalnego zakupu telefonu, której warunki i zobowiązania były określone 
w umowie zawieranej w formie pisemnej.

W związku ze zmianą cen usług połączeń telefonicznych w ramach usług pre-paid, operator 
telekomunikacyjny poinformował klientów o zmianie cen przez ogłoszenie prasowe i informacje 
na stronie www. Dodatkowo, operator poinformował klientów indywidualnie o zmianie poprzez 
wiadomość sms. Operator poinformował o zmianie ceny, jednak nie przekazał informacji o możli-
wości wypowiedzenia umowy telekomunikacyjnej bez zapłaty odszkodowania, a także bez zwrotu 
przyznanej ulgi w przypadku braku akceptacji zmiany cennika.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż zgodnie z obowiązującą w dacie zmiany cennika ustawą 
Pt obowiązek informacyjny przewidziany w art. 61 ust. 5 oraz 6 Pt miał zastosowanie wyłącznie do 
abonentów, czyli zgodnie z definicją ustawową do podmiotów, które były stroną umowy o świad-
czenie usług z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zawartej w formie pi-
semnej. Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych typu pre-paid, jak wskazano powyżej, 
nie były zawierane w tej formie. 

Prezes UKE, wydając Decyzję, uznał, iż pisemna umowa o udział w promocji, tj. umowa 
sprzedaży aparatu telefonicznego, jest w istocie umową o świadczenie usług telekomunikacyj-
nych, gdyż określa zobowiązanego i dłużnika w przedmiocie świadczenia usług telekomunika-
cyjnych. Wskazuje ona obowiązek świadczenia usług telekomunikacyjnych przez operatora oraz 
świadczenie wzajemne dłużnika (klienta), którym był obowiązek okresowego dokonywania z góry 
opłat za świadczone usługi telekomunikacyjne, co jest essentialia negotii umowy o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych. Prezes UKE uznał, iż skoro umowa sprzedaży aparatu telefoniczne-
go zawarta była w formie pisemnej (w przeciwieństwie do właściwej umowy o świadczenie usług 
pre-paid), a jednocześnie została zakwalifikowana jako umowa o świadczenie usług telekomu-
nikacyjnych, klienta ją zawierającego należy traktować jako abonenta zgodnie z obowiązującym 
w tym czasie stanem prawnym. Powyższe oznacza, iż do klientów korzystających z promocji, 
stosuje się przepisy art. 61 ust. 5 oraz 6 Pt. 

Operator złożył odwołanie od decyzji Prezesa UKE, zarzucając naruszenie przepisów prawa 
materialnego, tj. art. 61 ust. 5 i 6 w zw. z art. 2 pkt 1 Pt w brzmieniu sprzed nowelizacji z 29 kwietnia 
2010 r., która weszła w życie 20 lipca 2010 r., poprzez błędne przyjęcie, iż obowiązki określone w 
art. 61 ust. 5 i 6 Pt ciążyły na operatorze oraz naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 
2 W stanie prawnym przed nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 86, 
poz. 554) klienci usług pre-paid byli definiowani przez ustawę jako użytkownicy usług telekomunikacyjnych w przeciwieństwie do abonentów, którzy byli 
definiowani jako osoby będące stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej na piśmie. Po nowelizacji zarówno klienci posiadający 
umowę o świadczenie usług na piśmie, jak i osoby posiadający umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych bez zachowania tej formy (usługi  
pre-paid) mieszczą we wspólnej kategorii abonentów.
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209 ust. 1 pkt 13a Pt w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP poprzez nałożenie kary za czyn, 
który nie podlegał karze w chwili jego popełnienia. Operator podkreślał, że osoby korzystające 
z promocji łączyły z operatorem dwie umowy, z których jedna to umowa o świadczenie usług te-
lekomunikacyjnych zawarta poprzez czynności faktyczne, druga zaś to pisemna umowa o udział 
w promocji (umowa sprzedaży aparatu telefonicznego). Ta umowa nie może być utożsamiana 
z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Podstawą rozstrzygnięcia, dotyczącego przestrzegania art. 61 Pt jest ustalenie charakteru 
stosunku prawnego łączącego strony umowy o udział w promocji oraz ustalenie na tej podstawie 
czy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych była zawarta na piśmie w rozumieniu Pt, 
a więc czy na operatorze ciążył obowiązek informacyjny względem uczestnika promocji.

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, iż promocja 
oparta była na umowie nienazwanej. Cechą charakterystyczną umów nienazwanych jest to, że 
określają one treść umowy w sposób dowolny, odpowiadający stronom (w odróżnieniu od umów 
nazwanych, których przedmiot określa kodeks cywilny). O charakterze więzi prawnej łączącej ope-
ratora z uczestnikami promocji w głównej mierze świadczy, w ocenie Sądu, sposób przystąpienia 
uczestnika do omawianej promocji. Wskazać bowiem należy, iż zgodnie z treścią stosowanego 
przez operatora wzorca, aby zostać uczestnikiem promocji i nabyć telefon komórkowy za 1 zł 
należało posiadać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych pre-paid lub zawrzeć taką 
umowę z operatorem, w terminie 14 dni w systemie pre-paid.

Jak wskazuje dalej Sąd posiadanie lub zawarcie umowy z operatorem przez potencjalnego 
uczestnika promocji jest świadczeniem tegoż uczestnika na rzecz sprzedawcy organizującego 
promocję. W umowie takiej, poza zobowiązaniem zasadniczym (świadczeniem usług telekomuni-
kacyjnych), sprzedawca, będący organizatorem promocji zobowiązuje się do spełnienia dodatko-
wego świadczenia, tj. sprzedaży telefonu w promocyjnej cenie. Nie zmienia to jednak charakteru 
świadczonej przez operatora usługi i mieści się w granicach swobody kontraktowania. Co najważ-
niejsze, podkreśla Sąd, uprawnienia kupującego do uczestnictwa w promocji nie tworzą między 
stronami samoistnego stosunku umownego i nie mają, w związku z tym, wpływu na całokształt 
prawnej regulacji sprzedaży. Korzystający ze świadczonych przez operatora telekomunikacyjne-
go usług klient uzyskuje możliwość wzięcia udziału w promocji i nabycia telefonu komórkowego. 
Ma to na celu utrzymanie dotychczasowych klientów oraz pozyskanie nowych odbiorców usług 
telekomunikacyjnych przez operatora. Wywód Sądu dotyczący „samoistności stosunku umow-
nego” nie jest jasny. Zasadnym wydaje się przyjęcie, iż Sądowi chodzi o podkreślenie faktu, iż 
możliwość zawarcia umowy sprzedaży telefonu w promocyjnej cenie nie jest bezwarunkowa. 
Przeciwnie, zawarcie umowy sprzedaży jest uzależnione od spełnienia warunku dodatkowego, 
jakim jest posiadanie lub zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Stąd też, 
badając relację łączącą klienta z operatorem, nie można poprzestać wyłącznie na analizie umo-
wy sprzedaży aparatu telefonicznego, ale należy uwzględnić również warunek stawiany stronie 
umowy sprzedaży w postaci konieczności pozostawiania w dodatkowym stosunku umownym 
opartym na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

Okoliczności te, zdaniem Sądu, przesądzają, że w omawianej sprawie mamy do czynienia 
z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartą na warunkach promocyjnych, nie 
zaś z umową sprzedaży i umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Głównym celem 
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organizowania tego typu promocji jest bowiem zwiększenie sprzedaży usług telekomunikacyj-
nych oferowanych przez operatora i związany z tym wzrost zysków podmiotów, na rzecz których 
prowadzona jest tego typu akcja promocyjna.

Prawidłowość takiego rozumowania znajduje, w ocenie Sądu, potwierdzenie w stosowanym 
przez operatora wzorcu umownym. Zawiera on postanowienie o obowiązku zapłaty przez stronę, 
która nie wywiązała się z umowy, kwoty stanowiącej równowartość udzielonego upustu, według 
wartości na dzień zawarcia umowy o udział w promocji (tj. rynkowej wartości telefonu objętego 
promocją), pomniejszonego proporcjonalnie o wartość za okres od dnia zawarcia umowy o udział 
w promocji do dnia jej rozwiązania.

Co do zasady należy zgodzić się z tym rozstrzygnięciem. Jednak uzasadnienie wyroku 
w przywołanym zakresie wymaga istotnych uzupełnień. 

Po pierwsze należy zwrócić uwagę, że definicja abonenta obowiązująca w czasie, zmiany 
umowy przyznawała ten status wyłącznie podmiotom będącym stroną umowy zawartej w formie 
pisemnej. Penalizacja zachowania operatora zależała więc od ustalenia czy umowa o świadcze-
nie usług telekomunikacyjnych była zawarta w formie pisemnej. 

Jak wskazano powyżej, umowy zawierane w systemie pre-paid nie są zawierane z zacho-
waniem formy pisemnej. Sąd zdaje się dochodzić do sprzecznego z powyższym faktem wniosku, 
wskazując w uzasadnieniu, iż „użytkownicy, którzy zawarli (w formie pisemnej) umowę w ramach 
promocji (…), byli abonentami w rozumieniu wówczas obowiązujących przepisów Pt”. Wywód Sądu 
staje się w tym miejscu niejasny. Należy w związku z tym wskazać, iż Sąd odnosi się w swoich 
rozważaniach na temat formy pisemnej do umowy sprzedaży, nie zaś umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych. Ponieważ jednak Sąd przyjął, iż obie te umowy są nierozerwalnie ze sobą 
powiązane (o czym niżej), dlatego też fakt zawarcia umowy sprzedaży w formie pisemnej będzie 
decydującym dla przyznania statusu abonenta klientom, którzy zawarli umowę w systemie pre-
-paid bez zachowania tej formy.

Wyjaśnienia wymagają również ustalenia Sądu dotyczące charakteru prawnego analizowa-
nej umowy lub umów. Sąd początkowo uznaje, że umowa dotycząca promocji jest umową niena-
zwaną, aby w dalszej części wywodu wskazać, iż umowę tę należy zakwalifikować jako umowę 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W sprawie charakteru prawnego umowy o świadczenie 
usługi telekomunikacyjnej wypowiadał się SN w związku z kwestią przedawnienia wierzytelności 
z niej wynikających3. SN wskazał, iż do umowy tej nie można stosować przepisów art. 750 k.c. 
dotyczących zlecenia, umowa ta jest bowiem regulowana przepisami ustawy Pt. Tym samym SN 
potwierdził, iż umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest umową nazwaną, choć nie 
znajduje się w katalogu umów nazwanych kodeksu cywilnego. Zatem jednym sposobem, aby 
utrzymać spójność uzasadnienia wyroku jest posłużenie się teorią umowy mieszanej.

W przedstawionym stanie faktycznym mamy bowiem do czynienia z umową mieszaną, która 
definicyjnie mieści się w kategorii umów nienazwanych. Umowy te są konsekwencją przyjęcia 
w systemie prawnym zasady swobody umów. Umowa mieszana zawiera świadczenia charak-
terystyczne dla dwóch lub większej liczby umów nazwanych, tak ze sobą związanych, że two-
rzą jedną nierozerwalną całość. W rozstrzyganej przez Sąd sprawie mamy do czynienia z taką 
właśnie sytuacją. Występują dwie umowy nazwane, tj. umowa sprzedaży aparatu telefonicznego 

3 Sygn. akt III CZP 20/09.
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określona w kodeksie cywilnym oraz umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, uregulo-
wana w ustawie – Prawo telekomunikacyjne. W analizowanym stanie faktycznym umowy te były 
ze sobą nierozerwalnie połączone w takim znaczeniu, iż nie było możliwe skorzystanie z promocji, 
o ile obie te umowy nie zostały zawarte. 

W tym miejscu należy wskazać, iż konstrukcja umowy mieszanej wymuszałaby zastosowanie 
do jednego stosunku prawnego dwóch różnych reżimów ustawowych, co rodzi poważne wątpliwości 
w przypadku, gdy reżimy te odmiennie określają np. warunki odstąpienia od umowy czy konse-
kwencje nienależytego wykonania umowy. Aby zapobiec powstaniu takiej sytuacji, przyjmuje się 
w doktrynie, iż badając treść łączącego strony stosunku prawnego, powinno się dążyć do ustale-
nia, który rodzaj zobowiązania przeważa, a które zobowiązania mają jedynie charakter poboczny. 
Do umowy mieszanej należy zastosować przepisy dotyczące umowy nazwanej głównego typu.

W przedstawionej sytuacji Sąd musiał dojść do przekonania, choć bez stosownego wyjaś-
nienia w uzasadnieniu, iż w badanej umowie mieszanej głównym zobowiązaniem stron jest zobo-
wiązanie dotyczące usług telekomunikacyjnych. Należy zauważyć, iż formalnie w rozstrzyganej 
sprawie występowały dwie umowy, jednak treść umowy promocji przewidywała, iż świadczenie 
nabywcy telefonu w stosunku do operatora polegało na zobowiązaniu do korzystania z usług 
telekomunikacyjnych. Operator, co wymaga podkreślenia, nie prowadził sprzedaży bezwarunko-
wej ani nie zaliczał żadnej części opłaty na poczet spłaty zakupionego sprzętu. Jednocześnie na 
kliencie ciążył obowiązek spełnienia świadczenia w postaci korzystania z usług operatora przez 
określony czas, na ustalonych warunkach. Gdyby zmiana cennika nie upoważniała do rozwią-
zania umowy oznaczałoby to, iż interes podmiotu korzystającego z usług w modelu pre-paid jest 
chroniony w mniejszym stopniu niż interes klienta korzystającego z usług abonamentowych, choć 
ciążyły na nich, przynajmniej w zakresie zobowiązania do korzystania z usług telekomunikacyj-
nych, takie same obowiązki.

Sąd odniósł się również do kwestii nowelizacji przepisów Prawa telekomunikacyjnego w zakre-
sie penalizacji naruszenia obowiązków wskazanych w art. 51 ust. 5 oraz ust. 6 Pt. Przed wejściem 
w życie ustawy z 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne4, co nastąpiło 
w dniu 20 lipca 2010 r., podstawą penalizacji naruszenia obowiązku określonego w art. 61 ust. 5 
Pt był przepis art. 209 ust. 1 pkt 4 Pt, natomiast naruszenie obowiązku przewidzianego w art. 61 
ust. 6 Pt penalizowane było na podstawie art. 209 ust. 1 pkt 13a Pt. Nowelizacja zmieniła pod-
stawę prawną penalizacji naruszenia obowiązków informacyjnych poprzez umieszczenie obydwu 
przypadków naruszenia w znowelizowanym art. 209 ust. 1 pkt. 13a Pt. Zmieniła się więc wyłącznie 
podstawa prawna penalizacji naruszenia obowiązków informacyjnych, a nie zakres obowiązków, 
których naruszenie zagrożone jest karami pieniężnymi.

Patryk Koralewski
Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN

4 Dz. U. Nr 86, poz. 554.
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Regulacja telekomunikacji  
– prounijna wykładnia Prawa telekomunikacyjnego. 

Wyrok Sądu Najwyższego  
z dnia 19 października 2012 roku (III SK 3/12)

 1.  Samo stwierdzenie sprzeczności lub niemożności dokonania prounijnej wykładni 
art. 28 ust. 1 w zw. z art. 27 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego z prawem unijnym, 
nie jest wystarczające do odmowy zastosowania tych przepisów i uchylenia decyzji 
Prezesa UKE. 

 2.  Przedsiębiorca telekomunikacyjny może powołać się na przepisy dyrektyw w celu 
podważenia lub zmiany decyzji krajowego organu regulacyjnego, w tym decyzji o po-
łączeniu sieci. Wyjaśnienie zakresu uprawnień, jakie wynikają dla przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych z art. 5 ust. 1 i 4 dyrektywy 2002/19/WE o dostępie, w braku 
możliwości wykorzystania doktryn acte clair i acte eclaire, należy do Trybunału 
Sprawiedliwości. 

Wyrok Sądu Najwyższego dotyczy skargi Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lipca 2011 roku uchylający w części decyzję 
Prezesa UKE ustalającą warunki dostępu do sieci telekomunikacyjnej.

Podstawą decyzji Prezesa UKE był wniosek strony o rozstrzygnięcie kwestii spornych lub 
określenie warunków współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W wyniku decyzji wy-
danej na podstawie art. 28 ust. 1 w zw. z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne1 Prezes UKE zobowiązał przedsiębiorców telekomunikacyjnych do zapewnienia 
swobodnego przepływu ruchu telekomunikacyjnego pomiędzy należącymi do nich sieciami. Powód 
złożył od decyzji odwołanie do Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(SOKiK). Wobec oddalenia odwołania przez SOKiK powód zaskarżył wyrok apelacją.

W toku postępowania apelacyjnego powód podniósł, że Prezes UKE uregulował w zaskarżonej 
decyzji prawa i obowiązki stron w zakresie świadczenia usług SMS i MMS, mimo że na żadnej ze 
stron nie ciążył obowiązek regulacyjny świadczenia tych usług. Zdaniem powoda oznaczało to, że 
organ nie był uprawniony do wydania w tym zakresie decyzji o dostępie telekomunikacyjnym. Sąd 
Apelacyjny przychylając się do argumentacji powoda, uchylił częściowo decyzję Prezesa UKE. 
W uzasadnieniu wskazał, że przed wydaniem zaskarżonej decyzji organ regulacyjny nie zbadał 
rynku świadczenia tych usług i nie nałożył na powoda obowiązków regulacyjnych. Sąd Apelacyjny 
powołał się także na stanowisko Komisji Europejskiej, która zarzuciła Polsce nieprawidłową imple-
mentację dyrektywy 2002/19/WE z dnia 7 marca 2002 r. o dostępie. Dotyczyło to zakresu, w ja-
kim art. 28 ust. 1 Pt upoważniał krajowy organ regulacyjny do nałożenia na operatora obowiązku 
zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego bez konieczności uprzedniego ustalenia, że operator 
ten zajmuje znaczącą pozycję rynkową na rynku właściwym, a zatem bez zbadania tego rynku. 
1 Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.; dalej: Pt.
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Zaskarżając wyrok Sądu Apelacyjnego, Prezes UKE podkreślił, że może on regulować 
w decyzji kwestie dotyczące połączenia sieci i interoperacyjności usług także wówczas, gdy nie 
przeprowadzono analizy rynku i nie nałożono obowiązku regulacyjnego, o ile kwestie te zostały 
uzgodnione przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

Sąd Najwyższy uznał, że zarzut naruszenia art. 28 ust. 1 i art. 27 ust. 2 Pt w zw. z art. 5 
ust. 1 i 4 oraz art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy o dostępie, podniesiony przez Prezesa UKE jest zasadny. 
Podstawą tej tezy był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 13 listo-
pada 2008 r. w sprawie C-227/07 Komisja p. Rzeczpospolitej Polskiej, z którego nie wynika, by 
nałożenie obowiązku połączenia sieci w myśl art. 5 ust. 1 dyrektywy o dostępie ograniczone było 
tylko do przypadków, gdy jedna ze stron jest podmiotem o znaczącej pozycji rynkowej i ciąży na 
niej obowiązek regulacyjny zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego. Sąd Najwyższy podkre-
ślił, że w systemie prawa Unii Europejskiej to TSUE, a nie Komisja, ustala znaczenie przepisów 
prawa unijnego oraz stwierdza naruszenie tego prawa przez państwo członkowskie. 

W konkluzji Sąd Najwyższy zauważył, że w przypadku stwierdzenia sprzeczności między 
przepisem prawa krajowego a przepisem dyrektywy, rolą sądu krajowego jest podjęcie próby 
prounijnej wykładni przepisu prawa krajowego. W tej sytuacji sąd krajowy może pominąć prze-
pis prawa krajowego i w jego miejsce zastosować inny przepis prawa krajowego, który będzie 
zgodny z dyrektywą lub którego wykładania taką zgodność pozwoli uzyskać2. Powołując się na 
konsekwentne stanowisko TSUE w omawianej kwestii, Sąd Najwyższy podkreślił, że sąd krajowy 
może odmówić zastosowania przepisu prawa krajowego z powodu jego sprzeczności z przepisem 
dyrektywy tylko wówczas, gdy przepis dyrektywy będzie bezpośrednio skuteczny. 

Zdaniem Sądu Najwyższego samo stwierdzenie sprzeczności art. 28 ust. 1 w zw. z art. 27 
ust. 2 Pt z prawem unijnym, jak i ewentualna konkluzja o niemożności dokonania prounijnej wy-
kładni powyższych przepisów, nie wystarczą w myśl dotychczasowego orzecznictwa TSUE do 
odmowy zastosowania wskazanych przepisów Pt i uchylenia decyzji Prezesa UKE w części. 
Niewątpliwie, zdaniem Sądu Najwyższego, przedsiębiorca telekomunikacyjny może powoływać 
się na przepisy dyrektyw celem podważenia lub zmiany decyzji krajowego organu regulacyjnego, 
w tym decyzji o połączeniu sieci. Wątpliwości budzi jednak zagadnienie zakresu uprawnień, jakie 
wynikają dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych z art. 5 ust. 1 i 4 dyrektywy o dostępie. Sąd 
Najwyższy podkreślił, że w przypadku braku możliwości wykorzystania doktryn acte clair i acte 
eclaire wyjaśnienie wątpliwości w zakresie interpretacji prawa wspólnotowego należy do TSUE.

Mając na uwadze brak stanowiska TSUE w tym zakresie, zdaniem Sądu Najwyższego, za-
sadne jest rozważenie wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym, czy art. 28 ust. 1 w zw. z art. 27 
ust. 2 Pt jest zgodny z art. 5 ust. 2 i 4 dyrektywy o dostępie. 

Wobec powyższej argumentacji Sąd Najwyższy uchylił wyrok w zaskarżonej części i prze-
kazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Apelacyjnemu. 

Magdalena Jachimowicz-Rolnik
Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN

2 Wyrok TS z 24 stycznia 2012 r. w sprawie C-282/10 Dominguez, www.curia.eu, pkt 26–32. 
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Mateusz Chołodecki, Kontrola sądowa decyzji Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2013, ss. 312

Sądowa kontrola decyzji Prezesa UKE to zagadnienie o ogromnej wadze dla teorii i praktyki. 
Jak wynika z monografii Mateusza Chołodeckiego jest to także obszar, wobec którego należy postu-
lować podjęcie działań legislacyjnych zarówno porządkujących, jak i dopasowujących polski model 
kontroli do prawa europejskiego i zmieniających się uwarunkowań działania sektora komunikacji 
elektronicznej. Zadanie podjęte w recenzowanej monografii jest trudne z powodu potwierdzonej 
badaniami niespójności obecnego modelu kontroli decyzji Prezesa UKE, jak również z powodu 
osadzenia go w przepisach należących do odrębnych podgałęzi prawa. Ilość podjętych zagadnień, 
bogactwo przemyśleń i szczegółowość analizy w tej znakomitej monografii naukowej pozwala je-
dynie na odniesienie się do zagadnień systemowych i najbardziej, moim zdaniem, dyskusyjnych.

Droga do analizy aktualnych problemów kontroli decyzji organu regulacyjnego może prowa-
dzić przez rozważania historyczne oraz porównawcze. Uważam, że poprawność metodologiczna 
wymaga, aby te ostatnie raczej towarzyszyły konkretnym problemom. Zważywszy jednak, że mamy 
do czynienia z dziełem opartym na rozprawie doktorskiej, obecność tych rozważań w miejscu 
wyznaczonym im przez Autora jest zrozumiała. 

Przedmiotem książki jest zarówno krytyka niespójnych, jak dowodzi Autor, przepisów stano-
wiących podwaliny sądowej kontroli decyzji organu regulacyjnego w sektorze komunikacji elek-
tronicznej, jak i poszukiwanie adekwatnego systemowo i funkcjonalnie modelu. Przedstawioną 
diagnozę istniejącego stanu rzeczy oraz słowa krytyki trzeba uznać za trafne. Przyjęte w Polsce 
rozwiązania odbiegają w pewnym stopniu od wymogów prawa unijnego, jednak zakres rozbież-
ności ze względu na ogólność wymogów prawa europejskiego jest dyskusyjny. Warto zauważyć, 
że z przedmiotu rozważań zostały wyłączone decyzje odnoszące się do sektora pocztowego, 
co jest zrozumiałe ze względu na odmienność działalności gospodarczej oraz diametralnie inne 
proporcje między regulacją a klasycznym administrowaniem w obu sektorach.

Zagadnienia proceduralne zostały mocno osadzone w uwarunkowaniach ustrojowych tak 
regulatora, jak i sądów. W sektorze telekomunikacji po wprowadzeniu kadencyjności prezesa 
UKE można mówić o zasadniczej, choć jednak nie pełnej, zgodności z wymaganiami stawiany-
mi przez prawo europejskie. Niemniej Autor zbyt łatwo przechodzi do konkluzji, że skoro status 
prawny regulatora zapewnia mu niezależność od podmiotów kontrolowanych i państwa, to „kształt 
ustrojowy telekomunikacyjnych organów regulacyjnych jest z punktu widzenia celów regulacji tak 
dalece irrelewantny, jak pozwala to na efektywną realizację celów normatywnych”, jak również, że 
nie należy zasady niezależności „dogmatyzować”. Trudno bowiem nie zauważyć, że samo prawo 
wspólnotowe jednak „dogmatyzuje”, ustanawiając wymóg niezależności. W piśmiennictwie polskim 
i zagranicznym poddano drobiazgowej analizie nie tylko elementy składowe niezależności oraz róż-
nice między krajowymi gwarancjami jej zapewnienia, lecz także powody, dla których niezależność 
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jest niezbędnym atrybutem organu regulacyjnego. Niezależność organu regulacyjnego nie służy 
tylko realizacji funkcji regulacyjnych, lecz, podobnie jak w przypadku sądownictwa, jest wartością 
samą w sobie. Dlatego też nie można uznać za regulacyjne organów administracji samorządowej, 
choć można powiedzieć, że ich kompetencje do kształtowania cen usług komunalnych wykazują 
pewne, ograniczone, podobieństwo do kompetencji organu regulacyjnego. Wyodrębnienie funkcji 
regulacyjnej nawiązuje do klasycznego celu prawa konkurencji, jakim jest zapewnienie działania 
sił konkurencji przy jednoczesnym odesłaniu do kategorii ekonomii. Znajdują w tym przypadku 
zastosowanie podstawowe pojęcia i terminy prawa konkurencji. Tymczasem wpływ administracji 
terenowej na ceny usług komunalnych zasadniczo pozbawiony jest tego odniesienia. Władze lokalne 
są zainteresowane przede wszystkim zapewnieniem takiego poziomu cen, który jest akceptowal-
ny dla społeczności lokalnej i to nie tylko ekonomicznie, lecz także politycznie. Administracyjne 
ustalanie cen jest zatem odmienne od ustalania w trybie regulacyjnym. Trzeba jednak przyznać, 
że w piśmiennictwie zagranicznym pojęcia regulator i regulacja są definiowane dość swobodnie, 
o czym świadczą choćby prace Giandomenico Majone. 

Zarysowany wyżej problem jest częścią szerszego zagadnienia dotyczącego miejsca funkcji 
w systemie prawa i jej roli jako punktu odniesienia do dalszych badań. Autor zdaje się utożsa-
miać funkcje z materialnymi kompetencjami organu i powołuje się przy tym na wyrok TK z 1994 r. 
(s. 72–73). Moim zdaniem pojęcie funkcji jest ściśle związane z pojęciem kompetencji organu w ten 
sposób, że kompetencje muszą być przedmiotowo i celowościowo zgodne z funkcją. W przywoła-
nym fragmencie wyroku TK dwukrotnie odwołuje się do pojęcia „istoty” znanego także z Konstytucji 
z 1997 r. (art. 31 ust. 3 „istota wolności i praw”; 64 ust. 3 „istota prawa własności”). Funkcja jest 
przede wszystkim istotą działania organu, podobnie jak istotą działania sądów jest wymiar spra-
wiedliwości. Z braku legalnej definicji jej treści należy poszukiwać poza prawem – w zasadach logiki 
formalnej, normach języka polskiego, w tradycji prawnej i praktyce. Zatem istoty funkcji regulacyjnej 
należy szukać przede wszystkim, poza wyżej wymienionymi czynnikami, w doktrynie i praktyce 
sektorów regulowanych. Mimo że pojęcie funkcji nie zostało zdefiniowane przez prawodawcę, 
tam gdzie funkcja jest w jakikolwiek sposób normatywnie określona, wyznacza ona zewnętrzne 
granice kompetencji, choć sama w sobie nie może stanowić podstawy prawnej decyzji organu. 
Prawnie określona lub choćby tylko wymieniona przez prawo funkcja może stanowić negatywną 
przesłankę eliminacji z obrotu prawnego decyzji wykraczających poza te granice. W obecnym 
stanie prawa materialnego jest ona pojęciem szerszym niż „ogólna norma kompetencyjna”, choć 
nie można wykluczyć tożsamości tych pojęć, gdyby prawodawca wprost tak zdecydował. 

Monografia, mimo iż jej przedmiotem jest prawo krajowe, czyni punktem wyjścia pakiet dy-
rektyw nowego podejścia z 2002 r. Dyrektywy pozwalają na daleko idące odmienności w uregu-
lowaniach krajowych, a przy tym ustanawiają nieprzekraczalną granicę zilustrowaną w książce 
M. Chołodeckiego na przykładzie modelu austriackiego, który dopuszcza wyłącznie uprawnienia 
kasacyjne wobec decyzji podejmowanych przez organ regulacyjny. To bardzo dobry pomysł na 
rozbudowanie metody badawczej przez swoisty benchmarking modelu polskiego wobec rozwią-
zań przyjętych w innych państwach. 

Nieodzownym przedmiotem badań nad regulacją sektorową jest krzyżowanie się kompetencji 
organów unijnych oraz krajowych także w kontekście współdziałania regulatorów zorganizowa-
nych w sieci. Sieci te wciąż się rozwijają, czego dowodem jest utworzenie 6 listopada 2013 grupy 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 8(2)

Waldemar Hoff            Mateusz Chołodecki, Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej150

regulatorów obszaru Grupy Wyszehradzkiej znane jako Forum Regulatorów V4. Jest to niezwykle 
obszerne pole badań, któremu Autor mógł poświęcić stosunkowo niewielką część swojej pracy. 
Przy ogólnej aprobacie poglądów wyrażonych na tym tle, trudno zgodzić się ze stanowiskiem, że 
krajowe organy regulacyjne oraz sądy są związane „wytycznymi zawartymi w opiniach czy też 
decyzjach” organów EU, w tym Komisji Europejskiej i Organu Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej. Przede wszystkim nie można do jednej grupy włączać wszystkich wymienionych 
wyżej aktów, nawet jeśli noszą tę samą nazwę. Należy też odróżniać „związanie” od obowiąz-
ku „brania pod uwagę”. Ten ostatni obowiązek występuje w europejskim prawie energetycznym 
w różnych wersjach stylistycznych wskazujących wymagany „stopień uwagi”. Obecna praktyka 
błędnie zmierza w kierunku uznania wszystkich tych aktów jako wiążących. Jest to zagadnienie, 
które zasługuje na bardziej pogłębioną analizę, lecz przede wszystkim na wyraźnie rozstrzygnięcie 
przez sąd lub samego prawodawcę. Niejasna moc wiążąca jest zapewne na rękę zarówno orga-
nom UE, jak i krajowym organom regulacyjnym, dla których uznanie mocy wiążącej tych aktów 
może być wygodną drogą ucieczki od odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

Wśród zagadnień, które można uznać za kontrowersyjne znajduje się także samokontrola 
wykonywana przez Prezesa UKE. W przypadku wniesienia odwołania, zgodnie z art. 47959 § 
2 k.p.c., organ może uchylić albo zmienić swoją decyzję w całości lub części. Od takiej decyzji 
stronie przysługuje ponowne odwołanie. Eliminując swój własny akt, regulator nie przekazuje akt 
sądowi. Autor proponuje zniesienie postępowania w trybie samokontroli i zastąpienie go wnio-
skiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 k.p.a. Do takiej konkluzji prowadzi go 
pragnienie uporządkowania roli Prezesa UKE, który występuje jednocześnie jako organ admini-
stracji i strona postępowania cywilnego. Przywołane zostają też argumenty zaczerpnięte z orzecz-
nictwa sądowego, takie jak ograniczenie organu w korzystaniu z samokontroli do przypadków, 
gdy uwzględnia on w całości wnioski odwołania. Powyższe poglądy są niewątpliwie prawdziwe 
na gruncie doktryny, lecz bardzo niepraktyczne. Prezes UKE powinien, moim zdaniem, utrzymać 
kompetencję do samokontroli, gdyż mimo że nie pasuje to do idealnego modelu teoretycznego, 
to jednak pozwala w możliwe najprostszy, najoszczędniejszy procesowo sposób na eliminację 
błędnej decyzji z obrotu prawnego. Na marginesie można dodać, że w niektórych państwach 
członkowskich UE (Austria) toczą się prace mające na celu uproszczenie ogólnego postępo-
wania administracyjnego, co musi się odbić na postępowaniach szczególnych korzystających z 
niego subsydiarnie. Można się spodziewać, że prędzej czy później tendencja do upraszczania i 
zmniejszania kosztów postępowania dotrze do Polski. Proponowane w monografii umożliwienie 
złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 k.p.a., a następnie wniesie-
nia odwołania od prawomocnej decyzji Prezesa UKE bezpośrednio do SOKiK bez pośrednictwa 
organu, nie ułatwi pracy ani organom, ani przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Niemniej słuszne 
są słowa krytyki odnoszące się do fikcyjności oceny stanu faktycznego i materiału dowodowego 
przez SOKiK. Problem podniesiony w pracy wykracza poza ramy prawa konkurencji, gdyż nad-
mierny udział ekspertów i swoista bezradność sądów w konfrontacji z niejednokrotnie arbitralnym, 
stronniczym lub selektywnym prezentowaniem sądowi aktualnego stanu wiedzy specjalistycznej 
dotyczy wszystkich gałęzi prawa. Jednakże same sądy arbitralnie przywołują w uzasadnieniach 
wyroków poglądy przedstawicieli doktryny bez wyjaśnienia, dlaczego właśnie ten, a nie inny pogląd 
biorą pod uwagę. Argumentacja odwołująca się do tak wyłanianych „autorytetów” naukowych w 
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ogóle nie powinna mieć miejsca w nowoczesnym orzecznictwie. Powyższy problem dotyczy de-
cyzji z zakresu regulacji i konkurencji w szczególności ze względu na to, że odwoływanie się do 
analizy ekonomicznej na poziomie naukowym jest normą, a nie stanem wyjątkowym. W sprawach 
regulacyjnych powody wyboru „autorytetu” naukowego powinny być szczegółowo uzasadnione. 
Trzeba zgodzić się z Autorem, że z tego punktu widzenia, tj. posiadania wiedzy specjalistycz-
nej, polski sąd antymonopolowy w swojej obecnej postaci organizacyjnej nie spełnia wymogu 
przewidzianego w art. 4 Dyrektywy Ramowej. Istnieje zatem potrzeba radykalnej reformy przez 
zapewnienie sędziom odpowiednich kwalifikacji. 

Przedstawiając charakter spraw we właściwości organu regulacyjnego, M. Chołodecki traf-
nie odwołuje się do podziału na sprawy o charakterze cywilnoprawnym, administracyjnoprawnym 
i regulacyjnym. Warto zauważyć, że wyodrębnienie spraw regulacyjnych, obok niewątpliwie praw-
nego kryterium wyodrębnienia, ma też wyraźny kontekst ekonomiczny w związku z odmiennym 
modelem subsumcji prawniczej na obszarze regulacji, gdzie wzorzec prawny treści decyzji jest 
tylko ramowo zarysowany w przepisach, a jej treść musi sprostać dodatkowym kryteriom przyna-
leżnym do nauki ekonomii, o czym książka wspomina. Należy zgodzić się z wnioskiem, że podział 
kompetencji pomiędzy sądy w procesie weryfikacji jest niespójny z teoretycznego punktu widzenia. 
Trzeba jednak pamiętać, że jest to model młody, który doczekał się więcej krytyki w piśmiennictwie 
niż w praktyce. Niemniej, z praktycznego właśnie punktu widzenia słuszny wydaje się wniosek 
de lege ferenda, aby kontrolę decyzji Prezesa UKE powierzyć jednolicie sądowi powszechnemu, 
tj. Sądowi Okręgowemu w Warszawie – Sądowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Stawiany w pracy zarzut braku spójności koncepcji rozciąga się również na charakter prawny 
kontroli sądowej. Krytyka dwutorowości kontroli decyzji organu regulacyjnego prowadzi Autora 
do wniosku, że należy powierzyć kontrolę decyzji Prezesa UKE w pierwszej instancji Sądowi 
Okręgowemu w Warszawie – Sądowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako jedynemu są-
dowi właściwemu przy jednoczesnym ustanowieniu wyspecjalizowanego wydziału w instancji 
odwoławczej – Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Powyższy wniosek de lege ferenda obejmuje 
też słuszny postulat wzmocnienia składów orzekających przez umożliwienie dostępu do organu 
regulacyjnego i biegłych. Słuszna jest bowiem uwaga, że kompetencje sądu mogą zostać fak-
tycznie ograniczone do kontroli legalności przez brak odpowiedniej wiedzy o uwarunkowaniach, 
np. techniczno-ekonomicznych sprawy. 

Pogląd o odmienności kontroli sądów powszechnych i administracyjnych nie jest kategorycz-
ny, gdyż Autor dostrzega wpływ na orzecznictwo obowiązku wykładni prowspólnotowej (proeuro-
pejskiej), kontroli legalności celu oraz uznania administracyjnego (Autor miał zapewne na myśli 
kontrolę granic uznania). Płynność granic obszaru regulacji widoczna jest także w spostrzeżeniu, 
że czynności „nakładania kar oraz rozstrzygania spraw spornych, pomimo że nie zaliczają się do 
cyklu regulacyjnego, są bezpośrednio związane z regulacją rynku telekomunikacyjnego”. 

Lektura książki rodzi pytanie, czy art. 184 Konstytucji, z którego wywodzi się ograniczenie 
kompetencji sądów administracyjnych do badania legalności działania administracji, nie jest swo-
istą pułapką konstytucyjną i archaizmem osadzonym w realiach funkcjonowania prawa XIX wieku 
i pierwszej połowy XX w. W dzisiejszych realiach głębokość ingerencji rozstrzygnięć sądowych 
w sferę zarządzania, poziom zależności od wiedzy eksperckiej, poziom konsekwencji finansowych 
rozstrzygnięć jest porównywalny pomiędzy różnymi rodzajami sądownictwa znanymi polskiemu 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 8(2)

Waldemar Hoff            Mateusz Chołodecki, Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej152

systemowi prawa. Ponadto wskazane wyżej trzy elementy modyfikujące klasyczny model orzekania 
same w sobie czynią ograniczenie kontroli do legalności fikcją, zwłaszcza w połączeniu z zasadą 
proporcjonalności. Dzięki tej fikcji sądy administracyjne mogą bardzo głęboko ingerować w istotę 
decyzji, a jednocześnie chronić się za parawanem czysto teoretycznej koncepcji nieodpowiedzial-
ności sądu za meritum decyzji. Należałoby zatem zastanowić się, czy, nie ujmując propozycjom 
przedstawionym w książce M. Chołodeckiego, zmiana konstytucyjnej koncepcji kompetencyjnej 
sądownictwa administracyjnego w kierunku rozszerzenia o kontrolę meritum rozstrzygnięcia nie 
byłaby skuteczniejszym rozwiązaniem. Jest to szczególnie pożądane w obszarze regulacji sek-
torowej, gdzie, co wielokrotnie potwierdza recenzowana monografia, wyrazem woli organu regu-
lacyjnego jest decyzja administracyjna, także wtedy, kiedy wywołuje ona istotne skutki w sferze 
prawa prywatnego.

Na uznanie zasługuje dociekliwość, krytycyzm i oryginalność rozważań. Ich przejawem jest np. 
słuszna krytyka stanowiska wyrażonego w uchwale NSA podjętej w składzie siedmioosobowym, 
w którym przyjęto, że spełnienie normy art. 4 Dyrektywy Ramowej może nastąpić w postępowa-
niu sądowo-administracyjnym, gdyż dyrektywa nie stawia innych wymagań poza posiadaniem 
wiedzy specjalistycznej. Stanowi to jednocześnie częściową polemikę ze stanowiskiem doktryny 
przeciwnej krzyżowaniu się kompetencji do kontroli ad meritum i kontroli legalności decyzji ad-
ministracyjnych w tym regulacyjnych (s. 240–241). Autor przy tej okazji stwierdza, że rozstrzyga-
nie przez sądy administracyjne spraw cywilnych w znaczeniu materialnym możliwe byłoby tylko 
wtedy, gdyby prawodawca wyraźnie przekazał je do kognicji sądów administracyjnych w trybie 
art. 3 § 3 p.p.s.a. Moim zdaniem jest jednak dyskusyjne, jaka byłaby celowość takiego przekaza-
nia w sprawach regulacyjnych, gdzie odniesienia do kategorii rynkowych, a nawet tylko pośredni 
związek z funkcjonowaniem rynku, stoją w sprzeczności z ograniczeniami narzuconymi sądom 
administracyjnym w art. 184 Konstytucji.

Argumentacja przedstawiona w monografii znajduje solidne wsparcie w 166 postanowieniach 
i wyrokach sądów polskich oraz europejskich oraz w 231 pozycjach literatury polskiej i zagranicznej. 

Monografia M. Chołodeckiego ukazuje sądową kontrolę decyzji UKE w szerokiej perspekty-
wie uwarunkowań prawa europejskiego. Dzięki tej książce postrzegamy klasyczne pojęcia pra-
wa w nowym świetle ujawniającym ich niedoskonałości. Autor skutecznie dowodzi częściowego 
niedostosowania zasad rozstrzygania sporów w sektorze łączności elektronicznej do wymogów 
stawianych w dyrektywach unijnych. W rozprawie znajdujemy nie tylko dowody niespójności 
i niekonsekwencji obecnego „modelu”, lecz także bardzo rozbudowaną i konstruktywną propo-
zycję uporządkowania kompetencji sądów. Jest to praca niezmiernie ważna zarówno dla teorii, 
jak i przyszłości polityki legislacyjnej, znacznie wykraczająca swoim znaczeniem poza ramy za-
rysowane w tytule.

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff
Akademia Leona Koźmińskiego
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Viktor Mayer-Schonberger, Kenneth Cukier, Big Data: 
A Revolution That Will Transform How We Live, Work, 

and Think, Houghton Mifflin Harcourt 2013, ss. 242

Sformułowanie „Big Data” robi ostatnio międzynarodową karierę, zdetronizowało ono bo-
wiem inne modne pojęcia, jak konwergencja czy rozwiązania chmurowe. Czym jest Big Data, 
jakie znajduje zastosowania i jak wielkie niesie ze sobą zmiany opisują w swojej książce Viktor 
Mayer-Schonberger i Kenneth Cukier. Pierwszy z Autorów jest profesorem w Instytucie Internetu 
Uniwersytetu w Oxfordzie i zajmuje się przede wszystkim ekonomią sieci. Drugi zaś – to publicy-
sta związany z The Economist, zajmujący się stosunkami międzynarodowymi oraz innowacjami, 
własnością intelektualną i zarządzaniem Internetem. 

Według Autorów pojęcie „Big Data” odnosi się do ogromnej ilości danych oraz do tego, co 
można z nimi zrobić. Autorzy zgromadzili w monografii wiele przykładów zastosowań Big Data 
oraz stawiają tezy dotyczące tego, jak wpływa na naszą rzeczywistość. 

Schonberger i Cukier wskazują jak duża liczba danych jest dziś gromadzona w formie cy-
frowej na całym świecie. Przyrost zbieranych informacji jest niespotykany w dotychczasowej 
 historii cywilizacji. W książce odnajdziemy fascynujące przykłady z bardzo różnych dziedzin – od 
astronomii, przez genetykę, po dane o ilości informacji zbierane przez internetowych gigantów, 
jak Facebook czy Google, które codziennie gromadzą dane stanowiące tysiąckrotność danych 
zgromadzonych w bibliotece Kongresu USA. Autorzy wskazują, iż ilość zbieranych danych rośnie 
cztery razy szybciej niż światowa gospodarka, moce obliczeniowe komputerów rosną zaś dzie-
więć razy szybciej. 

Schonberger i Cukier stawiają stawiają tezę, że Big Data niesie ze sobą trzy zasadnicze zmia-
ny. Pierwsza wynika z ilości gromadzonych danych. Dotychczasowe badania statystyczne opierały 
się na badaniach mniej lub bardziej reprezentatywnych próbek. Dziś, kiedy możemy zgromadzić 
i przetworzyć ogromną liczbę informacji, „próbką” do badań jest 100%. Analiza takich danych daje 
nam zaś możliwość uzyskania prawdziwego, a nie przybliżonego obrazu rzeczywistości.

Druga zmiana polega na tym, że wraz z rosnącą ilością danych można zwracać mniejszą 
uwagę na ich jakość. Przy ogromnej ilości pomiarów sytuacja, w której jakiś odsetek pomiarów 
będzie błędny, jest do zaakceptowania. Cechą Big Data jest jej nieuporządkowanie, zróżnicowa-
nie jakościowe oraz rozproszenie po niezliczonych serwerach na całym świecie. Autorzy twierdzą 
jednak, że w przypadku Big Data, jak mawiał pewien klasyk, „ilość przechodzi w jakość”. 

Trzecia i największa zmiana związana z Big Data polega na tym, że możliwe jest odejście 
od poszukiwania przyczynowości zjawisk. Analiza zebranych danych pozwala na odkrywanie ist-
niejących korelacji między zjawiskami. Wykorzystują to sklepy internetowe, sieci sklepów wielko-
powierzchniowych czy instytucje finansowe i ubezpieczeniowe. Uzyskiwane korelacje między 
zjawiskami niekoniecznie dają nam odpowiedź, dlaczego coś się dzieje, ale też niejednokrotnie 
tej odpowiedzi nie potrzebujemy, ważne że Big Data mówi nam „co”, a nie „dlaczego”, i bardzo 
często to wystarcza.
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Autorzy opisują również zjawisko, które nazwali „datafication”, co moglibyśmy przetłumaczyć 
jako „danymizację”, tj. gromadzenie danych o wszelkich możliwych zjawiskach, nawet takich, 
jak sposób nacisku ciała na fotel samochodowy, informacje o wibracjach silników czy o nacisku 
wywieranym na most. Zbierane i analizowane są również dane o relacjach i interakcjach mię-
dzy ludźmi, czego na ogromną skalę dokonują serwisy społecznościowe. Wszelkie gromadzone 
dane są gromadzone w formatach cyfrowych pozwalających na ich przetwarzanie w rozmaity  
sposób. 

Ważność, a tym samym wartość danych rośnie. Ilość zgromadzonych danych, np. o klientach, 
ich zachowaniach i nawykach, staje się coraz częściej najważniejszym zasobem firm. Powstaje 
również cały łańcuch wartości, w którym pojawiają się pośrednicy, tj. firmy kupujące dane z wielu 
pierwotnych źródeł, przetwarzające je i udostępniające dalej w postaci konkretnych produktów, 
takich jak aplikacje internetowe czy narzędzia analityczne. W ten sposób Big Data staje się pod-
stawą bardzo wielu nowych przedsięwzięć gospodarczych. 

Big Data to jednak również szereg rodzajów ryzyka, takich jak zagrożenia związane z na-
ruszaniem praw, na czele z prawem do prywatności. Dotychczasowe instytucje i rozwiązania 
prawne zaczynają zawodzić. Pojawia się wizja orwellowskiego Wielkiego Brata, który widzi 
i kontroluje wszystko. Autorzy przywołują przykład NSA (U.S. National Security Agency, o któ-
rej zrobiło się ostatnio bardzo głośno), która codziennie archiwizuje 1.7. miliarda maili i rozmów 
telefonicznych. Z tymi wyzwaniami trzeba się zmierzyć. Wymagać to będzie, według Autorów, 
stworzenia zupełnie nowych ram regulacyjnych i gwarancji prawnych, aby zapobiec nadużywaniu 
wykorzystywania danych zarówno przez przedsiębiorców, jak i rządy. Autorzy snują ciekawe roz-
ważania o tym, jak Big Data wpłynie na pojmowanie wolności, na system sprawiedliwości czy tryb  
podejmowania decyzji. 

Recenzowana książka nie jest rozprawą popularnonaukową. Znajdziemy w niej wiele przy-
kładów zastosowania Big Data w działalności gospodarczej czy działaniach rządów. Ale przede 
wszystkim monografia pozwala ogarnąć nowe zjawiska i zacząć je lepiej rozumieć. Niektóre tezy 
stawiane przez Autorów są kontrowersyjne, szczególnie zaś trudno zgodzić się z tym, iż analizy 
Big Data zwalniają nas z obowiązku poszukiwania przyczynowości zjawisk. Jest jednakże to nie-
wątpliwie książka warta polecenia dla każdego, kogo interesują sprawy telekomunikacji, nowych 
technologii i cyfryzacji.

Wojciech Dziomdziora
Radca prawny
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Marlena Wach, Regulacyjne i cywilnoprawne aspekty 
roamingu międzynarodowego, LEX a Wolters Kluwer 

business, Warszawa 2013, ss. 460. 

Recenzowana książka jest pierwszym w literaturze krajowej tak obszernym opracowaniem 
dotyczącym roamingu międzynarodowego. Praca jest w pełni aktualna, prezentuje bowiem 
stan prawny z dnia 14 sierpnia 2013 roku. Publikacja pojawiła się w sprzedaży na krótko przed 
ogłoszeniem przez komisarz unijną ds. telekomunikacji, Neelie Kroes, projektu rozporządzenia 
dotyczącego utworzenia jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych, w tym również roamingu. 
Autorce udało się jednak uwzględnić w swojej pracy niektóre aspekty tego projektu. 

W książce analizowane są głównie cztery zagadnienia: 
1) czy regulacja roamingu ogólnounijnego oraz przedłużenie jej obowiązywania w postaci roz-

porządzenia 717/2007 do dnia 30 czerwca 2012 r. były konieczne; 
2) czy z punktu widzenia rozwoju efektywnej konkurencji zachodziła konieczność wprowadzenia 

rozporządzeniem 531/2012 rozwiązań strukturalnych; 
3) czy umowa roamingu międzynarodowego ma charakter zastrzeżenia na rzecz osoby trzeciej, 

oraz 
4) czy regulacja roamingu ogólnounijnego ma wpływ na ceny tych usług poza UE. 

Książka składa się z sześciu rozdziałów, poprzedzonych wstępem i opatrzonych zakończeniem. 
W pierwszym rozdziale pracy Marlena Wach dokonuje analizy rynku, wyjaśnia istotę usług 

telekomunikacyjnych, wpływ regulacji na ich świadczenie oraz określa rynki właściwe związa-
ne z regulowaniem roamingu, a także porównuje regulacje ex ante i ex post. Przedstawione tu 
zostały również przyczyny, metody oraz próby dokonania regulacji hurtowego rynku roamingu 
międzynarodowego w Polsce. 

Rozdział drugi został poświęcony analizie regulacji roamingu międzynarodowego w prawie 
UE. Prezentuje on skutki spowodowane uchwaleniem kolejnych rozporządzeń roamingowych. 
Zagadnienie roamingu uregulowane jest trzema aktami prawa unijnego, tzn. w ramach rozpo-
rządzenia 717/2007, zmienionego rozporządzeniem 544/2009 oraz zastąpionego rozporządze-
niem 531/2012. Dodatkowo w grudniu 2012 roku wydano rozporządzanie wykonawcze Komisji 
1203/2012 dopełniające postanowienia rozporządzenia 531/2012. Kwestie sankcji związanych 
z nieprzestrzeganiem rozporządzeń unijnych reguluje na gruncie krajowym ustawa – Prawo te-
lekomunikacyjne z 16 lipca 2004 roku oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Wszystkie te akty są 
szczegółowo analizowane w omawianej publikacji. 

Rozdział trzeci to analiza stosunków cywilnoprawnych pomiędzy stronami świadczącymi 
i korzystającymi z usługi roamingu międzynarodowego, w tym analiza stosunku świadczenia 
usług na rzecz osoby trzeciej. 

Wpływ orzecznictwa sądów polskich, Trybunału Sprawiedliwości oraz stanowisk BEREC 
w zakresie roamingu na kształt usługi roamingu przedstawiony jest w rozdziale czwartym. 
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Autorka prezentuje, w rozdziale piątym, materiały porównawcze dotyczące sposobów i me-
tod regulacji roamingu międzynarodowego poza obszarem Unii, tj. w Stanach Zjednoczonych, 
Szwajcarii oraz w Rosji. Szósty, końcowy rozdział omawia obecne skutki regulacji i planowane 
dalsze działania. Zawiera też próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego usługa roamingu budzi tyle 
kontrowersji. 

Publikacja w głównej mierze skoncentrowana jest na regulacji prawnej roamingu między-
narodowego w Europie. Pierwsze trzy rozdziały to bardzo wnikliwa analiza europejskich aktów 
prawnych dotyczących tego zagadnienia. Dają one także możliwość poznania stanowisk głów-
nych uczestników dyskusji dotyczących celowości i sposobu prowadzenia regulacji rynków 
telekomunikacyjnych. 

Poza zakresem rozważań autorki pozostały natomiast wątki ekonomiczno-finansowe, któ-
re są niezwykle ważnym elementem uzasadnienia regulacji prowadzonej w tak szerokiej skali. 
Zabiegi regulacyjne muszą odnosić się do ekonomicznych i technicznych uwarunkowań komu-
nikacji bezprzewodowej. Trudno także dostrzec w pracy bezpośrednie odniesienia do uwarun-
kowań krajowego rynku usług roamingowych. W rozdziale piątym przytaczane są dane liczbowe 
prezentujące skalę zjawiska, jakim jest roaming zagraniczny, ale tylko na rynkach szwajcarskim, 
rosyjskim i amerykańskim. Podobnie rozdział szósty zawiera pewne informacje o wielkościach 
rynkowych związanych z rozliczeniami międzyoperatorskimi, jednak nie dotyczących rynku polskie-
go. Poprawa konkurencyjności, która jest głównym uzasadnieniem przywoływanym wielokrotnie 
przez Komisję Europejską w dyskusjach nad roamingiem, nie została poddana w pracy głębszej 
analizie. Autorka wyraźnie ogranicza zakres badań do kwestii prawno-regulacyjnych, stwierdza-
jąc w szczególności, że jej praca nie ma „na celu dokonania ekonomicznej analizy cen roamingu 
oraz ich zmian w czasie ani też nie są w książce analizowane kwestie podatkowych rozliczeń 
odnoszących się do świadczenia usługi roamingu” (s. 33). 

Omawiana książka to wynik szczegółowych badań nad rozporządzeniami mającymi począt-
kowo doprowadzić do unormowania, a finalnie do zniesienia opłat za usługę roamingu między-
narodowego. Zawiera ona także analizę opinii i stanowisk wielu podmiotów, które brały udział 
w ogólnoeuropejskiej dyskusji nad celami i efektami regulacji roamingu. 

Praca została oparta na bardzo obszernej literaturze krajowej i dokumentach związanych 
z procesem regulacji. Biorąc pod uwagę jednak międzynarodowy aspekt analizowanego zagad-
nienia, uważam, że praca zyskałaby na szerszym wykorzystaniu literatury zagranicznej. Pewien 
niedosyt budzi opracowanie redakcyjne tekstu, szczególnie pominięcie w wykazie skrótów wie-
lu symbolicznych oznaczeń usług i technologii, których wyjaśnienie znacznie ułatwiłoby lekturę 
(np. VPN, VPNM, HPMN, NMT450, TRI, FTR, RPO, RPI, RPOH, single IMSI+, single IMSI-, dual 
IMISI czy ADURM). Również przybliżenie znaczenia takich terminów, jak sieć macierzysta, sieć 
odwiedzana, eurotaryfa, roaming pasywny czy roaming aktywny ułatwiłoby lekturę tym Czytelnikom, 
którzy stykają się z problematyką po raz pierwszy. 

Niezależnie od powyższych uwag, książka M. Wach to bardzo cenna pozycja na polskim 
rynku wydawniczym, wpisująca się w obecną ożywioną dyskusję nad planami kolejnych zmian 
w zakresie roamingu międzynarodowego. Niewątpliwie otwiera ona drogę do dalszych analiz 
tego tak skomplikowanego, nie tylko pod względem prawnym, lecz także technologicznym i eko-
nomicznym zagadnienia. 
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Z pełnym przekonaniem można ją zarekomendować Czytelnikom poszukującym skondenso-
wanej wiedzy na temat europejskiej regulacji roamingu międzynarodowego. Monografia powinna 
zainteresować prawników i specjalistów zajmujących się sprawami łączności oraz pracowników 
administracji i operatorów telekomunikacyjnych, a także instytucji regulacyjnych. 

Edyta Rosińska-Wielec 
Doktorantka w Szkole Głównej Handlowej 
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Current and interdisciplinary issues in telecommunications (from the Volume Editor)

Articles 

Jan Siudecki, Memorandum of the President of UKE and telecommunications industry 
as an instrument of service quality provision
Table of Contents:
I. Initial remarks
II. Legal nature of sanctioned self-regulation
III. Reasons for undertaking self-regulatory initiatives and their sanctioning
IV. Memorandum as a response to asymmetrical information between the regulator and the 

 regulated
V. Conclusions
Summary: Author analyses the agreement on telecommunications services quality, concluded 
in October 2012 between the President of UKE and service suppliers as a form of sanctioned 
self-regulation. In this article the reasons for undertaking this voluntary commitment by industry 
have been analyzed as well reasons for their sanctioning. The author tries to establish the legal 
nature of the concluded agreement and assess if the expectations of the President of UKE as to 
the reduction of informational asymmetry have been met. 
Keywords: alternative methods of regulation, sanctioned self-regulation, service quality, 
telecommunications, President of UKE, informational asymmetry.

Patryk Koralewski, Foundations of data processing for marketing purposes according 
to telecommunication law
Table of Contents:
I. Marketing
II. Relationship between sectoral and general provisions regarding processing of personal data 

for marketing purposes
 1. Preliminary remarks 
 2. Conflict rule indicated in Article 5 of Personal Data Protection Act
 3. Coincidence of legal norms
 4. Complementary relationship of the general and sectoral rules of law
III. Data processing in the telecommunication sector
 1. Preliminary remarks
 2. Processing of traffic data
 3. Processing of other data protected by confidentiality of telecommunications
 4.  Processing of data not related to the process of communication in telecommunication 

networks
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IV. Data processing terms
 1.  Terms of data processing for marketing purposes on the grounds of Article 165.4 

Telecommunications Law 
  1.1. Consent as the basis for data processing
  1.2. Consent purpose and its binding role
 2. Terms of data processing not indicated in Article 165.4 of Telecommunications Law
 3.  Terms for data processing created outside the framework of communication in telecom-

munication networks
Summary: The purpose of this article is to present the issue of processing data for marketing 
purposes by telecommunication companies. The main issue raised in the article is the relation 
of sectoral rules contained in Telecommunications Law to general provisions under the Personal 
Data Protection Act. The issue requires analysis of a conflict occurring between these laws. In 
particular it is necessary to determine the normative content of Article 5 of Personal Data Protection 
Act, which is of basic importance for determining the relationship between general and sectoral 
provisions in this regard.
Keywords: telecommunications, marketing, data protected by confidentiality of telecommunications, 
traffic data, conflict rule, coincidence of law.

Mariusz Czyżak, Changes regarding penal and penal-administrative liability resulting 
from the amendment of Telecommunications Law of 16 November 2012 
Table of contents:
I. Introduction
II. Modification to the rules of liability for illegal use of radio equipment 
III. Changes to the list of administrative torts
IV. Possibility to incur penal and administrative liability having ceased to breach the law or having 

remedied the damage caused 
V. Changes to the financial penalty assessment basis 
VI. Closing remarks
Summary: This article is devoted to the amending Telecommunications Act of 16 November 2012 
in its part related to penal and penal-administrative liability. It touches upon the following issues: 
penalization of illegal use of radio equipment, new list of administrative torts under Article 209 
of the Telecommunications Act, the possibility to impose financial penalty in case the entity in 
question has ceased to breach the law or has remedied the damage caused as well as changes 
to the financial penalty assessment basis. 
Key words: telecommunications, financial penalty, radio equipment.

Bożena Marciniak, Transfer and lease of individual rights to use radio frequencies in the 
EU spectrum policy
Table of Contents:
I. Introduction
II. Secondary trading model of radio spectrum management
 1. A renewed approach with regard to radio spectrum management
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 2.  Transition of frequency reservations to the market oriented economy and radio spectrum 
liberalization

III. Transfer and lease of individual rights to use radio frequencies in the UE legal framework
 1. Formation and development of the concept concerning a secondary trading of rights to 

use frequencies 
 2. Secondary trading of rights to use frequencies in electronic communications directives
 3.  Transfer and lease of individual rights to use radio frequencies in the reformed Directives’ 

Package 
 4.  Co-ordination and unification of conditions regarding transfer or lease of individual rights 

to use radio spectrum
  4.1. Multiannual radio spectrum Policy programme
  4.2. Draft regulation „Connected Continent”
IV. Conclusions
Summary: The aim of this publication is to present the EU legal regulations concerning the issue 
of transfer and lease of individual rights to use radio frequencies. The basic function of these 
regulations is to increase users’ access to frequencies and more effective and efficient use of 
spectrum. This publication presents the formation and development of the EU concept of transfer 
and lease of individual rights to use radio frequencies, legal framework in force and consequences 
of these regulations for EU member states.
Key words: telecommunications, radio frequencies, radio spectrum management, EU legal 
regulations, transfer and lease of individual rights to use radio frequencies, secondary trading of 
rights to use radio frequencies.

Daria Kostecka-Jurczyk, An efficient competitor test and hypothetical reasonably efficient 
competitor test in the assessment of margin squeeze in the telecommunication sector
Table of contents:
I. Introduction
II. The concept of margin squeeze
III. Margin squeeze and other pricing practices
IV. As efficient competitor test in the decisional practice of European Commission and Courts
V. Hypothetical reasonably efficient competition test
VI. Legal classification of price squeeze in telecommunication – as efficient or hypothetical rea-

sonably efficient competitor test?
VII. Conclusions
Summary: The aim of this article is to show the role of as efficient competitor test in the assessment 
of the abuse dominant position in the form of margin squeeze in telecommunication sector. The 
article also concerns with difference between “as efficient competitor test” and “hypothetical 
reasonably efficient competitor test” and presents the arguments for and against using these two 
tests as a tool of the assessment of margin squeeze. 
Key words: abuse dominant position, margin squeeze, as efficient competitor test, hypothetical 
reasonably efficient competitor test.
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Ewa M. Kwiatkowska, Quantitative evaluation methods of competitiveness of the telecom-
munications markets (practical aspects) 
Table of contents:
I. Introduction
II. Empirical base
III. Market share
IV. Measures of market concentration 
 1. Introduction
 2. Concentration ratio
 3. Herfindahl-Hirschman Index
V. Conclusions
Summary: The article analyses quantitative methods of assessing the competitiveness of the 
telecommunications markets. The paper presents market share – quantitative criterion which 
describes telecom enterprise and the relevant market. Constructions and practical application of 
various measures of market concentration calculated on the basis of market shares (concentration 
ratio, the Herfindahl-Hirschman Index and HHI delta) are analysed.
Key words: quantitative criteria, evaluation of competitiveness, telecommunications markets, 
market share, Herfindahl-Hirschman Index, concentration ratio.

Marlena Wach, International roaming regulations – new possibilities or challenges?
Table of contents:
I. The beginning of international roaming regulations
II. Ex post and ex ante regulations on telecommunications market – domestic analysis on who-

lesale roaming markets
III. Regulatory actions concerning international roaming at the EU level
 1. Telecommunications law sources
 2. Regulatory trends in international roaming services
 3. Roaming regulations
IV. A single market for telecommunications services
 1. Introductory remarks
 2. Projected changes in regulation of roaming within the single market
 3. Abolition of roaming charges
 4. Completing the objectives of the European Digital Agenda
V. Positions and the potential consequences of the new regulation
Summary: This article applies to antitrust and regulatory activities concerning international roaming 
led by a European Commission and national regulators authorities. The basis and objectives 
of regulation at the level of the EU-wide roaming in the form of further roaming regulations are 
discussed. Inability to achieve in a short time the goals of the Digital Agenda, in accordance with 
up to 2015 roaming meant that under the draft regulation on the single market were introduced 
the amendments to roaming regulation 531/2012 in force since 1 July 2012. The article focuses 
on the direction of these changes and the status of work on the proposal.
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Key words: roaming, international roaming, roaming regulation, single market, Digital Agenda for 
Europe, abolishment of roaming charges, telecommunication market, ex post and ex ante regulation.

Renata Śliwa, Outline of economic analysis of regulatory policy in telecommunications 
industry
Table of contents:
I. Introduction
II. Regulatory independence against interest groups
III. Intersubject relations in a regulated sector
 1. Regulated firm-regulator relations
 2. Regulator-society relations
 3. Regulator-politicians relations
IV. Reassurance of the desired behavior against the possibility of dominant economic power 

emergence in telecommunications sector in Poland
V. Summary
Summary: The paper presents a trial of the depicting the approach to regulatory policy through the 
lens of intersubject relations in the process of sectoral regulation. The divergence of aims attached 
to different actors/subjects in regulated sector is the fundamentals of intersubject relations. The 
adequate shape of the relations determines the effectiveness of regulated enterprises as well as 
the welfare of service consumers.
Key words: regulatory policy, independence of regulator, policy analysis, infrastructure competition.
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