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Bieżąca	praktyka	regulacyjna	i	perspektywy	zmian	
w	telekomunikacji 

(od redaktora prowadzącego)

Prezentowany numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego po-
święcony jest w całości sprawom telekomunikacji. Ukazuje się on w okresie, w którym po poważ-
nej nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, która weszła w życie w roku 2013, prowadzone są 
głównie prace wdrażające nowe rozwiązania do praktyki, zmieniane są procedury w relacjach 
z klientami, weryfikowane są wstępne interpretacje nowych przepisów. Perspektywa kolejnych 
zmian dotyczących całego sektora rysuje się na horyzoncie w dopiero związku z pracami nad 
unijnym rozporządzeniem w sprawie jednolitego rynku łączności elektronicznej i wdrożeniem unij-
nej dyrektywy 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji 
szybkich sieci łączności elektronicznej. 

Dlatego większość opracowań poświęcona jest właśnie zagadnieniom praktyki regulacyjnej 
w sprawach, które mają szczególne znacznie dla rynku telekomunikacyjnego. Taki charakter ma 
artykuł Jana Siudeckiego poświęcony testom zawężania marży w praktyce regulacyjnej Prezesa 
UKE. Testy te mają istotne znaczenie dla możliwości konkurowania przez przedsiębiorców alterna-
tywnych z przedsiębiorcą o pozycji znaczącej na rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu. 
Sposób wprowadzenia testu do praktyki regulacyjnej i jego umocowanie w aktualnym porządku 
prawnym budzą wątpliwości analizowane w tym artykule. Sprawom wdrożenia nowego rozwią-
zania ustawowego polegającego na możliwości używania urządzeń radiowych bez pozwolenia, 
na podstawie zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez Prezesa UKE, poświęcony jest artykuł 
Mariusza Busiło. Wyjaśnia on przeszkody i uwarunkowania związane z wykorzystaniem tego 
nowego rozwiązania, bardzo atrakcyjnego dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Szersze 
spojrzenie na procesy koncentracji w europejskim sektorze łączności ruchomej przedstawia Daria 
Kostecka-Jurczyk, która koncentruje się w swoim opracowaniu na środkach zaradczych stoso-
wanych w procesie konsolidacji europejskich operatorów sieci komórkowej, przeciwdziałających 
monopolizacji na rynkach telefonii mobilnej. Problemy związane z wykorzystaniem danych gro-
madzonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych do celów innych niż świadczenie usług 
telekomunikacyjnych, ale z zachowaniem wymaganej ochrony praw i interesów użytkowników 
usług, podejmują Stanisław Piątek i Paweł Piątek w artykule poświęconym możliwości anonimi-
zacji danych chronionych tajemnicą telekomunikacyjną. Artykuł ukazuje niespójności pomiędzy 
prawem krajowym a przepisami Unii Europejskiej w tym zakresie i proponowane zmiany, które 
mogłyby zapewnić niezbędną zgodność. Sprawom bieżącej praktyki poświęcony jest także artykuł 
Wojciecha Dziomdziory podejmujący jedno z zagadnień powstających na tle wdrażania nowej 
ustawy o prawach konsumentów. Przedstawiono w nim obowiązki przedsiębiorców oraz upraw-
nienia konsumentów w przypadku zawierania umów dotyczących treści cyfrowych niezapisanych 
na nośniku materialnym. 

Dla obrazu praktyki istotne znaczenie mają zestawienia orzecznictwa sądów powszech-
nych i sądów administracyjnych w sprawach telekomunikacyjnych przygotowane przez Ewę 
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M. Kwiatkowską oraz Magdalenę Jachimowicz-Rolnik. Ciekawe orzeczenie NSA dotyczące ochro-
ny danych osobowych w telekomunikacji jest przedmiotem glosy przygotowanej przez Mariusza 
Czyżaka. Natomiast Tadeusz Piątek przedstawił główne zagadnienia związane ze stwierdzeniem 
przez Trybunał Sprawiedliwości UE nieważności unijnej dyrektywy o retencji danych. 

W dalszą przyszłość wybiega natomiast opracowanie Ewy M. Kwiatkowskiej poświęcone 
rozwojowi Internetu rzeczy. Przyłączanie coraz większej liczby urządzeń do globalnej sieci niesie 
ze sobą szanse na powstanie wielu nowych usług, ale wywołuje również problemy zarówno dla 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych obsługujących ogromne ilości danych, jak i dla użytkowni-
ków, związane z ochroną ich prywatności. Artykuł prezentuje główne wątki dyskusji toczącej się 
literaturze, ze szczególnym uwzględnieniem tego zjawiska w dziedzinie medycyny. Przyszłościową 
orientację ma również artykuł Renaty Śliwy poświęcony reorientacji praktyki regulacyjnej w kierunku 
silniejszego wspierania inwestycji. 

Warszawa, 26 listopada 2014 r.
Stanisław Piątek 
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8 A R T Y K U Ł Y

Jan Siudecki* 

Test	zawężania	marży	w	praktyce	regulacyjnej	Prezesa	UKE

Spis	treści
I. Uwagi wstępne
II. Kontrowersje związane z metodyką oraz sposobem uregulowania procesu testów zawężania 

marży
III. Próba podważenia legalności Stanowiska
IV. Podstawa prawna reżimu testów zawężania marży
V. Podsumowanie

Streszczenie
Autor analizuje prawne i regulacyjne uwarunkowania procesu testu zawężania marży. Omówiono 
sposób uregulowania zasad analizowanego środka regulacyjnego przyjęty przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej oraz kontrowersje z tym sposobem związane. Poddano analizie od-
nośne przepisy prawa Unii Europejskiej i stanowiska instytucji unijnych. Ustalenia w tym zakresie 
stają się podstawą do krytycznej oceny rozwiązań przyjętych przez regulatora.

Słowa	kluczowe:	zawężanie marży; zawężanie ceny; test zawężania marży; test zawężania ceny; 
obowiązek niedyskryminacji; obowiązek kontroli cen; prawne formy działania organu  administracji 
publicznej.

I.	Uwagi	wstępne
Zawężanie marży jest praktyką antykonkurencyjną, która występuje, gdy operator zintegro-

wany wertykalnie, udostępniający urządzenia kluczowe dla przedsiębiorców działających na ryn-
ku niższego szczebla, ustala swoje ceny detaliczne lub hurtowe w sposób, który nie pozostawia 
konkurentowi działającemu na tym rynku niższego szczebla przestrzeni do osiągnięcia rozsądne-
go zysku1. Analizie i eliminowaniu wspomnianej praktyki służy test zawężania marży. Narzędzie 
to stosowane jest także w praktyce regulacyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
(dalej: Prezesa UKE) od czasu zawarcia porozumienia z Telekomunikacją Polską S.A. (obecnie 
Orange Polska S.A.) z 22 października 2009 r.2 (dalej: Porozumienie). W Porozumieniu operator 
zasiedziały zobowiązał się należycie wypełniać ciążące na nim obowiązki regulacyjne oraz podjął 
szereg innych zobowiązań mających na celu zahamowanie jego antykonkurencyjnych zachowań, 
w tym także zawężania marży. Praktyka regulacyjna Prezesa UKE w zakresie przeprowadzania 

* Urząd Komunikacji Elektronicznej, Departament Prawny; e-mail: j.siudecki@uke.gov.pl. Przedstawione w artykule poglądy autora nie mogą być 
utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem UKE.
1 G. Gaudiny, C. Saavedra Valenzuela, Ex ante margin squeeze tests in the telecommunications industry: What is a reasonable efficient operator?, 
12.2012s. 2. Pobrano z: http://hdl.handle.net/10419/67955.
2 Dokument dostępny pod adresem: http://www.uke.gov.pl/porozumienie-pomiedzy-tp-sa-a-prezesem-uke-5144.
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testów zawężania marży3 ma doniosłe znaczenie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie krajowego ryn-
ku telekomunikacyjnego, w dużej mierze przesądza bowiem o atrakcyjności regulowanej oferty 
hurtowej operatora zasiedziałego i w ten sposób przekłada się na pozycję konkurencyjną opera-
torów alternatywnych. Dyskusyjny sposób uregulowania procedury przeprowadzania omawianych 
testów przyjęty przez Prezesa UKE, w połączeniu z zasadniczym znaczeniem, jakie dla rynku 
telekomunikacyjnego ma omawiana problematyka, doprowadził do konfliktu pomiędzy regulato-
rem a operatorami alternatywnymi, który warto rozpatrzyć także z punktu widzenia prawnych form 
i podstaw działania administracji publicznej. 

II.	Kontrowersje	związane	z	metodyką	oraz	sposobem	uregulowania	
procesu	testów	zawężania	marży

Jak już wspomniano, testy zawężania marży, jako instrument polityki regulacyjnej Prezesa 
UKE, początkowo realizowane były na podstawie Porozumienia, które w Załączniku nr 9 zawie-
rało „Ogólne zasady przeprowadzania testu zawężania marży (MS) i testu zawężania ceny (PS)”. 
Niedługo po zawarciu Porozumienia (22 października 2009 r.) Prezes UKE wydał „Stanowisko 
w sprawie szczegółowych metod przeprowadzania testu zawężania marży i testu zawężania ceny”4 
(dalej: Stanowisko), które miało stanowić uszczegółowienie procedury zawartej w Załączniku 
nr 9 do Porozumienia. Rozwiązanie, zgodnie z którym szczegółowe postanowienia dotyczące 
procedury testów zawężania marży zawarte zostały w odrębnym od Porozumienia dokumencie 
okazało się niezwykle korzystne dla Prezesa UKE. Wszystkie kolejne zmiany w procedurze te-
stów zawężania marży odbywały się bowiem poprzez zmianę Stanowiska, a nie poprzez zmianę 
Porozumienia. Podczas gdy zmiany procedury testów zawężania marży w sytuacji ich całościo-
wego uregulowania w Porozumieniu wymagałyby zgody Orange Polska, to zmiany w Stanowisku, 
chociaż konsultowane z rynkiem, wprowadzane były według uznania Prezesa UKE. Podkreślić 
także należy, że nieco później część procesu przeprowadzania testów zawężania marży uregu-
lowana została w ofercie ramowej, do stosowania której Orange Polska została zobowiązana na 
podstawie art. 42 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. 2004, 
poz. 243, dalej: Pt). Procedura przeprowadzania testów zawężania marży wprowadzona została 
w decyzji z 12 kwietnia 2010 r.5, zmieniającej ofertę Orange Polska określającą ramowe warunki 
dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usług dostępu szerokopasmowego, w tym usługi szero-
kopasmowej transmisji danych, zatwierdzoną decyzją Prezesa UKE z 6 maja 2008 r.6, a następnie 
została powtórzona w Części I Ogólnej w Rozdziale 8 kolejnej oferty ramowej, do stosowania 
której Orange Polska została zobowiązana. Była to oferta ramowa określająca ramowe warunki 
dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego do-
stępu do sieci Orange Polska, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny 

3 Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że Prezes UKE w swojej praktyce wyróżnia testy zawężania marży i testy zawężania ceny. Rozróżnienie to 
wprowadzone zostało przez Prezesa UKE jedynie ze względu na pewne odrębności proceduralne, o których jeszcze będzie mowa. Wydaje się nato-
miast, że w nauce przedmiotu podobne rozróżnienie wiąże się z raczej z tym czy mowa jest o rynku podlegającym regulacji ex ante (wówczas mówi 
się o zawężaniu marży), czy ex post (wówczas mówi się o zawężaniu ceny czy o nożycach kosztowo-cenowych). Niekiedy oba pojęcia używane są 
zamiennie (por. ERG(06)33 Common Position on the approach to appropriate remedies in the ECNS regulatory framework, 5.2006, s. 37). Z tych przy-
czyn rozróżnienie wprowadzone przez Prezesa UKE będzie w niniejszym artykule stosowane jedynie wtedy, kiedy będzie to konieczne, aby oddać istotę 
wywodu, natomiast w pozostałych przypadkach stosowane będzie pojęcie testu zawężania marży (obejmujące zarówno test zawężania marży, jak i test 
zawężania ceny w rozumieniu przyjętym przez Prezesa UKE).
4 Dokument dostępny pod adresem: http://www.uke.gov.pl/szczegolowe-metody-przeprowadzenia-testu-zawezenia-marzy-i-testu-zawezenia-ceny-5344.
5 Dokument dostępny pod adresem: http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=6924.
6 Dokument dostępny pod adresem: http://www.uke.gov.pl/oferta-ramowa-bitstream-access-3355.
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lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na 
potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych, zatwierdzona decyzją Prezesa 
UKE z 29 września 2010 r.7 (dalej: Oferta SOR). Można przyjąć, że rozwiązanie to podyktowane 
zostało potrzebą ujęcia w bardziej formalne ramy rozwiązań wypracowanych w Porozumieniu, 
na potrzeby ewentualnej egzekucji podjętych w nim zobowiązań8.

Podkreślenia przy tym wymaga, że wprowadzenie do oferty ramowej zasad przeprowadzania 
testów zawężania marży nie oznaczało rezygnacji z ich regulowania w Stanowisku. W zamierzeniu, 
uregulowania ofert ramowych i Stanowiska miały się uzupełniać, jednakże w praktyce zarówno 
postanowienia Oferty SOR, jak i Stanowiska niejednokrotnie regulowały tę samą materię w różny 
sposób, o czym jeszcze będzie mowa. 

Pierwsza zmiana Stanowiska nastąpiła 24 stycznia 2012 r.9, jednakże dopiero modyfikacje 
wprowadzone w procedurze testów zawężania marży w czerwcu tego samego roku (stanowisko 
Prezesa UKE z 22 czerwca 2012 r.)10 wywołały konflikt między Prezesem UKE a operatorami 
alternatywnymi zrzeszonymi w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (dalej: 
KIGEiT). Przedmiotowe modyfikacje dotyczyły sposobu przeprowadzania testu zawężania ceny, 
będącego, jak to już wcześniej zaznaczono, elementem szeroko rozumianego reżimu testu za-
wężania marży. 

Zgodnie ze Stanowiskiem, testy zawężania ceny przeprowadzane są co od zasady wów-
czas, gdy usługa detaliczna, której cena podlega badaniu pod kątem zjawiska zawężania ceny, 
nie znajduje swojego odpowiednika hurtowego w obowiązującej ofercie ramowej. Oznacza to, że 
brak jest w ofercie ramowej tzw. hurtowego odpowiednika, czyli usługi hurtowej, na bazie której 
konkurent Orange Polska mógłby skonstruować analogiczną do Orange Polska usługę detalicz-
ną. Test zawężania ceny ma na celu ustalenie czy zaproponowana przez Orange Polska cena za 
nową usługę detaliczną, mając na względzie wysokość projektowanej opłaty za jej hurtowy od-
powiednik, który zgodnie z zasadą niedyskryminacji Orange Polska jest zobowiązana świadczyć, 
jeżeli chce zaoferować daną usługę detaliczną, umożliwia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu 
zamierzającemu skorzystać z odpowiednika hurtowego zaoferowanie konkurencyjnej wobec 
Orange Polska usługi detalicznej. Na marginesie jedynie dodać należy, że test zawężania marży, 
tak jak zdefiniowany został przez Prezesa UKE, przeprowadzany jest w sytuacji, gdy nowa usługa 
detaliczna Orange Polska znajduje w ofercie ramowej odpowiednik hurtowy. 

Wspomniana modyfikacja w procedurze testów zawężania ceny, dokonana przez Prezesa 
UKE w czerwcu 2012 r., polegała na wprowadzeniu reguły, zgodnie z którą badanie zjawiska za-
wężania ceny odbywa się jedynie z wykorzystaniem danych kosztowych Orange Polska. Należy 
w tym miejscu wyjaśnić, że do realizacji testów używany jest model analityczny, stanowiący ze-
staw algorytmów obrazujących zależności między opłatami a kosztami testowanych usług. Do 
uzupełnienia wzorów wspomnianych algorytmów wykorzystuje się odpowiednie dane kosztowe. 
Są to albo dane kosztowe Orange Polska, albo wartości średnie dla poszczególnych kategorii 
kosztowych stosowanych w algorytmach oraz wartości rozsądnej marży, ustalone przez Prezesa 

 7 Dokument dostępny pod adresem: http://www.uke.gov.pl/zmiana-oferty-ramowej-dla-tp-6271.
 8 Na niewiążący charakter Porozumienia i przez to brak gwarancji realizacji zawartych w nim zobowiązań zwróciła uwagę także Komisja Europejska; 
por. decyzja Komisji w sprawie PL/2012/1311: Rynek hurtowych usług dostępu szerokopasmowego w Polsce z 26.04.2012, C(2012)2967, s. 9. 
 9 Dokument dostępny pod adresem: http://www.uke.gov.pl/zmiany-w-testach-msps-8074.
10 Dokument dostępny pod adresem: http://www.uke.gov.pl/stanowisko-dotyczace-metod-przeprowadzania-testow-ps-8427#.
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UKE na podstawie kwestionariuszy złożonych przez operatorów, którzy przekazali dane koszto-
we (tzw. OPDK). 

Przed zmianą z czerwca 2012 r. do testów zawężania ceny wykorzystywane były dane kosz-
towe zarówno Orange Polska, jak i operatorów alternatywnych (wspomniane wartości średnie), 
natomiast później Prezes UKE postanowił zasilać model analityczny jedynie danymi Orange Polska. 
Rozwiązanie to uzasadnione było przekonaniem, że skoro test zawężania ceny dotyczy usługi 
hurtowej niewprowadzonej jeszcze do oferty, operatorzy alternatywni nie mogą posiadać danych 
o rzeczywistych kosztach świadczenia usług detalicznych opartych na testowanych odpowiedni-
kach hurtowych, niezbędnych do zasilania modelu analitycznego w sytuacji jego wykorzystania 
na potrzeby testu zawężania ceny. Prezes UKE uznał zatem, że model analityczny używany 
w odniesieniu do testów zawężania ceny zasilany będzie jedynie danymi Orange Polska. Jak 
wskazał Prezes UKE w stanowisku z 22 czerwca 2012 r., Orange Polska, podobnie jak operatorzy 
alternatywni, nie dysponuje w momencie przeprowadzenia testu, co następuje przed wdrożeniem 
usługi, historycznymi danymi kosztowymi. Dysponuje natomiast danymi pochodzącymi z prognoz 
dotyczących zmian zachowań konsumentów wynikających ze zmian parametrów świadczonej 
usługi (w szczególności w przypadku zmian przepływności), wpływających w konsekwencji na 
poziom kosztów sieciowych. Chodzi tu przykładowo o prognozowany parametr opisujący średnią 
obserwowaną przepływność wykorzystywaną przez abonenta usługi. Ma on bezpośrednie przeło-
żenie na wysokość kosztów sieciowych związanych z dostarczeniem i utrzymaniem infrastruktury 
niezbędnej do zapewnienia odpowiedniego transferu danych. Prezes UKE uznał w konsekwencji, 
że operatorzy alternatywni nie dysponują danymi właściwymi do wykorzystania w teście zawęża-
nia ceny, do którego stosowane będą dane wynikające z prognoz Orange Polska. 

Wobec nowego podejścia Prezesa UKE zdecydowany sprzeciw wyraziła KIGEiT, zrzesza-
jąca operatorów alternatywnych. KIGEiT jeszcze w stanowisku z 11 maja 2012 r.11 wskazywała, 
że wyniki testów zawężania ceny, realizowanych z wykorzystaniem danych Orange Polska, będą 
czysto teoretyczne i niedające prawdziwego obrazu zależności między opłatą hurtową i ceną 
detaliczną usługi. Zdaniem KIGEiT, Orange Polska nie może posiadać wiarygodnych i rzetel-
nych danych nadających się do zastosowania w teście zawężania ceny, ponieważ to nie Orange 
Polska korzysta z usług hurtowych i tym samym nie ma wiedzy na temat kosztów dostarczenia 
infrastruktury, jakie musi ponieść operator alternatywny, aby skorzystać z usługi hurtowej. KIGEiT 
zwracała uwagę, że operator alternatywny, konstruując własną ofertę detaliczną, nie będzie brał 
pod uwagę kosztów Orange Polska, ale raczej koszty własne, przede wszystkim związane z ko-
rzystaniem z usług hurtowych. 

Przedmiotem krytyki KIGEiT, oprócz kwestii niestosowania wartości średnich w testach za-
wężania ceny, stała się także kwestia rozsądnej marży. KIGEiT stwierdziła, że testy zawężania 
marży w kształcie stosowanym przez Prezesa UKE nie obrazują czy istotnie Orange Polska sto-
suje praktykę zawężania marży. KIGEiT zwróciła bowiem uwagę, że konstrukcja testów przyjęta 
przez Prezesa UKE przewiduje różną marżę dla operatora korzystającego z usług regulowanych 
i różną dla Orange Polska. Może to doprowadzić do sytuacji, w której przy tej samej wysokości 
ceny detalicznej, operator alternatywny nie będzie osiągał zysku, a Orange Polska odnotuje zysk. 
Kategoria rozsądnej marży stosowana w algorytmach testów zawężania marży ujęta została 

11 Dokument dostępny pod adresem: http://www.kigeit.org.pl/userfiles/file/SOT/pdf/120511_out_uke_stan_up10Mb.pdf.
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bowiem jako równa kosztowi kapitału zaangażowanego w zapewnienie środków trwałych uczest-
niczących w obsłudze detalicznej abonentów oraz zaangażowanych w infrastrukturę sieciową 
operatora alternatywnego. KIGEiT zwróciła uwagę, że marża Orange Polska nie została w testach 
w podobny sposób wyodrębniona i zdefiniowana. Zdaniem KIGEiT, Orange Polska własną marżę 
przewiduje w danych zasilających kategorię sumy opłat za usługę detaliczną Orange Polska (Pd) 
i nie ogranicza tej marży jedynie do kosztu kapitału zaangażowanego w zapewnienie środków 
trwałych służących obsłudze abonentów oraz zaangażowanych w infrastrukturę sieciową, ale 
przyjmuje, że koszt kapitału liczony jest dla całości kosztów ponoszonych przez Orange Polska. 
KIGEiT stwierdziła zatem, że rozsądna marża operatorów alternatywnych powinna być liczona 
przynajmniej jako całość kosztów kapitału zaangażowanego w świadczenie usługi detalicznej 
przez operatorów alternatywnych. Kolejne zmiany Stanowiska dokonane przez Prezesa UKE 
w dniu 22 marca 2013 r.12 oraz 20 lutego 2014 r.13 nie uwzględniały postulatów KIGEiT. 

III.	Próba	podważenia	legalności	Stanowiska
Należy zauważyć, że konstrukcja prawna przeprowadzania testów zawężania marży przy-

jęta przez Prezesa UKE mocno ograniczała możliwości wpływu stron trzecich na kształt całego 
procesu i w zasadzie wykluczała możliwości prawnego podważenia przyjętych rozwiązań. Należy 
bowiem przypomnieć, że źródłem mechanizmu testów zawężania marży było Porozumienie, 
które stanowiło akt prawny podjęty bez wyraźnej podstawy prawnej. W ocenie Prezesa UKE 
Stanowisko znajduje podstawę prawną jedynie w ogólnych normach kompetencyjnych Prezesa 
UKE – w szczególności art. 192 ust. 1 pkt 4 Pt14, który stanowi, że do zakresu działania Prezesa 
UKE należy analiza i ocena funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych i pocztowych. 
Norma kompetencyjna nie mogła dla Prezesa UKE stanowić źródła uprawnienia do wydania 
decyzji administracyjnej. Stanowisko, wydane w konsekwencji zawarcia Porozumienia, nie było 
więc formalnie żadnym aktem stosowania prawa, co do którego prawo przewidywałoby środki 
zaskarżenia. Stanowisko miało mieć charakter informacyjny i nie było nakierowane na wywołanie 
jakichkolwiek skutków prawnych.

Odnosząc się do stanowiska Prezesa UKE, należy zgodzić się, że uprawnienie organu ad-
ministracji publicznej do wydawania komunikatów o informacyjnym charakterze, odnoszących się 
do sposobu stosowania przepisów prawa przez ten organ, nie powinno być kwestionowane. Tego 
rodzaju komunikaty, zaliczane w doktrynie europejskiej do kategorii prawa miękkiego (soft-law), 
wydają się odgrywać ważną rolę, w szczególności w działalności organu, którego zadaniem jest 
regulacja rynku w formule ex ante. Ze względu na to, że regulacja w tej formule opiera się na ana-
lizie ekonomicznej i zorientowana jest przede wszystkim na osiągnięcie zamierzonych rezultatów 
w przyszłości, przy jej realizacji niezwykle ważna jest pewność regulacyjna i przewidywalność co 
do sposobu stosowania prawa, przejawiająca się także w dookreśleniu przez regulatora rynku 

12 Dokument dostępny pod adresem: http://www.uke.gov.pl/stanowiska-prezesa-uke-w-sprawie-procesu-time-to-market-oraz-metod-przeprowadza 
nia-testow-msps-12215.
13 Dokument dostępny pod adresem: http://www.uke.gov.pl/stanowisko-prezesa-uke-ws-szczegolowych-metod-przeprowadzania-testow-zaweza 
nia-marzy-i-zawezania-ceny-13422.
14 Decyzja Prezesa UKE z 2.06.2014 nr DHRT-WORK-6082-3/11(448) w sprawie zmiany Oferty SOR, s. 319. Pobrano z: http://www.uke.gov.pl/
files/?id_plik=16496..
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pojęć i mechanizmów zaczerpniętych z doktryny ekonomicznej15. Nie wymaga przy tym szersze-
go uzasadnienia, że komunikaty tego rodzaju nie mogą rozstrzygać spraw administracyjnych.

KIGEiT, dążąc do podważenia Stanowiska i poddania go kontroli sądu, uznała natomiast, 
że Stanowisko materialnie stanowi rozstrzygnięcie w przedmiocie zmiany oferty ramowej (art. 43 
ust. 2 Pt), tyle że podjęte z naruszeniem (czy raczej z całkowitym pominięciem) przepisów postę-
powania administracyjnego. Aby podważyć legalność rozwiązania przyjętego przez Prezesa UKE, 
KIGEiT złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od kolejnych zmian Stanowiska, licząc 
się z wydaniem przez Prezesa UKE postanowienia o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania 
na podstawie art. 134 k.p.a. Wydanie przedmiotowego, zaskarżalnego postanowienia otwierało 
KIGEiT drogę do złożenia skargi do sądu administracyjnego i sądowej weryfikacji Stanowiska. 

Uzasadniając swój pogląd, że Stanowisko w istocie stanowiło decyzję administracyjną, KIGEiT 
zwróciła uwagę, że postanowienia Stanowiska zmieniały postanowienia Oferty SOR16. W tym 
zakresie KIGEiT wskazywała na omówioną już okoliczność, że Oferta SOR przewidywała wyko-
rzystanie do testów zawężania ceny danych kosztowych zarówno operatorów alternatywnych, jak 
i Orange Polska, natomiast Stanowisko (po zmianie z 22 czerwca 2012 r.) przewidywało jedynie 
stosowanie danych kosztowych Orange Polska. Kolejną zmianą w procedurze przeprowadzania 
testów zawężania marży, jaką zidentyfikowała KIGEiT, było wprowadzenie w kolejnych zmianach 
Stanowska wyjątkowych przypadków, w których Orange Polska zwolniona była z obowiązku 
stosowania testów zawężania marży, których to przypadków Oferta SOR uprzednio w ogóle nie 
przewidywała. Chodzi tu przykładowo o przypadek, w którym Orange Polska, przy tych samych 
danych kosztowych i niezmienionym poziomie opłat hurtowych, zamierzałaby podnieść ceny 
detaliczne. Podobnie, zmianą procedury przeprowadzania testów zawężania marży miało być 
wprowadzenie 20 lutego 2014 r. postanowienia pkt IV ust. 17 Stanowiska, które rozszerzało 
procedurę o możliwość poinformowania przez Orange Polska Prezesa UKE o tym, iż w ocenie 
Orange Polska określona, nowa usługa detaliczna nie ma regulowanego odpowiednika hurto-
wego i z tej przyczyny nie powinna podlegać testom zawężania ceny. KIGEiT podkreślała przy 
tym, że zarówno Orange Polska, jak i Prezes UKE realizowali testy zawężania marży zgodnie ze 
Stanowiskiem (a nie z postanowieniami Oferty SOR), co przesądzało o tym, że Prezes UKE, pub-
likując kolejne, niespójne z Ofertą SOR zmiany Stanowiska, w praktyce ofertę tę zmieniał. Skoro 
procedura testów zawężania marży była realizowana zgodnie ze Stanowiskiem (a nie z Ofertą 
SOR), w ocenie KIGEiT, przyjąć należało, że Stanowisko było przejawem konkretyzacji stosun-
ku administracyjnoprawnego łączącego Prezesa UKE i Orange Polska. W konsekwencji uznać 
należało, że Stanowisko rozstrzyga konkretną sprawę, jaką jest zmiana decyzji oferty ramowej, 
w stosunku do konkretnego adresata – Orange Polska, a zatem, że stanowi akt administracyjny. 
KIGEiT zwracała przy tym uwagę, że o charakterze aktu administracyjnego rozstrzyga nie jego 
nazwa, ale treść merytoryczna, jaką ten akt zawiera. W rezultacie, zdaniem KIGEiT, należało 
przyjąć, że Stanowisko było decyzją wydaną na podstawie art. 43 ust. 2 Pt, której przedmiotem 
była zmiana Oferty SOR. Konsekwencją powyższego wniosku musiało być zakwalifikowanie 
Stanowiska jako decyzji obarczonej poważnymi wadami w świetle art. 107 k.p.a. – brakiem podania 

15 Więcej o roli soft-law w zapewnieniu pewności prawa: A. Tollenaar, Soft law and policy rule in the Netherlands, Netherlands Administrative Law 
Library. Pobrano z: http://www.bjutijdschriften.nl/downloads/pdf/nall/NALL-D-12-00005.pdf
16 Streszczenie zarzutów KIGEiT przytoczone zostało przez WSA w wyr. z 22.02.2013, VI SA/Wa 2470/12 oraz w wyr. z 27.02.2014, VI SA/Wa 3051/13 
(Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
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podstawy prawnej, oznaczenia stron, pouczenia o środkach zaskarżenia. Za wadę Stanowiska, 
w przypadku jego kwalifikacji jako decyzji administracyjnej, uznać należało ponadto jego ogło-
szenie bez przepisu szczególnego, który by do tego upoważniał zgodnie z art. 49 k.p.a., oraz 
nieprzeprowadzenie, obligatoryjnego w tego rodzaju sprawach, postępowania konsultacyjnego 
i konsolidacyjnego (odpowiednio art. 15 i art. 18 Pt.)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej: WSA) w dwóch analogicznych wyrokach 
(z 22 lutego 2013, VI SA/Wa 2470/12 oraz z 27 lutego 2014, VI SA/Wa 3051/13) ze skarg na posta-
nowienia o niedopuszczalności odwołania składanych przez KIGEiT nie uwzględnił argumentacji 
KIGEiT: „Argumenty strony wskazujące, iż przedmiotowym Komunikatem organ zmienił własną 
decyzję w sprawie oferty ramowej nie zasługują na uwzględnienie bowiem komunikat o charakte-
rze informacyjnym nie jest wydawany ani w trybie, ani w formie przewidzianej dla zmiany decyzji. 
Komunikat ten nie został również wprowadzony do obrotu w sposób przewidziany prawem dla 
decyzji, nie ma konkretnego adresata. Wobec tego wszelkie zarzuty zmierzające do wykazania 
zmiany decyzji pozostają bezprzedmiotowe bowiem w ocenie Sądu nie doszło do zmiany decyzji 
w sprawie oferty ramowej, przedmiotowy Komunikat w żadnym razie nie może wywoływać skut-
ków decyzji. Wobec powyższego również zarzuty dotyczące wydania decyzji zmieniającej ofertę 
ramową bez przeprowadzenia postępowania konsultacyjnego i konsolidacyjnego są bezprzed-
miotowe. […] Zaskarżenie czynności materialno-technicznej zobowiązywało organ odwoławczy 
do stwierdzenia niedopuszczalności złożonego środka zaskarżenia”. 

Wyżej przytoczone ustalenia WSA należy ocenić negatywnie. Należy bowiem zauważyć, że 
KIGEiT nie kwestionował samych okoliczności braku konkretnego adresata Stanowiska czy braku 
wprowadzenia Stanowiska do obrotu w sposób nieprzewidziany przepisami prawa (co zdaniem 
WSA przesądzało o tym, że Stanowisko nie stanowi decyzji administracyjnej). KIGEiT podnosiła 
natomiast, że Stanowisko, powinno było spełniać wszystkie wymogi, jakie przepisy przewidują dla 
decyzji administracyjnych, ponieważ zawierało (stanowiło) rozstrzygniecie organu administracji 
publicznej w sprawie indywidualnej i konkretnej. Można zatem stwierdzić, że WSA nie odniósł się 
do istoty zarzutów KIGEiT, ponieważ to nie wady formalne Stanowiska traktowanego jako akt ad-
ministracyjny były kwestią sporną w sprawie. Kwestią sporną było czy postanowienia Stanowiska, 
ze względu na swój przedmiot i charakter, powinny były zostać ujęte w formalne ramy władczego 
rozstrzygnięcia, zapadłego zgodnie z przepisami k.p.a., a inaczej ujmując, czy Stanowisko nale-
żało ująć jako rozstrzygniecie w sprawie administracyjnej niezależnie od ewentualnych jego wad 
formalnych. W rezultacie argumenty podniesione przez KIGEiT należało rozpatrzyć w świetle 
koncepcji decyzji nieistniejącej (nieaktu) i przepisów dotyczących nieważności decyzji17. Podobne 
zapatrywania wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w ustnych motywach uzasadnienia wyroku 
ze skargi kasacyjnej KIGEiT z dnia 21 sierpnia 2014 r. (sygn. akt II GSK 1021/13), którym to wy-
rokiem Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyżej wymieniony wyrok WSA sygn. akt VI SA/Wa 
2470/12 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Problematyka oceny Stanowiska jako 
nieaktu, ze względu na rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie oraz ze względu na skompliko-
wanie materii wymaga odrębnej, szerszej analizy. Przedmiot rozważań dalszej części niniejszego 
artykułu ograniczony zostanie zatem do rozpatrzenia sedna zarzutów KIGEiT, a zatem do oceny 

17 M. Kamiński, Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne, wyd. I, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006; B. Adamiak, 
Zagadnienie decyzji nie istniejących w postępowaniu administracyjnym, Acta Universitatis Vratislaviensis nr 1022, Wrocław 1990.
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istnienia ewentualnej sprawy administracyjnej, którą rozstrzygałoby Stanowisko. Od tego bowiem 
ustalenia zależy czy Stanowisko istotnie stanowi jedynie komunikat o informacyjnym charakterze, 
będący przykładem instrumentu prawa miękkiego, czy też, pod pozorem takowego, rozstrzyga 
sprawę administracyjną, naruszając przy tym przepisy dyrektyw o łączności elektronicznej w Unii 
Europejskiej oraz przepisy postępowania administracyjnego. Natomiast próba oceny, jakie kon-
sekwencje procesowe dla wspomnianych postępowań sądowych powinny wynikać z powyższego 
rozstrzygnięcia, z wyżej wspomnianych względów, nie zostanie podjęta. 

IV.	Podstawa	prawna	reżimu	testów	zawężania	marży
Analizując istnienie sprawy administracyjnej, której przedmiotem byłoby narzucenie reżimu 

testowania ofert pod względem zawężania marży oraz określenie zasad przeprowadzania tych 
testów, do czego sprowadzają się rozwiązania przyjęte w Stanowisku, po pierwsze wskazać nale-
ży, że żaden przepis prawa krajowego bądź unijnego nie przewiduje wprost kompetencji Prezesa 
UKE do zobowiązania określonego podmiotu do czynienia oferowanych usług przedmiotem te-
stu zawężania marży, z czym wiązać by należało także określenie zasad realizacji takiego testu. 
Można więc z góry odrzucić tezę, że określenie zasad przeprowadzania testów zawężania marży 
jest samodzielną sprawą administracyjną. Wydaje się, że wskazówek co do podstawy prawnej do 
przeprowadzania testów zawężania marży (i określania ich metodyki) jako kluczowego instrumen-
tu regulacyjnego w sektorze łączności elektronicznej należy poszukiwać w stanowiskach Komisji 
Europejskiej i Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (dalej: BEREC), od-
powiedzialnych za zapewnienie spójnego stosowania przepisów wspólnych ram łączności elek-
tronicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

European Regulatory Group (dalej: ERG, poprzednik BEREC) w dokumencie „Common 
Position on the approach to appropriate remedies in the ECNS regulatory framework”18 stwierdziła, 
że zasady przeprowadzania testów zawężania marży powinny zostać określone przy nakładaniu 
obowiązku w zakresie kontroli cen hurtowych, o którym mowa w art. 13 dyrektywy o dostępie. 
Transpozycją tego przepisu do prawa krajowego są obowiązki określone w art. 39 i art. 40 Pt. 
Do zapewnienia efektywności tego testu konieczne jest również nałożenie obowiązku rozdziel-
ności księgowej, uregulowanego w art. 11 dyrektywy o dostępie, czyli obowiązku prowadzenia 
rachunkowości regulacyjnej, określonego w art. 38 Pt. W raporcie w sprawie zastosowania testów 
zawężania marży do ofert łączonych19 ERG wprost odniosła się do omawianego problemu pod-
stawy prawnej testów zawężania marży, wskazując, że wprawdzie ani dyrektywa o dostępie, ani 
dyrektywa o usłudze powszechnej nie wymieniają testów zawężania marży jako samodzielnego 
środka zaradczego, to art. 13 dyrektywy o dostępie stanowi, że obowiązek kontroli cen może być 
nałożony w celu zapobieżenia zawężeniu ceny ze szkodą dla użytkowników końcowych. Przy 
czym ERG podkreśliła, że testy zawężania marży są stosowane przez krajowe organy regula-
cyjne jako zarówno środek kontroli cen, jak i środek służący weryfikacji możliwości odtworzenia 
usługi detalicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej przez operatora korzystającego z jego 
usług hurtowych.

18 ERG(06)33 Common Position on the approach to appropriate remedies in the ECNS regulatory framework, 2006. 
19 ERG(09)07 Report on the discussion on the application of margin squeeze tests to bundles, 03.2009
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Komisja Europejska w Zaleceniu NGA20 stwierdziła jednak, że „w razie braku orientacji kosz-
towej [w odniesieniu produktów hurtowych dostępu szerokopasmowego] krajowe organy regu-
lacyjne powinny monitorować postępowanie operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie 
ustalania cen, stosując odpowiednio określony test zawężenia marży” (pkt 36). Ponadto test 
zawężania marży został wprost wskazany jako środek monitorowania przestrzegania obowiązku 
niedyskryminacji w pkt 1 Załącznika I wspomnianego Zalecenia NGA. W zaleceniu w sprawie 
jednolitych obowiązków niedyskryminacji i metod kalkulacji kosztów w celu wspierania konkurencji 
i poprawienia otoczenia dla inwestycji w sieci szerokopasmowe21 Komisja Europejska, rozwijając 
koncepcję zarysowaną w Zaleceniu NGA, wskazała, że organy regulacyjne mogą odstąpić od 
nałożenia obowiązku kontroli cen z art. 13 dyrektywy o dostępie, jeżeli obowiązek niedyskrymi-
nacji narzucony operatorowi o znaczącej pozycji rynkowej obejmuje m.in. test ekonomicznej od-
twarzalności usługi (economic replicablity test)22, który w istocie stanowi test zawężania marży. 
Określenie testu zawężania marży jako nowej koncepcji testu odtwarzalności usługi miało na celu 
odróżnienie tego testu przeprowadzanego w formule ex ante od jego wersji stosowanej w formule 
ex post przez organy ochrony konkurencji23. 

Porównując dokumenty ERG i Komisji Europejskiej, można dojść do wniosku, że są one 
niespójne. Podczas gdy Komisja Europejska test zawężania marży uznaje za środek stosowany 
w ramach obowiązku niedyskryminacji, ERG uznaje, że zawężanie marży należy badać w ra-
mach obowiązku kontroli cen. Sprzeczność ta jest jednak pozorna, zawężanie marży może być 
bowiem uznane zarówno za praktykę dyskryminacyjną, jak i praktykę drapieżnictwa cenowego24 
(a precyzyjniej ujmując – wertykalnego utrudniania wejścia do rynku – vertical forclosure)25. Należy 
bowiem mieć na uwadze, że wertykalnie zintegrowany operator może dopuszczać się zawężania 
marży poprzez pobieranie od konkurentów działających na tym samym, co jego część detalicz-
na, rynku detalicznym opłat wyższych niż pobierane od własnej części detalicznej. Precyzyjniej 
ujmując, może się dopuszczać tej praktyki poprzez obciążanie konkurentów opłatami hurtowymi 
wyższymi niż uzasadniają to koszty zaangażowane w dostarczanie hurtowego „wkładu” do danej 
usługi. Zwalczaniu tak rozumianego zawężania marży ma służyć test ekonomicznej odtwarzalno-
ści usługi, zdefiniowany w zaleceniu w sprawie jednolitych obowiązków niedyskryminacji i metod 
kalkulacji kosztów w celu wspierania konkurencji i poprawienia otoczenia dla inwestycji w sieci 
szerokopasmowe, który przeprowadzany jest w braku obowiązków kosztowych. W sytuacji, gdy na 
wertykalnie zintegrowanym operatorze ciążą obowiązki kosztowej orientacji cen hurtowych wyżej 
opisana dyskryminacja nie może zaistnieć, wówczas bowiem ceny hurtowe podlegają regulacji 
ex ante i są kalkulowane w oparciu o koszty. Wertykalnie zintegrowany operator nie ma więc, 

20 Zalecenie Komisji z dnia 20.09.2010 w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji, 2010/572/UE.
21 Commission Recommendation of 11.9.2013 on consistent non-discrimination obligations and costing methodologies to promote competition and 
enhance the broadband investment environment, C(2013) 5761 final.
22 Analogiczne stanowisko Komisja Europejska zajęła w toku konsolidacji decyzji irlandzkiego organu regulacyjnego (ComReg) w sprawie środków 
zaradczych na rynku 4 i 5. Por. decyzję Komisji z dnia 17.12.2012 w sprawie IE/2012/1404, C(2012) 9843. W przedmiotowej sprawie Komisja Europejska 
uznała, że ComReg słusznie zaniechał nałożenia na irlandzkiego operatora zasiedziałego obowiązku kontroli cen ze względu na zastosowanie surowego 
obowiązku niedyskryminacji, obejmującego m.in. test zawężania marży. Również w doktrynie wskazuje się, że testy MS/PS są właściwym środkiem za-
stępującym obowiązek kontroli cen w przypadku deregulacji rynku – por. S. Piątek, Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej, Wydawnictwo 
Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011, s. 169.
23 Institut Luxembourgeois de Regulation, Principles and methodology of the margin squeeze testing approach (economic replicablity test) in Luxembourg, 
04.04.2014, s. 3.
24 D. Kostecka-Jurczyk, Test równie efektywnego konkurenta a test hipotetycznie dość efektywnego konkurenta w ocenie nożyc kosztowo-cenowych 
na rynku detalicznym, „internetowy Kwartalnik Regulacyjny i Antymonopolowy” 2013, nr 8(2), s. 67.
25 B. Julien, P. Rey, C. Saavedra, The Economics of Margin Squeeze, IDEI Report, 10.2013, s.13.
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co do zasady, zdolności do manipulowania opłatami hurtowymi w taki sposób, aby zróżnicować 
pozycję konkurentów i własnej części detalicznej. 

W scenariuszu, w którym na wertykalnie zintegrowanym operatorze ciążą obowiązki kosztowej 
orientacji cen, może natomiast dojść do zawężania marży w postaci antykonkurencyjnej prakty-
ki utrudniania dostępu do rynku, w szczególności utrudniania wejścia na rynek lub wypychania 
konkurentów z rynku26. Chodzi tu o sytuację, gdy część detaliczna wertykalnie zintegrowanego 
operatora oferuje usługi detaliczne po cenach tak niskich, że potencjalny konkurent na tym ryn-
ku detalicznym nie jest w stanie osiągnąć rozsądnej marży z konkurencyjnej usługi detalicznej. 
Wówczas przedsiębiorca ten albo rezygnuje z rozpoczęcia działalności konkurencyjnej wobec 
wertykalnie zintegrowanego operatora, albo porzuca działalność już podjętą. Zaznaczyć przy tym 
należy, że zawężanie marży skutkujące utrudnianiem dostępu do rynku nie zawsze jest wynikiem 
zamierzonych działań operatora wertykalnie zintegrowanego, a może wynikać np. z korzyści skali. 
Z reguły przedsiębiorca dopiero wchodzący na rynek (korzystający z usług hurtowych wertykalnie 
zintegrowanego konkurenta) nie jest w stanie osiągnąć takich korzyści (chociażby ze względu na 
liczbę obsługiwanych abonentów), jak operator zasiedziały, prowadzący działalność telekomu-
nikacyjną na znacznie większą skalę. Ze względu na korzyści skali operator zasiedziały w celu 
zapewnienia sobie zyskowności usługi stosuje mniejszą marżę na danej usłudze niż przedsię-
biorca o niewielkiej skali działalności. Uwzględnieniu zjawisk, takich jak korzyści skali, w testach 
zawężania marży służy zastosowanie odpowiedniego standardu kosztowego – modelu operatora 
odpowiednio efektywnego (reasonably efficient operator) w miejsce, stosowanego przez organy 
ochrony konkurencji, modelu równie efektywnego operatora (equally efficient operator)27. Niemniej 
kwestia ta nie ma znaczenia dla omawianej w niniejszym artykule problematyki. zostaje zatem 
jedynie zasygnalizowana. 

Odnosząc dwa wyżej omówione przypadki zawężania marży do problematyki obowiązków 
regulacyjnych, w ramach których test zawężania marży powinien zostać przewidziany, należy 
wskazać, że w wariancie pierwszym test zawężania marży będzie służył weryfikacji obowiązku 
niedyskryminacji. Zatem to w ramach tego właśnie obowiązku powinny być zdefiniowane zasady 
przeprowadzania tego testu. Jeżeli chodzi o wariant drugi, to podstawą prawną testu zawężania 
marży, którego celem jest ustalenie czy konkurent operatora wertykalnie zintegrowanego jest 
w stanie osiągnąć rozsądną marżę z usług detalicznych świadczonych na podstawie regulowa-
nych usług hurtowych (pomimo braku dyskryminacji) powinien być obowiązek kontroli cen. 

Pojawia się przy tym jednakże pewna wątpliwość. Mianowicie obowiązek kontroli cen służy 
określeniu wysokości opłat hurtowych pobieranych przez zobowiązanego operatora, czyli ma na 
celu oparcie tych opłat na kosztach. W ramach przedmiotowego obowiązku nie mieści się nato-
miast regulowanie cen detalicznych, co jest przedmiotem innych obowiązków regulacyjnych, a co 
z reguły, w razie rezygnacji z wprowadzenia na rynek testowanej usługi detalicznej, jest efektem 
testu zawężania marży w sytuacji, gdy opłaty hurtowe są ustalone w oparciu o ponoszone kosz-
ty (brak jest zatem możliwości ich „dostosowywania”). Niemniej podkreślić należy, że pomimo 
wspomnianego efektu, istotą testu zawężania marży nie jest ustalenie prawidłowości wysokości 

26 Przyjmując poczynione założenia, można wyodrębnić zawężanie marży na rynku wyższego szczebla i na rynku niższego szczebla; por. Raport 
Strategy and Policy Consultants Network Ltd., Margin Squeeze Testing in an ex ante Regulatory Environment, 23.03.2011, s. 5.
27 C. Veljanovski, Margin Squeeze: An overview of EU and national case law, „e-Competitions Competition Laws Bulletin” 2012, nr 46442, s. 5.
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ani cen hurtowych, ani cen detalicznych28. Test zawężania marży służy jedynie badaniu relacji 
ceny hurtowej do ceny detalicznej, co podkreślił Sąd Generalny w wyroku w sprawie Telefonica29: 
„Zaniżanie marży wynika zaś z różnicy między cenami usług hurtowych i cenami usług detalicz-
nych, a nie z poziomu tych cen jako takich. W szczególności zaniżanie to może wynikać nie tylko 
z nienormalnie niskiej ceny na rynku detalicznym, lecz również z nienormalnie wysokiej ceny 
na rynku hurtowym (zob. podobnie ww. w pkt 146 wyrok w sprawie TeliaSonera, pkt 97, 98).” 
Celem testu zawężania marży (w omawianym wariancie) jest zatem zapewnienie skuteczności 
obowiązku kosztowej orientacji cen. Skuteczność ta bowiem zostałaby zniweczona w sytuacji, 
gdy pomimo oparcia cen hurtowych na kosztach, operator o znaczącej pozycji rynkowej mógłby 
poprzez manipulowanie relacją ceny detalicznej do ceny hurtowej doprowadzić do tego, że jego 
usługi hurtowe stałyby się nieopłacalne. 

Reasumując powyższe rozważania należy dojść do wniosku, że w zależności od celu, jakie-
mu ma służyć test zawężania marży, jego podstawą prawną powinien być albo art. 36 Pt (art. 10 
dyrektywy o dostępie), albo obowiązki kosztowe – art. 39 lub 40 Pt (art. 13 dyrektywy o dostępie), 
przy czym należy mieć na uwadze, że dla zapewnienia efektywności tego obowiązku niezbędne 
jest także nałożenie obowiązku prowadzenia rachunkowości regulacyjnej. 

Odnosząc powyższe ustalenia do praktyki Prezesa UKE w zakresie testów zawężania mar-
ży, rozwiązania przyjęte przez regulatora należy ocenić negatywnie. Należy bowiem zauważyć, 
że Prezes UKE zaniechał narzucenia obowiązku testowania ofert Orange Polska pod kątem 
zawężania marży w odpowiednich decyzjach SMP wydanych zgodnie z przepisami Działu II Pt 
i określenia zasad przeprowadzania omawianych testów czy to w ramach obowiązków koszto-
wych, czy to w ramach obowiązku niedyskryminacji. Jak już zaznaczono, o podległości operato-
ra zasiedziałego reżimowi testów zawężania marży zadecydowano dopiero na poziomie oferty 
ramowej (obecnie Oferty SOR).

Rozwiązanie to jest niesłuszne, po pierwsze, ze względu na niezgodność z przepisami do-
tyczącymi zakresu oferty ramowej. Punkt wyjścia dla rozważań w przedmiocie zakresu oferty 
ramowej operatora zasiedziałego stanowi art. 42 ust. 2 Pt, który przewiduje, że oferta ramowa 
o dostępie telekomunikacyjnym powinna określać warunki i zasady współpracy z operatorem 
o znaczącej pozycji rynkowej oraz opłaty za usługi w zakresie dostępu telekomunikacyjnego. 
Dyspozycję art. 42 ust. 2 Pt uzupełnia rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21 lipca 2008 r. 
w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym (Dz. U. nr 138 poz. 866). 
Wspomniane rozporządzenie zawiera zatem zamknięty katalog elementów, jakie powinny zawie-
rać oferty ramowe dotyczące poszczególnych usług hurtowych (połączenia sieci, dzierżawy łączy, 
dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i dostępu szerokopasmowego). Ponieważ testy zawężania 
marży dotyczą jedynie usługi dostępu szerokopasmowego i dostępu do lokalnej pętli abonen-
ckiej należy rozpatrzyć czy rozporządzenie w sprawie zakresu oferty ramowej, definiując zakres 
oferty ramowej operatora, na którego nałożony został obowiązek stosowania oferty ramowej, za-
wiera postanowienia, które mogłyby stanowić podstawę do określenia w tym dokumencie zasad 

28 Odnotować przy tym należy, że Komisja Europejska wyraziła zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzenia testu PS, który w kształcie przyjętym przez 
Prezesa UKE przewiduje de facto regulację cen detalicznych; por. decyzja Komisji dotycząca sprawy PL/2010/1098 (Oferty SOR) z dnia 30.07.2010, 
C(2010)5456, s. 6. Okoliczność tę należy jednakże ocenić jako wadę w konstrukcji przyjętej przez Prezesa UKE, nie powinna ona natomiast prowadzić 
do odmiennych wniosków co do podstawy prawnej testów.
29 Orzeczenie w sprawie T-336/07 Telefónica i Telefónica de España (orzeczenie nie opublikowane w zbiorze orzeczeń, odwołanie: sprawa C-95/12 P.), 
pkt 187.
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przeprowadzania testów zawężania marży. Załącznik 3 do omawianego rozporządzenia definiuje 
zakres oferty ramowej w zakresie usług dostępu szerokopasmowego i dostępu do lokalnej pętli 
abonenckiej. Załącznik ten nie przewiduje określania w ofercie ramowej zasad przeprowadzania 
omawianych testów. Wniosek ten nie może być zaskakujący, biorąc pod uwagę naturę zarówno 
oferty ramowej, jak i testów zawężania marży. Oferta ramowa zawierać powinna jedynie warunki 
dostępu do sieci operatora zobowiązanego do jej stosowania. Powinna więc określać wzajemne 
uprawnienia i obowiązki operatora świadczącego dostęp oraz przedsiębiorcy telekomunikacyj-
nego z dostępu korzystającego. Na marginesie, podkreślić należy, że jeżeli chodzi o obowiązki 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego korzystającego, to powinny one być ograniczone jedynie do 
tych, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia dostępu przez operatora zobowiązanego, 
ponieważ to nie przedsiębiorca telekomunikacyjny korzystający z oferty ramowej jest zobowią-
zany do jej stosowania. Zasad przeprowadzania testów zawężania marży nie można natomiast 
uznać za warunki dostępu telekomunikacyjnego. Nie określają one bowiem, na jakich zasadach 
odbywa się współpraca stron w przedmiocie świadczenia usług hurtowych operatora o znaczącej 
pozycji rynkowej – nie określają sposobu korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, udogod-
nień towarzyszących czy usług (w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych, o czym stanowi 
art. 2 pkt 6 Pt). 

Co więcej, procedura testów zawężania marży nie określa wzajemnych uprawnień i obowiąz-
ków stron umowy o dostępie telekomunikacyjnym, ale określa obowiązki operatora, na którego 
nałożony został obowiązek niedyskryminacji lub kosztowej orientacji cen, w relacji z Prezesem 
UKE. Jak już wspomniano procedura testów zawężania marży obejmuje głównie obowiązki ope-
ratora zobowiązanego dotyczące sposobu, formatu i terminów przekazywania Prezesowi UKE 
danych kosztowych, którymi zasilany jest model analityczny. Przedsiębiorca telekomunikacyjny 
z racji korzystania z oferty ramowej nie odgrywa żadnej roli w realizacji testów zawężania marży 
– udział przedsiębiorców telekomunikacyjnych w realizacji testów zawężania marży, w tym także 
przekazywanie danych kosztowych, są zupełnie niezależne od jakichkolwiek kwestii, których doty-
czy oferta ramowa. Wniosek ten potwierdza praktyka Prezesa UKE, który w decyzjach o dostępie 
telekomunikacyjnym, o których mowa w art. 28 Pt (zastępujących bądź zmieniających umowę 
międzyoperatorską) i wydanych w oparciu o Ofertę SOR, nie zawiera postanowień dotyczących 
realizacji testów zawężania marży.

Reasumując, należy stwierdzić, że narzucenie reżimu testów zawężania marży poprzez 
zobowiązanie operatora o znaczącej pozycji rynkowej do przedstawiania ofert do badania pod 
kątem zawężania marży jest, w zależności od celu polegającego na weryfikacji niedyskryminacji 
albo ustaleniu kosztowej orientacji cen, elementem obowiązku niedyskryminacji (art. 36 Pt) bądź 
obowiązku kontroli cen (art. 39 lub art. 40 Pt), a zatem jest elementem stosunku administracyjno-
-prawnego łączącego Prezesa UKE z operatorem o znaczącej pozycji rynkowej w sprawie o nało-
żenie obowiązków regulacyjnych. Niezgodne natomiast z przepisami dotyczącymi zakresu oferty 
ramowej oraz w ogóle z istotą tego obowiązku, jako regulującego jedynie warunki dostępu do 
sieci operatora zobowiązanego, jest określanie procedury przeprowadzania testów zawężania 
marży w tej ofercie. 
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V.	Podsumowanie
Wydaje się, że źródłem kontrowersji związanych z realizacją testów zawężania marży przez 

Prezesa UKE było zawarcie zobowiązań dotyczących ich realizacji w Porozumieniu. Jego niejed-
noznaczny charakter prawny i brak możliwości egzekucji sprawiły, że Prezes UKE musiał poszu-
kiwać sposobów na zinstytucjonalizowanie, podjętych przez ówczesną Telekomunikację Polską, 
dobrowolnych zobowiązań. Za błędną jednakże należy uznać decyzję Prezesa UKE, aby proces 
badania ofert operatora zasiedziałego pod kątem zawężania marży uregulować w ofercie ramowej, 
ponieważ możliwości takiej nie przewidują przepisy o zakresie oferty ramowej. Zawarcie zasad 
przeprowadzania testów zawężania marży w ofercie ramowej wydaje się także niesłuszne, zasa-
dy te bowiem trudno uznać za warunki dostępu do sieci operatora zasiedziałego. Ponieważ test 
zawężania marży ma służyć identyfikacji antykonkurencyjnych praktyk w postaci dyskryminacji 
cenowej lub utrudniania dostępu do rynku (poprzez ustalanie niekorzystnych warunków cenowych 
dostępu do kluczowej infrastruktury), podległość reżimowi testów zawężania marży powinna być 
narzucana odpowiednio w ramach obowiązku niedyskryminacji lub w ramach obowiązku kontroli 
cen. Przyjęty model przeprowadzania testów zawężania marży dodatkowo komplikuje niekonse-
kwencja Prezesa UKE w postaci przyjmowania różnych rozwiązań dotyczących testów zawężania 
marży w Stanowisku i w Ofercie SOR, co powoduje dodatkowe, uzasadnione wątpliwości co do 
prawnych podstaw działania regulatora w omawianej sferze. Stanowisko, zamiast przyczyniać się 
do poprawy pewności regulacyjnej, stało się zasadniczą przyczyną osłabienia tej wartości. Biorąc 
pod uwagę doniosłe znaczenie, jakie dla rozwoju konkurencji na rynku telekomunikacyjnym ma 
konieczność wyeliminowania praktyki zawężania marży, narzędzie służące do jej eliminacji wymaga 
niebudzącego wątpliwości otoczenia regulacyjnego. Postulat ten niewątpliwie zostałby zrealizo-
wany poprzez wprowadzenie reżimu testów zawężania marży w odpowiednich decyzjach SMP.
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Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza środków zaradczych zastosowanych przez Komisję Europejską 
w procesie konsolidacji operatorów telefonii ruchomej. Celem opracowania jest ocena ich sku-
teczności na przykładzie decyzji warunkowych wydanych w sprawie H3G-Orange, H3G-o2 
i Telefónica-E-Plus. W artykule ukazano również relacje między regulacjami sektorowymi a prze-
pisami dotyczącymi kontroli koncentracji oraz problem nakładana się kompetencji regulatorów 
sektorowych i organów antymonopolowych. 

Słowa	kluczowe:	kontrola koncentracji; środki zaradcze; sektor komunikacji elektronicznej; 
 regulacje sektorowe; krajowe organy regulacji telekomunikacji.

I.	Wprowadzenie
Na rynku telefonii komórkowej od kilku lat następują dynamiczne zmiany. Wzrastająca 

presja konkurencyjna i finansowa skłania operatorów do podejmowania operacji koncentracyj-
nych. Powszechnie spotykany jest wśród nich pogląd, że Komisja Europejska nie jest przychyl-
na koncentracjom w tym sektorze. Nie potwierdza tego jednak jej praktyka decyzyjna. W ciągu 
ostatnich dwóch lat Komisja Europejska wydała zgodę na kilka koncentracji między operatora-
mi telefonii komórkowej. W trzech przypadkach wydała zgodę warunkową (decyzja w sprawie 
przecięcia Orange przez H3G1 w Austrii; o2 przez H3G2 w Irlandii i E-Plus przez Telefónica  

* Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; e-mail: e-mail: dkj@prawo.uni.wroc.pl
1 Decyzja Komisji Europejskiej (KE) z 12.12.2012 w sprawie COMP/M.6497 H3G Austria/Orange Austria. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/decisions/m6497_20121212_20600_3210969_EN.pdf (01.08.2014).
2 Decyzja KE z 28.05.2014 w sprawie COMP/M.6992 H3G UK/Telefónica Ireland, Notatka Prasowa IP 14/607 i IP/13/1048.
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w Niemczech3). Każda z tych koncentracji skutkowała ograniczeniem liczby konkurentów na rynku 
właściwym o jeden podmiot. Zarówno w Irlandii i w Niemczech, jak i w Austrii liczba operatorów 
zmniejszyła się z czterech do trzech. Operacje te budziły wątpliwości organów regulacji telekomu-
nikacji w państwach członkowskich oraz Komisji Europejskiej (dalej: Komisja), która ostatecznie 
wydała zgodę warunkową na dokonanie każdej z transakcji. Analiza powyższych decyzji pozwoli 
podjąć próbę oceny aktualnej polityki Komisji Europejskiej odnośnie do koncentracji w sektorze 
telefonii komórkowej i skuteczności środków zaradczych. Celem opracowania jest także ukaza-
nie problemu nakładania się kompetencji organów regulujących rynek telekomunikacyjny oraz 
organów ochrony konkurencji. W pierwszej części artykułu zostaną przedstawione tendencje kon-
solidacyjne w sektorze telefonii komórkowej oraz środki zaradcze wykorzystane przez Komisję 
w sprawach H3G-Orange, H3G-o2 i Telefónica-E-Plus. W dalszej części opracowania zostanie 
podjęta próba oceny ich skuteczności i ustalenia czy istnieje konwergencja między regulacjami 
sektorowymi a prawem konkurencji w kontekście kontroli koncentracji. 

II.	Tendencje	konsolidacyjne	na	rynku	telekomunikacyjnym
Aktualnie sektor telefonii komórkowej znajduje się w kluczowej fazie rozwoju charakteryzującej 

się szybkim wzrostem liczby wykorzystywanych mobilnych urządzeń transmisji danych i wdra-
żaniem technologii czwartej generacji 4G LTE (Long Term Evolution) pozwalającej na przepływ 
większej ilości danych z większą prędkością. Jednak wdrażanie nowej technologii wymaga znacz-
nych nakładów finansowych. Aby zapewnić opłacalność inwestycji, operatorzy podejmują próby 
konsolidacji. Niechętnie wykorzystują inne możliwości, jak np. porozumienia o wspólnej budowie 
sieci4. Wśród operatorów dominuje pogląd, że konsolidacja umożliwi osiągnięcie odpowiedniej 
skali działalności, zapewniającej opłacalność inwestycji. Z tego też względu w ciągu ostatnich 
dwóch lat nasiliła się liczba koncentracji w sektorze telefonii komórkowej. przykład przykłado-
wo, w 2012 r. w Wielkiej Brytanii połączyły się Orange i T-Mobile w sieć EE, a ponadto Komisja 
bezwarunkowo wydała zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa między Vodafone, 
Telefónica i Everythink Everwhere w celu świadczenia usług mobilnej telefonii dla biznesu, w tym 
mobilnych płatności5. W tym samym roku nastąpiło też przejęcie przez H3G austriackiej sieci 
Orange. W roku bieżącym Komisja wydała już decyzję w sprawie przejęcia przez irlandzkiego 
H3G sieci o26 i w sprawie Telefónica-E-Plus7.

Procesy koncentracji są przeprowadzane nie tylko przez krajowych, horyzontalnych ope-
ratorów. Aktualnie następują również koncentracje między operatorami telefonii komórkowej 
i przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi prowadzącymi działalność na sąsiednich rynkach,   
jak np. telefonia stacjonarna. Komisja Europejska w ciągu ostatnich dwóch lat zaakceptowała 

3 Decyzja KE z 02.07.2014 w sprawie COMP/M.7013Telefónica Deutschland-E-Plus, Notatka Prasowa IP/14/771.
4 Zob. np. Raport IBnGR, Aukcja 800 MHz – aspekty ekonomiczne. Pobrano z: http://www.telix.pl/artykul/ibngr--aukcja-800-mhz--lte--zbyt-droga--
wspolna-siec-lepsza-3,61647.html (28.07.2014).
5 Decyzja KE z 04.09.2012 w sprawie COMP/M.6314 Telefónica UK/Vodafone/Everythink Everywhere/JV r. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/decisions/m6314_20120904_20682_2898627_EN.pdf (28.07.2014).
6 Decyzja KE z 28.05.2014 w sprawie COMP/M.6992 H3G UK/Telefónica Ireland…
7 Decyzja KE z 02.07.2014 w sprawie COMP/M.7013Telefónica Deutschland-E-Plus …
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takie koncentracje, np. w przypadku Telenor/GlobulGermanos8 w Bułgarii czy Vodafone/Kabel 
Deutschland9 w Niemczech.

Kluczowym problemem, z jakim spotykają się operatorzy telefonii komórkowej planujący po-
większenie skali swojej działalności, jest stan rozdrobnienia tego rynku oraz regulowanie rynku 
przez wiele instytucji10. Operatorzy wskazują, że konsolidacja jest niezbędna, aby rozwijać sieć 
nowej generacji – 4G LTE. Ich zdaniem organy ochrony konkurencji i organy regulacyjne kreują 
silną konkurencję na tym rynku, co powoduje spadek opłacalności świadczenia usług telekomu-
nikacyjnych i tym samym osłabienie tempa inwestycji11. 

Analiza praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej oparta na trzech ostatnio wydanych zgodach 
warunkowych na dokonanie koncentracji operatorów telefonii komórkowej (Orange-H3G, o2-H3G 
i E-Plus-Telefónica) pokazuje, że jest ona przychylna procesom konsolidacji operatorów telefonii 
komórkowej, pomimo ich negatywnych skutków dla konsumentów. Komisja akceptuje koncentracje 
w sektorze telefonii komórkowej, mając świadomość problemów konkurencyjnych, jakie mogą one 
spowodować i pomimo braku prawdopodobieństwa poprawy jakości sieci w przyszłości. Jednak 
w sposób formalny próbuje zagwarantować zgodność koncentracji z rynkiem wewnętrznym. W tym 
celu wykorzystuje środki zaradcze strukturalne lub behawioralne, które, jak pokazuje dotychcza-
sowe doświadczenie w sektorze telefonii komórkowej, są jednak mało skuteczne12. 

III.	Praktyka	stosowania	środków	zaradczych	 
w	sektorze	telefonii	komórkowej

Środki zaradcze odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów z zakresu konkurencji 
w ramach postępowania w sprawie kontroli koncentracji w UE. Według obwieszczenia Komisji 
w sprawie środków zaradczych ich celem jest ograniczenie siły rynkowej łączących się stron 
i przywrócenie warunków skutecznej konkurencji, która zostałaby zakłócona w efekcie łączenia 
tworzącego lub umacniającego pozycję dominującą13. 

Rozporządzenie nr 139/04 wymaga, aby środki te były proporcjonalne do problemu i zmierza-
ły do zupełnego wyeliminowania problemu14. Przy wyborze odpowiedniego środka należy wziąć 
pod uwagę m.in. następujące kwestie:
– skuteczność,
– możliwość utrzymania konkurencyjnej struktury rynku,
– ochronę interesów konsumentów15.

 8 Decyzja KE z 03.07.2013 w sprawie COMP/M.6948 – Telenor/Globul/Germanos. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/
m6948_20130703_20310_3167385_EN.pdf (31.07.2014).
 9 Decyzja KE z 18.10.2013 w sprawie COMP/M.6990 – Vodafone/KabelDeutschland. Pobranoobrano z: http://ec.europa.eu/competition/mergers/
cases/decisions/m6990_20130920_20310_3307840_EN.pdf (31/07.2014).
10 Zob. M. Maher, Competition policy trends in telecommunication, Lex Magazine, October-December 2012. Pobrano z:http://www.alixpartners.com/
en/Portals/alix/intellectual-capital/46%20abex%20Alix%20eur. pdf (01.08.2014).
11 W latach 2010–2013 łączne przychody operatorów spadły o 20 mld euro. Pobrano z: http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/konkurencja-
i-konsolidacja-dwie-strony-medalu/ (28.07.2014).
12 Decyzja KE z 10.01.2006 w sprawie COMP/M.4035 – Telefónica/o2, Dz. Urz. 2006, C 29/14, pkt 79.
13 Zawiadomienie Komisji w sprawie środków zaradczych dopuszczalnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 i rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 802/2004, Dz. Urz. 2008, C 267/01, pkt 5.
14 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20.01.2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, Dz. Urz. 2004, L 24/1, pkt 30 Preambuły; 
Zawiadomienie Komisji w sprawie środków zaradczych dopuszczalnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 i rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 802/2004, Dz. Urz. 2008, C 267/01, pkt 9.
15 Zob. T. Skoczny, Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2012, s. 278, 284–285.
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Aby zapewnić skuteczności podjętych działań, zakres wykorzystanych środków powinien być 
stosunkowo szeroki. Nie ma pojedynczego środka lub nawet pojedynczego typu środków, które 
byłyby właściwym lekarstwem na wszystkie problemy z zakresu konkurencji, powstałe przy róż-
nych operacjach koncentracyjnych. Wszystkie łączenia i możliwe do zastosowania środki muszą 
być dostosowane do konkretnego przypadku.

Generalnie środki takie można podzielić na strukturalne i behawioralne16. Pierwsze z nich mo-
dyfikują alokację praw własności (np. obejmują zbycie przedsiębiorstwa w całości lub w części)17. 
Wszystkie inne środki, oprócz zbycia przedsiębiorstwa lub jego części mogą być uznane za be-
hawioralne. Takie środki nakładają ograniczenia na prawa własności łączących się stron, a ich 
celem jest zagwarantowanie równych szans wszystkim konkurentom. Zakres środków behawio-
ralnych jest stosunkowo szeroki, np. przyznanie dostępu do infrastruktury, przyznanie licencji, 
wypowiedzenie umowy na wyłączność i powstrzymanie się od publikacji informacji wrażliwych 
z punktu widzenia konkurencji. 

Dotychczas Komisja Europejska wydała już kilkanaście decyzji warunkowych dotyczących 
koncentracji w sektorze telefonii komórkowej. Wśród nich wymienić należy m.in. decyzję w spra-
wie Vodafone-Eircell18, Telia-Sonera19, Telefónica-o220, T-Mobile-Orange21. Zobowiązania nało-
żone na operatorów w powyższych przypadkach różnią się jednak od tych, które zostały zawarte 
w ostatnio wydanych decyzjach w sprawie H3G-Orange, H3G-o2 oraz Telefónica-E-Plus, głów-
nie ze względu na ryzyko zakłócenia innych parametrów konkurencji. Na przykład koncentracja 
Vodafone-Eircell budziła obawy o powstanie pozycji dominującej na rynku usług telefonii komór-
kowej dla biznesu w UE. Pakiet zobowiązań nałożonych przez Komisję obejmował m.in. otwarty 
dostęp do sieci połączonych przedsiębiorstw i ograniczenie zawierania umów na zasadzie wy-
łączności w roamingu międzynarodowym22. W decyzji w sprawie Telia-Sonera Komisja zwróciła 
uwagę na ryzyko wykluczenia operatorów korzystających z sieci łączącej się jednostki. Nałożyła 
ona obowiązek utrzymania otwartego dostępu do sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz 
usług roamingu międzynarodowego, a także prawne wyodrębnienie sieci stacjonarnej i komórko-
wej oraz usług dla biznesu. Jeden ze środków obejmował zbycie części działalności w Finlandii23. 
W przypadku Telefónica-o2 Komisja obawiała się eliminacji niezależnego partnera w roamingu 
międzynarodowym. Z tego względu zobowiązała ona strony transakcji do nieuczestniczenia w tym 
samym aliansie roamingowym24. Z kolei utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa między T-Mobile 
i Orange wzbudziło ryzyko zakończenia porozumienia w sprawie podziału sieci 3G z 3UK. Komisja 
zobowiązała strony do zmiany warunków porozumienia o podziale sieci 3G i przedłużenia okresu 
jego obowiązywania, aby chronić dostęp 3UK do sieci wspólnego przedsiębiorstwa25.

16 Ibidem, s. 299.
17 R. Wish, Competition Law, wyd. 6, Oxford University Press, Oxford 2009, s. 872–877; S. Davies, B. Lyons, Merger and Merger Remedies in the EU. 
Assessing the Consequences for Competition, Edward Elgar Publishing Inc., London 2007, s. 37–44.
18 Decyzja KE z dnia 02.03.2001 w sprawie COMP/M.2305 – Vodafone/Eircell, Dz. Urz. 2001, C 128/3.
19 Decyzja KE z dnia 10.07.2002 w sprawie COMP/M.2803 – Telia/Sonera, Dz. Urz. 2002, C 201/19.
20 Decyzja KE z dnia 10.01.2006 w sprawie COMP/M.4035 – Telefónica/o2, …
21 Decyzja KE z dnia 1.03.2010 w sprawie COMP/M.5650 – T-Mobile/Orange. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/
M5650_20100301_20212_247214_EN.pdf (30.07.2014). 
22 Decyzja KE z dnia 02.03.2001 w sprawie COMP/M.2305 – Vodafone/Eircell, …, pkt 18–22.
23 Decyzja KE z dnia 10.07.2002 w sprawie COMP/M.2803 – Telia/Sonera…, pkt 114–119.
24 Decyzja KE z dnia 10.01.2006 w sprawie COMP/M.4035 – Telefónica/o2…, pkt 37–38, 46, 68 i n.
25 Decyzja KE z dnia 1.03.2010 w sprawie COMP/M.5650 – T-Mobile/Orange…, pkt 14, 187 i 205.
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Trzy ostatnio wydane zgody warunkowe były uwarunkowane m.in. obawami o:
– wzrost koncentracji rynku stanowiącego stosunkowo wąski oligopol na skutek redukcji liczby 

operatorów przynajmniej o jeden podmiot;
– wzrost cen;
– ograniczenie presji konkurencyjnej na rynku, zwłaszcza między uczestnikami koncentracji.

Zastosowane przez Komisję środki zaradcze koncentrowały się na zapewnieniu możliwości 
rozwoju operatorów wirtualnych (mobile virtual network operator) i tym samym utrzymaniu kon-
kurencji na rynku. Przejęcie Orange Austria przez H3G26 budziło obawy Komisji ze względu na 
oligopolistyczną strukturę rynku właściwego, charakteryzującego się wysoką koncentracją (było 
tylko czterech operatorów), wysokimi barierami wejścia i niską siłą nabywczą klientów27. Transakcja 
skutkowała redukcją liczby konkurentów z czterech do trzech, co budziło ryzyko wzrostu cen. 
Po zbadaniu pozycji rynkowej stron operacji, szczególnie w segmencie klientów indywidualnych 
i przesyłania danych, Komisja stwierdziła, że siła rynkowa połączonych stron będzie wyższa niż 
posiadany przez nie udział w rynku. Z tego względu wydała zgodę warunkową. Zobowiązania 
nałożone na H3G miały na celu zapewnienie wejścia nowego operatora na rynek i zapewnienie 
dostępu do sieci H3G. Obejmowały one:
– sprzedaż nowo wchodzącemu na rynek przedsiębiorstwu częstotliwości 2600 MHz (jest ona 

wymagana dla świadczenia usług 4G) oraz innych praw towarzyszących wraz z gwarancją 
regulatora telekomunikacji, że nowy podmiot wchodzący na rynek otrzyma dostęp do czę-
stotliwości 800 MHz;

– zapewnienie hurtowego dostępu do 30% pojemności sieci H3G w ciągu najbliższych 10 lat 
dla 16 wirtualnych operatorów oferujących mobilne usługi dla użytkowników końcowych.
Aby zapewnić skuteczność realizacji tych zobowiązań, H3G zobowiązał się nie dokonywać 

przejęcia Orange Austria dopóty, dopóki nie udostępni przynajmniej jednemu odbiorcy hurtowemu 
dostępu do swojej sieci28.

W przypadku koncentracji H3G-o2 w Irlandii29 Komisja obawiała się osłabienia rywalizacji 
między łączącymi się stronami i osłabienia presji konkurencyjnej na rynku telefonii komórkowej 
w Irlandii. Jednym z uczestników tej transakcji był najmniejszy operator telefonii komórkowej 
w Irlandii, ale jednocześnie najbardziej agresywny, posiadający atrakcyjną ofertę – Three (na-
leżący do H3G). Był on najmłodszym operatorem na irlandzkim rynku telefonii komórkowej. Po 
koncentracji Three miał zostać największym operatorem, którego konkurentami, posiadającymi 
własne sieci byłyby tylko Vodafone i Eircom. Analizując skutki koncentracji, Komisja zbadała czy 
konsumenci odniosą korzyści pod względem dostępu do sieci, jej szybkości i jakości w porów-
naniu z sytuacją braku koncentracji, uwzględniając zawarte wcześniej porozumienie o podziale 
sieci między operatorami. Pod względem dostępności do sieci – o2 był w stanie zapewnić taki 
sam stopień pokrycia, tę samą prędkość i jakość, co połączona jednostka. Pod tym względem 
koncentracja nie skutkowała wzrostem jakości ani efektywności świadczonych usług. Komisja 
stwierdziła, że transakcja nie spowoduje wzrostu dostępności szerokopasmowego Internetu na 
wiejskich obszarach w Irlandii. Wyraziła ona również obawy o zakłócenie konkurencji na rynkach 
26 Decyzja KE z dnia 12.12.2012 w sprawie COMP/M.6497 H3G Austria/Orange Austria…
27 Notatka prasowa IP/12/1361.
28 Decyzja KE z dnia 12.12.2012 w sprawie COMP/M.6497 H3G Austria/Orange Austria…, pkt 495.
29 Decyzja KE z 28.05.2014 w sprawie COMP/M.6992 H3G UK/Telefónica Ireland, Notatka Prasowa IP 14/607 i IP/13/1048.
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zarówno detalicznym, jak i hurtowym. Pomimo tego wydała zgodę na koncentrację, przy czym 
H3G zobowiązał się sprzedać do 30% pojemności swojej sieci wirtualnym operatorom w Irlandii, 
po z góry określonych cenach. W ten sposób uzyskaliby oni „specjalny” dostęp do sieci przesyłania 
głosu i danych. Ten model udostępnienia pojemności sieci jest bardziej efektywny w porównaniu 
z obecnie powszechnie wykorzystywanym, w którym wirtualni operatorzy płacą za dostęp do sieci 
odpowiednio do bieżącego zużycia. Nowy model jest bardziej opłacalny i ma zmotywować wir-
tualnych operatorów do oferowania możliwie atrakcyjnych usług. Wirtualni operatorzy będą mieli 
motywację do wykorzystania dostępnych zasobów, oferując bardziej atrakcyjne ceny i usługi, co 
zdaniem Komisji wystarczy, aby rozwiać obawy dotyczące sytuacji na rynku detalicznym. Three 
został zobowiązany do zawarcia takiej umowy z jednym z operatorów wirtualnych przed przeję-
ciem irlandzkiej spółki Telefónica. W czasie trwania umowy Three ma obowiązek zapewnić pomoc 
techniczną, jak również dodatkowe usługi związane z korzystaniem z sieci. 

Powyższe zobowiązania miały zapewnić wejście na rynek nowych wirtualnych operatorów, 
którzy w krótkim okresie byliby w stanie zastąpić Three pod względem wywierania presji konku-
rencyjnej. Aby to ułatwić H3G zobowiązał się do sprzedaży 5 bloków pasma 900 MHz, 1800 MHz 
i 2100 MHz. Pasma te będą dostępne przez 10 lat począwszy od 1 stycznia 2016 r. Wirtualni ope-
ratorzy otrzymali także możliwość negocjacji dostępu do sieci z trzema operatorami, mianowicie 
Vodafone, Three i Eircom, co zdaniem Komisji miało rozwiać obawy co do utrzymania konkurencji 
na rynku hurtowym.

Trzecia z transakcji – Telefónica Deutschland-E-Plus30 budziła obawy ograniczania presji kon-
kurencyjnej na niemieckim rynku telefonii komórkowej, zwłaszcza między E-Plus (spółka należąca 
do duńskiego operatora KPN) i Telefónica, a także między pozostałymi operatorami – Deutsche 
Telekom i Vodafone. Komisja Europejska uznała, że podobnie jak wcześniejsze operacje, trans-
akcja ta budzi ryzyko wzrostu cen i obniżenia jakości usług ze szkodą dla konsumentów. Ponadto 
wyraziła ona obawy, że koncentracja spowoduje osłabienie pozycji wirtualnych operatorów na 
niekorzyść konsumentów.

Obawy Komisji były tym bardziej uzasadnione, że skutkiem przedmiotowej operacji było 
połączenie trzeciego i czwartego co do wielkości operatora na rynku niemieckim. W efekcie na 
rynku pozostałoby trzech (zamiast czterech) operatorów o zbliżonej wielkości udziałów w rynku. 
Deutsche Telekom i Vodafone posiadali po około 25% udziału w rynku, a połączona jednostka 
uzyskałaby około 30% udziału. Ze względu na obawy o antykonkurencyjne skutki transakcji, 
Komisja Europejska wydała zgodę pod warunkiem wdrożenia pakietu zobowiązań przez Telefónica. 
Ta ostatnia zapewniła, że umożliwi wejście na niemiecki rynek telefonii komórkowej operatorów 
wirtualnych, co jednocześnie wzmocni presję konkurencyjną między obecnymi już na rynku de-
talicznym konkurentami. Telefónica zobowiązała się, że:
1) umożliwi wejście lub rozwój jednemu lub kilku operatorom wirtualnym i w tym celu sprzeda do 

30% pojemności swojej sieci jeszcze przed koncentracją jednemu lub kilku z nich na warun-
kach, jakie sformułowano przy przejęciu o2 (stały dostęp po określonej cenie, a nie według 
zasady „płatność zależna od zużycia”); 

2) sprzeda częstotliwości i pewne składniki mienia nowemu operatorowi, który wejdzie na nie-
miecki rynek lub operatorowi wirtualnemu, który otrzyma dostęp do sieci w związku z pierwszą 

30 Decyzja KE z 02.07.2014 w sprawie COMP/M.7013 E-Plus-Telefónica, MEMO/14/460.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 8(3)

Daria Kostecka-Jurczyk            Środki zaradcze w procesie konsolidacji H3G-Orange, H3G-o2 i Telefónica-E-Plus...27

grupą zobowiązań, przy czym to zobowiązanie wraz z perspektywą organizacji nowych aukcji 
częstotliwości ma ułatwić podjęcie działalności nowemu operatorowi w Niemczech;

3) poszerzy zawarte już porozumienia w sprawie hurtowej sprzedaży pewnej pojemności sieci 
partnerom Telefónica i E-Plus;

4) zaoferuje usługi 4G wszystkim zainteresowanym.
We wszystkich przedstawionych decyzjach środki zaradcze obejmowały głównie zbycie części 

częstotliwości i udostępnienie części pojemności sieci. Jednakże analiza powyższych przypadków 
budzi wątpliwość co do ich skuteczności. 

IV.	Środki	zaradcze	wykorzystywane	w	procesie	kontroli	koncentracji	
a	regulacje	sektorowe

1.	Uwagi	wstępne	

Aktualnie wśród środków zaradczych stosowanych w przypadku koncentracji w sektorze 
telefonii komórkowej dominuje zobowiązanie zbycia części częstotliwości i udostępnienie części 
pojemności sieci należącej do połączonej jednostki. W ten sposób Komisja Europejska stara się 
zapewnić wejście na rynek nowych operatorów lub operatorów wirtualnych. Także krajowe organy 
regulacji telekomunikacji w różnych państwach członkowskich starają się zapobiegać akumula-
cji częstotliwości w pewnych pasmach przez dużych operatorów, aby nie nastąpiło zakłócenie 
konkurencji. Zobowiązania nałożone na operatorów telefonii komórkowej we wszystkich przed-
stawionych decyzjach koncentrują się na zapewnieniu poprawy pozycji rynkowej wirtualnych ope-
ratorów oraz tworzeniu warunków ułatwiających wejście nowemu operatorowi. Biorąc pod uwagę 
utrzymujące się na relatywnie stałym poziomie udziały w rynku poszczególnych operatorów i brak 
presji konkurencyjnej, Komisja Europejska starała się zapewnić, że koncentracje te nie przyniosą 
zmian w strukturze rynku, które prowadziłyby do wzrostu barier wejścia dla nowych operatorów. 

Nałożenie zobowiązań na operatorów uczestniczących w koncentracji w każdym z powyż-
szych przypadków miało również ograniczyć ryzyko wykluczenia wirtualnych operatorów komór-
kowych z rynku. Przykładowo, w decyzji w sprawie H3G-Orange Komisja Europejska stwierdziła, 
że połączona sieć powinna pozostać otwarta i posiadać odpowiednią pojemność, aby zapewnić 
hurtowy dostęp dla wirtualnych operatorów komórkowych31. Zobowiązania nałożone przez Komisję 
wymusiły również na austriackim organie regulacji telekomunikacji zapewnienie, że wchodzący 
na rynek nowy podmiot będzie miał prawo do nabycia częstotliwości od H3G. Austriacki krajo-
wy regulator dodatkowo zarezerwował część częstotliwości oferowanych na aukcji dla nowego 
operatora. Biorąc powyższe pod uwagę, należy zastanowić się jakie miejsce w procesie kontroli 
koncentracji zajmuje krajowy regulator sektorowy. 

2.	Rola	krajowych	regulatorów	w	procesie	nakładania	zobowiązań	

Przy podejmowaniu omawianych decyzji największą rolę odegrał regulator sektorowy w pro-
cesie przejęcia Orange przez H3G. Była to dosyć złożona operacja, ponieważ obejmowała kilka 
transakcji, z których dwie dotyczyły przejęcia kontroli, przy czym jedna była notyfikowana Komisji 
(nabycie Orange Austria przez H3G), druga zaś (sprzedaż Yesss! spółce Telekom Austria) była 
zgłoszona krajowemu organowi ochrony konkurencji (Bundeswettbewerbbehörde). Przedmiotem 
31 Decyzja KE z dnia 12.12.2012 w sprawie COMP/M.6497 H3G Austria/Orange Austria…, pkt 492, 495.
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trzeciej transakcji była sprzedaż częstotliwości. Zarówno transfer częstotliwości przez Orange 
Austria do H3G w związku z pierwszą transakcją przejęcia Orange Austria przez H3G i następnie 
transfer częstotliwości przez H3G do A1 Telekom Austria w ramach trzeciej transakcji wymagały 
zgody austriackiego regulatora telekomunikacji – Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) 
i Tlekom-Control-Commission (TKK).

Austriacki organ ochrony konkurencji oraz organ regulacji rynku telekomunikacyjnego (TKK) 
zaakceptowały przejęcie Orange Austria przez H3G i transfer praw własności Orange co do wy-
korzystania częstotliwości przez H3G. Ten drugi podjął dwa odrębne postępowania w sprawie 
dwóch istotnych zmian na rynku spowodowanych tą koncentracją i zaakceptował przeniesienie 
praw Orange do korzystania z pewnych częstotliwości na rzecz H3G pod warunkiem:
1) zobowiązania się H3G do sprzedaży części tych praw spółce A1 Telekom Austria (częstotliwość 

2x3.2 MHz w paśmie 900 MHz; 2x5 MHz w paśmie 2.1 GHz i 2x5 MHz w paśmie 2.6 GHz)32;
2) zobowiązania się H3G do przekazania prawa do wykorzystania częstotliwości 2 x 0,8 MHz 

(zakres pasma 914-15 i 959-960 MHz) nowemu, wchodzącemu na rynek operatorowi33. 
TKK stwierdziła, że konsolidacja nie doprowadzi do znacznej koncentracji częstotliwości 

w rękach pojedynczego operatora. Wątpliwości wywołało natomiast przejęcie Yesss! Austriacki 
organ ochrony konkurencji wyraził poważne obawy o antykonkurencyjne skutki tej transakcji. 
Postępowanie wykazało, że transakcja ta spowoduje34:
– osłabienie presji konkurencyjnej między operatorami obecnymi na rynku po zrealizowaniu 

transakcji;
– zmianę struktury rynku poprzez ograniczenie liczby konkurentów z czterech do trzech;
– wzrost ryzyka koordynacji zachowań rynkowych między operatorami;
– osłabienie bodźców do rywalizacji cenowej;
– przejęcie Yesss! przez A1 Telekom Austria umocni indywidualną lub wspólną pozycję domi-

nującą na rynku telefonii komórkowej w Austrii, która może być także wykorzystywana na po-
wiązanych rynkach35; ponadto transakcja ta nie będzie generować korzyści dla konsumentów.
Decyzja TKK została zaskarżona do austriackiego sądu antymonopolowego (Cartel Court), 

który orzekł, że w wyniku koncentracji ceny usług telefonii komórkowej mogą wzrosnąć maksy-
malnie o ok. 1,5%. Wyższy wzrost może nastąpić jedynie przejściowo, w krótkim okresie, ale 
nie będzie on trwały, gdyż rynek cechuje wysoka elastyczność popytu. Sąd odrzucił założenie 
o wzmocnieniu pozycji dominującej A1 Telekom Austria, wykluczając tym samym osłabienie 
konkurencji. Zaznaczył też, że wzrost cen może mieć pozytywny efekt, jeśli dodatkowe środki fi-
nansowe zostaną przeznaczone na rozwój LTE. Dlatego też bezwarunkowo zezwolił na przejęcie 
Yesss! przez A1 Telekom Austria36.

Należy podkreślić, że kompetencje TKK w odniesieniu do koncentracji nie dotyczą oceny 
ogólnych skutków transakcji dla konkurencji, ale oceny ekonomicznych efektów transferu praw 

32 Decyzja TKK z 13.12.2012, F 1/12-59, pkt 3.3. Pobrano z: https://www.rtr.at/en/tk/F1_12-59/F_1_12-59.pdf (29.07.2014).
33 Decyzja TKK z 13.12.2012, F 6/12-9, pkt 3.3. Pobrano z: https://www.rtr.at/en/tk/F%206_12/F_6_12-9.pdf (29.07.2014).
34 Przejęcie Yesss! zostało zaakceptowane po przeprowadzeniu postępowania przed austriackim sądem antymonopolowym, które zostało zakończone 
27 października 2012.
35 Pobrano z: http://www.bwb.gv.at/Aktuell/Archiv2012/Seiten/ZusammenschlussvonTelekomAustriaYesss! Übermittlungvonvorläufigen Beden 
ken;FristfürTelekomAustria.aspx (30.07.2014).
36 A. Ablasser-Neuhuber, F. Neumayr, Austria: Overview, „The European Antitrust Review” 2014. Pobrano z: http://globalcompetitionreview.com/
reviews/53/sections/179/chapters/2073/austria-overview/ (01.08.2014).
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do wykorzystania częstotliwości dla konkurencji między operatorami telefonii komórkowej. Z tego 
względu, stosownie do przepisów austriackiego prawa telekomunikacyjnego37, TKK musiała upew-
nić się, że koncentracja H3G-Orange i transfer praw do korzystania z określonych częstotliwo-
ści nie budzi ryzyka znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji. Niewątpliwie organ regulacji 
rynku telekomunikacyjnego w Austrii miał wpływ na parametry konkurencji, gdyż ustalał warunki 
aukcji i warunki transferu częstotliwości, a także pełnił funkcję doradcy dla austriackiego organu 
antymonopolowego w odniesieniu do przejęcia Yesss!38. Oceniając relacje między austriackim 
regulatorem telekomunikacji i Komisją Europejską oraz między prawem konkurencji i regulacjami 
sektorowymi, należy podkreślić, że środki zaradcze wykorzystane przez Komisję uprzedziły de-
cyzję TKK. Regulator zgodził się na koncentrację pod warunkiem transferu częstotliwości dopiero 
po wydaniu zgody przez Komisję39. TKK tylko formalnie zatwierdziła projekt zobowiązań Komisji 
nałożonych w procesie kontroli koncentracji i sformułowała techniczne szczegóły zobowiązań40.

3.	Miejsce	regulacji	sektorowych	w	kontroli	koncentracji

Omawiane decyzje warunkowe, a zwłaszcza decyzja Komisji Europejskiej w sprawie 
H3G-Orange uwypuklają znaczenie środków zaradczych stosowanych w ramach kontroli kon-
centracji. We wszystkich decyzjach narzędzia prawa konkurencji przeważyły nad regulacjami 
sektorowymi. To potwierdza dominującą rolę prawa konkurencji w zapewnieniu, że redystrybucja 
częstotliwości po koncentracji nie spowoduje zakłócenia konkurencji. W doktrynie dominuje pogląd, 
że prawo konkurencji i regulacje sektorowe uzupełniają się. W orzeczeniu w sprawie Deutsche 
Telekom TSUE stwierdził, że reguły konkurencji zawarte w TFUE poprzez kontrolę ex post uzu-
pełniają ramy legislacyjne zawarte w regulacjach dotyczących postępowania ex ante na rynkach 
telekomunikacyjnych41. Adwokat Generalny Mazák w swojej opinii w sprawie Deutsche Telekom 
stwierdził, że regulacje sektorowe w telekomunikacji i prawo konkurencji są względem siebie kom-
plementarne42. Nie można jednak tego potwierdzić w przypadku decyzji warunkowych wydanych 
w toku kontroli koncentracji. Zastosowane środki zaradcze w ramach kontroli koncentracji stanowią 
narzędzia ex ante, podobnie jak regulacje sektorowe. W tym zakresie narzędzia prawa konku-
rencji i regulacje sektorowe poniekąd nakładają się na siebie. Przenikanie kompetencji organów 
regulacyjnych z jednej strony i organów antymonopolowych z drugiej oraz wykorzystywanych 
przez nie instrumentów może prowadzić do konfliktów i stać się źródłem niepewności prawnej po 
stronie przedsiębiorców. Aby temu zapobiec, w dyrektywie 2009/140/EC przewidziano stopniowe 
ograniczenie regulacji sektorowych na rzecz prawa konkurencji43. 

Oceniając omówione wyżej warunkowe decyzje Komisji z punktu widzenia skuteczności 
środków zaradczych należy podkreślić, że w żadnej z nich nie uwzględniła ona dostępnych spe-
cyficznych środków stosowanych w sektorze telefonii komórkowej, jak np. nałożenia obowiązku 

37 Telekommunication Act on 20.08.2003, Federal Law Gazette, I No 30/2003 z późn. zm., art. 56.
38 A. Bavasso, D. Long, The Application of Competition Law in the Communications and Media Sectors, „Journal of European Competition Law&Practice” 
2013, Vol. 4, No. 3, s. 271–273.
39 Decyzja KE z 12.12.2012 w sprawie COMP/M.6497 H3G Austria/Orange Austria…, pkt 526.
40 Decyzja TKK została wydana 13.12.2012 a decyzja Komisji Europejskiej dzień wcześniej tj. 12.12.2012.
41 Wyr. w sprawie 280/08 P Deutsche Telekom AG przeciwko Komisji Europejskiej, Zb. Orz. 2010, s. I-9555, pkt 92.
42 Opinia Adwokata Generalnego z 22.04.2010 w sprawie C-280/09 Deutsche Telekom AG przeciwko Komisji, pkt 19. 
43 Dyrektywa 2009/140/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.10.2009 zmieniająca dyrektywę 2002/21/EC w sprawie wspólnych ram regulacyjnych 
sieci i usług w sektorze telekomunikacji, 2002/19/EC w sprawie dostępu, wzajemnego połączenia sieci komunikacji elektronicznej i usług towarzyszących 
i 2002/20/EC w sprawie autoryzacji sieci i usług komunikacji elektronicznej, Dz. Urz. 2009 L 337/37, pkt 5.
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publikacji lub udostępnienia warunków technicznych i cenowych w celu zapewnienia przejrzy-
stości, oferty ramowej czy rozdzielenia rachunkowości44. Komisja raczej skoncentrowała się na 
środkach typowych dla prawa konkurencji, których celem jest zapobieganie zakłóceniu skutecznej 
konkurencji. Celem środków zaradczych mieszczących się w ramach regulacji sektorowych jest 
natomiast eliminacja negatywnych skutków obecności operatorów posiadających znaczną siłę 
rynkową na rynku właściwym. Aktualna sytuacja na rynku telefonii komórkowej w Austrii skłania do 
wniosku, że środki zaradcze zastosowane przez Komisję Europejską okazały się zbyt słabe, aby 
zapobiec problemom z zakresu konkurencji i negatywnym skutkom transakcji dla konsumentów. 
W ubiegłym roku ceny usług na austriackim rynku telefonii komórkowej wzrosły średnio o 11%. 
Wzrost cen nastąpił m.in. poprzez wycofywanie ze sprzedaży najtańszych ofert abonamento-
wych i zastąpienie ich podobnymi, ale droższymi45. Koncentracja H3G-Orange potwierdza zatem 
pierwotne obawy Komisji Europejskiej i TKK46 oraz uwypukla słabą skuteczność zastosowanych 
środków zaradczych na silnie skoncentrowanym rynku telefonii komórkowej.

V.	Podsumowanie
W powszechnej opinii operatorów telefonii komórkowej Komisja Europejska nie jest przychyl-

na dla operacji koncentracyjnych w tym sektorze. Jednak analiza wydanych przez nią w ciągu 
ostatnich dwóch lat decyzji warunkowych nie potwierdza tej opinii. W tle wszystkich omówionych 
przypadków wystąpił problem ograniczenia konkurencji po koncentracji. Badanie struktury rynku 
i stopnia koncentracji wskazywało, że Komisja nie powinna była wyrazić zgody na przeprowa-
dzenie tych operacji. Wykorzystane przez nią środki zaradcze miały zagwarantować utrzymanie 
konkurencji na tym rynku poprzez stworzenie warunków (tj. zapewnienie dostępu do sieci połą-
czonych przedsiębiorstw) sprzyjających wejściu innych operatorów, zwłaszcza operatorów wirtual-
nych. Komisja próbowała również ograniczyć ryzyko wykluczenia konkurentów przez operatorów 
uczestniczących w koncentracji. 

Aktualnie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby szczegółowo ocenić skutki wszystkich transakcji 
na rynku. Można jedynie podjąć próbę weryfikacji skutków pierwszej decyzji, wydanej 12 grud-
nia 2012 r. w sprawie H3G-Orange. Obecna sytuacja na rynku telefonii komórkowej w Austrii 
potwierdza wcześniejsze obawy Komisji o antykonkurencyjne skutki tej operacji koncentracyjnej 
i skłania do wniosku, że pomimo zastosowania środków zaradczych, nastąpiło obniżenie presji 
konkurencyjnej między operatorami obecnymi na austriackim rynku telefonii komórkowej oraz 
wzrost cen. Prawdopodobnie takie skutki wystąpią również w Niemczech i Irlandii. W przypadku 
koncentracji przeprowadzanych w tych państwach środki zaradcze również mogą okazać się zbyt 
słabe, aby utrzymać konkurencję na tak silnie skoncentrowanym rynku. To jednak będzie można 
ocenić dopiero za kilka miesięcy. 

44 Zob. wypowiedź S. Piątka na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury dotyczącą środków zaradczych w sektorze telekomunikacji. Pobrano z: 
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/7BF94FC06CCF2937C1256E990047FCF4?OpenDocument (01.08.2014). 
45 T. Świderek, Konkurencja i konsolidacja – dwie strony medalu, „Obserwator finansowy”. Pobrano z: http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/
konkurencja-i-konsolidacja-dwie-strony-medalu/ (02.08.2014).
46 TKK stwierdził, że koncentracja spowoduje ograniczenie konkurencji. Zdania były też podzielone wśród członków Komisji przygotowujących decyzję. 
Zob. Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 27.11.2012 w sprawie projektu decyzji dotyczącej sprawy COMP/M.6497 
– Hutchison 3G Austria/Orange Austria, Dz. Urz. 2013, C 224/8. 
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Umowy	dotyczące	treści	cyfrowych	niezapisanych	
na	nośniku	materialnym	w	świetle	ustawy	 

o	prawach	konsumenta

Spis	treści
I. Wprowadzenie
II. Treści cyfrowe – definicja
III. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy
 1. Uwagi wstępne
 2. Funkcjonalności i techniczne środki ochrony
 3. Interoperacyjność
 4. Jednorazowe podanie informacji
 5. Sposób udzielenia informacji
IV. Prawo do odstąpienia od umowy
V. Podsumowanie

Streszczenie
W dniu 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z 30 maja 2014 o prawach konsumenta 
wdrażająca przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25 października 
2011 r. w sprawie praw konsumentów. Artykuł omawia przepisy ustawy dotyczące zawierania 
umów na odległość w zakresie sprzedaży treści cyfrowych niezapisanych na nośniku material-
nym, a w szczególności obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy oraz prawa konsumenta do 
odstąpienia od umowy. 

Słowa	kluczowe:	prawa konsumenta; treści cyfrowe, umowy zawierane na odległość; obowiązki 
informacyjne; odstąpienie od umowy.

I.	Wprowadzenie
W dniu 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

(Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014, poz. 827) (dalej: upk lub Ustawa). Dokonuje ona wdrożenia do 
polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/
UE z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, 
s. 64) (dalej: dyrektywa 2011/83/UE lub dyrektywa konsumencka). Upk uchyla:

* Radca prawny w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka; e-mail: wdziomdziora@gmail.com.
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• ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;

• ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmia-
nie Kodeksu cywilnego

oraz zmienia szereg aktów prawnych w tym przepisy k.c.; k.w.; ustawę z 16 lipca 2004 – Prawo 
telekomunikacyjne (dalej: Pt) czy ustawę z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym. Poza transpozycją dyrektywy 2011/83/UE upk porządkuje i scala przepisy 
dotyczące odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej. Niniejszy artykuł poświęcony jest wy-
branym przepisom upk regulującym sprzedaż na odległość treści cyfrowych, które nie są zapisa-
ne na nośniku materialnym. Artykuł nie przedstawia kwestii relacji nowych przepisów do innych 
ustaw; w szczególności poza zakresem niniejszego artykułu znalazły się m.in. wzajemne relacje 
między przepisami upk a przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).

II.	Treści	cyfrowe	–	definicja
Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 upk „treść cyfrowa” to dane wytwarzane i dostarczane 

w postaci cyfrowej. Definicja ta jest niemal jednobrzmiąca z definicją zawartą w art. 2 pkt 10 dy-
rektywy 2011/83UE, choć ta ostatnia posługuje się liczbą mnogą („treści cyfrowe”, nie zaś „treść 
cyfrowa”) oraz zamiast słowa „postać” używa pojęcia „forma”. Różnice te jednak nie powodują 
różnego zakresu pojęciowego w upk i dyrektywie 2011/83UE. 

Przybliżenie znaczenia „treści cyfrowych” przynosi motyw 19 dyrektywy, który wskazuje, że 
przykładowo, treściami cyfrowymi są programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, nagrania 
wizualne lub teksty. Dostęp do nich jest możliwy „poprzez pobieranie czy poprzez odbiór danych 
przesyłanych strumieniowo, na trwałym nośniku czy przy użyciu jakichkolwiek innych środków”. 
W praktyce może dotyczyć to wielu form udostępniania różnorodnych treści. Spoglądając na polski 
rynek treści cyfrowych, można wskazać przykładowo następujące treści cyfrowe:
 1) utwory audiowizualne w postaci filmów fabularnych lub rysunkowych;
 2) utwory audiowizualne w postaci audycji telewizyjnych (w rozumieniu ustawy o radiofonii i te-

lewizji – dalej: urt);
 3) programy telewizyjne (w rozumieniu urt);
 4) transmisje wydarzeń sportowych lub innych wydarzeń publicznych (np. uroczystości pań-

stwowych lub kościelnych); 
 5) utwory muzyczne i słowno-muzyczne;
 6) audycje lub programy radiowe;
 7) gazety, czasopisma etc. (mające pierwotną lub równoległą) postać papierową;
 8) książki w formie cyfrowej (e-booki);
 9) oprogramowanie;
10) serwisy informacyjne o różnorakim charakterze. 

Ustawa nie zawiera definicji „nośnika materialnego”, choć definiuje w art. 2 pkt 4 „trwały 
nośnik” jako „materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przecho-
wywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do infor-
macji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają 
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na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci”. Dyrektywa 2011/83/UE 
w ogóle nie posługuje się pojęciem „materialnego nośnika”, a jedynie pojęciem nośnika „trwałe-
go”. Wspomniany motyw 19 dyrektywy wskazuje, że trwałym nośnikiem mogą być np. płyty CD 
lub DVD. Motyw 23 rozszerza listę przykładów trwałych nośników o pamięć USB, karty pamięci, 
dyski twarde komputerów i pocztę elektroniczną. Tłumaczy się to w ten sposób, że „informacje 
przesyłane za pomocą poczty elektronicznej są zapisywane na serwerach dostawcy usług hos-
tingowych, co w istocie oznacza, że na trwałym nośniku (takim jak twardy dysk, serwer, macierz), 
tyle że niebędącym w fizycznym władaniu konsumenta. (…) Do kategorii takiej jak poczta elek-
troniczna powinno zaliczać się także usługi przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cy-
frowych sieciach telefonii komórkowej i stacjonarnej (sms), komunikatory typu Gadu Gadu, MSN 
Messenger czy chat na Skype (w zakresie przesyłania tekstu) itd.”1. Jeśli za trwały nośnik uznaje 
się pocztę elektroniczną to trwałym nośnikiem są również różnorakie narzędzia dostarczane przez 
rozwiązania „chmurowe”, gdzie informacje również są zapisane na trwałych nośnikach, takich jak 
dyski twarde czy serwery, nawet w przypadku, kiedy zapisujący nie wie gdzie one się znajdują 
lub gdy są one rozproszone. 

Biorąc pod uwagę przywołaną definicję „trwałego nośnika” i dokonując wykładni językowej 
pojęcia „nośnik materialny”, przez „nośnik materialny” można rozumieć materiał lub narzędzie 
umożliwiające utrwalenie na nim treści cyfrowych. Powstaje jednak poważna wątpliwość czy 
pojęcie trwałego nośnika i materialnego nośnika są jednoznaczne. Wydaje się, że nie, że noś-
nik materialny nie obejmuje informacji zapisanych w szeroko pojętej poczcie elektronicznej czy 
w narzędziach chmurowych. 

Dane, zgodnie z definicją powinny być zarówno „wytworzone”, jak i „dostarczone” w formie 
cyfrowej. Wytworzenie w formie cyfrowej nie oznacza jednakże wytworzenia pierwotnego. Innymi 
słowy, dane mogą mieć pierwotnie postać analogową, która poprzez dokonanie procesu cyfryzacji 
zyskuje postać cyfrową i staje się treścią cyfrową (choć w tym monecie brakuje jeszcze spełnienia 
przesłanki dostarczenia w formie cyfrowej). Przykładem może być utwór audiowizualny pierwotnie 
utrwalony na taśmie światłoczułej, który następnie został poddany digitalizacji. 

Zatem treściami cyfrowymi niezapisanymi na nośniku materialnym są dane wytwarzane i do-
starczane w postaci cyfrowej, udostępniane inaczej niż poprzez dostarczenie ich w formie utrwa-
lonej za pomocą materiału lub narzędzia. W praktyce chodzi o ich przesył drogą elektroniczną, 
przewodowo lub bezprzewodowo i odbiór za pomocą urządzeń umożliwiających ich przetworzenie, 
przechowanie i odtworzenie. 

Upk, podobnie jak dyrektywy 2011/83/UE (zob. Wytyczne DG ds. Sprawiedliwości dotyczące 
dyrektywy 2011/83/UE; dalej: Wytyczne)2 nie stosuje się do treści cyfrowych dostępnych w sposób 
otwarty i powszechny w Internecie bez wyraźnego zawarcia umowy. Jak wskazano w Wytycznych 
„sam dostęp do strony internetowej czy pobranie z niej pliku nie może być traktowane jako „umowa”3. 

1 B. Kaczmarek-Templin (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, komentarz do art. 2, C.H. Beck, Warszawa 2014. 
2 Wytyczne DG DS. Sprawiedliwości dotyczące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę 
Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady’. Pobrano z: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_gui-
dance_pl.pdf (11.10.2014). 
3 Ibidem. s. 74.
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III.	Obowiązki	informacyjne	przedsiębiorcy	

1.	Uwagi	wstępne

Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na 
odległość uregulowane zostały w rozdziale 3 upk. Zgodnie z art. 12 ust. 1 upk najpóźniej w chwili 
wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową, przedsiębiorca ma obowiązek przekazać 
konsumentowi, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały 
12 kategorii informacji związanych z zawieraną umową. Wyłącznie do treści cyfrowych odnoszą 
się pkt 19 i 20 wskazanego przepisu. 

2.	Funkcjonalności	i	techniczne	środki	ochrony

Art. 12 ust. 1 pkt 19 mówi o obowiązku informacyjnym dotyczącym „funkcjonalności treści 
cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony”. Przepis ten został nieco inaczej sformułowany 
niż odpowiadający mu przepis art. 6 ust.1 pkt r dyrektywy 2011/83/UE. Różnica polega na tym, 
że dyrektywa mówi o „funkcjonalność treści cyfrowych, w tym również” mających zastosowanie 
technicznych środkach ich ochrony. Tak więc, o ile według przepisu dyrektywy techniczne środki 
ochrony treści cyfrowych mieszczą się w pojęciu funkcjonalności treści cyfrowych (są ich szcze-
gólnym rodzajem), to w polskiej regulacji, ze względu na użycie słowa „oraz”, funkcjonalność to 
pojęcie odrębne od technicznych środków ochrony. Jakkolwiek przepis dyrektywy wydaje się 
bardziej spójny i logiczny, to w praktyce różnica ta nie powinna mieć konsekwencji dla zakresu 
i rodzaju informacji podawanych przez przedsiębiorcę.

W motywie 19 wskazano, że funkcjonalność należy „odnosić do możliwych sposobów wy-
korzystywania treści cyfrowych, na przykład do śledzenia zachowania konsumenta”, a także „do 
braku lub do istnienia jakichkolwiek ograniczeń technicznych, takich jak ochrona za pośrednictwem 
zarządzania prawami autorskimi do treści cyfrowych lub kodowania regionalnego”. 

Pojęcie funkcjonalności zostało zilustrowane w Wytycznych kilkoma przykładami. Wskazano 
jednocześnie, że „mając na uwadze ogromne zróżnicowanie treści cyfrowych, niemożliwe wydaje 
się podanie wyczerpującej listy parametrów funkcjonalności i interoperacyjności, które odnosiłyby 
się do wszystkich produktów cyfrowych”4. To na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność za 
wybór takich informacji, które są potrzebne konsumentowi do podjęcia świadomej decyzji o za-
kupie treści cyfrowych. Przykłady wskazane w Wytycznych to m.in.: 
1) język treści i ewentualnych instrukcji;
2) sposób dostarczenia treści; 
3) czas odtwarzania treści, np. w przypadku plików dźwiękowych czy wideo;
4) typ i rozmiar pliku przeznaczonego do pobrania i zawierającego treści cyfrowe;
5) informacja dotycząca aktualizacji produktu;
6) warunki dotyczące korzystania z produktu niezwiązane bezpośrednio z interoperacyjnością, 

takie jak śledzenie lub personalizacja; konieczność „bycia on-line” dla korzystania z treści 
czy minimalne wymagania techniczne dla połączenia internetowego;

7) wszelkie ograniczenia dotyczące korzystania z produktu, w tym ograniczenia wynikające 
z warunków udzielanej licencji, a także „wszelkie funkcjonalności, z których skorzystanie 

4 Ibidem, s. 77.
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zależy od dokonania dodatkowego zakupu, na przykład treści płatnych, członkostwa w klubie 
lub dodatkowego sprzętu lub oprogramowania”.
Pamiętać trzeba, że wskazane w Wytycznych wyliczenie ma charakter wyłącznie poglądo-

wy. W szczególności Wytyczne nie wskazują przykładów technicznych środków ochrony treści 
cyfrowych. Mogą nimi być systemy DRM (Digital Rights Management), kodowanie regionalne czy 
cyfrowe znaki wodne. Nie znajduje jednak, w mojej ocenie, podstawy w przepisach pogląd, zgodnie 
z którym „Przedsiębiorcy dostarczający konsumentowi treści cyfrowe muszą (…) informować go 
o odpowiedzialności karnej i cywilnej za nieuprawnione korzystanie z tych treści”5. Tego rodzaju 
informacja może być dodana przez przedsiębiorcę, ale nie jest wymagana przez przepisy prawa. 

Dodać należy, że każdy rodzaj treści cyfrowych w powiązaniu ze sposobem ich oferowania 
i udostępniania charakteryzować się będzie innym rodzajem informacji dotyczących funkcjonal-
ności, jakich należy udzielić. Przykładowo, różnić może się zakres informacji dotyczących tego 
samego filmu fabularnego udostępnianego za opłatą w systemie VOD w zależności od platformy 
sprzedaży. Jeśli oferowanie i udostępnienie tego filmu następuje w ramach internetowego ser-
wisu wideo na życzenie, który jest otwarty dla szerokiego kręgu odbiorców, być może potrzebna 
jest informacja, że film został zabezpieczony przed sporządzeniem jego kopii. Taka informacja 
zapewne nie będzie potrzebna, jeśli film oferowany jest w ramach zamkniętej (tj. kierowanej wy-
łącznie do abonentów) platformy sprzedażowej przygotowanej przez operatora telekomunikacyj-
nego czy operatora telewizji płatnej (przewodowej bądź satelitarnej), w sytuacji w której operator 
zawarł z abonentem umowę ramową, w której określił warunki dotyczące możliwości lub braku 
możliwości utrwalania pobieranych filmów. 

3.	Interoperacyjność

Kolejny, ze wskazanych wyżej przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych, odno-
szący się wyłącznie do treści cyfrowych, to art. 12 ust. 1 pkt 20 upk wskazujący na obowiązek 
informacyjny w zakresie „mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzę-
tem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć”. 
Odpowiada on zasadniczo przepisowi art. 6 ust. 1 lit. s) dyrektywy 2011/83/UE. Do interoperacyj-
ności odnosi się motyw 19 dyrektywy 2011/83/UE, zgodnie z którym „pojęcie mającej znaczenie 
interoperacyjności ma opisywać informacje dotyczące standardowego sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, z którym treści cyfrowe są kompatybilne, na przykład: system operacyjny, wyma-
gana wersja oraz pewne cechy sprzętu komputerowego”. „Interoperacyjność oznacza zdolność 
do komunikacji, wykonywania programów lub przekazywania danych między różnymi elementami 
funkcjonalnymi”6. Tak więc obowiązek poinformowania o interoperacyjnościach treści cyfrowych 
ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem sprowadza się do poinformowani konsumenta, 
na jakiego rodzaju sprzęcie i z użyciem jakiego oprogramowania będzie mógł prawidłowo sko-
rzystać z oferowanych treści cyfrowych. 

Literalne brzmienie komentowanego przepisu upk oraz dyrektywy 2011/83/UE mówi o intero-
peracyjności „ze sprzętem komputerowym”, przez który można rozumieć komputery (stacjonarne 
i przenośne) wraz z urządzeniami peryferyjnymi. Być może do sprzętu komputerowego zaliczyć 

5 B. Kaczmarek-Templin (red.), Ustawa o prawach…, komentarz do art. 8. 
6 Ibidem. 
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można również tablety. Jednakże treści cyfrowe mogą być odbierane także przez inne rodzaje 
urządzeń, które trudno nazwać „sprzętem komputerowym”, takie jak smartfony lub proste tele-
fony komórkowe, czytniki e-booków, cyfrowe odtwarzacze muzyczne, konsole do gier, tzw. set-
-top-boxy telewizyjne czy telewizory. Biorąc pod uwagę, że zasadniczym celem upk jest ochrona 
konsumentów, a celem omawianego przepisu jest dostarczenie konsumentowi wyczerpującej 
informacji o produkcie lub usłudze (tu o oferowanej treści cyfrowej), to w mojej ocenie dla interpre-
tacji przepisu art. 12 ust. pkt 20 upk należy zastosować wykładnię celowościową i rozszerzającą. 
Przedsiębiorca powinien zatem podawać informacje dotyczące interoperacyjności treści cyfrowych 
nie tylko z wąsko pojmowanym sprzętem komputerowym, lecz także z każdym sprzętem zwykle 
przeznaczonym do odbioru konkretnie oferowanych treści cyfrowych. 

4.	Jednorazowe	podanie	informacji

Wymóg podawania informacji o interoperacyjności oferowanych treści cyfrowych jest uza-
sadniony i zrozumiały w sytuacji, kiedy treści te oferowane są w otwartych systemach. Powstaje 
jednak pytanie: czy każdorazowe podawanie tego rodzaju informacji jest konieczne w systemach 
zamkniętych. Przykładem może być system sprzedaży treści audiowizualnych (filmów w syste-
mie na żądanie albo dostępu do sprawozdań z wydarzeń sportowych w systemie pay-per-view) 
oferowanych wyłącznie swoim abonentom przez operatora telewizji cyfrowej za pomocą set-top-
-boxa (dekodera) i interfejsu wyświetlanego na ekranie telewizora. Takie treści mogą być odbie-
rane wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego dostarczonego przez dostawcę usługi, 
konieczne jest również użycie dostarczonego przez dostawcę usługi sprzętu (wspomnianego 
dekodera, a także np. routera lub anteny satelitarnej). Wie o tym każdy przeciętny konsument, 
w szczególności korzystający już wcześniej z usług danego dostawcy usług. Innym przykładem 
jest sprzedaż e-booków wyłącznie w jednym formacie dla odbiorców posiadających sprzęt lub 
oprogramowanie danego dostawcy. Model taki stosuje np. Amazon. 

Art. 12 ust. 1 upk każe przedsiębiorcy poinformować konsumenta o cechach transakcji lub 
oferowanej usługi lub towaru „najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania 
się umową”. Biorąc pod uwagę naturę przywołanych wyżej modeli sprzedaży treści cyfrowych 
w systemach „zamkniętych” oraz literalne brzmienie wskazanego przepisu można postawić tezę, 
że konsument nie musi być informowany przy zawieraniu każdej umowy (z zastrzeżeniem przepi-
su art. 17 ust. 1 upk, o którym mowa w dalszej części artykułu). Uprawnione jest moim zdaniem 
twierdzenie, że wystarczy jednokrotne przekazanie konsumentowi informacji, o których mowa 
w art. 12 ust. 1, w tym informacji dotyczących funkcjonalności, interoperacyjności oraz technicz-
nych środków ochrony treści cyfrowych. Przekazanie takich informacji może przykładowo nastą-
pić w momencie zakładania konta w danym serwisie internetowym lub zawarcia umowy ramowej 
i niekoniecznie musi być jednoczesne z zawieraniem umowy. Ta ostatnia czynność może być 
odłożona w czasie w stosunku do dwóch pierwszych. Istotne jest jednak, aby informacje, jakie 
muszą być przekazane konsumentowi, nie zmieniły się do chwili zawierania przez niego umowy 
z przedsiębiorcą. Jeśli od momentu przekazania konsumentowi przez przedsiębiorcę wymaganych 
prawem informacji do chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową nastąpiły 
zmiany dotyczące przedmiotowych informacji, przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsu-
mentowi te nowe, zmienione informacje. 
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Powyższe rozważania należy jednakże uzupełnić uwagą dotyczącą postanowienia art. 17 
ust. 1 upk, zgodnie którym w przypadku umowy zawieranej na odległość, przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej (a więc typowym modelu, w jakim oferowane są treści cyfrowe), która 
nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty, przedsiębiorca jest obowiązany przekazać konsu-
mentowi określone informacje „bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia”, 
a więc w praktyce każdorazowo przy składaniu zamówienia. W takim wypadku nie wystarczy 
jednokrotne przekazanie informacji, o jakim była mowa wyżej. Jednakże zakres informacji, jakie 
mają być podawane bezpośrednio przy składaniu zamówienia jest ograniczony do wymienionych 
w art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17 (pkt 1 – główne cechy świadczenia; pkt 5 – cena; pkt 16 – czas 
trwania umowy lub sposób i przesłanki jej wypowiedzenia; pkt 17 – minimalny czas trwania zo-
bowiązań konsumenta wynikających z umowy).

5.	Sposób	udzielenia	informacji

Dla zawierania umów na odległość o dostarczanie treści cyfrowych istotne znaczenie mają 
postanowienia art. 14 ust. 2 upk w zbiegu z postanowieniami art. 19 upk. Zgodnie z art. 14 
ust. 2 upk przedsiębiorca ma obowiązek udzielić informacji wymaganych w art. 12, „w sposób 
odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny 
i wyrażonych prostym językiem”. Art. 19 upk mówi z kolei, że „jeżeli właściwości techniczne uży-
tego środka porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania 
informacji lub czas na ich przedstawienie, przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumen-
towi przed zawarciem umowy” wyłącznie najważniejsze informacje wskazane w tym przepisie, 
a pozostałe zgodnie z art. 14 ust. 2. 

Art. 19 upk znajduje zastosowanie, przykładowo, w przypadku komunikatów przesyłanych 
SMS-em czy przy prezentacji treści w aplikacjach mobilnych, które z uwagi na rozmiar ekranów, 
na jakich mają być wyświetlane uniemożliwiają pełną prezentację wymaganych prawem informacji. 
Innym przykładem zastosowania art. 19 mogą umowy zawierane przez telefon, gdzie choć istnieje 
teoretyczna możliwość przedstawienia wszystkich wymaganych informacji, to przekraczają one 
granice wytrzymałości przeciętnego konsumenta. Znajduje to swoje potwierdzenie w brzmieniu 
odpowiedniego przepisu dyrektywy 2011/83/UE (art. 8 ust. 4), gdzie wskazano, że przedsiębiorca 
może przekazać ograniczony zakres informacji także w przypadku, kiedy środek porozumiewania 
się na odległość, za pomocą którego zawierana jest umowa, charakteryzuje się ograniczonym 
czasem na przedstawienie informacji. Trzeba jednak w tym miejscu wskazać, że w przypadku 
zawierania umów przez telefon zastosowanie będą również miały przepisy art. 20 upk, regulujące 
potwierdzanie zawarcia takiej umowy, których omówienie wykracza poza ramy niniejszego artykułu.   

IV.	Prawo	do	odstąpienia	od	umowy
Należy wyraźnie stwierdzić, że w przypadku sprzedaży treści cyfrowych niezapisanych na 

nośniku materialnym, których sprzedaż, z natury rzeczy, odbywa się na odległość, niemal zawsze 
konsument chce mieć natychmiastowy dostęp do oferowanych treści. Dotyczy to zarówno zakupu 
materiałów wideo w systemie na żądanie, książek lub prasy w elektronicznej formie czy aplika-
cji komputerowych, a szczególnie dostępu do materiałów wideo udostępnianych w streamingu, 
takich jak relacje na żywo z wydarzeń sportowych. W przypadku, kiedy treści te nie są dostępne 
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w sposób łatwy i „natychmiast”, konsument niejednokrotnie rezygnuje z legalnego dostępu do 
treści na rzecz kanałów nielegalnych, tzw. pirackich7. Dlatego też, mając na uwadze troskę o roz-
wój innowacyjnych, kreatywnych sektorów gospodarki opartej na wiedzy, prawodawca europejski 
i polski powinni dbać o to, aby, zachowując oczywiście odpowiedni poziom ochrony konsumenta, 
sposób zakupu legalnych treści cyfrowych był prosty i szybki. Wydaje się, że regulacje dyrektywy 
2011/83/UE, a za nią upk, nie spełniają tego wymogu, czego dowodem są zaprezentowane niżej 
przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy przy sprzedaży treści cyfrowych niezapisanych 
na nośnikach materialnych na odległość, których realizacja jest skomplikowana, czasochłonna 
i kłopotliwa zarówno dla przedsiębiorcy, jak i konsumenta. 

Upk zawiera wiele przepisów wzmacniających pozycję konsumenta w zakresie jego praw 
związanych z odstąpieniem od umowy. Jednakże art. 38 upk enumeratywnie wymienia umowy, 
w odniesieniu do których, o ile zostały one zawarte poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odle-
głość, prawo odstąpienia konsumentowi nie przysługuje. Wśród nich w pkt 13 wymieniono treści 
cyfrowe. Dotyczy to wyłącznie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, „jeżeli 
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do 
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia 
od umowy”. 

Przepis upk różni się od odpowiedniego przepisu dyrektywy 2011/83/UE (art. 16 lit. m) 
dwoma postanowieniami. Przede wszystkim dyrektywa mówi o „trwałym” nośniku, a nie nośniku 
„materialnym” Jak wskazałem na początku niniejszego artykułu zakres przedmiotowy nośnika 
„materialnego” jest węższy niż nośnika „trwałego”. Jednakże ze względu na sposób sformułowa-
nia przepisu art. 38 pkt 13 ta różnica terminologiczna nie wydaje się mieć znaczenia. Wniosek 
ten jest tym bardziej uzasadniony, iż sformułowanie o trwałym nośniku w art. 16 lit. m) polskiej 
wersji językowej dyrektywy jest wynikiem błędu w tłumaczeniu tekstu dyrektywy. Tekst angielski 
mówi bowiem o tangible medium, wersja niemiecka o einem körperlichen Datenträger, a zatem 
do wersji polskojęzycznej wkradł się ewidentny błąd. Przy prawidłowym tłumaczeniu dyrektywy 
na język polski pomiędzy analizowanym przepisem dyrektywy a przepisem upk nie powinno być 
w tym zakresie różnicy.

Druga różnica polega na tym, że art. 16 lit. m) dyrektywy 2011/83/UE wymaga, aby konsument 
„przyjął do wiadomości” utratę przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy. Tymczasem 
zgodnie z art. 38 pkt 13 wystarcza, aby przedsiębiorca poinformował konsumenta o utracie przy-
sługującego mu prawa do odstąpienia od umowy. Jest to różnica subtelna, mogąca jednakże 
skutkować daleko idącymi konsekwencjami. Dyrektywa wskazuje bowiem na wymagany stan 
wiedzy konsumenta, a upk na wymagane działalnie przedsiębiorcy. Przy ewentualnym sporze 
o wiele łatwiej będzie przedsiębiorcy wykazać, że dopełnił obowiązku poinformowania konsumen-
ta, niż gdyby miał wykazywać, że konsument faktycznie przyjął daną informację do wiadomości. 
Tak więc regulacja upk jest bardziej precyzyjna i oparta na bardziej obiektywnym kryterium niż 
odpowiadająca jej regulacja dyrektywy 2011/83/UE. 

Jak wskazano w Wytycznych8, aby uznać, że zgoda konsumenta (oraz przyjęcie przez niego 
do wiadomości) jest wyraźna, konsument musi podjąć działanie, na przykład zaznaczyć pole na 
7 Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce, Raport PWC, s. 42 i nast. Pobrano z: http://www.pwc.pl/pl/publikacje/pira 
ctwo/index.jhtml (16.10.2014).
8 Wytyczne, s. 75. 
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stronie internetowej przedsiębiorcy. Wyrażenie zgody i przyjęcie do wiadomości utraty prawa do 
odstąpienia poprzez zastosowanie domyślnie zaznaczonego pola lub zaakceptowanie warunków 
ogólnych najprawdopodobniej nie będzie stanowiło spełnienia wymagań określonych w art. 16 
lit. m). Zgoda musi być również wyraźna, a więc jednoznacznie wyrażona przez konsumenta, także 
w przypadku zawierania umowy przez telefon (np. poprzez złożenie oświadczenia lub pozytywną 
odpowiedź na jasno i zrozumiale zadane pytanie) lub przez szeroko rozumianą pocztę elektro-
niczną, w tym sms. Przykładowo w tym ostatnim przypadku przesłanka wyraźnej zgody zostanie 
spełniona, jeżeli w treści „zamówienia” znajdzie się komunikat, np. „wykonaj natychmiast” albo 
„dostarcz teraz”. Niedopuszczalne jest wyrażenie przez konsumenta zgody w sposób domyślny. 

Jednakże samo wyraźne wyrażenie zgody przez konsumenta nie jest jeszcze wystarczają-
ce, aby uznać, że pozbawił się on skutecznie prawa do odstąpienia od umowy. Zgodnie bowiem 
z art. 21 ust. 1 pkt 2 upk przedsiębiorca jest obowiązany potwierdzić konsumentowi otrzymanie 
zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia 
od umowy. Potwierdzenie to musi być dokonane na trwałym nośniku. W praktyce odnosi się to 
przede wszystkim do szeroko pojętej poczty elektronicznej, tj. zarówno e-maili, jak i sms-ów czy 
użycia innego rodzaju komunikatorów, ale również za pomocą komunikatów przesłanych przez 
przedsiębiorcę i wyświetlanych przez konsumenta na terminalu, za pomocą którego konsument 
będzie odbierał zakupione treści cyfrowe (przykładowo potwierdzenie przesyłane jest za pomo-
cą interfejsu telewizji cyfrowej do dekodera telewizyjnego i wyświetlane na ekranie telewizora). 

Konsekwencje niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązków wskazanych wyżej są po-
ważne, gdyż w takich przypadkach, zgodnie z art. 36 pkt 2 upk konsument nie ponosi kosztów 
dostarczania treści cyfrowych, niezapisanych na nośniku materialnym.

V.	Podsumowanie
Reżim prawny wprowadzony dyrektywą 2011/83/UE, a za nią upk, ma na celu zwiększenie 

ochrony konsumentów i ujednolicenie zasad tej ochrony na całym obszarze UE. W odniesieniu 
do sprzedaży na odległość treści cyfrowych nieutrwalonych na nośnikach materialnych cel ten 
starano się osiągnąć bez zachowania zasady proporcjonalności. Wprowadzane zasady zbytnio 
komplikują proces sprzedaży treści cyfrowych. Zachodzi obawa, że przedsiębiorcy UE oferujący 
tego rodzaju treści będą nie tylko mniej konkurencyjni w stosunku do podmiotów działających 
nielegalnie (oferujących treści pirackie), lecz także w stosunku do konkurentów spoza UE, szcze-
gólnie z USA. Ponadto może okazać się, że zwiększenie ochrony konsumenta jest iluzoryczne. 
Zakres informacji, jakie muszą być konsumentowi dostarczone zdaje się przekraczać percepcję 
przeciętnego konsumenta. Dlatego też szczególnie ważne dla dalszego rozwoju sektora gospodarki 
internetowej, oferującej treści cyfrowe, będzie przyszła praktyka orzecznicza organów ochrony 
konsumentów i sądów. Powinna ona bowiem uwzględniać cały kontekst gospodarczo-społeczny 
oferowania na odległość treści cyfrowych nieutrwalonych na nośnikach materialnych.
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Streszczenie
Od ponad dwóch lat polskie prawo pozwala używać urządzeń radiowych, które wymagały pozwoleń 
radiowych w oparciu o zgłoszenie do rejestru. Dotychczas jednak operatorzy telekomunikacyjni 
nie korzystali z tego rozwiązania. Artykuł omawia wybrane wątpliwości praktyczne wynikające 
z analizy obowiązujących przepisów. 

Słowa	kluczowe: częstotliwości radiowe; zarządzanie; zakłócenia; pozwolenia radiowe; rejestr 
urządzeń używanych bez pozwoleń; light-licencing.

I.	Wprowadzenie
Korzystanie z częstotliwości radiowych poprzez używanie radiowych urządzeń nadawczych 

lub nadawczo-odbiorczych, zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo teleko-
munikacyjne (tj. Dz.U. z 2014 r., nr 243) (dalej: PT), zasadniczo wymaga posiadania pozwole-
nia radiowego. Pozwolenia te wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu Prezes Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej.

Celem wydawania pozwoleń radiowych jest zapewnienie „ładu w eterze”, co w bardziej 
prawniczym języku przekłada się na takie określenie w decyzji administracyjnej warunków pracy 
konkretnego urządzenia radiowego (lub ich funkcjonalnie powiązanego zestawu), aby urządzenie 
mogło pracować w sposób niezakłócony, a także, aby samo nie powodowało zakłóceń w pra-
cy innych urządzeń, w tym również urządzeń wyłącznie odbiorczych, jak odbiorniki radiowe lub 
telewizyjne.

W praktyce jednak zarówno szybki rozwój techniki radiowej, jak i wynikające z niego powszech-
ne wykorzystywanie urządzeń radiowych uniemożliwiają wydawanie pozwoleń radiowych na każ-
de pojedyncze urządzenie. Pewne kategorie urządzeń radiowych zostały zwolnione z obowiązku 

* Specjalizuje się w prawie telekomunikacji, mediów i nowych technologii. W UKE odpowiadał za prawno-proceduralne aspekty gospodarki częstotli-
wościami. Obecnie współpracuje z Kancelarią Prawną Chajec, Don-Siemion, Żyto. E-mail: MariuszBusilo@cdz.com.pl.
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uzyskiwania pozwolenia radiowego już bezpośrednio w art. 144 ust. 2 PT (np. telefony komórko-
we, modemy bezprzewodowe podłączone bezpośrednio do zakończenia sieci operatorskich czy 
urządzenia zamontowane na zagranicznych statkach morskich, powietrznych lub żeglugi śród-
lądowej). Dalsze zwolnienia wynikają z rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego 
do spraw łączności na podstawie art. 144 ust. 3 PT, które wprowadza kolejne liczne kategorie 
urządzeń radiowych, jakie mogą być wykorzystywane bez konieczności uzyskania pozwolenia 
radiowego. Rozporządzenie to jest istotnym mechanizmem wprowadzania do polskiego prawa 
instrumentów harmonizacji rynku europejskiego, jakimi są zalecenia Europejskiej Konferencji 
Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT). Organizacja ta koordynuje regulacje na rynku 
pocztowym i telekomunikacyjnym w Europie. Zwolnienia przewidziane w rozporządzeniu dotyczą 
głównie urządzeń radiowych pracujących z małą mocą, w ograniczonych zakresach częstotliwo-
ści albo w konkretnych służbach radiokomunikacyjnych. Przykładem powszechnie spotykanym 
w życiu codziennym są punkty dostępowe wifi, mikrofony bezprzewodowe czy repeatery sygnału 
sieci komórkowych. W tym ostatnim przypadku, zwolnienie ma również charakter podmiotowy, 
gdyż jedynie operatorzy sieci komórkowych i jedynie w zakresach częstotliwości, jakimi dyspo-
nują na podstawie rezerwacji, mogą wykorzystywać takie urządzenia bez pozwoleń radiowych.

Powyższe mechanizmy, stosowane w wielu państwach europejskich, były jednak w praktyce 
uznawane za zbytnio restrykcyjne i niedostosowane do wymagań, jakie w zakresie zarządzania 
widmem częstotliwości radiowych stawiają współczesne systemy radiokomunikacyjne i dynamiczny 
rozwój usług na nich opartych. Administracje zrzeszone w CEPT podjęły prace, które w 2009 r. 
zaowocowały powstaniem Raportu ECC nr 132 Light licensing, licence-exempt and commons 
wskazującego, że pomiędzy indywidualnym wydawaniem decyzji na konkretne urządzenia radio-
we a całkowitym zwolnieniem określonej kategorii urządzeń z tego obowiązku jest regulacyjna 
strefa pośrednia, która mogłaby zostać wykorzystana bez szkody dla ładu w eterze. Obszar ten 
został określony jako tzw. light-licensing i scharakteryzowany jako wymagający ograniczonego 
koordynowania wykorzystania częstotliwości lub nawet braku konieczności takiej koordynacji, 
uproszczonej procedury wydawania pozwoleń z możliwością zastąpienia systemem notyfikacji 
i rejestru, przy równoczesnym ograniczeniu podmiotów uprawnionych do korzystania z tego re-
żimu regulacyjnego.

II.	Rejestr	urządzeń	używanych	bez	pozwolenia
W Polsce ścieżka prawna do skorzystania z takiego mechanizmu została wprowadzona 

nowelizacją PT z 16 września 2011 r., która zaczęła obowiązywać od 4 maja 2012 r. W art. 144 
ust. 2 PT wprowadzony został pkt 4 zwalniający z obowiązku uzyskania pozwolenia radiowego 
urządzenia wykorzystujące zakresy częstotliwości zarezerwowane na rzecz podmiotu upraw-
nionego do dysponowania częstotliwością, pod warunkiem jednak, że rezerwacja częstotliwości 
przewiduje zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia, a także określa warunki wykorzysty-
wania częstotliwości.

Równocześnie art. 144c PT powołał do życia rejestr takich urządzeń używanych bez pozwo-
lenia, wprowadzając obowiązek wpisania do takiego rejestru urządzenia radiowego nadawczego 
lub nadawczo-odbiorczego niewymagającego pozwolenia na podstawie art. 144 ust. 2 pkt 4 przed 
rozpoczęciem użytkowania. Organem prowadzącym rejestr urządzeń jest Prezes UKE, który 
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powinien wpisać urządzenie do rejestru w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku podmiotu 
uprawnionego. Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu w tym terminie, a od dnia otrzymania wniosku 
upłynęło 14 dni, podmiot uprawniony do dysponowania częstotliwością może rozpocząć wyko-
rzystywanie tej częstotliwości za pomocą urządzenia, którego dotyczył wniosek, po uprzednim 
zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE o tym fakcie.

Istotną zachętą dla operatorów do korzystania z urządzeń na podstawie wpisu do rejestru 
miało być całkowite zwolnienie z opłaty skarbowej zarówno wniosku o wpis wraz z załącznikami, 
jak i samego wpisu. Opłata skarbowa jest bowiem obecnie największym fiskalnym obciążeniem 
związanym z uzyskiwaniem pozwoleń radiowych. W przypadku pozwoleń radiowych wydawa-
nych dla operatorów w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług 
telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących 
opłata od jednego pozwolenia wynosi 1939 zł. Przeliczając to na liczbę stacji wykorzystywanych 
w sieci jednego ogólnopolskiego operatora otrzymujemy kwotę rzędu kilkunastu milionów złotych, 
przy czym, zakładając tylko 10% rocznych odtworzeń obiektów likwidowanych i budowy nowych 
obiektów (rollout sieci), wciąż są to wydatki sięgające ponad 1 miliona złotych rocznie.

Jednak mimo upływu blisko dwóch i pół roku od dopuszczenia takiego rozwiązania w polskim 
prawie oraz istotnych zachęt ekonomicznych do korzystania z tej możliwości, dotychczas rejestr 
taki w praktyce nie powstał (połowa października 2014 r.). 

Zgodnie z przepisem rejestr urządzeń powinien być prowadzony w systemie informatycznym, 
być jawny i publikowany na stronie podmiotowej BIP UKE. Mimo że przepisy wprowadzające re-
jestr weszły w życie prawie 30 miesięcy temu, Prezes UKE nie opublikował takiego rejestru na 
stronie podmiotowej BIP UKE. Wydaje się, że z uwagi na literalne brzmienie przepisów ustawy 
utworzenie i publikacja rejestru urządzeń powinna zostać zrealizowana niezależnie od faktu czy 
są wydane rezerwacje częstotliwości zwalniające z obowiązku uzyskiwania pozwoleń radiowych.

III.	Problemy	związane	z	wdrożeniem	nowego	rozwiązania
Tymczasem, do połowy września 2014 r. żadna z ogólnopolskich rezerwacji częstotliwości 

nie zawierała postanowień zwalniających z obowiązku uzyskania pozwolenia radiowego, zgod-
nie z art. 144 ust. 2 pkt 4 PT. Dopiero 16 września i 7 października 2014 r. zostały przez Prezesa 
UKE zmienione dwie decyzje rezerwacyjne wydane dla P4 Sp. z o.o. Wniosek o takie zmiany 
operator złożył 21 czerwca 2013 r., co oznacza, że postępowania administracyjne w tej sprawie 
trwały piętnaście miesięcy. Jednak mimo prowadzonych postępowań Prezes UKE nie utworzył 
w tym czasie wymaganego ustawą rejestru. Także w żadnej innej decyzji rezerwacyjnej wydanej 
po maju 2012 r. przez Prezesa UKE, np. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na pięć rezerwacji 
częstotliwości z zakresu 1729,9-1754,9 MHz oraz 1824,9-1849,9 MHz (pasmo 1800) czy tzw. od-
nowienia rezerwacji na kolejny okres dla T-Mobile Polska S.A. i Polkomtel w paśmie 1800 MHz, 
a także Orange Polska S.A. w paśmie 900 MHz, nie zamieszczono odpowiedniego postanowienia 
zwalniającego z obowiązku uzyskiwania pozwolenia radiowego. Co więcej, wszystkie te decyzje 
zawierają wyraźny punkt wskazujący na konieczność uzyskania pozwolenia radiowego w celu 
wykorzystania częstotliwości objętych rezerwacjami. 

Brak postanowienia zwalniającego z obowiązku uzyskiwania pozwoleń radiowych, przewidzia-
nego w art. 144 ust. 2 pkt 4 PT, w nowych (tj. wydanych po maju 2012 r.) decyzjach rezerwacyjnych 
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Prezesa UKE idzie w parze z wprowadzeniem w każdej z tych rezerwacji szczegółowych warunków 
wykorzystywania częstotliwości w postaci osobnego załącznika technicznego do decyzji rezerwa-
cyjnej. Postanowienie takie powinno być umieszczone w decyzji rezerwacyjnej zgodnie z art. 115 
ust. 2a PT, stwierdzającym, że w rezerwacji można zwolnić z obowiązku uzyskania pozwolenia 
radiowego, jeżeli określono warunki wykorzystywania częstotliwości, o których mowa w art. 146 
PT. Umieszczenie warunków wykorzystywania częstotliwości w decyzji rezerwacyjnej jest więc 
drugim z przewidzianych w art. 144 ust. 2 pkt 4 PT wymagań do tego, aby możliwe było zgłosze-
nie urządzeń radiowych do rejestru i rozpoczęcie korzystania z nich na podstawie wpisu. Otwarte 
pozostaje więc pytanie, dlaczego, określając warunki wykorzystania częstotliwości, Prezes UKE 
nie zdecydował się na zamieszczenie w decyzjach przedmiotowego zwolnienia? 

Brak innych, poza P4 Sp. z o.o., wniosków o takie rozwiązanie może tłumaczyć częściowo 
wstrzemięźliwość Prezesa UKE. O ile bowiem zasadą jest to, że używanie urządzeń radiowych 
wymaga pozwolenia radiowego, o tyle wyjątkiem od tej zasady jest skorzystanie ze zwolnienia 
przewidzianego w art. 144 ust. 2 pkt 4 Pt. Jako wyjątek od zasady wprowadzenie tej możliwości 
do decyzji administracyjnej powinno odbyć się na podstawie wyraźnego wniosku strony postępo-
wania administracyjnego. Lektura uzasadnień wspomnianych wyżej decyzji rezerwacyjnych wy-
danych po maju 2012 r. nie wskazuje, aby tego rodzaju wnioski były składane przez operatorów 
w postępowaniach rezerwacyjnych.

W powyższym kontekście ciekawa jest też analiza warunków wykorzystywania częstotliwości 
wprowadzanych przez Prezesa UKE do decyzji rezerwacyjnych. Wpisywane są one do rezerwa-
cji niezależnie od warunków do wydania pozwolenia radiowego. Rozróżnienie tych dwóch pojęć 
ma swoje źródło w postanowieniach art. 115 ust. 1 pkt 6 PT, który nakazuje umieścić w decyzji 
rezerwacyjnej warunki do wydania pozwolenia radiowego, uwzględniające warunki wynikające 
z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną. W dotychczasowych decyzjach 
rezerwacyjnych warunki te były w praktyce określane poprzez blankietowe odwołanie się do wa-
runków zawartych w PT oraz w rzeczonych umowach międzynarodowych. Natomiast określenie 
warunków wykorzystywania częstotliwości w decyzji rezerwacyjnej następuje na podstawie art. 115 
ust. 2 pkt 1 PT i zgodnie z tym przepisem nie jest obligatoryjne. Jeżeli Prezes UKE zdecyduje się 
określić takie warunki w decyzji rezerwacyjnej, to powinien skorzystać z katalogu wskazanego 
w art. 146 PT. Warunki tam określone zostały jednak wskazane jedynie w formie katalogu otwar-
tego, przepis ten bowiem posługuje się wyliczeniem następującym po słowach „w szczególności”. 
Może to prowadzić do wniosku, że poza wskazanymi w tym przepisie wymaganiami technicznymi 
(częstotliwości, aranżacja kanałów, moc, polaryzacja, lokalizacja urządzenia lub obszar prze-
mieszczania etc.) mogą pojawić się inne, niewymienione w ustawie warunki wykorzystywania 
częstotliwości. Otwarte pozostaje jednak pytanie: czy w ramach tych warunków wykorzystania 
częstotliwości mogą znaleźć się inne niż wskazane wyraźnie w katalogu z art. 146 warunki wykorzy-
stania częstotliwości, które swoją podstawę czerpią ze wspomnianych wyżej w kontekście art. 115 
ust. 1 pkt 6 umów międzynarodowych. W szczególności będzie to miało znaczenie praktyczne 
w przypadku, gdy Prezes UKE na potrzeby określenia zwolnienia przewidzianego w art. 144 ust. 2 
pkt 4 PT będzie chciał odmiennie uregulować w decyzji warunki wykorzystywania częstotliwości 
w zależności od geograficznej lokalizacji urządzeń, a przesłanki do tego zechce wyprowadzić 
z umów międzynarodowych i konieczności koordynacji transgranicznej. Pojawi się w takiej sytuacji 
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wątpliwość dotycząca relacji pomiędzy warunkami do wydania pozwolenia radiowego i warunka-
mi wykorzystywania częstotliwości, a także tego czy zwolnienie z art. 144 ust. 2 pkt 4 może być 
uzależnione od przesłanek, które powinny być określone w ramach art. 115 ust. 1 pkt 6 PT, mimo 
braku wyraźnej podstawy ustawowej do takiego działania. Aktualne decyzje, w tym te wydane 
po maju 2012 r., nie wskazują na wolę Prezesa UKE do tego rodzaju działania, ale nie zawierają 
one przedmiotowego zwolnienia, w efekcie czego nie można wykluczyć, że wprowadzając takie 
zwolnienie, Prezes UKE będzie dążył do innego niż dotychczas określania warunków wykorzysty-
wania częstotliwości w konkretnej decyzji rezerwacyjnej. Tą drogą poszedł Prezes UKE w dwóch 
wspomnianych wyżej zmianach decyzji rezerwacyjnych dla P4 Sp. z o.o. Mimo iż decyzje te za-
wierały warunki wykorzystywania częstotliwości, Prezes UKE określił je na nowo. Co ciekawe, 
w określonych w formie załącznika nr 1 warunkach wykorzystywania częstotliwości, Prezes UKE 
skupił się przede wszystkim na określeniu wymagań wynikających z bilateralnych i multilateral-
nych porozumień międzynarodowych, co sugeruje, że nawiązał w ten sposób do przesłanek, 
które powinien określić w ramach art. 115 ust. 1 pkt 6 PT. Wykorzystanie częstotliwości w sposób 
inny, niż określony w nowym załączniku nr 1 do wspomnianych decyzji, wymaga zatem uzyskania 
pozwolenia radiowego. Zmienione decyzje dalej zawierają ogólne sformułowanie, że warunki do 
wydania tego pozwolenia radiowego określają przepisy ustawy oraz przepisy międzynarodowe. 
Uzasadnienie nie precyzuje, jakie przepisy (zapewne inne niż przytoczone w załączniku 1) mia-
łyby w tym miejscu znaleźć zastosowanie.

IV.	Podsumowanie
Podsumowując powyższe rozważania, można postawić tezę, że w związku z planowanym 

procesem rozdziału kolejnych częstotliwości i wynikającym z tego rozwojem sieci jest wielce 
prawdopodobne, iż operatorzy będą bardziej niż dotychczas zainteresowani korzystaniem ze 
zwolnienia przewidzianego w art. 144 ust. 2 pkt 4 PT. Oznacza to, że w najbliższym czasie może-
my spodziewać się kolejnych zmian decyzji rezerwacyjnych w tym zakresie. Wątpliwości prawne 
dotyczące interpretacji wskazanych wyżej pojęć będą na pewno rozstrzygane w toku postępowań 
administracyjnych. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że przyjęte przez Prezesa UKE rozwiązania 
będą sprzyjały uproszczeniu działalności operatorskiej i nie spowodują dodatkowej niepewności 
prawnej.
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Streszczenie
Celem artykułu jest ocena warunków wykorzystania zasobów danych towarzyszących teleko-
munikacji, przetwarzanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, do realizacji innych ce-
lów niż wykonywanie usług telekomunikacyjnych, w sposób, który nie narusza praw i interesów 
podmiotów tych danych. Artykuł zmierza do wykazania, że prawo polskie implementuje przepisy 
Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych przetwarzanych w sektorze telekomunikacyjnym 
w sposób nieprawidłowy, ograniczając lub nawet eliminując dopuszczalność anonimizacji danych. 
W artykule dokonano analizy dopuszczalności anonimizacji danych dotyczących użytkowników, 
danych transmisyjnych, w tym danych lokalizacyjnych oraz danych o lokalizacji, służących do 
świadczenia usług o wartości wzbogaconej. 

Słowa	kluczowe:	anonimizacja; prawo telekomunikacyjne; dane osobowe; dane transmisyjne; 
dane o lokalizacji.

I.	Wprowadzenie
Informacje i dane są powszechnie traktowane jako odrębna kategoria zasobów, które mogą być 

wykorzystane w działalności gospodarczej oraz w różnych przedsięwzięciach publicznych podno-
szących dobrobyt społeczny. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni generują w związku z prowadzoną 
działalnością ogromne zasoby danych, które są produktem ubocznym obsługi procesów transmisji 
informacji pomiędzy użytkownikami usług. W celu obsłużenia procesu komunikacji, szczególnie 
pomiędzy użytkownikami znajdującymi się w ruchu, konieczne jest pozyskanie i przetworzenie 
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wielu informacji, które można wykorzystać nie tylko w celu wykonania zasadniczej usługi teleko-
munikacyjnej, lecz także do innych celów społecznie użytecznych. Ponieważ dane towarzyszące 
komunikowaniu są bezpośrednio związane z prywatnością i autonomią informacyjną człowieka, 
podlegają ścisłej ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z licznych aktów prawa międzynarodowego 
dotyczących podstawowych praw człowieka, z aktów prawnych Unii Europejskiej oraz z przepi-
sów krajowych. Instytucją prawną służącą na poziomie prawa krajowego ochronie tych danych 
w sektorze telekomunikacyjnym jest instytucja tajemnicy telekomunikacyjnej. W takim zakresie, 
w jakim dane towarzyszące telekomunikacji są uznawane za dane osobowe, mogą być one chro-
nione również przepisami o ochronie danych osobowych. 

Celem artykułu jest ocena warunków wykorzystania zasobów danych towarzyszących tele-
komunikacji, przetwarzanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, do realizacji innych 
celów niż wykonywanie usług telekomunikacyjnych, w sposób, który nie narusza praw i interesów 
podmiotów tych danych. Zakres rozważań nie obejmuje tych przypadków, w których prawodawca 
legalizuje inny cel przetwarzania niż wykonanie usługi telekomunikacyjnej za względu na określony 
interes publiczny (np. retencja danych) lub interes podmiotu danych (np. przetwarzanie danych 
o lokalizacji w przypadku połączeń alarmowych). Artykuł dotyczy warunków takiego przetwarza-
nia danych generowanych w działalności telekomunikacyjnej, które polega na ich anonimizacji, 
czyli pozbawieniu cech identyfikujących konkretnych użytkowników usług oraz wykorzystaniu tych 
danych do celu innego niż świadczenie usług telekomunikacyjnych1. 

Artykuł zmierza do wykazania, że prawo polskie implementuje przepisy Unii Europejskiej do-
tyczące ochrony danych przetwarzanych w sektorze telekomunikacyjnym w sposób nieprawidłowy, 
nadmiernie restrykcyjny, ograniczając lub nawet eliminując dopuszczalność anonimizacji danych. 
Nie przyczynia się to do podniesienia poziomu ochrony prywatności i autonomii informacyjnej 
użytkowników usług, a jednocześnie pogarsza pozycję konkurencyjną krajowych przedsiębiorców, 
utrudnia ich udział w przedsięwzięciach ogólnoeuropejskich dotyczących wykorzystania danych 
pochodzących z działalności telekomunikacyjnej, a ostatecznie ogranicza możliwość wykorzysta-
nia zanonimizowanych danych w celu podniesienia dobrobytu społecznego.

Realizacja powyższego zamiaru wymaga rozważań dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, ko-
nieczna jest analiza podstaw i warunków prawnych anonimizacji tych danych na gruncie prawa 
Unii Europejskiej oraz w prawie krajowym, zidentyfikowanie rozbieżności i określenie niezbędnych 
dostosowań prawa krajowego. Elementem tych rozważań jest także ocena skutków anonimizacji 
dla możliwości wykorzystywania tych danych. Na tych zagadnieniach skoncentrowana jest anali-
za zawarta w niniejszym opracowaniu. Po drugie, konieczna jest analiza skutecznych sposobów 
dokonywania anonimizacji danych telekomunikacyjnych, co jest zagadnieniem z zakresu nauk 
technicznych oraz technik informacyjnych i wykracza poza zakres tego artykułu. 

Anonimizacja danych jest zabiegiem, który przeprowadzony w sposób skuteczny i nieod-
wracalny pozwala na wykorzystanie ogromnych zasobów danych generowanych przy świad-
czeniu usług w sieciach telekomunikacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu prywatności osób 
korzystających z tych usług oraz zapewnieniu im autonomii informacyjnej dotyczącej ich danych 
osobowych. Dane zanonimizowane mogą służyć realizacji zadań publicznych (np. projektowa-
niu przestrzeni publicznej z wykorzystaniem danych o przemieszczaniu się ludzi), a także mogą 

1 Por. cele anonimizacji danych osobowych w świetle „Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques”, 10 kwietnia 2014, WP 126, s. 5. 
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być wykorzystane w celu świadczenia usług zaspokajających określone potrzeby społeczne 
(np. ostrzegania o zatorach drogowych) i stanowić źródło dodatkowego dochodu przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego. Anonimizacja może obejmować wszystkie rodzaje danych chronionych, 
przetwarzanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych – dane transmisyjne, w tym dane 
lokalizacyjne; dane o lokalizacji i dane dotyczące użytkownika, które w pewnym zakresie są da-
nymi osobowymi. 

Dane zanonimizowane albo tracą charakter danych chronionych ustawą (dane osobowe), 
albo pozostają danymi określonego rodzaju, ale już zanonimizowanymi, co umożliwia ich przetwa-
rzanie bez konieczności spełniania określonych warunków (np. bez zgody podmiotu danych) albo 
przetwarzanie ich do innych celów niż przed anonimizacją. Z reguły po anonimizacji ograniczenia 
w zakresie przetwarzania ulegają co najmniej znacznemu ograniczeniu, w niektórych obszarach 
ochrona zostaje całkowicie wyłączona. Środowisko elektroniczne, charakterystyczne dla sektora 
telekomunikacyjnego, szczególnie sprzyja anonimizacji, w odróżnieniu od środowisk usługowych 
lub urzędowych, w których dane są przetwarzane w postaci papierowej. 

II.	Dane	chronione	tajemnicą	telekomunikacyjną
Punktem wyjścia do oceny dopuszczalności zastosowania anonimizacji, jako środka umożli-

wiającego przetwarzanie danych gromadzonych w sektorze telekomunikacyjnym do innych celów 
niż świadczenie usług telekomunikacyjnych, jest pojęcie tajemnicy telekomunikacyjnej. Tajemnica 
telekomunikacyjna jest bowiem główną instytucją służącą ochronie danych przetwarzanych przez 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Analiza ochronnego oddziaływania tej instytucji jest szcze-
gólnie istotna z tego względu, iż tego rodzaju instytucja nie występuje w prawie Unii Europejskiej, 
które w sprawach ochrony danych osobowych i prywatności wyznacza minimalne wymagania dla 
prawa krajowego. 

Zgodnie z art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 243, dalej: Pt) tajemnica telekomunikacyjna obejmuje dane dotyczące użytkownika; 
treść indywidualnych komunikatów; dane transmisyjne, w tym dane lokalizacyjne; dane o loka-
lizacji oraz dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci. Objęte ochroną 
dane dotyczące użytkowników obejmują zarówno użytkowników będących osobami fizycznymi, 
jak i użytkowników instytucjonalnych. W przypadku osób fizycznych dane dotyczące użytkowników 
są w większości danymi osobowymi, które przedsiębiorca pozyskuje przy zawieraniu i wykony-
waniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Instytucja tajemnicy telekomunikacyjnej 
zapewnia tym danym dodatkową ochronę, gdyż jako dane osobowe podlegają one, co do zasady, 
ochronie przysługującej danym osobowym. Pozostałe rodzaje danych typowo telekomunikacyj-
nych podlegają ochronie wynikającej z tajemnicy telekomunikacyjnej, choć część z tych danych 
można również uznawać za dane osobowe, w świetle przepisów o ochronie danych osobowych. 

Rozgraniczenie ochronnego oddziaływania przepisów dotyczących danych osobowych oraz 
przepisów sektorowych dotyczących telekomunikacji zostało ukształtowane w prawie krajowym 
w sposób istotnie odbiegający od ram wyznaczonych prawem unijnym. Na gruncie prawa UE, 
analizy pod tym kątem wymagają przepisy ogólne o ochronie danych, czyli dyrektywa 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 
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z 23.11.1995, s. 31 ze zm.) (dalej: dyrektywa 95/46/WE). Sektorowa ochrona danych przetwarza-
nych w telekomunikacji wynika z dyrektywy 2002/58/WE o prywatności i łączności elektronicznej2 
(dalej: dyrektywa 2002/58/WE). Relacje między ochroną wynikającą z unijnych przepisów ogól-
nych i sektorowych wyjaśnia motyw 10 dyrektywy 2002/58/WE, który postanawia, że w „sektorze 
łączności elektronicznej dyrektywę 95/46/WE stosuje się w szczególności do wszystkich spraw 
dotyczących ochrony podstawowych praw i wolności, które nie są szczegółowo objęte przepisa-
mi niniejszej dyrektywy, włączając zobowiązania nałożone na kontrolera oraz prawa jednostek”. 
Dyrektywę sektorową należy zatem stosować do ochrony praw i wolności objętych przepisami 
dyrektywy sektorowej, natomiast przepisy dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych należy stoso-
wać w sprawach pozostałych. 

Prawo krajowe zawiera rozstrzygnięcie idące w innym kierunku. Przepis art. 159 ust. 1 pkt 1 
Pt poddaje ochronie wynikającej z tajemnicy telekomunikacyjnej wszystkie dane o użytkowniku 
przetwarzane przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. Objęcie tych danych tajemnicą teleko-
munikacyjną powoduje, że można je przetwarzać jedynie w przypadkach określonych w art. 159 
ust. 2 Pt, a zatem, gdy przetwarzanie jest przedmiotem usługi lub jest niezbędne do jej wykonania, 
gdy następuje za zgodą nadawcy lub odbiorcy, których te dane dotyczą, służy zapewnieniu do-
wodów transakcji handlowej lub celów łączności w działalności handlowej lub gdy jest konieczne 
z innych powodów przewidzianych ustawą lub przepisami odrębnymi. Taka konstrukcja tajemnicy 
telekomunikacyjnej w odniesieniu do danych o użytkowniku, uniemożliwia lub co najmniej utrud-
nia wykorzystanie ogólnych tytułów do przetwarzania danych osobowych wynikających z ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182; dalej: uodo). 
Dotyczy to w szczególności takiego tytułu, jak wypełnienie prawnie usprawiedliwionego celu rea-
lizowanego przez administratora danych, gdy przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, 
której dane dotyczą. 

Wzmocnienie ochrony sektorowej danych osobowych na gruncie przepisów krajowych na-
stępuje na skutek stosowania reguły wynikającej z art. 5 uodo, zgodnie z którą, jeżeli przepisy 
odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują dalej idącą ich ochronę, 
niż wynika to z ustawy o ochronie danych osobowych, stosuje się przepisy tych ustaw. Ochrona 
wynikająca z Pt, na skutek stosowania przepisów o tajemnicy telekomunikacyjnej, które zakazują 
przetwarzania innego niż wyraźnie przewidziane w Pt, ma silniejszy skutek ochronny niż wynika 
z przepisów uodo. Nawet zawarte w art. 159 ust. 2 pkt 4 Pt odesłanie do innych przepisów usta-
wowych i odrębnych nie będzie skuteczne w odniesieniu do uodo, ze względu na treść art. 5 uodo. 

Niepewność po stronie praktyki co do zakresu zastosowania przepisów Pt i uodo pogłębiają 
rozbieżne oceny przedstawiane w literaturze. J. Barta, P. Fajgielski i R. Markiewicz reprezentują 
pogląd, że niektóre przepisy ustawy – Prawo telekomunikacyjne przewidują dalej idącą ochronę 
niż przepisy uodo, co powoduje wyłączenie stosowania części przepisów uodo. Jednocześnie 
przyznają, że w niektórych kwestiach szczegółowych ocena w tym zakresie jest niezwykle trudna 
i z pewnością można stwierdzić jedynie, że ochrona ta jest inaczej ukształtowana3. Na trudności 
w ocenie sformułowania „dalej idąca ochrona” wskazują również P. Barta i P. Litwiński, którzy 
jednocześnie stwierdzają, że normy regulacji sektorowych zawierają, co do zasady, przepisy 
2 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności 
w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37 ze zm.).
3 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewcz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2011, s. 263. 
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przewidujące dalej idącą ochronę4. Uznają oni, że jeżeli przepis o charakterze szczególnym uzu-
pełnia lub rozszerza obowiązki przewidziane w uodo, wówczas przepisy tej ustawy powinny być 
stosowane. Natomiast odnośnie do aspektów przetwarzania danych osobowych, których ustawa 
sektorowa nie reguluje, należy stosować przepisy uodo. Odnosząc się do kwestii przetwarzania 
danych o abonentach będących osobami fizycznymi określonych w art. 161 Pt, wypowiadają 
się przeciwko możliwości oparcia tego przetwarzania na przepisach uodo, gdyż prowadziłoby to 
do obniżenia standardów w zakresie ochrony danych5. P. Fajgielski, rozpatrując relację między 
ochronnym oddziaływaniem przepisów uodo i Pt, uznaje, że z art. 5 uodo wynika zasada prymatu 
przepisów przewidujących większy poziom ochrony, niezależnie od tego czy właściwe przepisy 
znajdują się w ustawie ogólnej (uodo), czy w regulacjach szczegółowych (Pt). Wyprowadza z tej 
zasady obowiązek stosowania przez administratorów danych w poszczególnych sektorach prze-
pisów uodo, gdy przepisy sektorowe nie zawierają odpowiednich regulacji. Natomiast tam, gdzie 
trzeba ustalać czy przepisy sektorowe przewidują ocenę „dalej idącą” jest to zadanie niezwykle 
trudne6. 

Na skutek włączenia danych dotyczących użytkowników w obręb tajemnicy telekomunika-
cyjnej i ustanowienia wyraźnych zakazów naruszania tej tajemnicy, poza przypadkami wyraźnie 
przewidzianymi w Pt, przetwarzanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych danych użytkow-
ników bezpośrednio na podstawie uodo wiąże się z poważnym ryzykiem. Wydaje się, że ryzyko 
to można wyeliminować w obecnym stanie prawnym tylko działaniami legislacyjnymi. 

Ochrona danych transmisyjnych, danych lokalizacyjnych i danych o lokalizacji za pomocą 
przepisów o tajemnicy telekomunikacyjnej nie budzi zastrzeżeń i pokrywa się z zakresem ochron-
nego zastosowania przepisów dyrektywy 2002/58/WE. Rozbieżności pomiędzy prawem unijnym 
i prawem krajowym występują natomiast w sprawach dopuszczalności anonimizacji tych danych. 

III.	Podstawy	prawne	anonimizacji	danych	 
w	prawie	unijnym	i	krajowym

Anonimizacja jest jedną z operacji na danych podlegających ochronie, które są przewidziane 
przepisami unijnymi dotyczącymi tej ochrony. 

Na gruncie unijnego prawa ochrony danych osobowych motyw 26 dyrektywy 95/46/WE 
stwierdza, że „zasady ochrony danych nie mają zastosowania do danych, którym nadano anoni-
mowy charakter w taki sposób, że podmiot danych nie będzie mógł być zidentyfikowany; zasady 
postępowania w rozumieniu art. 27 mogą być przydatnym instrumentem w udzielaniu wskazówek 
co do sposobów nadawania danym charakteru anonimowego oraz zachowania w formie, w której 
identyfikacja osoby, której dane dotyczą, nie jest dłużej możliwa”.

Dyrektywa 2002/58/WE w motywie 26 stwierdza, że „dane dotyczące ruchu wykorzystywane 
w marketingu usług komunikacyjnych lub dostarczenia usług tworzących wartość dodaną powinny 
również zostać usunięte lub uczynione anonimowymi po dostarczeniu usług”. Przepis art. 6 ust. 1 
tej dyrektywy stanowi, że „dane o ruchu dotyczące abonentów i użytkowników przetwarzane i prze-
chowywane przez dostawcę publicznej sieci łączności lub publicznie dostępnych usług łączności 

4 P. Barta, J. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 56.
5 P. Barta, J. Litwiński, Ustawa…,. s. 60.
6 P. Fajgielski, Ochrona danych osobowych w telekomunikacji – aspekty prawne, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2002, s. 222.
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elektronicznej muszą zostać usunięte lub uczynione anonimowymi, gdy nie są już potrzebne do 
celów transmisji komunikatu (…)”. Przepis ten jest bardzo istotny, gdyż potwierdza możliwość 
anonimizacji nie tylko danych dotyczących lokalizacji, którym poświęcony jest art. 9 tej dyrekty-
wy, lecz także wszelkich danych transmisyjnych, czyli danych o ruchu, zgodnie z terminologią 
unijną. Wskazuje on na konieczność usunięcia lub anonimizacji danych, których przetwarzanie 
nie korzysta już z podstaw przewidzianych dyrektywą. Można z tego sformułowania wniosko-
wać, że ochronny efekt usunięcia i anonimizacji danych o ruchu powinien być porównywalny, 
choć poszczególne przepisy dotyczące anonimizacji mogą prowadzić do odmiennego wniosku. 
Zasadność i dopuszczalność anonimizacji danych transmisyjnych, jak najszybciej po wytworze-
niu i zgromadzeniu tych danych, potwierdza opinia Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 w związku 
z doświadczeniami duńskiego organu ochrony danych osobowych analizującego praktyki prze-
twarzania danych transmisyjnych czterech operatów sieci komórkowych7. 

Szczególny przepis dyrektywa 2002/58/WE poświęca anonimizacji danych dotyczących lo-
kalizacji. Przepis art. 9 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE dotyczący usług o wartości wzbogaconej 
stanowi, że „[w] przypadku gdy dane dotyczące lokalizacji inne niż dane o ruchu, odnoszące się 
do użytkowników lub abonentów publicznych sieci łączności lub publicznie dostępnych usług łącz-
ności elektronicznej, mogą być przetwarzane, przetwarzanie może mieć miejsce tylko wówczas, 
gdy dane te są anonimowe lub za zgodą użytkowników, lub abonentów, w zakresie i przez okres 
niezbędny do świadczenia usługi tworzącej wartość dodaną”. 

W prawie krajowym przepisy ustawowe przewidują w pewnym zakresie anonimizację danych 
przetwarzanych w sektorze telekomunikacyjnym. Ustawa Pt przewiduje w art. 166 ust. 1 pkt 2 
anonimizację danych o lokalizacji jako środek legalizujący wykorzystywanie tych danych bez ko-
nieczności uzyskiwania zgody podmiotu danych. Jest to jednak jedyny przepis w Pt dotyczący 
w sposób wyraźny anonimizacji danych o typowo telekomunikacyjnym charakterze. Anonimizację 
przewiduje również art. 2 ust. 3 uodo, w odniesieniu do zbiorów danych osobowych sporządza-
nych doraźnie, wyłącznie ze względów technicznych, szkoleniowych lub w związku z dydaktyką 
w szkołach wyższych, a po ich wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddanych anoni-
mizacji. Do takich danych mają zastosowanie jedynie przepisy rozdziału 5 uodo, czyli przepisy 
o zabezpieczeniu danych osobowych. 

Porównanie przepisów o anonimizacji w prawie unijnym i krajowym dotyczącym sektora tele-
komunikacyjnego wskazuje, że prawo krajowe odbiega w pewnym zakresie od unijnego wzorca. 
Podstawowa różnica dotyczy braku w prawie krajowym przepisu przewidującego możliwość ano-
nimizacji danych transmisyjnych, a w konsekwencji także danych lokalizacyjnych wskazujących 
położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika usług publicznych przetwarzanych 
dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za 
usługi telekomunikacyjne. Dyrektywa 2002/58/WE traktuje anonimizację tych danych za opera-
cję równoważną ich usunięciu, tworzy podstawę do ich przetwarzania i w pełni legalizuje taką 
operację na głównym zasobie danych przetwarzanych przez przedsiębiorców telekomunikacyj-
nych. Natomiast ustawa krajowa w ogóle nie przewiduje takiej możliwości. Ze względu na zasadę 
dopuszczającą w art. 159 ust. 2 Pt tylko operacje przetwarzania danych wyraźnie dopuszczone 

7 Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques, WP 216, s. 8.
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przepisami, w praktyce eliminuje to możliwość anonimizacji danych transmisyjnych, w tym danych 
lokalizacyjnych w celu dalszego ich przetwarzania. 

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w sektorze telekomunikacyjnym różnica 
pomiędzy prawem krajowym i unijnym wynika z poddania przetwarzania tych danych przepisom 
o tajemnicy telekomunikacyjnej, a nie przepisom o ochronie danych osobowych. Z dyrektywy 95/46/
WE wynika, że anonimizacja wyłącza dane poddane uprzednio ochronie przysługującej danym 
osobowym z zakresu tej ochrony. Na gruncie prawa krajowego wniosek taki można wyprowadzić 
z definicji danych osobowych w art. 6 ust. 1 uodo, z której wynika, że za dane osobowe uważa się 
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 
Zastosowanie tego wniosku do danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorcę teleko-
munikacyjnego zderza się z przepisami o tajemnicy telekomunikacyjnej wzmocnionych przepisem 
art. 5 uodo, wyłączającym zastosowanie ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych ze 
względu na zastosowanie szczególnej ochrony wynikającej z przepisów Pt. 

Największą zgodność można stwierdzić w odniesieniu do „danych o lokalizacji” w rozumieniu 
art. 159 ust. 1 pkt 4 Pt oraz „danych dotyczących lokalizacji innych niż dane o ruchu” w rozumieniu 
art. 9 ust. 1 dyrektywy2002/58/WE. Obydwa przepisy przewidują możliwość anonimizacji danych, 
która jest alternatywną w stosunku do zgody abonenta podstawą przetwarzania tych danych. 
Kwestią wymagającą dalszych rozważań jest natomiast zakres dopuszczalnego przetwarzania 
zanonimizowanych danych o lokalizacji, gdyż zarówno w prawie unijnym, jak i krajowym, prze-
twarzanie takich zanonimizowanych danych poddane jest istotnym ograniczeniom. 

Nie ulega wątpliwości, że anonimizacja jest jedną z operacji przetwarzania danych chronio-
nych, a zatem konieczne jest wykazanie podstawy prawnej dla jej przeprowadzenia. Niekiedy 
jest ona zrównywana z operacją usunięcia danych, ale skutek anonimizacji nie jest tak radykalny. 
Anonimizacja danych osobowych jest jedną z form „dalszego przetwarzania danych” w rozumieniu 
uodo (further processing), a zatem podstawy anonimizacji można się doszukiwać we wszystkich 
legalnych celach przetwarzania danych przewidzianych ustawą. Taki wniosek formułuje na grun-
cie dyrektywy 95/46/WE Grupa Robocza ds. Artykułu 29 w odniesieniu do celów wymienionych 
w art. 7 tej dyrektywy, pod warunkiem zachowania wszystkich wymagań dotyczących ogranicze-
nia celu przetwarzania8. W swojej opinii Grupa Robocza formułuje również wniosek dalej idący, 
iż z zasady ograniczenia czasowego przetwarzania danych dla celów, dla których je zebrano, 
wynika konieczność co najmniej anonimizacji, o ile nie usunięcia danych po upływie uzasadnio-
nego okresu ich przetwarzania. Na gruncie Pt anonimizacja danych chronionych tajemnicą te-
lekomunikacyjną musi być wyraźnie przewidziana, gdyż operacje nieprzewidziane w ustawie są 
jednoznacznie zakazane. Brak wyraźnego przepisu o anonimizacji danych transmisyjnych w Pt 
stanowi zatem poważną przeszkodę ze względu na konstrukcję tajemnicy telekomunikacyjnej. 

IV.	Charakter	prawny	anonimizacji	danych	chronionych
Ani przepisy unijne, ani przepisy krajowe w zakresie telekomunikacji i ochrony danych 

osobowych nie definiują anonimizacji, nie wskazują też technik anonimizacyjnych. Prawidłowe 
ustalenie czym jest anonimizacja wymaga ustalenia co podlega ochronie, gdyż anonimizacja 
polega głównie na pozbawieniu informacji tych elementów, ze względu na które zapewniono im 

8 Opinion 05/2014…, s. 7. 
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ochronę. Jest to widoczne szczególnie wyraźnie w przypadku danych osobowych, gdyż co do za-
sady, anonimizacja prowadzi do pozbawienia informacji cech charakteryzujących dane osobowe. 
Identyfikowalność osoby fizycznej i anonimizacja to przeciwstawne stany faktyczne powiązane 
w taki sposób, że możliwość identyfikacji wyklucza anonimowość. Dlatego punktem wyjścia do 
ustalenia czym jest anonimizacja jest dyskusja nad tym, jakie cechy posiadają dane chronione 
(osobowe, transmisyjne, lokalizacyjne, dane o lokalizacji), których wyeliminowanie prowadzi do 
wyłączenia lub co najmniej ograniczenia ochrony. Podstawą do takich ustaleń są każdorazowo 
definicje danych osobowych (art. 6 uodo), danych transmisyjnych, w tym danych lokalizacyjnych 
(art. 159 ust. 1 pkt 3 Pt) oraz danych o lokalizacji (art. 159 ust. 1 pkt 4 Pt). 

Przepisy uodo i Pt, nawet jeżeli przewidują anonimizację, to jej nie definiują. Okrojoną definicję 
anonimizacji, dostosowaną do specyfiki świadczenia usług drogą elektroniczną, zawiera art. 19 
ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., 
poz.1422; dalej: uśude). Zgodnie z tym przepisem anonimizacja danych polega na usunięciu 
wszelkich oznaczeń identyfikujących usługobiorcę lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo 
system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca. Szczegółowe reguły anonimizacji orze-
czeń sądowych określa załącznik nr 5 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 
2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów 
administracji sądowej (Dz. Urz. MS 2003, Nr 5, poz. 22 ze zm.). Zarządzenie określa w sposób 
szczegółowy sposób anonimizacji poszczególnych rodzajów danych (imion i nazwisk osób fizycz-
nych, nazw osób prawnych i instytucji, znaków i numerów identyfikujących, ulic i miejscowości). 

Definicję anonimizacji zawiera norma ISO 29100:2011, która uznaje, że jest to proces, w wyni-
ku którego informacja identyfikująca personalnie zostaje nieodwracalnie zmieniona w taki sposób, 
że podmiot informacji identyfikującej personalnie nie może być już zidentyfikowany pośrednio lub 
bezpośrednio ani samodzielnie przez administratora informacji personalnej, ani we współpracy 
z jakimkolwiek innym podmiotem9. W opinii Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 stwierdzono, że „dane 
anonimowe” w rozumieniu dyrektywy można zdefiniować jako wszelkie informacje dotyczące 
osoby fizycznej, która jest niemożliwa do zidentyfikowania przez administratora danych lub inną 
osobę, „biorąc pod uwagę wszystkie sposoby, jakimi może posłużyć się administrator danych lub 
inna osoba w celu zidentyfikowania tej osoby”. Dane, którym nadano anonimowy charakter „są 
danymi anonimowymi, które wcześniej dotyczyły osoby możliwej do zidentyfikowania, lecz której 
zidentyfikowanie nie jest już możliwe”10. W opinii z roku 2014 Grupa Robocza ds. Artykułu 29 
wyprowadziła definicję anonimizacji z motywu 26 dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z którym wszelkie 
dane zanonimizowane muszą być pozbawione elementów wystarczających do identyfikacji pod-
miotu danych. W szczególności, dane te muszą być przetwarzane w taki sposób, że nie można już 
na ich podstawie zidentyfikować osoby fizycznej poprzez użycie wszelkich rozsądnych środków 
możliwych do wykorzystania zarówno przez administratora danych, jak i przez osobę trzecią11. 
W opinii tej stwierdzono, że podstawową cechą anonimizacji z perspektywy celu ochrony danych 
osobowych jest osiągnięcie stanu tak trwałego, jak w wyniku usunięcia danych12. 
 9 Anonymization – process by which personally identifiable information (PII) is irreversibly altered in such a way that a PII principal can no longer be 
identified directly or indirectly, either by the PII controller alone or in collaboration with any other party. IS ISO/IEC29100, 2011-12-15, Information tech-
nology – Security techniques – Privacy framework. 
10 Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych, WP 136, s. 21.
11 Opinion 05/2014…, s. 5.
12 Ibidem, s. 6. 
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W literaturze uznaje się, że anonimizacja danych osobowych polega na dokonaniu takich ope-
racji, które powodują pozbawienie informacji cech osobowych. Zdaniem P. Barty i P. Litwińskiego 
anonimizacja w praktyce odpowiada dokonaniu takich operacji, które polegają na usunięciu części 
informacji o charakterze osobowym, umożliwiających połączenie pozostałych informacji z kon-
kretną osobą fizyczną. Zdaniem tych autorów anonimizacja (w odróżnieniu od usunięcia danych) 
skutkuje możliwością dalszego dokonywania operacji na części informacji, które samodzielnie 
i łącznie nie umożliwiają zidentyfikowania tożsamości konkretnej osoby fizycznej13. A. Drozd uzna-
je, że anonimizacja oznacza taką operację na danych osobowych, która powoduje, że określenie 
tożsamości osoby, której dane dotyczą, wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań14. 
D. Korff określa dane „anonimowe” jako dane, które nie mogą być powiązane z konkretną oso-
bą fizyczną. Dane „zanonimizowane” to dane, które wcześniej były powiązane z taką osobą, ale 
obecnie nie mogą być wiązane z tą osobą15. Sposób podejścia do anonimizacji w państwach 
członkowskich UE, głównie od strony możliwych sposobów rozumienia danych pozwalających 
na identyfikację (identifiable information), referują według stanu z końca lat 90. J.R. Reidenberg 
i P.M. Schwartz16. Urząd Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii uznaje za dane zanonimi-
zowane takie dane, które same nie pozwalają na zidentyfikowanie jakiejkolwiek osoby fizycznej, 
a także nieprawdopodobne jest, aby umożliwiały identyfikację osoby fizycznej poprzez zesta-
wienie ich z innymi danymi17. W dyskusjach praktyków wskazuje się, że anonimizacja wymaga 
dokonania takich operacji na identyfikatorach osób fizycznych, które polegają na ich usunięciu, 
ukryciu, zagregowaniu lub zmianie18. 

W sumie z przytoczonych wyżej stanowisk można wyprowadzić wniosek, że anonimizacja 
polega na pozbawieniu chronionej informacji takiej zawartości, która pozwala na powiązanie tej 
informacji z konkretną osobą za pomocą możliwych i uzasadnionych środków. 

Dyskusja nad istotą anonimizacji powinna uwzględniać okoliczności przetwarzania danych, 
gdyż dane anonimowe dla jednego podmiotu, mogą stracić cechę anonimowości w zestawieniu 
z danymi, jakie posiada inny podmiot. Dlatego koniecznym etapem procesu anonimizowania danych 
chronionych jest ocena dostępności innych danych oraz środków, które mogą być wykorzystane 
przez inne osoby lub organizacje, w szczególności użytkowników Internetu do reidentyfikacji pod-
miotów, których dane są chronione. Dotyczy to reidentyfikacji na podstawie danych posiadanych 
przez inne podmioty oraz danych dostępnych publicznie, np. publicznie dostępnych rejestrów. To 
może być trudne do prawidłowej oceny w środowisku danych cyfrowych, dostępnych w Internecie, 
do których dostęp ma nieograniczona liczba osób. Szczególnie trudno jest ocenić prawdopodo-
bieństwo pojawienia się w przyszłości nowych danych pozwalających na reidentyfikację. Dlatego 
kwestia „względności” (relatywności) anonimizacji w perspektywy dysponenta danych i podmiotów, 
które uzyskują dostęp do danych zanonimizowanych, jest stale obecna w dyskusjach. 

13 P. Barta, P. Litwiński, Ustawa…, s. 99.
14 A. Drozd, Zasada ograniczenia czasowego przetwarzania danych osobowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych, [w:] G. Sibiga, 
X. Konarski (red.), Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2007, s. 146. 
15 D. Korff, Working Paper No. 2: Data protection laws in the EU: The difficulties in meeting the challenges posed by global social and technical devel-
opments, LRDP KANTOR Ltd, 2010, s. 48.
16 J.R. Reidenberg, P.M. Schwartz, Data Protection Law and On-line Services: Regulatory Responses. Raport przygotowany dla Komisji Europejskiej, 
s. 134–135. 
17 Anonymisation: managing data protection risk, Code of practice. Information Commisioner’s Office, s. 6. Pobrano z: http://ico.org.uk/for_organisations/
data_protection/topic_guides/anonymisation.
18 About Anonymisation: for data about people. Pobrano z: http://www.ukanon.net/
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W literaturze dotyczącej przetwarzania danych osobowych wskazuje się, że uzasadnione 
jest odmienne kwalifikowanie informacji dotyczącej osoby fizycznej w zależności od tego, kto 
daną informację przetwarza. Informacja może mieć charakter osobowy dla jednego podmiotu, 
będącego administratorem danych osobowych, ale nie będzie miała tego charakteru dla odbiorcy 
danych. Przytaczany jest w związku z tym przykład przekazywania danych o numerze telefonu do 
celów marketingowych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, dla którego jest to informacja 
o charakterze osobowym, natomiast nie ma ona takiego charakteru dla odbiorców tej informacji19.

Precyzyjnie określenie okoliczności, których wystąpienie powoduje, że identyfikacja pod-
miotu danych nie jest już możliwa, jest bardzo trudne i zawsze wymaga uwzględniania specyfiki 
środowiska informacyjnego, w którym dane są przetwarzane. Ryzyko reidentyfikacji musi być 
rozpatrywane nie tylko z uwzględnieniem dostępu innych podmiotów do danych zanonimizowa-
nych, lecz także z uwzględnieniem czynnika czasu. Podkreśla się, że szybki postęp technologii 
przetwarzania danych może spowodować dezaktualizację ustaleń dotyczących skuteczności 
anonimizacji danych. Motyw 26 dyrektywy 95/46/WE wskazuje, że „w celu ustalenia czy daną 
osobę można zidentyfikować, należy wziąć pod uwagę wszystkie sposoby, jakimi może posłużyć 
się administrator danych lub inna osoba w celu zidentyfikowania owej osoby”. Sformułowanie 
to jest więc otwarte na wszelkie dostępne techniki przetwarzania, zestawiania i porównywania 
danych, samodzielnie przez dysponenta danych, jak i we współpracy z innymi podmiotami. Ze 
względu na występujące ryzyko reidentyfikacji podmiotu danych Grupa Robocza ds. Artykułu 29 
podkreśla, że anonimizacja powinna być nieodwracalna20. 

Mimo istniejących trudności opinia 5/2014 Grupy Roboczej wskazuje jednak okoliczności, 
które należy uwzględniać przy ocenie kwestii nieodwracalności anonimizacji. Dokonując anoni-
mizacji, podmiot dysponujący danymi powinien zwrócić uwagę na możliwe techniki reidentyfika-
cji podmiotów danych, ocenić wykonalność i prawdopodobieństwo zastosowania takich technik, 
ocenić zagrożenia ze strony różnych podmiotów zainteresowanych przełamaniem bariery anoni-
mizacyjnej w dostępie do danych. Oceniając możliwość reidentyfikacji, należy uwzględnić wyko-
nalne operacje zestawiania różnych danych w przetworzonym zbiorze albo zestawiania danych 
z różnych przetworzonych zbiorów. Jeżeli dostępny jest zbiór danych, który zestawiony z dany-
mi zanonimizowanymi pozwala na reidentyfikację osób fizycznych, to takie dane nie mogą być 
uznane za dane zanonimizowane. Nie jest przy tym istotna intencja podmiotu przetwarzającego, 
ale obiektywna możliwość identyfikacji podmiotu danych na podstawie zbioru danych. Specjalnej 
uwagi wymagają przypadki przekazywania danych zanonimizowanych do wykorzystania innym 
podmiotom, szczególnie gdy warunki ich wykorzystywania umożliwiają zestawianie tych danych 
z innymi informacjami21. Możliwość reidentyfikacji ocenia się w taki sam sposób dla podmiotu 
dysponującego danymi, jak dla podmiotów trzecich, które otrzymują dane poddane anonimizacji. 

Ocena skuteczności anonimizacji powinna być dokonywana zarówno z perspektywy admi-
nistratora danych, jak i innych podmiotów posługujących się danymi zanonimizowanymi. Wymóg 

19 P. Litwiński, Udostępnianie danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych, [w:] G. Sibiga, X. Konarski (red.), Ochrona danych oso-
bowych…, s. 125.
20 Opinion 05/2014…, s. 5.
21 A. Cavoukian, Looking Forward: De-identification Developments – New Tools, New Challenges, Information & Privacy Commissioner, Ontario, 
Canada, May 2013.
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braku identyfikowalności osoby fizycznej na podstawie zanonimizowaych danych odnosi się tak 
do administratora danych, jak i do osób trzecich, które posługują się danymi zanonimizowanymi. 

W przypadku, gdy podmiot przetwarzający nie usuwa elementów identyfikujących już w fazie 
zdarzenia generującego dane (np. zdarzeń sieciowych) i zachowuje część danych identyfikują-
cych, ogranicza się do maskowania danych identyfikujących, pozostawia do swojej dyspozycji 
dane pierwotne, to zestawu danych otrzymany w wyniku takich zabiegów nie można uznać za 
zestaw danych zanonimizowanych. W przypadku, gdy podmiot przetwarzający dokona takiej 
nieodwracalnej agregacji danych, że na poziomie danych zagregowanych identyfikacja poszcze-
gólnych podmiotów jest rzeczywiście niemożliwa, wówczas można uznać, iż identyfikacja została 
dokonana prawidłowo22. 

Dyskusje prowadzone w literaturze, a także w środowiskach praktyków, wskazują że anoni-
mizacja pełna jest niewątpliwie możliwa, choć jej następstwem może się okazać nieprzydatność 
danych do przetwarzania w zamierzonym celu. W przypadku anonimizacji bardzo często wystąpi 
konieczność wyważenia stopnia anonimizacji, tak aby zanonimizowane dane były przydatne do 
realizacji celu (gospodarczego, badawczego), co wymaga odpowiedniej zawartości informacyjnej, 
a jednocześnie aby zostały pozbawione cech, które są przesłanką ochrony (danych osobowych, 
transmisyjnych, lokalizacyjnych).

V.	Warunki	i	skutki	anonimizacji	danych	chronionych
Na gruncie przepisów uodo skutki anonimizacji określono wyraźnie jedynie w odniesieniu do 

zbiorów danych osobowych sporządzanych doraźnie, wyłącznie ze względów technicznych, szko-
leniowych lub w związku z dydaktyką w szkołach wyższych, które po ich wykorzystaniu zostaną 
poddane anonimizacji (art. 2 ust. 3 uodo). W świetle dyrektywy 95/46/WE do danych zanonimizo-
wanych, które uprzednio stanowiły dane osobowe, nie stosuje się przepisów o ochronie danych 
osobowych. Niektóre oceny dotyczące skutków anonimizacji idą bardzo daleko w kierunku do-
puszczenia różnych sposobów korzystania z takich danych. W opinii brytyjskiego organu do spraw 
ochrony danych publikacja takich zanonimizowanych danych przez administratora nie podlega 
ograniczeniom wynikającym z ustawodawstwa o ochronie danych osobowych, nawet wówczas, 
gdy administrator dysponuje informacjami pozwalającymi na reidentyfikację osób fizycznych ob-
jętych danymi zanonimizwoanymi23. W literaturze podejmowane są jednak również rozważania 
czy anonimizacja całkowicie wyłącza zanonimizowane dane z reżimu ochrony danych osobo-
wych, czy też jedynie ogranicza zastosowanie przepisów dotyczących wykonywania obowiązku 
zapewniania dostępu do danych, prawa do ich korygowania oraz obowiązków informacyjnych 
w stosunku do podmiotu danych24. 

W sektorze telekomunikacyjnym zastosowanie anonimizacji do danych użytkowników będą-
cych osobami fizycznymi napotyka przeszkodę wynikającą z włączenia danych o użytkownikach 
do zakresu danych chronionych tajemnicą telekomunikacyjną. Przepisy chroniące tajemnicę te-
lekomunikacyjną przewidują anonimizację jedynie w odniesieniu do danych o lokalizacji. Dopiero 
oparcie operacji przetwarzania danych o użytkownikach na przepisach uodo otwierałoby drogę 

22 Opinion 05/2014…, s. 9.
23 Anonymisation: managing data protection risk…, s. 13. 
24 J.A. Reidenberg, P. M. Schwartz, Data Protection…, s. 27.
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do anonimizacji tych danych, które następnie mogłyby zostać wykorzystane do innych celów 
niż zostały pierwotnie zgromadzone. Wydaje się, że obecnie anonimizacja danych osobowych 
abonentów i użytkowników końcowych usług telekomunikacyjnych, przetwarzanych przez przed-
siębiorcę telekomunikacyjnego, w celu wykorzystania ich do innych celów niż pierwotnie zostały 
zgromadzonej nie jest dopuszczalna. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą jedynie usuwać te 
dane po zakończeniu okresów, w których mogą przetwarzać te dane. 

W sposób wyraźny anonimizację danych o lokalizacji przewiduje art. 166 ust. 1 Pt, który 
w celu wykorzystania danych o lokalizacji wymaga od dostawcy albo uzyskania zgody podmiotu 
danych, albo dokonania anonimizacji tych danych. W przypadku anonimizacji danych o lokaliza-
cji na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 Pt, dane nie tracą charakteru danych o lokalizacji w rozu-
mieniu Pt, a jedynie zmienia się podstawa prawna do ich przetwarzania. Po anonimizacji można 
przetwarzać dane o lokalizacji bezpośrednio na podstawie ustawy, natomiast przed anonimizacją 
potrzebna jest zgoda abonenta lub użytkownika końcowego na przetwarzanie. Anonimizacja da-
nych o lokalizacji może być osiągnięta przez zwiększenie obszaru, co zwiększy liczbę podmiotów 
i obiektów generujących dane, ograniczenie częstotliwości publikacji, co prowadzi do zwiększenia 
liczby zdarzeń, ograniczenie danych (np. obcięcie adresów IP), unikanie informacji lokalizacyjnej 
na poziomie terminala abonenta lub innych lokalizowanych urządzeń itp.25.

Na kolejnym etapie mamy jednak do czynienia z zanonimizowanymi danymi o lokalizacji 
użytkownika sieci lub usług telekomunikacyjnych. Z art. 166 ust. 1 Pt wynika, że takie zanonimi-
zowane dane, pozostają danymi o lokalizacji, z tym że na ich podstawie nie można zidentyfikować 
podmiotu danych, ale można ustalić jego położenie geograficzne z mniejszą lub większą precyzją 
albo położenie większych grup tych podmiotów. To powoduje, że ma do nich zastosowanie prze-
pis art. 166 ust. 4 Pt, zgodnie z którym dane o lokalizacji mogą być przetwarzane wyłącznie dla 
celów niezbędnych do świadczenia usług o wartości wzbogaconej. Taki wynik wykładni językowej 
art. 166 Pt został potwierdzany w literaturze przez P. Koralewskiego26. Wydaje się, że analogiczny 
wniosek można sformułować na gruncie wykładni językowej cytowanego wyżej art. 9 dyrektywy 
2002/58/WE. Zatem również po anonimizacji dane o lokalizacji mogą być wykorzystywane tylko 
do świadczenia usługi tworzącej wartość dodaną. Na świadczenie tych usług konieczna jest zgoda 
usługobiorcy, będącego użytkownikiem lokalizowanego urządzenia (np. telefonu) lub dysponen-
tem takiego urządzenia (np. właściciel lokalizowanego środka transportu). Anonimizacja danych 
o lokalizacji, zwalniająca z konieczności uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych o lokaliza-
cji, jest w praktyce zastępowana zamówieniem na świadczenie usługi o wartości wzbogaconej 
z wykorzystaniem zanonimizowanych danych o lokalizacji. Zatem sama anonimizacja danych 
o lokalizacji nie zwalnia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z obowiązku uzyskania zgody na 
wykorzystanie tych danych do świadczenia usług o wartości wzbogaconej dla podmiotu danych. 

Inne wnioski można wyprowadzić z analizy opinii Grupy Roboczej ds. Artykułu 29. W opi-
niach Grupy Roboczej wskazuje się na wykorzystanie danych o lokalizacji dla różnych celów, 
które nie są związane ze świadczeniem usługi dla podmiotu danych o lokalizacji. Przykładowo, 
opinia w sprawie usług geolokalizacji za pomocą urządzeń przenośnych typu smart wskazuje, że 
dane ze stacji bazowych GSM mogą być wykorzystywane w sposób innowacyjny do wykrywania 

25 Anonymisation: managing…, s. 32. 
26 P. Koralewski, Usługi oparte na przetwarzaniu danych geograficznych, iKAR 2012, nr 6(1), s. 70.
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zatorów drogowych, na podstawie analizy przenoszenia terminali do kolejnych stacji bazowych 
w świetle przewidywanej szybkości przemieszczania się na drodze w poszczególnych porach 
dnia27. Ponieważ do wytworzenia takiej informacji muszą być przetwarzane dane o lokalizacji 
dużej liczby terminali, a nie tylko o lokalizacji osób korzystających z usługi informacji o zatorach 
drogowych, oznacza to, że przetwarzanie zanonimizowanych danych o lokalizacji nie ogranicza 
się do danych lokalizacyjnych użytkowników usługi. Z opinii wynika zatem możliwość zerwania 
zależności pomiędzy wykorzystaniem zanonimizowanych danych o położeniu podmiotu i świad-
czeniem usług wyłącznie na rzecz tego podmiotu. 

Jednak w obecnym stanie prawnym ostrożna interpretacja art. 166 ust. 4 Pt i art. 9 ust. 1 
dyrektywy 2002/58/WE przemawia za tym, aby zanonimizowane dane o lokalizacji podmiotów, 
które nie wyraziły zgody na przetwarzanie ich danych, były wykorzystane do świadczenia usług 
o wartości wzbogaconej tylko tym podmiotom. Wyraźne potwierdzenie, iż zanonimizowane dane 
o lokalizacji mogą być wykorzystane do świadczenia usług o wartości dodatkowej na rzecz innych 
podmiotów byłoby ważnym uzupełnieniem istniejącego stanu prawnego. 

Anonimizacji mogą być poddane jedynie dane, które były przetwarzane legalnie przez przed-
siębiorcę, w szczególności zostały uzyskane w sposób zgodny z prawem. Na gruncie prawa 
ochrony danych osobowych anonimizacja mieści się w pojęciu „dalszego przetwarzania”, które 
z reguły wiąże się ze zmianą celu przetwarzania. Zatem „dalsze przetwarzanie” powinno być po-
przedzone przetwarzaniem danych osobowych na podstawie jakiegokolwiek tytułu ustawowego 
lub na podstawie zgody podmiotu danych. Na gruncie przepisów dyrektywy 2002/58/WE uza-
sadniony jest podobny wniosek w odniesieniu do danych transmisyjnych (danych o ruchu) oraz 
danych dotyczących lokalizacji. Jakiekolwiek przetwarzanie danych transmisyjnych lub danych 
o lokalizacji może na kolejnym etapie przejść w fazę anonimizacji przetwarzanych danych, co 
będzie się łączyło ze zmianą podstawy prawnej przetwarzania i możliwością zmiany celu prze-
twarzania. Zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE oraz art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 1 dyrektywy 
2002/58/WE anonimizacja (albo usunięcie danych) są jednocześnie koniecznym etapem po wy-
konaniu czynności, do których dane niezanonimizowane były potrzebne, o ile nie występuje inny 
tytuł do przetwarzania, a w szczególności do przechowywania danych. Zatem w świetle prawa 
unijnego usunięcie lub anonimizacja są naturalnym etapem postępowania z danymi podlegający-
mi ochronie, które już zostały wykorzystane do celów realizowanych przez dysponenta danych. 
Ponieważ na usunięcie danych nie jest konieczne uzyskiwanie zgody podmiotu danych (art. 23 
ust. 1 pkt 1 uodo), takie samo podejście należałoby zastosować do anonimizacji danych. Ustawa 
o ochronie danych osobowych zapewnia ochronę m.in. poprzez żądanie uzyskania zgody w tych 
przypadkach, gdy przetwarzanie danych może prowadzić do negatywnych następstw dla pod-
miotu danych. Usunięcie lub anonimizacja takich zagrożeń nie powoduje. Anonimizacja danych 
osobowych musi jednak być zgodna z zasadami przetwarzania danych osobowych. Pożądane 
jest także zapewnienie transparentności polityki przedsiębiorcy w sprawie anonimizacji danych 
podlegających ochronie. Nie musi to polegać na powiadamianiu podmiotów danych o anonimizacji 
danych. Może natomiast wyrażać się publikacją polityki wykorzystywania danych zanonimizowa-
nych, ich udostępniania (ograniczony czy publiczny), występowania ryzyka reidentyfikacji i ich 
charakteru, objaśnieniem sposobu anonimizacji itp. 

27 Opinion 13/2011 on Geolocation services on smart mobile devices, WP 185, s. 4.
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Zakres anonimizacji nie zawsze musi obejmować całość danych, szczególnie wówczas, gdy 
administrator przetwarza dane tej samej osoby w różnych celach. Osiągnięcie jednego z tych 
celów prowadzi do usunięcia lub anonimizacji danych przetwarzanych w tym właśnie celu, a nie 
wszystkich danych dotyczących danej osoby28. W przypadku przedsiębiorcy telekomunikacyjne-
go, który przetwarza różne dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną usunięciu lub anonimizacji 
podlegają tylko dane zbędne do realizacji uprawnionego celu.

Przy ocenie skuteczności anonimizacji należy uwzględniać sposób wykorzystania zanoni-
mizowanych danych. Wykorzystanie tych danych w ramach przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 
niesie ze sobą mniejsze ryzyko niż przekazanie zanonimizowanych danych podmiotowi trzeciemu 
lub pełne upublicznienie zanonimizowanych danych. Istotne są również potencjalne następstwa 
ewentualnej reidentyfikacji. Większa ostrożność jest wymagana, jeżeli reidentyfikacja mogłaby 
zagrażać powstaniem szkody majątkowej, naruszeniem dóbr osobistych itp. Szczególną ostroż-
ność należy również zachować, jeżeli dane zanonimizowane mogą być zestawiane z publicznie 
dostępnymi bazami danych (np. książki telefoniczne) lub mogą być reidentyfikowane na podsta-
wie wyszukiwania w Internecie. 

VI.	Anonimizacja	a	pseudonimizacja	danych
W dyskusji nad możliwościami wykorzystania zanonimizowanych danych do innych celów niż 

pierwotnie zostały zgromadzone należy odróżnić techniki anonimizacji od technik pseudonimizacji, 
choć często o tych technikach mowa jest łącznie w związku z zasadą minimalizacji przetwarzania 
danych. Należy odnotować, iż dyrektywa 2002/58/WE zaleca w motywie 9, aby państwa człon-
kowskie, dostawcy usług i zainteresowani użytkownicy rozwijali odpowiednie technologie służące 
zastosowaniu gwarancji przewidzianych w dyrektywie, ze szczególnym uwzględnieniem celu zmi-
nimalizowania przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania, gdzie możliwe, danych 
anonimowych lub pseudonimowych. Pseudonimizacja jest zatem uprawnioną techniką minimali-
zacji przetwarzania danych chronionych i ograniczania ryzyka związanego z ich przetwarzaniem. 

Pseudonimizacja polega na zastąpieniu unikalnej cechy podmiotu danych inną informacją, 
która zmniejsza prawdopodobieństwo bezpośredniej identyfikacji podmiotu danych, ale jej nie wy-
klucza. W przypadku pseudonimizacji identyfikacja może być dokonywana w sposób pośredni29. 
Brytyjski organ do spraw ochrony danych definiuje pseudonimizację jako proces oznaczania osób 
fizycznych w zbiorze danych za pomocą unikalnego identyfikatora, który nie identyfikuje podmiotu 
danych w świecie realnym30. D. Korff uznaje za dane pseudonimizowane takie dane, które mogą 
być powiązane z osobą w razie posiadania klucza dekodującego danych31. Pseudonimizacja da-
nych chronionych w telekomunikacji (np. w postaci zastąpienia numeru IMSI numerem tymczaso-
wym, haszowanie, kodowanie, tokenizację) podnosi bezpieczeństwo przetwarzania, szczególnie 
na wypadek nieuprawnionego dostępu do danych, ale nie prowadzi do anonimizacji32. Istotną 
cechą pseudonimizacji jest odwracalność tej procedury dla dysponenta danych. W opracowaniu 

28 A. Drozd, Zasada ograniczenia czasowego…, s. 147.
29 P. Lee, Anonymisation is great, but don’t undervalue pseudonymisation. Pobrano z: http://privacylawblog.ffw.com/2014/anonymisation-is 
-great-but-dont-undervalue-pseudonymisation
30 Anonymisation: managing data…, s. 49.
31 D. Korff, Working Paper, No. 2…, s. 48
32 Opinion 5/2014…, s. 20.
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brytyjskiego organu ds. ochrony danych osobowych rozróżnienie pomiędzy anonimizacją a pseu-
donimizacją jest dokonywane w taki sposób, że dane zanonimizowane są podstawą do wytwo-
rzenia zagregowanej informacji, natomiast pseudonimizacja prowadzi do wytworzenia informacji 
zanonimizowanej na poziomie jednostki, co z natury łączy się z nieco większym ryzykiem33. 

Pseudonimizacja niezależnie od jakości zastosowanych zabezpieczeń nie spełnia wymagań, 
jakie wiąże się z anonimizacją danych chronionych tajemnicą telekomunikacyjną, w tych przypad-
kach, gdy taka operacja jest dozwolona. 

VII.	Podsumowanie
Anonimizacja danych chronionych w sektorze telekomunikacyjnym może być rozwiązaniem 

umożliwiającym wykorzystanie ogromnych zasobów danych, którymi dysponują przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni, do osiągnięcia celów społecznie użytecznych, ale bez naruszania prywatności 
i autonomii informacyjnej użytkowników usług telekomunikacyjnych. Obecnie możliwości stosowa-
nia anonimizacji danych chronionych są ograniczone na skutek rozbieżności pomiędzy przepisami 
prawa Unii Europejskiej a przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony tych danych. Minimalny 
program poprawy sytuacji w analizowanej sprawie polega na usunięciu tych rozbieżności. 

Pierwsza z tych rozbieżności polega na włączeniu danych dotyczących użytkowników bę-
dących osobami fizycznymi w obręb tajemnicy telekomunikacyjnej, co powoduje, że operacje 
nieprzewidziane prawem telekomunikacyjnym na tych danych są prawnie wątpliwe. W szczegól-
ności dotyczy to anonimizacji i przetwarzania tych danych dla wypełnienia prawnie usprawiedli-
wionego celu administratora danych, pod warunkiem zachowania praw i wolności osoby, której 
dane dotyczą. Niezbędna zmiana polega na wyraźnym poddaniu przetwarzania typowych danych 
osobowych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego przepisom ustawy o ochronie danych oso-
bowych. Reżim ochronny tajemnicy telekomunikacyjnej powinien być ograniczony do typowych 
danych telekomunikacyjnych (transmisyjnych, w tym lokalizacyjnych oraz danych o lokalizacji). 

Druga zmiana powinna polegać na wyraźnym dopuszczeniu anonimizacji danych transmisyj-
nych, w tym danych lokalizacyjnych, jako ekwiwalentu ich usuwania. Pozwoli to usunąć ewidentną 
rozbieżność pomiędzy dyrektywą 2002/58/WE a polską ustawą. Rozbieżność ta uniemożliwia 
obecnie legalną anonimizację danych transmisyjnych, w tym danych lokalizacyjnych.

Trzecia zmiana mogłaby się ograniczyć do odmiennej interpretacji przepisów dotyczących 
wykorzystania zanonimizowanych danych o lokalizacji, w takim kierunku, aby możliwe było ich 
wykorzystanie nie tylko do świadczenia usług o wartości dodatkowej podmiotom tych danych, 
lecz także innym osobom. 

33 Anonymisation: managing data…, s. 7.
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Streszczenie
Artykuł został poświęcony Internetowi rzeczy (Internet of Things, IoT) – koncepcji mówiącej o moż-
liwości łączenia się nie tylko ludzi, lecz także rzeczy w sieci. W artykule przedstawiono szanse 
i zagrożenia, jakie mogą wynikać z jego zastosowania dla poszczególnych osób, przedsiębiorców 
i całych społeczeństw. Wskazano także możliwe zastosowania praktyczne, szczególnie w sektorze 
opieki zdrowotnej, w tym w przemyśle farmaceutycznym. 

Słowa	kluczowe:	Internet rzeczy; komunikacja M2M; urządzenia mobilne; czujniki; big data.

I.	Wprowadzenie
Internet zmienił radykalnie nasz sposób życia. Przeniósł wzajemnie relacje między ludźmi 

na wirtualny poziom w kilku różnych obszarach, począwszy od życia zawodowego, aż po życie 
prywatne, szczególnie kontakty towarzyskie. Internet rzeczy (Internet przedmiotów) posiada 
potencjał dodania nowego wymiaru do tego procesu, umożliwiając komunikację nie tylko ludzi 
z inteligentnymi przedmiotami (smart objects), lecz także komunikację wyłącznie pomiędzy takimi 
inteligentnymi przedmiotami. Prowadzi to do zapewnienia komunikacji zawsze (anytime) i wszę-
dzie, czyli w dowolnym miejscu (anywhere/anyplace), za pomocą każdego nośnika informacji 
(anymedia) i czegokolwiek, czyli wszystkiego (anything)1, nie zaś tylko ludzi (anyone), najlepiej 
przy wykorzystaniu dowolnej sieci (any network) i wszystkich usług (any service)2. Powszechnie 
uważa się, że Internet rzeczy doprowadzi do znacznie większej rewolucji niż Internet i telefonia 
komórkowa razem wzięte3. Obecnie już w ponad połowie połączeń internetowych przynajmniej 
jedną ze stron jest rzecz4.

* Adiunkt w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego; e-mail: ewcia@kozminski.edu.pl.
1 L. Atzori, A. Iera, G. Morabito, The Internet of Things: A survey, „Computer Networks” 2010, No. 54, s. 2803. 
2 Internet of Things – Strategic Research Roadmap, IERC, 15.09.2009, s. 8. Pobrano z: http://www.grifs-project.eu/data/File/CERP-IoT%20SRA_IoT_
v11.pdf (20.08.2014).
3 Wywiad S. Andersona z Alessandro Bassi, We need a killer business model, [w:] Inspiring the Internet of Things, Internet of Things Initiative, 2011, 
s. 11. Pobrano z: http://www.alexandra.dk/uk/expertise/publications/documents/iot_comic_book.pdf (20.08.2014).
4 O. Vermesan, P. Friess, P. Guillemin, S. Gusmeroli, H. Sundmaeker, M. Eisenhauer, K. Moessner, M. Arndt, M. Spirito, P. Medagliani, R. Giaffreda, 
S. Gusmeroli, L. Ladid, M. Serrano, M. Hauswirth, G. Baldini, Internet of Things Strategic Research and Innovation Agenda, [w:] O. Vermesan, P. Friess 
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Celem artykułu jest próba przedstawienia Internetu rzeczy, a także jego obecnych i potencjal-
nych zastosowań, możliwych do wprowadzenia w kontekście istniejących technologii. Ze wzglę-
du na zmiany demograficzne (zjawisko starzenia się społeczeństw) skoncentrowano się na jego 
zastosowaniach w obszarze opieki zdrowotnej, w szczególności w przemyśle farmaceutycznym. 

II.	Internet	rzeczy
Termin „Internet rzeczy” pojawił się w Stanach Zjednoczonych w 1999 r. Kevin Ashton użył go 

jako tytułu prezentacji dla Procter&Gamble5. Podkreślił, że obecnie komputery, a zatem i Internet, 
są niemal całkowicie zależne od ludzi, od informacji przez nich dodawanych do sieci. Praktycznie 
wszystkie dane dostępne w Internecie zostały najpierw przez nich zebrane lub wytworzone. To 
jednostki m.in.: wpisały, nagrały, zeskanowały informacje lub zrobiły zdjęcia cyfrowe, a następnie 
umieściły takie informacje w sieci. Problemem związanym z interwencją ludzką w proces wpro-
wadzania danych do sieci jest ograniczony czas, jakim dysponuje człowiek. Również brak do-
kładności i dostatecznej uwagi może spowodować, że ludzie nie są najlepszymi podmiotami do 
rejestrowania i wprowadzania danych dotyczących przedmiotów świata rzeczywistego do sieci. 
Dostępność komputerów dysponujących wiedzą o rzeczach, zebranych bez ludzkiej aktywności, 
umożliwia śledzenie przedmiotów, np. ich zliczanie. W efekcie dostępne są informacje, kiedy rzeczy 
wymagają wymiany, naprawy lub wycofania z użytku, kiedy surowe produkty są świeże, a kiedy już 
nie są pierwszej świeżości. Dlatego też konieczne jest wyposażenie komputerów w umiejętność 
samodzielnego gromadzenia informacji o świecie, a w szczególności o poszczególnych produk-
tach. Powinno się to sprowadzać do umożliwienia komputerom patrzenia na świat, słuchania go 
i rozpoznawania jego zapachów. Radiowy system identyfikacji (RFID)6 i technologia czujników7 
pozwalają komputerom obserwować, identyfikować i rozumieć świat oraz poszczególne rzeczy 
bez ograniczeń wynikających z niepełnych, często szczątkowych informacji wprowadzanych do 
sieci przez człowieka. Dlatego Internet rzeczy posiada potencjał zrewolucjonizowania świata, 
najprawdopodobniej w znacznie większym stopniu, niż zrobił to Internet8. 

Istnieje wiele definicji Internetu rzeczy. Zgodnie ze stanowiskiem Cisco Internet Business 
Solutions Group (Cisco IBSG) o Internecie rzeczy można mówić od momentu, w którym liczba 
rzeczy i obiektów podłączonych do Internetu przekroczyła liczbę ludności9. W 2000 r. na świecie 
żyło 6 mld ludzi i tylko 500 mln urządzeń było podłączonych do sieci. Na przełomie 2008 i 2009 r. 
liczba urządzeń podłączonych do Internetu po raz pierwszy przekroczyła liczbę mieszkańców zie-
mi. To wtedy narodził się Internet rzeczy. W 2010 r. ogromny wzrost liczby smarfonów i tabletów 
spowodował, że liczba urządzeń podłączonych do sieci wyniosła 12,5 mld. Średnio przypadało 

(ed.), Internet of Things – From Research and Innovation to Market deployment, „River Publishers Series in Communication” 2014, s. 13. Pobrano z: 
http://www.internet-of-things-research.eu/pdf/IERC_Cluster_Book_2014_Ch.3_SRIA_WEB.pdf (20.08.2014).
5 K. Ashton, That ‘Internet of Things’ Thing. In the real world, things matter more than ideas, „RFID Journal”, 22.06.2009. Pobrano z: http://www.rfid 
journal.com/articles/pdf?4986 (20.08.2014).
6 RFID (ang. radio frequency identification) jest to technologia pozwalająca na przechwytywanie danych przez wykorzystanie znaczników reagujących 
na sygnał radiowy lub emitujących sygnały radiowe, które są odczytywane przez czytniki, w celu umożliwienia śledzenia przemieszczania się różnych 
sprzętów, a także ich identyfikacji. Jest to technologia wykorzystywana w systemach automatycznego rozpoznawania rzeczy. 
7 Czujnik (sensor) jest to urządzenie, które odpowiada na bodźce fizyczne, wytwarzając sygnały elektroniczne. Urządzenia te w coraz większym stopniu 
są powiązywane z technologią RFID m.in. w celu wykrycia bodźca.
8 K. Ashton, That ‘Internet….
9 D. Evans, The Internet of Things – How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything, CISCO Internet Business Solutions Group (IBSG) 
White Paper, 04.2011, s. 2. Pobrano z: http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf (20.08.2014).
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więc 1,84 takiego urządzenia na mieszkańca globu (liczba ludności osiągnęła 6,8 mld)10. W 2011 r. 
liczba ludności osiągnęła 7 mld natomiast liczba urządzeń połączonych w sieci wyniosła 13 mld 
(inne źródła podają 12,5 mld urządzeń, w tym praktycznie każdy komputer i znacznie ponad 1 mld 
smartfonów11). Szacuje się, że do 2015 r. liczba urządzeń łączących się z Internetem będzie 
znacznie przekraczała trzykrotność liczby mieszkańców globu (7,2 mld ludzi i 25 mld urządzeń), 
natomiast w 2020 r. takich urządzeń ma być ponad 50 mld12, natomiast liczba ludności ma wzros-
nąć do 7,6 mld. Średnio ponad sześć (dokładnie 6,58) urządzeń podłączonych do sieci będzie 
przypadało na każdego mieszkańca globu. Szacunki te nie uwzględniają gwałtownego postępu 
technologii Internetu i urządzeń z nim się łączących. Co więcej, wskaźnik ten byłby dużo wyższy, 
gdyby wziąć pod uwagę jedynie uczestników społeczeństwa cyfrowego, a nie mieszkańców ca-
łego globu, z których wielu nie ma dostępu do sieci13. 

Internet przedmiotów może być postrzegany jako dalekosiężna wizja z jej technologicznymi 
i społecznymi konsekwencjami. Z punktu widzenia normalizacji technicznej, może być postrze-
gany jako globalna infrastruktura dla społeczeństwa informacyjnego, umożliwiająca świadczenie 
zaawansowanych usług poprzez połączenie fizycznych i wirtualnych rzeczy. Rzeczy materialne 
istnieją w świecie fizycznym. Mogą być one wyczuwalne, uruchamiane i podłączane. Przykładami 
tak rozumianych rzeczy są roboty przemysłowe, towary i urządzenia elektryczne. Rzeczy wirtual-
ne istnieją w świecie informacji. Możliwe jest ich przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie. 
Przykładami tak rozumianych rzeczy są treści multimedialne i oprogramowanie użytkowe (apli-
kacje). Rzeczy materialne i wirtualne mogą być zidentyfikowane i włączone do sieci. Globalna 
infrastruktura pozwalająca na świadczenie zaawansowanych usług oparta jest na istniejących 
i rozwijających się interoperacyjnych technologiach informacyjnych i telekomunikacyjnych. Poprzez 
wykorzystywanie możliwości identyfikacji, zbierania danych, zdolności przetwarzania i komunikacji 
Internet rzeczy może w pełni wykorzystywać „rzeczy” w celu świadczenia usług dla wszystkich 
rodzajów aplikacji, przy jednoczesnym zapewnieniu, że wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony prywatności zostaną spełnione. Oczekuje się, że Internet rzeczy w znacznym stopniu 
zintegruje wiodące technologie związane z: zaawansowaną komunikacją maszyn (M2M com-
munication), automatycznym wykrywaniem sieci i ustalaniem połączeń (automatic networking), 
eksploracją danych (data mining), podejmowaniem decyzji, ochroną bezpieczeństwa i prywatności 
oraz chmurami obliczeniowymi (cloud computing), z technologiami zaawansowanego wykrywania 
i uruchamiania14.

Internet rzeczy nie jest czymś nowym. Od początku istnienia Internet był siecią sieci, łączącą 
rządowe i akademickie komputery w celu wymiany danych. To, co zmieniło się w ciągu ostatnich 
20 lat, to możliwość przyłączania zdalnych i mobilnych rzeczy lub maszyn do sieci Internet lub 

10 Ibidem, s. 3.
11 Raymond James & Associates, The Internet of Things – A Study in Hyde, Reality, Disruption, and Growth, 24.01.2014, s. 3. Pobrano z: http://sitic.
org/wp-content/uploads/The-Internet-of-Things-A-Study-in-Hype-Reality-Disruption-and-Growth.pdf (20.08.2014).
12 Inne źródła ostrożniej szacują, że liczba urządzeń podłączonych do Internetu przekroczyła liczbę ludności dopiero w 2011 r., natomiast w 2020 
r. liczba urządzeń podłączonych do sieci ma się zawierać w przedziale 26-50 mld. Por.: Raymond James & Associates, The Internet…, s. 1. Jeszcze 
bardziej ostrożne szacunki mówią o 16 mld podłączonych urządzeń w 2020 r. Por.: O. Vermesan, P. Friess, P. Guillemin, S. Gusmeroli, H. Sundmaeker, 
A. Bassi, I.S. Jubert, M. Mazura, M. Harrison, M. Eisenhauer, P. Doody, Internet of Things Strategic Research Roadmap, IERC Cluster SRA 2011, s. 11. 
Pobrano z: http://www.internet-of-things-research.eu/pdf/IoT_Cluster_Strategic_Research_Agenda_2011.pdf (20.08.2014).
13 D. Evans, The Internet…, s. 3.
14 International Telecommunication Union, ITU-T Y.2060, 06/2012, Next Generation Networks – Framework and functional architecture models – 
Overview of the Internet of things, s. 2–3. Pobrano z: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ewa/Moje%20dokumenty/Downloads/T-REC-Y.2060-
201206-I!!PDF-E.pdf (20.08.2014).
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korporacyjnego intranetu, dzięki wykorzystaniu komunikacji bezprzewodowej i coraz tańszych 
czujników, systemów i pamięci (np. dysków twardych i innych urządzeń umożliwiających przecho-
wywanie danych, zapewniających ich ochronę i dostępność). W pewnym sensie Internet rozwija się 
z sieci połączonych ze sobą komputerów, w sieć połączonych ze sobą rzeczy15, wszelkiego typu 
i rozmiarów urządzeń, pojazdów, smartfonów, sprzętów AGD, zabawek, aparatów fotograficznych, 
narzędzi medycznych i urządzeń przemysłowych cały czas podłączonych do sieci, komunikujących 
się ze sobą i wymieniających informacje. Internet rzeczy jest wizją, w której Internet rozszerza 
swoje zastosowanie ze świata wirtualnego na świat realny, obejmujący przedmioty codziennego 
użytku. Przedmioty te nie są już odłączone od świata wirtualnego, ale mogą być zdalnie sterowane 
i mogą działać jako fizyczne punkty dostępu do usług internetowych16.

Internet rzeczy nie jest koncepcją określającą rozszerzenie zastosowania Internetu. Jego 
wprowadzenie jest nierozerwalnie związane z nowymi usługami, którym ma służyć. Pod tym 
pojęciem kryje się kilka rodzajów komunikacji – łączenie się ludzi z przedmiotami i łączenie się 
przedmiotów między sobą. Ten ostatni typ komunikacji nazywany jest komunikacją M2M. Komisja 
w 2009 r. szacowała, że w tej komunikacji może brać udział między 50 a 70 mld urządzeń, z których 
5 lat temu połączonych było tylko 1%17. Pod koniec 2011 r. z usługi M2M korzystało ok. 30 mln 
jednostek w UE i 27 mln w USA. Szacuje się, że na świecie dziesięciu przedsiębiorców teleko-
munikacyjnych o najwyższych przychodach miało 68, 2 mln abonentów wykorzystujących usługi 
M2M. Ich wzrost w ciągu roku szacuje się na ok. 38%18. 

Rzeczy mogą oddziaływać na siebie w celu wymiany i gromadzenia danych oraz podej-
mowania działań. Technologia M2M pozwala na komunikację i zbieranie danych (np. pomiary) 
m.in. pomiędzy komputerami, czujnikami, wbudowanymi procesorami i urządzeniami mobilnymi. 
Ostatecznie umożliwia podejmowanie decyzji, najczęściej automatycznie, bez ludzkiej interwen-
cji19. Do takiego połączenia przedmiotów muszą być spełnione dwa warunki – niezbędna jest 
energia oraz łączność. Dlatego obecnie Internet przedmiotów znajduje zastosowanie głównie 
w przedsiębiorstwach i domach. Aplikacje wykorzystujące tą technologię rozwijają się w telefonach 
komórkowych, które są szeroko stosowane, dysponują energią i łącznością20. 

Koncepcje Internetu rzeczy i komunikacji M2M są podobne. Termin M2M jest rezerwowany 
dla bardziej przemysłowych zastosowań, w których czynnik ludzki jest angażowany w niewielkim 
zakresie. Natomiast szersze pojęcie Internetu rzeczy jest rezerwowane dla większości zastosowań 
konsumenckich. Internet rzeczy będzie stwarzać liczne szanse i zagrożenia praktycznie w każ-
dej branży. Jego beneficjentami będą m.in. producenci półprzewodników, urządzeń łączących 
się z Internetem, zapewniający oprogramowanie infrastruktury lub oprogramowanie użytkowe, 
firmy konsultingowe i operatorzy telekomunikacyjni21. Dostępność urządzeń umożliwiających 

15 Raymond James & Associates, The Internet…, s. 2.
16 F. Mattern, C. Floerkemeier, From the Internet of Computers to the Internet of Things, 2010, s. 1. Pobrano z: http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/
Internet-of-things.pdf (20.08.2014).
17 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów, Internet przed-
miotów – plan działań dla Europy, Bruksela, 18.6.2009, KOM(2009) 278, s. 2–3.
18 The Global Wireless M2M Market, Berg Insight, 04.2012, s. 2. Pobrano z: http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-globalm2m4-ps.
pdf (20.08.2014).
19 D.S. Watson, M.A. Piette, O. Sezgen, N. Motegi, L. ten Hope, Machine to Machine (M2M) Technology in Demand Responsie Commercial Buildings, 
Ernest Orlando Lawrence Berkley National Laboratory, 08.2004, s. 1. Pobrano z: http://drrc.lbl.gov/sites/all/files/lbnl-55087.pdf (20.08.2014).
20 C. Associati, The Evolution of Internet of Things, Focus, 02.2011, s. 14. Pobrano z: http://www.casaleggio.it/pubblicazioni/Focus_internet_of_things_
v1.81%20-%20eng.pdf (20.08.2014).
21 Raymond James & Associates, The Internet..., s. 5.
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komunikację M2M lub rzeczy między sobą oraz smartfonów będzie główną determinantą dalszego 
rozwoju i praktycznego wykorzystywania Internetu rzeczy22. 

Internet rzeczy i komunikacja M2M odwołuje się do idei, że rzeczy, szczególnie te codzien-
nego użytku, są odczytywalne, rozpoznawalne, możliwe do zlokalizowania, adresowalne i stero-
walne za pomocą Internetu. Oczekuje się, że Internet rzeczy doda przedmiotom samodzielności. 
Wszystko to w celu wprowadzenia nowych rodzajów inteligentnych usług do aktualnych ofert. 
Rozwój komunikacji związanej z Internetem rzeczy będzie napędzany przez praktycznie po-
wszechną dostępność sieci bezprzewodowych, zredukowane koszty komunikacji, dostępność sieci 
protokołów internetowych (IP), która ułatwia opracowywanie rozwiązań oraz branżowe regulacje, 
które wymagają zautomatyzowanej zdalnej kontroli23.

Internet rzeczy będzie częściowo korzystać z rozwiniętej już na potrzeby komunikacji M2M 
infrastruktury i z zestandaryzowanej globalnie sieci łączności24. Jego rozwój odbywa się obecnie 
dzięki rozwojowi sieci teleinformatycznych. Do sieci podłączanych jest coraz więcej urządzeń, 
których rozmiar się zmniejsza. Rozwój sieci teleinformatycznych powoduje wzrost liczby urządzeń 
podłączonych bezprzewodowo. Urządzenia takie przemieszczają się razem z ich właścicielem, 
a ich lokalizacja jest możliwa do określenia25. Dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych rozwój 
Internetu rzeczy jest wyzwaniem. Jest to obiecujący rynek, który w długookresowej perspekty-
wie może być eksploatowany przez dostawców usług telekomunikacyjnych. Poprzez wdrażanie 
platform horyzontalnych wspierają oni rozwiązania dla rynków wertykalnych tworzone m.in. przez 
dostawców aplikacji i usług. Wraz ze wzrostem liczby urządzeń (liczonym w miliardach), które 
w niedalekiej przyszłości mogą być podłączone do sieci, dostawcy usług będą pełnić coraz istotną 
funkcję zarówno we wdrażaniu koncepcji Internetu rzeczy, jak i w komunikacji M2M.

Operatorzy sieci mają również do odegrania ważną rolę w komunikacji urządzeń. Mogą oni 
znacznie wzmocnić swoją pozycję przez wykorzystanie wiedzy w zarządzaniu urządzeniami, 
rozliczeniach, zaopatrywaniu, przechowywaniu danych, bezpieczeństwie i innych powiązanych 
usługach. Świadczenie takich dodatkowych usług pozwoli im przyciągnąć więcej klientów korpora-
cyjnych zawierających umowy długoterminowe na zapewnienie usług M2M, a w przyszłości usług 
Internetu rzeczy, a także na zwiększenie możliwości generowania przychodów, dzięki zwiększe-
niu lojalności klientów. Operatorzy telekomunikacyjni mogą bezpośrednio oferować użytkowni-
kom końcowym aplikacje i usługi. Najczęściej jednak będą oni korzystali z pośrednictwa innych 
przedsiębiorców, usługodawców oferujących aplikacje użytkownikom końcowym. Kluczowe dla 
rozwoju koncepcji Internetu rzeczy jest znalezienie odpowiedniego modelu prowadzenia dzia-
łalności, uwzględniającego wiele rynków wertykalnych, takich jak inteligentne: miasta, domy, 
transport, systemy energetyczne, opieka zdrowotna26. Łączność w koncepcji Internetu rzeczy 
będzie rodzajem towaru nienależącym do żadnego podmiotu, dostępnym w bardzo niskiej cenie 
dla wszystkich zainteresowanych27.

22 O. Vermesan i inni, Internet of Things …, s. 11.
23 H. Viswanathan, M. Lenney, G. Woysch, IoT – Going horizontal to win in verticals!, [w:] ‘The Internet of Things – Where it is going?’ A Global Overview, 
[w:] I.G. Smith (ed.), The Internet of Things 2012 New Horizons, IERC, 2012, s. 323–324. Pobrano z: http://www.internet-of-things-research.eu/pdf/
IERC_Cluster_Book_2012_WEB.pdf (20.08.2014).
24 Ibidem, s. 323.
25 Komunikat Komisji…, s. 3.
26 H. Viswanathan, M. Lenney, G. Woysch, IoT – Going…, s. 323–326.
27 O. Vermesan i inni, Internet of Things… 2011, s. 14.
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Internet rzeczy ma potencjał, aby znacznie poprawić sposób życia, uczenia się, pracy i wresz-
cie zabawy. Usprawnienie lub wręcz zrewolucjonizowanie łańcucha dostaw i logistyki może ogra-
niczyć koszty, zwiększyć efektywność i zredukować zależność od pracy ludzkiej. Wszechobecna 
technologia określania położenia może umożliwiać lokalizowanie zgubionych lub skradzionych 
dóbr. Równocześnie jednak, w stopniu, w którym rzeczy codziennego użytku będą zawierały 
w sobie informacje, zagrożenie bezpieczeństwa stanie się dużo większe niż to, które obecnie 
wynika z wykorzystywania Internetu. Pozyskiwane dane są surowcem, który można przekształcić 
w informacje, wiedzę i ostatecznie w mądrość. Same w sobie indywidualne dane nie są bardzo 
przydatne, lecz duża ich liczba (zbiór danych) może pozwolić na identyfikację pewnych trendów 
i wzorców. W powiązaniu z innymi źródłami informacji tworzy to wiedzę. Wiedza jest zbiorem infor-
macji, których jednostka jest świadoma. Na samym końcu tego łańcucha rodzi się mądrość, która 
wynika z połączenia wiedzy i doświadczenia. Podczas gdy wiedza zmienia się w czasie, mądrość 
powinna być ponadczasowa. A wszystko to zaczyna się od pozyskiwania danych. Dzięki zasto-
sowaniu Internetu rzeczy ich zebranie nie będzie stanowiło problemu. Należy jednak pamiętać, 
że istnieje bezpośredni związek pomiędzy danymi, które znajdują się na wejściu, a mądrością, 
znajdującą się na wyjściu procesu przechodzenia od danych do mądrości. Im więcej jest genero-
wanych danych, tym więcej można uzyskać wiedzy i mądrości. Internet rzeczy znacząco zwięk-
sza ilość dostępnych danych, które można przetworzyć. W połączeniu ze zdolnością Internetu 
do przesyłania tych danych, pozwoli to ludziom szybciej się rozwijać28. Istnieje jednak granica, 
poza którą przetwarzanie otrzymanych danych nie będzie już ani proste, ani wręcz możliwe. Jeśli 
w monitorowaniu i opracowywaniu zebranych danych ma uczestniczyć człowiek, to istnieje pe-
wien maksymalny zasób danych, który jest on w stanie przetworzyć. Rozwiązaniem tutaj może 
być takie zautomatyzowanie przetwarzania danych, które pozwoli na ludzką interwencję jedynie 
w sytuacjach krytycznych lub nietypowych, niezdefiniowanych przez system.

III.	Zastosowania	praktyczne
Możliwości zastosowania Internetu rzeczy, ich zakres i różnorodność można uznać za nie-

ograniczone i mogą one przenikać wszystkie aspekty codziennego życia. Koncepcja ta nie jest już 
tylko utopią. W pewnym zakresie Internet rzeczy jest już obecnie wykorzystywany29. Obserwowany 
jest wzrost liczby urządzeń podłączonych do Internetu, a Liczba połączeń mnoży się i stan ten 
będzie postępował w przyszłości. Internet przedmiotów opiera się na stałym postępie technolo-
gicznym i wizji wszechobecności sieci30. Odgrywa on zasadniczą rolę w funkcjonowaniu inteligen-
tnych systemów (smart systems) i posiada umiejętność śledzenia poszczególnych obiektów, aby 
przechowywać dane dotyczące ich przemieszczania się i pochodzenia. Jedną z najważniejszych 
kwestii dotyczących jego wdrożenia jest odpowiedź na pytanie, jak inteligentne i na ile korzystne 
będą dla ludzi te systemy. Oczekuje się, że Internet rzeczy znajdzie wiele zastosowań w różnych 
dziedzinach usługowych i w działalności gospodarczej, m.in. w: energetyce, transporcie, przemy-
śle, budownictwie, zarządzaniu łańcuchem dostaw, opiece zdrowotnej, bezpieczeństwie i ochronie 

28 D. Evans, The Internet …, s. 2, 5–6.
29 Komunikat Komisji…, s. 3.
30 The Internet of Things. Executive Summary, ITU Internet Reports 2005, 11.2005, s. 2. Pobrano z: http://www.itu.int/osg/spu/publications/interneto-
fthings/InternetofThings_summary.pdf (20.08.2014).
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osób i mienia31. Rozwój Internetu rzeczy spowoduje wprowadzenie inteligentnych urządzeń (smart 
devices), począwszy od lodówki znajdującej się w domu, przez czujniki w samochodach, a nawet 
w ciałach ludzkich.

Przestrzeń zastosowań Internetu rzeczy jest bardzo zróżnicowana. Poszczególne kategorie 
użytkowników mają różne potrzeby i oczekiwania dotyczące jego wykorzystania. Z punktu widze-
nia Internetu rzeczy można wyróżnić trzy najważniejsze kategorie użytkowników: poszczególnych 
obywateli, wspólnoty obywateli, czyli mieszkańców miast, regionów, kraju oraz przedsiębiorców. Do 
potrzeb poszczególnych obywateli związanych z Internetem rzeczy zalicza się m.in. zwiększenie 
bezpieczeństwa (np. zdalnie sterowalne systemy alarmowe), poprawienie poziomu życia (np. mo-
nitorowanie parametrów zdrowotnych podczas treningu i na podstawie tych danych uzyskiwanie 
porady eksperta; otrzymanie wsparcia podczas zakupów), zmniejszenie kosztów utrzymania 
(np. system automatyzacji budynków, który będzie ograniczał zużycie energii, a tym samym jej 
koszt). Dla społeczeństwa istotne są kwestie mające znaczenie dla całej grupy, najczęściej zwią-
zane z wyzwaniami o średnim lub długim horyzoncie czasowym. Należą do nich m.in.: zapewnie-
nie bezpieczeństwa publicznego (np. w związku z katastrofami, takimi jak tsunami lub trzęsienia 
ziemi, jedną z najważniejszych trosk społeczeństwa jest możliwość przewidywania takich zdarzeń 
możliwie wcześnie i przeprowadzenie akcji ratunkowej o jak największej skuteczności), ochrona 
środowiska (np. wymagania dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla, monitorowanie zanie-
czyszczeń środowiska, w szczególności wody i powietrza, gospodarka odpadami oraz efektywne 
wykorzystanie różnych rodzajów energii i zasobów naturalnych), tworzenie nowych miejsc pracy, 
co jest istotne dla utrzymania wysokiego poziomu życia obywateli. Przedsiębiorcy, jako trzecia 
kategoria użytkowników Internetu rzeczy, mają potrzeby, które mogą przyspieszać wprowadzenie 
jego nowych zastosowań. Do potrzeb tych należą m.in.: zwiększenie wydajności i zapewnienie 
rentowności działalności i efektywności kosztowej, poprzez lepsze wykorzystanie zasobów, skró-
cenie czasu przestojów oraz lepsze wykorzystanie informacji w procesie podejmowania decyzji32. 
Wykorzystywanie Internetu rzeczy może spowodować nie tylko wzrost efektywności, lecz także 
powstanie zupełnie nowych procesów biznesowych lub nawet modeli biznesowych. 

Konsumenci posługujący się telefonami komórkowymi, korzystającymi z usługi mobilnego 
dostępu do Internetu, otrzymują interesujące ich informacje na temat wybranych produktów. 
Powstają nowe aplikacje, które np. przy wyborze konkretnych produktów pozwalają wykorzysty-
wać opinie innych33. Możliwe jest też wyświetlenie dodatkowych, istotnych informacji o produk-
cie pochodzących z niezależnych źródeł, np. ostrzeżenia o składnikach produktów, które mogą 
uczulać lub mieć niekorzystny dla konsumentów skład34.

W coraz większej liczbie nieruchomości stosowany jest zdalny odczyt liczników mediów 
(energii elektrycznej, wody). Umożliwia on sprawdzenie zużycia mediów bez potrzeby wchodzenia 
na teren danej nieruchomości. Korzyścią takiego systemu jest możliwość sprawdzenia stanów 
wszystkich liczników w jednym momencie, bez względu na nieobecność użytkowników. Oszczędza 
to czas, a tym samym koszt odczytu.
31 R. Imura, Overview of current IoT work and toward the Future IoT, [w:] ‘The Internet of Things – Where it is going?’ A Global Overview, [w:] I.G. Smith 
(ed.), The Internet…, s. 304.
32 O. Vermesan i inni, Internet of Things…, s. 39–41.
33 Aplikacja Vivino Wine Scanner dostarcza informacji o danym winie już na podstawie zdjęcia jego etykiety. W serwisie jest 4 mln użytkowników, którzy 
oceniają konkretne alkohole. 
34 F. Mattern, C. Floerkemeier, From the…, s. 6.
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Zastosowanie Internetu rzeczy w dziedzinie ochrony zdrowia może polepszyć jakość życia, 
w szczególności osób starszych. Możliwe jest zamontowanie w domu czujników, monitorujących 
codzienne życie mieszkańców. W przypadku odnotowania braku aktywności, odpowiednie, wcześ-
niej określone osoby mogą być informowane o takiej sytuacji. Takie rozwiązanie jest wyjątkowo 
pożądane w przypadku starzenia się społeczeństw.

Dzięki zastosowaniu technologii bezprzewodowego systemu monitorowania zdrowia pacjen-
ta możliwe staje się jego wstępne, zdalne diagnozowanie w domu. Z punktu widzenia działania 
systemu opieki zdrowotnej jest to ekonomiczny system świadczenia usług zdrowotnych. Obecnie 
możliwe jest zbieranie danych medycznych poprzez czujnik znajdujący się np. w zegarku, przy-
klejany do powierzchni ciała lub poprzez wszczepiony chip. Dzięki zastosowaniu bezprzewo-
dowego, zdalnego systemu monitorowania parametrów życiowych pacjenta, z wykorzystaniem 
medycznego sprzętu pomiarowego i transmisji danych przez Internet (audio lub wideo), zebrane 
dane przekazywane są lekarzowi. Do monitorowanych parametrów życiowych zalicza się m.in.: 
ciśnienie tętnicze, częstość pracy serca, saturację tlenem, temperaturę ciała, pojemność wyde-
chową (pojemność płuc) i poziom glukozy we krwi. Wykorzystywanie takiej aplikacji, efektywnie 
włączającej aktualne dane pacjenta do jego elektronicznej dokumentacji medycznej i dwukierun-
kowa komunikacja audio lub wideo pacjenta z opiekunem medycznym może poprawić jakość 
i efektywność świadczenia opieki zdrowotnej35.

Szacuje się, że ponad połowa pacjentów nie przyjmuje leków w ogóle lub przyjmuje je nie-
zgodnie z zaleceniami lekarza. Stanowi to problem zarówno medyczny, jak i ekonomiczny. Źle 
leczeni pacjenci generują dodatkowe koszty leczenia, szczególnie leczenia szpitalnego. W sek-
torze ochrony zdrowia przeprowadza się wiele badań nad nowymi technologiami w tym zakresie. 
W kontekście obecnego poziomu rozwoju technologii są one możliwe do wdrożenia, choć na razie 
są to plany na przyszłość. Firmy farmaceutyczne wprowadzają na przykład pilotażowe programy 
monitorowania przyjmowania leków przez pacjentów. Zastosowanie silikonowych mikroczujni-
ków zamontowanych w tabletkach pozwala na monitorowanie przyjmowania przez pacjentów 
przepisanych leków. Chip wielkości ziarenka piasku, umieszczony na każdej tabletce, zawiera 
niewielkie ilości miedzi i magnezu. Po połknięciu chipa, metale w nim zawarte reagują z sokiem 
żołądkowym wytwarzając napięcie elektryczne. Impuls ten zostaje odczytany przez rejestrator 
medyczny umieszczony na powierzchni ciała (plaster naklejony na skórze). Dzięki wykorzystaniu 
telefonu komórkowego, rejestrator ten wysyła sygnał informujący o przyjęciu leku. Jeżeli pacjent 
nie zażyje przepisanych lekarstw, lekarz lub inna upoważniona do tego osoba – opiekun pacjen-
ta, może być o tym informowana. Urządzenie to zostało zaaprobowane przez agencje ds. leków 
w Stanach Zjednoczonych (Food and Drug Administration, FDA) i Unii Europejskiej (European 
Medicines Agency, EMA) do użycia w badaniach klinicznych poprzedzających rejestrację tej me-
tody jako technologii medycznej. 

Konieczne jest także zapewnienie lekarzowi możliwości analizowania takiego ogromnego 
zbioru danych. Pomocnym może być tutaj program wychwytujący jedynie odbiegające od normy 
zachowania pacjenta (brak przyjmowania leków) lub stan jego zdrowia wymagający interwencji. 
Dodatkowo, czujniki rejestratora medycznego mogą monitorować stan pacjenta, odpowiedź jego 

35 M. M. Baig, H. GholamHosseini, Wireless remote patient monitoring in older adults, Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 35th 
Annual International Conference of the IEEE, 2013, s. 2429. Pobrano z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6610030 (20.08.2014).
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organizmu na konkretną, przyjętą dawkę leku. Lekarz ma więc możliwość analizowania współ-
zależności między przyjętą przez pacjenta dawką leku, a jego tętnem, oddechem i poziomem 
aktywności fizycznej. Po każdorazowym zebraniu danych, dzięki możliwościom komunikacyjnym 
telefonów komórkowych lub komputerów, są one umieszczane na serwerze, co umożliwia lekarzo-
wi ich przestudiowanie. Dzięki zastosowaniu takiej technologii pacjent może otrzymać zalecenie 
zmiany leku lub jego dawkowania36.

Kolejna próba diagnostyki medycznej wykorzystująca nowoczesne technologie, polega na 
wszczepieniu programowalnego bionanochipa (programable-bio-nano-chip), który może wykrywać 
choroby serca lub markery nowotworowe z próbki śliny pacjenta. Wszczepienie takiego chipa do 
ciała pacjenta, mogłoby zapewnić system wczesnego powiadamiania o tych chorobach, na długo 
przed odkryciem jakichkolwiek symptomów przez pacjenta37. Jednak, aby społeczeństwo mogło 
przyjąć wszystkie powyższe udogodnienia w sektorze usług medycznych, niezbędne jest rozwią-
zanie problemów związanych z ochroną prywatności osób z nich korzystających. Dostawca tego 
typu usług musi jasno przedstawić cel, częstotliwość i rodzaj szczegółowych osobistych informacji, 
które będą śledzone oraz krąg podmiotów mających dostęp do tych danych. Należy zapewnić bez-
pieczne przekazywanie danych wrażliwych między użytkownikiem końcowym i dostawcą usług38. 

IV.	Szanse	i	zagrożenia
Internet rzeczy może podnieść jakość życia ludności, spowodować powstanie nowych przed-

siębiorstw, a także rozwój już istniejących. Może także wpłynąć na stworzenie nowych miejsc pra-
cy. To wszystko może w przyszłości przyczynić się do wzrostu konkurencyjności poszczególnych 
państw39. Jedną z głównych korzyści jego wprowadzania jest szybsze dostosowanie procesów 
biznesowych do aktualnych warunków zewnętrznych. Możliwe jest to dzięki bezpośredniemu 
wykryciu zdarzeń lub analizie w czasie rzeczywistym danych z czujników40. 

Internet rzeczy sprzyja rozwojowi gospodarki, poprzez powstanie nowych produktów i do-
skonalenie jakości usług. Siłą napędową łączenia przedmiotów w sieci jest chęć wygenerowania 
wartości dodanej. Z perspektywy przedsiębiorcy wartość dodana może wynikać ze zwiększonych 
przychodów albo ze zmniejszonych kosztów. Dodatkowe zyski wynikające z podłączania rzeczy 
do Internetu mają swoje źródło w zwiększonym wykorzystaniu zasobów, zwiększonej wydajności 
pracowników, lepszym zarządzaniu logistyką (optymalizacja dostaw), większym doświadczeniu 
konsumentów i rosnącej wydajności wydatków na badania i rozwój41.

Dla konsumentów szansą wynikającą z zastosowania Internetu rzeczy jest możliwość spraw-
dzania przez nich istotnych parametrów (m.in.: ceny, jakości, specyfikacji technicznej) dotyczących 
oferowanych przez przedsiębiorców produktów i usług w czasie rzeczywistym. Sprzyja to wzro-
stowi konkurencji pozacenowej, powstają nowe możliwości sprawdzania i porównywania ofert. 

36 P. Murray, No More Skipping Your Medicine – FDA Approved First Digital Pill, „Forbes”, 8.9.2012. Pobrano z: http://onforb.es/PHcZO8 (20.08.2014); 
M. Chorost, The Networked Pill, „MIT Technology Review”, 20.03.2008. Pobrano z: http://www.technologyreview.com/news/409773/the-networked-pill/ 
(20.08.2014).
37 P. Murray, No More...
38 Inspiring the Internet…, s. 13.
39 Komunikat Komisji…, s. 3.
40 O. Vermesan i inni, Internet of Things…, s. 80.
41 Raymond James & Associates, The Internet…, s. 4.
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Rozwój Internetu rzeczy otwiera wiele możliwości, jednakże z rozwojem tym wiąże się również 
ryzyko. Wdrażanie tej koncepcji w praktyce stanowi wyzwanie techniczne i społeczne42. Kluczowym 
aspektem jest przy tym zarządzanie danymi. Biorąc pod uwagę świat przedmiotów podłączonych 
do sieci i stale wymieniających różne rodzaje informacji, wielkość generowanych danych i liczba 
procesów związanych z opracowaniem tych danych jest krytyczna. Proliferacja stron internetowych, 
aplikacji graficznych i wideo, sieci społecznych, urządzeń mobilnych, wszechobecnych czujników 
itp. jest faktem. Są one zdolne, według danych prezentowanych przez IBM, do tworzenia ponad 
2,5 tryliona bajtów dziennie. Aby określić jaka jest to wielkość, należy podkreślić, że 90% danych 
na świecie zostało stworzonych w ciągu ostatnich dwóch lat. Dlatego największym wyzwaniem 
Internetu rzeczy nie będzie przechowywanie tych wszystkich danych, a ich przetwarzanie i ge-
nerowanie wniosków. Big data wymaga zastosowania wyjątkowych technologii, aby efektywnie 
przetwarzać duże ilości niekonwencjonalnych, nieustrukturalizowanych danych w akceptowalnym 
czasie. W długim okresie szansą dla bezprzewodowej komunikacji czytników jest wzrost mocy 
obliczeniowej technologii M2M43.

Rozwój nowych zastosowań Internetu przedmiotów musi iść w parze z zaufaniem do niego 
oraz z zapewnieniem obywatelom gwarancji dotyczących niewykorzystywania przez niepowołane 
osoby informacji generowanych w sieci. W Unii Europejskiej poszanowanie prywatności i ochrona 
danych osobowych mają charakter praw podstawowych44. Bez zaufania obywateli do tego systemu 
nie jest możliwe wykorzystanie w pełni jego potencjału. Bezpieczeństwo można zapewnić przez 
umożliwienie jednostce odłączenia się od sieci w każdym momencie. Aplikacje mobilne, takie 
jak Facebook, Google czy Groupon śledzą lokalizację swoich użytkowników w celu zapewnienia 
wartości dodanej. Działa to zgodnie z podstawową zasadą, wedle której użytkownik udostępnia 
część swojej prywatności w zamian za wartościowe informacje. W takiej sytuacji dla użytkownika 
jest oczywiste, że informacje dotyczące jego lokalizacji są śledzone. Jednak są przypadki, w któ-
rych dla odbiorcy nie jest oczywiste, jakie informacje na jego temat i w jakim czasie są zbierane. 
Dzieje się tak na przykład, gdy aplikacje takie działają podczas użytkowania urządzeń na inne 
potrzeby, gdy urządzenia te są nieaktywne lub gdy użytkownik zapomni ich wyłączyć. Mogą z tego 
wynikać poważne konsekwencje, gdy takie informacje są przykładowo powiązane z serwisami 
społecznościowymi, jak Facebook, czy Twitter. W skrajnych przypadkach nieuprawniony dostęp do 
takich informacji może być wykorzystany do popełnienia przestępstwa przeciwko użytkownikowi 
aplikacji. Ludzie będą odrzucać Internet rzeczy tak długo, jak długo nie zdobędzie on zaufania, 
że jego wykorzystywanie nie będzie powodować poważnego zagrożenia dla prywatności45. 

Przez pojęcie bezpieczeństwa danych rozumie się bezpieczeństwo informacji zbieranych 
przez urządzenia podłączone do sieci. To, co z jednej strony może być rozpatrywane jako ko-
rzyść z zastosowania nowoczesnej technologii, z drugiej – może być traktowane jako zagrożenie. 
Przykładowo, informacja dotycząca miejsca przebywania danej osoby może być bardzo pożądana 
w przypadku, gdyby osoba ta zaginęła. Jednak udostępnienie informacji o miejscu przebywania 
danej osoby osobom niepowołanym może być odbierane przez nią jako narażenie jej prywatności 
na szwank. Zagwarantowanie bezpieczeństwa informacji wiąże się ze spełnieniem kilku wymagań. 
42 F. Mattern, C. Floerkemeier, From the…, s. 1.
43 O. Vermesan i inni, Internet of Things…, s. 82 i 86.
44 Art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, 30.03.2010, Dz. Urz. UE C 83/389.
45 L. Atzori, A. Iera, G. Morabito, The Internet…, s. 2801.
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Informacja musi być dostępna dokładnie wtedy, kiedy jest ona potrzebna. Musi być ona poufna. 
To jej właściciel lub dysponent ma decydować o tym, które osoby, grupy lub organizacje są upra-
wione, aby uzyskać do niej dostęp46. Prywatność z jednej strony obejmuje ukrywanie danych 
osobowych, z drugiej zaś – powinna ona umożliwiać kontrolowanie tego, co dzieje się ze zbiera-
nymi informacjami47. Dla bezpieczeństwa informacji, integralność danych musi być zapewniona. 
Konieczne jest by informacje były precyzyjne, autentyczne, aktualne i kompletne. Wydaje się, że 
infrastruktura wykorzystywana obecnie do zabezpieczania serwisów internetowych jest niewy-
starczająca do zarządzania usługami Internetu rzeczy48. 

V.	Podsumowanie
Internet rzeczy przeszedł etap koncepcyjny. Pomimo że jest on w fazie wczesnego rozwo-

ju, w dalszym ciągu pozostaje niejasne, co się stanie, kiedy rzeczy, domy i całe miasta zaczną 
funkcjonować i komunikować się „inteligentnie” bez ludzkiej świadomej ingerencji. Samo pojęcie 
Internetu rzeczy nie jest jeszcze precyzyjnie zdefiniowane. Dlatego też trudno jest stwierdzić, ja-
kie są granice tej koncepcji. Trudno jest określić jednoznacznie, które technologie mieszczą się 
w jego zakresie, a które są z niego wykluczone. 

Internet rzeczy powoduje, i w jeszcze większym stopniu będzie powodował w przyszłości, 
gwałtowny wzrost skali i złożoności funkcjonujących systemów informatycznych i komunikacyjnych. 
Bez wątpienia, jego główną siłą jest ogromny wpływ, jaki może on wywrzeć na codzienne życie 
i zachowania potencjalnych użytkowników, zarówno prywatnych, jak i korporacyjnych. Z punktu 
widzenia konsumentów może on wywierać wpływ na wszystkie dziedziny życia, m.in. w zakre-
sie: rozwoju technologicznego w obrębie domu, opieki zdrowotnej, codziennej pomocy w życiu 
osobom starszym (assisted living) i wspomagania procesu uczenia się. Natomiast w odniesieniu 
do przedsiębiorców może on wpłynąć m.in. na: automatyzację produkcji przemysłowej, logistykę, 
zarządzanie poszczególnymi procesami i zarządzanie przedsiębiorstwem oraz transport, przez 
rozwój inteligentnego systemu transportu ludzi i towarów.

Wraz ze wzrostem liczby urządzeń podłączonych do sieci wzrasta możliwość wykorzystywa-
nia technologii pozwalającej na łączenie się nie tylko ludzi, lecz także przedmiotów między sobą, 
oraz przedmiotów z ludźmi. Internet staje się statycznym archiwum informacji, a nawet dynamicz-
nie rozwijającym się interaktywnym systemem, w którym przedmioty wzajemnie się rozpoznają. 
Otrzymują one „inteligencję”, dzięki możliwości udostępniania danych o sobie i dostępowi do 
informacji zbieranych przez inne rzeczy.

46 K. Karimi, G. Atkinson, What the Internet of Things (IoT) Needs to Become a Reality, White Paper, 2013, s. 12 i 14. Pobrano z: http://www.freescale.
com/files/32bit/doc/white_paper/INTOTHNGSWP.pdf (20.08.2014).
47 S.F. Gürses, B. Berendt T. Santen, Multilateral Security Requirements Analysis for Preserving Privacy in Ubiquitous Environments, [w:] B. Berendt, 
E. Menasalvas (ed.), Workshop on Ubiquitous Knowledge Discovery for Users, 2006, s. 51–64, [za:] R.H. Weber, Internet of Things – New security and 
privacy challenges, Internet of Things…, Computer Law & Security Review”, 26/2010, s. 24. 
48 K. Karimi, G. Atkinson, What the…, s. 14.
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Streszczenie
W artykule podjęto próbę uzasadnienia dla koncentracji sektora telekomunikacyjnego wobec po-
trzeby stymulacji sektorowej konkurencji infrastrukturalnej. W pierwszej części ukazano teoretyczne 
podstawy koncentracji w procesie gospodarowania i rolę regulacji w takich warunkach. W drugiej 
– wskazano na regulację asymetryczną i deregulację jako sposoby zarządzania zasobami sektora 
telekomunikacyjnego. W trzeciej części przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu rozwoju 
konkurencji infrastrukturalnej w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce.

Słowa	kluczowe: regulacja; koncentracja rynkowa; konkurencja infrastrukturalna.

I.	Wprowadzenie
Mimo znaczącej dawki kontrowersyjności i sprzeczności z elementarnymi przesłankami teorii 

ekonomii, początek transformacji sektora telekomunikacyjnego w wielu gospodarkach rynkowych, 
w tym w gospodarce Polski, rozpoczął się od stworzenia czasowego monopolu. Argumentacja 
przemawiająca za tego typu decyzjami politycznymi bazowała głównie na konieczności stworzenia 
korzystnych warunków zakupu prywatyzowanego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego przez 
inwestorów (zagranicznych). Tworzenie instytucji regulacyjnych i antymonopolowych odłożono 

* Adiunkt w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie; e-mail: renatasliwa@gmail.com.
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na kolejny etap reform sektorowych. Prawne usankcjonowanie istnienia silnej koncentracji ryn-
kowej w warunkach zasiedziałego monopolu telekomunikacyjnego, przy braku silnych i konse-
kwentnych regulacji, skutkowało cenami wyższymi niż te w konkurencji czy zawyżonymi zyskami 
przedsiębiorstw monopolistycznych. Mimo znaczących przychodów państwa z prywatyzowanych 
przedsiębiorstw, wysokie ceny monopolowe i brak subsydiowania biedniejszych odbiorców usług 
obniżyły popyt społeczeństwa i inwestycje prywatnych przedsiębiorstw. Gospodarka natomiast 
obciążona została niedorozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej1.

Przyjmowana w poszczególnych krajach sekwencja reform sektora telekomunikacyjnego, 
szczególnie w odniesieniu do prywatyzacji i wprowadzania konkurencji, w zasadniczy sposób 
determinuje dalszy rozwój telekomunikacji w tych gospodarkach2.

Nawet niedoskonała konkurencja jest wskazywana jako struktura umożliwiająca wzmocnie-
nie tempa rozbudowy infrastruktury sieciowej. Pojawianie się w sektorze nowych przedsiębiorstw 
stwarza dla przedsiębiorstwa dominującego skuteczniejsze bodźce do rozwijania sieci niż wów-
czas, gdy działało ono jako monopol. Konkurencja uważana jest zatem za właściwe narzędzie 
rozwijania usług i infrastruktury w sektorze3.

Urzędy regulacyjne, stając wobec problemów efektywności i zapewnienia powszechnej 
dostępności usług, podejmowały próby wprowadzania konkurencji na pewne obszary sektora. 
Przykładami tego typu działań były regulacyjne nakazy wprowadzenia dodatkowego przedsię-
biorstwa telekomunikacyjnego, rozdział działalności w ramach telefonii lokalnej od innych rynków 
konkurencyjnych (telefonii międzymiastowej)4 i inne.

W przypadku, gdy operator zasiedziały kontroluje dostęp do infrastruktury, ustanowienie 
efektywnych regulacji międzyoperatorskich jest warunkiem wstępnym konkurencji. Występuje 
jednak konflikt między celami regulacyjnymi dotyczącymi zapewnienia efektów rynkowych, takich 
jakie dostarczyłaby konkurencja, dostępem do sieci w każdym czasie i tworzeniem odpowiednich 
bodźców do redukcji kosztów i ekspansji sieci. Mechanizm regulacyjny ustalający cenę, np. na 
poziomie kosztów przeciętnych, pobudza efektywność alokacyjną, eliminując jednakże bodźce 
do redukowania kosztów w długim okresie poprzez zwiększone inwestycje. Ustalanie cen nato-
miast, na jakiś okres, powyżej kosztów przeciętnych, pozwala firmom korzystać z wygenerowa-
nych zysków, tworząc w ten sposób bodźce do redukcji kosztów w długim okresie, ale kosztem 
efektywności alokacyjnej5.

Regulatorzy stanęli przed wyzwaniem takiego uformowania prawa, które nie dopuszczałoby 
do zawłaszczania lub przejmowania zysków przedsiębiorstwa prywatnego (wskutek nakładania 
nadmiernych kar regulacyjnych) oraz umożliwiało podejmowanie swobodnych decyzji o efektyw-
nym inwestowaniu i zatrudnianiu. W tym celu prawny reżim regulacyjny musiałby być nastawio-
ny na zapewnienie efektywności, tj. takiej kontroli cen, aby ich poziom był bliski poziomowi cen 

1 R.G. Noll, Uwagi o prywatyzacji przemysłów infrastrukturalnych, [w:] A. Surdej (red.), Analiza ekonomiczna w polityce publicznej, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 68; M. Raczyński, Reformy sektora telekomunikacyjnego w Polsce. Pobrano z; http://mikroekonomia.net/system/
publication_files/856/original/28.pdf?1315220032.
2 C. Fink et al., An assessment of telecommunications reform in developing countries, „Policy Research Working Paper”, The World Bank, WPS 2909, 
2002, s. 9–10.
3 R.G. Noll, Uwagi o prywatyzacji..., s. 69.
4 Ibidem, s. 71–76.
5 J.J. Laffont, P. Rey, J. Tirole, Network Competition: I. Overview and non-discriminating pricing, „The Rand Journal of Economics” 1998, Vol. 29, 
No. 1, s. 1–37.
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w warunkach konkurencji. Ważnym wymogiem w stosunku do regulacji, w celu stworzenia klimatu 
sprzyjającego inwestycjom, jest stabilność i przewidywalność polityki regulacyjnej6.

Mechanizmy regulacji ex post mają dostarczać skuteczniejszych bodźców do innowacji, co 
najmniej dla przedsiębiorstwa zasiedziałego. Opóźnienia wywoływane przez regulację wyprze-
dzającą (ex ante) wstrzymują działania innowacyjne przedsiębiorstwa zasiedziałego poprzez 
ułatwianie naśladownictwa (imitacji) przez firmy konkurujące. Dla nowo wchodzących firm bodźce 
do innowacji mogą być silniejsze w warunkach asymetrycznej innowacji. Może zatem zachodzić 
społeczna wymiana między innowacjami generowanymi przez operatora zasiedziałego i innowa-
cjami kreowanymi przez firmy nowo wchodzące na rynki7.

Artykuł zmierza do uzasadnienia koncentracji sektora telekomunikacyjnego w związku z po-
trzebą stymulacji sektorowej konkurencji infrastrukturalnej. U podstaw przedstawionej argumentacji 
leży hipoteza sprowadzająca się do twierdzenia, że potrzeba stymulacji konkurencji infrastruktu-
ralnej wymaga pewnej formy koncentracji w sektorze telekomunikacyjnym. 

II.	Zjawisko	koncentracji	w	procesie	gospodarowania
Monopol jest źródłem statycznej nieefektywności (przy danych kosztach/technologii). Mechanizm 

kształtowania się cen w warunkach monopolu (ceny powyżej poziomu kosztów marginalnych) 
skutkuje stratami dobrobytu. Stąd, w warunkach rynkowych zdominowanych przez podmiot lub 
podmioty o pozycji monopolistycznej można doszukiwać się istnienia odwrotnej relacji między za-
kresem siły rynkowej podmiotu a wielkością dobrobytu (statycznego). Siła rynkowa jako zdolność 
firm do podwyższania cen powyżej kosztów marginalnych powoduje straty dobrobytu zarówno 
analizowane przez pryzmat występowania nieefektywności alokacyjnej, jak i może prowadzić do 
nieefektywności produkcyjnej i dynamicznej. Znacząca koncentracja siły rynkowej (w największym 
stopniu w monopolu), chroniona przed konkurencją, nie tylko prowadzi do kształtowania zbyt 
wysokich cen, lecz także zbyt wysokich kosztów funkcjonowania czy zbyt ograniczonej działal-
ności innowacyjnej. Nie jest jednak pewne czy odwrotna relacja między natężeniem siły rynkowej 
i utratą dobrobytu społecznego zachodzi wyraźnie w przypadku nieefektywności produkcyjnej 
i dynamicznej. Możliwości korzystania z pewnej siły rynkowej i generowania przez to większych 
zysków mogą być bowiem ważnym bodźcem do inwestowania i innowacyjności. Pozbawienie 
przedsiębiorstw szans zaakomodowania rezultatów podjętych inwestycji pozbawia je motywacji 
do dalszego podejmowania tego typu działań, a konsumentów pozostawia bez szans na korzyści 
wypływające z niższych kosztów, wyższej jakości dóbr, nowych typów dóbr itd.

Wskazuje się zatem często na występowanie zależności pomiędzy podejściem ex ante i ex post. 
Podejście ex post rozpatrywane dla danych warunków co do jakości, technologii, oferowanego 
asortymentu dóbr, prowadzi do eliminacji siły rynkowej w celu obniżenia cen i zwiększenia efek-
tywności alokacyjnej. Podejście ex ante do problemu ujawniającej się na rynku siły gospodarczej 
koncentruje się na neutralizacji bodźców przedsiębiorstw do poprawy jakości oferowanych dóbr 
i stosowanej technologii8.

6 R.G. Noll, Uwagi o prywatyzacji…, s. 70–71.
7 M. Bourreau, P. Dogan, Regulation and innovation in the telecommunications industry, „Telecommunications Policy” 2001, Vol. 25, No. 3,  
s. 167–184.
8 M. Motta, Competition Policy. Theory and Practice, Cambridge University Press, New York 2009, s. 39.
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M. Motta argumentuje na rzecz umożliwienia przedsiębiorstwom zachowania pewnej siły 
rynkowej właściwej dla rozwijania inwestycji i działalności badawczo-rozwojowej, tak długo jak 
firma działa w ramach przyjętych zasad prowadzenia tego typu biznesu. Zatem, promowana przez 
M. Motta polityka konkurencji nie tyle ma się koncentrować na zwalczaniu monopoli jako takich, 
ile na eliminowaniu takich monopoli, które niszczą konkurencyjny proces gospodarowania9.

Branże sieciowe mają ukryty potencjał do koncentrowania siły rynkowej (działań promono-
polistycznych) co najmniej na skutek takich cech sektora, jak: istnienie biernej klienteli (klienci 
są przyzwyczajeni do dotychczasowej firmy i mimo niekorzystnej oferty nie zmieniają operatora), 
umożliwianie łączenia zakupów różnych usług w jednej firmie i w ten sposób przenoszenia się 
monopolu na rynki powiązane, dokonywanie zakupów usług przez detaliczne przedsiębiorstwa 
konkurencyjne na rynku hurtowym jedynie od przedsiębiorstwa zasiedziałego i w ten sposób 
umożliwianie wywierania presji antykonkurencyjnej przez przedsiębiorstwo zasiedziałe10.

Telekomunikacja – sektor sieciowy, będący przykładem granicznym wytwarzania dóbr pub-
licznych i prywatnych, funkcjonowała już w okresie działalności przedsiębiorstw państwowych, 
w warunkach zarządzania przez rynek, a także współobecności państwa i rynku. Przedsiębiorstwa 
telekomunikacyjne oraz konsumenci usług telekomunikacyjnych doświadczyli konsekwencji wy-
nikających z różnych form alokacji zasobów w tym sektorze. Znane są w literaturze przedmiotu 
uzasadnienia obecności państwa wynikające z analizy dóbr publicznych oraz analizy przypadków 
ułomności rynku. Nie dają one jednak dostatecznej podstawy do twierdzenia o zasadności wza-
jemnego zastępowania się państwa i rynku w przypadku generowania i dostarczania granicznych 
dóbr publicznych i prywatnych. W. Baumol eksponuje kryteria pozwalające przeprowadzić ocenę 
rynku lub państwa w procesie wytwarzania i zaopatrywania w dobra, stanowiące przypadki gra-
niczne dóbr publicznych i prywatnych, tj. usługi telekomunikacyjne. 

Pierwszym kryterium jest efektywność. Jednak analiza tego kryterium dostarcza zarówno 
dowodów na rzecz braku motywacji do działań proefektywnościowych w zarządzaniu przedsię-
biorstwem państwowym, jak i na rzecz jej braku w wielkich zbiurokratyzowanych korporacjach 
działających na warunkach przedsiębiorstwa prywatnego (brak wzrostu płac za wyniki, brak łącz-
ności między ocenami efektów pracy kadry zarządzającej a wynikami firmy, możliwość wdrożenia 
„miękkiego ograniczenia budżetowego” firmy). 

Kolejnym kryterium jest występowanie w działalności przedsiębiorstw prywatnych pokusy 
nadużycia, rozumianej jako angażowanie na rzecz korzystnych dla siebie działań zasobów infor-
macyjnych niedostępnych dla innych, przy jednoczesnym przerzucaniu na innych ewentualnych 
strat11. Negatywne konsekwencje płynące z występowania w sektorze przedsiębiorstw prywatnych 
pokusy nadużycia niejednokrotnie znacznie przewyższają koszty społeczne generowane przez 
nieefektywność występującą w sektorze regulowanym czy w inny sposób stymulowanym decy-
zjami organów publicznych. Wysokie prawdopodobieństwo ujawnienia się pokusy nadużycia na 
pewnych obszarach działalności gospodarczej wskazuje na rozwiązanie drugie-po-najlepszym 
jako sposób na neutralizowanie takich niekorzystnych zjawisk i cech procesów gospodarowania, 
jak: silna immanentna skłonność do maksymalizacji zysków kosztem interesu społecznego czy 

 9 Ibidem, s. 40.
10 R.G. Noll, Uwagi o prywatyzacji…, s. 71.
11 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003.
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nieefektywność działania wynikająca z generowania renty monopolistycznej. Istnienie pokusy 
nadużycia w działalności, w której przedsiębiorstwo posiada dominującą pozycję rynkową, zwią-
zane jest bezpośrednio z brakiem bodźców. Dlatego włączenie się sektora publicznego w tego 
typu działalność gospodarczą (poprzez regulacje) może obniżyć pokusę nadużycia, ale często 
kosztem efektywności działania. Rozwiązaniem optymalnym jest przeważnie wypracowanie jakiejś 
formy kompromisu między pokusą nadużycia a efektywnością. Podejście państwa do problemu 
(naturalnie) monopolistycznych obszarów gospodarki nie sprowadza się jedynie do rozwiązania 
dylematu własność prywatna czy własność państwowa. Polityka państwa wobec przedsiębiorstw 
naznaczonych dużym potencjałem zmian w kierunku monopolistycznym obejmuje, obok ustana-
wiania własności państwowej, zezwalanie na monopol z bezpośrednią regulacją12.

Na obszarach gospodarki, na których skłonność przedsiębiorstw do koncentracji jest wyso-
ka, ale jednocześnie z pewnych względów może być pożądana, państwo prowadzi zróżnicowane 
działania regulacyjne. Ta forma obecności państwa, silnie wpływając na otoczenie przedsiębior-
stwa, determinuje istotnie jego zyski i perspektywy rozwoju. 

III.	Regulacja	asymetryczna	i	deregulacja	 
wobec	rozwoju	infrastruktury	szerokopasmowej

Regulacje oddziałują na zachowania firm dotyczące inwestowania poprzez zmianę alokacji 
ryzyka między udziałowcami firm i klientami oraz poprzez regulację cen w kolejnych okresach 
regulacyjnych w odniesieniu głównie do kosztów, które firma może odzyskać w ramach danego 
schematu regulacyjnego. Proces inwestowania bardziej obarczony ryzykiem w danej branży 
(m.in. z powodów szoków technologicznych, długiego okresu konstrukcji projektu inwestycyjne-
go, znaczących zmian popytu) czyni regulację, a szczególnie regulację bodźcową, w większym 
stopniu podatną na demotywacyjne pobudki. 

Reakcje firmy w sprawach decyzji inwestycyjnych zależą tak od struktury rynkowej danej 
branży, jak i od charakteru zachodzących w niej zmian. Przykładowo, potrzeba prowadzenia 
ciągłych inwestycji w sektorach podlegających silnemu rozwojowi w dużej mierze powstrzymuje 
oportunizm regulacyjny13.

Znacząca dekoncentracja siły gospodarczej nagromadzonej na rynkach usług telekomunika-
cyjnych w Polsce została dokonana za pomocą regulacji asymetrycznej. W warunkach określo-
nych jako wyjściowe (integracja pionowa, inne niż efektywnościowe kryteria działania, szerokie 
możliwości blokowania wejść nowych operatorów), charakteryzujących warunki sektora telekomu-
nikacyjnego w Polsce, samoistne wykształcenie się efektywnej konkurencji na rynkach telekomu-
nikacyjnych było w dużym stopniu niemożliwe. Zarysowała się potrzeba wprowadzenia regulacji 
asymetrycznej, w ramach której operator zasiedziały był obciążany obowiązkami wynikającymi 
z ustaw lub decyzji regulacyjnych. Nowo wchodzące na rynek przedsiębiorstwa funkcjonowały 
natomiast na mniej restrykcyjnych zasadach regulacyjnych lub były wręcz chronione. Najczęściej 
stosowane formy asymetrycznej regulacji w sektorach telekomunikacyjnych polegały na: utrzymy-
waniu cen podstawowych połączeń lokalnych na poziomach sztucznie zaniżonych, geograficznym 

12 W. Baumol, W kierunku teorii przedsiębiorstwa publicznego, [w:] A. Surdej (red.), Analiza ekonomiczna w polityce publicznej, Wydawnictwo Naukowe 
Scholar, Warszawa 2012, s. 54, 62.
13 G. Guthrie, Regulating infrastructure: the impact on risk and investment, „Journal of Economic Literature” 2006, Vol. 44, No. 4, s. 925–972.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 8(3)

Renata Śliwa            Zjawisko koncentracji rynkowej w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce…76

uśrednianiu cen nieuwzględniającym odpowiednich różnic w kosztach produkcji, obciążaniu 
operatora zasiedziałego obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa związanego z zapasami po-
jemności na łączach (carrier-of-last-resort; obsługujący odbiorców swoich oraz konkurencyjnych 
operatorów, którzy potrzebują większych pojemności), zobowiązaniu operatora zasiedziałego do 
odpowiednio wczesnego ujawniania konkurencyjnym operatorom informacji związanych z pla-
nami nowych ofert usługowych. Utrzymywanie takiej asymetrii w dłuższej perspektywie może 
prowadzić do poważnych strat społecznych, często słabo mierzalnych empirycznie. Poświęcanie 
efektywności na rzecz sprawiedliwości, co stanowi cel asymetrycznej regulacji, nie zawsze jest 
konieczne. Niebezpieczeństwa, z jakimi związane jest stosowanie asymetrii regulacyjnej, wyni-
kają przeważnie z generowania niepożądanych bodźców dla operatorów zarówno zasiedziałych, 
jak i nowo wchodzących (mierności czy opieszałości działania)14. Tabela 1 obrazuje zestawienie 
wpływu konkurencji i asymetrii regulacyjnej na cel producenta i konsumenta15. 

Tabela	1.  Zestawienie potencjalnych skutków wprowadzenia konkurencji oraz stosowania regulacji 
asymetrycznej w kontekście osiągania celu producenta i konsumenta 

Warunki	
ekonomiczne	

Wpływ	na	cel	producenta	 Wpływ	na	cel	konsumenta	

Konkurencja operator zasiedziały, nawet dbający o jak 
najniższe koszty, może nie sprostać kon-
kurencji, jeśli zostaje obciążony kosztami 
związanymi z subsydiowaniem podstawo-
wych usług (w ramach usługi powszechnej) 
oraz obsługą odbiorców wysokokosztowych 

ograniczenie braków informacyjnych 

przyczynia się do ujawniania źródeł efektyw-
nego działania firmy zasiedziałej, która, mając 
do wyboru różne opcje regulacyjne, będzie 
bardziej koncentrowała się na konkurencyj-
nej walce rynkowej z innymi operatorami niż 
na rywalizacji z regulatorem i przeciwnikami 
w postępowaniach publicznych

regulacyjny wymóg utrzymywania cen geo-
graficznie uśrednionych w warunkach kon-
kurencji skłania operatora zasiedziałego1) do 
przewidywania utraty tych odbiorców jego 
usług, dla których regulowane ceny są na 
poziomie znacznie przewyższającym koszty 
świadczonych im usług 

eliminuje bodźce operatora zasiedziałego 
dotyczące ponoszenia społecznie niepożą-
danych wydatków (przekonania regulatora 
o szkodliwości społecznej otwierania wejścia 
na rynek) oraz bodźce operatorów nowo 
wchodzących dotyczące wydatków na lob-
bing za otwarciem rynku

raz wprowadzona konkurencja może być 
nieodwracalna w ramach wybranych rynków, 
a elastyczność regulatora w formułowaniu 
polityki sektorowej może zostać ograniczona 

umożliwia implementację przez regulatora 
ważnych rozwiązań, ale trudnych do wdro-
żenia w warunkach braku konkurencji 

pojawiają się trudności z dostarczaniem usług 
powszechnych2) i wyrównywaniem cen do po-
ziomu przeciętnego dla całego obszaru kraju

14 D.E.M. Sappington, D.L. Weisman, Designing incentive regulation for the telecommunications industry, AEI Studies in Telecommunications Deregulation, 
The MIT Press & the AEI Press, Cambridge, Massachusetts, Washington DC, 1996, s. 205–231.
15 R. Śliwa, Rozbieżność celu producenta i konsumenta na przykładzie rynku telekomunikacyjnego w Polsce, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” 
2011, 3-4/, s. 33–39.
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Warunki	
ekonomiczne	

Wpływ	na	cel	producenta	 Wpływ	na	cel	konsumenta	

Konkurencja 
cd.

obniżenie faktycznych kosztów operacyjnych 
nawet mimo wzrostu potencjalnie minimal-
nych kosztów produkcji3) 

regulacyjny obowiązek utrzymywania cen 
geograficznie uśrednionych w warunkach 
konkurencji, prowadzi do obniżania jakości 
świadczonych usług dla odbiorców, których 
obsługa jest wysokokosztowa4) 

 zasadność wysokich zysków operatora za-
siedziałego uwiarygodnia się

Regulacja 
asymetryczna 

nowo wchodzący operatorzy chronieni we 
wczesnych fazach rozwoju mają duże szanse 
stać się silnymi i skutecznymi konkurentami 

strata społeczna wynikająca z podejmowa-
nia decyzji o zakupie na bazie relatywnych 
cen, które nie odzwierciedlają relatywnych 
kosztów produkcji (zakaz regulacyjny ob-
niżania cen przez operatora zasiedziałego 
w warunkach jego faktycznego działania przy 
niższych kosztach marginalnych skutkować 
może tym, że odbiorcy kupują tańsze usługi 
od operatorów konkurencyjnych, których 
koszty marginalne są wyższe)

zbyt długotrwała ochrona, ograniczająca 
możliwości dojrzewania firm do trudnych 
warunków konkurencji może zniekształcić 
rynek, a konieczność ochrony utrwalić 

operator zasiedziały jest ograniczony co do 
obniżania cen swoich usług5)

następuje ograniczenie informacji, które daje 
konkurencja na temat sprawności i różno-
rodnych możliwości działania operatora 
zasiedziałego 

dążenie regulatora w kierunku znacznego 
ograniczania udziałów operatora zasiedzia-
łego może skutkować zniechęceniem opera-
torów konkurencyjnych do zdobywania zbyt 
dużych udziałów rynku6)

nakaz ogłaszania przez operatora zasie-
działego planów ofertowych konkurentom7)

operator zasiedziały ograniczany jest poli-
tyką zmniejszania jego udziałów rynkowych 
w ten sposób, że tłumione są jego bodźce 
do zdobywania czy utrzymywania udziałów 
rynkowych8); efekt długoterminowy regulacji

1) Gdy nowo wchodzący operatorzy mogą obsługiwać jakikolwiek segment rynku po zderegulowanych cenach.
2) Podstawowa usługa połączenia lokalnego w sieci stacjonarnej.
3) Utrzymujące się lub wzrastające udziały rynkowe nowych uczestników rynku mogą świadczyć o większej dbałości nowych operatorów o koszty 
i wyższy standard świadczonych usług niż u operatora zasiedziałego.
4) Operator zasiedziały przewiduje odchodzenie tych odbiorców usług do konkurencji.
5) Generuje to niedoskonałości związane z tym, że kupowane usługi nie są świadczone po najniższych możliwych kosztach.
6) Powód – wynagrodzenie za zaciekłą walkę rynkową, jaką jest konkurencja na równych warunkach z operatorem zasiedziałym, nie jest zachęcające.
7) Umożliwianie monitorowania, przeglądania i wszczynania formalnych roszczeń przez konkurencję zniechęcające do innowacyjności.
8) Walka operatora zasiedziałego o udziały rynkowe poprzez obniżanie cen, wprowadzanie nowych usług naraża go na dalsze asymetryczne ograni-
czenia regulacyjne. Zaprzestanie starań o utrzymywanie i/lub zdobywanie udziałów rynkowych oznacza ich utratę na rzecz konkurencji i w ten sposób 
uwalnianie się od uciążliwości regulacyjnych. Nawet zmniejszona restrykcyjność regulacyjna może zawsze zostać przywrócona (czy zachęcanie do 
wchodzenia nowych przedsiębiorstw wzmożone), gdy operator zasiedziały zdobędzie zbyt duże udziały rynkowe.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D.E.M. Sappington, D.L. Weisman, Designing incentive regulation for the telecommunications industry, 
AEI Studies in Telecommunications Deregulation, MIT Press & the AEI Press, Cambridge, Massachusetts, Washington DC 1996, s. 205–231.
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Stosowanie regulacji asymetrycznej wyjaśniane jest najczęściej jako dążenie do osiągania 
takich celów społecznych, jak powszechna usługa telefoniczna, wzmacnianie konkurencji czy 
ochrona operatorów konkurencyjnych. Najwięcej wątpliwości budzi trzecia przesłanka, w ra-
mach której pobudzanie konkurencji w warunkach regulacji asymetrycznej często prowadzi do 
naruszania równowagi między prawem odbiorcy do uzyskania usługi a prawem producenta, aby 
obsłużyć klienta. W efekcie chroniony jest producent kosztem odbiorcy. Ponadto, regulator może 
podejmować różne działania zmierzające do tego, aby konkurencyjni operatorzy wykazywali 
dobre wyniki, w obawie, że niepowodzenie tych operatorów może zostać potraktowane jako nie-
powodzenie całego przedsięwzięcia związanego z wprowadzaniem konkurencji do sektora. Ta 
wrażliwość regulatorów na ryzyko bankructwa konkurencyjnego operatora jest doskonale rozu-
miana i wykorzystywana przez nowo wchodzących operatorów. Potwierdza to dobrze widoczne 
w Polsce faworyzowanie operatorów alternatywnych. Regulacja asymetryczna wprowadzona 
tymczasowo nie musi generować niepożądanych skutków, nawet mimo kosztów, jakie za sobą 
pociąga w krótkim czasie. W długim okresie regulowanie asymetryczne może przyczynić się do 
wypracowania mocnego potencjału wytwórczego, jeśli stanie się ono platformą dla zdrowej konku-
rencji między prężnymi operatorami telekomunikacyjnymi. Taka konkurencja odbija się w zasadnie 
ponoszonych kosztach krótkookresowych. Brak jest jednak również empirycznych dowodów na 
to, że konkurencja wywołana asymetryczną regulacją skutkuje niższymi cenami dla odbiorców. 
Krótkookresowe straty na efektywności wywoływane regulowaniem asymetrycznym nie doprowa-
dziły w długim okresie do poprawy efektywności alokacyjnej. Ponadto, brak widocznych dowodów 
na szkodliwość asymetrycznej regulacji nie może wskazywać na to, że ich nie ma. Należy bowiem 
brać pod uwagę fakt, że wiele społecznych strat generowanych przez regulację asymetryczną 
jest bardzo trudno mierzalnych, szczególnie bez wnikliwej wiedzy na temat istniejącej struktury 
kosztów w sektorze czy technologicznego potencjału rozwojowego. Regulacja asymetryczna, 
stymulująca rywalizację rynkową pociąga za sobą konieczność tolerowania kosztów wyższych 
niż minimalne. Stąd niekiedy sądzi się, że konkurencja w telekomunikacji została wywołana nie 
tyle z powodu zachodzących w tym sektorze zasadniczych zmian technologicznych, ile wynikała 
z politycznie i instytucjonalnie narzucanych operatorom zachowań, które umożliwiały osiąganie 
pewnych celów przy braku presji konkurencyjnej16. 

Zobowiązania dotyczące respektowania prawodawstwa unijnego nakazują odpowiednie 
zrównoważenie działań dostarczających bodźców do inwestowania w szybki Internet szeroko-
pasmowy oraz zabezpieczeń konkurencji. Przyjmując istnienie konkurencji jako założenie nieusu-
walne, warto sięgnąć do amerykańskich doświadczeń regulacyjnych, które wskazują, że mniej 
restrykcyjna regulacja sprzyja koncentracji na rynkach świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
ale jednocześnie jest silnym bodźcem w kierunku pobudzenia konkurencji między różnorodnymi 
platformami świadczenia usług (konkurencji infrastrukturalnej)17.

Dlatego kierunek deregulacji rynków dostępu do szerokopasmowego Internetu, połączony 
z zabezpieczeniami konkurencji, wart jest głębszej dyskusji zmierzającej do określania rachunku 
korzyści i strat związanych z podejmowanymi działaniami. 

16 D.E.M. Sappington, D.L. Weisman, Designing incentive regulation…, s. 205–231.
17 D. Adamski, Regulatory support for the development of broadband access networks NGA, [w:] S. Piątek (ed.), Telecommunications Regulation 
in Poland, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania UW, Warszawa 2013.
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IV.	Konkurencja	infrastrukturalna	w	Polsce	
Na rynku stacjonarnym usług szerokopasmowych obejmującym technologię xDSL, TVK 

modem kablowy, LAN-Ethernet, WiFi/WLAN, łącza dzierżawione, dostęp bezprzewodowy FWA, 
WiMax, CDMA oraz łącza satelitarne, w Polsce w 2013 roku dominowała Telekomunikacja Polska 
z ponad 30% udziałem w rynku. Ponadto na rynku występowały UPC z 14%, Netia z niewiele 
ponad 6%, Vectra z 6,5% i Multimedia Polska z 5,9%18. 

Najwięcej przychodów na rynku usług internetowych w 2013 roku wygenerowały usługi 
świadczone z wykorzystaniem technologii xDSL (30%), następnie za pomocą modemu 2G/3G 
(prawie 27%), TVK modemu kablowego (22,4%) oraz poniżej 10% za pomocą LAN-Ethernet, 
WLAN i innych technologii. Ponad 75% odbiorców usług szerokopasmowych w technologii xDSL 
w 2013 roku to klienci TP, w dalszej kolejności Netii (14,2%). Pozostałe podmioty nie osiągnę-
ły nawet 6% udziału w tym segmencie rynku. Usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego 
świadczone na bazie technologii 2G/3G w największym stopniu zdominowane są przez czterech 
graczy, osiągających ponad 20% udziały w tym segmencie rynku (Polkomtel, PTK Centertel, P4 
i T-Mobile). Pozostali przedsiębiorcy nie osiągają 10% udziału. W świadczeniu usług internetowych 
za pomocą modemu kablowego TVK dominowały w 2013 roku: UPC (około 40% użytkowników), 
Vectra (niespełna 19%) oraz Multimedia Polska (niecałe 16%)19.

Wobec naglącej potrzeby pobudzenia konkurencji infrastrukturalnej, w tym realizacji celów 
Agendy Cyfrowej do 2020 roku, podjęte dotychczas kroki w kierunku pobudzenia rozbudowy 
alternatywnych platform dostępu szerokopasmowego w dużym stopniu skierowane zostały do 
samorządów terytorialnych. Samorządy, wyposażone w niektóre tylko zasoby niezbędne do tego 
typu zadania, miały zapewnić szkieletową sieć szerokopasmową (tzw. autostradę do miasteczek 
i wsi). W efekcie współpraca między samorządami a operatorami telekomunikacyjnymi, którym 
samorządy zleciły budowę i obsługę sieci, okazała się nieefektywna. Spowodowała przekonanie, 
że w kolejnych tak dużych przedsięwzięciach inwestycyjnych w telekomunikacyjną infrastruktu-
rę szerokopasmową powinni uczestniczyć tylko operatorzy20. Tabela 2 obrazuje najbardziej wi-
doczne problemy i najistotniejsze oczekiwania związane z rozwojem usług szerokopasmowych  
w Polsce.

18 Udział operatora pod względem liczby użytkowników Internetu stacjonarnego.
19 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku, Raport UKE, Warszawa 2014.
20 M. Jaślan, Bariera w samorządowe sieci internetowe, Regulacje i prawo. Pobrano z: www.rp.pl (25.03.2014).
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Tabela	2. Problemy i oczekiwania rynku usług dostępu szerokopasmowego w Polsce

Problemy: słabości w za-
wiązywaniu 
partnerstwa 
publiczno-pry-
watnego

brak świa-
domości 
biznesowej 
samorządów 
jako strony 
inwestującej

potrzeba 
konsolidacji 
bardzo roz-
drobnionego 
(na tle Europy) 
rynku w Polsce

brak wypra-
cowanego 
podejścia do 
wzmacniania 
konkurencji 
między platfor-
mami świad-
czenia usług 
szerokopas-
mowych

silnie determinowana 
wymogami unijnymi 
realizacja celów strate-
gii szerokopasmowej, 
przesycona wymiarem 
administracyjno-biuro-
kratycznym ze szkodą 
dla konstruktywnego 
zaangażowania naro-
dowych potencjałów 
prawno-ekonomiczno-
-technologicznych 

Oczekiwania: oparcie usług 
na infrastruktu-
rze kabli świat-
łowodowych 
(wykorzystanie 
dofinansowa-
nia ze środków 
unijnych)

wzrost zasięgu 
i liczby odbior-
ców Internetu 
szerokopas-
mowego 

przygotowanie 
operatorów 
kablowych do 
nadchodzą-
cych inwestycji 
na rynku po-
przez moderni-
zacje sieci do 
technologii 3.0

ujawnione 
możliwości 
poza regulacyj-
nych rodzajów 
polityki, tj. bez-
pośrednia 
interwencja, 
wykorzysta-
nie środków 
unijnych, za-
angażowanie 
samorządów 
terytorialnych 

próby wzmacniania 
współpracy mię-
dzypodmiotowej na 
rynku, np. specjalna 
spółka celowa (SPV), 
Narodowy Operator 
Infrastrukturalny (NOI), 
Otwarte Fundusze 
Emerytalne jako 
podmioty współfinan-
sujące budowę sieci 
szerokopasmowych

Źródło: M. Jaślan, Barierą w samorządowe sieci internetowe, Regulacje i prawo. Pobrano z: www.rp.pl (25.03.2014); Rynek dostawców internetowych 
w Polsce – nadchodzi szerokopasmowa rewolucja. Pobrano z: www.rp.pl (25.03.2014); S. Piątek, Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej, 
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011, s. 77.

Samorządy nie wykazały się sprawnością w pozyskiwaniu i stosowaniu wiedzy na temat 
pełnienia funkcji efektywnego operatora telekomunikacyjnego oraz zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania budowanych sieci pod względem technicznym i handlowym. Można wręcz stwier-
dzić porażkę samorządów w budowaniu sprawnych partnerstw publiczno-prywatnych. Operatorzy 
wygrywający przetargi organizowane przez samorządy to często małe jednostki, budujące sieci 
dostępowe zlokalizowane w miejscach, gdzie skala działalności nie pozwalała na osiągnięcie 
rentowności. Dlatego przyszłości rynku usług internetowych upatruje się w konsolidacji zarówno 
usługowej – obejmującej dostęp do Internetu, usługi telefoniczne i telewizyjne, jak i podmioto-
wej, gdyż duże podmioty mają większe możliwości osiągania korzyści skali wynikającej z siły 
rynkowej przy zakupie sprzętu oraz w negocjacjach dotyczących dystrybucji treści telewizyjnych. 
Prawdopodobne jest narastanie zjawiska przejęć drobnych dostawców usług21. Potrzeba wypra-
cowania wyższego poziomu współpracy między inwestującymi uczestnikami rynku a regulato-
rem wydaje się kluczowym obszarem zwiększenia skuteczności działań w kierunku kreowania 
i wzmacniania konkurencji infrastrukturalnej. Szczególnie w obliczu dokonującej się deregulacji 
21 Rynek dostawców internetowych w Polsce – nadchodzi szerokopasmowa rewolucja. Pobrano z: www.rp.pl; http://akcjonariatobywatelski.pl/pl/
centrum-edukacyjne/gospodarka/982,Rynek-dostawcow-Internetu-w-Polsce-nadchodzi-szerokopasmowa-rewolucja.html (25.03.2014).
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działalności Orange Polska oraz rozdrobnienia dostawców usług szerokopasmowych, z jednej 
strony, jak również konieczności zabezpieczenia konkurencji i jej pozytywnych efektów, z drugiej. 

Tabela 3 ukazuje wskaźniki koncentracji dla segmentu usług dostępu do Internetu w Polsce 
w latach 2009–2013, które potwierdzają sukcesywny spadek koncentracji rynkowej.

Tabela	3. Wskaźniki koncentracji HHI dla rynku usług dostępu do Internetu w latach 2009–2013 

Lata 2009 2010 2011 2012 2013

Poziom	HHI 1054,5 953,36 953,2 870,16 885,71
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w raportach o stanie rynków telekomunikacyjnych za lata 2009 (s. 11), 2010 (s. 9), 2011 
(s. 10), 2012 (s. 6), 2013 (s. 7).

Rynek usług dostępu do Internetu jest w Polsce rozdrobniony w porównaniu z innymi krajami 
UE. Wielkość wskaźników HHI obliczonych dla poszczególnych lat wskazuje na brak koncentra-
cji w analizowanym segmencie rynku usług telekomunikacyjnych. Mali i średni operatorzy (ISP) 
stanowią poważną siłę na rynku usług internetowych w Polsce22. 

Obok operatorów kablowych i dużych operatorów Internetu stacjonarnego (Orange, Netia), 
mali i średni ISP stanowią trzecią największą grupę inwestującą w szerokopasmową infrastruktu-
rę telekomunikacyjną (dotychczas w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
8.4). Oczekuje się od nich co najmniej równie wzmożonych działań na rzecz optymalnej alokacji 
20% środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jak w poprzednim okresie finansowania 
ze środków unijnych. Ich aktywność jest gospodarczo tym bardziej pożądana, że prowadzą ją na 
obszarach ekonomicznie słabo opłacalnych, rozbudowując teren technologicznie (dotychczas 
z wykorzystaniem sieci radiowych, ale także przygotowując sieci nowej generacji) oraz pobudza-
jąc gospodarkę lokalną23.

V.	Zakończenie	
Możliwości wykorzystania potencjału tkwiącego w działalności operatorów internetowych 

w dużej mierze uzależnione są od regulacyjnego podejścia do koncentracji. Wyraźne dążenie 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kierunku odciążenia rynku hurtowego dostępu do Internetu 
od regulacji wyprzedzającej umocni działania operatorów sprzyjające rozbudowie infrastruktural-
nej sektora. 

W ten sposób wygenerowane zostaną silne bodźce podmiotów rynkowych do działań o co-
raz wyższym stopniu efektywności. Wraz z nimi jednak, uruchomiona zostanie pokusa nadużycia 
ze strony koncentrujących się przedsiębiorstw, przejawiająca się stratami dobrobytu odbiorców 
usług telekomunikacyjnych przez wzrost cen. Skala ujawnienia się pokusy nadużycia ze strony 
operatorów może zostać obniżona poprzez zastosowanie narzędzi regulacyjnych właściwych dla 
danych warunków rynkowych. 

22 Orange i Netia uznając jakość infrastruktury ISP, zaczęły kupować zasoby tych podmiotów; zob. M. Jaślan, Przyszłość KIKE i iNetGroup: mali ISP 
powoli dołączają do izb. Pobrazno z: rpkom.pl (7.04.2014).
23 A. Streżyńska, Nowa jakość w analizie resortu cyfryzacji. Pobrano z: rpkom.pl (03.10.2014).
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Tabele orzeczeń Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie w sprawach telekomunikacji – I półrocze 2014 r.

A.	Tabela	orzeczeń	Sądu	Najwyższego	(III	SK)

Postanowienia	o	odmowie	przyjęcia	skargi	kasacyjnej	do	rozpoznania

Lp

Sygnatura 

Data	wydania

Strony 

Przedmiot	sprawy

Wcześniejsze  
orzeczenia  
w sprawie

Składający	skargę

Najważniejsze	 
wskazane	 

zagadnienia	prawne	
w	sprawie

Tezy	wybrane	 
z	uzasadnienia	 

postanowienia	(SN)

1. III SK 29/13 

2014.01.14

P.T.K.C. Sp. z o.o. 
przeciwko 
Prezesowi UKE

o	zmianę	umowy

▪  Wyrok SA  
z 17.01.2013

▪  Wyrok SOKiK  
z 24.05.2012

▪  Decyzja Prezesa 
z 21.07.2009

skarga	kasacyjna:	
strony	powodowej	
i	zainteresowane-
go	C.	P.	S.	A.

Zainteresowany:

Czy art. 47964 k.p.c. upraw-
nia sąd do uchylenia decyzji 
rozstrzygającej spór między 
przedsiębiorcami w zakresie 
wysokości opłat za dostęp do 
sieci przedsiębiorcy teleko-
munikacyjnego o znaczącej 
pozycji rynkowej, na którego 
nałożono obowiązek uwzględ-
niania uzasadnionych wnio-
sków o zapewnienie dostępu 
telekomunikacyjnego oraz 
obowiązek stosowania opłat 
w oparciu o ponoszone koszty, 
gdy istnieje dopuszczalność 
drogi administracyjnej w spra-
wie oraz podstawa prawna do 
rozstrzygnięcia sporu?

Odmowa przyjęcia skarg kasacyjnych do 
rozpoznania.

1. Rozpoznając odwołanie od decyzji Prezesa 
Sądy nie orzekały w przedmiocie sporu mię-
dzyoperatorskiego o wysokość stawek za 
zakańczanie połączeń. Spór dotyczył konkre-
tyzacji przez Prezesa obowiązków w zakre-
sie stawek za zakańczanie połączeń, jakie 
zostały nałożone na powoda w decyzji MTR. 
Dlatego zagadnienie to jedynie pozornie jest 
zagadnieniem prawnym. Argumentacja przed-
stawiona przez zainteresowanego w uzasad-
nieniu zarzutu naruszenia art. 47964 § 2 k.p.c. 
dotyczy uznania, że uchylenie decyzji MTR 
miało skutek ex tunc, a nie wadliwego zasto-
sowania tego przepisu przez uchylenie decy-
zji Prezesa, mimo możliwości merytorycznego 
rozstrzygnięcia sporu między powodem 
a Prezesem i zainteresowanym.
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Lp

Sygnatura 

Data	wydania

Strony 

Przedmiot	sprawy

Wcześniejsze  
orzeczenia  
w sprawie

Składający	skargę

Najważniejsze	 
wskazane	 

zagadnienia	prawne	
w	sprawie

Tezy	wybrane	 
z	uzasadnienia	 

postanowienia	(SN)

2. III SK 30/13 

2014.01.14

E. Sp. z o.o. 
przeciwko 
Prezesowi UKE 

o	ustalenie	wy-
sokości	opłat	za	
usługi	dostępu

▪  Wyrok SA  
z 23.11.2012

▪  Wyrok SOKiK  
z 17.04.2012

▪  Decyzja Prezesa 
z 29.01.2009

skarga	kasacyjna:	
strony	pozwanej	

1.  Czy w postępowaniu odręb-
nym w sprawach z zakresu 
regulacji telekomunika-
cji i poczty regulowanym 
w przepisach art. 47957 i n. 
k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 
k.p.c. wniosek o przywróce-
nie terminu do wniesienia 
odwołania w rozumieniu 
art. 168 § 2 i art. 169 § 1–3 
k.p.c. z uwagi na błędne 
pouczenie co do środka 
zaskarżenia, wnosi się do 
SOKiK w terminie tygodnia 
od czasu ustania przyczy-
ny uchybienia, czy wnosi 
się go za pośrednictwem 
Prezesa? 

2.  Czy wniosek o przywróce-
nie terminu podlega do-
ręczeniu pełnomocnikowi 
strony przeciwnej na pod-
stawie art. 4799 § 1 k.p.c.?

Skarga nie kwalifikowała się do merytorycz-
nego rozpoznania.

1.  Źródłem wątpliwości jest zachowanie 
Prezesa, który błędnie pouczył powo-
da, co do sposobu zaskarżenia decyzji. 
Niezależnie od uchybień wniosku o przyję-
cie skargi do rozpoznania, za jej przyjęciem 
nie przemawia interes publiczny. Sądy 
postąpiły w sposób, który zapewnia powo-
dowi realizację konstytucyjnego prawa do 
sądu. Niemożność przeprowadzenia tzw. 
samokontroli przez Prezesa nie narusza 
uprawnień organu. Celem samokontroli jest 
modyfikacja decyzji. Nie było przeszkód, 
aby odwołanie zostało uznane za zasadne 
prze Prezesa w postępowaniu sądowym.

2.  Obowiązek dołączenia do pisma proce-
sowego wniesionego do sądu dowodu 
doręczenia drugiej stronie odpisu tego 
pisma albo dowodu wysłania go przesyłką 
poleconą dotyczy także pisma z wnioskiem 
o przywrócenie terminu do wniesienia ape-
lacji. Nie jest to równoznaczne z przyję-
ciem, że obowiązek ten dotyczy wszystkich 
pism z wnioskiem o przywrócenie terminu 
do dokonania czynności procesowej. Nie 
w każdym wypadku postępowanie o przy-
wrócenie terminu ma charakter dwustron-
ny. Nie ma potrzeby rozstrzygania kwestii, 
czy postępowanie o przywrócenie terminu 
do wniesienia odwołania od decyzji ma 
charakter dwustronny w powyższym rozu-
mieniu. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny 
art. 4799 § 1 k.p.c. znajduje zastosowa-
nie w toku sprawy - od chwili doręcze-
nia pozwu, którego odpowiednikiem jest 
odwołanie.
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Lp

Sygnatura 

Data	wydania

Strony 

Przedmiot	sprawy

Wcześniejsze  
orzeczenia  
w sprawie

Składający	skargę

Najważniejsze	 
wskazane	 

zagadnienia	prawne	
w	sprawie

Tezy	wybrane	 
z	uzasadnienia	 

postanowienia	(SN)

3. 32/13 

2014.01.24

P. Sp. z o.o.  
przeciwko 
Prezesowi UKE 

o	umorzenie	
postępowania	
administracyjnego

▪  Wyrok SA  
z 22.01.2013

▪  Wyrok SOKiK  
z 01.06.2012

▪  Decyzja Prezesa 
z 06.03.2009

skarga	kasacyjna:	
strony	pozwanej

Czy w świetle art. 206 ust. 1 
Pt w zw. z art. 105 § 1 
i art. 155 k.p.a. Prezes powi-
nien orzec co do istoty w spra-
wie z wniosku przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego o zmia-
nę wysokości opłat za dostęp 
telekomunikacyjny, określo-
nych decyzją Prezesa, jeżeli 
przedmiotowe opłaty już nie 
obowiązują z uwagi na utratę 
mocy przez decyzję Prezesa, 
czy też powinien umorzyć po-
stępowanie w tej sprawie?

Skarga kasacyjna nie kwalifikowała się do 
merytorycznego rozpoznania. 

Zagadnienie prawne odnosi się do sposobu, 
w jaki powinien działać organ administra-
cji, a nie do kwestii stosowania lub wykładni 
przepisów przez sąd. SN dostrzega problem 
prawny wynikający z wydania decyzji doty-
czących tych samych obowiązków, które są 
natychmiast wykonalne oraz podejmowanych 
równolegle prób wzruszenia tych decyzji za 
pomocą środków kierowanych do sądów 
powszechnych i sądów administracyjnych. 
Kwestia podniesiona przez Prezesa nie znaj-
duje oparcia w ustaleniach faktycznych po-
czynionych przez Sądy obu instancji, którymi 
SN jest związany. Z ustaleń tych nie wynika, 
aby decyzja, która miała być zmieniona w try-
bie art. 155 k.p.a. utraciła moc obowiązującą 
w wyniku stwierdzenia jej wygaśnięcia przez 
Prezesa.

4. III SK 38/13 

2014.01.27

P. Sp. z o.o.  
przeciwko 
Prezesowi UKE

o	zmianę	umowy

▪  Wyrok SA  
z 22.10.2012

▪  Wyrok SOKiK  
z 20.04.2010

▪  Decyzja Prezesa 
z 23.02.2009

skarga	kasacyjna:	
strony	pozwanej	
i	zainteresowanej	
E.	S.A.

Pozwany:

Potrzeba wykładni art. 316 
§ 1 k.p.c. – czy w sprawach 
z odwołań od decyzji Prezesa 
sąd za podstawę orzekania 
powinien uznać stan faktyczny 
i prawny z chwili orzekania, 
czy też z chwili wydania skar-
żonej decyzji.

Odmowa przyjęcia skarg kasacyjnych do 
rozpoznania.

SA uwzględnił dotychczasowe stanowisko 
SN w zakresie stosowania przepisu w spra-
wach regulacyjnych. Prezes nie przywołał 
w uzasadnieniu wniosku wątpliwości inter-
pretacyjnych dotyczących tego przepisu ani 
rozbieżności w jego wykładni w orzecznictwie 
sądowym. Uchylenie w toku postępowania 
sądowego, nieostatecznej, lecz wykonalnej 
decyzji Prezesa, na podstawie której kształto-
wane są obowiązki przedsiębiorcy w kolej-
nych decyzjach uzasadnia przyjęte przez SA 
założenie, że odpadła podstawowa przesłan-
ka wydania decyzji zaskarżonej w sprawie.
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Lp

Sygnatura 

Data	wydania

Strony 

Przedmiot	sprawy

Wcześniejsze  
orzeczenia  
w sprawie

Składający	skargę

Najważniejsze	 
wskazane	 

zagadnienia	prawne	
w	sprawie

Tezy	wybrane	 
z	uzasadnienia	 

postanowienia	(SN)

5. III SK 39/13 

2014.02.05

N. S.A. 
przeciwko 
Prezesowi UKE

o	nałożenie	kary	
pieniężnej

▪  Wyrok SA  
z 20.12.2012

▪  Wyrok SOKiK  
z 16.03.2012

▪  Decyzja Prezesa 
z 24.02.2009

skarga	kasacyjna	
strony	pozwanej

1.  Czy art. 328 § 2 k.p.c. 
w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. 
w zw. z art. 267 TFUE 
może być interpretowany 
w ten sposób, że zezwala 
na powołanie się przez SA 
na wykładnię prawa kra-
jowego i UE, tj. przepisu 
art. 209 ust. 1 pkt 6 Pt oraz 
art. 199-201 Pt w świetle 
brzmienia art. 10 ust 2 i 3 
dyrektywy 2002/20 dokona-
nej w innej sprawie przez 
SN bez oceny, czy przepis 
ten jest jednolicie interpre-
towany w innych państwach 
członkowskich oraz bez 
analizy orzecznictwa TSUE, 
w sytuacji gdy SA odmó-
wił przedstawienia pytania 
prejudycjalnego?

2.  Czy przeprowadzenie czyn-
ności kontrolnych zdalnych 
u innego przedsiębiorcy 
w rozumieniu art. 200 ust. 6 
Pt już po wszczęciu postę-
powania w przedmiocie na-
łożenia kary pieniężnej na 
przedsiębiorcę na podsta-
wie art. 209 ust. 1 pkt 6 Pt 
uniemożliwia nałożenie kary 
pieniężnej na podstawie 
powyższego przepisu przed 
wydaniem zaleceń pokon-
trolnych lub ewentualnie 
decyzji w przedmiocie usu-
nięcia nieprawidłowości?

Skarga kasacyjna nie kwalifikowała się do 
merytorycznego rozpoznania. 

1.  Przepisy art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 
§ 1 k.p.c. i art. 267 TFUE nie wyłącza-
ją możliwości powołania się przez SA na 
wykładnię prawa krajowego i UE doko-
naną przez SN w innej sprawie. Zgodnie 
z art. 267 TFUE, sąd krajowy ma upraw-
nienie, a sąd ostatniej instancji obowiązek, 
skierowania do TSUE pytania prejudy-
cjalnego, gdy pojawi się problem prawny, 
który wymaga wykładni prawa UE, którego 
rozstrzygnięcie jest konieczne do wydania 
orzeczenia. O potrzebie wystąpienia z ta-
kim pytaniem decyduje sąd rozpoznający 
sprawę. Dla oceny, czy sąd uczynił zadość 
temu obowiązkowi nie ma potrzeby doko-
nywania przez SA oceny, jak dany przepis 
prawa UE jest interpretowany w państwach 
członkowskich. To Prezes, jako strona 
postępowania powołująca się na określo-
ną wykładnię przepisu prawa, powinien 
przedstawić prawno-porównawczą argu-
mentację, która nie będąc wiążącą dla SA 
co do wykładni prawa UE w sprawie, mo-
głaby przekonać ten Sąd, podobnie jak SN, 
o potrzebie skierowania pytania prejudy-
cjalnego do TSUE w przedmiocie wykładni 
art. 10 ust. 2 i 3 dyrektywy 2002/20.

2.  Problem dopuszczalności przeprowadzenia 
czynności kontrolnych zdalnych w toku i na 
użytek samoistnego postępowania w spra-
wie nałożenia kary pieniężnej nierozstrzyg-
nięty przez SN. Prezes nie uwzględnił, że 
zgodnie z zapatrywaniami prawnymi wy-
rażonymi w wyroku z 14.02.2012 r., III SK 
24/11 z wykładni art. 10 ust. 2 i 3 dyrektywy
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Lp

Sygnatura 

Data	wydania

Strony 

Przedmiot	sprawy

Wcześniejsze  
orzeczenia  
w sprawie

Składający	skargę

Najważniejsze	 
wskazane	 

zagadnienia	prawne	
w	sprawie

Tezy	wybrane	 
z	uzasadnienia	 

postanowienia	(SN)

2002/20 dokonanej przez SN z uwzględnie-
niem doktryny acte clair, wynika, że przepis 
ten w pierwotnym brzmieniu nie przewidy-
wał możliwości samoistnego postępowania 
w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej 
w przypadku stwierdzenia naruszenia „wy-
mogów związanych z ogólnym zezwoleniem 
lub prawami użytkowania oraz szczególnych 
obowiązków, o których mowa w art. 6 ust. 2” 
dyrektywy 2002/20”. Zagadnienie to stanowi 
próbę obejścia linii orzeczniczej SN w przed-
miocie wykładni art. 10 ust. 2 i 3 dyrektywy 
2002/20 w pierwotnym brzmieniu.

6. III SK 52/13 

2014.02.20

P.T.C. S.A.  
przeciwko 
Prezesowi UKE 

o	zmianę	umowy

▪  Wyrok SA  
z 21.03.2013

▪  Wyrok SOKiK  
z 20.12.2011

▪  Decyzja Prezesa 

skarga	kasacyjna	
strony	pozwanej

1.  Czy wyeliminowanie z ob-
rotu prawnego decyzji 
wydanej przez Prezesa 
na skutek prawomocnego 
wyroku sądu następuje ze 
skutkiem ex tunc, czy ze 
skutkiem ex nunc?; 

2.  Czy wyeliminowanie z ob-
rotu prawnego decyzji 
administracyjnej skutkuje 
równocześnie koniecznoś-
cią uchylenia przez Sąd 
decyzji wydanej w oparciu 
o decyzję I, która w momen-
cie wydania decyzji II pozo-
stawała w obrocie prawnym 
i była wykonalna?

Odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do 
rozpoznania.

Podstawowym wymaganiem prawidło-
wej konstrukcji zagadnienia prawnego jest 
sformułowanie problemu prawnego w opar-
ciu o przepis prawa, na którym zagadnie-
nie może powstać (np. postanowienia SN 
z 18.10.2011 r., III SK 25/11). Oba zagadnie-
nia prawne nie zawierają żadnego przepisu 
prawa. Argumentów za istnieniem wskazanej 
przesłanki przesądu należałoby poszukiwać 
w innych elementach konstrukcyjnych tego 
środa zaskarżenia, co nie jest zadaniem 
SN na etapie badania zasadności wniosku 
o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania. 
Sposób rozwiązania obu problemów praw-
nych został przedstawiony w postanowieniu 
SN z 24.09.2013 r., III SK 8/13.
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Lp

Sygnatura 

Data	wydania

Strony 

Przedmiot	sprawy

Wcześniejsze  
orzeczenia  
w sprawie

Składający	skargę

Najważniejsze	 
wskazane	 

zagadnienia	prawne	
w	sprawie

Tezy	wybrane	 
z	uzasadnienia	 

postanowienia	(SN)

7. III SK 55/13

2014.02.20

E. Sp. z o.o. 
przeciwko 
Prezesowi UKE

o	ustalenie	wy-
sokości	opłat	za	
usługi	dostępu

▪  Wyrok SA  
z 20.12.2012

▪  Wyrok SOKiK  
z 05.04.2012

▪  Decyzja Prezesa 
z 28.11.2007

skarga	kasacyjna	
strony	pozwanej

Czy wniosek o przywrócenie 
terminu podlega doręczeniu 
pełnomocnikowi strony prze-
ciwnej na podstawie art. 4799 
§ 1 k.p.c.? 

Skarga kasacyjna nie kwalifikowała się do 
merytorycznego rozpoznania. 

Nie ma potrzeby rozstrzygania kwestii, czy 
postępowanie o przywrócenie terminu do 
wniesienia odwołania od decyzji Prezesa 
ma charakter dwustronny, ponieważ przepis 
art. 4799 § 1 k.p.c. znajduje zastosowanie 
w toku sprawy, a zatem od chwili doręcze-
nia stronie pozwanej pozwu, którego odpo-
wiednikiem jest odwołanie. Powoduje to, że 
nieuprawnione jest wywodzenie z art. 4799 
§ 1 k.p.c. obowiązku doręczenia Prezesowi 
odpisu wniosku o przywrócenie terminu do 
wniesienia odwołania, skoro dopiero dorę-
czenie odwołania Prezesowi spowoduje stan 
sprawy w toku.

8. III SK 60/13 

2014.02.20

T.-M.P. SA 
przeciwko 
Prezesowi UKE 

o	zmianę	umowy

▪  Wyrok SA  
z 07.02.2013

▪  Wyrok SOKiK  
z 20.12.2011

▪  Decyzja Prezesa

skarga	kasacyjna	
strony	pozwanej

Potrzeba wykładni art. 316 
§ 1 k.p.c. - czy w sprawach 
z odwołań od decyzji Prezesa 
sąd za podstawę orzekania 
powinien uznać stan faktyczny 
i prawny z chwili orzekania, 
czy też z chwili wydania skar-
żonej decyzji.

Odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do 
rozpoznania. 

Prezes powołuje się na wątpliwości w stoso-
waniu, a nie wykładni art. 316 § 1 k.p.c. Jak 
wynika z orzecznictwa SN w sprawach z za-
kresu ochrony konkurencji i regulacji, żaden 
z przepisów k.p.c. nie wyłącza stosowania 
art. 316 § 1 k.p.c. w tego rodzaju sprawach 
(wyrok SN z 17.3.2010 r., III SK 40/09). Nie 
oznacza to stosowania tego przepisu bez 
uwzględnienia specyfiki spraw tego rodzaju 
(wyrok SN z 07.07.2011 r., III SK 52/10). Spór 
między przedsiębiorcą a regulatorem doty-
czy legalności i celowości decyzji w zakresie 
nałożonych obowiązków czy ukształtowania 
stosunków umownych między przedsiębior-
cami (wyrok SN z 23.06.2013 r., III SK 36/12). 
Podstawę decyzji stanowią określone usta-
lenia faktyczne oraz stan prawny. Ustalenia 
faktyczne mogą być uzupełniane w toku
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Lp

Sygnatura 

Data	wydania

Strony 

Przedmiot	sprawy

Wcześniejsze  
orzeczenia  
w sprawie

Składający	skargę

Najważniejsze	 
wskazane	 

zagadnienia	prawne	
w	sprawie

Tezy	wybrane	 
z	uzasadnienia	 

postanowienia	(SN)

postępowania sądowego w zależności 
od inicjatywy dowodowej stron (wyrok SN 
z 7.07.2011 r., III SK 52/10). Cezurę dla 
ustalenia stanu faktycznego stanowi data 
wydania decyzji. Analogicznie, kwestia stanu 
prawnego, wg którego oceniana jest legal-
ność i celowość decyzji, chyba że z prze-
pisów przejściowych wynikają odmienne 
unormowania. Dopuszczalne jest stosowanie 
art. 316 § 1 k.p.c., gdy w toku postępowania 
sądowego z odwołania od decyzji późniejszej 
doszło do uchylenia decyzji wcześniejszej, na 
podstawie której kształtowane są obowiązki 
przedsiębiorcy w decyzji późniejszej. Nie ma 
podstaw dla formułowania przez Prezesa tezy 
o rozbieżności w wykładni art. 316 § 1 k.p.c. 
w orzecznictwie SN, SA lub SOKiK. Sprawa 
nie ujawnia rozbieżności w stosowaniu art. 
316 § 1 k.p.c.

9. III SK 66/13

2014.03.27

P. Sp. z o.o. 
przeciwko 
Prezesowi UKE 

o	zmianę	umowy

▪  Wyrok SA  
z 10.05.2013

▪  Wyrok SOKiK  
z 28.06.2012

▪  Decyzja Prezesa 

skarga	kasacyjna	
strony	pozwanej	

Czy w świetle art. 47964 § 2 
k.p.c. uzasadnione jest przyję-
cie, że prawomocne uchylenie 
decyzji Prezesa określającej 
wysokość opłat za dostęp 
telekomunikacyjny ma skutek 
ex tunc, czy skutek ex nunc?

Skarga kasacyjna nie kwalifikowała się do 
merytorycznego rozpoznania. Sformułowane 
zagadnienie prawne, oparte na art. 47964 § 2 
k.p.c., nie jest zagadnieniem prawnym. Nie 
ma związku z podstawami skargi kasacyjnej. 
Teza Prezesa, zgodnie z którą decyzja MTR 
2008, miała ostateczny charakter, w sytuacji 
gdy została zaskarżona do SOKiK, jest błęd-
na. Decyzja MTR 2008, mimo jej zaskarżenia 
odwołaniem, wiązała jej adresata za spra-
wą rygoru natychmiastowej wykonalności. 
Decyzja ostateczna, to taka decyzja, która nie 
została zaskarżona w odpowiednim terminie.
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Lp

Sygnatura 

Data	wydania

Strony 

Przedmiot	sprawy

Wcześniejsze  
orzeczenia  
w sprawie

Składający	skargę

Najważniejsze	 
wskazane	 

zagadnienia	prawne	
w	sprawie

Tezy	wybrane	 
z	uzasadnienia	 

postanowienia	(SN)

10. III SK 67/13

2014.03.27

P.T.C. S.A. 
przeciwko 
Prezesowi UKE 

o	zmianę	umowy

▪  Wyrok SA  
z 22.02.2013

▪  Wyrok SOKiK  
z 03.04.2012

▪  Decyzja Prezesa 
z 04.02.2009

skarga	kasacyjna:	
strony	pozwanej	
i	zainteresowanej	
Telefonii	D.	Sp.	
z	o.o.

Zainteresowany:

Czy prawomocny wyrok 
uchylający decyzję Prezesa 
ma skutek działający z mocą 
prospektywną (ex nunc, znie-
sienie decyzji), czy z mocą 
retrospektywną (ex tunc, wy-
cofanie decyzji)?

Skargi kasacyjne nie kwalifikowały się do me-
rytorycznego rozpoznania. 

Prawomocny wyrok Sądu orzekającego 
w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa 
uchylający nieostateczną decyzję nakłada-
jącą obowiązki na przedsiębiorcę z powodu 
uchybień proceduralnych niedających się 
usunąć w toku postępowania sądowego, rzu-
tuje na możliwość utrzymania w mocy decyzji 
egzekwujących obowiązki przewidziane we 
wcześniejszej decyzji. Nie przesądza to o cał-
kowitym zniwelowaniu skutków prawnych, 
jakie decyzja taka wywołała za sprawą rygoru 
natychmiastowej wykonalności w stosunkach 
cywilnoprawnych między przedsiębiorcami. 
Pozostaje to poza zakresem postępowania 
z odwołania od decyzji. Nie ma znaczenia dla 
rozstrzygnięcia o prawidłowości wyroku SA.

11. III SK 68/13 

2014.03.27

P.T.C. S.A. 
przeciwko 
Prezesowi UKE 

o	zmianę	umowy

▪  Wyrok SA  
z 23.04.2013

▪  Wyrok SOKiK  
z 25.06.2012

▪  Decyzja Prezesa 
z 01.07.2009

skarga	kasacyjna:	
strony	pozwanej	
i	zainteresowanej	
M.P.	S.A.

Zainteresowany:

Czy w świetle art. 29 Pt fakt 
niewykonywania przez opera-
tora decyzji nakładającej na 
niego obowiązek regulacyj-
ny lub zmieniającej nałożony 
obowiązek regulacyjny wy-
czerpuje przesłankę potrzeby 
zapewnienia ochrony intere-
sów użytkowników końcowych 
i skutecznej konkurencji?

Skargi kasacyjne nie kwalifikowały się do me-
rytorycznego rozpoznania. 

Prezes nie wykazał spełnienia przesłanek 
zastosowania art. 29 Pt. Sam fakt niewykona-
nia decyzji nakładającej obowiązek taki, jak 
przewidziany w decyzjach MTR nie oznacza, 
spełnienia przesłanki potrzeby zapewnienia 
ochrony interesów użytkowników końcowych 
i zagrożenia skutecznej konkurencji. Do 
stwierdzenia podstaw dla spełnienia prze-
słanek zastosowania art. 29 Pt konieczne 
są dodatkowe, poza faktem nieterminowego 
wykonania decyzji, ustalenia wsparte anali-
zami rynkowymi, na których można byłoby 
zrekonstruować założenie, co do negatywnej 
korelacji między zachowaniem adresata decy-
zji a wartościami, których ochrona uzasadnia 
interwencję.
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Lp

Sygnatura 

Data	wydania

Strony 

Przedmiot	sprawy

Wcześniejsze  
orzeczenia  
w sprawie

Składający	skargę

Najważniejsze	 
wskazane	 

zagadnienia	prawne	
w	sprawie

Tezy	wybrane	 
z	uzasadnienia	 

postanowienia	(SN)

12. III SK 69/13

2014.03.27

P. S.A. 
przeciwko 
Prezesowi UKE 

o	zmianę	umowy

▪  Wyrok SA  
z 25.04.2013

▪  Wyrok SOKiK  
z 28.06.2012

▪  Decyzja Prezesa 

skarga	kasacyjna:	
strony	pozwanej	 
i	zainteresowanej	 
E.	S.A.

Pozwany:

1.  Potrzeba wykładni art. 316 
§ 1 k.p.c. – czy w spra-
wach z odwołań od decyzji 
Prezesa sąd za podstawę 
orzekania powinien uznać 
stan faktyczny i prawny 
z chwili orzekania, czy z 
chwili wydania decyzji?

Zainteresowany:

2.  Czy uchylenie przez sąd 
w trybie art. 47964 § 2 k.p.c. 
decyzji administracyjnej 
statuującej obowiązek na-
łożony na przedsiębiorcę 
w rozumieniu art. 28 ust. 
1 pkt 2 Pt, następuje ze 
skutkiem ex tunc – uznać 
należy, że taki obowiązek 
nigdy nie był nałożony?

Skargi kasacyjne nie kwalifikowały się do me-
rytorycznego rozpoznania. 

1.  Nie zachodzi potrzeba wykładni art. 316 
§ 1 k.p.c.. Nie wykazano rozbieżności in-
terpretacyjnych istotnych dla art. 3989 § 1 
pkt 1 k.p.c. W powyższej kwestii wypowie-
dział się już SN w wyroku z 4.03.2014 r., 
III SK 35/13. 

2.  Zagadnienie skargi kasacyjnej oparte zo-
stało na przepisie prawa, który nie został 
powołany w podstawach skargi kasacyjnej. 
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem SN, 
taka konstrukcja wniosku o przyjęcie skargi 
kasacyjnej do rozpoznania nie pozwala 
na rozstrzygnięcie zagadnienia prawne-
go przy merytorycznym rozpoznawaniu 
skargi (postanowienie SN z 27.09.2012 r., 
III SK 8/12).

13. III SK 70/13 

2014.03.27

P. S.A. 
przeciwko 
Prezesowi UKE

o	nałożenie	kary	
pieniężnej

▪  Wyrok SA  
z 08.05.2013

▪  Wyrok SOKiK  
z 04.07.2012

▪  Decyzja Prezesa 
z 30.07.2010

skarga	kasacyjna	
strony	pozwanej

Czy ustalając wymiar kary 
nakładanej na przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego Prezes 
powinien uwzględnić stopień 
winy sprawcy oraz ustalić, 
czy można mu przypisać winę 
umyślną czy też nieumyślną.

Skarga kasacyjna nie kwalifikowała się do 
merytorycznego rozpoznania.

Zagadnienie prawne nie zawiera w treści 
przepisu prawa. Problem prawny można 
rozstrzygnąć w oparciu o orzecznictwo SN 
(wyrok z 3.10.2013 r., III SK 51/12), a uzasad-
nienie wyroku SA od-powiada poglądom SN 
w odniesieniu do standardów, jakie powin-
ny być respektowane w sprawach, w któ-
rych nakładane są dolegliwe kary pieniężne. 
Wymierzając karę organ zobowiązany jest 
uwzględnić całokształt zachowania karanego 
przedsiębiorcy, w tym elementy składające 
się na stronę podmiotową odpowiedzialności 
sankcjonowanej karami, a które określone 
są mianem winy przedsiębiorcy. SA nie
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Lp

Sygnatura 

Data	wydania

Strony 

Przedmiot	sprawy

Wcześniejsze  
orzeczenia  
w sprawie

Składający	skargę

Najważniejsze	 
wskazane	 

zagadnienia	prawne	
w	sprawie

Tezy	wybrane	 
z	uzasadnienia	 

postanowienia	(SN)

wprowadził nowej przesłanki odpowiedzial-
ności z tytułu naruszenia obowiązków wy-
nikających z Pt, ale zgodnie z przyjętymi 
w orzecznictwie SN standardami dookreślił, 
jakie okoliczności muszą być uwzględnio-
ne przy uwzględnieniu zakresu naruszenia 
przepisów Pt na etapie wymierzania kary 
pieniężnej.

14. III SK 72/13

2014.05.08

P.T.C. S.A. 
przeciwko 
Prezesowi UKE 

o	zmianę	umowy

▪  Wyrok SA  
z 28.03.2013

▪  Wyrok SOKiK  
z 25.06.2012

▪  Decyzja Prezesa 

skarga	kasacyjna:	
strony	pozwanej	 
i	zainteresowanej	 
C.P.	S.A.

Zainteresowany:

Czy uchylenie przez SOKiK 
decyzji Prezesa na podstawie 
art. 47964 § 2 k.p.c. skutkuje 
zakończeniem postępowa-
nia w danej sprawie, czy też 
Prezes powinien wydać decy-
zję rozstrzygającą sprawę?

Skargi kasacyjne nie kwalifikowały się do me-
rytorycznego rozpoznania. 

Zagadnienie prawne nie ujawnia problemu, 
którego wyjaśnienie byłoby konieczne dla 
rozstrzygnięcia sprawy. Oparte jest ono na 
nieznajdującej potwierdzenia w wyroku tezie, 
jakoby SA wyraził pogląd wskazujący, że po 
wydaniu wyroku uchylającego decyzję sprawa 
nie podlegała ponownemu rozpoznaniu przez 
Prezesa. Sąd ten stwierdził jedynie, że uchy-
lenie decyzji w postępowaniu przed SOKiK 
nie powoduje przekazania sprawy Prezesowi 
do ponownego rozpoznania. Stwierdzenie 
to znajduje oparcie w art. 47964 § 2 k.p.c., 
który wśród orzeczeń wydawanych w razie 
uwzględnienia odwołania przewiduje uchy-
lenie decyzji, ale nie przewiduje przekazania 
sprawy do ponownego rozpoznania.
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Wyroki

Lp

Sygnatura 

Data	wydania

Strony 

Przedmiot	sprawy

Wcześniejsze  
orzeczenia  
w sprawie

Składający	skargę

Najważniejsze	wskazane	
zagadnienia	prawne	 

w	sprawie

Sentencja	

Tezy wybrane  
z uzasadnienia wyroku (SN)

1. III SK 17/13 

2014.02.12

P.T.C. S.A. 
przeciwko

Prezesowi UKE

o	ustalenie	opłat	z	
tytułu	dostępu

▪  Wyrok SA  
z 03.07.2012

▪  Wyrok SOKiK  
z 09.12.2011

▪  Decyzja Prezesa 
z 09.12.2009 

skarga kasacyjna: 
strony pozwanej i 
zainteresowanej 
KIGEiT

Zaskarżonemu wyrokowi: 
Prezes zarzucił naruszenie:

1.  art. 15 pkt 2 i art. 16 
ust. 1 Pt.

2.  art. 18 Pt w zw. z art. 7 
ust. 3 dyrektywy 2002/21

Uchylenie	zaskarżonego	wyroku	i	przeka-
zanie	SA	do	ponownego	rozpoznania. 

1.  Przepisy art. 15 pkt 2, art. 16 i art. 18 Pt nie 
precyzują, kiedy wymagane jest ponowne 
postępowanie konsultacyjne i konsolida-
cyjne. Zgodnie ze stanowiskiem SN (wyrok 
z 2.02.2011 r., III SK 18/10) w przypadku 
odstąpienia od poddane-go konsultacji i 
konsolidacji, projektu decyzji w pewnych 
sytuacjach zasadne jest ponowne postę-
powanie konsultacyjne i konsolidacyjne z 
uwagi na zabezpieczenie realizacji funkcji 
obu postępowań. Zmianie, w porówna-
niu do projektu poddanego konsultacjom, 
uległo uzasadnienie decyzji. SN podziela 
stanowisko Prezesa – zmiana uzasadnie-
nia decyzji, po zakończeniu postępowa-
nia Konsultacyjnego i konsolidacyjnego 
względem projektu decyzji, poddanego 
konsultacjom nie wpływała na zmianę sa-
mego środka, który poddano konsultacjom. 
Przyjęty środek regulacyjny jest środkiem, 
jaki poddano konsultacjom. Zmiany w uza-
sadnieniu decyzji nie cechują się nowością 
uzasadniającą ponowne postępowanie 
konsultacyjne lub konsolidacyjne. 

2.  Nie ma potrzeby przedstawiania projektu 
decyzji do ponownej konsultacji w ramach 
obu typów postępowań, jeśli regulator 
zmienia decyzję dostosowując ją do opinii 
organów UE lub podmiotów krajowych. 
Zmiana uzasadnienia decyzji implikuje ob-
ligatoryjne ponowienie konsultacji w przy-
padku zmiany w stosunku do projektu 
najbardziej istotnych kwestii uzasadnienia 
decyzji. Istota decyzji oraz jej uzasadnienie
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Lp

Sygnatura 

Data	wydania

Strony 

Przedmiot	sprawy

Wcześniejsze  
orzeczenia  
w sprawie

Składający	skargę

Najważniejsze	wskazane	
zagadnienia	prawne	 

w	sprawie

Sentencja	

Tezy wybrane  
z uzasadnienia wyroku (SN)

podlegają merytorycznej ocenie w postępo-
waniu sądowym wszczętym na skutek odwo-
łania się od decyzji. Przyjęcie odmiennego 
poglądu prowadziłoby do bezpodstawnego 
przedłużania postępowania konsultacyjnego 
po każdej zmianie uzasadnienia projektu.

2. III SK 35/13 

2014.03.04

Telekomunikacja 
Polska S.A. 
przeciwko

Prezesowi UKE

o	określenie	wa-
runków	udostęp-
niania	danych

▪  Wyrok SA  
z 13.12.2014

▪  Wyrok SOKiK  
z 19.01.2009

▪  Decyzja Prezesa 
z 10.01.2008 

skarga kasacyjna 
strony pozwanej

Zaskarżonemu wyrokowi: 
Prezes zarzucił naruszenie:

1. art. 386 § 6 k.p.c. w zw. z 
art. 382 k.p.c. 

2. art. 316 § 1 k.p.c. oraz art. 
382 i art. 47964 § 1 i 2 k.p.c. 
w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. w 
brzmieniu przed 2.05.2012 r. 
w zw. z art. 20 ust. 1 i 2 dyrek-
tywy 2002/21

3. art. 2 pkt 27 Pt w zw. z art. 
10 ust. 1 i 9 Pt i oraz art. 73 
usdg.

4. art. 25 ust 2 dyrektywy o 
usłudze powszechnej w zw. 
z art. 67 ust. 1 i 2 Pt oraz art. 
2oraz art. 20 ust. 1 i 2 dyrekty-
wy powszechnej. 

Oddalenie	skargi.

Uchylenie spornej decyzji zniosło prawa i obo-
wiązki stron, kwestionowane przez powódkę 
w postępowaniu odwoławczym. Wykreślenie 
zainteresowanego z rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych nie czyni postępowa-
nia administracyjnego bezprzedmiotowym, 
powoduje, że przedsiębiorca będący adresa-
tem decyzji traci zdolność bycia podmiotem 
praw i obowiązków przewidzianych w Pt. 
Postępowanie administracyjne zakończyło się 
wydaniem decyzji, która nie została zmienio-
na przez organ po wykreśleniu zaintereso-
wanego z rejestru, co miałoby wpływ na treść 
orzeczenia sądu. Ustalenie, że w toku postę-
powania sądowego zainteresowany utracił 
przymiot przedsiębiorcy telekomunikacyjne-
go, warunkujący możliwość wydania decyzji 
określającej warunki udostępniania danych 
abonentów, implikuje treść rozstrzygnięcia 
sądu. Jedynym możliwym rozstrzygnięciem 
było uchylenie decyzji. Rozstrzygnięcie to 
jest neutralne z punktu widzenia działalności 
regulacyjnej Prezesa, gdyż z ustaleń faktycz-
nych nie wynika, by do momentu wykreślenia 
z rejestru zainteresowany dysponował danymi 
abonentów.

1.  SN nie znajduje podstaw dla uwzględnienia 
zarzutu naruszenia wymienionych przepi-
sów. SA nie odstąpił od sformułowanych 
we wcześniejszym orzeczeniu wskazań
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Lp

Sygnatura 

Data	wydania

Strony 

Przedmiot	sprawy

Wcześniejsze  
orzeczenia  
w sprawie

Składający	skargę

Najważniejsze	wskazane	
zagadnienia	prawne	 

w	sprawie

Sentencja	

Tezy wybrane  
z uzasadnienia wyroku (SN)

     co do dalszego postępowania w sprawie, 
tylko oparł się na nowej okoliczności stanu 
sprawy. 

2.  Stosowanie art. 316 k.p.c. w sprawach 
określonych Pt konieczne jest, gdy zmiana 
stanu faktycznego i prawnego po wydaniu 
decyzji jest tak istotna, że bez jej uwzględ-
nienia nie byłoby możliwe wydanie właści-
wego wyroku. Uprawnione jest założenie, 
na którym opiera się zaskarżony wyrok co 
do skutków wykreślenia zainteresowanego 
z RPT.

3  i 4. Zasady dokonywania wpisu do RPT 
w połączeniu z odpowiednią wykładnią 
pojęcia udogodnień towarzyszących nie 
 stanowią dla SN przeszkody dla rozwoju 
konkurencyjnego rynku usługi biura nu-
merów oraz spisów abonentów. Czyni to 
bezprzedmiotowym zarzuty naruszenia 
 wymienionych przepisów.
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B.	Tabela	wyroków	Sądu	Apelacyjnego	w	Warszawie	(VI	ACa)

Lp

Sygnatura 

Data	wydania

Powód 

Decyzja	Prezesa	
UKE

Przedmiot sprawy

Sentencja	i	wybrane	tezy	z	uzasad-
nienia	wyroku	SOKiK

Sentencja	

Tezy wybrane  
z uzasadnienia wyroku (SA)

1. VI ACa 988/11 

2014.03.21

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

Decyzja	 
z	21.01.2009	

o zmianę umowy

SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję. 

Prezes przed wydaniem decyzji nie 
prze-prowadził wymaganego art. 15 
w zw. z art. 17 Pt postępowania kon-
sultacyjnego. Wskazując, że sprawa 
dotyczyła obowiązku regulacyjnego, 
a podstawą do nałożenia tego obo-
wiązku stanowił przepis art. 25 ust. 4 
w zw. z art. 40 Pt, SO zauważył, że 
stosownie do art. 17 Pt, a także do 
przepisu art.7 ust. 6 dyrektywy ramo-
wej, Prezes może bez postępowania 
konsultacyjnego wydać decyzję w 
sprawach, o których mowa w art. 15 
Pt jedynie w wyjątkowych przypad-
kach wymagających pilnego działania 
ze względu na bezpośrednie i poważ-
ne zagrożenie konkurencyjności lub 
interesów użytkowników. Dotyczy to 
również kolejnej decyzji w tej samej 
sprawie. Prezes nie wykazał, by takie 
wyjątkowe okoliczności miały miejsce. 
Podane przez Prezesa okoliczności 
uzasadniające zaniechanie przepro-
wadzenia postępowania konsulta-
cyjnego sąd ocenił jako zbyt ogólne 
i niekonkretne. Zaniechanie postę-
powania konsultacyjnego nastąpi-
ło z naruszeniem art. 17 Pt. Z tego 
powodu, na podstawie art. 47964 § 2 
k.p.c. zaskarżona decyzja podlegała 
uchyleniu, co jak zaznaczył Sąd jed-
nocześnie czyniło bezprzedmiotowym 
wniosek o wstrzymanie jej wykonania.

SA oddalił obydwie apelacje.

SA uznając za prawidłowe ustalenia 
faktyczne SO przyjmuje je za własne, 
sporna była ich interpretacja praw-
na. W szczególności kwestia, czy 
sporna decyzja jest decyzją nakła-
dającą obowiązki regulacyjne należy 
do sfery oceny prawnej. Zaskarżona 
decyzja oparta na uchylonej decy-
zji MTR 2008, co prawidłowo ustalił 
SO. Wyeliminowanie decyzji MTR 
2008 z obrotu pozbawia pozwanego 
możliwości skutecznego powoływania 
się na to, że na (...) S.A. ciążył wyni-
kający z niej obowiązek stosowania 
stawki MTR zgodnie z przedstawio-
nym harmonogramem. Sąd rozpozna-
jąc sprawę z odwołania od decyzji na 
podstawie art. 316 § 1 k.p.c. bierze 
pod uwagę stan faktyczny w dniu 
zamknięcia rozprawy. Każda kolej-
na decyzja wydana „w oparciu” o 
uchyloną decyzję, nawet jeśli data jej 
podjęcia wyprzedza orzeczenie sądu 
uchylające decyzję MTR 2008, musi 
być uznana za decyzję podjętą bez 
podstawy prawnej, podlegającą uchy-
leniu. Odwołanie (...) S.A. zasługiwało 
na uwzględnienie. Wyeliminowanie 
z obrotu Decyzji MTR 2008 spowo-
dowało wyeliminowanie przesłanek 
uzasadniających wydanie spornej 
decyzji, co skutkowało koniecznością 
uchylenia decyzji. 
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Lp

Sygnatura 

Data	wydania

Powód 

Decyzja	Prezesa	
UKE

Przedmiot sprawy

Sentencja	i	wybrane	tezy	z	uzasad-
nienia	wyroku	SOKiK

Sentencja	

Tezy wybrane  
z uzasadnienia wyroku (SA)

2. VI ACa 317/14 

2014.05.15

(…) S.A. w W. przy 
udziale zaintere-
sowanego KI (…) 
w W. 

Decyzja	 
z	09.12.2009

o ustalenie opat 
z tytułu dostępu

SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję.

Przed wydaniem decyzji Prezes 
przeprowadził postępowanie konsul-
tacyjne. Treść uzasadnienia konsulto-
wanego projektu decyzji różniła się od 
treści uzasadnienia zaskarżonej decy-
zji. Rozbieżność dotyczyła też postę-
powania konsolidacyjnego. Odwołanie 
powoda zasługiwało na uwzględnienie 
- zasadny zarzut naruszenia art. 15 
pkt 2 Pt. Art. 16 ust. 1 Pt nie pozo-
stawia wątpliwości, że przedmiotem 
postępowania konsultacyjnego jest 
konkretny projekt decyzji wraz z jej 
uzasadnieniem. Zmiana stanowiska 
Prezesa co do treści decyzji lub jej 
uzasadnienia powoduje konieczność 
ogłoszenia postępowania konsultacyj-
nego i udostępnienia nowego pro-
jektu rozstrzygnięcia wraz z nowym 
uzasadnieniem. Nieprzeprowadzenie 
wymaganych prawem postępowań 
konsolidacyjnego i konsultacyjnego 
powoduje, że wydanie decyzji było 
przedwczesne, co uzasadniało jej 
uchylenie na podstawie art. 47964 § 2 
k.p.c. Uwzględnienie zarzutów najda-
lej idących uczyniło bezprzedmiotową 
ocenę pozostałych zarzutów powoda.

SA	uchylił	zaskarżony	wyrok	oraz	
przekazał	sprawę	SOKiK	do	ponow-
nego	rozpoznania.

Dokonane przez SO ustalenia fak-
tyczne są prawidłowe, choć niepełne. 
Rozważania prawne SO są wadliwe. 
Zasadne zarzuty pozwanego i zainte-
resowanego naruszenia art. 15 pkt 2 
i art. 16 ust. 1 i 2 Pt przez ich błędną 
wykładnię i uznanie, że zmiana pro-
jektu rozstrzygnięcia i uzasadnienia 
decyzji wymaga ponownego postępo-
wania konsultacyjnego i art. 18 Pt w 
zw. z art. 15 pkt 2 Pt oraz. 7 dyrektywy 
ramowej, przez uznanie, że postępo-
wanie konsolidacyjne nie zostało prze-
prowadzone. Słuszność tych zarzutów 
potwierdził SN (wyrok z 12.02.2014, III 
SK 17/13) – zgodnie z art. 39820 k.p.c., 
sąd, któremu sprawa została przekaza-
na, związany jest wykładnią prawa SN. 
W ocenie SN, cel zakładanych przez 
prawodawcę UE postępowań konsul-
tacyjnych na szczeblach krajowym 
i UE został zrealizowany. Wykładnia 
art. 15 pkt 2, art. 16 ust. 1 i art. 18 Pt 
w zw. z art. 7 ust. 3 dyrektywy ramowej 
wskazuje, że nie ma potrzeby przed-
stawiania projektu decyzji do ponow-
nej konsultacji, jeżeli Prezes zmienia 
decyzję dostosowując ją do zastrzeżeń 
organów UE lub podmiotów krajowych. 
Błędne uwzględnienie zarzutu nieprze-
prowadzenia ponownie postępowań 
konsultacyjnego oraz konsolidacyjnego 
i z tej przyczyny uchylenie decyzji, bez 
zbadania pozostałych zarzutów od-
wołania, skutkowało nierozpoznaniem 
istoty sprawy. Wydanie orzeczenia
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Lp

Sygnatura 

Data	wydania

Powód 

Decyzja	Prezesa	
UKE

Przedmiot sprawy

Sentencja	i	wybrane	tezy	z	uzasad-
nienia	wyroku	SOKiK

Sentencja	

Tezy wybrane  
z uzasadnienia wyroku (SA)

reformacyjnego przez SA nie było 
możliwe. SO dokona ustaleń faktycz-
nych i oceni zgłoszone przez powoda 
w odwołaniu od decyzji pozostałe za-
rzuty ponownie rozpoznając sprawę.

3. VI ACa 1429/13 

2014.06.03

(…) S.A. w W. przy 
udziale zaintere-
sowanej (…) S.A. 
w W.

Decyzja	

z	13.07.2009

o zmianę umowy

SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję. 

Decyzja wydana w oparciu o decy-
zję MTR 2008. Prezes przyjął stawkę 
MTR określoną w decyzji MTR 2008, 
bez analizy ponoszonych przez (...) 
S.A. kosztów świadczenia usługi MTR. 
Decyzja MTR 2008 prawomocnie 
wyeliminowana z obrotu prawnego. 
Poczynione w związku z nią ustalenia 
przestały obowiązywać, również co do 
ustalonej stawki MTR, a tym samym 
zaskarżona decyzja oparta na staw-
kach ustalonych w uchylonej decyzji 
MTR 2008 nie mogła obowiązywać. 
Brak postępowania konsolidacyjnego 
i przeprowadzenie postępowania kon-
sultacyjnego przy zaakceptowaniu wy-
sokości stawek MTR tylko w granicach 
określonych w Decyzji MTR 2008, SO 
uznał za rażące naruszenia przepisów 
art. 15, 16, 18 Pt w zw. z art. 28 ust. 
1 Pt w zw. z art. 29 Pt w zw. z art. 30 
Pt czyniące tę decyzję wadliwą, co 
uzasadniało jej uchylenie na podsta-
wie art. 47964 § 2 k.p.c. Konieczne 
jest usta-lenie wysokości stawki MTR 
z tytułu usługi zakańczania połączeń 
głosowych w publicznej ruchomej sieci 
telefonicznej (...) S.A., które może być 
dokonane w toku postępowania ad-
ministracyjnego. Niemożliwe wydanie 
orzeczenia reformatoryjnego.

SA	oddalił	apelację.

Zarówno ustalenia faktyczne SO, jak 
i ich ocena prawna są prawidłowe.

Zaskarżona decyzja wydana zosta-
ła w oparciu o decyzję MTR 2008 
w celu dostosowania stawek MTR 
przyjętych w umowie łączącej powoda 
z zainteresowanym do stawek ustalo-
nych w tej decyzji, zaś decyzja MTR 
2008 została następnie prawomocnie 
usunięta z obrotu. Wyeliminowanie 
decyzji MTR 2008 z obrotu pozbawia 
pozwanego możliwości skuteczne-
go powoływania się na to, że na (...) 
S.A. ciążył wynikający z niej obowią-
zek stosowania stawki MTR zgodnie 
z przedstawionym w niej harmonogra-
mem. Prawomocne uchylenie decyzji 
MTR 2008 wywiera skutek ex tunc. 
Wobec tego każda kolejna decyzja 
wydana „w oparciu” o tę uchyloną 
decyzję, nawet jeśli data jej podjęcia 
wyprzedza orzeczenie sądu uchylają-
ce decyzję MTR 2008, musi być uzna-
na za decyzję podjętą bez podstawy 
prawnej, a zatem podlega uchyleniu.

Ewa	M.	Kwiatkowska
Akademia Leona Koźmińskiego
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Tabele orzeczeń sądów administracyjnych  w sprawach 
telekomunikacji – II półrocze 2013 r.

A.	Tabela	orzeczeń	Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego

Lp
Sygnatura	

Data	wydania

Strony	

Przedmiot	sprawy

Rozstrzygnięcie

Tezy	wybrane	z	uzasadnienia

1. VI SA/Wa 464/13 
wyrok WSA 
w Warszawie 
z dnia 27 czerwca 
2013 r. 

Sprawa ze skargi M sp. 
z o.o. z siedzibą w S. na 
decyzję Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej 
z dnia [...] listopada 2012 r. 
nr [...] w przedmiocie 
unieważnienia	przetar-
gu	na	rezerwację	czę-
stotliwości z zakresu [...] 
MHz, na obszarze całego 
kraju, przeznaczonych do 
świadczenia usług teleko-
munikacyjnych w sieciach 
szerokopasmowego do-
stępu bezprzewodowego, 
w służbie ruchomej, do dnia 
31 grudnia 2024 r.

WSA oddalił	skargę.

WSA zważył co następuje:

Skarżący bezzasadnie podniósł zarzut zbytniego 
formalizmu w kontekście badania oferty M. w eta-
pie przetargu. W przedmiotowym postępowaniu 
przy ocenie uchybień formalnych oferty, zacho-
wana została zarówno zasada proporcjonalności 
w działaniu administracji, jak i związek z funkcją, 
jaką ma ona pełnić.

Podkreślenia wymaga, po pierwsze, iż M. w ża-
den sposób nie kwestionuje swoich uchybień 
formalnych. Postuluje jedynie, że biorąc wzgląd 
na ich wagę, nie powinny one wpływać na zakwa-
lifikowanie lub niezakwalifikowanie do II etapu 
przetargu. Sąd uważa to stanowisko za błędne. 
Przemawiać za tym może chociażby treść § 21 
ust. 3: „Warunkiem zakwalifikowania oferty do 
etapu II przetargu lub konkursu jest spełnienie 
warunków i wymagań sprawdzanych w etapie 
I” w związku z § 21 ust. 1 pkt 3: „Etap I obejmu-
je sprawdzenie [...] zgodności złożonej oferty 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji”. 
Zasadna jest argumentacja Prezesa UKE, który 
zwraca uwagę, że brzmienie przywołanych 
przepisów nie pozwala na uznaniowe 
stwierdzenie, które uchybienia formalne powodują 
niedopuszczenie do II etapu postępowania 
przetargowego, a które nie. 

Odnosząc się do zarzutu Skarżącego dotyczą-
cego zastosowania przez organ niekonstytu-
cyjnego rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 15 lutego 2008 r., tj. § 21 ust. 1, 2 oraz 
3, sprzecznego z art. 118 a i 119 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne, jak i sprzecznego z art. 2, 31 
ust. 3, 92 Konstytucji RP, Sąd uznaje słuszność 
stanowiskaPrezesa UKE, że organ administracji 
nie może odstąpić od rozstrzygnięcia sprawy, 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 8(3)

Tabele orzeczeń sądów administracyjnych  w sprawach telekomunikacji – II półrocze 2013 r.99

powołując się na to, że przepisy prawa, na pod-
stawie których sprawa ma być rozstrzygnięta, 
są niejasne, niezrozumiałe, czy nawet pozostają 
w sprzeczności z przepisami wyższego rzędu. 
Organ nie ma uprawnienia rozstrzygać kwestii 
zgodności przepisów ustawy lub rozporządzenia 
z Konstytucją RP.

2. VI SA/Wa 9/13 
– Wyrok WSA 
w Warszawie 
z dnia 21 czerwca 
2013 r. 

Sprawa ze skargi A. 
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 P. 
a A. Sp. z o.o. z siedzibą 
w [...], dotyczących zmiany 
warunków współpracy okre-
ślonych w decyzji Prezesa 
UKE z dnia [...] grudnia 
2010 r. nr [...] zastępującej 
umowę o połączeniu sieci 
pomiędzy P. a A. w zakre-
sie rozliczeń za zakończe-
nie połączeń głosowych 
w sieci.

WSA:

1. uchylił	zaskarżone	postanowienie;	

2. 	stwierdził,	że	uchylone	postanowienie	nie	
podlega	wykonaniu.

WSA zważył co następuje:

Sąd przyjął, że kwestia określenia terminu zakoń-
czenia negocjacji o zawarcie umowy o dostępie 
telekomunikacyjnym stanowi sprawę sądowo-
administracyjną w rozumieniu art. 1 p.p.s.a.

Postanowienie wydane na podstawie art. 27 
ust. 1 P.t. jest władczym rozstrzygnięciem organu 
regulacyjnego o terminie zakończenia negocjacji 
o zawarcie umowy o dostępie telekomunikacyj-
nym i rozstrzyga sprawę co do istoty. 

W sprawie niesporne jest, że warunki współpracy 
o połączeniu sieci pomiędzy P. a A. w zakresie 
rozliczeń za zakańczanie połączeń głosowych 
w sieci [...] (dostęp telekomunikacyjny) określone 
zostały w decyzji Prezesa UKE z dnia [...] grudnia 
2010 r. Do zawarcia umowy o dostępie telekomu-
nikacyjnym w sytuacji gdy dostęp ten określony 
został decyzją administracyjną nie stosuje się 
przepisu art. 30 ust. 1 P.t. zawierającego odesła-
nie m.in. do przepisu art. 27 ust. 1 P.t.

Stwierdzenie, że w warunkach rozpoznawanej 
sprawy nie zachodził przypadek umożliwiający 
zastosowanie przez organ regulacyjny przepi-
su art. 27 ust. 1 P.t. czyni bezcelowym w ocenie 
Sądu odnoszenie się do zarzutów skargi kwestio-
nujących przyjęty przez organ termin zakończenia 
negocjacji, a także wskazujących na naruszenia 
przepisów postępowania.
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3. VI SA/Wa 423/13 
- Wyrok WSA 
w Warszawie 
z dnia 14 czerwca 
2013 r. 

Sprawa ze skargi P. Sp. 
z o.o. z siedzibą w W. na 
postanowienie Prezesa 
Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej z dnia [...] 
października 2012 r. nr [...] 
w przedmiocie terminu	
zakończenia	negocjacji	
warunków	współpra-
cy	w	zakresie	rozliczeń 
za zakańczanie połączeń 
głosowych

WSA:

1. uchylił	zaskarżone	postanowienie;	

2. 	stwierdził,	że	zaskarżone	postanowienie	
nie	podlega	wykonaniu;

WSA zważył co następuje:

W myśl art. 30 ust. 1 P.t. do zmian umów o dostę-
pie telekomunikacyjnym stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 26–28 i 33.

Przenosząc to na grunt rozpoznawanej sprawy 
stwierdzić należy, że Prezes UKE określając na 
podstawie art. 27 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 1 P.t. 
termin zakończenia negocjacji pomiędzy stronami 
dotyczących zmiany warunków współpracy naru-
szył prawo przez błędne ich zastosowanie.

4. VI SA/Wa 1795/13 
- Wyrok WSA w 
Warszawie z dnia 
28 sierpnia 2013 r. 

Sprawa ze skargi P. 
Sp. z o.o. z siedzibą w W. 
na decyzję Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej 
z dnia [...] maja 2010 r. nr 
[...] w przedmiocie wygaś-
nięcia decyzji z dnia [...] 
września 2008 r. nr [...] 
w sprawie dostosowania	
stawek	MTR w sieci P. 
(dalej  decyzja MTR 2008) 

WSA:

1. uchylił	zaskarżoną	decyzję;	

2.  stwierdził,	że	uchylona	decyzja	nie	podlega	
wykonaniu.

WSA zważył co następuje:

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej bez-
przedmiotowość decyzji MTR 2008 wykazywał 
istotną zmianą stanu faktycznego, która znalazła 
odzwierciedlenie w nowej decyzji MTR 2009. 

Bezprzedmiotowość decyzji administracyjnej 
z powodu ustania bytu elementu stosunku ma-
terialnoprawnego, powstałego na skutek wcześ-
niejszego wydania decyzji administracyjnej, ma 
miejsce wówczas, gdy z jakichś przyczyn przesta-
je istnieć przedmiot stosunku prawnego ukształto-
wanego decyzję administracyjną. Aby stwierdzić, 
że doszło do bezprzedmiotowości decyzji zmiana 
stanu faktycznego musi być taka, że nie istnieje 
administracyjny stosunek materialnoprawny, po-
wstały na skutek wydania decyzji i wykonywanie 
decyzji z tego powodu staje się niemożliwe.

Sąd zgodził się ze stanowiskiem spółki, że nie 
może być mowy o bezprzedmiotowości decyzji 
MTR 2008, albowiem nie ustał stosunek material-
noprawny, wynikający z tejże decyzji. Stosunek 
ten polega bowiem na obowiązku stosowania
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przez P. SA stawek za zakańczanie połączeń 
w sieci ruchomej.

Zdaniem Sądu, wydanie późniejszej decyzji MTR 
2009 nie wpływa na obowiązywanie wcześniej-
szej decyzji MTR 2008. Każda z nich w sposób 
odmienny ustala treść wynikającego z nich sto-
sunku materialnoprawnego.

B.	Tabela	orzeczeń	Naczelnego	Sądu	Administracyjnego

Lp
Sygnatura	 

Data	wydania
Strony	 

Przedmiot	sprawy
Rozstrzygnięcie 

Tezy	wybrane	z	uzasadnienia

1. II GSK 572/12 
– Wyrok NSA 
z 11 lipca 2013 r. 

Sprawa ze skargi kasa-
cyjnej Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej 
od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego 
w W. z dnia 1 grudnia 
2011 r. sygn. akt VI SA/
Wa 1136/11 w sprawie ze 
skargi “P. R.” S.A. w W. na 
decyzję Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej 
z dnia [...] marca 2011 r. nr 
[...] w przedmiocie rezerwa-
cji	częstotliwości	w	pierw-
szym	multipleksie [...] 
w celu rozpowszechniania 
czterech programów P. R.

NSA uchylił	zaskarżony	wyrok	i	przeka-
zał	sprawę	do	ponownego	rozpoznania 
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.

NSA zważył co następuje:

Sąd I instancji nie ocenił czy treść pism (żądań) 
strony skarżącej uprawniała organ do przyję-
cia, że P. R. S.A. złożyła dwa odrębne w sensie 
materialnoprawnym żądania, które wymagały 
rozstrzygnięcia w odrębnych postępowaniach ad-
ministracyjnych. To stanowisko organu powinno 
być zweryfikowane przez Sąd I instancji z jed-
nej strony w kontekście żądań strony skarżącej, 
a z drugiej strony w oparciu o wskazaną przez 
organ podstawę materialnoprawną wydanego 
rozstrzygnięcia i podstawę materialnoprawną 
przyjętą do oceny żądań strony zawartych w pis-
mach z [...] grudnia 2010 r., z [...] grudnia 2010 r. 
oraz z [...] stycznia 2011 r. Sąd winien przy tym 
mieć na względnie, iż ocenę intencji strony organ 
zobowiązany jest dokonać w oparciu o całokształt 
podniesionych okoliczności, a więc przedstawio-
nych we wszystkich pismach czy wyjaśnieniach 
strony.
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2. II GSK 921/12 
– Wyrok NSA 
z 11 października 
2013 r. 

Sprawa ze skarg ka-
sacyjnych P. S.A. w W. 
oraz Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej 
od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego 
w W. z dnia 3 lutego 2012 r. 
sygn. akt VI SA/Wa 2096/11 
w sprawie ze skargi M. 
Spółki z o.o. w W. na posta-
nowienia Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej 
z dnia 2 września 2011 r. nr 
[...] w przedmiocie stwier-
dzenia niedopuszczalnoś-
ci	wniosku	o	ponowne	
rozpatrzenie	sprawy 

NSA oddalił	skargę	kasacyjną.

NSA zważył co następuje:

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
stanowisko WSA jest prawidłowe w zakresie 
w jakim zarzucił on Prezesowi UKE naruszenie 
art. 134 k.p.a.

W rozpoznawanej sprawie stwierdzenie niedo-
puszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy nastąpiło z przyczyn przedmiotowych, 
gdyż od decyzji o dostępie telekomunikacyjnym 
stronom przysługuje odwołanie do SOKiK a nie 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zauważyć należy, że obawy Prezesa UKE co do 
pozbawienia go możliwości skorzystania z upraw-
nień autokontrolnych z powodu braków odwołania 
są bezpodstawne. Z treści odwołania w sposób 
nie budzący wątpliwości wynika w jakim zakresie 
M. Sp. z o.o. kwestionuje decyzję z 4 sierpnia 
2011 r. ( wysokość stawek MTR) i Prezes UKE 
jeżeli uzna to za właściwe będzie mógł skorzy-
stać z uprawnienia przewidzianego w art. 479(59) 
§ 2 k.p.c. Jeżeli natomiast chodzi o zagadnienia 
dopuszczalności odwołania, zachowania terminu 
do jego wniesienia i spełnienia przez nie warun-
ków formalnych to ich ocena należeć będzie do 
SOKiK.

3. II GSK 1272/13 
– Postanowienie 
NSA z 29 paź-
dziernika 2013 r. 

Sprawa ze skarg kasacyj-
nych:  KIGEiT oraz Prezesa 
Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej na posta-
nowienie Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego 
w W. z dnia 30 listopada 
2012 r. sygn. akt VI SA/
Wa 1423/12 w sprawie ze 
skargi T. P. S.A. w W. na 
decyzję Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej 
z dnia [...] kwietnia 2011 r. 
nr [...] w przedmiocie 
zatwierdzenia	ofer-
ty	ramowej	o	dostępie	
telekomunikacyjnym 

NSA postanowił uchylić	zaskarżone	postano-
wienie	i	sprawę	przekazać	do	rozpoznania	
Wojewódzkiemu	Sądowi	Administracyjnemu 
w W.

NSA zważył co następuje:

Zwrócić należy uwagę, że w stanie prawnym 
objętym uchwałą, zgodnie, z którą sprawa o za-
twierdzenie projektu zmiany oferty ramowej przez 
Prezesa UKE na podstawie art. 43 ust.1 Prawa 
telekomunikacyjnego nie jest sprawą o nałoże-
nie obowiązku regulacyjnego, o której mowa 
w art. 206 ust. 2, Prawo telekomunikacyjne nie 
zawierało wyraźnej definicji obowiązków regula-
cyjnych. To właśnie z tego powodu skład zwykły 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
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w trybie art. 187 § 1 p.p.s.a. przedstawił składowi 
siedmiu sędziów do rozstrzygnięcia zagadnienie 
prawne „Czy sprawa o zatwierdzenie projektu 
zmiany oferty przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej na podstawie art. 43 ust. 1 Prawa 
telekomunikacyjnego jest sprawą o nałoże-
nie obowiązku regulacyjnego, o którym mowa 
w art. 206 ust. 2 tej ustawy?”

Natomiast w stanie prawnym wyznaczonym prze-
pisami ustawy zmieniającej, a obowiązującym 
w tej sprawie ustawodawca w art. 22 ust. 2 Prawa 
telekomunikacyjnego zawarł definicję obowiązku 
regulacyjnego. W myśl tego przepisu przez obo-
wiązek regulacyjny rozumie się obowiązek, o któ-
rym mowa w art.34, art. 36–40, art. 42, art. 44–47 
lub art. 72 ust. 3.

W uzasadnieniu uchwały o sygn. akt II GPS 1/ 09 
skład siedmiu sędziów wyraził pogląd, że „regula-
cja objęta nowym brzmieniem art. 22 ust. 2 Prawa 
telekomunikacyjnego zawiera niewątpliwie defini-
cję legalną obowiązku regulacyjnego.

Skoro ustawodawca w art. 22 ust. 2 Prawa tele-
komunikacyjnego nie wymienił art. 43 ust.1 Prawa 
telekomunikacyjnego to zmiana treści art. 206 
ust. 2 tej ustawy już tylko z tego powodu nie mia-
ła znaczenia dla ustalenia aktualności sentencji 
uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.

4. II GSK 1167/12 
– Wyrok NSA 
z 5 grudnia 
2013 r. 

Sprawa ze skargi kasa-
cyjnej T. P. S.A. w W. od 
wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego 
w W. z dnia 3 lutego 
2012 r. sygn. akt VI SA/
Wa 2165/11 w sprawie ze 
skargi T.P. S.A. w W. na 
decyzję Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej 
z dnia 6 września 2011 r. nr 
[...] w przedmiocie dopłaty	
do	kosztów	świadczenia	
usługi	powszechnej.

NSA uchylił	zaskarżony	wyrok	i	przeka-
zał	sprawę	do	ponownego	rozpoznania	
Wojewódzkiemu	Sądowi	Administracyjnemu 
w W.

NSA zważył co następuje:

ąd podzielił stanowisko Prezesa UKE, że wy-
łączenie stosowania powołanego przepisu 
w sprawie przyznawania dopłaty dla przedsię-
biorcy wyznaczonego uzasadnione jest tym, iż 
przepisy ustawy – Prawo telekomunikacyjne 
w zakresie, w jakim regulują omawianą kwe-
stię (art. 95 i 96 P.t.) pozostają w stosunku do 
Sustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
przepisami o charakterze szczególnym. Ponadto 
w art. 11 ust. 9 u.s.d.g. ustawodawca powołał
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się na nadrzędny interes publiczny jako element 
wyłączający stosowanie wynikających z niego ry-
gorów. Przepisy ustawy – Prawo telekomunikacyj-
ne o dopłacie mają istotne znaczenie ze względu 
na nadrzędny interes publiczny chodzi tu bowiem 
z jednej strony o przedsiębiorców telekomuni-
kacyjnych obowiązanych do pokrycia tej dopłaty 
(art. 97 i 98 P.t.), zaś z drugiej strony zapewnienie 
wszystkim podmiotom o niskich dochodach do-
stępu do usług telekomunikacyjnych.

W myśl art. 200a P.t., do kontroli działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepi-
sy rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. Powołany przepis potwierdza, 
że przepisy ustawy – Prawo telekomunikacyjne 
nie wyłączają stosowania ogólnych przepisów 
o kontroli działalności przedsiębiorców zawartych 
w ustawie o swobodzie działalności gospodar-
czej. Przepisy tej ustawy są stosowane, jeżeli 
przepis ustawy – Prawo telekomunikacyjne, jako 
przepis szczególny, nie reguluje odmiennie pro-
wadzenia kontroli. Z art. 200a P.t. nie można na-
tomiast wyprowadzać wniosku, że inne przepisy 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 
mające charakter przepisów ogólnych, regulu-
jących kwestie podejmowania, wykonywania 
i zakończenia działalności gospodarczej nie mają 
zastosowania w postępowaniach prowadzonych 
przed Prezesem UKE.

Wykonywanie działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego polega mię-
dzy innymi na świadczeniu usług telekomunika-
cyjnych, w tym usługi powszechnej. Nie ma przy 
tym znaczenia, że świadczenie usługi powszech-
nej jest następstwem wydania przez Prezesa 
UKE decyzji o wyznaczeniu przedsiębiorcydo 
świadczenia usługi powszechnej. Niezależnie bo-
wiem od tego w jakim trybie (konkursu na świad-
czenie usługi powszechnej czy wyznaczenia 
przedsiębiorcy do świadczenia tej usługi) docho-
dzi do wykonywania tego rodzaju działalności, 
jest to wykonywanie przez przedsiębiorcę dzia-
łalności gospodarczej, a sprawy z tym związane 
są sprawami przedsiębiorcy w rozumieniu art. 11 
ust. 1 u.s.d.g.
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Analiza art. 11 u.s.d.g. prowadzi do wniosku, 
że ustawodawca pojęcia „załatwienie sprawy” 
(art. 11 ust. 1 i 6 u.s.d.g.) i „rozpatrzenie wniosku” 
(art. 11 ust. 4, 5, 6, 7, 8 i 9 u.s.d.g.) uznaje za 
równoważne. 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
na tle omawianych regulacji, brak jest podstaw 
do przyjęcia, że art. 11 ust. 9 u.s.d.g. obejmuje 
jedynie sprawy, w których rozpatrywane są „pro-
ste” wnioski, w szczególności dotyczące podjęcia 
działalności gospodarczej, których załatwienie 
nie wymaga przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego.

Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela sta-
nowiska Prezesa UKE, że nie jest on organem 
w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej z następujących powodów:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 P.t. działalność telekomu-
nikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest 
działalnością regulowaną i podlega wpisowi do 
rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 
Organem prowadzącym rejestr jest Prezes UKE 
(art. 10 ust. 2 P.t.). Z kolei w myśl art. 5 pkt 5 
u.s.d.g. działalnością regulowaną jest działal-
ność gospodarcza, której wykonywanie wymaga 
spełnienia szczególnych warunków, określonych 
przepisami prawa. W przypadku działalności te-
lekomunikacyjnej te szczególne warunki wynikają 
z ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Przepis 
art. 64 ust. 1 u.s.d.g. stanowi, że jeżeli z przepisu 
odrębnej ustawy wynika, iż dany rodzaj działalno-
ści jest działalnością regulowaną, to przedsiębior-
ca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia 
szczególne warunki określone przepisami odręb-
nej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze dzia-
łalności regulowanej. W przypadku działalności 
telekomunikacyjnej jest to rejestr przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych. 

W rozpoznawanej sprawie Prezes UKE ustalił, że 
wystąpił koszt netto w wysokości innej (niższej), 
niż podana we wniosku T. S.A., ale to ustalenie 
nie zostało przez skarżącą zakwestionowane. 
Przyznana kwota dopłaty obejmowała wyłącznie 
koszt netto świadczenia usługi w zakresie
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świadczenia udogodnień dla osób niepełnospraw-
nych. W pozostałej części ustalonego kosztu 
netto Prezes UKE uznał, że nie stanowi on uza-
sadnionego obciążenia przedsiębiorcy wyznaczo-
nego, z uwagi na to, że T. S.A. świadcząc usługę 
powszechną nie spełniła kryterium dostępności 
i jakości.

Omawiana kwestia była przedmiotem wypowie-
dzi Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie C-222/08. Trybunał wyjaśnił, że 
„(...) niesprawiedliwe obciążenie, którego istnienie 
winno zostać stwierdzone przez krajowy organ 
regulacyjny przed wypłatą jakiejkolwiek rekom-
pensaty, jest obciążeniem, które w przypadku 
każdego przedsiębiorstwa świadczącego usługę 
powszechną ma nadmierny charakter w świetle 
jego zdolności do udźwignięcia tego obciążenia, 
zważywszy na wszystkie jego swoiste cechy, 
a w szczególności jakość jego urządzeń, jego sy-
tuację gospodarczą i finansową, jak również jego 
udział w rynku.”

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania, mające 
na celu zapewnienie prawidłowego wykonywa-
nia przez przedsiębiorcę wyznaczonego decyzji 
o wyznaczeniu przedsiębiorcy do świadczenia 
usługi powszechnej, prowadzi do wniosku, że 
ewentualne naruszenia w tym zakresie nie mogą 
stanowić podstawy odmowy przyznania dopłaty. 
Osiągnięcie właściwego poziomu dostępności 
i jakości świadczenia usługi powszechnej powin-
no nastąpić z wykorzystaniem omówionych już 
mechanizmów kontrolnych oraz wymuszających 
wykonanie decyzji nakładającej na T. S.A. obo-
wiązek świadczenia usługi powszechnej. Dodać 
także należy, że w świetle stanowiska TSUE 
przedstawionego w wyroku C-222/08, o tym 
czy świadczenie usługi powszechnej stanowi 
niesprawiedliwe (nieuzasadnione) obciążenie 
przedsiębiorcy wyznaczonego powinny decydo-
wać szeroko rozumiane przesłanki o charakterze 
ekonomicznym.
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5. II GSK 1317/12 
– Wyrok NSA 
z 10 grudnia 
2013 r. 

Sprawa ze skargi ka-
sacyjnej T. S.A. od wy-
roku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 
12 grudnia 2011 r. sygn. 
akt VI SA/Wa 2624/10 
w sprawie ze skargi T. S.A. 
na decyzję Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej 
z dnia [...] października 
2010 r. nr [...] w przedmio-
cie zatwierdzenia	projektu	
oferty	ramowej	w	dostę-
pie	telekomunikacyjnym	
w	zakresie	świadczenia	
usługi	dzierżawy	łączy 

NSA uchyla	zaskarżony	wyrok; 2. uchy-
la	zaskarżoną	decyzję	Prezesa	Urzędu	
Komunikacji	Elektronicznej z dnia [...] paździer-
nika 2010 r., nr [...];

NSA zważył co następuje:

Wobec tego więc, że oferta ramowa o dostępie 
telekomunikacyjnym, przygotowana i przedło-
żona została przez skarżącą spółkę w wykona-
niu obowiązku wynikającego z decyzji wydanej 
na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy Prawo tele-
komunikacyjne, i zawierała, zgodnie z art. 42 
ust. 2 tej ustawy, postanowienia odnoszące się 
do opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego, 
a wysokości tych opłat, co ma istotne znaczenie, 
organ regulacyjny nie zakwestionował – jako 
nieprawidłowych z punktu widzenia stosowanych 
kryteriów ich kalkulowania – co wyraziło się 
w treści decyzji wydanej w sprawie zatwierdzenia 
projektu oferty ramowej, to za zbyt daleko idące 
uproszczenie uznać należy stanowisko Sądu I 
instancji, że „[...] ustalając poziom upustów, 
organ nie jest obowiązany stosować kryterium 
kosztowego.”

Magdalena	Jachimowicz-Rolnik
Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN
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Ochrona	danych	osobowych	w	telekomunikacji.
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie  

z dnia 21 lutego 2014 r. (I OSK 2324/12, LEX nr 1427782)

	 Przepisy	prawa	telekomunikacyjnego	i	ustawy	o	ochronie	danych	osobowych	należy	
interpretować	łącznie,	mając	na	uwadze	przepisy	Konstytucji.	Artykuł	23	ust.	1	pkt	5	
ustawy	o	ochronie	danych	osobowych	dopuszcza	ich	przetwarzanie,	gdy	jest	to	nie-
zbędne	do	wypełnienia	prawnie	usprawiedliwionych	celów.	Takim	celem	jest	między	
innymi	ściganie	sprawców	przestępstw,	również	z	oskarżenia	prywatnego.

I.
Komentarz do powyższej tezy poprzedzony musi zostać przywołaniem kontekstu faktycz-

nego i prawnego sprawy. Przedmiotowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: 
NSA) wydany został w następstwie rozpatrzenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: WSA w Warszawie) z dnia 18.06.2012 r. (sygn. 
akt II SA/Wa 842/12) w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (dalej: GIODO) w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych. Wyrokiem 
NSA uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I in-
stancji. Wspomniana powyżej decyzja GIODO, wydana po ponownym rozpatrzeniu sprawy, na 
podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), art. 159 i art. 161 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo tele-
komunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 243, ze zm.; dalej: P.t) oraz art. 5, art. 12 pkt 2 i art. 
22 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
ze zm.; dalej: u.o.d.o.). Utrzymywała ona w mocy decyzję poprzedzającą, w której odmówiono 
stronie uwzględnienia wniosku o nakazanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu udostępnienia 
danych użytkownika domeny internetowej, posługującego się zidentyfikowanym adresem IP, który 
dokonał zniesławiającego stronę wpisu. W wyroku WSA w Warszawie uznano, iż „żądane przez 
skarżącego dane osobowe dotyczące użytkownika domeny internetowej (…) posługującego się 
adresem IP (…), który (…) dokonał zniesławiającego go wpisu, podlegają, jak słusznie uznał 
organ, ochronie przewidzianej z ustawy – Prawo telekomunikacyjne w związku z art. 5 ustawy 
o ochronie danych osobowych”. Sąd I instancji podzielił przy tym stanowisko wyrażone w wyroku 
NSA z 26.01.2009 r. (I OSK 174/08), że „art. 159 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego jest przepisem 
przewidującym silniejszą ochronę danych, niż przepis art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych 
osobowych i to dlatego to on znajdzie zastosowanie jako podstawa legalizująca przetwarzanie 
danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną”. Podkreślił przy tym, iż co prawda ustawodawca 
w przepisie art. 159 ust. 4 P.t. „przewidział możliwość zwolnienia z zachowania tajemnicy tele-
komunikacyjnej, ale prawo do tego zostało zastrzeżone wyłącznie dla sądu lub prokuratora”. 
Zdaniem WSA w Warszawie GIODO „zasadnie odmówił skarżącemu pozytywnego rozpatrzenia 
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jego wniosku, gdyż jego pozytywne rozpatrzenie doprowadziłoby do nieuprawnionego ujawnienia 
danych osobowych”.

Odnosząc się do przywołanej na wstępie tezy sformułowanej w wyroku NSA z 21.02.2014 r. 
(I OSK 2324/12), odnieść wypada się do dwóch zagadnień. Po pierwsze, kwestii interpretacji 
przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne i ustawy o ochronie danych osobowych z uwzględ-
nieniem przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, 
ze zm.; dalej: Konstytucja RP). Po drugie, dopuszczalności przetwarzania danych osobowych 
w odniesieniu do postępowania w sprawach o przestępstwa prywatnoskargowe.

II.
Pogląd wyrażony przez NSA w odniesieniu do zasad interpretacji ustawy w oparciu o Konstytucję 

RP nie budzi żadnych wątpliwości. Oczywistym jest, iż interpretacja każdego przepisu rangi usta-
wowej dokonywana powinna być z uwzględnieniem norm rangi konstytucyjnej, zwłaszcza wówczas, 
gdy dotyczą one materii praw i wolności jednostki. Sama Konstytucja RP dokonuje klasyfikacji 
praw i wolności na prawa i wolności osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Jeśli 
chodzi o te, które odgrywają naczelną rolę w odniesieniu do ochrony danych osobowych i reguł 
ich przetwarzania, to mowa tutaj przede wszystkim o postanowieniach przepisów art. 47, 49 
i 51 Konstytucji RP, w których poręczono – prawo do ochrony prawnej życia prywatnego (art. 47 
Konstytucji RP), wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się (art. 49 Konstytucji RP), a w kon-
sekwencji uzależniono możliwość zobowiązania jednostki do ujawnienia informacji jej dotyczącej 
od decyzji ustawodawcy i to ze względu na interes publiczny (art. 51 Konstytucji RP). Należą 
one do praw i wolności osobistych, których jednakże nie sposób interpretować pomijając wymiar 
konstytucyjny „przyrodzonej godności człowieka”, wymienionej już w Preambule Konstytucji RP, 
a następnie w przepisie art. 30 Konstytucji RP stanowiącym – „Przyrodzona i niezbywalna god-
ność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej 
poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.”. Dodać należy, że Sąd Najwyższy 
w wyroku z 21.03.2007 r. (I CSK 292/06, LEX nr 308851) zdefiniował pojęcie godności osobistej, 
uznając, iż jest ona „wewnętrznym przekonaniem człowieka o swoim moralnym i etycznym nie-
poszlakowaniu oraz czci, jako wyrazu pozytywnego ustosunkowania się innych ludzi do wartości 
osobistej i społecznej określonej jednostki”. W świetle takiego jej postrzegania można pokusić się 
o stwierdzenie, iż cześć człowieka stanowi wartość wyższą aniżeli tajemnica komunikowania się 
i towarzyszące jej prawo do ochrony danych osobowych, co uzasadnia możliwość udostępnienia 
tych ostatnich dla dochodzenia prawnej ochrony czci jednostki.

III.
Co do drugiej części tezy, to zwrócić należy uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, na kwestię 

objęcia adresu IP pojęciem danych osobowych. Po drugie, na treść pojęcia prawnie usprawiedli-
wionego celu względem zamiaru wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo prywatno-
skargowe. Po trzecie, na istotę samego przestępstwa zniesławienia. 

Odnosząc się do charakteru prawnego adresu IP, stwierdzić należy, że w świetle dotychcza-
sowego orzecznictwa NSA, może być on traktowany jako dane osobowe, jeżeli jest na stałe lub 
przez dłuższy okres czasu przypisany do określonego urządzenia, użytkowanego przez określony 
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podmiot1), ponieważ stanowi wówczas informację pozwalającą zidentyfikować konkretną osobę 
fizyczną. Dodać należy, iż jakkolwiek tajemnica komunikowania się, o której mowa w przepisie 
art. 49 Konstytucji RP, jest to dawna tajemnica korespondencji, poszerzona o pewne elementy 
związane chociażby ze współczesnym rozwojem technologicznym, to zakresem tajemnicy tele-
komunikacyjnej objęta jest w tym przypadku nie tylko sama treść przekazu, jak miało to miejsce 
przy wymianie korespondencji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, ale również dane dotyczące 
użytkowników tj. podmiotów, które korzystają z publicznie dostępnej sieci telekomunikacyjnej lub 
żądają świadczenia takiej usługi (art. 2 pkt 49 P.t.).

W myśl postanowień przepisu art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o., przetwarzanie danych jest dopusz-
czalne wtedy, gdy „jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizo-
wanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw 
i wolności osoby, której dane dotyczą”, przy czym za taki „prawnie usprawiedliwiony cel” uważa 
się w szczególności „dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej”, 
a zatem dochodzenie roszczeń na drodze cywilnoprawnej. Przypomnieć zatem warto w tym kon-
tekście wyrok WSA w Warszawie z 2.12.2013 r. (II SA/Wa 1400/13, LEX nr 1421795), w którym 
wyraził on opinię, że „Analiza treści art. 23 u.o.d.o. prowadzi do wniosku, iż adres zamieszkania 
osoby fizycznej trudno zaliczyć do kategorii prawnie chronionych dóbr osobistych. Ważyć przy 
tym należy interesy obu stron, tj. wnioskodawcy i osoby, której dotyczą żądane przez niego dane 
osobowe.”, zaś „Odmowa udostępnienia skarżącemu danych osobowych, w sytuacji gdy poszukuje 
on sądowej ochrony swoich dóbr osobistych, naruszonych jego zdaniem m.in. w wyniku działań 
pozwanego, prowadziłoby do nieuzasadnionej ochrony osoby, którą pozwał do sądu.”. 

Uzupełniając, przywołać wypada jednak również wyrok z 7.10.2011 r. (II SA/Wa 364/11, LEX 
nr 950577), gdzie WSA w Warszawie stwierdził, że „Dane autorów internetowych wpisów ukrywa-
jących się pod pseudonimami mogą być ujawnione tylko w razie wniesienia pozwu do sądu. Sam 
zamiar skierowania sprawy do sądu nie wystarczy.”. Taka wykładnia sugerowałaby zatem, iż w przy-
padku postępowania w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, dopuszczalne 
jest udostępnienie danych osobowych dotyczących użytkownika domeny internetowej posługują-
cego się adresem IP, o ile wniósł on do sądu prywatny akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo 
zniesławienia, o którego istocie będzie jeszcze mowa w końcowej części niniejszych rozważań. 

Nie sposób nie zwrócić w tym kontekście uwagi także na relację postanowień ustawy Prawo 
telekomunikacyjne i ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z postanowieniami art. 5 
u.o.d.o., w sytuacji, gdy przepisy odrębnych ustaw przewidują ochronę danych osobowych dalej 
idącą, aniżeli przewiduje to ustawa o ochronie danych osobowych, to mają one zastosowanie. 
Zdaniem doktryny, przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne przewidują, co do zasady, taką da-
lej idącą ochronę danych osobowych, obejmując pojęciem tajemnicy telekomunikacyjnej szerszy 
zakres treści i danych osobowych2). Wspomnieć trzeba również, że NSA w wyroku z 26.01.2009 
r. zajął stanowisko, że „art. 159 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego jest przepisem przewidującym 
silniejszą ochronę danych, niż przepis art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych i to 
dlatego to on znajdzie zastosowanie jako podstawa legalizująca przetwarzanie danych objętych 

1 Zob. wyrok WSA w Warszawie z 3.02.2010 r., II SA/Wa 1598/09, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AD6FF02867; wyrok NSA z 19.05.2011 r., I OSK 
1079/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/42DC7AE3F0
2 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2013, s. 951.
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tajemnicą telekomunikacyjną”3. Niemniej jednak, czy w przedmiotowej sytuacji kluczowe znaczenie 
ma zakres ochrony danych osobowych i kwestia nadrzędności ustawy Prawo telekomunikacyjne 
względem ustawy o ochronie danych osobowych. Podkreślić trzeba, że przepis art. 159 ust. 2 
pkt 4 P.t., dopuszcza możliwość zapoznania się z danymi objętymi tajemnicą telekomunikacyjną 
przez inne osoby niż nadawca i odbiorca komunikatu, gdy „będzie to konieczne z innych powodów 
przewidzianych ustawą lub przepisami odrębnymi”? Czy nie oznacza to, że tym „innym powo-
dem przewidzianym ustawą” jest „wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych 
przez administratorów danych albo odbiorców danych”, o których mowa w przepisie art. 23 ust. 1 
pkt 5 u.o.d.o.? 

Podzielenie poglądu, iż ustawa Prawo telekomunikacyjne kreuje dalej idącą ochronę aniżeli 
ustawa o ochronie danych osobowych, nie oznacza bowiem, że wykluczone jest udostępnienie 
danych chronionych tą pierwszą ustawą z uwagi na „prawnie usprawiedliwiony cel”, o którym 
mowa w art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. W takim przypadku niezbędna wydaje się jednak każdora-
zowa redefinicja pojęcia „prawnie usprawiedliwionego celu”, wynikająca tak z konkretnych uwa-
runkowań formalnoprawnych, w szczególności natury konstytucyjnej, jak i z sytuacji faktycznej. 
W konsekwencji, w świetle okoliczności faktycznych i prawnych stanowiących podstawę wydania 
glosowanego wyroku, należy postawić sobie nie tylko pytanie, czy prymat przyznać należy ustawie 
Prawo telekomunikacyjne, czy ustawie o ochronie danych osobowych, ale czy może przysługuje 
on ustawie karnej poddającej ochronie cześć człowieka jako dobro szczególnie istotne ze społecz-
nego punktu widzenia. Zatem, czy większą wartością jest ochrona tajemnicy telekomunikacyjnej, 
danych osobowych in genere, czy dóbr osobistych, których naruszenie jest prawdopodobne. Tym 
bardziej, iż rozwój narzędzi związanych ze środkami komunikacji elektronicznej oraz upowszech-
nienie komunikowania się za ich pomocą (zwłaszcza za pośrednictwem Internetu) sprawia, że 
wyrażane opinie mają częstokroć charakter anonimowy, zaś osoba, której dobra osobiste naru-
szono, ma ograniczone możliwości, jeśli ma je w ogóle, identyfikacji sprawcy tegoż naruszenia. 
Uczestnik wymiany informacji powinien zdawać sobie jednak sprawę, że wyrażając pogląd godzący 
w czyjeś dobra osobiste (zwłaszcza w sytuacji, gdy może on dotrzeć do nieokreślonej i znaczącej 
liczby osób) liczyć musi się z możliwością poniesienia odpowiedzialności z tytułu zniesławienia.

Z tego też powodu przypomnieć trzeba inny jeszcze wyrok z 9.11.2012 r. (II SA/Wa 124/12, 
LEX nr 1249063), gdzie WSA w Warszawie wyraził z kolei pogląd, iż: „Osoba, która czuje się po-
krzywdzona poprzez naruszenie dóbr osobistych ma niewątpliwie prawo dochodzenia przysługu-
jących jej z tego tytułu roszczeń. Takie uprawnienia gwarantuje jej Konstytucja RP (art. 45 ust. 1) 
oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Zatem jeżeli zdecyduje się na podjęcie na drodze sądowej 
stosownych kroków, to należy rozważyć zasadność udostępnienia jej adresu takiego abonenta, 
gdyż brak takich danych nie może ograniczać jej prawa do merytorycznego rozpoznania sprawy 
przez sąd powszechny. Niewskazanie przez powoda miejsca zamieszkania pozwanego wpraw-
dzie nie wyklucza dopuszczalności złożenia pozwu, ale uniemożliwia nadanie mu prawidłowego 
biegu, a tym samym może skutkować podjęciem przez przewodniczącego czynności przewidzia-
nych w art. 130 § 2 k.p.c. W toku zaś wszczętego procesu przedmiotowy brak może stanowić 
przesłankę do zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Dlatego należy 
przyjąć, że uzasadniona potrzeba posiadania danych adresowych abonenta, który naruszył dobra 

3 I OSK 174/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/55EABF3AB6
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prawem chronione w znaczeniu przewidzianym w art. 29 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobo-
wych, mogła ewentualnie zachodzić, ale dopiero po wszczęciu przez poszkodowanego procesu.”. 
Skoro pokrzywdzony może domagać się zatem dochodzenia swoich praw na gruncie procedury 
cywilnej, to tym bardziej powinien mieć taką możliwość w procesie karnym, jeśli ustawodawca 
poddaje określone dobro ochronie nie tylko cywilnoprawnej, ale i prawnokarnej. 

Kilka słów poświęcić należy wreszcie istocie przestępstwa zniesławienia ściganego z os-
karżenia prywatnego, o którym mowa w przepisie art. 212 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.). Nadmienić trzeba już na wstępie, że przedmiotem ochrony jest 
tutaj cześć, stanowiąca składową godności człowieka, o której mowa w przywołanym na wstępie 
niniejszych rozważań art. 30 Konstytucji RP, zaś konkretnie cześć zewnętrzna (przedmiotowa), 
utożsamiana z wartością, jaką dana osoba posiada w pojęciu innych ludzi tj. znaczeniem spo-
łecznym człowieka4 .

Postępowanie prywatnoskargowe, w trybie którego dochodzi się ochrony prawnokarnej czci, 
jest odmianą postępowania uproszczonego uregulowaną w rozdziale 52 „Postępowanie w spra-
wach z oskarżenia prywatnego” ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 
Nr 89, poz. 555, ze zm.; dalej: k.p.k.). Jedną z jego cech jest odformalizowanie aktu oskarżenia. 
Może on ograniczyć się do „oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskaza-
nia dowodów, na których opiera się oskarżenie” (art. 487 k.p.k.) i stanowi lex specialis względem 
przepisów art. 332 i 333 k.p.k. ze względu na fakt, iż wnoszony bywa przez osoby niebędące 
prawnikami. Z oczywistych powodów musi pozwolić jednak w swej treści nie tylko na dookreślenie 
zarzucanego czynu i wskazanie dowodów, ale przede wszystkim na identyfikację osoby oskarżo-
nego (analogicznie skądinąd, jak w przypadku identyfikacji pozwanego w procesie cywilnym), co 
może niekiedy napotkać na przeszkodę, gdy wnoszący akt oskarżenia nie może ustalić sprawcy 
przestępstwa5. W takiej sytuacji skorzystać może z prawa do wniesienia skargi do Policji, która 
ma obowiązek skargę przyjąć, zabezpieczyć dowody, a następnie przesłać ją do właściwego sądu 
(art. 488 k.p.k.). Prawo do uzyskania danych umożliwiających przeprowadzenie czynności przez 
Policję w takim przypadku jest niewątpliwie przesłanką usprawiedliwiającą przetwarzanie danych 
w sytuacji prowadzenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prywatnoskargowe. 

Pozostaje tylko nadmienić, że podstawą ich pozyskania może być tutaj, jak się wydaje, 
i przepis art. 23 ust. 2 u.o.d.o., stanowiący, iż przetwarzanie danych osobowych (a zatem i udo-
stępnianie w myśl postanowień przepisu art. 7 pkt 2 u.o.d.o.) jest dopuszczalne również wówczas, 
gdy „jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa”. Pogląd ten podzielić trzeba tym bardziej, że zdaniem doktryny, posługując się 
tą przesłanką, „uwzględniać należy przepisy należące do wielu dziedzin prawa, jak choćby prawa 
handlowego, bankowego, podatkowego, ubezpieczeń społecznych, a także procedur sądowych 
(karnej i cywilnej) oraz administracyjnej w zakresie przeprowadzania postępowania dowodowego”6.

Mariusz	Czyżak
Doktor nauk prawnych. Urząd Komunikacji Elektronicznej

4 M. Mozgawa, Komentarz do art. 212 Kodeksu karnego, stan prawny na 2013.01.01., LEX.
5 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, T. II, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 1999, s. 718.
6 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, LEX 2011, komentarz do art. 23.
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Ochrona	danych	w	telekomunikacji.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 kwietnia 2014 r.,  

sygn. C-293/12 i C-594/12 (sprawy połączone)

	 Stwierdza	się	nieważność	dyrektywy	2006/24/WE	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	
z	dnia	15	marca	2006	r.	w	sprawie	zatrzymywania	generowanych	lub	przetwarzanych	
danych	w	związku	ze	świadczeniem	ogólnie	dostępnych	usług	łączności	elektro-
nicznej	lub	udostępnianiem	publicznych	sieci	łączności	oraz	zmieniającej	dyrektywę	 
2002/58/WE.

Przedmiotem postępowania były wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na 
podstawie art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), złożone przez High Court 
z Irlandii oraz Verfassungsgerichtshof z Austrii na tle:
i) skargi Digital Rights Ireland Ltd, w której zakwestionowano zgodność z prawem przepisów 

krajowych dotyczących zatrzymywania danych związanych z łącznością elektroniczną, oraz
ii) skarg rządu krajowego Karyntii (Kaernten) oraz kilkunastu tysięcy osób dotyczących zgodności 

z kartą przepisów dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 
2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze 
świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicz-
nych sieci łączności oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE (dalej: dyrektywa) w zakresie, 
w jakim pozwala ona na masowe gromadzenie przez długi czas różnych rodzajów danych 
dotyczących nieograniczonej ilości osób. 
Wnioski te dotyczyły ważności dyrektywy, która nałożyła na dostawców ogólnie dostępnych 

usług łączności elektronicznej lub publicznych sieci łączności obowiązek zatrzymywania pewnych 
danych, generowanych lub przetwarzanych przez tych dostawców. Obowiązek ten dotyczył po-
łączeń zarówno telefonicznych, jak i internetowych oraz obejmował rodzajowo bardzo szerokie 
spectrum, a mianowicie: (i) dane niezbędne do ustalenia źródła połączenia, w tym nazwisko i adres 
użytkownika (abonenta); (ii) dane niezbędne do ustalenia odbiorcy połączenia, w tym numer lub 
identyfikator użytkownika (abonenta), jego nazwisko i adres; (iii) dane niezbędne do określenia 
daty, godziny i czasu trwania połączenia; (iv) dane niezbędne do określenia rodzaju połączenia; 
(v) dane niezbędne do określenia narzędzia komunikacji; (vi) dane niezbędne do identyfikacji 
lokalizacji urządzenia komunikacji ruchomej.

Okres zatrzymania danych określony został w dyrektywie na minimum 6 miesięcy, a maksimum 
dwa lata. Dyrektywa określała także wymogi dotyczące zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa 
danych, sposobu ich przechowywania, nadzoru państwowego nad przestrzeganiem wymogów 
i kar za ich nieprzestrzeganie.

Na tle powyższych wniosków postawionych zostało szereg kwestii szczegółowych, w tym 
zarzut niezgodności ograniczenia praw w zakresie swobody korzystania z telefonii komórkowej 
z art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej TUE. Zarzucono, że zakres nałożonych obowiązków 
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i związanych z tym ograniczeń praw jest nieproporcjonalny, a także nie jest konieczny lub jest 
nieodpowiedni do uzasadnionych celów: zapewnienia dostępności danych w celu wykrywania, 
prowadzenia czynności i ścigania poważnych przestępstw lub zapewnienia prawidłowego funk-
cjonowania rynku wewnętrznego UE.

W szczególności rozważano pytania o zgodność Dyrektywy z: (i) prawem obywateli do swo-
bodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich określonym 
w art. 21 TFUE; (ii) prawem do poszanowania życia prywatnego określonym w art. 7 Karty praw 
podstawowych UE (dalej: Karta) i art. 8 Europejskiej konwencji praw człowieka (dalej: EKPC); 
(iii) prawem do ochrony danych osobowych określonym w art. 8 Karty; (iv) prawem wolności wy-
powiedzi określonym w art. 11 Karty i art. 10 EKPC; (v) prawem do dobrej administracji określo-
nym w art. 41 EKPC. 

Do tego doszło ważne pytanie, a mianowicie w jakim zakresie traktaty – a zwłaszcza zasada 
lojalnej współpracy określona w art. 4 ust. 3 TUE – zobowiązują sąd krajowy do badania i oceny 
zgodności krajowych przepisów wdrażających dyrektywę z gwarancjami określonymi w Karcie, 
w tym w jej art. 7 (powtórzonym za art. 8 EKPC)?

We wniosku austriackim zarzucono, że dyrektywa zezwala na masowe gromadzenie przez 
długi czas różnych rodzajów danych dotyczących nieograniczonej liczby osób, będących prawie 
wyłącznie osobami, których zachowanie w ogóle nie uzasadnia zatrzymywania danych dotyczą-
cych tych osób. Osoby te, ze względu na nieograniczoną liczbę podmiotów mających dostęp 
do tych danych w okresie co najmniej sześciu miesięcy, są narażone na zwiększone ryzyko 
zainteresowania władz, które będą miały nieuzasadnioną niczym możliwość dostępu do informacji 
o życiu prywatnym tych osób. Wątpliwości wzbudziło więc czy Dyrektywa pozwala na osiągnięcie 
założonych celów oraz, czy ingerencja w prawa podstawowe jest proporcjonalna.

Na tle powyższych zarzutów postawiono kilka pytań otwartych, między innymi: (i) jaka jest 
relacja między prawem Unii, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ostatnie zdanie Karty a dyrektywami 
w dziedzinie ochrony danych; (ii) czy – wobec okoliczności, że dyrektywa 95/46 WE oraz rozpo-
rządzenie nr 45/2001 ustalają warunki i ograniczenia dla wykonywania prawa podstawowego do 
ochrony danych– przy wykładni art. 8 Karty należy uwzględniać zmiany wynikające z późniejszego 
prawa wtórnego?; (iii) czy – ze względu na art. 52 ust. 4 Karty – konsekwencją zasady zachowania 
wyższego poziomu ochrony zawartej w art. 53 Karty jest to, że granice określone w Karcie dla 
ograniczeń, jakie można w sposób dopuszczalny ustalać na podstawie prawa wtórnego, powinny 
być ujmowane węziej? 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził nieważność dyrektywy i wska-
zał, że przekroczone zostały granice, które wyznacza poszanowanie zasady proporcjonalności 
na gruncie art. 7, 8 i art. 52 ust. 1 Karty. 

Podstawową kwestią, jaką badał Trybunał było ustalenie czy ustanowiony w dyrektywie 
obowiązek zatrzymywania danych w celu ich ewentualnego udostępniania właściwym organom 
krajowym, realizuje w istocie cel interesu ogólnego – a z tej perspektywy, czy ingerencja prawo-
dawcy unijnego jest proporcjonalna. 

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału, zasada proporcjonalności wymaga, by akty 
prawne instytucji Unii były odpowiednie do realizacji uzasadnionych celów, którym mają one służyć, 
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a także by nie wykraczały poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów1. Z powyższego 
względu orzeczenie to ma bardzo istotne znaczenie nie tylko w zakresie jego bezpośredniego 
oddziaływania, czyli w danej sprawie (czy też sprawach, w związku z którymi do Trybunału skie-
rowane zostały przedmiotowe wnioski prejudycjalne), lecz także generalnie w obszarze regulacji 
dyrektywy. 

Z jednej strony obowiązuje zasada, zgodnie z którą w związku z tym, że omawiane orze-
czenie zapadło w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 267 TFUE, wyrok ten wiąże zasadni-
czo w danej sprawie, nie zaś erga omnes. Jednakże nie bez znaczenia prawnego jest to, że na 
skutek omawianego orzeczenia Trybunału dyrektywa utraciła domniemanie zgodności z prawem 
pierwotnym, na dodatek ze skutkiem ex tunc2. W rezultacie tej ostatniej okoliczności faktycznie 
dyrektywa nie może być stosowana. 

Jak stwierdził Trybunał w innym postępowaniu3, wyrok prejudycjalny stwierdzający nieważ-
ność aktu prawa wtórnego UE jest „wystarczającym uzasadnieniem dla każdego innego sądu 
krajowego, aby uznać akt za nieważny dla celów orzeczenia, które ma wydać”. W związku z tym 
polskie sądy, które nie mają kompetencji do samodzielnego stwierdzenia nieważności dyrektywy, 
nie powinny jej brać pod uwagę w procesie rozstrzygania spraw. 

Co ważne, omawiane powyżej skutki orzeczenia prejudycjalnego dotyczą nie tylko sądów, 
lecz także krajowych organów stosowania prawa (organów administracji państwowej, prokuratury). 
W ten sposób wyrok TSUE ma już bezpośredni wpływ na praktykę krajową.

Polska transponowała dyrektywę w art. 179 oraz 180a–180g prawa telekomunikacyjnego oraz 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu 
danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania 
(Dz.U. Nr 226, poz. 1828). Przepisy tych aktów określają obowiązki przedsiębiorców telekomuni-
kacyjnych oraz prawa tzw. podmiotów uprawnionych (to jest podmiotów mających prawo żądać 
dostępu lub informacji z zasobów objętych „retencją danych”), jak również wymagania techniczne 
i procedury. 

Co do zasady, utrata przez dyrektywę stosowalności nie skutkuje nieważnością przepisów 
implementujących tę dyrektywę w prawie krajowym. Nie stają się one automatycznie nieważne. 
Należałoby jednak zbadać dopuszczalność stosowania tych przepisów w świetle Konstytucji oraz 
norm prawa pierwotnego Unii, a w szczególności czy przepisy krajowe są dotknięte tymi samymi 
wadami, co przepisy dyrektywy. Należy zatem badać czy mają one charakter nieproporcjonalnej 
ingerencji w prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych. 

Tadeusz	Piątek
Radca prawny. Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
e-mail: Tadeusz.Piatek@dzp.pl

1 Np. Wyr. Afton Chemical, C-343/09, EU:C:2010:419, pkt 45; Volker und Marcus Schecke i Eifert, EU:C:2010:662; Nelson i in., C-51/10 i C-626/10, 
EU:C:2012:657, pkt 71; Sky Oesterreich, C-283/11, EU:C:2013:28, pkt 50; Schailbe, C-101/12, EU:C2013:661, pkt 29.
2 Por. wyr. Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Roquette Frères, C-228/92, pkt 17.
3 Por. wyr. TS w sprawie International Chemical Corporation, 66/80, pkt 13.
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Maciej	Rogalski,	Świadczenie usług telekomunikacyjnych,	
Uczelnia	Łazarskiego,	Warszawa	2014,	ss.	143

Prezentowana książka poświęcona jest problematyce związanej ze świadczeniem usług te-
lekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem umów o świadczenie tych usług. Praca jest 
w pełni aktualna, uwzględnia bowiem zmiany w ustawie – Prawo telekomunikacyjne wprowadzone 
nowelą z dnia 16 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1445). 

Publikacja dotyczy kluczowych postanowień prawa telekomunikacyjnego związanych ze 
świadczeniem usług telekomunikacyjnych, które najczęściej stosuje się w praktyce – są nimi 
przepisy dotyczące umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, regulaminu świadczenia 
usług telekomunikacyjnych oraz stosowania cenników. W pracy zostały poddane szczegółowej 
analizie przepisy art. 56–61 prawa telekomunikacyjnego, ponieważ w praktyce to one odgrywają 
główną rolę w procesie zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

Jednocześnie Autor podkreślił, że poza ustawą – Prawo telekomunikacyjne relacje pomiędzy 
usługodawcą a usługobiorcą usług telekomunikacyjnych określają przepisy kodeksu cywilnego, 
w szczególności w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także wzorców 
umownych. W pracy przedstawiono liczne problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem 
znowelizowanej ustawy oraz propozycje praktycznej realizacji nowych przepisów. 

Książka składa się z dziesięciu rozdziałów poprzedzonych wstępem i opatrzonych zakoń-
czeniem wraz z wnioskami Autora. 

W pierwszym rozdziale przedstawiono charakter prawny umowy o świadczenie usług tele-
komunikacyjnych, wskazując, że do umów o świadczenie tych usług mają zastosowanie przepisy 
zarówno prawa telekomunikacyjnego, jak i kodeksu cywilnego. Autor analizuje, które przepisy 
kodeksu cywilnego są wyłączone ze stosowania w przypadku umów o świadczenie usług tele-
komunikacyjnych ze względu na przepisy szczególne zawarte w prawie telekomunikacyjnym. 

Drugi rozdział dotyczy stron umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, które zgodnie 
z art. 56 ust. 3 pkt 1 prawa telekomunikacyjnego powinny być należycie oznaczone w umowie. 
Autor analizuje głównie status dostawcy usług i abonenta, ale podejmuje także kwestię zawierania 
umów o świadczenie usług przez pełnomocnika. 

W rozdziale trzecim omówione zostały formy zawierania umów o świadczenie usług teleko-
munikacyjnych, do których w praktyce najczęściej należą: 1) umowa o świadczenie usług teleko-
munikacyjnych w formie pisemnej; 2) umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierana 
w formie pisemnej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość; 3) umowa 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierana poprzez dokonanie czynności faktycznych. 
W rozdziale tym Autor przedstawia, jak w praktyce przedsiębiorcy telekomunikacyjni posługują się 
wzorcami umów – uwzględniając takie formy tych wzorów, jak formularz umowy o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych, wzór umowy sprzedaży aparatu telefonicznego, regulamin świadcze-
nia usług, a także warunki ofert promocyjnych. Nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne 
wprowadziła regulacje, które w sposób wyraźny zastrzegają, iż umowy, regulaminy oraz cenniki 
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świadczenia usług telekomunikacyjnych muszą być formułowane w jasnej, zrozumiałej i dostępnej 
formie. Kwestie te są przedmiotem analizy, która wskazuje jakiego typu nieprawidłowości można 
znaleźć w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

Rozdział czwarty poświęcony jest treści umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Ta 
część książki zawiera szczegółowe omówienie zarówno przedmiotu, jak i czasu trwania umowy 
oraz problematyki zmiany warunków umowy, potwierdzenia zmiany umowy, odstąpienia od umo-
wy, a także rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Autor zwraca uwagę na niedawne zmiany 
w ustawie – Prawo telekomunikacyjne o zdecydowanie prokonsumenckim charakterze, które 
nakładają nowe, daleko idące obowiązki na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a jednocześ-
nie wywołują wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz problemów praktycznych związanych ze 
stosowaniem nowych przepisów.

Rozdział piąty dotyczy kwestii ustawowego zakazu uzależniania zawarcia umowy o świad-
czenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych od spełnienia warunków wymienionych 
w art. 57 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego. Dotyczą one zakazów ograniczających swobodę 
abonenta w zakresie zawierania umów z innymi przedsiębiorcami, a także zakazów dotyczą-
cych żądania przez przedsiębiorcę nieuzasadnionych informacji, danych lub dokumentów. Autor 
wskazuje m.in. na kontrowersyjny art. 57 ust. 1 pkt 1, który został uchylony nowelą listopadową 
i omawia kwestie możliwości wiązania usług w pakiety, przytaczając orzecznictwo oraz oceniając 
praktykę rynkową w tym zakresie.

Rozdział szósty poświęcony został wykonaniu i skutkom niewykonania umowy o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
przedstawiona została zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem szczególnych 
rozwiązań wynikających z prawa telekomunikacyjnego, szczególnie w zakresie odpowiedzialności 
dotyczącej wykonania świadczeń wchodzących w skład usługi powszechnej. 

Rozdział siódmy dotyczy zmian dokonywanych w umowach o świadczenie usług telekomu-
nikacyjnych i związanych z tym obowiązków. Obowiązki te mają głównie charakter informacyjny, 
a także dotyczą skutków zmiany umowy zawartej na czas określony z ulgą przyznaną abonentowi. 
Autor prezentuje orzecznictwo w tej sprawie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ewentualne-
go zwrotu przyznanej abonentowi ulgi w określonych w prawie telekomunikacyjnym przypadkach. 
Omawiana jest także praktyka Prezesa UOKiK w zakresie stosowania przez przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych niedozwolonych klauzul umownych. 

Rozdział ósmy przedstawia tryb oraz warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług te-
lekomunikacyjnych wraz z analizą przepisów zakazujących utrudniania abonentom korzystania 
z prawa do zmiany dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. 

Z kolei rozdziały dziewiąty i dziesiąty zostały poświęcone regulaminowi oraz cennikowi usług 
telekomunikacyjnych. Obowiązek przygotowania i stosowania tych dokumentów spoczywa na do-
stawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z tym że od czasu ostatniej nowelizacji 
posługiwanie się regulaminem nie jest konieczne. Naruszenie obowiązków określonych w art. 60 
prawa telekomunikacyjnego może być podstawą do nałożenia kary pieniężnej przez Prezesa UKE 
na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. Odnosząc się do cenników, Autor m.in. wyjaśnia na czym 
polega kryterium przejrzystości w zakresie cen oraz omawia konsekwencje prawne w przypadku 
zmiany cen przez dostawcę. 
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Na szczególną uwagę zasługują wnioski dotyczące stanu prawa regulującego stosunki po-
między dostawcami usług telekomunikacyjnych i abonentami oraz propozycje zmian w ustawie 
– Prawo telekomunikacyjne ze względu na ich istotne znaczenie praktyczne. M. Rogalski oparł 
swoją pracę nie tylko na literaturze, ale w zasadniczej części właśnie na praktycznych doświadcze-
niach w zakresie stosowania prawa telekomunikacyjnego oraz bogatym orzecznictwie sądowym. 

Książka M. Rogalskiego stanowi niewątpliwie cenne źródło wiedzy na temat stanu kluczowej 
części przepisów prawa telekomunikacyjnego, regulujących sprawy świadczenia usług teleko-
munikacyjnych. Praca ta powinna zainteresować głównie prawników – praktyków zajmujących 
się sprawami komunikacji elektronicznej. Stanowi ona także doskonały punkt wyjścia do dalszej 
debaty nad zmianami prawa telekomunikacyjnego w omawianym zakresie, zmierzającej do do-
precyzowania przepisów wywołujących wątpliwości interpretacyjne oraz uproszczenia procedur 
stosowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w celu wypełnienia obowiązków w sto-
sunku do abonentów i użytkowników końcowych.

Magdalena	Jachimowicz-Rolnik
Doktorantka w Polskiej Akademii Nauk
e-mail: mjachimowicz.rolnik@gmail.com
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Stanisław	Piątek	(red.),	Telecommunications Regulation 
in Poland,	Wydawnictwa	Naukowe	Wydziału	Zarządzania	UW,	

Warszawa	2013,	ss.	226

Przemiany technologiczno-ekonomiczne sektora łączności elektronicznej stały się wyzwaniem 
politycznym, społecznym i gospodarczym niemal wszystkich państw świata. Pytania o to, jak za-
rządzać rzadkimi zasobami stanowiącymi infrastrukturę telekomunikacyjną, aby w jak największym 
stopniu zneutralizować rozbieżność interesu ekonomicznego konsumentów i dostawców usług 
telekomunikacyjnych urosły obecnie do rangi pytań o sposoby stymulowania rozwoju gospodar-
czego kraju, regionu i świata. Ta problematyka nabiera szczególnego wymiaru w odniesieniu do 
uwarunkowań regulacyjnych gospodarek krajów transformujących się oraz krajów rozwijających 
się. W literaturze światowej podkreśla się ogromną wagę starań w kierunku budowy pełniej-
szych ram teoretycznych odnośnie do regulowania sektora telekomunikacyjnego w tych krajach. 
Brak spójnych teoretycznych ram postępowania regulacyjnego w zarządzaniu zasobami sekto-
ra telekomunikacyjnego podaje się jako jedną z poważnych przyczyn niedoskonałości rozwoju 
sektora komunikacji elektronicznej, szczególnie w krajach niemających ugruntowanej platformy 
instytucjonalnej1. 

Oddana końcem 2013 roku do rąk czytelników książka Telecommunications Regulation 
in Poland, pod redakcją naukową prof. dr hab. Stanisława Piątka przedstawia ewolucję polity-
ki regulacyjnej sektora łączności elektronicznej w Polsce z punktu widzenia specyfiki regulacji 
sektorowej na poziomie narodowym. Pozycja ta jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją 
w języku angielskim, która w kompleksowy i przejrzysty sposób przedstawia najważniejsze obsza-
ry regulacji sektora telekomunikacyjnego w Polsce. Stanowi ona tym samym ważny przyczynek 
do tworzenia zwartych ram teoretycznych dotyczących regulacji sektora telekomunikacyjnego 
w krajach transformujących się. 

Książka obejmuje trzy części poświęcone kluczowym obszarom polityki regulacyjnej sektora 
telekomunikacyjnego w Polsce. Pierwsza część opisuje otoczenie regulacyjne, druga – ukazuje 
regulację sektora telekomunikacyjnego skupioną wokół sześciu wybranych problemów, tj. roz-
budowy szerokopasmowych sieci dostępowych, usługi powszechnej, separacji funkcjonalnej, 
regulacji stawek interkonektowych w telefonii mobilnej, mediów audiowizualnych, instytucji rygo-
ru natychmiastowej wykonalności. Trzecia część książki traktuje o polityce ochrony prywatności 
w procesie świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

Autorami poszczególnych opracowań są pracownicy naukowi z dziedziny ekonomii i prawa, prak-
tycy – adwokaci i radcowie prawni oraz eksperci z zakresu regulacji działalności telekomunikacyjnej.

Pierwszy rozdział zatytułowany Ewolucja polityki telekomunikacyjnej autorstwa Stanisława 
Piątka prezentuje triadę polityki telekomunikacyjnej: politykę regulacyjną – politykę bezpośredniej 
interwencji – politykę wspierania przedsiębiorców. Autor analizuje szczególną rolę prezesa naro-
dowej agencji regulacyjnej w zakresie kształtowania cen dostępu do infrastruktury w dążeniu do 

1 M.in. J.J. Laffont, Regulation and Development, Cambridge Univeristy Press, Cambridge 2005.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 8(3)

Renata Śliwa            Stanisław Piątek (red.), Telecommunications Regulation in Poland120

stworzenia i podtrzymania konkurencji usługowej, a także w poszukiwaniu właściwych środków 
pobudzania konkurencji infrastrukturalnej. W rozdziale tym wskazano na nieodzowną rolę polity-
ki bezpośredniej interwencji i polityki wspierania przedsiębiorców w osiąganiu ilościowych celów 
Europejskiej Agendy Cyfrowej, w tym głównie upowszechniania dostępu szerokopasmowego na 
terenach wiejskich i słabo zaludnionych. Polityka telekomunikacyjna w Polsce została ukazana 
na różnych poziomach sprzężenia z polityką rządową oraz z procesami regulacji sektora teleko-
munikacyjnego na szczeblu Unii Europejskiej. Zwrócono także uwagę na uwarunkowania infor-
macyjne działalności regulacyjnej. 

Mimo że regulator sektorowy posiadł znaczącą wiedzę o procesach rynkowych i doświadczenie 
w jej pozyskiwaniu, wciąż istnieje duża asymetria informacyjna między regulatorem a regulowanymi 
przedsiębiorstwami, która ogranicza regulatora w stosowaniu pewnych narzędzi regulacyjnych. 
Ranga tego problemu wzrasta w związku z realizacją polityki pobudzania konkurencji infrastruk-
turalnej poprzez stymulację współpracy publiczno-prywatnej. 

Rozdział autorstwa Ingi Kawki, pt.: Narodowa agencja regulacyjna w sektorze telekomuni-
kacyjnym, ukazuje najważniejsze elementy prawno-administracyjnego statusu i funkcjonowania 
regulatora w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce. Kluczowym aspektem funkcjonowania regu-
latora, wyraźnie eksponowanym w tekście, jest jego niezależność, uwarunkowana posiadanymi 
zasobami kadrowymi oraz systemem finansowania jego działalności. Dodatkowo, przeanalizo-
wano warunki zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności w działaniach regulatora. Autorka 
szczegółowo analizuje dylematy związane z funkcjonowaniem regulatora, takie jak: monokra-
tyczny oraz kolegialny model władzy prezesa agencji regulacyjnej, niezależność prezesa i jego 
podległość wobec ministra właściwego do spraw komunikacji elektronicznej, problem związania 
dyrektywami unijnymi czy konieczność współpracy z regulatorami innych krajów i organem ochrony 
konkurencji, finansowanie działalności regulatora z opłat sektorowych a finansowanie regulatora 
z budżetu państwa. Ewolucja statusu i sposobu funkcjonowania instytucji regulatora w sektorze 
telekomunikacyjnym w Polsce istotnie determinuje zakres i możliwości wykorzystania narzędzi 
regulacyjnych, a także zmusza do szukania właściwych podejść regulacyjnych dla zmieniających 
się warunków rynkowych. 

Rozdział Stosowanie prawa konkurencji w polskim sektorze telekomunikacyjnym autorstwa 
Tadeusza Skocznego oparty jest na wyrokach sądowych, decyzjach regulacyjnych i antymo-
nopolowych dotyczących funkcjonowania podmiotów sektora telekomunikacyjnego na styku 
prawa konkurencji i prawa regulacji sektorowej. Wskazano w nim na brak realnych możliwości 
odejścia od regulacji wyprzedzającej na rzecz tylko regulacji następczej w świetle uwarunkowań 
funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Polsce. Silna pozycja operatora zasiedziałego 
skłaniająca do nadużywania władzy gospodarczej w obliczu deficytu infrastruktury, jak również 
dążenia do antykonkurencyjnych działań wobec nowych przedsiębiorstw usługowych przesądzają 
o potrzebie obecności regulatora sektorowego. Ważną częścią tego opracowania jest zarysowanie 
relacji między kompetencjami regulatora sektorowego i urzędu ochrony konkurencji, rozpatrywa-
nych przez pryzmat praktyki gospodarczej, praktyki sądowniczej, a także teorii prawa.

Rozdział autorstwa Dariusza Adamskiego, zatytułowany Regulacyjne wsparcie rozwo-
ju szerokopasmowego dostępu do sieci nowych generacji, jest próbą odpowiedzi na pytanie 
o wsparcie regulatora w osiąganiu celów Europejskiej Agendy Cyfrowej w odniesieniu do dostępu 
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szerokopasmowego. Opracowanie przedstawia kilka dylematów, jakie wyłaniają się w trakcie 
poszukiwań tej odpowiedzi. Pierwszy z nich dotyczy tego czy regulować działalność operatorów 
o znaczącej sile rynkowej (SMP) na telekomunikacyjnym rynku dostępu szerokopasmowego 
i ryzykować słabą partycypację sektora prywatnego w procesie inwestowania, czy deregulować 
tę działalność, licząc się ze wzmocnieniem pozycji rynkowej operatorów zasiedziałych. Kolejne 
wątpliwości to czy regulować dostęp na ogólnokrajowych zasadach, czy dostosowywać te regula-
cje do zindywidualizowanych (w tym geograficznie) uwarunkowań, czy deregulować standardowe 
rynki dostępu SMP w zamian za zobowiązania do inwestycji w sieci nowych generacji (NGA), czy 
bronić dotychczasowych osiągnięć w zakresie przeciwdziałania subsydiowaniu krzyżowemu, czy 
deregulować w taki sposób, aby dostarczyć bodźców do inwestowania, czy też stać na straży 
konkurencji, czy koncentrować decyzje regulacyjne na eksponowaniu korzyści z regulacji SMP, 
czy korzyści z koncentracji. Wyłaniający się obraz możliwości regulacyjnych służących wspiera-
niu rozbudowy sieci dostępowych nowej generacji pełen jest dylematów. Jednocześnie brak jest 
oczywistych alternatyw dla regulacyjnego stymulowania rozbudowy infrastruktury nowej generacji. 

W rozdziale Pojęcie i przyszłość usługi powszechnej w telekomunikacji Arwid Mednis porusza 
kluczowe problemy związane ze świadczeniem usługi powszechnej, obejmujące między innymi 
jej strukturę, możliwe podejścia do jej finansowania czy sposób wykonywania przysługujących 
regulatorowi kompetencji w tym zakresie. Obok zarysowania prawno-administracyjnych elemen-
tów konstrukcji usługi powszechnej, Autor stawia otwarte pytanie związane z bieżącymi zmianami 
technologiczno-ekonomicznymi w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych – o usługi te-
lefonii mobilnej i światłowodowego dostępu do Internetu jako usługi dostarczające standardowych 
poziomów użyteczności w zakresie komunikowania. W obliczu barier dotyczących rozwoju dostępu 
do Internetu szerokopasmowego w Polsce, szczególnie tych związanych z brakiem usług i treści, 
które wymagałyby inwestycji w szybki Internet, zaangażowanie uprzywilejowanych instytucji pub-
licznych (np. edukacyjnych) wydaje się mieć uzasadnienie w tym zakresie. Na dalszym etapie, 
ewentualne wykorzystanie instytucji usługi powszechnej jest uzależnione od wypracowania spraw-
nego podejścia do pokrywania kosztów netto usługi powszechnej, w tym kalkulacji tego kosztu, 
jak również do sposobu alokowania funduszy pozyskanych na świadczenie usługi powszechnej. 

Jan Siudecki w rozdziale Dobrowolna separacja w telekomunikacji – polskie doświadczenia 
wskazuje na narzędzie usankcjonowanej samoregulacji jako alternatywny sposób radzenia sobie 
regulatora z asymetrią informacji ujawniającą się w sektorach poddawanych regulacji wyprze-
dzającej. Ukazuje tę metodę regulacji jako sposób neutralizacji wad ujawniających się w trakcie 
stosowania tradycyjnych metod regulacji. Dostrzega zalety tej metody optymalizowania efektów 
polityki publicznej, szczególnie w warunkach monopolizacji czy oligopolizacji rynków, w tym sil-
nego prawnego oporu podmiotów SMP przeciw regulacji. 

Wobec zaburzonej w Polsce sekwencji reform sektora telekomunikacyjnego, z punktu widze-
nia optymalności ekonomicznej tych reform, wypracowanie form współpracy między regulatorem 
a operatorem zasiedziałym sprzyja powodzeniu dalszych reform sektora i jego technologicznej 
adaptacyjności. 

Rozdział dotyczący Regulacji stawek międzyoperatorskich w sieciach mobilnych Janusza 
Górskiego i Małgorzaty Kalinowskiej został skoncentrowany na kontrowersjach związanych 
z regulacją rynku usług zakańczania połączeń głosowych w ruchomych publicznych sieciach 
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telefonicznych, w tym szczególnie na kontroli cenowej regulatora i przestrzegania jego zobowią-
zania do niedyskryminacji. Opracowanie ukazuje, jak regulator poprzez redukcje stawek opłaty 
hurtowej za zakończenie połączenia telefonicznego w ruchomej sieci telefonicznej innego ope-
ratora (MTR) przyczynił się do obniżenia potencjału inwestycyjnego i innowacyjnego operatorów 
zasiedziałych. W ramach tej krytyki zarzuca się regulatorowi przede wszystkim pominięcie waż-
nych składowych kosztów świadczenia przedmiotowej usługi (tj. kosztów wspólnych, ogólnych 
kosztów operacyjnych, kosztów operacyjnych radiowego dostępu do sieci). Szczególną uwagę 
zwrócono na niespójność działań regulatora co do sposobu prowadzenia interwencji w odniesieniu 
do MTR, w tym m.in. na wątpliwości dotyczące ogłaszania niewiążących stanowisk UKE na stro-
nie internetowej jako narzędzia informacyjno-regulacyjnego. Takie posunięcia regulatora zwięk-
szały niepewność w działalności operatorów oraz poważnie redukowały bodźce do planowania 
działalności długookresowej. Stanowisko Autorów, co do rządowego wsparcia dużych projektów 
inwestycyjnych w telekomunikacji, można zaliczyć do szerszego nurtu opinii na temat strategicz-
nej roli środków publicznych w procesie rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej2. Wskazuje 
się również na potrzebę rozluźnienia uścisku regulacyjnego na rynkach telefonii mobilnej z po-
wodu znacznego obniżenia stawek MTR, a także silnej konkurencji ze strony dostawców usług 
VoIP. Ważnym aspektem poruszanej problematyki jest traktowanie deregulacji jako sposobu na 
powiązanie poziomów cen regulowanych z poziomem cen, jaki ukształtowałby się w warunkach 
efektywnej konkurencji. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma rola regulatora sektorowego 
jako depozytariusza istotnej wiedzy na temat kosztów działania operatorów i popytu rynkowego. 
Wiedzy tej nie da się jednak zgromadzić i należycie wykorzystać w sytuacji, w której operator 
dominujący nie jest wystawiany na rynkowe działanie sił konkurencji. 

Opracowanie Telekomunikacyjne aspekty mediów audiowizualnych autorstwa Eweliny D. Sage 
ukazuje prawne aspekty rozwoju rynku usług medialnych w Polsce, w takim zakresie, w jakim 
rozwój ten jest uwarunkowany dysponowaniem zasobami telekomunikacyjnymi. Dotychczasowe 
wyniki analiz rynkowych wskazują na Spółkę EmiTel jako podmiot monopolizujący rynek 18. 
Poprawę sytuacji rynkowej upatruje się w zmianie kultury korporacyjnej EmiTela. W rozdziale 
poruszone zostały problemy zarządzania częstotliwościami transmisyjnymi, kompetencji po-
szczególnych agencji państwowych (UKE, KRRiT) w sprawach zarządzania częstotliwościami, 
kwestie transmisji telewizyjnych i radiowych realizowanych w technologii cyfrowej oraz zasady 
użytkowania pojemności cyfrowych multipleksów telewizyjnych. Wiele miejsca poświęcono pro-
cesowi przełączania nadawania programów telewizyjnych w Polsce z nadawania analogowego 
na cyfrowe, w tym informacyjno-technicznemu przygotowaniu społeczeństwa do finalizacji tego 
procesu. Istotną częścią opracowania jest przedstawienie nowej kategorii bytu instytucjonalnego, 
jakim jest operator multipleksu oraz zasad dostępu do multipleksu. 

Maciej Rogalski w rozdziale Egzekwowanie decyzji regulacyjnych analizuje podstawowe 
narzędzie wdrażania decyzji regulacyjnych jakim jest „rygor natychmiastowej wykonalności”. 
W opracowaniu przedstawiono korzyści i koszty związane z wykorzystywaniem instytucji „rygo-
ru natychmiastowej wykonalności” na podstawie przepisów obowiązującej ustawy oraz decyzji 
Prezesa UKE. 

2 S. Piątek, Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011.
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Ostatnia część książki została poświęcona ochronie prywatności w telekomunikacji. Pierwszy 
rozdział tej części zatytułowany Przechowywanie danych telekomunikacyjnych w Polsce: czy ramy 
prawne spełniają test proporcjonalności?, autorstwa Andrzeja Adamskiego, ukazuje obowiązek 
przechowywania danych telekomunikacyjnych przede wszystkim w świetle konstytucyjnego prawa 
do poufności komunikacji oraz doświadczeń innych państw UE w tym zakresie. Na tle aktualne-
go stanu prawnego dotyczącego przechowywania danych telekomunikacyjnych przedstawiono 
kontrowersje związane z udostępnianiem tych danych, dotyczące trybu uzyskiwania dostępu do 
danych oraz zasadności dostępu do szerokiego zestawu informacji dotyczących przepływu da-
nych. Ważnym elementem tego rozdziału jest ukazanie istoty testu proporcjonalności, sprawdza-
jącego poziom zabezpieczenia gwarantowanych konstytucyjnie praw i wolności. Autor wskazuje 
na niedoskonałości systemu przechowywania danych w Polsce, wyrażające się brakiem kontroli 
zewnętrznej, bardzo wysoką liczbą wniosków o dostęp do danych na temat ruchu i lokalizacji, 
a także innymi słabościami, które były przyczyną skarg do Trybunału Konstytucyjnego związanych 
z przechowywaniem i ochroną danych telekomunikacyjnych.

Kolejny rozdział tej części książki zatytułowany Ochrona prywatności w sektorze telekomuni-
kacyjnym – nowe zasady gromadzenia informacji w telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych 
Gerarda Karpa jest próbą oceny transpozycji do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektywy 
Unii Europejskiej w zakresie warunków przetrzymywania informacji w telekomunikacyjnych urzą-
dzeniach końcowych odbiorców usług oraz użytkowania plików cookie. Autor analizuje obowią-
zujące normy prawne na tle koncepcji opt-in oraz opt-out oraz domniemanej zgody użytkownika 
na gromadzenie informacji w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. 

Prezentowana praca zbiorowa stanowi wartościowe wypełnienie istniejącego na krajowym rynku 
deficytu wydawniczego w zakresie kompleksowej prezentacji bieżącej problematyki regulacji sek-
tora telekomunikacyjnego w Polsce. Etapy kształtowania się regulacji sektora telekomunikacyjnego 
w Polsce zostały zaprezentowane na tle najważniejszych działań z zakresu polityki konkurencji, 
rozwoju sieci szerokopasmowych, stosowania usługi powszechnej, działania regulatora wobec 
operatora zasiedziałego w telefonii stacjonarnej i mobilnej, regulacji mediów audiowizualnych oraz 
ochrony prywatności w działalności telekomunikacyjnej. Książka jest ważnym etapem budowania 
wiedzy i świadomości dotyczących współczesnych uwarunkowań kształtowania się rynków usług 
telekomunikacyjnych. Powinna być przydatna zarówno dla regulatora, podmiotów reprezentujących 
stronę podażową rynku, jak i odbiorców usług. Aktywność rynkowa uświadomionego konsumenta 
jest istotnym elementem sprawności systemu regulacji i gwarantem stabilności rozwoju sektora 
telekomunikacyjnego. Wyeksponowanie tego faktu jest szczególnie istotne w warunkach wciąż 
nasilonej asymetrii informacyjnej pomiędzy regulatorem sektorowym i operatorem zasiedziałym. 
Upowszechnianie wiedzy o realiach działalności regulacyjnej w telekomunikacji powinno sprzyjać 
wykorzystaniu tej działalności do osiągania długoterminowych celów społecznych.

Renata	Śliwa
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
e-mail: renatasliwa@gmail.com
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Table	of	contents:
I. Initial remarks
II. Controversies regarding the method of margin squeeze testing
III. Attempts at challenging the legality of regulators position on margin squeeze
IV. Legal basis for margin squeeze test regime
V. Concluding remarks
Summary:	The author analyses legal and regulatory environment of margin squeeze tests in 
Poland. Regulatory tools applied by the President of UKE in this field are discussed together with 
related controversies. Subsequently the European legal framework for margin squeeze tests and 
relevant positions of European institutions are analyzed. Conclusions in this regard form a basis 
for a critical assessment of solutions adopted by the regulator. 
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discrimination obligation; price control obligation; legal forms of action of administrative bodies.
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Table	of	contents:
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IV. Merger remedies and sector specific regulations
 1. The role of national regulators in the process of imposing remedies
 2. Sector specific regulations and merger control regulations 
V. Conclusions
Summary:	The aim of the paper is to analyze merger remedies applied by European Commission 
during consolidation of H3G-Orange, H3G-o2 i Telefónica-E-Plus. The article deals with efficiency of 
this tools used in mobile communications sector and relations between sector specific regulations 
and merger law. The paper also reveals problem of overlapping competences of national 
telecommunications regulators and competition authorities. 
Key	words:	merger control, merger remedies, electronic communication sector, sector specific 
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a	tangible	medium	in	the	light	of	the	Law	on	Consumer	Rights	
Table	of	contents:
I. Foreword
II. Digital content – definition
III. Trader’s information requirments
IV. The right of withdrawal
V. Final words 
Summary:	The Consumer Rights Act enters into force on 25.12.2014. The act implements into 
Polish law the Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 
2011 on consumer rights. The paper addresses the new regulations on the trader’s information 
requirements and consumer’s right of withdrawal concerning distance contracts for digital content 
which is not supplied on a tangible medium. Author presents legislation and confronts it with 
various market practices. 
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Table	of	contents:
I. Introduction
II. Register of devices used without a permit
III. Problems connected with the implementation of the new solution
IV. Summary
Summary: For over two years, Polish law has permitted the use of radio devices that previously 
required radio permits on the basis of a filing with the register. However, telecommunications 
operators have not taken advantage of this solution. The article discusses practical doubts resulting 
from the analysis of the legislation in force.
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without a permit, light-licensing.
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Summary:	The goal of the article is the assessment of conditions concerning the utilization of 
data generated in telecommunications, processed by telecommunications operators, for other 
purposes than provision of telecommunications services, in a way that is not infringing rights 
and interests of data subjects. The article should demonstrate that national law implements 
the provisions of EU law concerning the protection of data processed in telecommunications 
in an inappropriate manner, limiting or even eliminating the admissibility of anonymising data. 
The analyze concerns anonymisation of personal data, transmission data, including location 
data, as well as data concerning location of the user, used for the provision of value added  
services. 
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Ewa M. Kwiatkowska, The	development	of	the	Internet	of	Things	–	opportunities	and	threats
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Internet of Things
III. Applications
IV. Opportunities and threats
V. Conclusions
Summary:	The article provides the analysis of the Internet of Things (IoT), the concept of 
connecting not only people but also things. The opportunities and challenges of this communication 
technology for individuals, whole societies and business enterprises are discussed. Potential future 
application domains are reviewed, with particular emphasis on the healthcare sector, including 
pharmaceutical industry. 
Key	words: Internet of Things, mobile devices, M2M communication, sensors, big data.
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Summary: The paper attempts to justify some extension of market concentration toward the 
necessity to stimulate facility-based competition. The first part encompasses theoretical foundations 
of market concentration and the role of regulation. Then, the asymmetric form of regulation is 
highlighted as well as the deregulation. The third part pictures the state of facility-based competition 
in Poland and the perspective of its stimulation.
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