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Od redaktora prowadzącego

Przekazujemy kolejny numer iKAR-a poświęcony problemom regulacyjnym łączności i mediów. 
Tematyka artykułów zawartych w tym numerze wskazuje, że regulacyjne zagadnienia łączności 
coraz bardziej koncentrują się wokół transmisji i usług internetowych. Coraz więcej usług, z których 
korzystają użytkownicy telekomunikacji, realizowanych jest z wykorzystaniem technologii inter-
netowych. Rosnąca część wartości rynku technologii informacyjnych jest związana z transmisją 
i przetwarzaniem danych. Dlatego problematyka internetowa zajmuje znaczną część numeru. 

Artykuł Ewy M. Kwiatkowskiej pt. „Internet rzeczy. Czy będą nas leczyć komputery?” poka-
zuje perspektywy wykorzystania technologii internetowych w sektorze ochrony zdrowia, możli-
wości jakie dają one w zakresie dokumentacji medycznej, wsparcia nowoczesnych technologii 
medycznych oraz wykorzystania aplikacji i peryferyjnych urządzeń związanych ze zdrowiem. 
Artykuł Andrzeja Nałęcza pt. „Zero-rating a usługa dostępu do Internetu i usługi specjalistyczne” 
podejmuje jedną z trudniejszych kwestii związanych z regulowaniem usług dostępu do sieci, jakim 
jest praktyka zero-rating polegająca na oferowaniu w ruchomych sieciach telekomunikacyjnych 
nielimitowanego dostępu do pewnej zawartości internetowej, przy jednoczesnym objęciu wszel-
kiej pozostałej zawartości miesięcznym limitem transferu danych. Prawidłowe podejście do tej 
praktyki stanowi jedno z węzłowych zagadnień dotyczących neutralności sieciowej. Problematyce 
internetowej poświęcony jest także artykuł Stanisława Piątka pt. „Nowe warunki prawne świad-
czenia usług dostępu do Internetu”. Omawia on zmiany, jakie dla dostawców usług dostępowych 
wynikają z rozporządzenia UE 2015/2120, które w Polsce będzie stosowane do początku roku 
2017. Głównym celem tych przepisów jest zapewnienie równych i niedyskryminacyjnych zasad 
transmisji internetowych oraz ochrona praw użytkowników w zakresie nieograniczonego dostępu 
do treści, aplikacji i usług oferowanych w sieci. Budowie szybkich sieci internetowych ma służyć 
zmiana przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Główne kie-
runki zmian tej ustawy omawia w swoim artykule Wojciech Dziomdziora.    

Kwestiom ustrojowo-proceduralnym sektora telekomunikacyjnego poświęcony jest artykuł 
Mateusza Chołodeckiego pt. „Charakter prawny współdziałania Komisji Europejskiej z Prezesem 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w regulacji rynku telekomunikacyjnego”. Omawia on różne 
rodzaje procedur i rozstrzygnięć związanych z regulacją rynków telekomunikacyjnych, które 
wymagają współdziałania regulatora krajowego z Komisją Europejską. Typowo ekonomiczny 
profi l ma natomiast artykuł autorstwa Marii Dąbrowy i Renaty Śliwy pt. „Rola dojrzałości reżimu 
regulacyjnego w deregulowaniu sektora na przykładzie łączności elektronicznej”. Zmierza on do 
udzielenia odpowiedzi na pytanie czy dojrzałość reżimu regulacyjnego w sektorze telekomunika-
cyjnym przekłada się na skalę deregulacji tego sektora. Do szeroko rozumianego sektora łącz-
ności zalicza się również problematyka poczty, czemu poświęcony jest artykuł Mariusza Czyżaka 
pt. „Tajemnica pocztowa i jej prawna ochrona”. Natomiast tematykę mediów masowych porusza 
artykuł Ewy Galewskiej pt. „Tajemnica dziennikarska w kodeksach etyki zawodowej”. 
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W części poświęconej przeglądowi orzecznictwa publikujemy glosę Łukasza Pirożka do-
tykającą tematyki połączeń do numerów niegeografi cznych, w związku z wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie C – 397/14. 

Część przeznaczona na przegląd piśmiennictwa zawiera dwie recenzje książek opublikowa-
nych w ubiegłym roku. Waldemar Hoff przygotował recenzję pracy Konrada Stolarskiego pt. „Zakaz 
nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej”, 
wydanej z inicjatywy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przez Wydawnictwo 
Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast Kamil Mieszkowski 
przygotował recenzję pracy Ewy Galewskiej pt. „Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu sieci 
telekomunikacyjnych”, wydanej przez Ofi cynę Wolters Kluwer business. 

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

Stanisław Piątek
wrzesień 2016 r. 
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie charakteru prawnego współdziałania KE z Prezesem UKE 
w regulacji rynku telekomunikacyjnego. W ramach tego współdziałania (postępowania konsoli-
dacyjnego) Prezes UKE ma obowiązek notyfi kowania niektórych projektów rozstrzygnięć regula-
cyjnych KE. Analizie poddano również opinie i decyzje KE wydawane względem notyfi kowanych 
rozstrzygnięć. Ponadto, w artykule przedstawiono zagadnienie kontroli sądowej decyzji Prezesa 
UKE wydawanych w wyniku współdziałania z KE. W ocenie autora jedynie sądy krajowe (SOKiK) 
mają legitymację do sprawowania kontroli współdziałania tych organów.
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I. Wprowadzenie
Proces europeizacji publicznego prawa gospodarczego rozumiany jako przenoszenie (transpo-

nowanie) kompetencji z organów państw członkowskich na organy UE (Jaroszyński, 2011, s. 233) 
jest szczególnie widoczny w obszarze prawnej regulacji rynków infrastrukturalnych. Zjawisko to, 
postępujące niemal od transformacji ustrojowej lat 90. XX w., nabrało szczególnego znaczenia 
po przystąpieniu Polski do UE. Proces ten uwidocznił się najbardziej w regulacji sektora teleko-
munikacyjnego (określanego w prawie UE jako rynek łączności elektronicznej), który zdaje się 
być prekursorem tych zmian (szerzej na temat regulacji tego sektora zob. m.in.: Szydło, 2004, 
s. 97; 2006, s. 202; Piątek i Szpringer, 2007, s. 333; Hoff, 2008, s. 22; Kawka, 2006). Objawia 
się to zwłaszcza w przekazywaniu kompetencji z krajowych organów regulacyjnych na KE lub 
nadawaniu jej szczególnych uprawnień.

W ramach realizacji zadań i kompetencji regulacyjnych1 Prezes UKE zobligowany jest do 
współdziałania w podejmowaniu rozstrzygnięć m.in. z KE oraz z Organem Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (dalej: BEREC) (zob. więcej: Chołodecki, 2013, s. 127 i n. wraz z przy-
wołaną tam literaturą). Procedurę współdziałania tych organów określono jako postępowanie kon-
solidacyjne2. Owo współdziałanie (oddziaływanie) kształtuje się odmiennie w relacjach z każdym 
z tych organów. Komisja posiada uprawnienia władcze (nadrzędne) względem Prezesa UKE, 
z kolei BEREC posiada niewładcze („miękkie”) środki oddziaływania na organ telekomunikacyj-
ny, gdyż zasadniczo powołany został do harmonizowania rozstrzygnięć europejskich organów 
regulacyjnych. 

W interesującym nas zakresie KE posiada prawne instrumenty (środki) służące oddziaływaniu 
na Prezesa UKE a dotyczące możliwości bezpośredniego wpływania na treść konkretnych roz-
strzygnięć (art. 19 i art. 19a prawa telekomunikacyjnego oraz art. 7 i art. 7a Dyrektywy 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych 
sieci i usług łączności elektronicznej – dyrektywa ramowa)3 oraz harmonizowania kierunków po-
lityki regulacyjnej (art. 19 DR). W związku z tym głównym celem niniejszego opracowania będzie 
odpowiedź na pytanie o rolę KE w tych postępowaniach i zakres jej uprawnień. W konsekwencji 
również wyjaśnienie, jaki jest charakter prawny współdziałania KE z Prezesem UKE. Znaczenie 
tego pytania potęguje fakt, że ustawodawca krajowy, implementując wymagania prawa UE do 
prawa krajowego, nie sprecyzował kompetencji KE w relacji z Prezesem UKE, w większości po-
wtarzając treść przepisów z DR, które ze swej natury mają charakter ogólny i kierunkowy. 

Na tym tle rodzi się również pytanie o zakres uprawnień sądu (SOKiK-u) sprawującego 
kontrolę współdziałania (oddziaływania) tych organów. W oparciu o wcześniejsze ustalenia autor 
będzie chciał wykazać, że SOKiK, rozstrzygając zawisłą przed nim sprawę regulacyjną, jest, co 
do zasady, związany stanowiskiem KE. Wynika to z charakteru kontroli sądowej sprawowanej 
przez SOKiK (oraz instancje nadrzędne4). 

1 Zadania regulacyjne określone w szczególności w art. 192 w zw. z art. 189 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 
Nr 171, poz.1800 ze zm.); dalej: Pt.
2 Zob.: Zalecenie 2008/850/WE Komisji z dnia 15.10.2008 r. w sprawie notyfi kacji, terminów i konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE 2008 L 301/23); dalej: 
Zalecenie 2008/850/WE Komisji.
3 Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.03.2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektro-
nicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. WE 2002 L 108/33 ze zm.); dalej: DR.
4 SA w Warszawie oraz w pewnym zakresie również SN.
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II. Pozycja prawna Komisji Europejskiej w regulacji 
rynku telekomunikacyjnego (łączności elektronicznej)

Kluczową dla tych rozważań jest KE, którą uznaje się za główny (najważniejszy) organ admi-
nistracyjny UE (Biernat, 2002, s. 75), a jednocześnie za tzw. strażniczkę traktatów europejskich 
– guardian of the Treaties (zob. Cini, 1996, s. 27 i n.; Sabathil, Joos i Keβler, 2008, s. 7). W inte-
resującym nas sektorze łączności elektronicznej KE określa się często jako organ nadrzędny nad 
krajowymi organami regulacyjnymi (Kawka, 2008, s. 110; 2006, s. 412 oraz przywołana tam litera-
tura) lub nawet jako „super regulatora” (Scherer, 2002, s. 281). K. Strzyczkowski celnie zauważa, 
że „sieć organów ochrony konkurencji i regulacji w aspekcie funkcjonalnym ma cechy struktury 
hierarchicznej z Komisją Europejską jako organem funkcjonalnie nadrzędnym (…). Funkcjonalna 
nadrzędność KE nad krajowymi organami ochrony konkurencji i regulacji tworzy multicentryczną 
strukturę organów administracji ochrony konkurencji i regulacji, (…)” (Strzyczkowski, 2009, s. 46–47). 

Na rynku telekomunikacyjnym, podobnie jak na innych rynkach infrastrukturalnych5, KE posia-
da szczególne uprawnienia względem spraw mających wpływ na rynek wewnętrzny UE (o czym 
szerzej w kolejnej części). Podobnie jest również w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, gdzie 
KE posiada jurysdykcję do prowadzenia spraw, których wynik może mieć wpływ na handel między 
państwami członkowskimi UE6. Z kolei, w sprawach z zakresu łączności elektronicznej ustawodaw-
ca unijny nadał pośrednią wagę KE. Oznacza to, że Komisja nie wydaje decyzji indywidulanych 
względem uczestników rynku telekomunikacyjnego – przedsiębiorców telekomunikacyjnych, te 
zawsze wydawane są przez krajowy organ regulacyjny (Piątek, 2013, s. 185). W związku z tym, 
uprawnienia KE względem spraw rozstrzyganych przez Prezesa UKE można podzielić na kom-
petencje: 1) władcze oraz te 2) dotyczące harmonizowania kierunków działań krajowych organów 
regulacyjnych UE. Już w tym miejscu warto wskazać, że relacja Prezesa UKE z KE w zakresie 
kompetencji władczych ma charakter pionowy (wertykalny) właściwy dla struktury resortowej, 
gdzie organ nadrzędny ma prawo wpływać na indywidualne rozstrzygnięcia organu podległego. 

III. Zakres przedmiotowy współdziałania Komisji Europejskiej 
z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zakres przedmiotowy współdziałania (oddziaływania) obejmuje zasadniczo wdrażanie celów 
regulacyjnych określonych w art. 8 DR7 i tylko wtedy, jeśli podejmowane środki mogą mieć wpływ 

5 Na rynku energetycznym m.in. art. 4h, 4i, 9h1, 9h2 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, (Dz.U. 2012, poz. 1059 ze zm.), na rynku poczto-
wym art. 28, 179 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz., 1529 z zm.) czy też na rynku kolejowym m.in. art. 25f ustawy 
z dnia 28.03. 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2015, poz. 1297 t.j. z zm.). 
6 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 
(Dz. Urz. UE 2003 L 1/1).
7 Celami prowadzonej polityki regulacyjnej jest: wspieranie przez krajowe organy regulacyjne konkurencji w dziedzinie udostępniania sieci i usług 
łączności elektronicznej oraz urządzeń towarzyszących i usług (art. 8 ust. 2); wspieranie przez krajowe organy regulacyjne rozwój rynku wewnętrznego 
(art. 8 ust. 3); promowanie przez krajowe organy regulacyjne interesów obywateli UE (art. 8 ust. 4). W dążeniu do osiągnięcia tych celów krajowe organy 
regulacyjne mają obowiązek stosować obiektywne, przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne zasady regulacyjne, w tym celu między innymi: 
a) promując przewidywalność regulacyjną poprzez zapewnienie spójnego podejścia regulacyjnego w kolejnych okresach przeglądu; b) zapewniając, aby 
w podobnych okolicznościach nie występowała dyskryminacja w traktowaniu przedsiębiorstw udostępniających sieci i usługi łączności elektronicznej; 
c) chroniąc konkurencję z korzyścią dla konsumentów oraz promując w odpowiednich przypadkach konkurencję opartą na infrastrukturze; d) promując 
efektywne inwestycje i innowacje w zakresie nowej i rozszerzonej infrastruktury, w tym poprzez zagwarantowanie, że każdy przypadek obowiązku udzie-
lenia dostępu uwzględnia ryzyko, jakie ponoszą inwestujące przedsiębiorstwa, oraz poprzez zezwolenie, aby różne porozumienia o współpracy między 
inwestorami a stronami zwracającymi się o dostęp stanowiły dywersyfi kację ryzyka inwestycyjnego przy zapewnieniu utrzymania konkurencji na rynku 
i zasady niedyskryminacji; e) w należytym stopniu uwzględniając warunki związane z konkurencją i konsumentami, które występują w różnych obsza-
rach geografi cznych na terytorium danego państwa członkowskiego; f) nakładając ex ante obowiązki regulacyjne tylko w przypadku braku skutecznej 
i zrównoważonej konkurencji, a także łagodząc lub znosząc takie obowiązki, kiedy tylko spełniony jest ten warunek (art. 8 ust. 5).
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na stosunki handlowe między państwami członkowskimi UE8 czy też stanowić barierę dla rynku 
wewnętrznego UE (DR zamiennie używa tych dwóch określeń i należy je traktować równoważnie). 
Kluczowe dla tych rozważań jest wyjaśnienie drugiej z przesłanek współdziałania, tj. wpływu na 
stosunki handlowe między państwami członkowskimi UE. Co istotne, podobna klauzula istnieje 
w sprawach z zakresu ochrony konkurencji w art. 101 i art. 102 TFUE (Piątek, 2003, s. 62), dlatego 
też pomocniczo stosuje się dorobek judykatury i doktryny z tej dziedziny (zob. szerzej: Jurczyk, 
2007, s. 40; Kowalik-Bańczyk, 2008, s. 24; Minkiewicz, 2014, s. 9 i n.) do jego wykładni (Piątek, 
2013, s. 179). I tak, w pkt 38 preambuły do DR określono, że środki, które mogą oddziaływać na 
wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, to środki, które mogą mieć wpływ po-
średni albo bezpośredni, rzeczywisty lub potencjalny na strukturę wymiany handlowej pomiędzy 
państwami członkowskimi w taki sposób, że będzie to za sobą pociągało bariery w funkcjonowa-
niu jednolitego rynku9. Oznacza to, że przesłanka ta została określona bardzo szeroko z zamia-
rem objęcia jak najszerszego katalogu spraw rozstrzyganych przez krajowy organ regulacyjny. 
Co więcej, w orzecznictwie przyjmuje się, że wystarczy udowodnić samą możliwość wystąpienia 
wpływu na handel pomiędzy państwami członkowskimi bez konieczności udowadniania takiego 
wpływu (Piątek, 2013, s. 180; 2003, s. 62). 

Pierwsza kategoria uprawnień KE ma charakter władczy (art. 7 DR). W tym zakresie może 
ona oddziaływać na krajowe organy regulacyjne, jeżeli jej rozstrzygnięcie jest objęte zakresem: 
stosowania procedury określania i defi niowania rynków (art. 15 DR)10, procedury analizy rynków 
(art. 16 DR), odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych w zakresie dostępu i wzajem-
nych połączeń (art. 5 dyrektywy 2002/19/WE11) lub nakładania, zmiany albo uchylenia obowiąz-
ków regulacyjnych (art. 8 DD). Ponadto, zakres przedmiotowy dotyczy również środków, które 
mają na celu nałożenie, zmianę lub wycofanie obowiązku regulacyjnego nałożonego na operatora 
(art. 16 DR w zw. z art. 5 i art. 9–13 DD oraz art. 17 dyrektywy 2002/22/WE12).

W przepisach implementujących DR do prawa telekomunikacyjnego powtórzono powyższe 
normy w zakresie przedmiotowego współdziałania KE z Prezesem UKE. Dotyczą one spraw: 
1) określenia rynku właściwego, jego analizy i wyznaczenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 
o znaczącej pozycji rynkowej lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną 
pozycję znaczącą, lub uchylenia decyzji w tej sprawie; 2) nałożenia, zniesienia, utrzymania lub 
zmiany obowiązków regulacyjnych w stosunku do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczą-
cej pozycji lub nieposiadającego takiej pozycji; 3) decyzji dotyczących dostępu oraz 4) wskaza-
nych w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych13 
(art. 18 ust. 1 w zw. z art 15 Pt). Powyższe sprawy podlegają procedurze współdziałania z KE 

 8 TFUE.
 9 W pkt 38 DR sprecyzowano, że chodzi o środki, które mają znaczący wpływ na operatorów i użytkowników w innych państwach członkowskich, 
w tym m.in. środki wpływające na cenę dla użytkowników w innych państwach członkowskich, środki, które oddziałują na zdolność świadczenia usług 
w zakresie łączności elektronicznej przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim oraz w szczególności środki, które oddziałują 
na zdolność świadczenia usług transgranicznych oraz środki, które oddziałują na strukturę i dostęp do rynku ze skutkiem dla przedsiębiorstw w innych 
państwach członkowskich. Chodzi tu o rozgraniczenie jurysdykcji prawa krajowego a prawa wspólnotowego. 
10 Zalecenie Komisji z 11.02.2003 r. w sprawie odnośnych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex 
ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci I usług łączności elektronicznej 
(Dz. Urz. WE 2003 L 114/45).
11 Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.03.2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towa-
rzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie) (Dz. Urz. WE 2002 L 108/7 ze zm.); dalej: DD.
12 Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.03.2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami 
łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz. Urz. WE 2002 L 108/51); dalej: DUP.
13 Ustawa z dnia 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 2010 Nr 106, poz. 675 z zm.).
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tylko, jeżeli mogą one mieć wpływ na stosunki handlowe między państwami członkowskimi UE 
(art. 18 ust. 1 Pt). 

Przedmiot harmonizacji kierunków polityki regulacyjnej określony w art. 19 DR został zakre-
ślony stosunkowo szeroko, dotyczy on bowiem rozbieżności we wdrażaniu przez krajowe organy 
regulacyjne zadań regulacyjnych określonych w DR i w dyrektywach szczegółowych, które mogą 
stwarzać przeszkody w tworzeniu rynku wewnętrznego i to w celu przyspieszenia realizacji celów 
określonych w art. 8 DR (art. 19 ust. 1). 

KE, wydając zalecenie lub decyzję, może jedynie określić zharmonizowane lub skoordyno-
wane podejście w celu rozwiązania niespójnego wdrażania przez krajowe organy regulacyjne 
ogólnych podejść regulacyjnych dotyczących regulacji rynków łączności elektronicznej (procedury 
określania i defi niowania rynków i procedury analizy rynków) oraz numeracji14.

IV. Wpływ Komisji Europejskiej na decyzje 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

– postępowanie konsolidacyjne
Celem współdziałania KE z Prezesem UKE jest, w interesującym nas zakresie, współpraca 

przy określaniu rodzajów instrumentów i środków naprawczych najodpowiedniejszych do zasto-
sowania w określonych sytuacjach rynkowych (art. 7 ust. 2 DR). Przenosząc powyższe na grunt 
prawa krajowego, przez określenia „instrumenty” i „środki naprawcze” należy rozumieć decyzje 
regulacyjne Prezesa UKE (co ciekawe prawo telekomunikacyjne w art. 18 ust. 1 posługuje się 
określeniem „rozstrzygnięcie”). 

Już w tym miejscu warto podkreślić, że niezależnie od tego czy mamy do czynienia z wpływem 
pośrednim, czy bezpośrednim, Prezes UKE jest zawsze zobowiązany w jak największym stopniu 
uwzględniać stanowisko KE, co wynika z treści art. 7 ust. 7 i art. 7a ust. 4 lit. a, ust. 5 DR oraz 
art. 19 ust. 1 Pt. Autor podziela pogląd S. Piątka, który wskazuje, że Prezes UKE zobowiązany 
jest zawsze uwzględnić stanowisko KE w jak najszerszym zakresie i to niezależnie od charak-
teru samej opinii (jej formalnej obligatoryjności lub nie). Zdaniem tego autora, nieuwzględnienie 
stanowiska KE może nastąpić jedynie w wyjątkowej sytuacji, takiej jak przeszkoda prawna, bar-
dzo poważny interes publiczny, potrzeba krajowego rynku telekomunikacyjnego lub uzasadnione 
interesy strony postępowania (Piątek, 2013, s. 184). Oznacza to, że każde formalne stanowisko 
KE, co do zasady należy uznawać za akt wiążący Prezesa UKE. 

1. Bezpośredni wpływ Komisji Europejskiej – art. 7 DR (prawo weta)

Uprawnienia władcze KE względem wybranych decyzji Prezesa UKE wynikają z art. 7 DR 
(o procedurze przed nowelizacją DR, zob. Mojzesowicz, 2007, s. 199). Ten zakres uprawnień 
KE spotkał się z krytyką ze strony części doktryny jako zbyt daleko idący (m.in. Walden, 2009, 
s. 191). Owe kompetencje KE są konsekwencją nieutworzenia (zob. Kawka, 2006, s. 379 i n.; de 
Streel, 2008, s. 731–732; oraz o wcześniejszych próbach Thatcher i Coen, 2008) europejskiego 
organu regulacyjnego (z uprawnieniami władczymi podobnymi do tych posiadanych przez krajowe 

14 Chodzi tu w szczególności o: zakresy numerów, przenoszenia numerów i identyfi katorów, systemów translacji numerów i adresów oraz dostępu do 
służb ratowniczych pod numerem 112.
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organy regulacyjne) przy okazji uchwalania tzw. pakietu dyrektyw nowego podejścia w 2002 r.15. 
Następna próba powołania europejskiego organu regulacyjnego została podjęta przy okazji nowe-
lizacji tego pakietu dyrektyw w 2009 r.16, w wyniku której utworzono BEREC. Jak już wspomniano 
podmiot ten posiada jedynie kompetencje doradcze, harmonizacyjne bez jakichkolwiek uprawnień 
władczych (Chołodecki, 2013, s. 127–130). 

Normy z DR zostały następnie implementowane do polskiego porządku prawnego w art.  18–20 Pt. 
Należy jednak zauważyć, że implementacja tych przepisów jest nad wyraz odtwórcza. Prawo teleko-
munikacyjne niemal powtarza treść przepisów DR, ograniczając się jedynie do niewielkich dookreśleń, 
np. poprzez dodanie zawieszenia postępowania (o czym szczegółowo w dalszej części). Sytuację 
taką należy ocenić krytycznie. Po pierwsze, dyrektywa nie odnosi co do zasady bezpośredniego 
skutku i jest tworzona jako akt normatywny, który należy implementować do krajowego porząd-
ku prawnego odpowiednio co do jej celu (zob. Galewska, 2007). Po drugie, rozwiązania przyjęte 
w art. 7 i art. 7a DR mają swoisty charakter, nieznany w polskim porządku prawnym, co dodatkowo 
obligowało do odpowiedniego ich implementowania w ramach istniejących już konstrukcji prawnych. 

Najistotniejsze dla tych rozważań postępowanie z art. 7 DR autor dzieli na dwa zasadnicze 
etapy, w zależności od zakresu uprawnień KE. Pierwszy dotyczy wszystkich rozstrzygnięć, o któ-
rych była mowa powyżej i rozpoczyna się od notyfi kacji projektu rozstrzygnięcia wraz z uzasad-
nieniem, tj. udostępnieniu go KE przez organ regulacyjny. W istocie chodzi o przekazanie projektu 
kompletnej decyzji administracyjnej. Następnie, KE ma możliwość przedstawienia swoich „uwag”17 
organowi w terminie jednego miesiąca (art. 7 ust. 3 DR). W tym zakresie przedmiotowym KE nie 
posiada możliwości władczego wpłynięcia na treść rozstrzygnięcia organu regulacyjnego, choć 
ma on obowiązek w jak największym stopniu uwzględniać uwagi KE. Warto zwrócić uwagę, że 
implementacja tej części DR do prawa telekomunikacyjnego jest zasadniczo jednakowa (art. 18 
i art. 19 ust. 1 Pt). 

Drugi etap dotyczy projektu rozstrzygnięcia, którego celem jest zdefi niowanie odnośnego 
rynku, różnego od tych, które zdefi niowano w zaleceniu18 (zgodnie z art. 15 ust. 1 DR); lub pod-
jęcie decyzji o wskazaniu lub niewskazaniu przedsiębiorstwa jako posiadającego, samodzielnie 
albo łącznie z innymi, znaczącą pozycję rynkową (zgodnie z art. 16 ust. 3, 4 lub 5 DR). Względem 
rozstrzygnięcia (decyzji) objętego takim zakresem KE może poinformować organ regulacyjny 
w formie opinii, że proponowany środek stanowiłby przeszkodę w funkcjonowaniu rynku jednoli-
tego lub o swoich poważnych wątpliwościach co do zgodności tego środka z przepisami prawa 
UE, a w szczególności z celami, z art. 8 DR (na temat uwag zgłaszanych przez KE względem 
Prezesa UKE; zob. Rogalski, 2011, s. 117–119). Wydanie opinii z takimi zastrzeżeniami powo-
duje automatycznie, że notyfi kowany projekt rozstrzygnięcia nie może zostać przyjęty przez dwa 

15 Na tzw. pakiet dyrektyw nowego podejścia, składają się cztery dyrektywy: 1) 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej 
i urządzeń towarzyszących oraz ich łącznia, tzw. dyrektywa o dostępie; 2) 2002/20/WE w sprawie zezwoleń dla sieci i usług łączności elektronicznej, 
tzw. dyrektywa o zezwoleniach; 3) 2002/21/WE w sprawie wspólnotowych ram prawnych dla sieci i usług łączności elektronicznej, tzw. dyrektywa ramo-
wa oraz 4) 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej, tzw. dyrektywa 
o usłudze powszechnej.
16 Dyrektywa 2009/140/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25.11.2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regu-
lacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 
2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE 2009 L 337/37); dalej: dyrektywa nowelizująca. 
17 Prawo telekomunikacyjne posługuje się określeniem „opinia”.
18 Zalecenie Komisji z 11.02.2003 r. w sprawie odnośnych rynków produktów I usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex 
ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci I usług łączności elektronicznej 
(Dz. Urz. WE 2003 L 114/45).
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miesiące (bez możliwości jego wydłużenia). W art. 19 ust. 2 Pt sprecyzowano, że Prezes UKE jest 
zobowiązany zawiesić postępowanie19 na okres dwóch miesięcy. W okresie tych dwóch miesięcy 
KE może podjąć decyzję wetującą, co do całości lub części rozstrzygnięcia, w następstwie której 
krajowy organ regulacyjny musi ją uwzględnić lub podjąć decyzję o wycofaniu swoich zastrzeżeń. 
Decyzja KE musi zawierać również szczegółowe propozycje w sprawie zmiany projektowanego 
środka. Krajowy organ regulacyjny zobowiązany jest w terminie sześciu miesięcy od daty wydania 
decyzji wetującej20 przez KE zmienić lub wycofać notyfi kowane rozstrzygnięcie. 

Warto dodać, ze zgodnie z art. 19 ust. 2a Pt zmiana przez Prezesa UKE projektu rozstrzyg-
nięcia w trakcie opisanej procedury powoduje obowiązek wszczęcia go na nowo, chyba że zmianie 
podlega samo uzasadnienie rozstrzygnięcia. 

2. Pośredni wpływ Komisji Europejskiej – art. 7a DR

Procedurę określoną w art. 7a DR dodano w 2009 r. w wyniku wspomnianej już nowelizacji 
tzw. pakietu dyrektyw nowego podejścia i zasadniczo odnosi się ona do obowiązków regulacyj-
nych – środków zaradczych (Piątek, 2013, s. 178). Dyrektywa określa ją jako procedurę dotyczącą 
spójnego stosowania środków naprawczych. W pkt. 19 preambuły do dyrektywy nowelizującej DR 
wskazano, że KE może uczestniczyć w zapewnianiu wyższego stopnia spójności w stosowaniu 
środków naprawczych, przyjmując opinie w sprawie projektów środków proponowanych przez 
krajowe organy regulacyjne. Podkreślono, że monitorowanie rynku przez KE, związane ze stoso-
waniem art. 7 DR wykazały, że niezgodności w stosowaniu środków naprawczych przez krajowe 
organy regulacyjne – nawet w podobnych warunkach rynkowych – mogłyby osłabiać rynek we-
wnętrzny łączności elektronicznej. Jednocześnie zaakcentowano, że mechanizm ten znacząco 
przyczynił się do wypracowania spójnego podejścia przy identyfi kowaniu okoliczności, w których 
można stosować regulacje ex ante i tych, w których operatorzy podlegają takim regulacjom. Do 
polskiego porządku prawnego normy te zostały transponowane w art. 19a Pt. 

Procedura uregulowana w art. 7a DR jest zbliżona do tej uregulowanej w art. 7 DR i w więk-
szości etapów ją powtarza. W ramach tej procedury, w pierwszej kolejności, KE może w terminie 
miesiąca poinformować dany krajowy organ regulacyjny o powodach uznania, że projektowany 
środek stanowiłby przeszkodę dla tworzenia jednolitego rynku lub że żywi poważne wątpliwości, 
co do zgodności tego środka z prawem unijnym. W takim przypadku projektowany środek nie 
może być przyjmowany przez okres kolejnych trzech miesięcy. W ciągu pierwszych sześciu tygodni 
tego okresu BEREC wydaje (większością głosów swoich członków) opinię na temat zgłoszenia 
KE wraz z oceną czy projektowany środek powinien być zmieniony lub wycofany wraz z propo-
zycjami i uzasadnieniem. Jeżeli opinia ta jest zbieżna ze stanowiskiem KE, przed upływem trzy-
miesięcznego okresu krajowy organ regulacyjny może zmienić lub wycofać projektowany środek, 
uwzględniając w jak największym stopniu zgłoszenie KE oraz opinię i radę BEREC lub utrzymać 
swój projektowany środek. Jak widać, zastrzeżenia Komisji nawet poparte opinią BEREC nie mają 
wiążącego wpływu na rozstrzygnięcie krajowego organu regulacyjnego. Z kolei, jeżeli BEREC: 
a) nie podziela wątpliwości KE; b) nie wyda opinii lub c) krajowy organ regulacyjny zmieni lub 
utrzyma swój projektowany środek w ciągu jednego miesiąca od upływu trzymiesięcznego okresu, 

19 Chodzi o zawieszenie w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.
20 Co ciekawe w DR termin sześciu miesięcy biegnie od daty decyzji KE (art. 7 ust. 6) a w prawie telekomunikacyjnym od dnia wydania decyzji przez 
KE (art. 19 ust. 2 in fi ne). Całe postępowanie konsolidacyjne odbywa się wyłączenie poprzez doręczenia elektroniczne między organami. 
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KE może wydać zalecenie zobowiązujące właściwy krajowy organ regulacyjny do zmienienia lub 
wycofania projektowanego środka, włącznie z przedstawieniem konkretnych propozycji w tym za-
kresie. Powinno ono zawierać uzasadnienie wydania tego zalecenia. Jeżeli BEREC nie podziela 
poważnych wątpliwości Komisji może ona podjąć decyzję o wycofaniu zgłoszonych zastrzeżeń. 
W ciągu jednego miesiąca od wydania przez KE zalecenia lub wycofania zastrzeżeń krajowy or-
gan regulacyjny powiadamia KE i BEREC o przyjęciu ostatecznego środka, a jeżeli nie zmienia 
on lub też nie wycofa projektowanego środka na podstawie wydanego zalecenia, zobowiązany 
on jest przedstawić umotywowane uzasadnienie.

Należy krytycznie ocenić sposób implementacji art. 7a DR do art. 19a Pt. Ustawodawca 
nie dokonał bowiem nawet niewielkich dostosowań, np. w zakresie zawieszenia postępowania. 
Zwróćmy uwagę, że w art. 19 ust. 1 in fi ne wskazano (dokładnie za DR), że „rozstrzygnięcie to 
nie może zostać przyjęte przez kolejne trzy miesiące od dnia otrzymania zawiadomienia przez 
Prezesa UKE”. Wydaje się, że analogicznie do opisanego art. 19 ust. 2 Pt Prezes UKE powinien 
mieć obowiązek zawiesić to postępowanie. 

 Zwróćmy uwagę, że w opisanych procedurach położono duży nacisk na nieformalne 
współdziałanie organów europejskich z Prezesem UKE (Lavrijssen i Hancher, 2008, s. 23 i n.). 
W pkt. 4 preambuły do Zalecenia 2008/850/WE Komisji wprost wskazano, że na wniosek krajowych 
organów regulacyjnych KE zapewni im możliwość omówienia wszelkich projektów środków przed 
ofi cjalną notyfi kacją. Ponadto, przejawia się to w obligatoryjnym zawieszeniu procedur wydania 
decyzji po zgłoszeniu zastrzeżeń przez KE. Ten czas ma służyć nieformalnemu wypracowaniu 
rozstrzygnięcia akceptowanego przez oba organy, tj. KE z perspektywy całego rynku wewnętrzne-
go UE i Prezesa UKE z perspektywy rynku krajowego. Jak podkreśla się w literaturze, procedura 
weta (art. 7 DR) powinna być ostatecznością wykorzystywaną tylko wtedy, kiedy krajowy organ 
regulacyjny nie chce realizować wytycznych KE. Ma to także swoje niebagatelne znaczenie dla 
uprawnień adresata projektowanego rozstrzygnięcia (decyzji). 

 Na marginesie należy jedynie wskazać, że Prezes UKE posiada w oparciu o DR moż-
liwość pominięcia postępowania konsolidacyjnego w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli zachodzi 
pilna potrzeba, w celu ochrony konkurencji i interesów użytkowników. W takiej sytuacji może on 
niezwłocznie przyjąć proporcjonalne i tymczasowe środki (art. 7 ust. 9 DR). 

V. Kontrola decyzji wydanych w wyniku współdziałania 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Komisją Europejską

Opisane wyżej postępowanie konsolidacyjne KE z Prezesem UKE wymaga również prze-
nalizowania pod kątem uprawnień stron tego postępowania do ewentualnego zakwestionowania 
stanowiska KE. Nie ulega wątpliwości, że przepisy art. 7 i art. 7a DR oraz art. 19 i art. 19a Pt 
nadają KE kompetencje do wpływania na treść rozstrzygnięć Prezesa UKE, stąd też kwestia 
ewentualnych uprawnień do ich zaskarżenia wydaje się istotna. 

W pierwszej kolejności należy określić charakter prawny relacji łączącej KE z Prezesem 
UKE w ramach postępowania konsolidacyjnego. Rolę KE w tym zakresie określa się jako dodat-
kową instancję kontrolną decyzji krajowego organu regulacyjnego lub jako stronę postępowania, 
współdecydującą o treści rozstrzygnięcia (Chołodecki, 2013, s. 117). W opracowaniu poświęco-
nym modelowi kodeksu postępowania administracyjnego UE dostrzeżono z całą mocą problem 
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prawny tego typu relacji, wskazując, że „UE – znacznie bardziej niż administracja państw człon-
kowskich – potrzebuje zasad postępowania administracyjnego, które zapewnią, że w związku 
z wdrażaniem prawa UE prawa i interesy adresatów oraz osób trzecich nie będą spychane na 
margines, obszar nie objęty ani mechanizmem kontroli i odpowiedzialności na szczeblu UE, ani 
na szczeblu państw członkowskich” (Wierzbowski, Hofmann, Schneider i Ziller, 2015, s. 22). W li-
teraturze przedmiotu ową relację KE z Prezesem UKE określa się zazwyczaj jako „współpraca” 
(Kawka, 2006, s. 379; Mojzesowicz, 2007, s. 201), „koordynacja” (Mik, 2000, s. 670) lub „współ-
działanie” (Chołodecki, 2013, s. 116). Odnosząc się do ostatniego z określeń to k.p.a. przewiduje 
formalny tryb współdziałania organów przy wydawaniu rozstrzygnięć (art. 106). Zgodnie z nim, 
jeżeli wydanie decyzji jest uzależnione od zajęcia stanowiska przez inny organ, które k.p.a. okre-
śla jako „wyrażenie opinii, zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie”, to przed podjęciem 
rozstrzygnięcia organ załatwiający sprawę zwraca się o zajęcie stanowiska. Stanowisko to jest 
wyrażane w formie postanowienia, na które co do zasady służy zażalenie (art. 106 § 5 k.p.a.). 
Warto wskazać, że prawo telekomunikacyjne obliguje Prezesa UKE do formalnego współdzia-
łania m.in. z Prezesem UOKiK21 czy Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji22. 
Jednakże opinia wydawana przez te organy nie podlega zaskarżeniu na mocy art. 206 ust. 4 Pt, 
który modyfi kuje zawarte w art. 106 § 5 k.p.a. rozwiązanie. 

W ocenie autora opisana relacja KE z Prezesem UKE posiada cechy właściwe dla współ-
działania, w rozumieniu art. 106 k.p.a. Podobnie jak w przypadku współdziałania z Prezesem 
UOKiK, na opinię czy decyzję KE nie przysługują środki zaskarżenia na etapie postępowania 
administracyjnego przed organem. Owo współdziałanie ma niebagatelne znaczenie dla procesu 
regulacji całego rynku. Przyjęte w prawie UE rozwiązanie, w którym KE nie rozstrzyga ostatecznie 
spraw objętych współdziałaniem z Prezesem UKE, ma jednak prawo wpływu na ich ostateczną 
treść, w takim kształcie proceduralnym należy ocenić negatywnie. Nie daje bowiem ono żadnych 
uprawnień adresatowi rozstrzygnięcia wydanego przez Prezesa UKE w ramach postępowania 
konsolidacyjnego. Nie ma również prawa do zaskarżenia stanowiska KE przed Sądem Pierwszej 
Instancji23. Oznacza to, że rola adresata jest w tym postępowaniu zupełnie bierna. Jeżeli dodat-
kowo współdziałanie to ma często charakter nieformalny, w którym KE przedstawia swoje uwagi 
poza przyjętymi w prawie telekomunikacyjnym i DR formami prawnymi, to relacja ta może być 
nietransparentna.

Jedynym środkiem prawnym kwestionowania decyzji Prezesa UKE wydanej w wyniku współ-
działania z KE, lub jego braku, jest wniesienie odwołania do SOKiK-u w terminie dwóch tygodni, 
licząc od dnia doręczenia stronie decyzji (art. 47957 k.p.c., art. 206 ust. 2 Pt) (zob. Chołodecki, 
2013; 2012, s. 11–21). Jest to konsekwencją tego, że zawsze ostateczne rozstrzygnięcie poddane 
postępowaniu konsolidacyjnemu należy do Prezesa UKE. To krajowy organ regulacyjny jest au-
torem decyzji i tylko na nim ciąży ostateczna odpowiedzialność za jej treść (Kawka, 2006, s. 418; 
Mojzesowicz, 2007, s. 205; Piątek, 2013, s. 185).

SOKiK, rozpatrując sprawę w wyniku złożonego odwołania, jest zobowiązany rozpatrzyć ją 
od nowa (merytorycznie). W ramach tego zobowiązany jest również do kontroli postępowania 

21 Wynika to m.in. z art. 25c pkt 1, 118a ust. 4, art. 118d ust. 6, art. 122 ust. 5 oraz art. 1221 ust. 5 Pt.
22 Wynika to m.in. z art. 114 Pt.
23 Stanowisko takie zawarto m.in. w orzeczeniach: Vodafone España i Vodafone Group v. Komisji, T-109/06 z 12.12.2007 r. (Dz. Urz. WE 2008 C 51/42) 
oraz Base NV v. Komisji Wspólnot Europejskich, T-295/06 z 22.02.2008 r. (Zbiory orzecznictwa TE str. II-00028).
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konsolidacyjnego i jego wyników. Nie ma wątpliwości, że brak przeprowadzenia postępowania 
konsolidacyjnego skutkuje wadliwością decyzji Prezesa UKE jako przedwczesnej, co obliguje sąd 
do jej uchylenia (Piątek 2013, s. 181 wraz z przywołanym tam orzecznictwem). 

W ocenie autora, SOKiK, dokonując ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją 
Prezesa UKE, wydanej w wyniku postępowania konsolidacyjnego, jest związany stanowiskiem KE 
(i BEREC) i winien również w jak największym stopniu uwzględniać jej stanowisko (autor pogląd 
ten po raz pierwszy zaprezentował Chołodecki, 2013, s. 136–137). Wynika to z charakteru kontroli 
sprawowanej przez SOKiK, jako sądu merytorycznego, który na nowo rozstrzyga zawisłą przed 
nim sprawę w oparciu o przepisy krajowego i unijnego prawa telekomunikacyjnego (Chołodecki, 
2013, s. 285–286). Dlatego też, jest on zobowiązany do uwzględnienia prawidłowego stanowi-
ska KE (i BEREC) ustalonego czy to w formie opinii, czy decyzji. Co prawda art. 19 i art. 19a Pt 
(art. 7, art. 7a DR) zawierają normy kompetencyjne jedynie dla organu regulacyjnego – Prezesa 
UKE, to jednak wynik tego postępowania – formalne stanowisko KE dotyczy oceny konkretne-
go rozstrzygnięcia – sprawy z zakresu regulacji na rynku telekomunikacyjnym. Oznacza to, że 
ocena ta wyrażona we właściwy sposób przez KE nie traci swojej wagi czy znaczenia w kolejnej 
fazie rozstrzygania sprawy, czyli w sądowym postępowaniu cywilnym. Odnosi się ona zawsze do 
konkretnego rozstrzygnięcia. Argumentacja a contrario kwestionowałaby w istocie model regu-
lacji sektora telekomunikacyjnego przyjętego w szczególności w DR. Konsekwentnie, pominię-
cie w wyroku SOKiK stanowiska KE, w szczególności określonego w decyzji z art. 19 ust. 2 Pt, 
stanowiłoby podstawę do jego uchylenia i zmiany przez sąd drugiej instancji – Sąd Apelacyjny 
w Warszawie. 

VI. Wnioski
Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza wskazuje, że KE należy uznać za główny 

organ decyzyjny w sektorze telekomunikacyjnym obok Prezesa UKE. Posiada ona daleko idące 
kompetencje w szerokim zakresie spraw regulacyjnych, które mogą oddziaływać na rynek we-
wnętrzny UE. Pomimo tego, autorem rozstrzygnięć regulacyjnych jest zawsze Prezes UKE i to 
on ponosi odpowiedzialność za wydawane decyzje i w konsekwencji za sytuację na krajowych 
rynkach telekomunikacyjnych. W ocenie autora, postępowanie konsolidacyjne posiada cechy 
współdziałania z art. 106 k.p.a. bez możliwości zaskarżenia stanowiska KE lub BEREC na etapie 
postępowania przed organem. 

Kontrolę decyzji wydawanych w wyniku współdziałania KE z Prezesem UKE sprawuje SOKiK 
(w pierwszej instancji). Sąd ten ma obowiązek zbadać prawidłowość współdziałania organu regu-
lacyjnego z KE i BEREC. Brak takiego współdziałania lub jego zasadnicza nieprawidłowość po-
woduje, że decyzja Prezesa UKE jest przedwczesna i należy ją uchylić. W ocenie autora, SOKiK 
jest związany formalnym stanowiskiem KE. Wynika to z charakteru merytorycznej kontroli sprawo-
wanej przez SOKiK, który zobowiązany jest rozpatrzyć zawisłą w wyniku wniesionego odwołania 
sprawę na nowo (od początku). Uznanie, że sąd ten nie jest związany formalnym stanowiskiem 
Komisji podważałoby model regulacji sektora telekomunikacyjnego (łączności elektronicznej) przy-
jęty w prawie UE (w szczególności w DR). Z modelu tego wynika wyraźny podział kompetencji 
pomiędzy organy UE – KE i BEREC, odpowiedzialne za sprawy dotyczące rynku wewnętrznego 
UE, a krajowy organ regulacyjny – Prezesa UKE, odpowiedzialnego za rynek krajowy. 
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Na marginesie niniejszych rozważań autor opowiada się za powołaniem, w dłuższej per-
spektywie czasowej, jednego europejskiego organu regulacyjnego w dziedzinie łączności elektro-
nicznej, obok krajowych organów regulacyjnych. Organ taki, podobnie jak w sprawach z zakresu 
ochrony konkurencji, powinien posiadać jurysdykcję do rozpatrywania spraw mających wpływ na 
rynek wewnętrzny UE. Związane jest to z rozwojem historycznym prawa telekomunikacyjnego. 
W początkowej fazie procesu liberalizacji rynku telekomunikacyjnego system zdecentralizowany, 
oparty na krajowych organach regulacyjnych, był i nadal jest modelem najbardziej efektywnym. 
Innymi środkami na początku lat 90. XX w. liberalizowano (wprowadzano konkurencję) rynek 
w Hiszpanii czy w Luksemburgu. Inne środki stosowano również w nowych krajach członkow-
skich po ich akcesji do UE. Już sprawa opłat roamingowych w UE24 pokazuje, że wprowadzenie 
skutecznej konkurencji na tym rynku wymagać będzie organu ponadnarodowego – europejskiego 
organu regulacyjnego w dziedzinie łączności elektronicznej.
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Streszczenie
Artykuł poświęcony jest zastosowaniom Internetu rzeczy (Internet of Things, IoT) w medycynie. 
Opisano zalety stosowania elektronicznej dokumentacji medycznej. Pokazano możliwości wyko-
rzystywania aplikacji mobilnych i peryferyjnych urządzeń związanych ze zdrowiem i aktywnoś-
cią fi zyczną. Przedstawiono szanse i zagrożenia, jakie mogą wynikać z informatyzacji systemu 
ochrony zdrowia.

Słowa kluczowe: Internet rzeczy, elektroniczna dokumentacja medyczna, nowoczesne techno-
logie, aplikacje mobilne, opieka medyczna, urządzenia peryferyjne.

JEL: I18, L86. 

I. Wprowadzenie
Celem artykułu jest próba przedstawienia problematyki wykorzystywania Internetu rzeczy 

(dalej: IoT) (szerzej: Kwiatkowska, 2014, s. 60 i n.) w sektorze opieki zdrowotnej, w szczególności 
w profi laktyce i promocji zdrowia. Internet rzeczy jest zjawiskiem umożliwiającym nowe, szybsze, 
łatwiejsze i efektywniejsze metody komunikacji z konsumentem, a w przypadku sektora opieki 
zdrowotnej z pacjentem. W 2015 r. sam termin Internet rzeczy zrozumiały był, według badania 
Samsung Techonomic Index 20151, jedynie dla 15% z nich. Wielu z deklarujących brak wiedzy 
na ten temat, wykorzystuje inteligentne urządzenia, nie zdając sobie z tego sprawy (Samsung, 
2015). W Polsce, według badania przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 1121 internautów, 
w maju 2015 r., tylko 11% spotkało się z określeniem „Internet rzeczy”. Nie oznacza to jednak, że 
tylko tak niski odsetek użytkowników Internetu posiada inteligentne urządzenia, czyli takie, które 

* Adiunkt w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego; e-mail: ewcia@kozminski.edu.pl.
1 Badanie zostało przeprowadzone w 18 krajach Europy na 18 tysiącach internautów.
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mogą porozumiewać się w sieci bez udziału człowieka. Odsetek ten wynosi ok. 40%. Posiadacze 
tych urządzeń często dysponują nimi, nie znając jednak ich możliwości. Dla internautów, rzeczy 
osobiste, ubiór i akcesoria (wearables), które mogłyby znaleźć zastosowanie w ochronie zdrowia 
wzbudzają największe zainteresowanie (Kolenda, 2015, s. 12–13; 2015a, s. 28). Według 20% re-
spondentów, wykorzystywanie Internetu rzeczy pozwoli im lepiej zadbać o zdrowie i kondycję 
fi zyczną (Grodner, 2015, s. 17). 

Rosnące wydatki na opiekę zdrowotną, zmiany demografi czne, w tym szczególnie starze-
nie się społeczeństw, zagrożenie chorobami zakaźnymi oraz zwiększenie wielozachorowalności 
powoduje, że dokonanie innowacji w świadczeniu opieki zdrowotnej staje się koniecznością. 
Technologie e-zdrowia są dobrze zapowiadającym się, innowacyjnym narzędziem prowadzącym do 
rozwiązania tych problemów (Van Gemert-Pijnen, Wynchank, Covvey i Ossebaard, 2012, s. 323). 
Dzięki tym technologiom możliwy staje się ciągły monitoring stanu zdrowia, szczególnie ważny 
dla osób starszych, monitoring aktywności fi zycznej oraz bezpieczeństwa pacjentów leczących 
się zarówno w domu, jak i w zakładach opieki zdrowotnej. 

Internet rzeczy sprzyjać będzie lepszemu zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia oraz 
usprawnieniu komunikacji pomiędzy nimi. Już w 2005 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
uznała potencjał e-zdrowia w poprawie systemów opieki zdrowotnej i jej bezpieczeństwa oraz 
jakości i skuteczności (Van Gemert-Pijnen i in., 2012, s. 323). Celem zastosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w zdrowiu jest rozszerzenie geografi cznego dostępu do świad-
czeń opieki zdrowotnej, poprawa zarządzania danymi, przyspieszenie diagnozowania i leczenia, 
ułatwienie kontaktu pacjenta z lekarzem poza gabinetem oraz zminimalizowanie oszust i nadużyć 
(Lewis, 2012, s. 334).

II. Internet rzeczy w ochronie zdrowia
Internet rzeczy jest technologią łączącą Internet z przedmiotami codziennego użytku. W po-

łączeniu z usługami medycznymi, szczególnie e-zdrowiem, nabiera coraz większego znaczenia. 
Wykorzystywanie Internetu rzeczy w opiece zdrowotnej możliwe jest właściwie na wszystkich 
etapach leczenia. Znajduje on zastosowanie w prewencji, diagnostyce, obserwacji pacjentów, jak 
również na etapie leczenia, w tym pobytu w szpitalu. Niektóre szpitale są już częścią IoT. Wiele 
z urządzeń IoT jest niezauważalnych dla pacjentów. Szpitale posiadają m.in. urządzenia, które 
po wprowadzeniu odpowiednich parametrów umożliwiają komunikację między sobą. Po zba-
daniu paramentów życiowych pacjenta, automatycznie dostosowują odpowiednie dawki leków 
oraz częstotliwość ich podawania. Innym przykładem są badania endoskopowe niewymagające 
obecności lekarza. Pacjent połyka tabletkę wyposażoną w kamerę, która wykonuje 36 ujęć na 
sekundę, pokazując obraz przewodu pokarmowego. Jest to mniej stresująca oraz bardziej kom-
fortowa metoda badań dla pacjenta (Czechowicz, 2015; Sharp, 2013). Dzięki zastosowaniu inte-
ligentnych lodówek, stan środków medycznych może być monitorowany w czasie rzeczywistym 
(Kokot i Kolenda, 2015, s. 11). 

WHO, defi niując e-zdrowie, określa je jako wykorzystanie technologii informacyjnych i komu-
nikacyjnych dla zdrowia (WHO, 2008, s. VII). Podobną defi nicję przedstawia COCIR2, stanowiąc, 
2 COCIR (European Coordination Committee of the Radiological, Electrometrical and Healthcare IT Industry); europejskie stowarzyszenie handlowe 
dla sektora technologii medycznych łączące przedsiębiorców z przemysłów radiologicznego, elektromedycznego oraz technologii informatycznych za-
bierające głos w relacjach z KE i PE.
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że chodzi o wszystkie rodzaje działań wpływających na sektor zdrowia. Uszczegóławiając tę 
defi nicję, stwierdza, że e-zdrowie obejmuje narzędzia, które są lub mogą być wykorzystywane 
przez organy ochrony zdrowia (administrację) i profesjonalistów (personel medyczny), jak również 
spersonalizowane (indywidualne) usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli 
(COCIR, 2015, s. 58). E-zdrowie oznacza stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w usługach, produktach oraz procesach powiązanych ze zdrowiem. Zawiera również zmiany or-
ganizacyjne zachodzące w systemach opieki zdrowotnej oraz nowe umiejętności. A wszystko to 
w celu poprawy zdrowia obywateli, wzrostu efektywności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej. 
Przez pojęcie e-zdrowia rozumiane są więc m.in.: interakcje pomiędzy pacjentami i dostawcami 
usług medycznych, transmisja danych pomiędzy instytucjami zapewniającymi opiekę medyczną, 
łączność każdy z każdym (peer-to-peer communication), w tym łączność pomiędzy pacjentami lub 
pracownikami ochrony zdrowia3. Pojęcie to obejmuje także sieci informacji dotyczących zdrowia, 
elektroniczne karty zdrowia pacjentów (elektroniczna dokumentacja medyczna – Electronic Health 
Records – EHR), usługi telemedycyny (świadczenia usług zdrowotnych na odległość z wykorzy-
staniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, tzw. internetowe konsultacje medyczne) oraz 
osobiste, przenośne urządzenia, które dzięki możliwości komunikacji między sobą niezależnie 
od człowieka mogą wspierać profi laktykę, diagnostykę, leczenie, monitorowanie stanu zdrowia, 
a nawet zarządzać stylem życia pacjenta (COCIR, 2015, s. 58). 

Dzięki wykorzystywaniu telemedycyny życie pacjentów może się poprawić. Usługi telemo-
nitorowania mogą wpłynąć na polepszenie jakości życia przewlekle chorych pacjentów, a także 
ograniczyć konieczność ich hospitalizacji. Telekonsultacje i teleradiologia spowodować mogą 
skrócenie kolejek, zoptymalizowanie wykorzystania zasobów oraz zwiększenie wydajności4. 
Szacuje się, że możliwość sprawowania na odległość opieki nad chorymi pozostającymi we 
własnych domach, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnych, pozwoli na wzrost wskaźnika 
przeżywalności o 15%, a długość hospitalizacji powinna spaść o 26%. Koszt opieki pielęgniarskiej 
może natomiast zmniejszyć się o około 10%. Wprowadzenie e-recept może spowodować spadek 
o 15% błędów skutkujących podaniem choremu nieodpowiedniej dawki leku. Pomimo występowa-
nia zjawiska starzenia się społeczeństw w państwach unijnych, usługi e-zdrowia mogą utrzymać 
koszty leczenia na podobnym poziomie (KE, 2010, s. 4). 

Według KE, dzięki wykorzystaniu zalet nowych technologii, e–zdrowie może być częścią roz-
wiązania problemów opieki zdrowotnej. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w systemach ochrony zdrowia i opieki medycznej, które pozwolą na świadczenie elektronicznych 
usług medycznych, może poprawić ich jakość i zwiększyć ich wydajność, zwiększyć i poprawić 
jakość życia obywateli oraz otworzyć rynki medyczne na innowacyjność5. Będzie promowana nie-
zależność życia osób niepełnosprawnych lub cierpiących na chroniczne choroby. Celem agendy 
cyfrowej było zapewnienie do 2015 r. bezpiecznego dostępu do danych z zakresu ochrony zdro-
wia, ułatwiającego leczenie, z każdego miejsca w UE (KE, 2010, s. 4). Niezrealizowanie tego celu 
nie oznacza braku konieczności stworzenia takiej możliwości w przyszłości.

3 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the Committee of 
the regions, eHealth Action Plan 2012–2020 – Innovative healthcare for the 21st century, Bruksela, 6.12.2012, COM (2012) 736 fi nal, s. 3.
4 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie 
korzyści telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa, Bruksela, 4.11.2008, KOM (2008) 689, s. 2.
5 Communication from the Commission…, s. 3.
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Możliwość szerokiego wykorzystywania narzędzi e-zdrowia wymaga wzrostu zaufania pa-
cjentów i lekarzy do nowoczesnych technologii. Ważne jest zwiększenie wiarygodności narzędzi 
e-zdrowia. Optymalizacja realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, wymaga zintegrowania tradycyj-
nej opieki z opieką realizowaną w oparciu o nowe technologie oraz edukacji społeczeństwa w tym 
zakresie. Konieczne jest holistyczne podejście do rozwoju e-zdrowia, oparte na dowodach, gdzie 
ludzie będą znajdowali się w centrum zainteresowania (Van Gemert-Pijnen i in., 2012, s. 323).

III. Elektroniczna dokumentacja medyczna
Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjentowi przysługuje 

prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, która dotyczy jego stanu zdrowia i udzielonych 
mu świadczeń medycznych (art. 23 ust. 1 ustawy6). Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o syste-
mie informacji w ochronie zdrowia, elektroniczną dokumentację medyczną można wystawiać 
do 31 grudnia 2017 r. w postaci papierowej lub elektronicznej (art. 56 ustawy7). Natomiast od 
1 stycznia 2018 r. dokumentację medyczną, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mają 
prowadzić tylko w postaci elektronicznej. Ta elektroniczna forma dokumentacji to krok w kierunku 
wprowadzenia koncepcji e-zdrowia w polskim systemie opieki zdrowotnej. Dzięki wykorzystywaniu 
elektronicznej dokumentacji medycznej informacje dotyczące pacjenta są zbierane jednokrotnie, 
mogą zaś być wykorzystywane wielokrotnie, co z punktu widzenia rachunku ekonomicznego 
i bezpieczeństwa pacjenta jest korzystniejsze. Te dane medyczne odpowiednio zagregowane 
i zanonimizowane mogą stać się przedmiotem badań klinicznych, poprawiając ich skuteczność 
(ITU, 2011, s. 1). Elektroniczna postać dokumentacji medycznej ma zagwarantować pełny, szybszy 
i sprawniejszy dostęp do informacji pracownikom ochrony zdrowia i pacjentom. Nie jest pewne 
czy wszystkie placówki ochrony zdrowia zdążą do 1 stycznia 2018 r. wprowadzić elektroniczny 
obieg dokumentacji medycznej, pomimo że termin wprowadzenia tych zmian przesuwany był już 
przez ustawodawcę dwukrotnie. Według Najwyższej Izby Kontroli, przygotowania świadczenio-
dawców do prowadzenia dokumentacji w takiej formie są na niskim poziomie zaawansowania, 
co stawia pod znakiem zapytania pełną realizację obowiązku w terminie (NIK, 2016, s. 6–7 i 48). 
W szpitalach powiatowych wdrożenie systemów informatycznych jest zagrożone ze względu na 
brak środków fi nansowych. Eksperci podkreślają, że po dostarczeniu oprogramowania szpital 
potrzebuje jeszcze dwuletniego okresu przejściowego, aby pracownicy mogli nauczyć się korzy-
stania z nowych technologii. Podobnie sytuacja wygląda w przychodniach rodzinnych, szczególnie 
tych znajdujących się w małych miejscowościach i w regionach wiejskich. W wielu przychodniach 
problemem może być brak komputerów oraz brak dostępu do sieci telekomunikacyjnej uniemożli-
wiający wykorzystywanie funkcjonalności elektronicznej dokumentacji medycznej. Informatyzacja 
szpitali i innych świadczeniodawców usług medycznych jest procesem długotrwałym i kosztow-
nym. Jednak szpitale, które wprowadziły elektroniczny obieg dokumentacji medycznej widzą jego 
zalety (Wójcik, 2016). 

Bezpieczny dostęp, z każdego miejsca i w każdym momencie, do danych medycznych uła-
twi diagnozę i leczenie pacjentów. W razie wypadku dane medyczne poszkodowanego będą do-
stępne przez Internet. Elektroniczna dokumentacja medyczna podniesie jakość leczenia. Dostęp 

6 Ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417, ze zm.).
7 Ustawa z 28.04.2011 r. o sy stemie informacji w ochronie zdrowia (Dz .U.  Nr 113, poz. 657,  ze zm.).
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do danych zminimalizuje ryzyko popełniania błędów medycznych, a „pełny” zestaw informacji 
o chorym pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i dobranie metody leczenia. Pacjenci będą 
mogli otrzymywać elektroniczne wiadomości przypominające im o badaniach profi laktycznych. 
Zbędna duplikacja badań diagnostycznych ulegnie zmniejszeniu. Pacjenci nie będą narażani na 
niepotrzebne badania. Ewentualne błędy w badaniach laboratoryjnych będą łatwiejsze do wy-
chwycenia. Możliwe stanie się także wcześniejsze diagnozowanie pacjentów, co sprzyjać będzie 
możliwości ich wyleczenia, a także spowoduje zmniejszenie nakładów na to leczenie. W skali 
całego systemu ochrony zdrowia, elektroniczna dokumentacja medyczna dostarczy danych nie-
zbędnych dla dokonywania kontroli jakości świadczeń medycznych, prowadzenia statystyk na 
poziomie krajowym, planowania działań w sektorze opieki zdrowotnej. Taka ewolucja, z punktu 
widzenia budżetu ochrony zdrowia, może przynieść pozytywne skutki8. Możliwe będzie stworze-
nie systemu rejestrów pacjentów z różnymi schorzeniami. Informacje dotyczące ich stanu, przed 
i po leczeniu, oraz o sposobie ich leczenia pozwolą na porównywanie metod diagnostyki i okre-
ślonych terapii, ich efektów, powikłań i możliwych działań ubocznych (Kierunki informatyzacji…, 
2009, s. 24), aby znaleźć najlepsze sposoby leczenia. Prowadzenie badań nad nowymi lekami 
będzie łatwiejsze. Wybór pacjentów do badań klinicznych będzie szybszy i bardziej precyzyjny. 

Zastosowanie elektronicznej dokumentacji medycznej powoduje jednak, że dane dotyczące 
pacjenta będą gotowe do potencjalnego przekazywania szerszej, niż w przypadku tradycyjnego 
zbierania informacji, grupie odbiorców. Mogą stanowić przedmiot zainteresowania fi rm ubezpie-
czeniowych, które nie powinny mieć do nich dostępu. Dlatego bardzo istotne jest zapewnienie 
bezpieczeństwa tych danych9. Podobnie w genomice, niezanonimizowane korzystanie z danych 
może doprowadzić do dyskryminacji genetycznej i nieetycznego wykorzystywania informacji (ITU, 
2011, s. 1). 

W krajach rozwiniętych wykorzystywanie elektronicznej dokumentacji medycznej jest bardzo 
zróżnicowane. Prowadzona jest ona praktycznie przez wszystkich lekarzy podstawowej opieki 
medycznej w Danii, Holandii i Szwecji. Natomiast w USA mniej niż 20% pacjentów ma taką doku-
mentację (Piette i in., 2012, s. 366). W raporcie WHO dotyczącym e-zdrowia w Europie w 2015 
r., wskazano, że 27 z 53 państw członkowskich dysponuje krajowym systemem elektronicznej 
dokumentacji medycznej. Tylko 18 z nich posiada przepisy regulujące jego wykorzystywanie. 
Dla 22 państw fi nansowanie takiego systemu jest najpoważniejszą barierą w jego implementacji 
(WHO, Regional Offi ce for Europe, 2016, s. XII). 

Wykorzystywanie nowych technologii pozwala na interakcję pomiędzy podmiotami zaangażo-
wanymi w opiekę zdrowotną. Pacjent może komunikować się z lekarzem i z personelem pomocni-
czym. Ta komunikacja może być dwukierunkowa. Ostatecznie, to pacjent powinien być w centrum 
systemu. Wszelkie informacje dotyczące stanu jego zdrowia powinny być dostępne „tu i teraz”. 

Na podstawie zestandaryzowanych danych elektronicznych o pacjencie:
• pracownicy ochrony zdrowia mogą uzyskać dostęp do pełniejszych i bardziej dokładnych 

informacji na temat zdrowia pacjentów w miejscu świadczenia opieki;
• apteki mogą otrzymywać recepty drogą elektroniczną;
• laboratoria mogą przesyłać wyniki badań w formie elektronicznej;
8 Dokument roboczy w sprawie przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia w elektronicznej dokumentacji zdrowotnej (EHR), przyjęty 
15.02.2007 r., Grupa robocza ds. ochrony danych powołana na mocy art. 29, 00323/07/PL, WP 131, s. 5.
9 Dokument roboczy w sprawie…, s. 5.
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• ośrodki badań diagnostycznych i obrazowych mogą mieć dostęp do wysokiej jakości obrazów 
cyfrowych;

• naukowcy mogą przeprowadzać badania kliniczne i analizować dane z większą prędkością 
i dokładnością; 

• jednostki władzy publicznej mają dostęp do elektronicznych raportów dotyczących ważnych 
wydarzeń w odpowiednim czasie i mogą wprowadzić środki w zakresie zdrowia publicznego 
w oparciu o analizę danych dotyczących zdrowia; 

• pacjenci mogą uzyskać dostęp do swoich osobistych informacji medycznych, co może wpły-
wać na wzmocnienie ich pozycji, lepszą orientację w procesie leczenia i zwiększenie odpo-
wiedzialności za własne zdrowie10.  
Elektroniczna dokumentacja medyczna może zawierać wszystkie informacje związane ze zdro-

wiem pacjenta. Powinny tam się znaleźć informacje dotyczące historii leczenia, w tym: postawionych 
diagnoz, wykonanych procedur, zażywanych leków, przeprowadzonych badań diagnostycznych, 
stwierdzonych alergii, reakcji na leki, upoważnień itp.. Pacjent powinien mieć możliwość uzupeł-
niania tej dokumentacji o samodzielnie wykonywane pomiary medyczne, np. ciśnienie tętnicze, 
aktywność fi zyczną itp. Udostępnienie pacjentom leczonym ambulatoryjnie informacji o ich stanie 
zdrowia pomaga lekarzom w znalezieniu błędów medycznych i podnosi satysfakcję leczonych 
(Pell, Mancuso, Limon, Oman i Lin, 2015, s. 856). Takie działania mają na celu edukację pacjen-
tów, umożliwienie im poprawienia komunikacji z lekarzami i w efekcie zwiększenie skuteczności 
ochrony zdrowia (Earnest, Ross, Wittevrongel, Moore i Lin, 2004, s. 410). W przypadku pacjentów 
leczonych w szpitalach udostępnienie wyników oraz norm wpływa na wzrost ich zaangażowania. 
Łączy się to ze zwiększoną satysfakcją z procesu leczenia. Pacjenci czują się jego aktywnymi 
uczestnikami (Greysen, Khanna, Jacolbia, Lee i Auterbach, 2015, s. 4). 

IV. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w medycynie
Nowoczesne technologie pozwalają na kontakt pacjenta z lekarzem przy wykorzystaniu róż-

nych środków kontaktu (m.in.: SMS, e-mail, strony www). Nowy sposób leczenia może być moni-
torowany przez lekarza. Wiele czynności może być dokonywanych automatycznie, a interwencja 
lekarska może następować tylko w przypadkach tego wymagających. Badania potwierdzają, że 
pacjenci, którzy są obejmowani programami zdrowotnymi wspieranymi przez nowe technologie 
poprawiają swoje wyniki. Oddanie zainteresowanym możliwości kontrolowania własnego zdrowia 
powoduje wzrost ich zainteresowania wynikami. Benefi cjentami takiego stanu rzeczy są zarówno 
pacjenci, którzy dbają o siebie, jak i ośrodki medyczne (Czechowicz, 2015). 

Korzystanie z nowych technologii może doprowadzić do sytuacji, w której lekarz może „uczyć 
się” od swoich pacjentów. Wiedzą oni więcej w wyniku doświadczania choroby. Taka sytuacja może 
mieć miejsce szczególnie w przewlekłych, rzadkich chorobach, gdzie z czasem pacjent staje się 
ekspertem, innowatorem wymyślającym komplementarne metody leczenia. Kluczowa jest współ-
praca pacjenta z lekarzem skutkująca rozprzestrzenianiem innowacyjnych rozwiązań. Pozwala 
ona na tworzenie dobra wspólnego, jakim jest sposób leczenia, który można zastosować u innych 
pacjentów. Metoda ta wykorzystywana jest np. w leczeniu cukrzycy typu pierwszego (Cepiku 
i Savignon, 2015). Przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych łatwiejsza staje 

10 eHealth standardization and interoperability, Resolution WHA 66.24, Sixty-sixth World Health Assembly, 27.05.2013.
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się wymiana informacji pomiędzy pacjentami, którzy mogą dzielić się doświadczeniami dotyczą-
cymi alternatywnych sposobów leczenia.

Nowoczesne technologie wspomagają pracę lekarzy. Wprowadzane w USA systemy wspie-
rające, podpowiadają lekarzom możliwe scenariusze zachowań. Stworzony przez IBM superkom-
puter, dr Watson, dzięki agregowaniu danych dotyczących wielu przypadków proponuje lekarzowi 
diagnozę i możliwe, najmniej toksyczne sposoby leczenia. Oczywiście, to do lekarza należy 
decyzja, jak leczyć pacjenta. Możliwości superkomputera są właściwie nieograniczone. Poprzez 
wykorzystanie ogromnych mocy obliczeniowych możliwe staje się szybkie porównywanie wyników 
badań i stanu zdrowia wielu pacjentów. Dzięki takim „umiejętnościom” wykorzystywany jest on 
przez koncerny farmaceutyczne i ośrodki naukowe w szukaniu nowych leków. Usługa IBM Watson 
Health Cloud umożliwia gromadzenie wszystkich danych medycznych i ich analizę przy zastoso-
waniu analityki kognitywnej. Te dane medyczne mogą pochodzić z urządzeń, takich jak inteligentne 
zegarki, opaski, słuchawki (wearables) czy z aplikacji mobilnych. Co ważne, dane o pacjentach 
są zanoniminowane. Stosowany w szpitalach system Oncology Expert Advisor umożliwia analizę 
danych w celu otrzymania informacji dotyczących stadium choroby i postępowania stosowanego 
w podobnych przypadkach, na podstawie wielu historii chorób, notatek świadczeniodawców czy 
literatury, aby w najlepszy sposób leczyć pacjenta (Jak technologie…, http; Dr Watson…, http). 

Jednak technologie informacyjno-komunikacyjne nie mogą wyeliminować kontaktu pacjenta 
z lekarzem. Pacjent nie powinien się sam diagnozować, szukając informacji w wyszukiwarkach 
internetowych lub na forach. Nie powinien wypróbowywać terapii znalezionych w Internecie. Zgon 
pacjenta spowodowany nieskuteczną terapią znalezioną w wyszukiwarce Baidu (odpowiednik 
Google) w Chinach, zakończył się oskarżeniem jej o rekomendowanie fałszywych informacji 
medycznych. Znaleziona terapia znajdowała się na jednym z pierwszych miejsc w wyszukiwarce 
(Baidu pod lupą…, http). W USA widoczny jest trend reprezentowany przez tzw. doktorów „zrób 
to sam”. Są to pacjenci, którzy sami się badają i określają swoje objawy, następnie diagnozują 
chorobę, by w rezultacie wyznaczyć sobie leczenie. Kontakt z lekarzem jest dla nich niezbędny 
tylko w celu wypisania recept. Idąc do lekarza, wiedzą, jakich medykamentów potrzebują. Taki stan 
rzeczy wynika z nieograniczonej dostępności do Internetu, w którym udostępnione są informacje 
o schorzeniach i chorobach. Powszechność serwisów społecznościowych zwiększa to zjawisko 
(Kostka-Zawadzki, 2015, s. 74–76). 

V. Aplikacje i peryferyjne urządzenia związane ze zdrowiem
Internet rzeczy to również gama rodzin aplikacji. Wśród nich wyróżnić można aplikacje do-

tyczące zdrowia. Internet rzeczy przeprojektowuje współczesną ochronę zdrowia. Jest to obie-
cujące z ekonomicznego, technologicznego i społecznego punktu widzenia (Riazul Islam, Kwak, 
Kabir, Hossain i Kwak, 2015, s. 678). Aplikacje i usługi e-zdrowia mogą zredukować nadmierne 
zaangażowanie lekarzy w proces diagnostyki i opieki lekarskiej. Integracja danych medycznych 
i sztuczna inteligencja nowoczesnych technologii mogą wspomagać lekarza i prowadzić do lep-
szego diagnozowania i leczenia. Jednak te zmiany prowadzą też do problemów związanych 
z odpowiedzialnością lekarzy. Konieczne jest rozróżnianie pomiędzy osobistymi urządzeniami 
elektronicznymi, których rozprowadzanie nie wymaga regulacji, a urządzeniami medycznymi, 
których wprowadzanie na rynek wymaga certyfi kacji. Niezbędne są również regulacje prawne 
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dotyczące zbierania i przetwarzania ogromnych ilości wrażliwych danych medycznych (Freshfi elds 
Bruckhaus Deringer, http). 

Do końca 2017 r. rynek mobilnych aplikacji medycznych ma być wart 23 miliardy dolarów 
(Kulicki i Młynarczyk, 2015, s. 42). Zgodnie z badaniami z 2015 r., na rynku jest ponad 165 tysięcy 
aplikacji mobilnych związanych ze zdrowiem. W ciągu ostatnich dwóch lat, liczba tych aplikacji 
zwiększyła się ponad dwukrotnie. Szacuje się, że 90% pobrań generowanych jest przez 12% apli-
kacji. Większość dotyczy odżywania i aktywności fi zycznej. Odsetek aplikacji, które pozwalają 
pacjentom na bezpieczne współdzielenie informacji jest niezmienny pomimo zwiększających się 
możliwości wynikających z rozwoju systemów informacyjnych (Misra, 2015). Prawie dwie trzecie 
z aplikacji mobilnych koncentruje się na stylu życia, sposobach odżywiania, stresie i aktywności 
fi zycznej. Natomiast zaledwie 24% aplikacji dotyczy chorób i ich leczenia (wykres 1) (IMS Institute, 
2015, s. 4). 

Wykres 1. Użytkowanie aplikacji dotyczących zdrowia w USA w 2015 r.
2% 6%

7%

9%

11%

36%

17%

12% Ochrona zdrowia/ubezpieczenia – 2%

Przypominanie o zażywaniu leków – 6%

Zdrowie kobiet i ciąża – 7%

Swoiste choroby – 9%

Inne – 11%

Fitness – 36%

Styl życia i stres – 17%

Odżywianie – 12%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: IMS Institute, 2015, s. 4. 

Wśród aplikacji medycznych możliwe jest wyróżnienie dwóch ich rodzajów: aplikacji informa-
cyjnych – pozwalających na wprowadzanie i odczytywanie danych oraz aplikacji diagnostycznych, 
które dokonują wstępnej diagnozy pacjenta i planowania jego leczenia. Niektóre z nich mogą być 
zakwalifi kowane jako wyroby medyczne, wymagające certyfi kacji, jeśli tylko są przeznaczone do 
celów medycznych. Jednak granica między tymi niemedycznymi a medycznymi nie jest wyraź-
na, szczególnie, że są one wykorzystywane w tych samych celach (Kulicki i Młynarczyk, 2015, 
s. 43–44). Przydatność aplikacji mobilnych w codziennej pracy lekarskiej analizowana jest przez 
praktyków. Wskazują oni te aplikacje, które z punktu widzenia świadczeniodawców usług me-
dycznych mogą okazać się przydatne. Dane przez nie zbierane mogą pomóc w podejmowaniu 
decyzji o sposobach leczenia. W efekcie lekarze „przepisują” pacjentom aplikacje mobilne, by te 
mogły wspomagać proces leczenia (Misra, 2015). 

W 2013 r. na rynku dostępnych było ponad 43 tysięcy aplikacji zdrowotnych, które zostały 
pobrane ponad 660 milionów razy. Jednakże większość z nich, ze względu na ich mierną jakość, 
nie cieszy się dużą popularnością. Ponad połowa ściągnięta była przez użytkowników mniej 
niż  500-krotnie, wskazując na niskie zainteresowanie większością z nich. Natomiast 5 aplikacji 
wygenerowało 15% wszystkich pobrań, co świadczy o ich ogromnej popularności. Dane z ba-
dania przeprowadzonego w USA w 2012 r., wskazują, że dla ponad 50% użytkowników smart-
fonów głównym źródłem wiedzy dotyczącej zdrowia są informacje podawane przez ich telefony. 
Dziewiętnaście procent z respondentów ściągnęło na swoje telefony aplikację związaną ze zdrowiem. 



27 Ewa M. Kwiatkowska            Internet rzeczy. Czy będą nas leczyć komputery?

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 6(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.6.5.2

Mimo tak ogromnej popularności aplikacji, większość z nich nie jest autoryzowana przez organy 
regulacyjne, takie jak FDA (Food and Drug Administration) w USA (Neubeck, Lowres, Benjamin, 
Freedman i Coorey, 2015, s. 351).   

Wykorzystując aplikacje mobilne, łatwiej jest promować zdrowy tryb życia i profi laktykę. Brak 
motywacji do systematycznej aktywności fi zycznej jest dużym problemem. Rozwiązaniem jest tutaj 
np. stosowana przez aplikację Endomondo grywalizacja. Ogromna liczba użytkowników konku-
ruje ze sobą np. o to, kto przebiegnie więcej kilometrów w z góry określonym czasie (Szymczak, 
2015, s. 20). 

Część aplikacji mobilnych potrzebuje, do prawidłowego działania, dodatkowych zewnętrznych 
urządzeń monitorujących funkcje życiowe, takie jak: puls, ciśnienie tętnicze, częstotliwość oddy-
chania, utlenowanie krwi itp. Zbieranie przez nie danych jest automatyczne, wygodne i ciągłe. Taki 
sposób gromadzenia danych zmniejsza ryzyko błędów. Częścią ciała, na którą produkowanych 
jest najwięcej urządzeń jest nadgarstek, dla którego produkowanych jest aż 55% komplemen-
tarnych urządzeń. Na drugim miejscu znajduje się klatka piersiowa z 23% urządzeń. Pozostałe 
urządzenia przygotowane są do umieszczania na ramionach, głowie, ubraniach, nogach itd. 
Coraz większą popularnością cieszą się urządzenia, które odczytują parametry życiowe z ucha, 
części ciała, gdzie są one niezauważalne. Możliwe jest to dzięki postępującej miniaturyzacji tych 
urządzeń (IMS Institute, 2015, s. 17).

Noszone przy sobie, czyli bezprzewodowe i mobilne systemy monitorowania mogą stać się 
najlepszym możliwym rozwiązaniem dla wielu pacjentów mieszkających daleko od zakładów opie-
ki zdrowotnej, których parametry życiowe powinny być na bieżąco monitorowane. Takie zdalne 
monitorowanie to rozwiązanie zapewniające wygodę i komfort. Wiąże się ono z ograniczeniem 
kosztów i czasu. Stały monitoring pozwala na wcześniejsze wykrywanie ewentualnych nieprawid-
łowości. Umożliwia natychmiastową pomoc medyczną w nagłych przypadkach, wymagających 
na przykład niezwłocznego podania leku lub przewiezienia do szpitala. Skróceniu ulega czas 
niezbędny do postawienia diagnozy. Ważne jest przy tym, aby te urządzenia były przyjazne dla 
użytkownika oraz łatwe w noszeniu i intuicyjne w użytkowaniu. Powinny one zyskać wysoką ak-
ceptowalność zarówno pacjenta, jak i lekarza. Usprawnią proces zbierania i przepływu danych, 
będąc łącznikiem między pacjentem a lekarzem. Docelowo nie zastąpią jednak specjalisty (Baig, 
Gholamhosseini i Connolly, 2013, s. 490–491).

VI. Szanse i zagrożenia informatyzacji systemu ochrony zdrowia
Zalety technologii e-zdrowia są już szeroko znane. Należą do nich między innymi: 

• ułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej, 
• wzrost jakości opieki zdrowotnej, 
• wzrost jakości życia pacjentów, 
• wzrost bezpieczeństwa pacjentów i lekarzy, 
• oszczędność czasu dla pracowników ochrony zdrowia (m.in.: lekarzy i pielęgniarek) oraz 

odpowiedź na braki kadrowe, 
• zmniejszenie kosztów, 
• modernizacja i poprawa efektywności świadczenia opieki zdrowotnej (poprzez umożliwienie 

szybszego przepływu informacji i pomoc w przekształcaniu systemów opieki zdrowotnej 
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z podejścia fragmentarycznego, obejmującego oddzielnie prewencję, podstawową opiekę 
medyczną, leczenie oraz rehabilitację, do ciągłej opieki, w której wszystkie etapy leczenia 
są ze sobą ściśle powiązane),  

• poprawa i wzrost bezpieczeństwa przesyłania danych dotyczących pacjentów i ich stanu 
zdrowia, 

• przyspieszenie postępu medycyny przez ułatwienie prowadzenia badań klinicznych.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii możliwe staje się przeszukiwanie ogromnych 

zbiorów danych medycznych w poszukiwaniu prawidłowości oraz anomalii występujących w tych 
danych. Automatyczne przeszukiwanie powtarzających się anomalii pozwala na znalezienie nie-
znanych zależności w rozwoju i w skutkach chorób (Szymczak, 2015, s. 18). 

Szansą dla badań klinicznych jest możliwość integrowania i dzielenia się uzyskiwanymi od 
pacjentów wynikami badań diagnostycznych. Takie działania fi rm farmaceutycznych spowodo-
wałyby przyspieszenie postępu medycyny. Firmy farmaceutyczne prowadzą badania kliniczne, 
których wyniki są dostępne wyłącznie w ich bazach. Ogólnie dostępne dane medyczne o dużej 
liczbie pacjentów, udostępniających swoje dane medyczne dobrowolnie, umożliwiłyby szybsze 
i tańsze wykrywanie chorób i ich leczenie (Szymczak, 2015, s. 18). Sage Bionetworks jest orga-
nizacją badawczą non profi t, której celem jest rozwój badania czynników prognostycznych chorób 
oraz przyspieszenie badań nad zdrowiem poprzez tworzenie otwartych systemów i standardów. 
Zajmuje się ona tworzeniem strategii i platform umożliwiających naukowcom dzielenie się danymi 
i analizowanie ich na masową skalę11. W marcu bieżącego roku, udostępniła ona dane zebrane od 
ponad 9000 uczestników badania Power (mPower Study App). mPower jest aplikacją umożliwia-
jącą badanie choroby Parkinsona przy wykorzystaniu smartfonów. Jest ona jedną z pierwszych, 
pozwalających na ocenę zdrowia pacjenta przez obserwację jego zachowań i stanu zdrowia. Jej 
użytkownicy wypełniają ankiety i rozwiązują różne zadania. Aplikacja śledzi ich historię choroby 
i jej postęp w zakresie zręczności, równowagi i poruszania się. Osiągnęła swoją popularność 
dzięki przejrzystości i możliwości użytkowania jej za pomocą smartfona. Istotne jest umożliwie-
nie pacjentom decydowania o tym, które informacje na temat stanu zdrowia będą udostępniać. 
Aż 75% pacjentów zdecydowało się udostępniać większość zbieranych dzięki aplikacji danych. 
Naukowcy podkreślają, że natychmiastowe udostępnianie danych skróci czas potrzebny na ich 
zbieranie w porównaniu z tradycyjnie prowadzonymi badaniami klinicznymi. Dzięki tej aplikacji 
możliwe staje się poznanie odmian choroby Parkinsona. Wszystko to ma doprowadzić do lepszego 
zrozumienia przyczyn jej powstawania i poprawy jakości życia chorych (Wilbanks i Friend, 2016, 
s. 377–378; Szymczak, 2015, s. 21).  

Pomimo możliwości i korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystywanie e-zdrowia, istnieją pewne 
bariery utrudniające szersze jego stosowanie. Należą do nich między innymi:
• brak świadomości i zaufania do rozwiązań e-zdrowia wśród pacjentów, obywateli, a także 

pracowników ochrony zdrowia;
• brak interoperacyjności pomiędzy systemami e-zdrowia;
• ograniczoność lub wręcz brak dowodów opisujących w dużej skali opłacalność stosowania 

narzędzi i usług e-zdrowia;

11 www.sagebase.org (17.06.2016).
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• brak pewności prawnej dla zastosowań aplikacji mobilnych monitorujących stan zdrowia 
i samopoczucia, a także brak przejrzystości w zakresie możliwości wykorzystywania danych 
zebranych przez takie aplikacje;

• brak wystarczających lub istnienie fragmentarycznych ram prawnych, w tym brak systemu 
zwrotu kosztów dla podmiotów wykorzystujących usługi e-zdrowia;

• konieczność poniesienia wysokich kosztów związanych ze stworzeniem i rozpoczęciem wy-
korzystywania systemów e-zdrowia;

• regionalne różnice w dostępie do usług technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym 
ograniczony dostęp do tych usług w pewnych obszarach12;

• silna fragmentaryzacja rynku świadczenia usług opieki zdrowotnej.
Przekształcanie systemu opieki zdrowotnej w kierunku opartym na nowoczesnych techno-

logiach wymaga zwiększenia nakładów fi nansowych na systemy informatyczne. W 2008/2009 r. 
odsetek środków przeznaczonych na informatyzację, ze wszystkich środków jakimi dysponowały 
szpitale w Polsce wynosił 0,9% ich budżetu, w porównaniu np. ze Szwecją, gdzie wskaźnik ten 
wynosił 4,1% budżetu (COCIR, 2011, s. 17). Dane za 2 kwartał 2012 r. wskazują na wzrost tego 
wskaźnika w Polsce do 1%, co w dalszym ciągu plasuje Polskę na odległym miejscu w porównaniu 
z innymi państwami europejskimi (COCIR, 2013, s. 16). Badanie przeprowadzone w 2012/2013 
r. potwierdza, że 63% szpitali w Polsce przeznaczało mniej niż 1%, a tylko 7% szpitali przezna-
czało znacznie więcej, od 3,1 do 5% swojego budżetu na systemy informatyczne. Pozostałe 30% 
szpitali wydatkowało od 1 do 3% budżetu na informatyzację. Kraje zapewniające wyższy poziom 
zaawansowania opieki zdrowotnej (kraje skandynawskie i Holandia) przeznaczają wyższy odse-
tek budżetów na rozwiązania informatyczne. W Holandii 14% szpitali przeznaczało ponad 5%, 
natomiast 41% od 3,1 do 5% budżetu na rozwiązania IT. Pozostałe 45% szpitali wydawało na ten 
cel nie mniej niż 1% budżetu (European Commission, 2014, s. 32). Niezależnie od tych różnic, 
zasadą jest, że budżet ten jest dużo niższy niż w innych sektorach gospodarki wymagających 
podobnych zmian i nakładów, np. w bankowości czy w liniach lotniczych. 

Brak interoperacyjności stanowi jeden z największych problemów w efektywnym wyko-
rzystywaniu technologii. Musi on być brany pod uwagę w realizacji każdego projektu z zakresu 
e-zdrowia. Wiele starych dokumentów jest zapisanych w różnych formatach i wykorzystuje różną, 
niekompatybilną terminologię (E-health’s…, 2012, s. 328). 

Problemem polskiego systemu ochrony zdrowia jest przechowywanie i archiwizacja kart pa-
cjentów głównie w postaci papierowej. Około 53% dokumentacji medycznej w szpitalach w 2008 r. 
przechowywane było w tej postaci (COCIR, 2011, s. 22). Według stanu na 30 czerwca 2012 r., 
32,3% świadczeniodawców wykonujących hospitalizacje nie używało oprogramowania do tworze-
nia dokumentacji medycznej, a 30,9% nie posiadało zintegrowanego systemu informatycznego. 
Co więcej, 91,7% szpitali nie udostępniało pacjentom usługi sprawdzania wyników badań przez 
Internet, a 77,7% nie wykorzystywało Internetu do kontaktu z pacjentami (NIK, 2013, s. 23 i 25). 
Według danych GUS, odsetek pacjentów, którzy umawiali się do lekarza na wizytę za pomocą 
strony internetowej wyniósł w Polsce, w 2012 r., 4,3%. W ciągu trzech lat, do 2015 r. wzrósł tyl-
ko do 5,6% (GUS, 2015, s. 173). Dlatego szacunki Eurostatu, z których wynika, że do 2020 r. 

12 Communication from the Commission…, s. 5.
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odsetek ten ma wzrosnąć do 55% (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 2013, s. 32) należy 
przyjmować ostrożnie.

VII. Podsumowanie
Internet rzeczy, jako koncepcja umożliwiająca łączenie nie tylko ludzi, lecz także ludzi z rze-

czami i samych rzeczy stanowi szansę dla rozwoju sektora opieki zdrowotnej. Zmiany mogą do-
tyczyć zarówno poszczególnych pacjentów, jak i systemu ochrony zdrowia na poziomie całego 
państwa. Jest to szczególnie ważne w starzejących się społeczeństwach. Leczenie jest coraz 
skuteczniejsze, ale jednocześnie coraz bardziej kosztowne. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie 
nowych technologii wszędzie tam, gdzie ich stosowanie może zmniejszyć koszty, nie wpływając 
na obniżenie jakości świadczonych usług. 

Rozwój nowych technologii stwarza właściwie nieograniczone, rewolucyjne metody zastosowań 
w ochronie zdrowia. Dzięki zastosowaniu Internetu rzeczy pacjenci mogą wiedzieć dużo więcej 
o swoim zdrowiu. Co więcej mogą rozumieć, to co podmioty świadczące im pomoc medyczną 
im aplikują. Stają się podmiotem, a nie przedmiotem świadczeń zdrowotnych. Wiedza dotycząca 
stanu zdrowia i możliwych terapii dostępna jest w czasie rzeczywistym, „tu i teraz”. 

Dzięki zastosowaniu Internetu rzeczy pacjent jest wciągany w proces leczenia. To pacjent, 
a nie lekarz lub jednostka świadcząca usługi z zakresu ochrony zdrowia staje się najważniejszym 
ogniwem, wokół którego koncentruje się cały system. Zadaniem nowych technologii nie jest le-
czenie pacjenta, ale wpieranie tego procesu oraz dbanie o bezpieczeństwo zarówno pacjenta, 
jak i lekarza. Możliwe jest to dzięki przewidywanemu spadkowi prawdopodobieństwa wystąpienia 
błędów medycznych. Wszystkie informacje dotyczące pacjenta mogą być dostępne w jednym 
miejscu, więc na pacjencie nie spoczywa obowiązek wyboru kluczowych informacji ze swojej 
historii i przekazywania ich lekarzowi.

Bibliografi a
Baidu pod lupą po śmierci internauty. Pozyskano z: http://pulsinnowacji.pb.pl/4432023,1766,baidu-pod-

lupa-po-smierci-internauty?utm_source=tag_&utm_medium=rss&utm_campaign=pb.pl (3.05.2016).
Baig, M.M., Gholamhosseini, H. i Connolly, M.J. (2013). A comprehensive survey of wearable and wireless 

ECG monitoring systems for older adults. Med Biol Eng Comput, (51). 
Cepiku, D. i Savignon, A.B. (2015). User innovation in health care: evidence from rare and chronic diseases. 

Referat wygłoszony na 15th EURAM Annual Conference, Warszawa. 
COCIR (2011). COCIR eHealth Toolkit for an accelerated deployment and better use of eHealth. Pozyskano 

z: http://www.cocir.org/fi leadmin/Publications_2011/ehealth_toolkit_link2.pdf (8.02.2016).
COCIR (2013). COCIR eHealth Toolkit Healthcare Transformation Towards Seamless Integrated Care. 

Pozyskano z: http://www.cocir.org/fi leadmin/Publications_2013/COCIR_eHealth_Toolkit_2013.pdf 
(8.02.2016).

COCIR (2015). COCIR eHealth Toolkit. Integrated Care: Breaking the Silos. Pozyskano z: http://www.cocir.
org/fi leadmin/4.4__eHealth/15013.COC_2.pdf (8.02.2016).

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic 
and social committee and the Committee of the regions, eHealth Action Plan 2012–2020 – Innovative 
healthcare for the 21st century, Bruksela, 6.12.2012, COM (2012) 736 fi nal.



31 Ewa M. Kwiatkowska            Internet rzeczy. Czy będą nas leczyć komputery?

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 6(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.6.5.2

Czechowicz, J. (2015). Raport Internet of Things 2015 – część 1, 26.07.2015. Pozyskano z: http://www.
mobiletrends.pl/raport-internet-of-things-2015-czesc-1/ (5.05.2016).

Dokument roboczy w sprawie przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia w elektronicznej do-
kumentacji zdrowotnej (EHR), przyjęty 15.02.2007 r., Grupa robocza ds. ochrony danych powołana 
na mocy art. 29, 00323/07/PL, WP 131.

Dr Watson – nowa broń w rękach medycyny. Pozyskano z: http://odkryjibm.pl/analityka-biznesowa/dr-
watson-nowa-bron-w-rekach-medycyny/55 (09.06.2016).

Earnest, M.A., Ross, S.E., Wittevrongel, L., Moore, L.A. i Lin, C.T. (2004). Use of a Patient-Accessible 
Electronic Medical Record in a Practice for Congestive Heart Failure: Patient and Physician Experiences. 
Journal of the American Medical Informatics Association, 11(5).

E-health’s future frontiers (2012). Bulletin of the World Health Organization, 90.
eHealth standardization and interoperability, Resolution WHA 66.24, Sixty-sixth World Health Assembly, 

27.05.2013.
European Commission (2014). European Hospital Survey: Benchmarking Deployment of eHealth Services 

(2012–2013), Final report, JRC Scientifi c and Policy Reports. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/jrc/
en/publication/european-hospital-survey-benchmarking-deployment-ehealth-services-2012-2013-fi nal
-report?search (15.10.2015). 

Freshfi elds Bruckhaus Deringer, E-health. Pozyskano z: http://www.freshfi elds.com/en/global/Digital/E-health/ 
(9.06.2016).

Greysen, S.R., Khanna, R.R., Jacolbia, R., Lee, H.M. i Auterbach, A.D. (2015). Tablet Computers for 
Hospitalized Patients: A pilot study to improve inpatient engagement. NIH Public Access. Pozyskano 
z: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4043916/pdf/nihms571976.pdf (15.12.2015).

Grodner, M. (2015). IoT- korzyści i wyzwania. W: P. Kolenda (red.), Internet rzeczy w Polsce, raport opub-
likowany 15.09.2015. Pozyskano z: http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-
Rzeczy-w-Polsce.pdf (9.06.2016).

GUS (2015). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011–2015. Warszawa.
IMS Institute (2015). Patient Adoption of mHealth. Pozyskano z: http://www.imshealth.com/fi les/web/

IMSH%20Institute/Reports/Patient%20Adoption%20of%20mHealth/IIHI-Patient-Adoption-mhealth-
Exhibits-Full.pdf (5.05.2016).

ITU (2011). Standards and eHealth, ITU-T Technology Watch Report.
Jak technologie kognitywne wspierają walkę z rakiem. Pozyskano z: http://odkryjibm.pl/analityka-biznesowa/

jak-technologie-kognitywne-wspieraja-walke-z-rakiem/115# (09.06.2016). 
KE (2010). Europejska agenda cyfrowa: praktyczne korzyści dla obywateli, komunikat prasowy. MEMO/10/199, 

19.05.2010, Bruksela.
Kierunki informatyzacji „e-Zdrowie Polska” na lata 2011-2015 (2009). Warszawa.
Kokot, W. i Kolenda, P. (2015). Czym jest Internet Rzeczy. W: P. Kolenda (red.), Internet rzeczy w Polsce, 

raport opublikowany 15.09.2015. Pozyskano z: http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-
Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf (9.06.2016).

Kolenda, P. (2015). Internet Rzeczy w Polsce. W: P. Kolenda (red.), Internet rzeczy w Polsce, raport opub-
likowany 15.09.2015. Pozyskano z: http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-
Rzeczy-w-Polsce.pdf (9.06.2016).

Kolenda, P. (2015a). Pierwsze badania Internetu rzeczy w Polsce. W: P. Kolenda (red.), Internet rzeczy 
w Polsce, raport opublikowany 15.09.2015. Pozyskano z: http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/
Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf (9.06.2016).



32 Ewa M. Kwiatkowska            Internet rzeczy. Czy będą nas leczyć komputery?

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 6(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.6.5.2

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
oraz Komitetu Regionów w sprawie korzyści telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej 
i społeczeństwa, Bruksela, 4.11.2008, KOM (2008) 689.

Kostka-Zawadzki, R. (2015). Trendy w medycynie. Futu, 21(03-04).
Kulicki, L. i Młynarczyk, N. (2015). Kodeks mHealth. Futu, 21(03-04).
Kwiatkowska, E.M. (2014). Rozwój Internetu rzeczy – szanse i zagrożenia. Internetowy Kwartalnik 

Antymonopolowy i Regulacyjny, 8(3).
Lewis, T. (2012). E-health in low- and middle-income countries: fi ndings from the Center for Health Market 

Innovations. Bulletin of the World Health Organization, 90.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013). Program zintegrowanej informatyzacji państwa. Warszawa.
Misra, S. (2015). New report fi nds more than 165,000 mobile health apps now available, takes close look 

at characteristics & use, 17.09.2015. Pozyskano z: www.imedicalapps.com/2015/09/ims-health-apps-
report (5.05.2016).

Neubeck, L., Lowres, N., Benjamin, E.J., Freedman, S.B. i Coorey, G. (2015). The mobile revolution – us-
ing smartphone apps to prevent cardiovascular disease. Nature reviews Cardiology, 12, June 2015.

NIK (2013). Informacja o wynikach kontroli Informatyzacja Szpitali. Warszawa. 
NIK (2016). Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Warszawa.
Pell, J.M., Mancuso, M., Limon, S., Oman, K. i Lin, C.T. (2015). Patient Access to Electronic Health Records 

During Hospitalization. JAMA Internal Medicine, 175(5). 
Piette, J.D., Lun, K.C., Moura Jr, L.A., Fraser, H.S.F., Mechael, P.N., Powell, J. i Khoja, S.R. (2012). Impacts 

of e-health on the outcome of care in low-and middle-income countries: where do we go from here? 
Bulletin of the World Health Organization, 90.

Riazul Islam, S.M., Kwak, D., Kabir, H., Hossain, M. i Kwak, K.S. (2015). The Internet of Things for Health 
Care: A Comprehensive Survey. IEEE Access, 3.

Sharp, J.W. (2013). The Internet of Things Creeps into Healthcare, 19.07.2013. Pozyskano z: http://ehealth.
johnwsharp.com/2013/07/19/the-internet-of-things-creeps-into-healthcare/ (9.06.2016).

Samsung (2015). Tylko 15% europejczyków wie, czym jest Internet rzeczy, komunikat prasowy, 21.07.2015. 
Pozyskano z: http://samsungmedia.pl/pr/298141/tylko-15-europejczykow-wie-czym-jest-internet-rzeczy 
(17.06.2016). 

Szymczak, R. (2015). Dane o zdrowiu. Futu, 21(03-04).
Ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417, ze zm.).
Ustawa z 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, ze zm.).
Van Gemert-Pijnen, J.E.W.C., Wynchank, S., Covvey, H.D. i Ossebaard, H.C. (2012). Improving the cred-

ibility of electronic health technologies. Bulletin of the World Health Organization, 90.
WHO (2008). Building Foundations eHealth in Europe, report of the WHO Global Observatory for eHealth, 

Geneva.
WHO, Regional Offi ce for Europe (2016). From innovation to implementation – eHealth in the WHO European 

Region. 
Wilbanks, J. i Friend, S.H. (2016). First, design for data sharing. Nature Biotechnology, 34(4).
Wójcik, K. (2016). Elektroniczna dokumentacja medyczna w szpitalach cały czas niepewna. Rzeczpospolita, 

17.06.2016. Pozyskano z: http://www.rp.pl/Dane-osobowe/306179917-Elektroniczna-dokumentacja-
w-szpitalach-caly-czas-niepewna.html#ap-2 (19.06.2016). 

www.sagebase.org (17.06.2016).



33

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 6(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.6.5.3

Andrzej Nałęcz*

Zero-rating a usługa dostępu do Internetu i usługi 
specjalistyczne

Spis treści
I.  Zero-rating – zagadnienia ogólne
 1. Pojęcie i rodzaje zero-ratingu
 2. Pozytywne i negatywne skutki zero-ratingu
II. Specyfi ka zero-ratingu w państwach rozwijających się
III. Zero rating w rozporządzeniu w sprawie otwartego Internetu
 1. Zero-rating a usługa dostępu do Internetu
 2. Zero-rating a usługi inne niż usługa dostępu do Internetu (usługi specjalistyczne)
IV. Wnioski

Streszczenie
Zero-rating, czyli oferowanie w ruchomych sieciach telekomunikacyjnych nielimitowanego dostępu 
do pewnej zawartości internetowej, przy jednoczesnym objęciu wszelkiej pozostałej zawartości 
miesięcznym limitem transferu danych, stanowi jedno z węzłowych zagadnień dyskusji o neutral-
ności sieciowej. W tekście przedstawiono rodzaje zero-ratingu oraz negatywne i pozytywne kon-
sekwencje jego stosowania. Te pierwsze wiążą się głównie z potencjalnie pozytywnym wpływem 
na konkurencję pomiędzy dostawcami usług dostępu do Internetu, te drugie zaś – z zagrożeniem 
dla dalszego rozwoju Internetu jako siły napędowej innowacji. Wskazano, że zero-ratingu zakazuje 
się jako groźnego dla neutralności sieciowej nawet w państwach rozwijających się, mimo iż właś-
nie w nich może on powodować najszersze, pozytywne skutki społeczne. Na podstawie wykładni 
przepisów rozporządzenia o otwartym Internecie z uwzględnieniem projektu wytycznych BEREC 
ustalono, że zero-rating nie jest dopuszczalny w Unii Europejskiej w ramach usługi dostępu do 
Internetu, a także, że nie może być uznany za rodzaj usługi specjalistycznej.
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I. Zero-rating – zagadnienia ogólne

1. Pojęcie i rodzaje zero-ratingu

Jednym ze zjawisk, na które zwraca się uwagę w związku z dyskusją o neutralności sieciowej 
jest tzw. zero-rating. Oznacza on oferowanie w sieciach mobilnych nielimitowanego dostępu do 
wybranych treści, usług lub aplikacji1, przy ograniczeniu dostępu do wszelkiej pozostałej zawartości 
internetowej określonym limitem danych do wykorzystania w okresie rozliczeniowym, najczęś-
ciej miesięcznym. Innymi słowy, zero-rating  polega na takim skonfi gurowaniu usługi dostępu do 
Internetu przez operatora, że korzystanie z wybranych przez niego treści, usług lub aplikacji nie 
powoduje zaliczania wygenerowanego transferu danych do limitu, przyznanego użytkownikowi 
końcowemu w okresie rozliczeniowym. Czasem zero-ratingiem objęty jest dostęp do wybranych 
aplikacji lub usług nawet dla tych użytkowników końcowych, którzy w ogóle nie mają wykupionego 
dostępu do usługi transmisji danych2.

Zagadnienie zero-ratingu dotyczy w praktyce sieci mobilnych, gdyż współcześnie w Europie 
raczej nie spotyka się już w stacjonarnych publicznych sieciach telekomunikacyjnych ofert dostę-
pu do Internetu z ustalonym przez dostawcę usług limitem danych do wykorzystania3. W 2012 r. 
BEREC ustalił, że limity danych spotykane są bez porównania częściej w sieciach mobilnych 
(dotyczyło to wówczas 83% dostawców usług mobilnych) niż w stacjonarnych (BEREC, 2012a, 
s. 7). Potwierdza te ustalenia analiza aktualnej oferty największego dostawcy usług stacjonar-
nego dostępu do Internetu w Polsce4. W związku z występowaniem limitów danych, w sieciach 
mobilnych zero-rating stosowany jest dość często – badanie przeprowadzone przez fi ńską fi rmę 
konsultingową Rewheel w czwartym kwartale 2014 r. wskazało, że w wśród europejskich państw 
OECD usług mobilnego dostępu bez zero-ratingu nie oferowano wówczas wyłącznie w Finlandii, 
Norwegii, Islandii, Estonii, Łotwie, Litwie i na Malcie (Rewheel, 2014). 

Zero-rating to temat szczególnie interesujący w Polsce, w której większa niż przeciętnie 
w Unii Europejskiej część użytkowników końcowych wykorzystuje sieci mobilne w celu połącze-
nia z Internetem, w związku z relatywnie słabym rozwojem sieci stacjonarnych. Modemy mobilne 
2G/3G/4G są najpopularniejszą technologią dostępową w Polsce, z której w 2014 r. korzystało 
45% abonentów. Ruchomy dostęp do sieci posiada 80% mieszkańców Polski, co o 14 pp. prze-
wyższa średnią europejską kształtującą się na poziomie 66,7% (UKE, 2015, s. 5).

Zero-rating występuje w kilku wariantach, wyodrębnionych na podstawie różnorodnych kryte-
riów: objęcia określonej zawartości internetowej zero-ratingiem na zasadzie odpłatności (Eisenach, 
2015, s. 2); zarobkowego celu ubiegania się o zero-rating przez dostawcę zawartości; wyłączności 
porozumienia dotyczącego zero-ratingu; objęcia zero-ratingiem treści, usług lub aplikacji ofero-
wanych przez określonego dostawcę albo – ogólnie – pewnego ich rodzaju; wreszcie trwałości 
oferowania określonej zawartości w warunkach zero-ratingu (Shears, 2014).

Dostawca usług dostępu do Internetu może oferować nielimitowany dostęp do treści i aplikacji 
określonego ich dostawcy bez wynagrodzenia ze strony tego drugiego. Czasem zaś dostawca 
1 Treść, usługi lub aplikacje internetowe będą dalej nazywane także zbiorczo „zawartością internetową”.
2 Zob. niżej o zero-ratingu w państwach rozwijających się.
3 Te ustalenia odnoszą się do państw członkowskich Unii Europejskiej. W innych państwach wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone Ameryki, 
limity danych w sieciach stacjonarnych są spotykane (Open Internet Advisory Committee, 2013, s. 20–22).
4 W aktualnej ofercie Orange Polska dotyczącej Internetu stacjonarnego dla gospodarstw domowych żadna z usług nie jest ograniczona limitem trans-
feru danych. Zob. http://www.orange.pl/kid,4002009501,id,4002235565,title,Neostrada,article.html (27.04.2016).
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treści i aplikacji płaci dostawcy usług za objęcie swej oferty zero-ratingiem. W praktyce pierwszy 
wariant stosowany jest zdecydowanie częściej (Eisenach, 2015, s. 8). 

Różnice pomiędzy poszczególnymi możliwymi wersjami zero-ratingu odnoszą się także do 
tego czy objęte są nim treści, usługi lub aplikacje udostępniane dla zysku (for profi t) albo nie dla 
zysku (not-for-profi t) z punku widzenia ich dostawcy. O celu zarobkowym bez wątpienia można 
mówić wtedy, gdy korzystanie z określonej zawartości internetowej wiąże się np. z wyświetlaniem 
reklam, ze zbieraniem danych o użytkownikach oraz ich zwyczajach i ich dalszym, odpłatnym 
udostępnianiem albo z zachęcaniem użytkowników końcowych do skorzystania z dodatkowych, 
płatnych usług. Dla oceny zarobkowego charakteru zero-ratingu może mieć znaczenie forma or-
ganizacyjna dostawcy usług lub aplikacji, wskazująca na to czy mamy do czynienia z przedsiębior-
cą, a także jego statut lub inny dokument założycielski, określający czy działalność prowadzona 
jest dla zysku. Z kolei z punktu widzenia dostawcy usługi dostępu do Internetu uwzględnienie 
w ofercie zero-ratingu ma zawsze na celu uatrakcyjnienie oferty na tle konkurencji, zmierza więc 
niezmiennie do osiągnięcia celu zarobkowego. 

Kolejnym kryterium wyodrębnienia rodzajów zero-ratingu jest okoliczność czy porozumienie 
pomiędzy dostawcą usługi dostępu do Internetu a dostawcą treści, usług lub aplikacji zostało za-
warte na wyłączność czy też nie. Wyłączność może występować w dwóch wariantach. Po pierw-
sze, może odnosić się do oferowania zawartości internetowej określonego dostawcy na zasadach 
zero-ratingu wyłącznie przez jednego operatora. Dostawca zawartości zobowiązuje się więc do 
niezawierania podobnych umów z innymi operatorami. Jak się wydaje, tego rodzaju porozumienie 
z reguły przewiduje wypłatę wynagrodzenia przez operatora na rzecz dostawcy treści, usług lub 
aplikacji. Po drugie, wyłączność może się też odnosić do zobowiązania operatora do niezawiera-
nia umów o zero-rating z konkurentami podmiotu oferującego określoną zawartość internetową. 
W tym przypadku to raczej ten ostatni podmiot będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia 
na rzecz pierwszego.

Zero-ratingiem może być objęta zawartość oferowana przez określonego dostawcę albo też 
cała, określona kategoria zawartości internetowej, np. wszelki streaming wideo. Ten podział ma, jak 
się wydaje, charakter czysto teoretyczny, trudno bowiem znaleźć przykłady pełnej implementacji 
drugiego z opisanych rozwiązań. Polega ono na tym, że operator zobowiązuje się poddać zero-
ratingowi określony rodzaj zawartości oferowanej przez wszystkich dostawców. Np. w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki operator T-Mobile prowadzi na tej zasadzie usługi: Binge On (w zakresie 
streamingu wideo) oraz Music Freedom (w zakresie streamingu muzyki). Mimo deklaracji opera-
tora, że dostęp do usługi otwarty jest dla wszystkich dostawców zawartości, w praktyce – m.in. ze 
względu na stawiane przez T-Mobile warunki techniczne  – korzysta z niego jedynie niewielki ich 
odsetek. W przypadku Music Freedom w styczniu 2016 r., po półtora roku oferowania usługi, jej 
benefi cjentami było tylko 40 spośród 2000 legalnie działających w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
dostawców streamingu audialnego (van Schewick, 2016, s. 18).

Ostatnim z kryteriów podziału zero-ratingu na rodzaje jest kryterium trwałości dotyczącego 
go porozumienia – może mieć ono charakter przejściowy albo stały. W pierwszym przypadku 
operator oferuje zero-rating określonych treści, usług i aplikacji przez czas z góry oznaczony, np. 
w okresie promocji. W drugim przypadku, oferowanie zero-ratingu określonej zawartości interne-
towej stanowi stałą praktykę operatora.
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Podobna do zero-ratingu jest praktyka oferowania dodatkowych pakietów danych do wyko-
rzystania dla uzyskania dostępu do określonych przez operatora treści, usług lub aplikacji, z re-
guły bez dodatkowych opłat w okresie promocji, a następnie za opłatą. Istotą zero-ratingu jest 
pełne wyłączenie pewnej zawartości internetowej z limitu danych do wykorzystania, opisywana 
tutaj usługa ma więc inny charakter, ale wydaje się, że mimo wszystko można do niej odnieść 
większość uwag dotyczących zero-ratingu.

2. Pozytywne i negatywne skutki zero-ratingu

Zero-rating wydaje się korzystny dla użytkownika końcowego w sieci mobilnej, gdyż zapew-
nia nieograniczony dostęp do pewnych treści, usług lub aplikacji, np. określonego serwisu spo-
łecznościowego, muzycznego albo audiowizualnego. W pewnym zakresie więc zero-rating znosi 
podstawową niedogodność uzyskiwania dostępu do Internetu w sieciach mobilnych przy obecnym 
poziomie rozwoju technologicznego, którą stanowi wyznaczanie limitów danych do wykorzystania. 
Podnosi się też, że zero-rating może stać się jednym z narzędzi budowy konkurencji na rynku 
usług telekomunikacyjnych poprzez umożliwienie operatorom wyróżnienia się, a także, że sprzyja 
rozwojowi serwisów internetowych o charakterze platform, co zostanie niżej objaśnione.

Zero-rating bywa jednak także uznawany za zagrożenie dla neutralności Internetu. Zdaniem 
Tima Berners-Lee, jednego z twórców technologii umożliwiającej funkcjonowanie Internetu, neutral-
ności sieciowej szkodzi nie tylko blokowanie i spowalnianie dostępu do określonych treści, usług 
lub aplikacji, lecz także tzw. pozytywna dyskryminacja, występująca np. wtedy, gdy operator sieci 
faworyzuje jednego z dostawców zawartości (za: Meyer, 2015). To swoiste uprzywilejowanie wy-
branych treści, usług lub aplikacji może odbywać się z potencjalną szkodą dla pozostałych, wpły-
wając negatywnie na rozwój innowacyjnych rozwiązań nieobjętych zero-ratingiem. Już w 2010 r. 
Komisja Europejska zwróciła uwagę, że faworyzowanie wybranej zawartości przez operatorów 
może szkodzić konkurencji i innowacji wśród jej dostawców (KE, 2010, s. 2). Z kolei wspomniane 
wyżej badanie Rewheel ujawniło także, że operatorzy, którzy w 2014 r. wprowadzili do swej oferty 
serwisy wideo na zasadach zero-ratingu zarazem podnieśli ceny otwartego dostępu do Internetu 
(Rewheel, 2014).

Zwolennicy zero-ratingu podkreślają czasem, że może on wpływać pozytywnie na konkurencję 
między operatorami, pozwalając im na różnicowanie oferty i specjalizowanie się w udostępnianiu 
usług określonego rodzaju (Peng i Preta, 2015). Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
mniejsi dostawcy usług – Sprint i T-Mobile5 – oferują swoim abonentom pakiety treści i aplikacji 
objętych zero-ratingiem by uatrakcyjnić swoje usługi w porównaniu z większymi konkurentami 
(Eisenach, 2015, s. 7). O ile zero-rating może wywierać pozytywny wpływ na konkurencję po-
między poszczególnymi dostawcami usług dostępu do Internetu, nie może jednak być większych 
wątpliwości co do tego, że zarazem ogranicza konkurencję pomiędzy dostawcami treści, usług 
lub aplikacji. Ustanawia określone relacje pierwszeństwa w korzystaniu przez użytkowników 
końcowych z oferty różnych dostawców zawartości internetowej. Tymczasem BEREC podkreśla, 
że jak największy wybór w tym zakresie jest najbardziej korzystny dla użytkownika końcowego 
(BEREC, 2012b, s. 29). Niewykluczony jest scenariusz, w którym w reakcji na udostępnienie na 
zasadach zero-ratingu, np. określonego, popularnego serwisu streamingu wideo przez jednego 
5 W pierwszym kwartale 2016 r. udziały w rynku telefonii mobilnej w USA, liczone w odniesieniu do liczby abonentów, wyglądały następująco: Verizon 
35,2%, AT&T 32,5%, T-Mobile 16,3%, Sprint 14,5%, US Cellular 1,2%, inni 0,3% (zob. Statista, 2016).
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z operatorów, wszyscy jego konkurenci postąpiliby analogicznie, nawiązując współpracę z innymi 
dostawcami usług i tego typu aplikacji. W efekcie każdy operator oferowałby zero-rating wybra-
nego serwisu streamingu wideo, zniechęcając wszystkich użytkowników końcowych w sieciach 
mobilnych w danym kraju do korzystania z podobnych serwisów niebędących benefi cjentami zero
-ratingu. W tym scenariuszu konkurencja i innowacja na rynku mobilnych treści, usług i aplikacji 
w praktyce zostałaby zduszona, czego zwolennicy zero-ratingu zdają się nie zauważać.

Nielimitowany dostęp do serwisów o charakterze platform, takich jak Youtube, Wikipedia czy 
Facebook, w których zaciera się granica między twórcą a odbiorcą treści, niewątpliwie sprzyja 
ich rozwojowi. W przypadku tego typu platform działa efekt skali – zyskują one na wartości i uży-
teczności wraz ze wzrostem liczby użytkowników (Eisenach, 2015, s. 6), którzy zarazem umiesz-
czają na platformie treści dostępne dla wszystkich, co wiąże się z występowaniem korzystnych 
efektów sieciowych (virtuous network effects) (Bank Światowy, 2016, s. 11). Oferowanie dostępu 
do pewnej platformy w warunkach zero-ratingu jest więc korzystne dla dostawcy usług dostępu 
do Internetu (gdyż zwiększa atrakcyjność jego oferty), dostawcy platformy (gdyż zwiększa grono 
i aktywność jej użytkowników, co pociąga za sobą np. wzrost przychodów z reklam i z udostęp-
niania danych o użytkownikach i ich zachowaniach partnerom biznesowym dostawcy platformy), 
a także wszystkich jej użytkowników (gdyż wzrost ich liczby sprawia, że na platformie pojawia 
się więcej treści). Zarazem jednak rozwiązanie to – przynajmniej pośrednio i w pewnym stopniu 
– zniechęca do korzystania z oferty serwisów konkurencyjnych. 

To ostatnie stwierdzenie odnosi się zresztą nie tylko do platform internetowych, lecz także 
do pełnego spektrum oferowanych w Internecie treści, usług lub aplikacji. Oczywiście dostęp do 
rynku nie zostaje zamknięty dla konkurentów podmiotów, których zawartość została objęta zero-
ratingiem (Eisenach, 2015, s. 8), ale też nie można powiedzieć, że nie tracą oni na zero-ratingu. 
Niewielkie jest prawdopodobieństwo skorzystania z dowolnego serwisu oferującego streaming 
wideo przez użytkownika, dla którego tego rodzaju usługi jednego, wybranego im dostawcy objęte 
są zero-ratingiem. Rozsądny użytkownik zapewne zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że korzy-
stając z konkurencyjnych serwisów wykorzystuje limit danych przeznaczonych do korzystania 
z wszystkich, różnorodnych treści, usług i aplikacji dostępnych w Internecie. Co więcej, użytkownik 
końcowy – po wyczerpaniu przysługującego mu w okresie rozliczeniowym limitu danych – móg-
łby korzystać bez ograniczeń z serwisu będącego benefi cjentem zero-ratingu, a z innych albo 
w sposób spowolniony, co jest skrajnie niepraktyczne, albo ponosząc dodatkowe opłaty, co jest 
z kolei skrajnie nieopłacalne. Na tym etapie faworyzowanie wybranej usługi ma charakter bez-
sprzeczny. W tym kontekście staje się bardzo widoczne, że z chwilą, gdy zawartość oferowana 
przez jednego z dostawców zostaje u pewnego operatora objęta zero-ratingiem, konkurenci tego 
dostawcy – by konkurować z nim na równych zasadach wśród klientów tego operatora – muszą 
zapewnić zero-rating także sobie. W innym przypadku znajdą się na z góry przegranej pozycji 
(van Schewick, 2016, s. 25).

W przypadku usług i aplikacji o charakterze platform, objęcie jednej z nich zero-ratingiem 
jeszcze wyraźniej zakłóca konkurencję między nią a pozostałymi platformami, które z tego rozwią-
zania nie korzystają. Platforma taka przyciąga nie tylko użytkowników końcowych – konsumentów, 
lecz także tych, którzy sami są twórcami zawartości. Jeżeli np. mamy do czynienia z artystą, który 
chce udostępnić na platformie internetowej swój utwór muzyczny, jest oczywiste, że w pierwszej 
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kolejności będzie on chciał skorzystać z platformy korzystającej z zero-ratingu, na niej bowiem 
bardziej prawdopodobne jest odsłuchanie utworu przez coraz szersze grono użytkowników koń-
cowych korzystających z mobilnej usługi dostępu do Internetu (van Schewick, 2016, s. 12–13).

Intensywność oddziaływania zero-ratingu na konkurencję pomiędzy podmiotami oferującymi 
treści, usługi lub aplikacje w Internecie jest wprost proporcjonalna do transferu danych genero-
wanego przez korzystanie z danej kategorii zawartości internetowej. Im większa konsumpcja 
danych przy korzystaniu z określonej zawartości objętej zero-ratingiem, tym niższe prawdopodo-
bieństwo skorzystania przez użytkownika końcowego z konkurencyjnego serwisu na warunkach 
ogólnych. Tego rodzaju konsekwencje stosowania zero-ratingu są trudne do zaakceptowania. 
Zdaniem analityków z Banku Światowego, polityka oddziaływania na konkurencję oraz strukturę 
rynku w Internecie powinna zapewnić możliwość wejścia na rynek i konkurowania na równych 
zasadach wszystkim innowacyjnym przedsiębiorcom. W przeciwnym przypadku powiększy się 
przepaść między przedsiębiorcami różnych rozmiarów i mającymi siedziby w różnych państwach 
(Bank Światowy, 2016, s. 20). Podnosi się jednak także argument, że zero-rating może czasem 
sprzyjać nowym graczom na rynku treści, usług i aplikacji – nowy dostawca, chcący rozpocząć 
działalność na obszarze zdominowanym przez dostawcę o globalnym zasięgu, takiego jak Google 
czy Facebook, może promować swe usługi właśnie poprzez zero-rating, zwracając na nie uwagę 
użytkowników końcowych6. Powstaje jednak pytanie o fi nansową zdolność nowego dostawcy do 
zawarcia stosownej umowy z operatorem sieci (Federal Communications Commission, 2015, s. 67 
i przypis 365 na tejże stronie). Nawet bezpłatny zero-rating generuje koszty, związane z koniecz-
nością dostosowania zawartości dostawcy do technicznych wymagań stawianych przez operatora7.

Niektóre z rodzajów zero-ratingu budzą większe wątpliwości niż pozostałe. Szkodliwy dla roz-
woju konkurencji na rynku internetowych treści, usług i aplikacji wydaje się model zero-ratingu od-
płatnego8, gdyż faworyzuje wielkich dostawców zawartości internetowej, których stać na ponoszenie 
opłat, w odróżnieniu od: podmiotów niedziałających dla zysku, dostawców dopiero wchodzących na 
rynek oraz zwykłych użytkowników końcowych, którzy chcieliby nie tylko konsumować zawartość, 
lecz także ją wytwarzać (Malcolm, McSherry i Walsh, 2016). Problem ten jest o tyle istotny, że coraz 
częściej podnosi się, iż jednym z niebezpiecznych zjawisk w rozwoju Internetu w ostatnich latach 
jest wzrost znaczenia wielkich, globalnych dostawców treści, usług i aplikacji, mogący z czasem 
prowadzić do ich monopolu w poszczególnych dziedzinach (Zob. Naughton, 2016; Solon, 2016). 
Z podobnych względów szczególnie negatywny potencjał ma także zero-rating na wyłączność, gdy 
operator zapewnia wyłączność zawartości określonego typu oferowanej tylko przez jednego do-
stawcę. W takim przypadku chodzi więc o umowę z zobowiązaniem do niezawierania podobnych 
porozumień z konkurentami określonego dostawcy. Jeżeli dostawcą tym jest wielki, międzynarodowy 
przedsiębiorca, i bez tego mający bardzo silną pozycję na rynku treści, usług lub aplikacji, wówczas 
szanse jego konkurentów na zaistnienie na rynku wydatnie maleją. Podkreśla się, że dla pełnego 
wykorzystania potencjału Internetu w danym państwie konieczny jest rozwój krajowych treści, usług 
i aplikacji. Mogą w tym przeszkadzać efekty sieciowe związane ze wzrostem liczby użytkowników 
serwisów ogólnoświatowych, zwłaszcza społecznościowych (Shears, 2014). 

6 Zob. argumenty w dyskusji o zero-ratingu, streszczonej w: Federal Communications Commission, 2015, s. 66 i przypis 361 na tejże stronie.

7 Van Schewick, 2016, s. 25.
8 Dlatego nie dopuszcza się jego stosowania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zob. Federal Communications Commission, 2015, s. 45.
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Choć wydaje się, że zero-rating całego rodzaju zawartości nie jest tak szkodliwy, jak zero-
rating zawartości oferowanej przez poszczególnych, wybranych dostawców, to podnosi się, że i ten 
pierwszy szkodzi neutralności sieciowej. Zakłóca on bowiem swobodę wyboru przez użytkownika 
końcowego rodzaju zawartości, z której skorzysta. Wiedząc, że dostęp do zawartości objętej zero
-ratingiem nie powoduje zmniejszenia miesięcznego limitu transferu danych, użytkownik będzie 
skłaniał się właśnie do użycia treści, usług lub tego typu aplikacji, a nie innego. W ten sposób 
np. konsumpcja wideo może się stać bardziej atrakcyjna od gier sieciowych lub usług VoIP (van 
Schewick, 2016, s. 28).

Jeśli zaś idzie o czas oferowania dostępu do Internetu z zero-ratingiem, rozwiązania przej-
ściowe wydają się mniej niekorzystne dla konkurencji między dostawcami treści, usług lub aplikacji 
niż rozwiązania trwałe.

O ile zero-rating większości treści, usług lub aplikacji – zwłaszcza w wariancie odpłatnym lub 
na wyłączność – może w ujęciu długofalowym wywierać negatywny wpływ na konkurencję między 
ich dostawcami, a więc ostatecznie także na użytkowników końcowych, o tyle podobne zastrze-
żenia nie odnoszą się do zero-ratingu treści reklamowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki 
operator AT&T oferuje zero-rating niektórym reklamodawcom. Na podstawie zawieranych umów, 
za transfer danych generowany przez reklamy wyświetlane na urządzeniach końcowych nie płacą 
abonenci usługi dostępu do Internetu w sieci mobilnej, lecz sami reklamodawcy (Brodkin, 2015a; 
2015b). Sprawia to, że limit danych przyznany abonentowi może być przez niego bardziej racjo-
nalnie wykorzystany – na uzyskanie dostępu do pełnowartościowych treści, usług i aplikacji, a nie 
na wyświetlanie reklam, które tylko towarzyszą wymienionej zawartości. Hipotezę o zasadności 
odmiennego traktowania reklam od innych treści dostępnych w Internecie zdają się potwierdzać 
informacje o rosnącej popularności: po pierwsze, rozszerzeń do przeglądarek internetowych dzia-
łających w systemach operacyjnych obsługujących urządzenia korzystające głównie ze stacjo-
narnego dostępu do Internetu, które to rozszerzenia umożliwiają blokowanie wyświetlania reklam 
(Richards, 2015); po drugie, rozwiązań blokujących reklamy w urządzeniach wykorzystujących 
mobilne wersje systemów operacyjnych (Jackson, 2016).

Można spotkać się z opinią, że o ile zero-rating treści i aplikacji dostawców komercyjnych 
rzeczywiście budzi wątpliwości, o tyle nie powstają one w związku z zero-ratingiem stosowanym 
wobec dostawców niedziałających dla zysku, takich jak np. Wikimedia Foundation, Inc. (Godwin, 
2015). W ramach realizowanego przez Wikimedia projektu Wikipedia Zero zawierane są umowy 
z dostawcami usług dostępu do Internetu, którzy następnie oferują swoim użytkownikom treści 
z Wikipedii i innych serwisów Wikimedia w ramach zero-ratingu. Umowy zawierane są bez wy-
nagrodzenia oraz bez zastrzeżeń co do wyłączności9. Na stronach internetowych prowadzonych 
przez Wikimedia nie są wyświetlane reklamy, a fundacja utrzymuje się z datków (Godwin, 2015). 
Statut fundacji zabrania wykorzystywania jej zysku i aktywów dla czyjejkolwiek osobistej korzyści, 
z wyłączeniem wypłaty rozsądnego wynagrodzenia funkcjonariuszom fundacji, jej pracownikom 
oraz podwykonawcom10. Co ciekawe, w Chile, gdzie zakazano zero-ratingu serwisów społecz-
nościowych, organ regulacyjny w rozmowie z przedstawicielami Wikimedia wyjaśnił, że zakaz nie 
miał na celu objęcia Wikipedii Zero i innych, podobnych, darmowych zasobów wiedzy (Schloeder 

 9 https://wikimediafoundation.org/wiki/Wikipedia_Zero_Operating_Principles (21.09.2015)
10 Art. 6 ust. 1 statutu Wikimedia Foundation, Inc. Pozyskano z: https://wikimediafoundation.org/wiki/Bylaws (21.09.2015).
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i Welinder, 2014). Jednak argument związany z dopuszczalnością zero-ratingu serwisów typu 
Wikipedii wyłącznie ze względu na niedziałanie ich dostawców w celu zarobkowym nie wydaje 
się przekonujący. Fakt braku nastawienia na osiągnięcie zysku jest obojętny z punktu widzenia 
wpływu poddania określonego serwisu zero-ratingowi na konkurencję z analogicznymi serwisami, 
dostępnymi wyłącznie na zasadach ogólnych (bez zero-ratingu). To co ma znaczenie w przypadku 
Wikimedia to okoliczność, że zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons treści udo-
stępniane przez ten podmiot mogą być swobodnie kopiowane, rozpowszechniane i adaptowane 
na inne potrzeby11, także przez dostawców innych tego typu serwisów.

O szczególnym charakterze zero-ratingu jako zagrożenia neutralności sieciowej decyduje jego 
postrzeganie przez użytkowników końcowych. W przypadku tradycyjnych instrumentów zarządza-
nia ruchem, szkodzących otwartemu Internetowi, takich jak ograniczanie albo blokowanie dostępu 
do określonych treści, usług lub aplikacji, użytkownik końcowy może bez problemu dostrzec ich 
konsekwencje i np. zmienić operatora, przy dostatecznie rozwiniętej konkurencji na rynku (Sidak, 
2012, s. 658). W przypadku zero-ratingu użytkownik doświadcza zaś – w perspektywie krótkofalo-
wej – zjawisk dla siebie korzystnych: do części zawartości może uzyskać dostęp poza przyznanym 
pakietem transmisji danych, podczas gdy dostęp do innej zawartości pozostaje nadal otwarty, bo 
nie ograniczono go w wymiarze technicznym. Analizy przeprowadzone przez BEREC wskazują, 
że przy wybieraniu wariantów usług oferowanych przez operatorów, konsumenci nie biorą pod 
uwagę długofalowych względów odnoszących się do innowacji i konkurencji. Stąd też wartości 
te powinny być chronione przez regulatora (BEREC, 2015, s. 20). Potwierdzają to stanowisko 
motywy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 
2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrek-
tywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności 
elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu 
w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii12, w których określono, że jego celem 
jest nie tylko ochrona użytkowników końcowych, lecz także zagwarantowanie nieprzerwanego 
funkcjonowania ekosystemu internetowego stanowiącego siłę napędową innowacji (motyw 1).

Niestety ciągle brakuje systematycznych badań jednoznacznie potwierdzających lub obala-
jących hipotezę o negatywnym wpływie zero-ratingu na konkurencję między dostawcami treści, 
usług i aplikacji w Internecie (Adams i Stallman, 2016, s. 24). W związku z tym niektórzy powołują 
się na eksperymenty myślowe, sugerując postawienie się w sytuacji twórcy usługi konkurencyjnej 
wobec Facebooka, oferowanej na rynku, na którym dostęp do Facebooka objęty jest zero-ratin-
giem (Crawford, 2015). Ten eksperyment, choć obrazowy i interesujący, pozbawiony jest jednak 
naukowej doniosłości. Nieliczne badania, które przeprowadzono, zdają się potwierdzać, że zero-
rating pewnych usług przyciąga do nich użytkowników. W Republice Południowej Afryki zbadano 
przypadek oferowania przez operatora Cell C dostępu do aplikacji WhatsApp na zasadach zero-
ratingu, w okresie od 19 listopada 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. Transfer danych w sieci mobilnej 
związany z korzystaniem z tej aplikacji, liczony jako średnia dla każdego użytkownika końcowego 
Cell C, wzrósł z 7 MB do 22 MB miesięcznie (Feamster, 2016). Podobny efekt wystąpił w związ-
ku z oferowaniem dostępu do aplikacji Twitter przez innego operatora z RPA, MTN. W okresie 

11 Tekst licencji pod adresem https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License (6.05.2016).
12 Dz. Urz. UE 2015 L 310/1 (dalej: rozporządzenie o otwartym Internecie).
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promocji obejmującej zero-rating Twittera, przeciętny użytkownik końcowy sieci MTN wygenero-
wał poprzez tę aplikację ruch na poziomie 40 MB dziennie, w porównaniu do 10 MB poza pro-
mocją (Feamster, 2016). Przedstawione wyniki badań nie obejmują niestety ustaleń dotyczących 
popularności (mierzonej wygenerowanym transferem danych) konkurencyjnych aplikacji w tym 
samym czasie. Wynika z nich jednak, że zero-rating może powodować wzrost zainteresowania 
użytkowników końcowych objętymi nim aplikacjami, i to wzrost wielokrotny.

II. Specyfi ka zero-ratingu w państwach rozwijających się
Zero-rating ma specyfi czną charakterystykę w państwach o słabym stopniu penetracji mobil-

nego dostępu do Internetu i o słabo rozwiniętej, stacjonarnej infrastrukturze telekomunikacyjnej, 
które to państwa z reguły należą zarazem do kategorii krajów rozwijających się według terminologii 
stosowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych (2016, s. 157–160). W ich przypadku zero
-rating polega nie tylko na oferowaniu nielimitowanego transferem danych dostępu do pewnych 
treści, usług i aplikacji użytkownikom końcowym, którzy wykupili usługę dostępu do Internetu, lecz 
także tym, których abonament lub usługa przedpłacona nie uwzględnia w ogóle transferu danych.

Do podmiotów działających bardzo aktywnie na rzecz zero-ratingu swoich usług w pań-
stwach rozwijających się należy Facebook. Wydaje się, że celem tego działania jest wytworzenie 
u nowych użytkowników skojarzenia prowadzącego do utożsamiania Facebooka z Internetem 
(Meyer, 2014), czemu służy oferowanie przez Facebook coraz szerszej palety usług, np. poprzez 
przejęcie w 2014 r. serwisu WhatsApp (Hockenson, 2014). WhatsApp umożliwia komunikację 
tekstową i głosową za pośrednictwem dostępu do Internetu. Jest najpopularniejszą aplikacją na 
rynkach wschodzących, takich jak Indie i Brazylia, należy też do dziesiątki najpopularniejszych 
aplikacji w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji (Hockenson, 2014). Charakteryzuje się niskim 
zużyciem danych, gdyż nie wyświetla reklam (choć być może się to zmieni (Aldershoff, 2015)), 
a ponadto można go uruchomić na telefonach komórkowych starszego typu, tzw. feature phone, 
które dominują wśród użytkowników końcowych na rynkach wschodzących (Kuegler, 2015)13. 
Chodzi o telefon z fi zyczną klawiaturą alfanumeryczną, umożliwiający obok komunikacji głoso-
wej i tekstowej także dostęp do Internetu, ale w starszej technologii niż wykorzystywana przez 
smartfony – najczęściej poprzez protokół WAP14. Podobnie do aplikacji WhatsApp działa serwis 
Facebook Zero, będący uboższą grafi cznie, bo jedynie tekstową wersją Facebooka, dostępną 
w ramach zero-ratingu w wielu państwach, m.in. afrykańskich. Już w 2012 r. Facebook Zero do-
stępny był w ofercie 50 operatorów z 45 krajów (Mims, 2012). Facebook oferuje także usługę pod 
nazwą Free Basics. Według danych podawanych przez Facebook, jest ona dostępna u ponad 
35 operatorów sieci mobilnych w ponad 30 krajach rozwijających się i korzysta z niej więcej niż 
15 milionów użytkowników końcowych (Biswass, 2015). Usługa polega na zapewnieniu użytkow-
nikom nielimitowanego, bezpłatnego dostępu do stron internetowych określonych w ustalonym 
przez Facebook, zamkniętym katalogu. Przykładowo, w Indiach pod koniec 2015 r. udostępniano 
w ten sposób ok. 100 witryn (Biswass, 2015). Opisany model usługi budzi wątpliwości niektórych 
regulatorów. W Indiach regulator (Telecom Regulatory Authority of India) nakazał zawieszenie 

13 Według przytoczonych w tekście danych np. penetracja smartfonów w Indiach wynosi tylko 20%, a w Brazylii 27%.
14 Mobile Handsets: Basic, Feature and Smartphones. Pozyskano z: http://www.quirk.biz/resources/mobile101/284/1/Mobile-Handsets-Basic-Feature-
and-Smartphones (24.09.2015)
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jej świadczenia operatorowi Reliance Communications, w obawie przed naruszeniem neutralno-
ści sieciowej (BBC, 2015). Podobnie postąpił regulator w Egipcie, gdzie po dwóch miesiącach 
świadczenia opisywanej usługi przez Etisalat doszło do jej zawieszenia wobec nieprzedłużenia 
zezwolenia potrzebnego do jej dalszego oferowania (Hassan i Knecht, 2015).

Niestety brakuje badań w zakresie określenia wpływu zero-ratingu na powszechność korzysta-
nia z Internetu w państwach rozwijających się. Podaje się jedynie wartości szacunkowe, do których 
należy podchodzić z rezerwą. Zgodnie z tymi ustaleniami, w 2015 r. w Indiach przybyło 100 milio-
nów nowych użytkowników usługi dostępu do Internetu. Z Free Basics skorzystało ok. 1 miliona 
użytkowników, z czego aż 80% stanowiły osoby, które posiadały już otwarty dostęp do Internetu 
i chciały tylko wypróbować nową usługę. Z pozostałych 200 tysięcy użytkowników, jedynie 40% 
zdecydowało się ostatecznie wykupić usługę dostępu do Internetu, 55% w ogóle zrezygnowało 
z dostępu, a 5% na stałe zdecydowało się korzystać jedynie z Free Basics (Raghavendra, 2016).

Zwolennicy zero-ratingu pewnych treści i aplikacji na rynkach wschodzących podnoszą, 
że dla użytkowników końcowych na tych rynkach usługa dostępu do Internetu o ograniczonym 
charakterze, jest lepsza niż brak dostępu. Argument taki może wydawać się przekonujący, ale 
można także przedstawić inny, wręcz przeciwny. Jak zwraca uwagę Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w decyzjach dotyczących oferowania przez jednostki samorządu terytorialnego 
szerokopasmowego dostępu do Internetu bez opłat lub poniżej kosztów świadczenia usługi, oso-
by zagrożone wykluczeniem cyfrowym (których sytuacja jest na wiele sposobów analogiczna do 
mieszkańców państw rozwijających się) – np. z racji sytuacji materialnej lub niepełnosprawności 
– powinny mieć szansę wypróbowania i zdecydowania czy i w jakim zakresie jest im potrzebny 
Internet, z jakich usług w ramach dostępu do Internetu będą chciały korzystać15. Warto więc, by 
osoby te poznały pełne spektrum oferowanych w Internecie treści i aplikacji, a nie tylko „wycinek” 
Internetu, ograniczony do treści zapewnianych wyłącznie przez wybranych dostawców. Z kolei 
Bank Światowy podkreśla, że w państwach rozwijających się dostęp do Internetu daje ubogim 
i wykluczonym nowe możliwości, niedostępne poza światem cyfrowym. W szczególności umożliwia 
on aktywizację zawodową kobiet w tych społeczeństwach, w których napotykają one na trudności 
w życiu codziennym; służy niepełnosprawnym, których liczbę w krajach rozwijających szacuje się 
na 800 milionów; wreszcie umożliwia sprawną i szybką budowę systemów identyfi kacyjnych, co 
ma istotne znaczenie dla 2,4 miliarda ludzi na świecie, nieposiadających sformalizowanych doku-
mentów umożliwiających ich identyfi kację, takich jak akty urodzenia (Bank Światowy, 2016, s. xiii).

Powstaje obawa, że oferowanie w ramach zero-ratingu „wycinkowego” dostępu do Internetu, 
nawet pod hasłami przełamania braku umiejętności korzystania z dobrodziejstw sieci przez wy-
kluczonych cyfrowo, wcale tego celu nie osiągnie. Możliwe, że wykluczeni nauczą się korzystać 
tylko z serwisów udostępnionych poprzez zero-rating, a w pozostałym zakresie ciągle pozostaną 
internetowo „niepiśmienni” (Shears, 2014).

Niepełny dostęp do Internetu wiąże się też z innymi problemami. Użytkownicy tego typu usługi 
nie mogą korzystać z odnośników do treści znajdujących się w „otwartym” Internecie. Ograniczona 
jest także możliwość samodzielnego tworzenia przez nich aplikacji (Crawford, 2015).

W związku z kontrowersjami wokół usługi Free Basics w Indiach podniesiono przekonujący 
argument, zgodnie z którym użytkownicy powinni mieć do wyboru dwie usługi: pierwszą, oferującą 

15 Zob. decyzja Prezesa UKE Nr DDRT-WWS-6172-126/14 (19) z 25.09.2015 r. Pozyskano z: http://uke.gov.pl/fi les/?id_plik=20782 (1.10.2015).
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otwarty i bezpłatny dostęp do „pełnego” Internetu, jednak przez ograniczony czas, np. 3 dni, oraz 
drugą – odpowiadającą obecnemu modelowi Free Basics, a więc polegającą na darmowym, nie-
limitowanym dostępie jedynie do wybranych stron internetowych16. Umożliwiłoby to wykluczonym 
cyfrowo zapoznanie się z pełną funkcjonalnością Internetu, a zarazem wystarczyłoby do zaspoko-
jenia podstawowych potrzeb tych użytkowników, którzy godzą się na ograniczony dostęp do sieci.

Z europejskiego punktu widzenia jest bardzo interesujące, że nawet w państwach rozwijają-
cych się, w których brak powszechnego dostępu do Internetu stanowi istotny, społeczny problem, 
zero-rating jest szeroko krytykowany i poddawany restrykcjom przez regulatorów.

III. Zero-rating w rozporządzeniu o otwartym Internecie

1. Zero-rating a usługa dostępu do Internetu

Art. 1 ust. 1 rozporządzenia o otwartym Internecie stanowi, że „niniejsze rozporządzenie usta-
nawia wspólne zasady w celu zagwarantowania równego i niedyskryminacyjnego traktowania 
transmisji danych [wyróżnienie moje – A.N.] w ramach świadczenia usług dostępu do Internetu 
oraz związanych z tym praw użytkowników końcowych”. Swoistym uzupełnieniem tego przepisu 
jest art. 3 ust. 3, zgodnie z którym „dostawcy usług dostępu do Internetu, w czasie świadczenia 
usług dostępu do Internetu, traktują wszystkie transmisje danych równo, bez dyskryminacji, 
ograniczania czy ingerencji [wyróżnienie moje – A.N.], bez względu na nadawcę i odbiorcę, kon-
sultowane lub rozpowszechniane treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, 
lub też na wykorzystywane urządzenia końcowe”. Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 2, „postanowienia 
umowne uzgodnione między dostawcami usług dostępu do Internetu a użytkownikami końcowymi, 
dotyczące warunków fi nansowych i technicznych oraz cech usług dostępu do Internetu, takich jak 
cena, ilości danych lub prędkości, oraz jakiekolwiek praktyki handlowe dostawców usług dostępu 
do Internetu, nie mogą ograniczać korzystania przez użytkowników końcowych z ich praw (…)”, 
odnoszących się do uzyskiwania dostępu oraz do rozpowszechniania informacji oraz do korzy-
stania i do udostępniania wybranych usług i aplikacji (co z kolei określa art. 3 ust. 1).

Wypada się zastanowić, jak ocenić zero-rating w świetle cytowanych przepisów. Przede 
wszystkim trzeba przeanalizować jego dopuszczalność z punktu widzenia obowiązku zapewnienia 
równego traktowania transmisji danych w ramach świadczenia usługi dostępu do Internetu. „Równe 
traktowanie transmisji danych” jest wyrażeniem nieostrym, niezdefi niowanym w rozporządzeniu 
o otwartym Internecie. Istotnymi desygnatami usługi transmisji danych jako przedmiotu umowy 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych bez wątpienia są: prędkość transmisji danych, ewen-
tualny limit wolumenu danych do wykorzystania w okresie rozliczeniowym oraz cena za usługę. 
Naruszenie równości w traktowaniu transmisji danych polega więc na różnicowaniu choćby jednego 
spośród wskazanych desygnatów usługi w stosunku do danych odpowiadających poszczegól-
nym rodzajom treści, aplikacji lub usług, względnie pochodzących od określonych nadawców lub 
kierowanych do określonych odbiorców, wreszcie ewentualnie ze względu na wykorzystywane 
urządzenie końcowe. Istotą zero-ratingu jest wyłączenie pewnych kategorii generowanego ruchu 
z limitu transferu danych przewidzianego dla usługi dostępu do Internetu w sieci mobilnej. Prowadzi 
to bez wątpienia do opisanego wyżej różnicowania. Uzyskując dostęp do Internetu związany 

16 Stanowisko Nikil Pahwa, indyjskiego aktywisty na rzecz otwartego Internetu, przytoczona w: Biswass, 2015.
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z korzystaniem z treści, usług lub aplikacji innych niż objęte zero-ratingiem użytkownik końcowy 
powoduje zmniejszenie puli transferu danych, przyznanej mu na podstawie umowy o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych. Korzystając z zawartości poddanej zero-ratingowi, użytkownik nie 
powoduje tego zmniejszenia. Z punktu widzenia jednego z trzech podstawowych desygnatów 
usługi, jakim jest limit transferu danych, zawartość objęta i nieobjęta zero-ratingiem traktowane 
są więc odmiennie. Jest to nie do pogodzenia z obowiązkiem równego traktowania transmisji 
danych. Zresztą znaczenie ma także okoliczność, że operatorzy stosują konkretne rozwiązania 
techniczne, służące identyfi kacji zawartości objętej zero-ratingiem, by skutecznie odróżnić ją od 
pozostałej, w celu efektywnego wyłączenia z przyznanego abonentowi limitu danych17. Wymaganie 
opatrywania części zawartości „markerami”, by umożliwić zero-rating, wyraźnie wskazuje na od-
mienne traktowanie poszczególnych komunikatów przesyłanych w sieci.

Art. 3 ust. 3 rozporządzenia o otwartym Internecie doprecyzowuje zakres pojęciowy „rów-
nego” traktowania transmisji danych – chodzi o ich traktowanie bez dyskryminacji, ograniczenia 
czy ingerencji. Unijny prawodawca nie wymienił wśród szczegółowych desygnatów naruszenia 
równości danych faworyzowania ich określonych kategorii. Wydaje się jednak, że faworyzacja 
jest jednym z refl eksów dyskryminacji – samo objęcie pewnej usługi zero-ratingiem, co prawda 
nie ogranicza (przynajmniej pod względem technicznym) dostępu do usług konkurencyjnych, 
polega jednak na preferencyjnym traktowaniu usługi wybranej, prowadząc do dyskryminacji 
wszystkich pozostałych. Zero-rating tworzy bardzo wyraźną, ekonomiczną zachętę do korzystania 
z zawartości nim objętej, a nie pozostałej. Nawet jeżeli ten argument uznać za nieprzekonujący 
to – jak wskazano wyżej – dyskryminacja staje się niewątpliwa po wyczerpaniu podstawowego 
limitu danych przez użytkownika końcowego, bo wówczas dostępne pozostaje to tylko, czego 
dotyczy zero-rating. To ostatnie stanowisko podziela też BEREC, czemu dał wyraz w projekcie 
wytycznych, w punktach 38 i 52. Zdaniem BEREC, zero-rating w opisanej postaci prowadzi do 
naruszenia art. 3 ust. 3 rozporządzenia o otwartym Internecie poprzez nierówne traktowanie ru-
chu w sieci oraz poprzez zarządzanie ruchem niebędące rozsądnym (BEREC, 2016, s. 11 i 14) 
(dalej: projekt wytycznych). Analogiczne podejście reprezentowane jest w regulacji usług tele-
komunikacyjnych w Norwegii. Pojęcia podobne do wymienionych w art. 3 ust. 3 rozporządzenia 
o otwartym Internecie występują w „Wytycznych na rzecz neutralności sieciowej”, opracowanych 
przez norweskiego regulatora telekomunikacyjnego w porozumieniu z innymi interesariuszami 
(Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, 2009, s. 2). Jedną z trzech zasad neutralności sieciowej, 
określonych w projekcie wytycznych, jest zasada prawa użytkowników do posiadania połączenia 
z Internetem „wolnego od dyskryminacji ze względu na typ aplikacji, usługi lub treści albo w od-
niesieniu do adresu nadawcy lub odbiorcy” (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, 2009, s. 2). 
Według przyjętej w Norwegii wykładni, zakaz dyskryminacji prowadzi do zakazu zero-ratingu, 
gdyż po wykorzystaniu podstawowego limitu danych, dostęp do zawartości innej niż objęta zero-
ratingiem zostanie zablokowany lub spowolniony (Sørensen, 2014).

Powstaje pytanie, czy istnieje zgodny z art. 3 ust. 3 rozporządzenia o otwartym Internecie 
model zero-ratingu. Według projektu wytycznych BEREC, niedopuszczalne jest takie kształtowanie 
usługi, by po wyczerpaniu przyznanego limitu transferu danych zawartość objęta zero-ratingiem 

17 Zob. T-Mobile, 2016, gdzie opisano techniczne warunki przystąpienia przez dostawców zawartości do programu Binge On, prowadzonego przez ame-
rykański T-Mobile. Wymaga się m.in. opatrywania zawartości wideo specyfi cznymi video detection signatures. Zob. także van Schewick, 2016, s. 18–28.
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ciągle pozostawała dostępna. Alternatywą mogłoby być rozwiązanie stosowane w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki przez T-Mobile pod nazwą handlową Binge On. W ramach tej usługi, 
operator oferuje streaming wideo wybranych dostawców na zasadzie zero-ratingu, jednak tylko do 
momentu wyczerpania przez użytkownika końcowego miesięcznego limitu transferu danych. Póki 
użytkownik dysponuje więc jeszcze danymi do wykorzystania, może oglądać wideo określonych 
dostawców bez ograniczeń. Gdy jednak limit danych zostanie wykorzystany na inną zawartość, 
powoduje to także utratę możliwości streamingu (van Schewick, 2016, s. 8–10). Taki model zero
-ratingu rzeczywiście wydaje się w mniejszym stopniu sprzeczny z nakazem równego traktowa-
nia transmisji danych niż rozwiązanie opisane wyżej. Można jednak wysunąć wobec niego inne, 
bardzo poważne zarzuty, o których mowa niżej.

Trzeba się zastanowić czy postanowienia umowne dotyczące zero-ratingu ograniczają pra-
wa użytkowników końcowych, określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia o otwartym Internecie. 
Zgodnie z tym przepisem, „użytkownicy końcowi mają prawo – za pomocą usługi dostępu do 
Internetu – do uzyskania dostępu do informacji i treści oraz do ich rozpowszechniania, a także 
do korzystania z wybranych aplikacji i usług oraz ich udostępniania, jak również do korzystania 
z wybranych urządzeń końcowych, niezależnie od lokalizacji użytkownika końcowego lub dostaw-
cy usług czy też od lokalizacji, miejsca pochodzenia lub miejsca docelowego informacji, treści lub 
usługi”. Językowa wykładnia przepisu zdaje się prowadzić do wniosku, że czynniki, niezależnie 
od których użytkownik końcowy ma prawo dostępu do treści, usług lub aplikacji obejmują lokali-
zację geografi czną użytkownika i dostawcy zawartości, a także miejsce pochodzenia lub miejsce 
docelowe tych ostatnich. „Miejsce pochodzenia” jest pojęciem nieostrym. Zasada racjonalności 
prawodawcy zmusza do przyjęcia, że chodzi o coś innego, niż prosta lokalizacja geografi czna 
użytkownika końcowego lub dostawcy treści, usług lub aplikacji, bo ta została wymieniona nie-
zależnie we wcześniejszej części przepisu. Potwierdza to sięgnięcie do angielskiej wersji tekstu 
rozporządzenia o otwartym Internecie, w której mowa jest o the origin of the information, content, 
application or service, a więc po prostu o „pochodzeniu”, a nie „miejscu pochodzenia” zawarto-
ści18. Biorąc to pod uwagę, należy przyjąć, że intencją prawodawcy było stworzenie prawa użyt-
kownika końcowego do uzyskania dostępu do treści, usług lub aplikacji niezależnie od tego, skąd 
(w szerokim znaczeniu tego słowa, wykraczającym poza odniesienie do lokalizacji geografi cznej) 
one pochodzą, a więc niezależnie m.in. od tego, jaki podmiot je oferuje. Uprawnienie to nie do-
znaje w sensie technicznym uszczerbku póki użytkownik końcowy nie wykorzystał w pełni limitu 
danych przypisanego do jego usługi dostępu do Internetu19. Z chwilą osiągnięcia limitu traci on 
jednak możliwość uzyskania dostępu do zawartości internetowej niezależnie od jej pochodzenia 
– osiągalne pozostaje tylko to, co objęto zero-ratingiem. W konsekwencji realizacja uprawnienia 
użytkownika możliwa jest w odniesieniu tylko do treści, usług lub aplikacji pochodzących od wy-
branych podmiotów. Nie jest to spójne z koniecznością zagwarantowania równego traktowania 
transmisji, a przecież poszczególnych przepisów rozporządzenia o otwartym Internecie nie można 
interpretować w oderwaniu od siebie nawzajem, gdyż wynikające z nich normy muszą nadawać 
się do wprowadzenia do wewnętrznie spójnego i niesprzecznego systemu prawa. 

18 Podobnie w wersji niemieckiej mowa jest o „Standort, Ursprung oder Bestimmungsort der Informationen, Inhalte, Anwendungen oder Dienste”, więc 
i tutaj wyraźnie odróżniono der Standort, czyli lokalizację, od der Ursprung, czyli pochodzenia.
19 Mimo braku technicznych podstaw dopatrywania się na tym etapie uszczerbku praw użytkownika, należy pamiętać o czynniku faktycznego (ekono-
micznego) zachęcania użytkownika do korzystania z usług objętych zero-ratingiem, z pierwszeństwem przed pozostałymi.
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Co ciekawe, BEREC przyjął w projekcie wytycznych stanowisko idące jeszcze dalej niż określone 
wyżej. W punkcie 39 wytycznych wskazano, że już samo objęcie pewnej zawartości zero-ratingiem, 
nawet przed wyczerpaniem limitu transferu danych przyznanego użytkownikowi końcowemu, istotnie 
ogranicza tego ostatniego w korzystaniu z jego praw, stwarzając ekonomiczną zachętę do używania 
konkretnej aplikacji, a nie innych, konkurencyjnych wobec niej. Zdaniem BEREC wybór zawartości 
zostaje w ten sposób istotnie ograniczony w praktyce, a zarazem dochodzi do naruszenia istoty praw 
użytkownika. Organy regulacyjne mają obowiązek przeciwdziałać obu tym zjawiskom (BEREC, 2016, 
s. 11). Opisane stanowisko BEREC prowadzi do wniosku, że zero-rating bazujący na wzmiankowa-
nym modelu Binge On – a więc dostępny wyłącznie do chwili wyczerpania limitu danych poprzez 
korzystanie z innej zawartości niż objęta zero-ratingiem – także jest niezgodny z rozporządzeniem 
o otwartym Internecie. Kluczowym zagadnieniem jest istotne, praktyczne ograniczenie wyboru za-
wartości, z której korzysta użytkownik końcowy. Zero-rating realnie i w mierzalny sposób nakłania 
do wyboru pewnego rodzaju zawartości, pochodzącej od określonych dostawców (van Schewick, 
2016, s. 11). Z badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych Ameryki wynika, że 74% 
użytkowników byłoby skłonnych obejrzeć wideo oferowane przez nowego dostawcę, gdyby było 
objęte zero-ratingiem (van Schewick, 2016, s. 11). Z kolei w eksperymencie ustalono, że użytkow-
nicy, których poinformowano, że pewien podcast nie spowoduje konsumpcji danych objętych limi-
tem, klikali w prowadzący do podcastu link 61% chętniej niż pozostali (van Schewick, 2016, s. 11).

Punkt 41 projektu wytycznych BEREC wskazuje, że przy ocenie dopuszczalności praktyki 
stosowanej przez dostawców usługi dostępu do Internetu należy brać pod uwagę pozycję rynkową 
tych dostawców, jak również dostawców zawartości. Może to prowadzić do wniosku, że praktyka 
– np. zero-rating – niedopuszczalna w przypadku dostawcy o znacznej pozycji rynkowej będzie 
dozwolona dla dostawcy o słabszej pozycji. Nie wydaje się to w pełni zasadne. Dla porównania, 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki podkreśla się, że reguły ustanawiające neutralność sieciową 
znajdują zastosowanie wobec wszystkich dostawców usług dostępu do Internetu, niezależnie 
od ich udziału w rynku i w efekcie chronią wszystkich użytkowników końcowych (van Schewick, 
2016, s. 30). W świetle rozporządzenia o otwartym Internecie wydaje się, że dopuszczenie do 
wskazanego różnicowania doprowadziłoby do odmiennego ukształtowania praw użytkowników 
końcowych operatorów o różnej pozycji rynkowej, co trudno zaakceptować.

2. Zero-rating a usługi inne niż usługa dostępu do Internetu (usługi specjalistyczne)

Skoro zero-rating nie jest kompatybilny z usługą dostępu do Internetu, unormowaną w rozpo-
rządzeniu o otwartym Internecie, trzeba się w dalszej kolejności zastanowić nad jego zakwalifi ko-
waniem do kategorii usług innych niż usługa dostępu do Internetu, nazywanych często usługami 
specjalistycznymi. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 3 ust. 5 rozporządzenia, „dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności, w tym dostawcy usług dostępu do Internetu oraz dostawcy treści, apli-
kacji i usług, mają swobodę oferowania usług niebędących usługami dostępu do Internetu, które 
są zoptymalizowane dla określonych treści, aplikacji lub usług, lub ich połączenia, w przypadku 
gdy optymalizacja jest niezbędna do spełnienia wymogów określonego poziomu jakości treści, 
aplikacji lub usług”. Z cytowanego przepisu wynika, że charakterystyka usług specjalistycznych 
sprowadza się do ich optymalizacji, niezbędnej dla spełnienia jakościowych wymogów treści, 
aplikacji lub usługi.
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„Optymalizacja” oznacza ustanowienie parametrów usługi precyzyjnie dostosowanych do 
danego rodzaju treści, aplikacji lub usługi. Musi chodzić o parametry niemożliwe do zagwaran-
towania na odpowiednim poziomie, w każdym czasie, w ramach usługi dostępu do Internetu. 
Cytowany fragment przepisu wskazuje, że usługi specjalistyczne mają uzupełniać usługę dostępu 
do Internetu, a nie ją zastępować, co zresztą stanowi wprost zdanie trzecie art. 3 ust. 5. 

Optymalizacja ma być dokonywana z myślą o wymogach jakościowych określonej zawarto-
ści. Pojęcie „jakości” wymaga w tym kontekście doprecyzowania. Zgodnie ze znaczeniem słow-
nikowym, jakość oznacza „właściwość”, „zespół cech stanowiących o tym, że dany przedmiot 
jest tym przedmiotem, a nie innym” (Szymczak, 1978, s. 820). W kontekście usługi lub aplikacji 
internetowej jej jakość w ujęciu czysto językowym odnosi się więc do wszystkich jej cech, pozwa-
lających odróżnić ją od innych, a zarazem wpływających na pozytywne lub negatywne odczucia 
użytkownika, związane z korzystaniem z niej. Jakość usług (Quality of Service, QoS) została tak-
że zdefi niowana w dokumentach International Telecommunications Union (dalej: ITU), służących 
ujednoliceniu terminologii stosowanej w odniesieniu do telekomunikacji. Punktem wyjścia ITU jest 
również językowe znaczenie „jakości” (quality), defi niowanej jako suma cech przedmiotu mających 
wpływ na jego zdolność do zaspokojenia deklarowanych i zakładanych potrzeb20. Z kolei QoS 
oznacza sumę cech usługi telekomunikacyjnej mających wpływ na jej zdolność do zaspokojenia 
deklarowanych i zakładanych potrzeb użytkownika usługi21. Istotne jest także pojęcie jakości usługi 
doświadczonej przez użytkownika (QoS experienced/perceived by the customer/user – QoSE) – 
chodzi o wypowiedź wyrażającą poziom jakościowy, którego użytkownik uważa, że doświadczył22. 
Na QoSE mają wpływ czynniki obiektywne, takie jak infrastruktura sieciowa oraz czynniki subiek-
tywne, w tym np. psychologiczne oraz związane z oczekiwaniami użytkownika (ITU, 2008, s. 3).

Mogłoby się wydawać, że w świetle powyższych ustaleń dotyczących pojęcia „jakości usłu-
gi” uprawnione jest zaliczanie przyznanego limitu transferu danych do czynników mających na 
nią wpływ. Limit ten jest bowiem nie bez znaczenia dla zdolności usługi do zaspokojenia potrzeb 
użytkownika oraz percepcji tego ostatniego związanej z tym czy do owego zaspokojenia faktycz-
nie doszło.

Jednak w nauce i praktyce prawa telekomunikacyjnego pojęcie jakości usługi rozumiane jest 
węziej, niż wynikałoby to z jej możliwie najszerszego znaczenia, w szczególności słownikowego. 
Za parametry jakościowe uznaje się te, które odnoszą się do technicznej zdolności usługi do prze-
syłania komunikatów w sieci telekomunikacyjnej. Za podstawowy parametr jakościowy BEREC 
uznaje prędkość (data transmission rate), a za parametry dodatkowe: dostępność usługi (reliability 
of service), opóźnienie transferu danych (packet transfer delay), jitter (inaczej packet delay variation, 
czyli różnicę opóźnienia przesyłania poszczególnych pakietów) i utratę pakietów (packet loss ratio) 
(BEREC, 2012b, s. 39). Z kolei zdaniem UKE, do określenia jakości usługi dostępu do Internetu 
należy wykorzystywać wskaźniki: prędkości transmisji danych (mean data rate) oraz opóźnienia 
pakietów danych (round trip time) (UKE, 2014, s. 20–21), względnie przepływność, opóźnienie, 
zmienność opóźnienia i utratę pakietów (Gajewski, Latoszek i Sienkiewicz, 2007, s. 17–22).

20 „The totality of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy stated and implied needs”  – ITU, 2008, s. 2. Zdaniem ITU cechy, o których 
mowa, powinny być postrzegalne lub mierzalne (observable and/or measurable).
21 „Totality of characteristics of a telecommunications service that bear on its ability to satisfy stated and implied needs of the user of the service” – 
ibidem, s. 3.
22 „A statement expressing the level of quality that customers/users believe they have experienced” – ibidem.
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Wydaje się, że w świetle przepisów rozporządzenia o otwartym Internecie oraz rozumienia 
pojęcia „jakości” w kontekście usługi dostępu do Internetu oraz usług specjalistycznych nie jest 
dopuszczalne zakwalifi kowanie usług objętych zero-ratingiem do tej drugiej kategorii.

IV. Wnioski
Zero-rating to praktyka polegająca na oferowaniu w sieciach ruchomych nielimitowanego do-

stępu do wybranych treści, usług lub aplikacji, przy ograniczeniu dostępu do wszelkiej pozostałej 
zawartości internetowej określonym limitem danych do wykorzystania w okresie rozliczeniowym. 
Wskazując na pozytywne konsekwencje zero-ratingu mówi się o uatrakcyjnieniu oferty przedsię-
biorców telekomunikacyjnych, co może sprzyjać konkurencji między nimi, a także o pozytywnym 
wpływie na serwisy internetowe o charakterze platform. Zero-rating znosi także, przynajmniej 
w pewnym stopniu, niedogodność związaną z ograniczeniem ruchomego dostępu do Internetu 
limitami transferu danych. Z kolei negatywne konsekwencje zero-ratingu odnoszą się do poten-
cjalnego hamowania rozwoju innowacyjnych treści, usług i aplikacji w Internecie. Choć zero-rating 
nie prowadzi do ograniczenia czy blokowania dostępu do nieobjętej nim zawartości internetowej 
w wymiarze technicznym (przynajmniej do momentu wyczerpania przez użytkownika końcowego 
przyznanego mu limitu transferu danych), to może sprawiać, że użytkownicy będą z nich korzy-
stali mniej chętnie, co prowadzi do ograniczenia ich praw, unormowanych w art. 3 ust. 2 rozpo-
rządzenia o otwartym Internecie. Zero-rating, zwłaszcza w wariancie odpłatnym (w relacji między 
dostawcą treści, usług lub aplikacji a operatorem sieci) i na wyłączność, premiuje wielkich, mię-
dzynarodowych dostawców zawartości kosztem ich mniejszych, krajowych konkurentów. Każdy 
rodzaj zero-ratingu, w tym polegający na objęciu nim pewnej kategorii zawartości internetowej 
(np. wszelkiego streamingu wideo), tworzy po stronie użytkownika końcowego ekonomiczną zachętę 
do korzystania z tej właśnie zawartości, zakłócając swobodę wyboru przez użytkownika aplika-
cji, usług i treści, prowadząc w konsekwencji do negatywnych następstw dla innowacji i wolności 
wypowiedzi. Zagrożenia związane z wpływem na różnorodność i innowacyjność treści, usług lub 
aplikacji są poważne m.in. dlatego, że przeciętni użytkownicy końcowi mogą ich nie zauważać, bo 
przesłaniają je krótkofalowe korzyści płynące z zero-ratingu. Co charakterystyczne, szkodliwość 
zero-ratingu dostrzegają regulatorzy nawet w państwach rozwijających się, takich jak Indie, choć 
to właśnie tam po zero-ratingu można by oczekiwać pozytywnych skutków społecznych.

W kontekście rozporządzenia o otwartym Internecie wydaje się, że postanowienia dotyczące 
zero-ratingu nie są dopuszczalne w umowach dotyczących usługi dostępu do Internetu. Zgodnie 
z art. 3 ust. 1 ma ona bowiem polegać na zapewnieniu równego dostępu do wszelkich treści, 
usług lub aplikacji, zero-rating polega zaś na faworyzowaniu określonej zawartości, prowadząc 
tym samym do dyskryminacji wszelkiej pozostałej. Staje się to szczególnie widoczne z momentem 
wyczerpania przez użytkownika końcowego przyznanego mu limitu transferu danych w okresie 
rozliczeniowym. Powyższa wykładnia bazuje na założeniu, że ocena równego traktowania trans-
misji danych powinna odnosić się do istotnych desygnatów umowy o świadczenie usług teleko-
munikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu w sieciach ruchomych, do których to desygnatów 
zalicza się niewątpliwie prędkość połączenia, limit transferu danych do wykorzystania w okresie 
rozliczeniowym oraz cenę. Nierówność wynika również z konieczności opatrywania komunika-
tów powiązanych z usługami objętymi zero-ratingiem specyfi cznymi markerami, pozwalającymi 
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operatorowi na odpowiednie kwalifi kowanie ruchu do kategorii objętej wyłączeniem z miesięcznego 
limitu transferu danych. Niedopuszczalność zero-ratingu potwierdza projekt wytycznych BEREC.

Ze względu na powszechnie przyjęte znaczenie pojęcia „jakości usługi”, przez które rozumie 
się przepływność, opóźnienie, zmienność opóźnienia i utratę pakietów, a nie limity transferu da-
nych, nie wydaje się możliwe zakwalifi kowanie usług objętych zero-ratingiem do kategorii usług 
specjalistycznych. Zgodnie z rozporządzeniem o otwartym Internecie te są bowiem wyodrębniane 
ze względu na potrzebę optymalizacji jakościowej. 
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Streszczenie
Artykuł przedstawia skutki zmian wynikających z rozporządzenia UE 2015/2120 w zakresie do-
stępu do otwartego Internetu dla dostawców usług i użytkowników końcowych. Przedstawiono 
charakter prawny i zakres zastosowania nowych wymagań. Omówiono gwarancje przysługujące 
użytkownikom końcowym usług oraz ograniczenia nałożone na dostawców usług w zakresie za-
rządzania ruchem internetowym. Wyjaśniono skutki zmian dotyczących zawartości umów oraz 
dochodzenia odpowiedzialności z powodu nienależytej jakości usługi dostępowej. Przedstawiono 
znaczenie wytycznych BEREC w zakresie stosowania rozporządzenia. 

Słowa kluczowe: dostęp do Internetu; zarządzanie ruchem IP; dostawcy usług; użytkownicy 
końcowi; władza regulacyjna.

JEL: K23.

I. Wprowadzenie
W dniu 1 stycznia 2017 r. rozpoczyna się okres stosowania na terenie Polski rozporządzenia 

UE 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu1. Rozporządzenie zostało przyjęte w dniu 
25 listopada 2015 r., weszło w życie 29 listopada 2015 r. i stosuje się w państwach członkowskich 

* Profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; e-mail: spiatek@wz.uw.edu.pl. 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające 
dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporzą-
dzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. U. UE z 2015 r., L 310/1).



53 Stanisław Piątek           Nowe warunki prawne świadczenia usług dostępu do Internetu

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 6(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.6.5.4

Unii Europejskiej od 30 kwietnia 2016 r. Na podstawie art. 10 ust. 3 rozporządzenia Polska po-
wiadomiła Komisję Europejską o utrzymaniu do końca 2016 roku wcześniejszych środków regu-
lacyjnych, w tym systemów samoregulacyjnych, co umożliwia przystąpienie do realizacji zadań 
i obowiązków wynikających z rozporządzenia na terenie Polski dopiero od początku roku 2017. 

Rozporządzenie w istotny sposób rozszerza prawną regulację świadczenia usługi dostępu 
do Internetu. Jest przejawem narastającej tendencji do regulowania w sektorze telekomunika-
cyjnym niektórych usług w sposób bezpośredni ze szczebla unijnego. Pierwszym tego rodzaju 
aktem było rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie 
rozdzielonego dostępu do pętli lokalnej2. Nie odegrało ono jednak większej roli i szybko zosta-
ło zastąpione odpowiednimi postanowieniami dyrektyw o łączności elektronicznej. Największe 
znaczenie w sektorze telekomunikacyjnym mają rozporządzenia unijne dotyczące roamingu 
wewnątrzunijnego. Rozporządzenie 2015/2120 rozszerza to podejście na usługę dostępu do 
Internetu, której znaczenie pod każdym względem nieustannie wzrasta. O ile w przypadku ro-
amingu wewnątrzunijnego krąg przedsiębiorców realizujących przepisy unijne jest stosunkowo 
wąski, o tyle w przypadku usługi dostępu do Internetu są to w Polsce setki przedsiębiorców 
o bardzo zróżnicowanym zakresie działania. Znacznie bardziej zróżnicowana jest także zbio-
rowość użytkowników usługi. Obok indywidualnych użytkowników końcowych, w przypadku tej 
usługi występuje bardzo zróżnicowana kategoria dostawców treści, aplikacji i usług dostępnych 
w sieci, które są oferowane użytkownikom z wykorzystaniem dostępu do Internetu. Zapewnienie 
jednolitego stosowania rozporządzenia 2015/2120 w takich warunkach jest znacznie trudniejsze 
niż w przypadku rozporządzeń dotyczących roamingu wewnątrzunijnego. 

II. Rozporządzenie UE jako źródło prawa
Zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej rozporządzenie ma zasięg 

ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. 
Rozporządzenia mają jednoznacznie normatywny charakter. Wiążą nie tylko co do celu, który na-
leży osiągnąć, lecz także w sprawie wyboru formy działania i środków jego osiągania. Adresatami 
norm wynikających z rozporządzeń są nie tylko państwa członkowskie, lecz także przedsiębiorstwa, 
obywatele i inne podmioty prowadzące działalność na terenie UE. Rozporządzenie bezpośrednio 
staje się częścią krajowego systemu prawnego bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności 
transpozycyjnych i wywiera skutki bezpośrednie w stosunku do wszystkich adresatów. Rozporządzenie 
może jednak przewidywać wydanie przepisów wykonawczych, zarówno przez organy unijne, jak 
i przez władze państw członkowskich. W szczególności, państwa członkowskie mogą być zobowią-
zane do ustanowienia sankcji na wypadek naruszenia rozporządzenia. Rozporządzenie wymaga 
jedynie opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE, nie ma wymogu krajowej publikacji. Osoby, 
których prawa i obowiązki są określone rozporządzeniem mogą się na nie bezpośrednio powoływać. 

Rozporządzenie 2015/2120 zostało już w krajowym porządku prawnym opatrzone sankcjami, 
zgodnie z art. 6 tego aktu, który wymaga ustanowienia przez państwa członkowskie sankcji skutecz-
nych, proporcjonalnych i odstraszających. Sankcje te polegają na dodaniu punktu 29a w art. 209 
ust. 1 prawa telekomunikacyjnego (dalej: Pt), który przewiduje nałożenie kary pieniężnej do 3% 
przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, jeżeli podmiot 

2 Dz. Urz. L 336/4, 30.12.2000.
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ten nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3, art. 4 i art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2015/2120. 
Jednocześnie w art. 192 ust. 1 Pt dodano pkt 5aa) zaliczający do zakresu działania Prezesa UKE 
realizację obowiązków nałożonych na krajowy organ regulacyjny i kontrolowanie realizacji pozo-
stałych obowiązków, wynikających z przepisów rozporządzenia 2015/2120. Obowiązki pozostałe 
to właśnie obowiązki związane z dostępem do otwartego Internetu, gdyż sprawy egzekwowania 
obowiązków dotyczących roamingu wewnątrzunijnego już znacznie wcześniej zostały zaliczone 
do zakresu działania Prezesa UKE. Przepisy art. 192 Pt mają to znaczenie, iż z powołaniem na 
swoje zadania określone w tych przepisach Prezes UKE może żądać dostarczenia informacji na 
podstawie art. 6 ust. 1 Pt. 

Rozporządzenie 2015/2120 rozszerza obowiązki wynikające z dyrektyw o łączności elektro-
nicznej w stosunku do jednej z usług łączności elektronicznej, jaką jest usługa dostępu do Internetu. 
Pojęcia zdefi niowane w dyrektywie ramowej 2002/21/WE i występujące w rozporządzeniu mają 
być stosowane zgodnie z defi nicjami zawartymi w tej dyrektywie. Dotyczy to takich pojęć, jak sieć 
łączności elektronicznej, usługa łączności elektronicznej, użytkownik końcowy, konsument czy 
krajowy organ regulacyjny. Rozporządzenie odsyła głównie do postanowień dyrektywy ramowej 
2002/21/WE oraz dyrektywy 2002/22/WE o usłudze powszechnej. W odniesieniu do dyrektywy 
2002/22/WE o usłudze powszechnej, w art. 4 ust. 3 rozporządzenia podkreślono, że rozporzą-
dzenie stanowi uzupełnienie wymogów ustanowionych w tej dyrektywie, co powoduje, że szereg 
obowiązków dostawców usługi internetowej jest określonych łącznie przepisami obydwu aktów. 

Spójnemu stosowaniu rozporządzenia mają służyć wytyczne wydane przez Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC). Wydanie wytycznych przewiduje art. 5 ust. 3 roz-
porządzenia. Zostały one opublikowane 30 sierpnia 2016 r. Wytyczne formalnie dotyczą jedynie 
realizacji obowiązków krajowych regulatorów w zakresie nadzoru i egzekwowania obowiązków 
dostawców usługi dostępu do Internetu. W praktyce mają one znacznie większe znaczenie przez 
to, że szczegółowo interpretują przepisy rozporządzenia, wskazują najbardziej efektywne sposoby 
ich wykonania, a także identyfi kują wiele zakazanych praktyk dostawców usług. 

Charakter prawny ustaleń zawartych w wytycznych określa rozporządzenie 1211/2009 ustana-
wiające BEREC3. Zgodnie z art. 3 ust. 3 tego rozporządzenia krajowe organy regulacyjne i Komisja 
w najwyższym stopniu uwzględniają wszelkie opinie, zalecenia, wytyczne, rady lub najlepsze prak-
tyki regulacyjne przyjęte przez BEREC. Z kolei motyw 19 rozporządzenia 2015/2120 wskazuje, 
że prowadząc działania na podstawie rozporządzenia „krajowe organy regulacyjne powinny w jak 
największym zakresie uwzględniać stosowne wytyczne opracowane przez BEREC”. Wytyczne 
mają charakter niewiążący. Ponieważ są kierowane do organów regulacyjnych, przedsiębiorcy 
mogą w przypadku sporów powoływać się na uzasadnione oczekiwanie, iż regulator rozstrzygnie 
zgodnie z wytycznymi BEREC. Nie wyklucza to odstąpienia od wytycznych, ale każdorazowo ta-
kie odstąpienie wymaga bardzo gruntownego uzasadnienia przez organy regulacyjny. Wytyczne 
nie wiążą sądów rozstrzygających kwestie sporne, ale siła autorytetu BEREC ma istotne znacze-
nie również dla organów sądowych. Złożoność podstaw prawnych związanych ze stosowaniem 
rozporządzenia zwiększają zawarte w wytycznych odesłania do innych dokumentów BEREC 

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25.11.2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (Dz. U. UE L 337/1, z 18.12.2009)
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opublikowanych w latach 2011–2012, które zawierają praktyczne analizy i wskazówki dotyczące 
realizacji zasady neutralności sieci. 

III. Neutralność sieci jako podstawa otwartego Internetu
Rozporządzenie w sprawie dostępu do otwartego internetu jest fi nałem prac Komisji Europejskiej 

oraz BEREC dotyczących neutralności Internetu. Cała dotychczasowa dyskusja oraz przedsię-
wzięcia podejmowane na szczeblu europejskim były prowadzone pod hasłem neutralności sieci 
Internet, wyeksponowanym po raz pierwszy w deklaracji Komisji Europejskiej w sprawie neu-
tralności sieci z 2009 roku4. Jest wiele określeń neutralności sieci (Marcus i in., 2011, s. 17), ale 
poza historycznym opisem tego zjawiska przez T. Wu (2003, s. 141 i n.), szczególnie często przy-
woływane jest stanowisko BEREC wyrażone w konsultacjach dotyczących otwartego Internetu 
i neutralności sieci zorganizowanych przez Komisję Europejską. BEREC określił neutralność sieci 
jako traktowanie całego ruchu przesyłanego w sieci Internet w sposób równy. Równe traktowanie 
oznacza, że ruch jest przesyłany niezależnie od zawartości, rodzaju aplikacji, usługi, wykorzysty-
wanego urządzenia, adresu nadawcy czy odbiorcy, co z kolei oznacza, że ruch jest transmitowany 
niezależnie od użytkownika i dostawcy treści, aplikacji i usług (BEREC, 2010, s. 2–3). Sprawie 
neutralności sieci poświęcono szereg opracowań (Wu, 2003; Marsden, 2010; Werbach, 2009), 
również w naszej literaturze (Nałęcz, 2015, s. 26). 

Pakiet dyrektyw zmieniających dyrektywy o łączności elektronicznej z 2009 roku zawierał 
już pewne rozstrzygnięcia dotyczące zasady neutralności sieci, choć samo pojęcie nie pojawi-
ło się jeszcze w tych dokumentach. Na poziomie celów regulacji wskazano, iż należy wspierać 
zdolność użytkowników do dostępu do informacji oraz ich rozpowszechniania lub korzystania 
z dowolnych aplikacji i usług (art. 8 ust. 4 lit. g dyrektywy ramowej). Postęp w zakresie realizacji 
zasady neutralności sieci przyniosły zmiany dotyczące transparentności umów wynikające z art. 
20 dyrektywy 2002/22/WE o usłudze powszechnej. Motyw 28 dyrektywy zmieniającej5 wymagał, 
aby to użytkownicy końcowi decydowali jakie treści chcą przesyłać i otrzymywać oraz z jakich 
usług, programów, sprzętu i oprogramowania chcą w tym celu korzystać. Dlatego użytkownicy 
powinni być w każdym przypadku w pełni informowani o wszelkich warunkach ograniczających 
korzystanie z usług łączności elektronicznej wprowadzanych przez dostawcę usług lub sieci. 

Równolegle prowadzone były przez Komisję Europejską i BEREC prace nad rozpoznaniem 
głównych problemów związanych z neutralnością sieci i przygotowaniem rozwiązań zapewniają-
cych realizację tej zasady. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na przejrzystość warunków 
dotyczących możliwości korzystania z treści, aplikacji i usług dostępnych w Internecie oraz na 
jakość usługi. W wytycznych w sprawie przejrzystości w zakresie neutralności sieci z 2011 roku 
BEREC podjął próbę opracowania trzech zagadnień (BEREC, 2011a). Po pierwsze, rodzajów 
informacji, jakie powinny być przekazane poszczególnym kategoriom użytkowników końcowych 
– konsumentom, przedsiębiorcom oraz innym użytkownikom instytucjonalnym, a także dostaw-
com zawartości przesyłanej w sieciach, tak aby podmioty te mogły dokonywać wyboru usługi na 

4 Commission declaration on net neutrality (2009/C 308/02), Dz. U. C 308/2, 18.12.2009.
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszech-
nej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz. U. L 337/11, 18.12.2009).
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podstawie odpowiednich przesłanek. Po drugie, sposobów przekazywania informacji użytkowni-
kom. Po trzecie, sposobów weryfi kacji przez użytkowników cech wykorzystywanych usług oraz 
badania przez organy regulacyjne danych przekazywanych przez dostawców usługi. Główne 
ustalenia zawarte w tym dokumencie BEREC zostały wykorzystane przy opracowywaniu wytycz-
nych z 2016 r. dotyczących wykonywania rozporządzenia. 

Druga kwestia w zakresie neutralności sieci podjęta przez BEREC dotyczyła jakości usługi. 
Raport BEREC na temat związków jakości usługi z realizacją zasady neutralności sieci (BEREC, 
2011) dotyczył głównie sposobu realizacji przepisów art. 22 dyrektywy 2002/22/WE o usłudze 
powszechnej dotyczących wyznaczania i monitorowania jakości usług oraz informowania użyt-
kowników o poziomie tej jakości. Analizowano w nim problem ochrony jakości usługi dostępu do 
Internetu realizowanej na zasadzie best effort w związku z uruchamianiem usług specjalistycznych, 
które korzystają z gwarancji jakości. Zidentyfi kowano główne cechy jakościowe usługi dostępu 
do Internetu i omówiono zasady dotyczące dokonywania pomiarów jakości tej usługi. Skupiono 
uwagę na trzech etapach interwencji podejmowanych w sprawach jakości usługi dostępowej: na 
identyfi kacji warunków wymagających wyznaczenia minimalnych parametrów jakościowych usługi 
dostępowej, sposobie wyznaczania tych parametrów i monitorowaniu ich osiągania. 

Trzeci kierunek wspólnych prac Komisji Europejskiej i BEREC, bardziej jednak o charakterze 
badawczym, dotyczył metod zarządzania ruchem w sieci Internet. Metody zarządzania ruchem 
mogą bowiem być źródłem praktyk naruszających neutralność sieci poprzez nierówne i dyskry-
minujące traktowanie niektórych treści, aplikacji lub usług. Raport BEREC w tej sprawie (BREC, 
2012)przedstawił stan środków zarządzania ruchem opartych na restrykcjach (blokowaniu lub 
spowalnianiu) w stosunku do niektórych usług i aplikacji (peer-to-peer, VoIP), sposób stosowania 
limitów danych, środków zapobiegających przeciążeniom sieci oraz traktowania usług specjalistycz-
nych. Raport odzwierciedlał stan praktyki zarządzania ruchem, gdyż był oparty na informacjach 
od wielu operatorów europejskich eksploatujących sieci stacjonarne i ruchome. Z kwestią zarzą-
dzania ruchem związany jest także raport BEREC poświęcony praktykom dyferencjacji sposobu 
traktowania różnych rodzajów ruchu internetowego przez dostawców usługi dostępowej i wpływu 
tych praktyk na konkurencję ekosystemie internetowym (BEREC, 2012b). Był on odpowiedzią na 
coraz częstsze odchodzenie od transmisji na zasadzie best effort i oferowanie usług specjalistycz-
nych generujących wyższe przychody dla dostawców usług transmisyjnych, często w związku 
z pionową integracją dostawców usług dostępowych oraz przedsiębiorców oferujących treści, 
aplikacje i usługi w sieci. Towarzyszy temu niejednokrotnie oferowanie użytkownikom ograniczo-
nych, dobranych przez dostawcę zasobów Internetu (tzw. walled gardens), co podważa otwar-
tość systemu i negatywnie wpływa na innowacyjność przedsiębiorców prowadzących działalność 
w cyberprzestrzeni. Analityczny charakter ma również raport BEREC w sprawie połączeń sieci 
internetowych (IP-interconnection), który, choć nie dotyczy bezpośrednio neutralności w relacjach 
z użytkownikami końcowymi oraz dostawcami treści, aplikacji i usług, to ukazuje wpływ warunków 
wymiany ruchu na zachowanie neutralności przez operatorów sieci dostępowych (BEREC, 2012a). 

Mimo że całość wcześniejszych prac była prowadzona pod hasłem neutralności sieci, pojęcie 
to nie zostało użyte w rozporządzeniu. Motyw 2 rozporządzenia wskazuje jedynie, że środki prze-
widziane w rozporządzeniu są zgodne z zasadą neutralności technologicznej, która to zasada stała 
się podstawą całego pakietu dyrektyw o łączności elektronicznej z roku 2002. Rozporządzenie 
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realizuje zasadę „dostępu do otwartego internetu”, choć jej korzenie są niewątpliwie związane 
z koncepcją neutralności sieci. Wcześniejsze wytyczne i raporty BEREC dotyczące neutralno-
ści sieci stanowiły podstawę opracowania wytycznych z 2016 r. i są wielokrotnie przywoływane 
w tych wytycznych w celu uszczegółowienia lub zilustrowania ustaleń BEREC. Dlatego interpre-
tacja rozporządzenia i stosowanie wytycznych BEREC z 2016 r. wymaga odwoływania się do 
tych dokumentów. 

IV. Zakres stosowania rozporządzenia 2015/2120
Zakres zastosowania rozporządzenia wynika z przepisów określających adresatów praw 

i obowiązków określonych rozporządzeniem oraz przepisów określających usługi objęte tym aktem. 
Dwie podstawowe grupy adresatów przepisów rozporządzenia, które są jednak nieco we-

wnętrznie zróżnicowane, to dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz użytkownicy końcowi. 
Dostawca usługi dostępu do Internetu nie został zdefi niowany w rozporządzeniu, ale w art. 2 

zdefi niowano „dostawcę łączności elektronicznej dla ludności” oraz „usługę dostępu do inter-
netu”, co łącznie pozwala na ustalenie, jakie podmioty mają na gruncie rozporządzenia status 
dostawcy usług dostępu do Internetu. Defi nicja dostawcy łączności elektronicznej dla ludności 
jest jednym z pojęć najgorzej przetłumaczonych w polskiej wersji językowej rozporządzenia, co 
w przypadku dosłownego stosowania mogłoby poważnie zakłócić prawidłowe stosowanie tego 
aktu. Sformułowanie „dla ludności” może wskazywać na podmiotowe ograniczenie, które nie 
obejmuje działalności prowadzonej dla zaspokojenia potrzeb instytucjonalnych użytkowników 
łączności elektronicznej, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. To nieprawidłowo 
przetłumaczone sformułowanie pojawia się w wielu motywach i przepisach rozporządzenia, utrud-
niając ich prawidłową interpretację. Dopiero część defi niująca (defi niens) i porównanie z innymi 
wersjami językowymi wyjaśnia treść tego wyrażenia w sposób odpowiadający intencji prawodawcy 
unijnego. Na tej podstawie można stwierdzić, iż chodzi o dostawcę usług dostępnych dla „ogółu” 
czy też „ogółu użytkowników”. 

Dostawca łączności elektronicznej w rozumieniu rozporządzenia prowadzi działalność tylko 
w zakresie publicznej łączności elektronicznej. Dlatego usługi dostępu do Internetu świadczone 
w sieciach niepublicznych nie są objęte przepisami rozporządzenia. Ocena charakteru sieci łącz-
ności elektronicznej następuje na gruncie defi nicji publicznej sieci łączności w art. 2 lit. d dyrektywy 
ramowej. Rozporządzenie nie daje wskazówek, w jaki sposób należy oceniać czy usługa dostępu 
do Internetu jest publicznie dostępna. Publiczna dostępność usługi nie jest także wyjaśniona ani 
w dyrektywie ramowej, ani w dyrektywach szczegółowych. Dlatego ciężar uregulowania tej sprawy 
przesuwa się na prawo krajowe. Projekt wytycznych BEREC wskazuje jedynie, że usługami pub-
licznie dostępnymi są takie usługi, które nie są oferowane tylko dla określonej z góry grupy (pre-
determined group) użytkowników końcowych, ale zasadniczo dla każdego klienta, który zamierza 
zawrzeć umowę. W ustawie Pt występuje pojęcie publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, 
które oznacza usługę telekomunikacyjną dostępną dla ogółu użytkowników (art. 2 pkt 31 Pt). 
Podstawowe znaczenie dla ustalenia zakresu usług publicznie dostępnych ma wyrażenie „ogół 
użytkowników”. Nie każde ograniczenie potencjalnego kręgu użytkowników końcowych przez do-
stawcę usług prowadzi do pozbawienia usługi publicznego charakteru. Z oczywistych względów 
nie narusza publicznego charakteru usługi ustalenie ograniczonego obszaru, na którym usługi są 
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oferowane. Nie narusza go również określenie warunków, które musi spełnić usługobiorca w celu 
zawarcia z nim umowy, jeżeli warunki te są ustalone jednolicie dla usługobiorców i są uzasadnio-
ne charakterem usług, nawet jeżeli skutkiem tych warunków jest zawężenie potencjalnego kręgu 
użytkowników. Nie narusza publicznego charakteru usługi dostępu do Internetu skierowanie oferty 
tylko do przedsiębiorców lub tylko do konsumentów albo do innej odpowiednio szerokiej kategorii 
użytkowników końcowych. Usługa uzyskuje charakter niepubliczny dopiero w przypadku przyjęcia 
wąskiego, trwale ustalonego i stosowanego kryterium podmiotowego, które wyznacza krąg poten-
cjalnych użytkowników końcowych. Może to nastąpić szczególnie w przypadku, gdy warunkiem 
korzystania z usług jest pozostawanie w innym trwałym stosunku prawnym z dostawcą usług 
internetowych, jeżeli ten dodatkowy stosunek nie może być swobodnie nawiązany przez każdy 
podmiot zainteresowany uzyskaniem usług dostępu do Internetu (np. stosunek najmu powierzchni 
biurowej lub handlowej w określonym obiekcie). Za niepublicznym charakterem usługi może także 
przemawiać dostosowanie usługi do szczególnych potrzeb zamkniętego kręgu użytkowników, np. 
specjalne szyfrowanie treści przekazów. Wytyczne BEREC potwierdzają takie podejście, wskazu-
jąc, że przy ocenie charakteru usługi należy uwzględniać rodzaj stosunku umownego pomiędzy 
dostawcą i użytkownikiem, krąg użytkowników oraz to czy jest on z założenia ograniczony. 

Niewątpliwie, w zakresie usługi dostępu do Internetu występują usługi niepubliczne, które nie 
są objęte rozporządzeniem. Dotyczy to szczególnie niepublicznych usług WiFi, świadczonych za 
pomocą tzw. hotspotów na terenie (w budynkach) instytucji, zajmujących się działalnością inną 
niż telekomunikacyjna (centrów handlowych, obiektów służby zdrowia, restauracji, banków itp.). 
Problem pojawia się wówczas, gdy podmiot udostępniający usługę jest przedsiębiorcą oraz udo-
stępnia usługę we własnym imieniu. Jeżeli podmiot udostępniający nie jest przedsiębiorcą (np. 
szkoła wyższa, biblioteka), wówczas wykluczenie udostępnianego świadczenia z zakresu publicz-
nie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, a w konsekwencji z zakresu publicznie dostępnej usługi 
dostępu do Internetu, następuje w związku z brakiem cechy zarobkowego charakteru działalno-
ści, a także na podstawie kryterium podmiotowego, gdyż podmiot udostępniający usługę nie jest 
przedsiębiorcą. Jeżeli natomiast podmiot udostępniający usługę dostępową jest przedsiębiorcą, 
wówczas konieczna jest ocena czy usługa jest przeznaczona dla „ogółu użytkowników”. Na pod-
stawie tego kryterium można wykluczyć z zakresu usług publicznie dostępnych usługi dostępu 
do Internetu zapewniane użytkownikom takich obiektów, jak hotele, restauracje, punkty handlowe 
lub usługowe, które są dostępne wyłącznie dla użytkowników (klientów) tych obiektów. Stan taki 
występuje niewątpliwie wówczas, gdy podmiot udostępniający zabezpiecza dostęp do usługi za 
pomocą hasła i loginu, powierzając te dane jedynie osobom pozostającym z nim w innym stosun-
ku prawnym (np. umowy sprzedaży, umowy hotelowej). Warunkiem dostępu jest pozostawanie 
w takim odrębnym stosunku prawnym, a dostęp do Internetu ma dodatkowo zachęcić klienta do 
uczestnictwa w tym stosunku. Jeżeli podmiot zapewniający swoim klientom nie pobiera odrębnej 
opłaty w związku z możliwością korzystania z dostępu do Internetu, to dodatkowo przemawia 
za wyłączeniem takiego dostępu z reżimu rozporządzenia. Jeżeli dostęp do Internetu na terenie 
takich obiektów, jak lotniska, dworce kolejowe itp. jest dostępny dla każdego, bez konieczności 
identyfi kacji jako klient dysponenta obiektu, wówczas trudno byłoby zakwestionować publiczną 
dostępność usługi za pomocą kryterium przeznaczenia „dla ogółu” (Siwicki, 2011, s. 123). Jeżeli 
jednak dostęp internetowy jest udostępniany nieodpłatnie, można zakwestionować zarobkowy 
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charakter takiego dodatkowego świadczenia, a w konsekwencji traktowanie go jako usługi w rozu-
mieniu rozporządzenia. To również pozwalałoby na wyłączenie świadczenia dostępowego z reżimu 
rozporządzenia. W praktyce, charakter nieodpłatnego dostępu do Internetu, zapewnianego na 
terenie obiektów publicznie dostępnych przez administratorów tych obiektów wymaga indywidual-
nego badania z wykorzystaniem przedstawionych wyżej kryteriów. Wytyczne BEREC wskazują, iż 
dostęp do Internetu zapewniany przez kawiarnie i restauracje należy uznać za usługę niepublicz-
ną. Taki charakter ma również dostęp do Internetu zapewniany pracownikom instytucji lub innym 
osobom związanym z przedsiębiorstwem lub instytucją. BEREC zastrzega się jednak, iż kwestia 
ta musi być oceniana na gruncie konkretnego przypadku i praktyki krajowej przez regulatora. 

Defi nicja usługi dostępu do Internetu odwołuje się do defi nicji usługi łączności elektronicznej, 
która „oznacza usługę zazwyczaj świadczoną za wynagrodzeniem”. Kryterium wynagrodzenia 
będzie zatem służyć do ustalenia usług dostępu do Internetu podlegających przepisom rozporzą-
dzenia. W związku z brakiem zarobkowego charakteru nie stanowi usługi dostępu do Internetu 
umożliwienie przez użytkownika końcowego korzystania z dostępu poprzez jego niezabezpieczony 
ruter bezprzewodowy lub punkt WiFi. 

Nie jest objęty przepisami rozporządzenia dostęp do Internetu w sieci wewnętrznej (prywat-
nej), czyli w sieci eksploatowanej przez podmiot wyłącznie na własne potrzeby. Użytkownikami 
takiej sieci są pracownicy, funkcjonariusze urzędu, uczniowie, studenci w szkole wyższej. Takie 
wykorzystanie telekomunikacji nie stanowi usługi, gdyż dostęp do Internetu jest przeznaczony do 
realizacji zadań danej jednostki. 

Nie ma również wątpliwości, że przepisów rozporządzenia nie stosuje się do usług transmi-
syjnych o charakterze międzyoperatorskim, świadczonych na podstawie umów o połączeniu sieci 
(tranzytu ruchu IP, wymiany ruchu IP), choć wytyczne BEREC wymagają badania czy praktyki 
stosowane w ramach takiej współpracy między przedsiębiorcami nie prowadzą do obchodzenia 
przepisów rozporządzenia. 

W Polsce trudnym zagadnieniem interpretacyjnym będzie ocena statusu dostępu realizo-
wanego z wykorzystaniem hotspotów publicznych, eksploatowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego, służących do udostępniania nieodpłatnego dostępu do sieci Internet (np. w centrach 
miast, w lokalizacjach turystycznych itp.). Prezes UKE stwierdził, że taka działalność jednostek 
samorządu terytorialnego nie jest działalnością zarobkową, a w konsekwencji – nie jest działal-
nością gospodarczą6. Zatem podmiot ją wykonujący nie musi spełniać obowiązków dotyczących 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych (konkretnie w zakresie retencji danych). Argumentacja ta 
wskazuje, iż dostęp do Internetu zapewniany bezpłatnie, za pośrednictwem hotspotów, przez 
jednostki samorządu terytorialnego nie stanowi usługi telekomunikacyjnej (usługi łączności elek-
tronicznej), a w szczególności usługi dostępu do Internetu. 

Ustalenie kręgu podmiotów, których prawa i obowiązki objęte są przepisami rozporządzenia 
jest po stronie użytkowników końcowych znacznie prostsze. W świetle rozporządzenia odbiorcami 
usług są użytkownicy końcowi, w tym konsumenci. Bezpośrednio ma tu zastosowanie defi nicja 
z art. 2 lit. n dyrektywy ramowej, zgodnie z którą „użytkownik końcowy” oznacza użytkownika, 
który nie udostępnia publicznych sieci łączności ani publicznie dostępnych usług łączności elek-
tronicznej. Niektóre przepisy rozporządzenia (np. art. 4 ust. 4 o dochodzeniu roszczeń z powodu 

6 Komunikat Prezesa UKE z 1.4.2011. Pozyskano z: https://uke.gov.pl/sprawy_obronne/hotspot-retencja.
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niedostatecznej jakości usług) mają zastosowanie tylko do konsumentów. Do kategorii użytkow-
ników końcowych zalicza się również dostawców treści, aplikacji i usług. To kategoria podmiotów 
występuje w przepisach rozporządzenia tylko w art. 3 ust. 5, nie została zdefi niowana, ale dotyczą 
jej wielokrotnie powtarzane w rozporządzeniu sformułowania o treściach, aplikacjach i usługach. 
Dostawcy tych dóbr występują w rozporządzeniu przede wszystkim jako szczególna kategoria 
użytkowników końcowych. Dostawcy treści, aplikacji i usług ze względu na potrzeby związane z ich 
dostarczaniem mogą się angażować w prowadzenie działalności telekomunikacyjnej. Najbardziej 
typowym zjawiskiem jest eksploatowanie własnej sieci służącej do zapewnienia styku z siecią 
Internet, w celu optymalnego dostarczenia zawartości do publicznego Internetu albo korzystanie 
z takich wyspecjalizowanych sieci innych podmiotów (tzw. sieci CDN – Content Delivery Networks). 

V. Usługa dostępu do Internetu a usługa specjalistyczna 
i sub-internetowa

Przedmiotem regulacji jest usługa dostępu do Internetu zdefi niowana w art. 2 rozporządzenia 
jako publicznie dostępna usługa łączności elektronicznej, która zapewnia dostęp do Internetu, 
a tym samym łączność z praktycznie wszystkimi zakończeniami sieci Internetu, bez względu na 
stosowaną technologię sieci i urządzenia końcowe. Poza tym, rozporządzenie dotyczy tzw. usług 
niebędących usługami dostępu do Internetu, które w wytycznych BEREC określane są jako usługi 
specjalistyczne. W wytycznych BEREC występuje dodatkowo pojęcie usług sub-internetowych. 

Przepis art. 3 ust. 5 rozporządzenia posługuje się określeniem „usług niebędących usługa-
mi dostępu do Internetu”. Wytyczne BEREC zastępują to określenie, niewątpliwie kłopotliwe do 
wykorzystania pod względem językowym, pojęciem „usług specjalistycznych” (specialised servi-
ces). Celowość i skutki tego zabiegu nie są obojętne dla interpretacji rozporządzenia. Określenie 
zawarte w rozporządzeniu podkreśla odmienność tych usług, a w konsekwencji wyłączenie ich 
z zakresu stosowania rozporządzenia. Pojęcie usług specjalistycznych, dodatkowo doprecyzo-
wywane przez BEREC w wytycznych, jest wykorzystywane do określenia sposobu wykonywania 
monitoringu i nadzoru na świadczeniem tych usług. Dostawcami usług specjalistycznych mogą 
być trzy kategorie podmiotów: dostawcy usług łączności elektronicznej dla ludności, dostawcy 
usługi dostępu do Internetu, a także dostawcy treści, aplikacji i usług, czyli użytkownicy końcowi. 
Ta trzecia kategoria dostawców usług specjalistycznych musi korzystać z pośrednictwa jednego 
z pozostałych podmiotów, do których skierowane są wymagania związane z dopuszczeniem usługi 
specjalistycznej do sieci internetowej. 

Podstawowym czynnikiem wyróżniającym usługę specjalistyczną jest szczególny poziom 
jakości usługi transmisyjnej wymaganej do świadczenia usługi specjalistycznej. Poziomem odnie-
sienia jest poziom jakości usługi dostępowej określany jako transmisja na zasadzie najlepszego 
starania (best effort). Przepis art. 3 ust. 5 wymaga, aby usługa specjalistyczna była usługą inną 
niż usługa dostępu do Internetu. Nie oznacza to jednak, że usługa specjalistyczna nie może mieć 
żadnego elementu wspólnego z usługą dostępową. Obydwie usługi są usługami telekomunika-
cyjnymi, obydwie polegają na transmisji danych, obydwie wykorzystują technologię IP, co więcej 
z reguły są świadczone z wykorzystaniem tej samej infrastruktury dostępowej (łącza). Dlatego 
wymóg odmienności w praktyce ogranicza się do kwestii jakości obydwu usług. Kolejny element 
charakteryzujący usługę specjalistyczną dotyczy zoptymalizowania jakości dla określonej treści, 
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aplikacji lub usługi. Ze sformułowania o optymalizowaniu jakości wynika, że istotna jest nie tyle 
bezwzględna różnica między jakością usługi dostępowej a jakością usługi wyspecjalizowanej, co 
optymalizacja poziomu jakości dla konkretnej zawartości. Jakość musi być zoptymalizowana dla 
konkretnej zawartości i jednocześnie wyższa niż jakość możliwa do osiągnięcia w ramach usługi 
dostępowej w danej sieci. Ostatnim warunkiem uznania usługi za usługę specjalistyczną jest po-
wód optymalizacji jakościowej. Musi być ona obiektywnie konieczna. Nie wystarcza zatem pono-
szenie jakości usługi ze względów handlowych czy konkurencyjnych. Wymagana jest obiektywna 
konieczność optymalizacji jakości, czyli doboru parametrów, takich jak prędkość, opóźnienie, 
zmienność opóźnienia lub utrata pakietów. 

Ponieważ usługi specjalistyczne nie podlegają wymaganiom rozporządzenia, to przedsię-
biorcy telekomunikacyjni ze szczególną uwagą analizują zakres tego rodzaju usług. Ani roz-
porządzenie, ani wytyczne BEREC nie zawierają listy usług specjalistycznych. Podawane są 
jednak typowe przykłady takich usług albo też dziedziny, w których tego rodzaju usługi mogą mieć 
uzasadnienie. W wytycznych BEREC wskazano usługę VoLTE (Voice over LTE), czyli usługę 
głosową w realizowaną w technologii IP, która na skutek wykorzystania transmisji w standardzie 
LTE charakteryzuje się bardzo szybkim zestawianiem połączenia do abonenta wywoływanego, 
wyraźnie wyższą jakością przekazu głosu, m.in. na skutek przekazywania szerszego zakresu 
tonów niskich i wysokich. Innym przykładem wymienionym przez BEREC jest linearna usługa 
telewizyjna w standardzie IPTV w szczególnym standardzie jakościowym. Wskazuje się również 
takie dziedziny, jak usługi ochrony zdrowia realizowane w czasie rzeczywistym. Rozporządzenie 
wymienia natomiast w motywie 16 „niektóre usługi świadczone w interesie publicznym”, jednak 
bez bliższego określenia oraz nowe usługi łączności między urządzeniami (machine-to-machine 
communications services). Szczególnie ten ostatni przykład usługi specjalistycznej będzie miał 
duże znaczenie dla rozwoju usług „Internetu rzeczy” (IoT – Internet of Things), które wymagają 
komunikowania o wysokim poziomie jakościowym między ściśle określonymi zakończeniami sieci 
(np. między czujnikiem a urządzeniem przetwarzającym wyniki pomiarów). Wyższe prawdopodo-
bieństwo występowania uzasadnień dla świadczenia usług specjalistycznych występuje, zdaniem 
BEREC, w przypadku usług świadczonych klientom instytucjonalnym (np. usługa sieciowa VPN 
– Virtual Private Network). 

Rozporządzenie wskazuje kilka warunków, których spełnienie jest konieczne dla wykazania 
legalności usługi specjalistycznej. Podstawowy warunek dotyczy wystarczającej pojemności sie-
ci Internet do świadczenia takiej usługi, poza usługą dostępu do Internetu. Wymóg ten dotyczy 
sieci dostawcy usługi dostępowej, a nie całego publicznego Internetu, nad którym dostawca nie 
ma kontroli. Drugi warunek legalności usługi specjalistycznej dotyczy jej nieprzydatności jako 
substytutu usługi dostępu do Internetu. Wymóg ten wytyczne BEREC wyprowadzają z warunku, 
iż usługa specjalistyczna nie może być wykorzystywana jako substytut usługi dostępowej. Trzeci 
warunek legalności usługi specjalistycznej dotyczy jej wpływu na usługę dostępową. Usługa spe-
cjalistyczna nie może ograniczać dostępności usługi dostępowej dla użytkowników końcowych. 
Kolejny, istotny warunek jest związany z zakazem negatywnego wpływu usługi specjalistycznej na 
ogólną jakość usługi dostępu do Internetu. Uruchomienie usługi specjalistycznej, która konkuruje 
z usługą dostępową o pojemność sieci nie może pogorszyć ogólnej jakości usługi dostępowej. 
BEREC w wytycznych formułuje dodatkowo warunek logicznego odseparowania łącza służącego 
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do świadczenia usługi specjalistycznej od łącza, którym dostarczana jest usługa dostępowa. 
Ostatni, bardzo ogólnie sformułowany warunek dopuszczalności usługi specjalistycznej dotyczy 
zakazu obchodzenia przepisów o środkach zarządzania ruchem poprzez wykorzystanie usług 
specjalistycznych. 

Wytyczne BEREC wprowadzają dodatkowe pojęcie usług sub-internetowych (sub-internet 
service), które zawierają ograniczenia w dostępie do niektórych usług lub aplikacji (np. do VoIP) 
albo umożliwiają tylko dostęp do wydzielonej części Internetu. Koncepcja ta ma ułatwić stoso-
wanie defi nicji usługi dostępu do Internetu (art. 2 pkt 2 rozporządzenia), zgodnie z którą usługa 
ta zapewnia łączność z praktycznie wszystkimi zakończeniami sieci Internetu, bez względu na 
stosowaną technologię sieci i urządzenia końcowe. Koncepcja ta występuje tylko w wytycznych 
BEREC, a zatem należy ją traktować bardziej jako instrument służący do wyjaśnienia treści 
rozporządzenia niż normatywnie wyodrębnioną kategorię usług. BEREC traktuje ograniczenia 
dostępności zakończeń sieci internetowej jako sprzeczne z rozporządzeniem wtedy, gdy są one 
wprowadzane zarówno wyłącznie środkami technicznymi, jak i środkami kontraktowymi przez 
dostawcę usługi dostępowej. BEREC uznaje, iż naruszają one przepisy art. 3 ust. 1–3 rozporzą-
dzenia. Nie stanowi takiego naruszenia świadczenie usługi z wykorzystaniem urządzenia końcowe-
go, którego producent lub dostawca ustalił ograniczenia w zakresie dostępności zakończeń sieci 
Internetu lub rodzajów treści, aplikacji i usług. Pojęcie usługi sub-internetowej budzi wątpliwości 
praktyczne, ale może być ono użyteczne przy ocenie prawnej działań technicznych podejmowa-
nych jednostronnie przez dostawcę usługi dostępowej lub narzucanych środkami kontraktowymi 
użytkownikowi końcowemu. 

VI. Gwarancje dostępu do otwartego Internetu
Podstawowe znaczenie dla realizacji koncepcji otwartego Internetu mają przepisy art. 3 roz-

porządzenia, które określają uprawnienia użytkowników końcowych oraz zakazują stosowania 
uzgodnień umownych, a także praktyk handlowych dotyczących warunków fi nansowych i tech-
nicznych oraz takiej charakterystyki usługi, które ograniczają te uprawnienia. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 użytkownicy końcowi mają prawo – za pomocą usługi dostępu do 
Internetu – do uzyskania dostępu do informacji i treści oraz do ich rozpowszechniania, a także 
do korzystania z wybranych aplikacji i usług oraz ich udostępniania, jak również do korzystania 
z wybranych urządzeń końcowych, niezależnie od lokalizacji użytkownika końcowego lub dostaw-
cy usług czy też od lokalizacji, miejsca pochodzenia lub miejsca docelowego informacji, treści lub 
usługi. Warunkiem wstępnym korzystania z tego prawa jest nabycie usługi dostępowej. Nie jest 
to prawo podmiotowe o charakterze samoistnym, przysługujące każdemu, lecz prawo związane 
z korzystaniem z usługi dostępowej. Podmioty świadczące usługę są zobowiązane do zagwaran-
towania określonej funkcjonalności usługi. 

Informacja, jako rodzaj zawartości rozpowszechnianej i dostępnej w sieci Internet, jest wy-
mieniana w kilku motywach rozporządzenia (3, 6 i 7). Odrębne sformułowania dotyczące infor-
macji rozpowszechnianej i dostępnej w sieci podkreślają pozagospodarcze aspekty związane 
z realizacją prawa podstawowego obywateli Unii Europejskiej do wolności wypowiedzi i informacji. 
Odróżnienie informacji od pozostałych rodzajów zawartości dostępnej w Internecie, w szczegól-
ności od „treści” jest zadaniem niełatwym. Informacja to szczególny rodzaj treści. Informacyjny 
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charakter mają nieodpłatnie udostępniane strony internetowe www, wizytówki przedsiębiorców 
i instytucji, serwisy przedsiębiorców i instytucji, strony Biuletynu Informacji Publicznej, fora dysku-
syjne, blogi itp. Wydaje się, że prawodawca unijny przez pojęcie „treści” rozumie taką zawartość 
sieci, która stanowi głównie teksty, obrazy, dźwięki i podobne materiały mające walor informa-
cyjny, edukacyjny, rozrywkowy, handlowy. Ponieważ obok treści występuje również kategoria 
„usług”, więc treści powinny stanowić zawartość udostępnianą nieodpłatnie. Z kolei, „aplikacje” 
to w rozumieniu rozporządzenia dostępne w sieci Internet programy, wykonywane przez urzą-
dzenia wykorzystywane do dostępu do Internetu, które służą do obsługi określonych funkcji, za-
dań, rodzajów aktywności użytkownika aplikacji. Główną cechą aplikacji, w rozumieniu, w jakim 
to pojęcie jest używane w rozporządzeniu, jest funkcjonalność. Aplikacje mogą być trwale zain-
stalowane w urządzeniu końcowym, którym posługuje się użytkownik (embedded applications) 
albo dostępne w sieci Internet (web applications). Usługi to kolejny rodzaj zawartości dostępnej 
w sieci Internet. Dla odróżnienia usług od pozostałych rodzajów zawartości najbardziej istotnym 
kryterium powinien być ich zarobkowy charakter. Rozgraniczenie usług i pozostałych rodzajów 
zawartości powinno być czytelniejsze z perspektywy użytkownika tych usług, który nabywa je 
od dostawcy, choć również część aplikacji jest odpłatna. Urządzenia końcowe są również objęte 
gwarancjami wynikającymi z art. 3 ust. 1 rozporządzenia. Użytkownicy końcowi powinni mieć 
swobodę w zakresie wyboru urządzeń końcowych wykorzystywanych do łączenia się z siecią. 
Z  motywu 4 rozporządzenia wynika, że ograniczenia mogą wynikać z warunków formułowanych 
przez producentów tych urządzeń lub ich dystrybutorów. 

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 podstawowe znaczenie dla korzystania z zawartości sieci 
ma wybór użytkownika końcowego. Wybór ten nie powinien być ograniczony czynnikami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 1, do których należą lokalizacja użytkownika końcowego lub dostawcy 
usług czy też lokalizacja, miejsce pochodzenia lub miejsce docelowe informacji, treści lub usłu-
gi. Sformułowanie dotyczące niezależności od lokalizacji użytkownika końcowego wskazuje, 
że prawo użytkownika końcowego, w tym prawo użytkownika końcowego będącego dostawcą 
zawartości w sieci Internet, jest niezależne od tego gdzie się oni znajdują, ale pod warunkiem, 
że znajdują się w zasięgu sieci, a zatem mogą korzystać z usługi dostępowej. W praktyce za-
tem, niezależność od lokalizacji realizowana jest tylko w tej lokalizacji, w jakiej znajduje się za-
kończenie sieci, z której mają prawo korzystać. Sformułowanie o niezależności realizacji prawa 
użytkownika końcowego o jego lokalizacji może podlegać ograniczeniom w radiowych sieciach 
dostępu, które wprawdzie obejmują określony obszar, ale konkretna fi zyczna lokalizacja użyt-
kownika końcowego może utrudniać korzystanie z usługi dostępowej. Niezależność od lokalizacji 
dostawcy oznacza, że dla zapewniania dostępu nie ma znaczenia siedziba dostawcy. W świetle 
rozporządzenia, dla wykonywania uprawnień przysługujących użytkownikowi końcowemu nie ma 
znaczenia czy dostawca udostępnia treści, aplikacje lub usługi ze swojej siedziby, czy z innego 
miejsca lub miejsc, w których faktycznie prowadzi działalność. W świetle rozporządzenia, różne 
lokalizacje dostawcy i jego produktów (serwerów, w których są przechowywane) nie mają wpły-
wu na zakres praw użytkownika końcowego. Przepis art. 3 ust. 1 odróżnia lokalizację użytkow-
ników końcowych i dostawców od lokalizacji zawartości. Lokalizacja informacji, treści, aplikacji 
lub usługi znajduje się w miejscu, w którym mieści się zakończenie sieci, do którego przyłączone 
jest urządzenie zawierające lub wytwarzające informacje, treści, aplikacje lub usługi. Lokalizacja 
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ta może się pokrywać z lokalizacją dostawcy, ale może oczywiście być inna. Żadne z rozwiązań 
lokalizacyjnych zastosowanych przez dostawcę zawartości nie eliminuje ani nie ogranicza prawa 
użytkownika do korzystania z zawartości. 

Korelatem prawa użytkownika końcowego do korzystania z zawartości, niezależnie od jej 
lokalizacji, są obowiązki dostawcy usługi dostępowej związane z zapewnianiem łączności z prak-
tycznie wszystkimi zakończeniami sieci Internet, a także z powstrzymaniem się od praktyk unie-
możliwiających lub utrudniających takie korzystanie. Ostatni wskazany w art. 3 ust. 1 czynnik, 
który musi być traktowany w sposób całkowicie neutralny przez dostawcę usługi dostępowej, to 
miejsce pochodzenia oraz miejsce przeznaczenia zawartości. Oznacza to, że prawo użytkownika 
końcowego, w tym dostawcy zawartości do dostępu, rozpowszechniania, korzystania lub udostęp-
niania nie może być ograniczane z powodu tego, skąd pochodzi zawartość przesyłana w ramach 
usługi ani dokąd jest ona transmitowana. Prawo użytkownika końcowego do korzystania z treści, 
niezależnie od lokalizacji, nie ogranicza swobody dostawców informacji, treści, aplikacji i usług 
w zakresie ustalania dostępności tej zawartości w zależności od lokalizacji użytkownika. Dostawca 
zawartości może stosować ograniczenia terytorialne, na przykład z powodu braku uprawnień ma-
jątkowych do eksploatacji utworów poza określonym terytorium, odmienności przepisów prawnych 
w poszczególnych państwach, ograniczeń w możliwościach realizowania płatności, przesyłania 
danych osobowych i z innych względów. 

Przepis art. 3 ust. 2 zakazuje ograniczania praw użytkowników końcowych poprzez posta-
nowienia umowne dotyczące warunków fi nansowych i technicznych oraz cech usług dostępu 
do Internetu, takich jak cena, ilości danych lub prędkości oraz jakiekolwiek praktyki handlowe 
dostawców usług dostępu do Internetu. Motyw 7 rozporządzenia wskazuje, iż w celu wykonania 
przysługujących im praw użytkownicy końcowi powinni mieć swobodę dokonywania uzgodnień 
w sprawach stawek za określoną ilość danych i prędkość usługi dostępowej. Motyw ten podkre-
śla znaczenie swobody po stronie użytkownika końcowego, co jest istotne dla oceny warunków 
cenowych i przepływnościowych usługi swobodnie uzgodnionych przez użytkownika końcowego 
i dostawcę usług. Z motywu 7 wynika poważny argument za legalnością warunków cenowych, 
limitów danych i parametrów przepływnościowych uzgodnionych z zachowaniem pełnej swobo-
dy podejmowania decyzji po stronie użytkownika końcowego. Kwestia ta jest istotna ze względu 
na zawarty w art. 3 ust. 2 zakaz ograniczania korzystania przez użytkowników końcowych z ich 
praw określonych w ust. 1. Ściśle językowa wykładnia omawianego przepisu wskazywałaby na 
niedopuszczalność takiego uzgodnienia, które ogranicza rodzaj treści, do których użytkownik ma 
dostęp albo wyklucza określone zakończenia sieci z dostępu. Taki kierunek wykładni budzi za-
strzeżenia w tych przypadkach, gdy ograniczenia są oczekiwane przez użytkownika, na przykład 
ze względu na ochronę małoletnich (tzw. kontrola rodzicielska), przeznaczenie dostępu tylko do 
celów edukacyjnych lub z innych podobnych względów. 

Zakazane są również praktyki handlowe naruszające prawa użytkowników końcowych. Jedną 
z najbardziej spornych praktyk jest tzw. zero-rating, czyli praktyka polegająca na niewliczaniu trans-
misji określonych treści, aplikacji lub usług do limitów transmisji danych stosowanych w sieciach 
ruchomych. Rozporządzenie nie zakazuje całkowicie zero-ratingu, choć najpowszechniej stosowa-
ne jego formy zostały zakwestionowane w wytycznych BEREC. W szczególności jednoznacznie 
kwestionuje się dopuszczalność praktyki polegającej na zablokowaniu lub spowolnieniu wszystkich 
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transmisji z wyjątkiem transmisji objętej praktyką zero-ratingu po osiągnięciu limitu danych przysłu-
gującego danemu użytkownikowi. W pozostałych przypadkach projekt wytycznych BEREC sugeruje 
analizę konkretnych przypadków, z uwzględnieniem pozycji rynkowej dostawcy usługi dostępowej 
oraz dostawcy zawartości objętej zero-ratingiem. Inna praktyka, która zdaniem BEREC narusza 
rozporządzenie dotyczy ograniczania możliwości wykorzystania różnych urządzeń końcowych 
(np. laptopa) przyłączonych do telefonu zapewniającego łączność z Internetem (tzw. tethering). 

VII. Środki zarządzania ruchem
Korelatem praw użytkowników końcowych do dostępu do otwartego Internetu są obowiązki 

dostawców usługi internetowej w zakresie zarządzania ruchem w taki sposób, aby te uprawnienia 
nie były naruszane. Ze względu na ogromną różnorodność środków zarządzania ruchem, poza 
określeniem konkretnych nakazów i zakazów, zarówno rozporządzenie, jak i wytyczne BEREC 
zwracają uwagę na konieczność przeciwdziałania obchodzeniu praw użytkowników za pomocą 
praktyk zarządzania ruchem. 

Podstawowa reguła wynikająca z art. 3 ust. 3 dotyczy równego i niedyskryminacyjnego trakto-
wania wszystkich transmisji, bez ograniczania lub ingerencji, a wszelkie odstępstwa od tej zasady 
związane ze stosowaniem środków zarządzania ruchem podlegają ograniczeniom określonym w tym 
przepisie. Struktura tych uregulowań obejmuje podstawową zasadę równego traktowania i niedys-
kryminacji oraz ramy dla stosowania tzw. odpowiednich środków zarządzania ruchem oraz środków 
wykraczających poza środki odpowiednie, które dalej będą określane jako „środki wyjątkowe”. 

1. Odpowiednie środki zarządzania ruchem

Obowiązek równego traktowania ruchu wzmocniony został wymaganiem, aby następowało 
to bez dyskryminacji. Zasada równego traktowania ma charakter pozytywny, określa sposób po-
winnego zachowania. Powstrzymanie się od dyskryminacji dotyczy tego samego aspektu działań 
dostawcy, ale opisanego w sposób negatywny, w postaci zakazu zachowania dyskryminacyjnego. 
Dlatego sformułowanie o traktowaniu wszystkich transmisji danych (ruchu) równo, bez dyskrymi-
nacji należy traktować jako jeden obowiązek, odpowiednio dookreślony (por. Śledzińska-Siemion, 
2011, s. 42). Wytyczne BEREC wyraźnie wskazują, że wymóg równego traktowania nie oznacza, 
iż każdy użytkownik końcowy będzie korzystał z takiej samej jakości usługi. Zdaniem BEREC 
wymóg równego traktowania jest zachowany mimo różnych opóźnień oraz ich zmienności, jeżeli 
tylko pakiety są przesyłane niezależnie od tego, kto jest nadawcą i odbiorcą oraz od rodzaju do-
starczanej lub wykorzystywanej zawartości. 

Zakaz ograniczania transmisji danych (ruchu) należy interpretować jako element równego 
traktowania i niedyskryminacji ze względu na wskazane w przepisie cechy ruchu. Nie wolno 
ograniczać ruchu w zależności od jego nadawcy lub odbiorcy, a także udostępnionych lub wy-
korzystywanych treści, aplikacji lub usług, względnie wykorzystywanych urządzeń końcowych. 
Zakaz ingerencji oznacza niedopuszczalność interweniowania w transmisję danych na podstawie 
wskazanych wyżej cech tych danych. 

Obowiązek zapewnienia równości, zakaz dyskryminacji, ograniczania ruchu i ingerencji w ruch 
muszą być interpretowane w związku z akapitem drugim w ust. 3, który legalizuje odpowiednie środ-
ki zarządzania ruchem. Aby środki te mogły być uznane za odpowiednie, muszą być przejrzyste, 
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niedyskryminacyjne i proporcjonalne oraz nie mogą być podyktowane względami handlowymi, lecz 
muszą opierać się na obiektywnych różnicach w wymogach dotyczących technicznej jakości usług 
w zakresie określonych kategorii ruchu. Środki takie nie obejmują monitorowania konkretnych treści 
i nie mogą być utrzymywane dłużej, niż jest to konieczne. Główny problem, jaki stara się rozwiązać 
prawodawca unijny w przepisach o zarządzaniu ruchem dotyczy rozdzielenia tych środków zarządza-
nia ruchem, które są konieczne do prawidłowego działania sieci i usług od środków, które naruszają 
otwartość Internetu. Wyróżniona w tym celu kategoria „odpowiednich środków zarządzania ruchem” ma 
wspierać efektywne wykorzystywanie zasobów sieciowych i optymalizację ogólnej jakości transmisji, 
co ma być odpowiedzią na obiektywne różnice w wymogach dotyczących technicznej jakości usług 
w zakresie określonych kategorii transmitowanych danych. Ponieważ te same środki techniczne mogą 
być wykorzystane do celów aprobowanych przez prawodawcę unijnego oraz do celów sprzecznych 
z ideą otwartości Internetu, to wyróżnienie środków „odpowiednich” wymaga zastosowania dodatko-
wych kryteriów i ocen przewidzianych rozporządzeniem. Powinny one być „przejrzyste, niedyskry-
minacyjne i proporcjonalne”. Istotne jest również to z jakich powodów są wprowadzane. Nie mogą 
być podyktowane względami handlowymi, a powinny się opierać jedynie na obiektywnych różnicach 
w wymogach dotyczących technicznej jakości usług w zakresie ogólnych kategorii ruchu. Jak wyni-
ka z wytycznych BEREC, ciężar dowodu, iż środek jest uzasadniony spoczywa na dostawcy usługi. 

Motyw 9 rozporządzenia potwierdza, że zakaz stosowania środków dyskryminacyjnych nie 
uniemożliwia stosowania środków zarządzania ruchem wprowadzających rozróżnienie pomię-
dzy obiektywnie różnymi kategoriami ruchu ze względu na wymaganą jakość techniczną usług. 
Rozporządzenie nie przeprowadza kategoryzacji ruchu ze względu na wymaganą jakość tech-
niczną usług, a jedynie wskazuje niektóre cechy technicznej jakości usług, które mogą wpływać 
na wynik takiej kategoryzacji. Zadaniem przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest dokonanie 
takich rozróżnień, natomiast ich wynik i zastosowane środki zarządzania poszczególnymi kate-
goriami ruchu podlegają ocenie regulatora. Wytyczne BEREC tytułem przykładu wskazują grupę 
aplikacji wymagających obsługi w czasie rzeczywistym, które nie tolerują wysokich opóźnień. 
Inną grupę tworzą tradycyjne usługi internetowe, takie jak usługa poczty elektronicznej, usługa 
transmisji plików oraz usługa www, które nie wymagają obsługi w czasie rzeczywistym (no real 
time) i stosunkowo dobrze tolerują opóźnienia w transmisji pakietów, ale niekiedy (np. poczta 
elektroniczna) wymagają niskiego poziomu strat pakietów. 

Zakazowi monitorowania konkretnych treści poświęcono cały motyw 10. Wynika z niego, że 
odpowiednie zarządzanie ruchem nie może polegać na stosowaniu technik umożliwiających mo-
nitorowanie konkretnych treści w ramach danych transmitowanych za pomocą usługi dostępowej. 
Widoczne jest, że prawodawca unijny przypisuje szczególne znaczenie temu zakazowi. Celem 
tego zakazu jest ochrona podstawowych wolności obywatelskich związanych z gromadzeniem 
i rozpowszechnianiem informacji. 

2. Wyjątkowe środki zarządzania ruchem

Rozporządzenie przewiduje sytuacje szczególne wymagające niestandardowych przed-
sięwzięć. Takie działania, jak blokowanie, spowalnianie, zmienianie, ograniczanie, pogarszanie 
jakości lub faworyzowanie określonych treści, aplikacji lub usług, lub szczególnych ich kategorii 
nie są dozwolone, chyba że następuje to w wyniku zastosowania środków wyjątkowych, w celu 
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zapobieżenia działalności nielegalnej, na podstawie wyraźnego przepisu prawa, wyroku lub de-
cyzji, jest niezbędne do zapewnienia integralności lub bezpieczeństwa sieci, usług i urządzeń 
użytkowników albo ma zapobiec przeciążeniom sieci (art. 3 ust. 3, akapit 3, lit. a-c). 

Pierwszy wyjątek dopuszczający stosowanie środków wyjątkowych dotyczy przeciwdziałania 
prowadzeniu nielegalnej działalności w sieci, gdy jest to konieczne do zapewnienia zgodności 
z prawem UE, prawem krajowym opartym na prawie UE, orzeczeniami sądowymi lub decyzjami 
organów publicznych wykonującymi przepisy unijne lub krajowe. Obiektem przeciwdziałania może 
być zatem nielegalna zawartość zlokalizowana w urządzeniach przyłączonych do zakończeń 
sieci (np. pornografi a dziecięca), a także nielegalne wykorzystanie transmisji do udostępniania 
zawartości (np. nielegalne udostępnianie fi lmów). 

Środki wyjątkowe dotyczące integralności i bezpieczeństwa sieci, usług i urządzeń końcowych 
są stosowane obok dotychczasowych działań przewidzianych w rozdziale IIIa dyrektywy ramowej, 
poświęconych sprawom bezpieczeństwa i integralności sieci oraz usług. W ramach implemen-
tacji tych postanowień do prawa telekomunikacyjnego wprowadzono dział VIIa (art. 175–175e) 
dotyczący tych zagadnień. 

Niewątpliwie większe praktyczne znaczenie mają środki wyjątkowe zapobiegające przecią-
żeniom sieci i łagodzące ich skutki. Kwestia przeciążeń sieci została uregulowana w akapicie 3 
lit. c i obszernie omówiona w motywie 15 rozporządzenia. Rozporządzenie reguluje sprawę 
zapobiegania „grożącym przeciążeniom”, łagodzenie skutków przeciążenia „wyjątkowego lub 
tymczasowego” oraz określa ogólny warunek tych działań w postaci równego traktowania rów-
noważnych rodzajów transferu danych. Przeciążenie powinno być przejściowym stanem sieci. 
Rozporządzenie nie przewiduje sytuacji, w której stosowane są środki przeciwdziałające stałym 
przeciążeniom sieci. Rozporządzenie wyróżnia szczególny rodzaj przeciążeń, jakimi są przecią-
żenia tymczasowe. Defi nicję przeciążeń tymczasowych zawiera motyw 15, zgodnie z którym są 
to konkretne krótkotrwałe sytuacje, w których nagły wzrost liczby użytkowników w stosunku do 
liczby użytkowników regularnych lub nagły wzrost zapotrzebowania na określone treści, aplikacje 
lub usługi, może doprowadzić do przekroczenia zdolności przesyłowej niektórych elementów sieci 
oraz sprawić, że pozostała część sieci będzie mniej reaktywna. Zasadniczą cechą przeciążeń 
tymczasowych jest to, że są one, przynajmniej częściowo, przewidywalne. Dostawca usługi do-
stępowej ma możliwość zidentyfi kowania ogniw lub obszarów sieci, które najbardziej są narażone 
na takie przeciążenia. Cechą przeciążeń wyjątkowych, zgodnie z motywem 15, jest to, że są one 
nieprzewidziane i nieuniknione. Możliwe przyczyny takich sytuacji obejmują awarie techniczne, 
takie jak przestój w świadczeniu usługi z powodu uszkodzenia kabla lub innych elementów infra-
struktury, nieplanowane zmiany w routingu danych lub duży wzrost transmisji danych w sieci ze 
względu na sytuacje nadzwyczajne lub inne okoliczności poza kontrolą dostawców usług dostę-
pu do Internetu. Powtarzające się i długotrwałe przeciążenia sieci, które nie mają ani charakteru 
wyjątkowego, ani tymczasowego, nie powinny być objęte tym wyłączeniem, a raczej powinny być 
usuwane poprzez zwiększenie przepustowości sieci.

Konieczność stosowania środków wyjątkowych będzie oceniana w różnym trybie, gdyż oko-
liczności istotne dla takiej oceny mają różny charakter. Konieczność zapewnienia zgodności dzia-
łalności prowadzonej w sieci z aktami prawnymi, decyzjami i wyrokami będzie oceniana w związku 
z ustanawianiem obowiązków dotyczących takiej aktywności przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. 
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Środki utrzymujące integralność i bezpieczeństwo sieci, usług i urządzeń końcowych będą oce-
niane na gruncie rozporządzenia, w przypadku powstania sporów co do ich zasadności. Podobny 
charakter będzie miała ocena konieczności zastosowania takich środków w celu zapobieżenia 
lub łagodzenia skutków przeciążeń sieci. 

Środki wyjątkowe mogą być stosowane tylko wówczas, gdy jest to konieczne. Będzie to 
uzależnione nie tylko od utrzymywania się okoliczności uzasadniających stosowanie środków 
wyjątkowych, ale także od możliwości technologicznych zapobiegania tym zjawiskom. 

Środki wyjątkowe mogą polegać w szczególności na blokowaniu lub spowalnianiu ruchu. 
Blokowanie ruchu oznacza blokowanie pakietów konkretnej treści, aplikacji lub usługi, względnie 
określonej kategorii takiej zawartości na podstawie założonych kryteriów stanowiących podstawę 
kategoryzacji ruchu. Spowalnianie ruchu oznacza celową redukcję przepływności zapewnianej 
konkretnej treści, aplikacji lub usłudze albo określonej kategorii takiej zawartości. Nie można także 
wykluczyć stosowania innych środków zakazanych jako środki odpowiednie, ale dopuszczonych 
jako środki wyjątkowe. Zakaz monitorowania konkretnych treści przy stosowaniu odpowiednich 
środków zarządzania ruchem, zawarty w ust. 3 akapit 2, nie obowiązuje w odniesieniu do stosowa-
nia środków wyjątkowych. Szczególnie w przypadku środków wyjątkowych stosowanych w związ-
ku z wymogiem legalności (lit. a), środki muszą być skierowane przeciwko konkretnym treściom. 

Wyjątkowe środki zarządzania ruchem mogą być stosowane tylko w przypadkach, gdy jest 
to konieczne i jedynie tak długo, jak jest to konieczne. Różne przyczyny stosowania środków 
wyjątkowych powodują, że okres ich stosowania może być bardzo zróżnicowany. Na przykład, 
zapewnienie legalności może wymagać permanentnego stosowania środków, o ile nielegalna 
działalność w sieci ma charakter trwały. 

VII. Wymagania dotyczące umów i ochrony 
przed nienależytym wykonaniem usługi

Nowe wymagania dotyczące zawartości umów o świadczenie usługi dostępu do Internetu, 
zawarte w art. 4 ust. 1 rozporządzenia, obejmują jasne i zrozumiałe wyjaśnienie: 
a) w jaki sposób środki zarządzania ruchem mogłyby wpłynąć na jakość usług dostępu do 

Internetu, prywatność użytkownika końcowego i ochronę danych osobowych;
b) w jaki sposób limity ilości danych, prędkość oraz inne parametry jakości usług mogą w praktyce 

wpłynąć na usługi dostępu do Internetu, a w szczególności na korzystanie z treści, aplikacji 
i usług;

c) w jaki sposób usługi specjalistyczne, z których korzysta użytkownik końcowy, mogłyby w prak-
tyce wpłynąć na usługi dostępu do Internetu;

d) dotyczące minimalnych, zwykle dostępnych, maksymalnych i deklarowanych prędkości po-
bierania i wysyłania danych w sieci stacjonarnej lub dotyczące szacunkowych maksymalnych 
i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych w sieci ruchomej oraz tego, w jaki 
sposób znaczne odstępstwa od odpowiednich deklarowanych prędkości pobierania i wysy-
łania danych mogłyby wpływać na korzystanie przez użytkowników końcowych z ich praw 
określonych w art. 3 ust. 1;

e) jakie środki ochrony prawnej przysługują konsumentowi zgodnie z prawem krajowym 
w przypadku jakichkolwiek stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy 
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faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu pod względem prędkości lub innych 
parametrów jakości usługi a wykonaniem opisanym zgodnie z treścią tego przepisu.
Wymagane jest włączenie do umowy wszystkich powyższych informacji, a ponadto publi-

kowanie ich przez dostawcę. Rodzaj tych informacji wskazuje, iż mają one zagwarantować po-
tencjalnemu użytkownikowi końcowemu już w fazie przedkontraktowej odpowiednie warunki do 
podjęcia decyzji co do wyboru oferty i zawarcia umowy zgodnej z jego interesami i preferencjami. 
Część z tych postanowień, które informują potencjalnego użytkownika końcowego o sposobie 
wykonywania usługi i jej funkcjonalności, może być następnie wykorzystywana do egzekwowania 
oczekiwanego sposobu funkcjonowania usługi. 

Rozporządzenie odnosi wymogi dotyczące zawartości do umowy, ale nie ulega wątpliwości, 
że pojęcie umowy obejmuje również wzorce umowne stosowane zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami krajowymi. W zależności od tych przepisów wymagania określone w art. 4 ust. 1 rozpo-
rządzenia mogą być zrealizowane również poprzez odpowiednie ukształtowanie treści wzorców 
umownych, takich jak regulaminy, cenniki, warunki promocji itp. 

Niewątpliwie największe konsekwencje praktyczne będzie miał wymóg wskazywania użyt-
kownikowi kilku rodzajów prędkości charakteryzujących usługę, gdyż dane te będą mogły być 
podstawą zarzutów o nienależyte wykonanie usługi. W art. 4 ust. 1 lit. d jest mowa o minimalnych, 
zwykle dostępnych, maksymalnych i deklarowanych prędkościach w sieci stacjonarnej oraz sza-
cunkowych maksymalnych i deklarowanych prędkościach w sieciach ruchomych. 

Prędkość minimalna to najniższa wartość dotycząca prędkości, jaką dostawca usługi zobo-
wiązuje się zapewnić użytkownikowi końcowemu. Powinna być ona określona w umowie oraz 
opublikowana przez dostawcę. Prędkość minimalna nie jest najniższą wartością, jaką dostawca 
w ogóle zapewnia, lecz najniższą wartością w ramach danej umowy. Ponieważ dostawca z regu-
ły ma w swojej ofercie usługi o różnym poziomie jakościowym, to dla każdego z tych poziomów 
może wyznaczyć odrębnie prędkość minimalną. Prędkość faktycznie zapewniana nie powinna 
w zasadzie nigdy spadać poniżej ustalonej prędkości minimalnej. Wyjątki od tej zasady, jak 
wskazują wytyczne BEREC, są jednak stopniowalne. Prędkość minimalna nie dotyczy w ogóle 
przypadku, w którym świadczenie usługi dostępowej ulega przerwaniu. Prędkość faktyczna nie 
powinna spadać poniżej prędkości minimalnej znacząco, trwale lub regularnie. Wytyczne BEREC 
wskazują na możliwość ustalenia przez regulatora wymogu, aby prędkość minimalna pozostawała 
w uzasadnionej relacji do prędkości maksymalnej. Regulator mógłby przykładowo ustalić, iż pręd-
kość minimalna nie może być niższa niż określona wartość procentowa prędkości maksymalnej. 

Prędkość maksymalna jest prędkością, która powinna być możliwa do osiągnięcia w sieci 
dostawcy usługi, w ramach usługi nabytej przez użytkownika końcowego. Nie jest to prędkość, 
która w ogóle może być uzyskana w jego sieci, lecz usługa potencjalnie dostępna dla danej ka-
tegorii jakościowej usługi. Wytyczne BEREC wskazują, że osiągnięcie prędkości maksymalnej 
powinno być możliwe co najmniej raz w ciągu dnia. Prędkość zwykle dostępna to prędkość, której 
zgodnie z wytycznymi BEREC użytkownik końcowy powinien oczekiwać przez większość czasu 
korzystania z usługi. Oznacza to, że prędkość zwykle dostępna ma podstawowe znaczenie dla 
realizacji interesów użytkownika końcowego. Taką ocenę prędkości zwykle dostępnej potwierdza 
motyw 18 rozporządzenia. Motyw ten wskazuje na konieczność poinformowania użytkownika 
w umowie o prędkości, jaką dostawca jest w stanie faktycznie zapewnić. To określenie zostało 
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powiązane z prędkością zazwyczaj dostępną, będącą jedynym rodzajem prędkości, której w mo-
tywie 18 poświęcono odrębne wyjaśnienie. Jest to „prędkość, jakiej użytkownik końcowy może 
oczekiwać w większości przypadków podczas korzystania z usługi”. W przypadku tej prędkości 
BEREC wyraźnie zaznacza, że powinna być ona określona postaci liczbowej. Ustalona w umowie 
liczbowo prędkość jest jednym z wymiarów prędkości zwykle dostępnej. Drugi wymiar tej prędkości 
powinien wskazywać procentową dostępność tej szybkości w ustalonym okresie, którym mogą 
być godziny szczytowego obciążenia sieci lub okres całego dnia. 

Prędkość „deklarowana” w polskiej wersji językowej rozporządzenia, odpowiada pojęciu prędko-
ści reklamowanej (ang. advertised, niem. beworbene, fr. annoncé) w innych wersjach reklamowych. 
Również wytyczne BEREC podkreślają reklamowe czy marketingowe źródło ustaleń dotyczących 
tej prędkości. BEREC stwierdza, że jest to prędkość podawana w komunikatach handlowych, 
w tym w reklamie i marketingu dotyczącym promocji ofert usług dostępowych. Postanowienia 
rozporządzenia dotyczące prędkości deklarowanych (reklamowanych) nie oznaczają, zdaniem 
BEREC, że dostawca ma obowiązek reklamowania oferowanych prędkości. 

W sieciach ruchomych przewidziano dwa rodzaje prędkości. Szacunkowa prędkość maksy-
malna powinna być określona w umowie oraz podana w informacji publikowanej przez dostawcę. 
Określenie tej prędkości powinno umożliwić użytkownikowi końcowemu zrozumienie, jaka jest 
możliwa realistycznie do osiągnięcia prędkość maksymalna w różnych lokalizacjach, z uwzględ-
nieniem różnych, realnych okoliczności faktycznych korzystania z usługi. Szacunkowa prędkość 
maksymalna może być wskazywana oddzielnie dla różnych technologii sieciowych, które mają 
wpływ na prędkość transmisji uzyskiwaną przez użytkownika końcowego. Należy także uświado-
mić użytkownikom, iż na prędkość uzyskiwaną ma wpływ rodzaj wykorzystywanego urządzenia 
końcowego. Prędkość deklarowana (reklamowana) w sieci ruchomej, określona w umowie, po-
winna odzwierciedlać prędkość, jaką dostawca usługi jest w stanie realistycznie zapewnić użyt-
kownikom. Choć jak podkreśla BEREC, wymagania dotyczące przejrzystości ustaleń dotyczących 
prędkości usługi dostępowej w sieci ruchomej są niższe niż w przypadku sieci stacjonarnej, to 
ustalenia dotyczące prędkości deklarowanej (reklamowanej) powinny pozwalać potencjalnemu 
użytkownikowi na dokonanie wyboru opartego na odpowiedniej informacji. 

VIII. Dochodzenie odpowiedzialności z powodu nienależytej 
jakości usługi

Rozporządzenie istotnie poprawia sytuację konsumenta, który zamierza dochodzić odpo-
wiedzialności dostawcy z powodu nienależytej jakości usługi. Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporzą-
dzenia, wszelkie stałe lub regularnie powtarzające się istotne rozbieżności pomiędzy faktycznym 
wykonaniem usługi dostępu do Internetu pod względem prędkości lub innych parametrów jakości 
usługi a wykonaniem określonym w umowie, w przypadku gdy odnośne fakty zostały ustalone 
za pomocą mechanizmu monitorowania certyfi kowanego przez krajowy organ regulacyjny – 
uznawane są za nienależyte wykonanie do celów uruchomienia środków ochrony prawnej przy-
sługujących konsumentowi zgodnie z prawem krajowym. Największą nowością jest możliwość 
dowodzenia okoliczności nienależytego wykonania umowy za pomocą certyfi kowanego mecha-
nizmu monitorowania przewidzianego w tym przepisie. Odpowiedzialność dostawcy jest wpraw-
dzie uwarunkowana wykazaniem, że naruszenia są stałe lub regularne oraz że są istotne, ale 
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możliwość skorzystania z mechanizmu ustalania jakości niewątpliwie znacznie poprawia sytuację 
użytkownika. 

Przepis ust. 4 ogranicza zakres zastosowania certyfi kowanego mechanizmu do wykazywa-
nia rozbieżności dotyczących wykonania usługi „pod względem prędkości lub innych parametrów 
jakości usługi”. Nie ogranicza to jednak możliwości kwestionowania naruszeń innych parametrów 
jakości usługi określonych w umowie. W świetle tego przepisu przeznaczenie certyfi kowanych 
mechanizmów monitorowania jakości jest związane z ustalaniem faktów istotnych dla oceny 
zgodności faktycznego wykonania usługi z wykonaniem należytym, określonym w umowie. Status 
certyfi kowanego mechanizmu monitorowania jakości jest przyznawany w wyniku certyfi kacji do-
konywanej przez regulatora. Opracowanie i przygotowanie mechanizmu może być inicjatywą 
dowolnego podmiotu. Wytyczne BEREC potwierdzają, że mechanizmy monitorowania certyfi ko-
wane przez krajowy organ regulacyjny mogą być eksploatowane przez dostawców usług łączności 
elektronicznej, w tym dostawców usług dostępowych, organizacje zrzeszające przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, organizacje konsumenckie, organy państwowe lub jednostki samorządu 
terytorialnego. Pewną słabością całej koncepcji, uwypukloną w wytycznych BEREC, jest brak 
po stronie państw członkowskich i ich organów regulacyjnych nie tylko obowiązku zapewnienia 
certyfi kowanego mechanizmu monitorowania jakości, ale nawet ustanowienia samej procedury 
certyfi kowania mechanizmów wypracowanych przez inne podmioty. 

Regulator może uruchomić własny mechanizm monitorowania jakości usług. Mechanizm 
stosowany przez organ regulacyjny nie wymaga certyfi kacji. Zgodnie z wytycznymi BEREC, me-
chanizm stosowany przez regulatora uznaje się za mechanizm certyfi kowany w rozumieniu art. 
4 ust. 4, choć przepis rozporządzenia przewiduje określone skutki dowodowe tylko dla mechani-
zmów certyfi kowanych. 

UKE ogłosił, iż zamierza złożyć zamówienie publiczne na zaprojektowanie, zrealizowanie 
i wdrożenie systemu monitorowania jakości usługi dostępu do Internetu7. Badanie jakości usługi 
dostępu do Internetu będzie opierało się na teście inicjowanym z urządzenia końcowego użyt-
kownika w relacji z serwerem testowym zlokalizowanym w punkcie wymiany ruchu. System ma 
umożliwiać wyznaczanie wartości wskaźników jakości usługi w zakresie: prędkości pobierania 
danych, prędkości wysyłania danych, opóźnienia pakietów, zmienności opóźnienia pakietów (jit-
ter), stopy utraty pakietów i może być uzupełniony o dodatkowe wskaźniki. System ma rejestro-
wać parametry urządzenia końcowego i środowiska użytkownika mające wpływ wyniki pomiarów, 
takie jak: data pomiaru, lokalizacja użytkownika, nazwa operatora sieci, adres IP, wykorzystanie 
NAT, wykorzystana technologia dostępu (WiFi, sieć ruchoma, Ethernet itp.), parametry radiowe 
(poziom i jakość sygnału) i obciążenie procesora urządzenia końcowego. System powinien umoż-
liwiać rejestrację konta przez użytkownika końcowego, gromadzić, przechowywać i udostępniać 
dane pochodzące z przeprowadzonych testów, a także zapewniać dane zbiorcze dla UKE. Dla 
użytkowników końcowych ma być przygotowana aplikacja testowa dostępna dla platform stacjo-
narnych z poziomu przeglądarki, a dla platform mobilnych aplikacja instalowana na urządzeniu 
końcowym użytkownika działająca pod kontrolą systemów Android, iOS i Windows, udostępniana 
przez UKE w ofi cjalnych sklepach dystrybuujących aplikacje dla tych systemów operacyjnych. 
Aplikacja ma umożliwiać rejestrację konta użytkownika, przeprowadzenie testu, a zarejestrowanemu 

7 Komunikat UKE z 22.06.2016. Pozyskano z: www.uke.gov.pl.
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użytkownikowi przegląd historii wykonanych testów, wygenerowanie raportu z testów i udostęp-
nienie go stronie trzeciej (np. regulatorowi). 

Z art. 4 ust. 4 wynika, że szczególne skutki dowodowe związane z ustaleniem faktów doty-
czących jakości usługi za pomocą certyfi kowanego mechanizmu monitorującego dotyczą jedynie 
konsumentów w zakresie korzystania przez nich ze środków ochrony prawnej zgodnie z prawem 
krajowym. To zawężające uregulowanie dotyczące skutków dowodowych zastosowania certyfi ko-
wanego mechanizmu monitorującego nie ogranicza możliwości jego wykorzystania przez podmioty 
inne niż konsumenci oraz w celach innych niż dochodzenie roszczeń. Ani z rozporządzenia, ani 
z wytycznych BEREC nie wynika jakakolwiek przesłanka przemawiająca za zakazem korzystania 
z certyfi kowanego mechanizmu monitorowania przez innych użytkowników końcowych niż tylko 
konsumenci. Mogą zatem z niego korzystać nie tylko osoby fi zyczne będące konsumentami, lecz 
także pozostałe osoby fi zyczne oraz wszelkiego rodzaju jednostki organizacyjne korzystające 
z usług dostępowych. 

Postanowienie art. 4 ust. 4 wprowadza nową sytuację prawną w zakresie egzekwowania 
odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi dostępu do Internetu. Na gruncie wcześniej-
szego prawa wynik pomiarów za pomocą systemu monitorowania zapewnianego przez organ 
regulacyjny był poddawany w postępowaniach sądowych ocenie w taki sam sposób, jak każdy 
inny dowód. Sformułowanie zawarte w ust. 4, zgodnie z którym „odnośne fakty” ustalone za po-
mocą certyfi kowanego mechanizmu monitorowania „uznawane są za nienależyte wykonanie” 
oznacza domniemanie, iż wynik takiego pomiaru jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Taki efekt 
domniemania zawartego w ust. 4 jest bardzo bliski domniemaniu, jakie przysługuje dokumentom 
urzędowym, które stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone (art. 6 k.p.a.). 
Tego rodzaju domniemanie jest wzruszalne i można je obalić za pomocą dowodu przeciwnego, 
m.in. wyników pomiarów przeprowadzonych przy użyciu innych mechanizmów certyfi kowanych. 
Ponieważ do ustalenia tego samego stanu faktycznego w zakresie jakości usługi można zasto-
sować różne mechanizmy monitorowania, w tym mechanizm eksploatowany przez regulatora, 
to wyniki ustalone za pomocą takich mechanizmów mają taką samą wartość dowodową. Wyniki 
pomiarów objęte domniemaniem zgodności ze stanem rzeczywistym nie prowadzą bezpośrednio 
do stwierdzenia nienależytego wykonania usługi. Nienależyte wykonanie usługi wymaga bowiem 
dodatkowo stwierdzenia, iż rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym ustalonym za pomocą 
mechanizmu monitorowania a stanem określonym w umowie miały charakter stały lub regularny 
oraz że były istotne.
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Streszczenie 
W artykule podjęto próbę określenia relacji zachodzących między zjawiskiem deregulacji sektora 
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spójne, porównywalne dane statystyczne co do zmiennych ekonomicznych w zakresie deregulacji 
i kondycji ekonomicznej. Celem artykułu jest uzyskanie, na podstawie analizy danych liczbowych, 
odpowiedzi na pytanie badawcze: czy dojrzałość reżimu regulacyjnego w sektorze telekomunika-
cyjnym przekłada się na skalę deregulacji sektora?
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I. Wprowadzenie

Pomiar efektywności funkcjonowania sektora publicznego, a regulacji w szczególności, pozo-
staje wciąż otwartym polem badawczym. Waga tego problemu wzrasta istotnie wraz z nasileniem 
się dynamiki i złożoności procesów społeczno-gospodarczych. Delegowanie uprawnień przez 
polityków do niezależnych instytucji publicznych zwiększa elastyczność decyzyjną oraz podnosi 
efektywność decyzji publicznych. W regulacjach sektorowych, w ramach których można zaob-
serwować przesuwanie coraz większej odpowiedzialności na podmioty regulowane, zakłada się 
istnienie dużych możliwości zwiększania efektywności. 

Gdyby przyjąć, że wykorzystanie chociażby nowych technologii komunikacyjnych ograni-
czane jest jedynie ludzką wyobraźnią, to naturalna potrzeba reformułowania modeli biznesowych 
warunkuje cel istnienia większości organizacji. W tak intensywnie zmieniających się uwarunkowa-
niach gospodarczych skuteczna regulacja jawi się jako szczególny typ imperatywu efektywności 
mechanizmów społecznych, możliwego do rozpatrywania między innymi w świetle procesu neu-
tralizowania rezultatów rozbieżności interesu przedsiębiorstwa i konsumenta. 

Kontrole regulacyjne, sprowadzające się do monitorowania maksymalnych poziomów cen, 
minimalnych poziomów jakości i warunków dostępu do wspólnej sieci generują wewnętrzną po-
trzebę dostosowań. Głównym motywem dostrajania systemu regulacji jest potrzeba budowania 
między rządem a inwestorem atmosfery sprzyjającej wzajemnemu zaufaniu oraz powstawaniu 
nowych inwestycji. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu wzajemnej wiarygodności ma prowadzić 
z jednej strony, do powstania silniejszych bodźców do nowych inwestycji w procesie pomnażania 
dobrobytu obecnych i przyszłych konsumentów usług, z drugiej zaś – do zabezpieczania kon-
sumentów przed przejawami praktyk monopolistycznych, w tym braku aktywności operatorów 
w usprawnianiu i poszerzaniu asortymentu usługowego.

Wysoka dynamika i kompleksowość zmian gospodarczych nakazuje skoncentrować proble-
matykę reform regulacji na istocie przedmiotu regulacji (Brown i in., 2006, s. 7). Skuteczna regu-
lacja warunkowana jest przede wszystkim ścisłym określeniem jej przedmiotu. Krótkie cykle życia 
produktów i usług, globalny charakter dóbr, spadające koszty transakcyjne, rozbudowane możli-
wości uchylania się od kontroli intensyfi kują asymetryczność warunków informacyjnych, w jakich 
funkcjonują podmioty gospodarcze. Takie cechy otoczenia gospodarczego powodują, że tempo 
zmian przedmiotu regulacji daleko wykracza poza możliwości zmian tempa reakcji regulatora 
(Garbicz, 2011, s. 58). Wiarygodność (credibility), zgodność z prawem (legitimacy), przejrzystość 
(transparency) konstytuują (meta)zasady skutecznych systemów regulacyjnych (Brown i in. 2006). 

W celu ukazania problematyki regulowania sektorowego w warunkach silnej kompleksowo-
ści i dynamiki zmian konieczne jest zastosowanie w odniesieniu do sektora telekomunikacyjnego 
takich pojęć, jak: 
– deregulacja, 
– reżim regulacyjny, 
– dojrzałość reżimu regulacyjnego, 
– efektywność regulacyjna. 

Deregulacja sektora telekomunikacyjnego oznacza istotne uproszczenie reguł rządzących 
zachowaniem danych podmiotów rynkowych, nakierowane bezpośrednio na kształtowanie się 
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swobody działania sił rynkowych. Deregulacja jest procesem, który jest daleki od zniesienia 
prawa. W tym kontekście prawo jest umacniane w obszarze zabezpieczania wolnej konkurencji. 
Deregulacja bezsprzecznie oznacza wzrost efektywności regulacyjnej, w ramach takich zjawisk, 
jak zwiększenie dojrzałości podmiotów regulacji, wzrost zaufania pomiędzy podmiotami rynkowymi 
oraz współregulowanie deregulowanej działalności. 

Efektywność regulacyjna określa stopień zbieżności interesu konsumenta i producenta. W 
łączności elektronicznej może być ona postrzegana przez pryzmat efektywności systemu regula-
cyjnego/otoczenia regulacyjnego czy efektywności regulatora. O stopniu efektywności regulacyjnej 
mogą świadczyć wyniki rynku i całego sektora. Odpowiednio wyższe poziomy inwestycji, silniejsza 
penetracja sieci, szybszy postęp technologiczny i nasycenie innowacjami odzwierciedlone w stan-
dardzie świadczonych usług oraz niższe ceny obrazują w dużej mierze efektywność regulacyjną. 
Efektywna regulacja odpowiada za optymalizowanie wartości dodanej sektora w długim okresie. 
Stąd, efektywność regulacyjna jest spójna ze strategicznym podejściem do alokowania lokalnych 
zasobów sektorowych, w tym do jakości relacji między interesariuszami w sektorze, do procesu 
optymalizacji wartości rynków świadczenia usług. 

Reżim regulacyjny sprowadza się do form wywierania wpływu z poziomu zarządzania syste-
mowego, obejmujących zestaw zasad i norm (system) mających na celu regulację działań rządu 
i innych instytucji (regulatora, organu antymonopolowego) oraz ich interakcje ze społeczeństwem. 

Dojrzałość reżimu regulacyjnego oznacza zdolność ukonstytuowanych instytucji do trans-
parentnego, spójnego, elastycznego, ciągłego, efektywnego pod względem kosztowym inkorporo-
wania kluczowych danych sektorowych do nadawania podejmowanym działaniom regulacyjnym 
operacyjnej funkcjonalności i strategicznej przewidywalności. Ważną podwaliną skutecznego 
wykorzystania tych danych na potrzeby rozwojowe sektora jest spójne podejście, sprowadzające 
się w dużej mierze do scentralizowanego otoczenia operacyjnego zdolnego do rzetelnego zarzą-
dzania danymi sektorowymi. Zwiększanie się zakresu i kompleksowości wymogów regulacyjnych 
pociąga za sobą dodatkowo gotowość do ciągłego poszerzania i pogłębiania analiz danych tak, 
aby wychodziły one naprzeciw regułom zarówno bieżącym, jak i antycypowanym. Pomiar dojrza-
łości reżimu regulacyjnego w sektorze zostanie przeprowadzony za pomocą interpretacji poziomu 
wskaźnika Regulatory Management Practice. Skala deregulacji zostanie zobrazowana za pomocą 
poziomu oraz tempa zmian obciążeń regulacyjnych ukazywanych wskaźnikiem Sector Regulation 
(Network Sector Regulation Indicators).

Pytanie badawcze postawione na potrzeby niniejszej analizy brzmi: czy dojrzałość reżimu 
regulacyjnego w sektorze telekomunikacyjnym przekłada się na skalę deregulacji sektora?

Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza z nich wprowadza pojęcie infra-
struktury regulacyjnej w sektorze telekomunikacyjnym, druga część ukazuje metodykę prowadzo-
nej analizy. Trzecia zaś, prezentująca wyniki badań, obrazuje relacje między deregulacją sektora 
łączności elektronicznej a kondycją regulacyjną regulatora sektorowego. 

Hipoteza leżąca u podstaw poniższych rozważań dotyczy możliwego, pozytywnego wpływu 
dojrzałości regulacyjnej w sektorze telekomunikacyjnym na skalę deregulacji sektorowej.

Dane, których analiza służy weryfi kacji hipotezy obejmują wszystkie kraje objęte raportami 
OECD w ramach baz Sector regulators (Regulatory management practice) oraz Sector Regulation 
w okresie 2000–2014. 
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II. Infrastruktura regulacyjna w gospodarce
Prywatyzacji i liberalizacji strategicznych sektorów gospodarki (telekomunikacja, energety-

ka, transport) paradoksalnie towarzyszy de facto proces re-regulacji, a nie całkowitej deregulacji 
działalności sektorowej, natomiast rola państwa podlega strukturalnym przemianom, w ramach 
których regulacja konstytuuje się jako główny obszar działalności rządu. Narodowi regulatorzy 
sektorowi powstali w efekcie nasilających się procesów prywatyzacji (telekomunikacji, energetyki), 
liberalizacji, restrukturyzacji, dezintegracji zasiedziałych przedsiębiorstw użyteczności publicznej 
w sektorach infrastrukturalnych, szczególnie tych wrażliwych politycznie/społecznie (Stern, 2006). 
Niezależnie od przyjętej formy działania regulatora (agencja, komisja, organ), stopnia wpływu na 
końcowe decyzje regulacyjne (rola doradcza, szeroka władza do podejmowania decyzji końcowych), 
zakresu przekazanych zadań, stopnia swobody w podejmowaniu decyzji (głównie w odniesieniu 
do problemów nośnych politycznie), powstające od lat 90. XX wieku, a sięgające korzeniami nawet 
lat 30. XX wieku (Balleisen, Brake, 2012), narodowe agendy regulacyjne konstytuują centralny 
element instytucjonalnej konstelacji, na której oparta jest infrastruktura regulacyjna w sektorze 
telekomunikacyjnym1.

Bezprecedensowa ranga regulacji we współczesnych strukturach państwowych, szczególnie 
w krajach Unii Europejskiej, przejawia się w delegowaniu przez rząd (polityków) istotnej części 
swoich uprawnień związanych z funkcjonowaniem kluczowych sektorów do niezależnych instytucji 
regulacji sektorowych – nad którymi nie sprawują bezpośredniej kontroli (Gilardi, 2008). Towarzyszy 
temu nasilanie się obecności innych sił regulacyjnych w postaci koalicji różnych uczestników 
(karierowicze wewnątrz struktur regulatora, politycy, profesjonaliści wrażliwi na różne poziomy 
wynagrodzenia), którzy mają różne motywy i w różny sposób wpływają na proces regulacji, w tym 
graczy wetujących, łagodzących problem wiarygodności i niepewności politycznej (Gilardi, 2008, 
s. 30). Równolegle rozwija się proces przekazywania coraz większej odpowiedzialności za decyzje 
biznesowe operatorom czy przedsiębiorstwom (np. regulacja kosztowa a regulacja bodźcowa) 
(Śliwa, 2014). System regulacyjny na bazie zestawu ustaw i procesów tworzy ramy dające agen-
cji regulacyjnej formalną lub nieformalną kontrolę nad decyzjami operacyjnymi i inwestycyjnymi 
operatorów sektorowych. Agencje regulacyjne za pomocą ustalonego prawa oraz tworzonych czy 
też tworzących się procesów, dążą do formułowania swoich decyzji regulacyjnych. Kluczowa jest 
przy tym zarówno jakość prawa, jak i ukształtowana kultura praktyk operacyjnych narodowych 
regulatorów w procesach ich oddziaływania na kształt sektora (Stern, 2006, s. 78).

Jeśliby infrastrukturę rozumieć jako pewien układ wsparcia działalności wytwórczej2 oraz 
wzajemne relacje między elementami stanowiącymi całość układu, jako jeden z zasobów niebio-
rących bezpośrednio udziału w procesie produkcji, wówczas system regulacyjny można by uznać 
za infrastrukturę regulacyjną. Infrastruktura regulacyjna stanowiłaby wówczas instytucjonalny 
układ wsparcia procesów wytwórczych, będących przedmiotem regulacji. System regulacyjny 
pozostaje typem infrastruktury „miękkiej”, odnoszącej się do instytucji jako ukonstytuowanych 
wzorców zachowań, struktur i mechanizmów porządku społecznego, rządzących zachowaniem 
podmiotów gospodarczych, przeznaczony do wspierania ekonomicznych, zdrowotnych, kulturalnych 
1 Organizacje publiczne wyposażone w uprawnienia regulacyjne. Nie pochodzą one z wyboru społecznego ani nie podlegają bezpośredniej kontroli 
wybieranych w wyborach przedstawicieli społeczeństwa, choć z zasadniczy sposób wpływają na kształt życia społecznego. Niezależne agencje regu-
lacyjne konstytuują nową formę zarządzania rynkiem (market governance); za: (Gilardi, 2008)
2 Na podstawie defi nicji w Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, http://www.slownik-online.pl/.
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i społecznych standardów danego obszaru życia3. Identyfi kowany jest on z pewnym ustalonym 
ładem kształtowanym podług społecznego celu czy kojarzonym wręcz z transcendencją jednostek, 
ich intencjami. Infrastruktura regulacyjna oddziałuje za pomocą zasad, które rządzą zachowaniami 
podmiotów społecznych i gospodarczych4. 

Przekazanie zadań i odpowiedzialności do niezależnych agencji regulacyjnych potwierdziło 
konieczność utrwalania w płaszczyźnie regulacyjnej poczucia silnej wiarygodności między regu-
lującymi a regulowanymi. Waga wiarygodności wzrasta szczególnie w obszarze sektorów dzia-
łających na bazie twardej infrastruktury przeznaczonej dla ludności, z powodu wysokich kosztów 
utopionych, liberalizacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych. W tych warunkach problem 
wiarygodności krytycznie determinuje relacje rząd – inwestorzy. Obok wiarygodności pojawia 
się problem niepewności, który wymusza i określa skalę delegacji zadań regulacyjnych do nie-
zależnych ciał publicznych. Ma ona na celu podniesienie stabilności otoczenia regulacyjnego 
dla sektorowych podmiotów gospodarczych w warunkach zmienności władzy publicznej w kraju. 
Uwarunkowania polityczne przejawiające się istnieniem cyklu politycznego angażują niezależne 
agencje regulacyjne nie tylko do zobowiązywania obecnych, ale i przyszłych władz do podtrzymy-
wania przyjętej linii polityki regulacyjnej. Dodatkowo, istnienie w kraju grup społecznych tzw. veto 
players (podmiotów wetujących) wspomaga proces moderacji zarówno sił kształtujących wiary-
godność, jak i niepewność polityczną (Gilardi, 2008, s. 124–126). 

Jako kluczowy element infrastruktury regulacyjnej, niezależne agencje regulacyjne mają 
charakter służebny, funkcjonują jako całościowy układ – ich części składowe są względem siebie 
bardziej komplementarne niż substytucyjne. Ich działalność obarczona jest wysoką kapitałochłon-
nością, możliwością skokowego generowania kosztów, jest nastawiona na długookresowość po-
dejmowanych decyzji oraz jest niemobilna sektorowo. Odpowiednio ustrukturyzowane agencje 
regulacyjne postrzegane są również jako pośrednicy pomiędzy rządem a regulowanym opera-
torem w obszarze łagodzenia skali asymetrii informacyjnej (Laffont, 2005; Laffont i Tirole, 2000). 

Ekonomika telekomunikacji jednoznacznie wskazuje, że jest to obszar, na którym dobrowolna 
rezygnacja operatorów z możliwości generowania ponadprzeciętnych zysków jest niemożliwa. 
Jedynym sposobem stymulacji obniżania cen jest regulacja (nakazywanie podmiotom pewnych 
zachowań). Źródłem dużych trudności regulacyjnych jest tu silna asymetria informacji występują-
ca między regulatorem a operatorami (głównie zasiedziałymi). Istota relacji między regulatorem 
i regulowanym operatorem kształtowana jest przez stopnień skuteczności w zapewnianiu spójno-
ści między strukturami informacyjnymi regulator-regulowany, formalno-prawnymi ograniczeniami 
regulacyjnymi oraz możliwymi do zastosowania instrumentami regulacji (Laffont i Tirole, 1993, 
s. 14–15; Sappington i Weismen, 1996, s. 23). W dobie infrastrukturalnych wyzwań regulacyjnych 
szczególnym obszarem regulacji staje się regulacja ryzyka, wynikająca szczególnie z braku do-
stępu regulatora do prywatnej informacji podmiotów regulowanych (Bamberger, 2006). 

W ramach infrastruktury regulacyjnej ważną rolę odgrywają współregulacja i samoregulacja. 
Współregulacja i samoregulacja stanowią komplementarne instrumenty regulacyjne, przeważnie 
niebędące alternatywą dla litery „twardego prawa”, ale inkorporowane do wiążących przepisów 
prawnych. Samoregulujące się podmioty gospodarcze przyjmują pewne zasady postępowania 

3 Online Etymology Dictionary; http://www.etymonline.com/index.php?term=infrastructure.
4 “Social institution”, Stanford Encyclopedia of Philosophy (stan na dzień 30.01.2015).
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między sobą, jak i wobec osób trzecich. Wyrażają zgodę co do ich przestrzegania i egzekwowania 
bez zewnętrznych środków przymusu. Współregulacja oparta jest na współpracy między władzami 
publicznymi oraz podmiotami gospodarczymi. W tym mechanizmie regulacji organ regulacyjny 
posiada zwykle uprawnienia w zakresie kontroli czy nawet nakładania kar. Mechanizmy współre-
gulacji i samoregulacji zwiększają swobodę uczestników rynku poprzez uproszczenie przepisów, 
intensyfi kują elastyczność ich działania oraz podnoszą wagę ich współodpowiedzialności. Choć 
wskazuje się również na ograniczenia współregulacji związane z silną zależnością od funkcjonu-
jącego monitoringu i sankcji czy od przestrzegania norm istotnych dla bezpieczeństwa ludności5. 

Kondycja infrastruktury regulacyjnej określa bezpośrednio dojrzałość reżimu regulacyjnego 
w danym sektorze czy gospodarce. 

III. Metodyka badań
Przyjęta metoda badawcza ma na celu wskazanie relacji, jakie mogłyby zachodzić między 

natężeniem procesów deregulacyjnych w sektorze telekomunikacyjnym a stanem infrastruktury 
regulacyjnej, rozumianej tu jako kondycja działania regulatora, która w zasadniczy sposób określa 
dojrzałość sektorowego reżimu regulacyjnego. 

Podstawowe pytanie, na które szukano odpowiedzi brzmiało: jakie relacje obserwuje się 
między dojrzałością reżimu regulacyjnego a skalą deregulacji?

Analiza obejmuje lata 2000–2013 oraz kraje ujęte w bazie Product Market Regulation OECD. 
Źródłem danych statystycznych jest baza Indicators of Product Market Regulation – Sector 
Regulation oraz Sector Regulators (Regulatory Management Practice). Ograniczoność danych 
dla wskaźnika Sector Regulators (Regulatory Management Practice), ze względu na dostępność 
danych jedynie dla roku 2013, zawężają możliwości wyciągania szerszych wniosków. 

Miarą deregulacji jest skala spadków wskaźników regulacji sektorowej dla telekomunikacji 
ujęta w bazie Sector Regulation (Network Sector Regulation Indicators)6. Wskaźniki regulacji uka-
zują poziom i przebieg reform regulacyjnych w wybranych krajach. Im niższy jest zatem poziom 
tego wskaźnika, tym sektor uważa się za bardziej zderegulowany. 

Miarą dojrzałości reżimu regulacyjnego są wskaźniki ujęte w Sector regulators (Regulatory 
management practice). Na wskaźnik kondycji regulatora ogółem składa się poziom niezależności 
regulatora w obrębie instrukcji, kadry czy budżetu, zakres swobody i możliwości działania regu-
latora oraz odpowiedzialność regulatora za podejmowane działania (Beiter i in., 2014). Im niższa 
jest wartość tego wskaźnika, tym kondycja regulatora uważana jest za lepszą. Im regulator jest 
bardziej niezależny, ma większy zakres działania, odpowiada za swoje działania bardziej przed 
społeczeństwem, władzami publicznymi, sądami niż politykami czy operatorami branżowymi, tym 
jego działania postrzegane są jako bardziej dojrzałe. 

Dla wskaźnika Sector Regulation obliczono średnioroczne tempo zmian w latach 2000–2013. 
W ramach dostępnych danych obliczono również współczynniki korelacji dla wybranych zależności. 

Następnie kraje objęte badaniem podzielono na dwie grupy: kraje, dla których wskaźnik Sector 
Regulators (Regulatory Management Practice) jest większy od 2 (słaba kondycja regulatora) oraz 

5 Projekt opinii Sekcji Jednolitego Rynku Produkcji i Konsumpcji w sprawie samoregulacji i współregulacji we wspólnotowych ramach prawnych, INT/754 
Samoregulacja i współregulacja, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Bruksela 2015.
6 Indicators of Product Market Regulation Homepage; http://www.oecd.org/eco/growth/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm (data dostępu 
20.11.2015).
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kraje, dla których ten wskaźnik jest poniżej 2 (dobra kondycja regulatora). Podjęto również próbę 
wskazania korelacji między wskaźnikiem Sector Regulators (Regulatory Management Practice) 
a średniorocznym tempem zmian wskaźnika Sector Regulation dla krajów, w których średniorocz-
ne tempo zmian przekraczało 10% oraz dla których ta zmiana nie przekraczała 5% z roku na rok.

IV. Skala deregulacji sektora łączności elektronicznej 
a kondycja regulacyjna regulatora sektora łączności elektronicznej

Analiza zebranych danych (zob. aneks, tab. 1) pozwala zauważyć dokonującą się deregulację 
sektora telekomunikacyjnego w latach 2000–2013 praktycznie we wszystkich badanych krajach7. 
Przy czym tempo tych zmian było bardzo zróżnicowane – od zmian oscylujących wokół średnio 
1% z roku na rok (Belgia, Dania) do zmian przekraczających średnio 12–15% zmian z roku na 
rok (Czechy, Węgry, Estonia, Polska, Wielka Brytania).

Tabela 2. Współczynniki korelacji dla wybranych relacji analizowanych zmiennych 

Badana relacja
Wartość współczynnika 

korelacji

Poziom wskaźnika (1) a poziom wskaźnika (2) w 2013 roku dla wszyst-
kich badanych krajów

r1 ≈ 0,24

Tempo zmian wskaźnika (2) a poziom wskaźnika (1) dla wszystkich ba-
danych krajów

r2 ≈ - 0,31

Poziom wskaźnika (1) a poziom wskaźnika (2) w 2013 roku dla krajów 
o wskaźniku (1) powyżej wartości 2,00

r3 ≈ 0,26

Tempo zmian wskaźnika (2) a poziom wskaźnika (1) dla krajów 
o wskaźniku (1) powyżej wartości 2,00

r4 ≈ –0,17

Poziom wskaźnika (1) a poziom wskaźnika (2) w 2013 roku dla krajów 
o wskaźniku (1) poniżej wartości 2,00

r5 ≈ 0,03

Tempo zmian wskaźnika (2) a poziom wskaźnika (1) dla krajów 
o wskaźniku (1) poniżej wartości 2,00

r6 ≈ 0,02

Tempo zmian wskaźnika (2) a poziom wskaźnika (1) dla krajów o tem-
pie zmian wskaźnika (2) przekraczającego średnio 10% z roku na rok

r7 ≈ 0,18

Tempo zmian wskaźnika (2) a poziom wskaźnika (1) dla krajów o tem-
pie zmian wskaźnika (2) nie przekraczającego średnio 5% z roku na rok

r8 ≈ –0,32

Uwagi:
wskaźnik (1) – Sector Regulators (Regulatory Management Practice)
wskażnik (2) – Sector Regulation Źródło: opracowanie własne na bazie danych raportów OECD. Pozyskano z: http://www.oecd.org/eco/growth/indica-
torsofproductmarketregulationhomepage.htm (dostęp dnia 17.09.2015)

Współczynnik korelacji pomiędzy poziomem wskaźnika (1) i wskaźnika (2) w roku 2013 dla 
wszystkich badanych państw wynosi r1 ≈ 0,24, co świadczy o słabej zależności dodatniej. Nie 
można zatem na tej podstawie wskazać, że zależność między kondycją regulatora a obciążeniem 
regulacyjnym w 2013 roku była istotna. To, jakimi cechami charakteryzował się regulator sektorowy 

7 Wyjątek stanowiła Kanada, gdzie średnioroczne tempo zmian wskaźnika Sector Regulation pozostawało ujemne, co oznaczało, że w Kanadzie w la-
tach 2000–2013 obciążenie regulacyjne w sektorze łączności elektronicznej nieznacznie się zwiększało z roku na rok, średnio o 0,3%.
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w małym stopniu przekładało się na osiągnięty w danym kraju poziom deregulacji. Poziom wskaź-
nika (1) w 2013 roku wskazywał jedynie na umiarkowaną zależność ujemną z tempem wskaźnika 
(2). Wyższy poziom wskaźnika (1) – słabsza kondycja regulatora, była na ogół związana z niższym 
tempem spadku wartości wskaźnika (2) w latach 2000–2013. 

Dla większości krajów (67%), w których wartość wskaźnika (1) przekroczyła 2 (stosunkowo 
słaby regulator) można zauważyć poziom obciążenia regulacyjnego – wskaźnika (2), w roku 2013 
na poziomie niższym niż 1,00 (większa skala deregulacji). Dla 47% badanych krajów średnie 
roczne tempo spadku współczynnika obciążenia regulacyjnego w latach 2000–2013 było niższe 
niż 5%, a jedynie w trzech państwach (Estonia, Finlandia, Islandia) ten spadek przekroczył 10%. 
Mogłoby to w pewnej mierze wskazywać, że w krajach, w których regulator sektorowy był stosun-
kowo słaby, skala zderegulowania działalności sektorowej była stosunkowo duża, a tempo zmian 
regulacyjnych przeważnie niskie. 

W krajach, w których regulator łączności elektronicznej charakteryzował się stosunkowo do-
brą kondycją działania (wskaźnik (1) był na poziomie niższym niż 2), nie odnotowano praktycznie 
żadnej korelacji między badanymi zmiennymi. W 67% tych krajów w 2013 roku poziom deregulacji 
był znaczący (wskaźnik obciążenia regulacyjnego na poziomie poniżej 1), ale nie miał na niego 
wpływu wskaźnik oznaczający kondycje działania regulatora. Zatem poziom wskaźnika opisującego 
stan regulatora sektorowego nie odzwierciedlał poziomu deregulacji opisanego wskaźnikiem (2). 
Relatywnie silne tempo zmian deregulacyjnych w krajach o stosunkowo silnym regulatorze sek-
torowym – w 83% tych państw średnioroczne tempo spadku wskaźnika (2) w latach 2000–2013 
przekroczyło 5% (w tym aż w 50% krajów tempo spadku poziomu wskaźnika przekroczyło 10%). 
Pozwala to domniemywać, że poziom wskaźnika (1) – stan regulatora sektorowego jest pochodną 
stabilności wskaźnika (2) – stopnia stabilności zmian deregulacyjnych. 

Dla krajów o średniorocznym tempie zmian obciążenia regulacyjnego poniżej 5% (powolna 
deregulacja) w okresie 2000–2013 niższe tempo deregulacji w umiarkowanym stopniu korelowało 
ze słabą kondycją regulatora sektorowego. Słaby regulator w pewnym stopniu mógł się przyczyniać 
do słabego tempa deregulacji. Korelacja ta nie ujawnia się w grupie krajów charakteryzujących 
się silnym tempem średniorocznych zmian deregulacyjnych (powyżej 10%). Większe tempo de-
regulacji nie pozostawało w korelacji z lepszą kondycją funkcjonowania regulatora sektorowego, 
a wręcz można wskazać, że szybsza deregulacja była pochodną słabszego regulatora, ale na 
poziomie nieistotnym (słaba korelacja).

Na podstawie analizy dostępnych danych nie można jednoznacznie stwierdzić, że dojrza-
łość reżimu regulacyjnego w sektorze telekomunikacyjnym (poziom wskaźnika (1)) przekłada się 
w istotny sposób na skalę deregulacji sektora (poziom wskaźnika (2)), jak i na tempo jego zmian. 
Nie można stwierdzić, że postawiona hipoteza została zweryfi kowana negatywnie. Ujawnia się 
pewien możliwy wpływ stanu infrastruktury regulacyjnej w sektorze telekomunikacyjnym badanych 
krajów na poziom oraz tempo zmian obciążeń regulacyjnych w sektorze. 

Istnieją inne, ważniejsze, determinanty poziomu i tempa zmian obciążeń regulacyjnych w sek-
torze telekomunikacyjnym w badanych krajach, które wymagają dalszych analiz. 
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V. Zakończenie
W badaniach regulacji rynków usług bazujących na technologiach informacyjno-komunikacyj-

nych ukazuje się strategiczną potrzebę tworzenia właściwych bodźców do długookresowej eks-
pansji rynkowej z jednej strony oraz wiarygodnego wymuszania przestrzegania koniecznych reguł 
– z drugiej. Wyznaczniki efektywnej regulacji coraz silniej przesuwają się w kierunku deregulacji 
i prawa konkurencji. Obok niezależnych regulatorów, również konsumenci odgrywają kluczową 
rolę w procesie regulacji. Eksponuje się rosnącą rolę konsumentów jako aktywnych podmiotów 
rynkowych wraz ze wzrostem popularności takich urządzeń komunikacyjnych, jak smartfony, tab-
lety czy aplikacje. Usługi OTT (over-the-top, konsumowanie dowolnej treści w dowolnym miejscu 
i czasie) dynamizują popyt na usługi transmisyjne, a operatorzy sieci korzystają z większego ruchu 
w sieci. Złożoność regulacji rośnie z każdą nową generacją technologiczną wdrożoną i przyjętą 
przez rynek. Regulator czwartej generacji nadzoruje konsekwencje istnienia większej liczby usług 
dostarczanych przez liczne szerokopasmowe i skonwergowane sieci, które formują cyfrowy eko-
system. Od strony konsumenta, regulator staje się gwarantem bezpieczeństwa przekazywanych 
treści, prawidłowości rozliczeń czy legalności działalności online. Wraz z rozwojem Internetu, 
regulatorzy coraz bardziej zdecydowanie angażują zasoby nie tylko w usprawnienie procesu 
budowania koniecznego dostępu, na który wszyscy mogą sobie pozwolić, ale w uruchamianie 
towarzyszących temu procesowi zabezpieczeń przez rodzajami ryzyka związanymi z masową, 
globalną komunikacją. Niezależnie jednak od ujawnienia się możliwych niebezpieczeństw, wobec 
społecznych i ekonomicznych korzyści związanych z nasiloną komunikacją poprzez sieci szero-
kopasmowe dostęp do Internetu uważany jest za prawo, a nie luksus czy przywilej. 
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Aneks

Tabela 1. Zestawienie poziomu wskaźników Sector Regulation (wskaźnik (2)) oraz Sector 
Regulators (Regulatory Management Practice) (wskaźnik (1)) oraz średniorocznego tempa 
zmian wskaźnika (2) w latach 200 2013

Państwo Wskaźnik (1)
Wskaźnik (2)

Rok 2000
Wskaźnik (2)

Rok 2013

Średnioroczne tempo zmian 
wskaźnika (2) 

w latach 2000–2013 (w %)*
Australia 2,15 1,93 0,55  9,20
Austria 1,47 2,03 1,02  5,16
Belgium 2,60 1,81 1,57  1,08
Canada 2,06 0,50 0,52 –0,30
Chile 2,14 1,30 0,97  2,23
Czech Republic 1,84 3,61 0,45 14,8
Denmark 2,48 0,52 0,46  0,94
Estonia 2,03 3,48 0,58 12,88
Finland 2,29 2,38 0,56 10,53
France 2,28 1,95 0,96  5,31
Germany 1,08 1,77 1,13  3,39
Greece 1,42 2,75 0,66 10,40
Hungary 1,29 3,47 0,65 12,09
Iceland 2,57 4,35 0,48 15,60
Ireland 1,36 1,08 0,50  5,75
Israel 1 2,42 2,88 0,96  8,10
Italy 1,32 0,77 0,42  4,56
Korea 1,07 2,38 0,50 11,31
Mexico 2,99 1,74 1,13  3,27
Netherlands 2,27 1,52 0,45  8,94
New Zealand 1,91 2,27 0,54 10,46
Norway 2,08 2,96 1,62  4,53
Poland 1,06 3,23 0,39 15,01
Portugal 1,68 2,17 0,65  8,86
Slovak Republic 1,46 4,38 1,39  8,45
Slovenia 2,03 4,95 1,98  6,81
Spain 1,72 1,35 0,56  6,54
Sweden 1,82 2,20 1,30  3,97
Switzerland 3,33 2,81 1,70  3,79
Turkey 1,58 5,15 1,23 10,43
United Kingdom 1,48 1,45 0,27 12,13
Brazil 1,66 2,90 0,67 10,66
South Africa 1,41 3,94 1,97  5,19
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów OECD. Pozyskano z: http://www.oecd.org/eco/growth/indicatorsofproductmarketregulationhome-
page.htm (17.09.2015).
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Ewa Galewska*

Tajemnica dziennikarska w kodeksach etyki zawodowej1

Spis treści
I.  Wprowadzenie
II.  Tajemnica dziennikarska
 1.  Zakres podmiotowy tajemnicy dziennikarskiej
 2.  Zakres przedmiotowy tajemnicy dziennikarskiej
 3.  Zwolnienie z tajemnicy dziennikarskiej
III.  Kodeksy etyki dziennikarskiej
IV.  Zakończenie

Streszczenie 
Tajemnicę dziennikarską i ujawnianie informacji nią objętych należy rozpatrywać nie tylko jako 
problem prawny, lecz także jako kwestię mającą niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia 
etyki zawodowej dziennikarzy dokonujących wyboru wartości, które zamierzają chronić. W tym 
zakresie oczywiście najważniejsze znaczenie mają przepisy prawa, ale powinny one być uzu-
pełniane przez odpowiednie normy etyki zawodowej, których celem jest wspieranie dziennikarza 
w dokonywaniu tak trudnych wyborów.

Słowa kluczowe: tajemnica; dziennikarz; prasa; media; etyka.

JEL: K290.

I. Wprowadzenie
W nauce prawa i judykaturze argumentuje się, że „Celem instytucji tajemnicy dziennikarskiej 

jest ochrona relacji zaufania łączącej dziennikarzy i ich informatorów, co w konsekwencji ma 
zapewnić dopływ informacji do mediów (Ważny i Zielinko, 2014)2. Aktem prawnym regulującym 
tajemnicę dziennikarską jest prawo prasowe (dalej: pp)3, przy czym normuje ono tę tajemnicę 
w generalny sposób. Jest ona też przedmiotem regulacji w k.p.k.4, w zakresie dotyczącym środ-
ków dowodowych. Przepisy k.p.k. dotyczące tajemnicy dziennikarskiej mają charakter przepisów 
lex specialis do przepisów pp. 

* Adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr; radca prawny; e-mail: ewa.galewska@uwr.edu.pl.
1 Artykuł przygotowany w ramach projektu: Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawa. 
2 Zob. też wyr. SN z 18.09.2015, I CSK 724/14. Pozyskano z: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20724-14-1.pdf (21.04.2016).
3 Ustawa z dnia 26.01.1984 r. – Prawo prasowe, Dz.U. 1984 Nr 5, poz. 24 (dalej: pp).
4 Ustawa z dnia 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997 Nr 89, poz. 555 (dalej: k.p.k.).
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Tajemnica dziennikarska i ujawnianie informacji nią objętych powinny być rozpatrywane nie 
tylko jako problem prawny, ale także jako kwestia mająca niezwykle istotne znaczenie z punktu 
widzenia etyki zawodowej dziennikarzy dokonujących wyboru wartości, które zamierzają chro-
nić. W literaturze wskazuje się, że dziennikarz, rozważając ujawnienie informacji stanowiących 
tajemnicę dziennikarską, stoi przed koniecznością wyboru pomiędzy takimi wartościami, jak 
bezpieczeństwo informatora, zaufanie, wierność i słowność z jednej strony a określonym do-
brem społecznym – z drugiej (Sareło, 2000, s. 80). Dokonywanie takich wyborów jest w pewnym 
zakresie determinowane szczególnym statusem zawodu dziennikarza, którego zadaniem jest 
służba społeczeństwu i państwu (art. 10 ust. 1 pp). Wykonywanie owych zadań wiąże się zaś 
z koniecznością precyzyjnego unormowania praw przysługujących dziennikarzowi, ale także jego 
obowiązków względem państwa i społeczeństwa, które wiążą się z realizowaniem jego misji. W 
tym zakresie oczywiście najważniejsze znaczenie mają przepisy prawa, powinny one być jednak 
uzupełniane przez odpowiednie normy etyki zawodowej, których celem jest wspieranie dzienni-
karza w dokonywaniu tak trudnych wyborów5.

W nauce podnosi się, że „Potrzeba etyczności w obszarze działań dziennikarskich i medial-
nych jest sprawą oczywistą, gdyż mediosfera jest przestrzenią działania człowieka, a człowiek 
jest istotą etyczną” (Drożdż, 2012, s. 31). Podkreśla się też, że kodeksy etyki zawodowej mają 
służyć określeniu tego, co jest dopuszczalne w ramach danej profesji i czego można się spodzie-
wać po jej przedstawicielach. Ich celem powinno też być wskazywanie przedstawicielom danego 
zawodu, jak należy postępować w określonych sytuacjach” (Kędziora, 2012, s. 55). Kodeksy etyki 
dziennikarskiej stosowane w Polsce zawierają postanowienia dotyczące tajemnicy dziennikarskiej. 
Ze względu na to, że omawiana tu tajemnica zawodowa jest uregulowana w przepisach prawa 
prasowego i k.p.k. rolą wspomnianych kodeksów powinno być uzupełnienie przepisów prawa, by 
ułatwić dziennikarzom chronienie informatorów w prawidłowy sposób, zgodny z przepisami pra-
wa oraz etyką wykonywanego przez nich zawodu. Ma to szczególne znaczenie obecnie, wobec 
rozwoju nowych technologii, które zmieniły zasady przepływu informacji. Chodzi o tu nie tylko 
o to, że obecnie dziennikarze funkcjonują w warunkach mediów elektronicznych, lecz także o to, 
że pozyskują informacje oraz przetwarzają je, korzystając z nowych technologii. Rozwój nowych 
technologii wymusza więc zmianę zasad ochrony informacji objętych tajemnicą dziennikarską. 

II. Tajemnica dziennikarska
„Kluczem do defi nicji tajemnicy jest jej niejawność, która wyznacza zarówno jej granicę, jak 

i treść, samą zaś niejawność informacji można najzwięźlej określić jako ograniczenie w dostępie 
do niej” (Kosowska-Korniak, 2014, s. 159–160). Tajemnica dziennikarska jest rodzajem tajemnicy 
zawodowej. J. Sobczak wyjaśnia, że tajemnica zawodowa wiąże się z wykonywaniem zawodu 
lub funkcji. Składają się na nią wiadomości uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu lub 
pełnieniem określonej funkcji przez daną osobę. Może ona być określona w przepisach regulują-
cych wykonywanie określonych zawodów lub funkcji normujących prawa i obowiązki ciążące na 
przedstawicielach tych zawodów. Tajemnica zawodowa może też być konsekwencją przyjętego 
zobowiązania nieujawniania lub niewykorzystania informacji, której depozytariuszem stała się dana 
osoba w związku z funkcją jaką ona pełni, pracą, którą wykonuje lub jej działalnością społeczną, 

5 Odmienną opinię wyraża: Sareło, 2000, s. 80–81.
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gospodarczą i naukową (Sobczak, 2008, s. 625). Zasadnie więc argumentuje się w doktrynie, że 
gdy dziennikarz otrzyma określone informacje jako osoba prywatna, bez zastrzeżenia ze strony 
interlokutora, że chce, by zostały one wykorzystane w materiale prasowym, wówczas nie jest 
związany tajemnicą dziennikarską (Nowińska, 2005, s. 255).

Tajemnica dziennikarska ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania mediów. W nauce 
podnosi się nawet, że: „Skuteczność prasy zależy w dużej mierze od stosunku zaufania między 
dziennikarzem a jego źródłem informacji” (Ważny, Zielinko, 2014). Podkreśla się, że efektywne 
pełnienie przez prasę jej roli wymaga, by dziennikarze mogli docierać do informacji różnego rodzaju 
– ofi cjalnych i nieofi cjalnych. Te ostatnie pełnią szczególną funkcję w kontroli i krytyce społecznej 
wyrażanej w prasie. Silna ochrona tajemnicy zawodowej dziennikarza stanowi jedną z ważniej-
szych gwarancji wolności prasy (Kosowska-Korniak, 2014, s. 149–150). Jak słusznie podkreśla 
SN, tajemnica zawodowa dziennikarza służy eliminowaniu wszelkich możliwych wpływów na treść 
publikacji ze strony czynników politycznych i administracyjnych, w tym także policji, organizacji 
społecznych i zawodowych, różnych grup interesów czy poszczególnych zainteresowanych osób6. 
Nie można bowiem wymagać od autora publikacji specjalnego heroizmu, jeżeli z powodu swoje-
go wystąpienia może być narażony na niebezpieczeństwo nacisku gospodarczego, służbowego, 
moralnego lub towarzyskiego (Sawicki, 1960, s. 59).

Komentatorzy prawa prasowego podkreślają, że tajemnica dziennikarska ma charakter „czyn-
ny”. Dziennikarz, informując opinię publiczną o tym, czego się dowiedział, nie wskazuje źródeł 
swoich informacji – informatorów. „W rękach nieetycznych, nierzetelnych dziennikarzy tajemnica 
dziennikarska może stać się środkiem do manipulowania opinią publiczną”. Może ona też zostać 
wykorzystana dla celów politycznych (Sobczak, 2008, s. 662–663).

1. Zakres podmiotowy tajemnicy dziennikarskiej

Zakres podmiotowy tajemnicy dziennikarskiej wyznaczono w art. 15 ust. 2 i 3 pp. Wymieniono 
w nich dziennikarza oraz inne osoby zatrudnione w redakcjach, wydawnictwach prasowych i in-
nych prasowych jednostkach organizacyjnych. Przepisy te odwołują się do pojęć zawartych w pp, 
stąd dla ustalenia dokładnego zakresu podmiotowego tajemnicy dziennikarskiej konieczne jest 
przytoczenie defi nicji zawartych w tej ustawie.

Rozważania na temat podmiotowego zakresu tajemnicy dziennikarskiej należy rozpocząć od 
pojęcia „prasy”, do której obecnie zalicza się nie tylko prasę w ujęciu tradycyjnym, czyli dzienniki 
i czasopisma, lecz także programy radiowe i telewizyjne. Za prasę obecnie uznaje się też niektóre 
portale, blogi czy fora internetowe (Brzozowska-Pasieka, 2013). 

Stosownie do art. 7 ust. 2 pkt 5 pp dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, 
tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych. Może ona pozostawać w stosunku 
pracy z redakcją albo zajmować się wspomnianą działalnością na rzecz lub z upoważnienia re-
dakcji. Konieczne jest więc istnienie pewnego związku pomiędzy osobą wykonującą czynności 
wymienione w art. 7 ust. 2 pkt 5 pp a redakcją. Nie jest przy tym istotny charakter prawny tego 
związku. Może on wynikać z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, a nawet po prostu ze sta-
łej współpracy7. Jak słusznie wskazuje J. Sobczak, „Do grona dziennikarzy nie sposób jednak 

6 Uchwała SN z 19.01.1995 r., I KZP 15/94, OSNKW 1995, nr 1–2, poz. 1.
7 Szerzej na temat form zatrudnienia dziennikarzy pisze: Nowik, 2014, s. 142 i n.
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zaliczyć osób niezwiązanych z jakąkolwiek redakcją, zbierających materiały wyłącznie dla siebie 
po to, aby je opublikować w formie książkowej lub w ramach cyklu artykułów” (Sobczak, 2008, 
s. 328). Tajemnicą dziennikarską nie jest więc związana osoba, która „sporadycznie, niezawodo-
wo, tworzy i publikuje materiał prasowy” (Kosmus, Kuczyński, 2011, s. 285). 

W art. 7 ust. 2 pkt 5 pp wskazano, że dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowa-
niem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych. Materiałem prasowym jest zaś 
każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze 
informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, 
rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa (art. 7 ust. 2 pkt 4 pp). W nauce prawa wyjaśnia 
się, że takie sformułowanie zadań realizowanych przez dziennikarza nadaje omawianej tu defi -
nicji otwarty charakter. Nakazuje bowiem uznać za dziennikarza w rozumieniu prawa prasowego 
osobę, która zajmuje się redagowaniem, czyli opracowywaniem, zestawianiem i publikowaniem 
informacji prasowych. W świetle przepisów art. 7 ust. 2 pkt 5 pp dziennikarzem jest też osoba 
zajmująca się tworzeniem, czyli kreowaniem materiału prasowego. W końcu jest nim też osoba 
zajmująca się przygotowywaniem takiego materiału, zbierająca informacje i opinie, selekcjonu-
jąca je, poddająca krytycznej analizie i ocenie. W świetle przedstawionych wyżej spostrzeżeń 
grona dziennikarzy nie można zawęzić do osób przygotowujących autorskie (własne) materiały 
prasowe, zawierające elementy twórcze (Lis, 2014, s. 18–19). Z przedstawionych defi nicji wyni-
ka, że za dziennikarza należy uznać osoby zajmujące się tworzeniem materiału prasowego na-
stępnie publikowanego w prasie papierowej, ale też rozpowszechnianego w radiu i telewizji oraz 
w Internecie. 

W przepisach art. 15 pp wyznaczających zakres podmiotowy tajemnicy dziennikarskiej wy-
mieniono dziennikarzy, ale również inne osoby zatrudnione w redakcjach, wydawnictwach pra-
sowych i innych jednostkach organizacyjnych. Tajemnica dziennikarska wiąże zatem nie tylko 
dziennikarza, lecz także osoby wymienione w art. 15 ust. 3 pp, niezależnie od ich stanowiska 
i charakteru zatrudnienia. W doktrynie podkreśla się, że depozytariuszami tajemnicy dziennikar-
skiej mogą się stać pracownicy niebędący dziennikarzami. To zaś oznacza, że odnoszą się do 
nich takie same prawa i obowiązki, jakie w tym zakresie przewiduje prawo (Zielinko, 2000, s. 150). 
Rozszerzenie zakresu podmiotowego tajemnicy dziennikarskiej było podyktowane chęcią rzeczy-
wistego zagwarantowania dyskrecji w sprawach wymienionych w art. 15 pp. Wprawdzie obecnie 
nie wszystkie osoby działające w ramach redakcji, wydawnictwa prasowego czy innej jednostki 
organizacyjnej czynią to w ramach zatrudnienia (Zielinko, 2000, s. 159), ale to nie oznacza, że 
z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej są zwolnione osoby związane z redakcją na 
podstawie innych umów niż umowa o pracę. Zdaniem niektórych autorów chodzi bowiem „o do-
wolną formę zaangażowania w proces wydawniczy, choćby w postaci nieodpłatnego świadczenia 
usług” (Kosmus, Kuczyński, 2011, s. 286).

Redakcją jest jednostka organizacyjna organizująca proces przygotowywania materiałów do 
publikacji w prasie. Proces ten obejmuje zbieranie wspomnianych materiałów, ich ocenianie i opra-
cowywanie (art. 7 ust. 2 pkt 8 pp). J. Sobczak podkreśla, że w przytoczonej defi nicji zaakcento-
wano, iż redakcja to zespół ludzi, którzy zajmują się przygotowywaniem materiałów do publikacji. 
W skład redakcji wchodzą więc nie tylko dziennikarze, lecz także przykładowo korespondenci za-
graniczni, fotoreporterzy, archiwiści, maszyniści, teletypiści, korektorzy, pracownicy administracyjni 
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(Sobczak, 2008, s. 342). Warto przy tym zwrócić uwagę, że z przepisów art. 19 ust. rad8 wynika, 
iż działalność nadawcy polegająca na zestawianiu i tworzeniu programów powinna być prowa-
dzona w formie redakcji. To zaś jeszcze bardziej poszerza liczbę osób, które są zobowiązane do 
przestrzegania tajemnicy dziennikarskiej. 

W prawie prasowym nie zamieszczono defi nicji wydawnictwa. J. Sobczak określa je jako 
„(…) jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu 
i fi nansowaniu wydawania drukiem prasy” (Sobczak, 2008, s. 446). W przepisach pp brakuje też 
defi nicji legalnej wydawcy. W art. 8 pp wskazano jedynie podmioty uprawnione do prowadzenia 
działalności wydawniczej: osobę prawną, osobę fi zyczną lub inną jednostkę organizacyjną, choć-
by nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być organ państwowy, 
przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, 
samorządowa i inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy. 

Przepisy dotyczące ochrony tajemnicy dziennikarskiej odnoszą się do wydawcy oraz osób 
zatrudnionych w wydawnictwie oraz redakcji w takim zakresie, w jakim zapoznały się one z infor-
macjami stanowiącymi tajemnicę w rozumieniu prawa prasowego. Osoby te mają jednak status 
bierny w tym znaczeniu, że nie mogą zbierać informacji, tak jak dziennikarze. Są one zaś związane 
tajemnicą dziennikarska, gdy zapoznają się z objętymi nią informacjami. Zapoznanie się z taki-
mi informacjami może mieć miejsce podczas wykonywania ich obowiązków związanych z pracą 
w redakcji lub wydawnictwie (Michalski, 1998, s. 61). Trzeba przy tym podkreślić, że dziennikarz 
ma obowiązek podjęcia wszelkich działań mających na celu ochronę informacji objętych tajemnicą 
dziennikarską, również wobec innych pracowników redakcji bądź wydawnictwa, niezależnie od tego 
czy są oni dziennikarzami, czy też wykonują obowiązki niemające dziennikarskiego charakteru. 

2. Zakres przedmiotowy tajemnicy dziennikarskiej

Zakres przedmiotowy tajemnicy dziennikarskiej ustawodawca wyznaczył w art. 15 pp. Tajemnica 
dziennikarska ma na celu: zapewnienie anonimowości, ochronę źródeł informacji dziennikarskiej, 
zapobieganie naruszeniom chronionych prawem interesów osób trzecich (Sobczak, 2000, s. 315). 
W jednakowym stopniu służy ona ochronie informacji pozyskanych w drodze starań dziennikarza, 
jak i informacji powierzonych mu z inicjatywy innych osób (Sobczak, 2008, s. 627, 660).

W art. 15 ust. 1 pp. przewidziano uprawnienie do zachowania w tajemnicy nazwiska autora 
materiału prasowego. Jest to tzw. prawo do anonimatu, które przysługuje dziennikarzom i innym 
autorom materiału prasowego. Zakres przedmiotowy tajemnicy dziennikarskiej wskazano też 
w art. 15 ust. 2 pp, nakładając na dziennikarzy obowiązek zachowania w tajemnicy wymienio-
nych w nim informacji. Wymieniono w nim: 1) dane umożliwiające identyfi kację autora materiału 
prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób 
udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te 
zastrzegły nieujawnianie powyższych danych; 2) wszelkie informacje, których ujawnienie mogłoby 
naruszać chronione prawem interesy osób trzecich. 

Z przepisów art. 15 pp wynika, że tajemnica dziennikarska obejmuje informacje odnoszące 
się do konkretnych osób oraz informacje, które wprawdzie nie dotyczą konkretnych osób w sposób 
bezpośredni, ale których ujawnienie mogłoby te osoby wskazać. Tajemnicą dziennikarską są więc 

8 Ustawa z dnia 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji, t. j. Dz.U. 2016, poz. 639 (dalej: ust. rad).
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objęte wszelkie informacje, które – choćby w pośredni sposób – mogą prowadzić do ustalenia 
tożsamości informatora (Kosmus, Kuczyński, 2011, s. 280). Informatorem jest każda osoba, która 
w dowolnej formie udziela informacji dziennikarzowi poprzez jakiś ustalony sposób komunikowania 
o określonych wydarzeniach, które już nastąpiły (ibidem, s. 282). Forma przekazania określonych 
informacji może być przy tym bardzo różna, np. podczas spotkania, rozmowy telefonicznej, listow-
nie, pocztą elektroniczną czy za pośrednictwem komunikatora. Informacje, o których mowa w art. 
15 ust. 2 pkt 1 pp są objęte tajemnicą dziennikarską, jeżeli zostały zastrzeżone przez informatora. 
Dziennikarz nie jest związany tajemnicą dziennikarską na zasadzie domniemania. Zasadą jest 
jawność przekazywanych informacji oraz danych informatora (Żyła, 2015, s. 1225). Jak jednak 
wskazują komentatorzy prawa prasowego, to do dziennikarza należy pouczenie informatora, że 
informacje, które powierza on dziennikarzowi powinny zostać przez niego zastrzeżone (Kosmus, 
Kuczyński, 2011, s. 281).

W art. 15 ust. 2 pkt 2 pp wskazano drugi rodzaj informacji objętych tajemnicą dziennikar-
ską, to jest informacje, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem interesy osób 
trzecich. Komentatorzy prawa podnoszą, że dotyczy to nie tylko autorów materiałów prasowych 
i informatorów, lecz także inne osoby, na których interesy może wpłynąć ujawnienie określonych 
informacji przez dziennikarza (Kosmus, Kuczyński, 2011, s. 283). Przez chronione prawem interesy 
należy rozumieć wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe oraz interes prawny, pod warunkiem, 
że są one chronione prawem. Nie podlegają ochronie interesy prawem niechronione (Kosmus, 
Kuczyński, 2011, s. 283). W przypadku informacji, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 pp nie 
istnieje jednak konieczność zastrzeżenia ich poufności. Do dziennikarza należy ocena czy w danej 
sytuacji zachodzą przesłanki ustawowe do objęcia ich tajemnicą dziennikarską (ibidem). Musi on 
dokonać oceny znaczenia posiadanych przez niego informacji dla ochrony interesów osób trze-
cich (Nowińska, 2007, s. 130). Dokonywanie takiej oceny jest trudne, ponieważ zwykle opubliko-
wanie określonych informacji może w jakimś zakresie naruszać interesy osób trzecich (szerzej: 
Nowińska, 2007, s. 131). Wydaje się więc, że za każdym razem dziennikarz powinien dokonywać 
pewnego wyważenia dóbr – czy w danej sytuacji pierwszeństwo należy przyznać ważnemu in-
teresowi społecznemu, czy też interesowi osoby trzeciej, który może zostać naruszony wskutek 
publikacji. 

3. Zwolnienie z tajemnicy dziennikarskiej

Ze względu na znaczenie tajemnicy dziennikarskiej kwestia zwolnienia z obowiązku jej za-
chowania powinna być rozpatrywana jako sytuacja absolutnie wyjątkowa. Dziennikarz, będąc 
depozytariuszem cudzego prawa do zachowania w tajemnicy powierzonych mu danych nie może 
sam się zwolnić z obowiązku jej zachowania, w żadnych warunkach (Kosmus, Kuczyński, 2011, 
s. 276). Z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej może dziennikarza zwolnić dysponent 
informacji nią objętych. W nauce prawa podkreśla się, że to do niego należy modyfi kacja, ogra-
niczenie lub rozszerzenie zakresu informacji objętych tajemnicą dziennikarską. Może to nastąpić 
w dowolnej formie, także w sposób konkludentny (ibidem, s. 287–288).

W Polsce ustawodawca uznaje, że dobro wymiaru sprawiedliwości nie może niweczyć do-
brodziejstwa, jakim jest wolność środków społecznego przekazu gwarantowana treścią art. 14 
Konstytucji RP (Sobczak, 2008, s. 641). Kierując się tym założeniem, ustawodawca wprowadził 
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dwie regulacje, w których przewidziano zwolnienie z tajemnicy dziennikarskiej. Pierwsza z nich 
została zawarta w art. 16 pp, druga natomiast w art. 180 k.p.k. 

W art. 16 pp przewidziano zwolnienie od zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa 
w art. 15 ust. 2, w razie gdy informacja, materiał prasowy, list do redakcji lub inny materiał o tym 
charakterze dotyczy przestępstwa określonego w art. 254 k.k.9 albo autor lub osoba przekazująca 
taki materiał wyłącznie do wiadomości dziennikarza wyrazi zgodę na ujawnienie jej nazwiska lub 
tego materiału. Zwolnienie, o którym tu mowa dotyczy nie tylko dziennikarza, lecz także innych 
osób zatrudnionych w redakcjach, wydawnictwach prasowych i innych prasowych jednostkach 
organizacyjnych (art. 16 ust. 2 pp). 

Pierwszy przypadek zwolnienia ex lege z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej 
występuje, gdy informacja, materiał prasowy, list do redakcji lub inny materiał o tym charakterze 
dotyczy przestępstwa wymienionego w k.k. W art. 16 ust. 1 pp wskazano przy tym, że chodzi 
o art. 254 k.k. Chodzi tu o numerację dawnego k.k. W istocie więc zwolnienie, o którym tu mowa 
następuje, gdy chodzi o przestępstwo określone w art. 240 k.k. W razie spełnienia przesłanek 
wymienionych w art. 16 ust. 1 pp następuje zwolnienie z ochrony tajemnicy dziennikarskiej od 
strony zarówno źródła informacji, jak i autora anonimatu. Chodzi bowiem o to, by przy najcięższych 
przestępstwach uzyskać od dziennikarza jak największą ilość informacji (Zielinko, 2000, s. 151). 
W razie powzięcia wiarygodnej wiadomości o karalnym przygotowaniu, usiłowaniu lub dokona-
niu czynów wymienionych w art. 240 § 1 k.k. na dziennikarzu i innych podmiotach wymienionych 
w art. 16 pp spoczywa obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu powołanego do ściga-
nia przestępstw (art. 240 § 1 k.k.). Nie mogą tego zaniechać przez wzgląd na tajemnicę dzienni-
karską. Wiadomość, o której tu mowa musi być wiarygodna, to znaczy muszą istnieć przesłanki 
dające dziennikarzowi podstawy do przypuszczenia, że przestępstwo, o którym tu mowa zostało 
popełnione albo może zostać popełnione. Wiadomość taka nie musi być przy tym prawdziwa, 
wystarczy, że jej treść wskazuje, iż taka właśnie jest (Sobczak, 2008, s. 640, 659). 

Druga sytuacja określona w art. 16 ust. 1 pp dotyczy udzielenia przez informatora zwolnie-
nia z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej. W przepisach art. 16 ust. 1 pp informator 
jest przy tym określony jako „osoba przekazująca materiał”. J. Sobczak argumentuje, że należy 
przez to rozumieć podmiot, który wprawdzie sam nie stworzył materiału prasowego, ale go uzy-
skał i powierzył dziennikarzowi (Sobczak, 2008, s. 661).

W art. 16 ust. 3 pp prawodawca zobowiązał dziennikarza do poinformowania redaktora na-
czelnego o sprawach związanych z tajemnicą zawodową w niezbędnych granicach. O tym, które 
informacje znajdują się w owych „niezbędnych granicach” decyduje przy tym sam dziennikarz, 
na którym spoczywa omawiany tu obowiązek (ibidem). W doktrynie wyjaśnia się, że „Oznacza to 
niepełne wtajemniczenie (takie aby jak najbardziej chronić przed redaktorem naczelnym tożsa-
mość informatora) i nie zawsze, a tylko wtedy, gdy niezbędna jest jakaś aktywność czy pomoc 
ze strony redaktora naczelnego” (Kosmus, Kuczyński, 2011, s. 312). Według E. Ferenc-Szydełko 
poinformowanie, o którym tu mowa może zostać dokonane w sposób lakoniczny, np. że chodzi 
o korupcję w sądzie czy nadużycia fi nansowe w otoczeniu jednego z ministrów (2010, s. 143). 
Po otrzymaniu takiego rodzaju informacji redaktor naczelny jest również zobowiązany do zacho-
wania w tajemnicy powierzonej mu informacji lub innego materiału. Wiąże go bowiem tajemnica 

9 Ustawa z dnia 6.06.1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553 (dalej: k.k.).
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dziennikarska, niczym nieróżniąca się od tajemnicy, którą związany jest dziennikarz przekazujący 
mu wspomniane informacje10. W doktrynie podkreśla się, że z art. 16 ust. 3 pp wynika, że dzien-
nikarz może podzielić się informacjami objętymi tajemnicą dziennikarską jedynie z redaktorem 
naczelnym i wyłącznie w niezbędnych granicach. Nie może jednak tego uczynić odnośnie do 
innych osób związanych z redakcją (Kosmus, Kuczyński, 2011, s. 313). 

W art. 180 k.p.k. ustawodawca odnosi się do tajemnicy zawodowej w ogólnym ujęciu (§ 1) 
oraz do sześciu tajemnic zawodowych, to jest tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawne-
go, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej i statystycznej (§ 2). 

Wyróżnienie tajemnicy dziennikarskiej w art. 180 § 2 k.p.k. wiąże się z jej szczególnym statu-
sem. Z jednej strony służy ona bowiem ochronie istotnych dóbr i wartości. Z drugiej zaś – obowiązek 
jej zachowania może kolidować z interesem wymiaru sprawiedliwości (Kosowska-Korniak, 2014, 
s. 161). Z tego względu jest ona przedmiotem zakazów dowodowych w postępowaniu karnym. 
W art. 180 § 2 k.p.k. wskazano, że osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy dziennikarskiej 
mogą być przesłuchiwane, co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne 
dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego 
dowodu. Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej może nastąpić tylko 
wtedy, gdy przesłuchanie dziennikarza w charakterze świadka ma dotyczyć objętych tajemnicą 
okoliczności niezbędnych dla rozstrzygnięcia danej sprawy karnej11. 

Kryteria zwolnienia z tajemnicy dziennikarskiej są zakreślone bardzo ogólnie: „niezbędność 
dla dobra wymiaru sprawiedliwości” oraz „niemożność ustalenia okoliczności na podstawie innego 
dowodu”. W nauce prawa zwraca się uwagę na to, że precyzyjna wykładnia tych kryteriów oraz 
odniesienie ich do sytuacji procesowej konkretnej sprawy jest bardzo utrudnione (Kosowska-
Korniak, 2014, s. 163). Według J. Sobczaka przez dobro wymiaru sprawiedliwości, o którym tu 
mowa należy rozumieć przede wszystkim potrzebę ustalenia prawdy obiektywnej (2008, s. 641). 
Inni komentatorzy prawa prasowego wskazują, że „(…) dobro wymiaru sprawiedliwości wyraża 
się w konieczności poczynienia prawdziwych ustaleń w postępowaniu karnym, przy czym po-
winno chodzić wyłącznie o istotne dla rozstrzygnięcia kwestie, nie zaś zagadnienia poboczne, 
marginalne” (Kosmus, Kuczyński, 2011, s. 289). Kolejnym warunkiem zwolnienia dziennikarza 
z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej jest brak możliwości ustalenia danej okolicz-
ności na podstawie innego dowodu. Chodzi tu o sytuację, w której nie istnieje źródło dowodowe 
służące pozyskaniu określonej informacji. Dla spełnienia omawianej tu przesłanki nie jest zatem 
wystarczające wskazanie, że istnieją możliwe do pokonania przeszkody w dotarciu do istniejącego 
źródła dowodowego12. Słusznie więc wskazuje się w nauce prawa, że niedozwolone w świetle 
art. 180 § 2 k.p.k. jest przesłuchanie dziennikarza na okoliczności związane z tajemnicą dzien-
nikarską, jeżeli nie wyczerpano jeszcze inicjatywy dowodowej, która mogłaby doprowadzić do 
ustalenia okoliczności niezbędnych dla procesu. W konsekwencji przesłuchanie dziennikarza, 
który powołuje się na tajemnicę powinno nastąpić pod koniec rozprawy, kiedy wiadomym będzie, 
że innych dowodów nie udało się uzyskać (Kosmus, Kuczyński, 2011, s. 289–290).

10 I KZP 15/94. 
11 I KZP 15/94
12 Wyr. SA w Katowicach z 12.10.2011 r., II AKz 664/11, LEX nr 1102940. 
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Zwolnienie dziennikarza od obowiązku zachowania tajemnicy nie może dotyczyć danych 
umożliwiających identyfi kację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału 
o tym charakterze, jak również identyfi kację osób udzielających informacji opublikowanych lub 
przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych 
(art. 180 § 3 k.p.k.). J. Sobczak podkreśla, że art. 180 § 3 k.p.k. określa tajemnicę dziennikarską 
odnoszącą się do osobowych źródeł informacji, której ochrona jest szersza niż tajemnicy nota-
rialnej, adwokackiej, radcowskiej i lekarskiej (Sobczak, 2008, s. 635). Przytoczony wyżej zakaz 
ma bowiem charakter bezwzględny13. 

Komentatorzy prawa prasowego zwracają uwagę na to, że istnieje możliwość, iż dziennikarz 
podejmie decyzję o naruszeniu obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej. Nie istnieje zaś 
zakaz prowadzenia dowodu z przesłuchania dziennikarza w takiej sytuacji. Nie da się go bowiem 
wyinterpretować z innych przepisów prawa (Sobczak, 2008, s. 642). Konkludując więc, sąd nie 
może zwolnić dziennikarza z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej, jeżeli nie zosta-
ły spełnione warunki określone w art. 180 k.p.k., ale jeżeli dziennikarz sam tę tajemnicę łamie 
i chce zeznawać, odebranie od niego zeznań nie jest zakazane14. W doktrynie istnieje jednak 
w tym zakresie spór, ponieważ prezentowane są również odmienne poglądy, że w omawianej 
tu sytuacji istnieje jednak zakaz przesłuchania dziennikarza na okoliczności objęte tajemnicą 
dziennikarską15. Wypowiadając się w tej sprawie, SN uznał, że bezwzględny zakaz zwalniania 
dziennikarza z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej nie oznacza, że nie można go 
przesłuchać na okoliczności nią objęte, jeżeli on sam nie zasłania się tajemnicą dziennikarską. 
Sąd w okolicznościach określonych w art. 180 k.p.k. nie może wprawdzie zwolnić dziennikarza 
z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej, może natomiast przesłuchać go na objęte 
nią okoliczności, jeżeli dziennikarz sam chce tę tajemnicę złamać16. J. Sobczak podkreśla, że 
„W ostatecznym rozrachunku tajemnica dziennikarska ma zatem w tej sytuacji wymiar etyczny, 
ponieważ skorzystanie z możliwości zasłonięcia się jej treścią pozostawia ustawodawca tylko 
dziennikarzowi” (Sobczak, 2008, s. 646–647).

III. Kodeksy etyki dziennikarskiej
Z art. 10 ust. 1 prawa prasowego wynika, że dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie 

z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami pra-
wa. Wynika z tego, że kwestie związane z zachowywaniem tajemnicy dziennikarskiej powinny być 
rozpatrywane nie tylko w świetle przepisów prawa, lecz także w kontekście zasad etyki zawodowej. 
Z tego względu tajemnica dziennikarska jest też przedmiotem postanowień zawartych w kodek-
sach etycznych. Zresztą zasady etyki zawodowej dziennikarzy mają w tym zakresie szczególne 
znaczenie, ponieważ przed wejściem w życie prawa prasowego tajemnica dziennikarska stano-
wiła jedynie prawo zwyczajowe (Dobosz, 2011, s. 224). J. Sobczak podkreśla, że istnieje dość 
silna tendencja do kodyfi kowania dziennikarskich norm etycznych (Sobczak, 2000, s. 195-196). 
„Normy etyki zawodowej określają, jak z moralnego punktu widzenia powinni zachowywać się 
dziennikarze, oraz wyznaczają granice dopuszczalnych zachowań” (Lis, 2014, s. 25–26). 
13 Tak np. Uchwała SN z 22.11. 2002 r., I KZP 26/02 nr 1–2 z 2003. Szerzej na ten temat: Kosowska-Korniak, 2014, s. 171 i n.
14 Postanowienie SN z 15.12.2004, III KK 278/04, OSNKW 2005 nr 3 poz. 28. Pogląd ten podziela: Sobczak, 2008, s. 643.
15 Obszerne rozważania na ten temat zob. Kosmus, Kuczyński, 2011, s. 292–294.
16 III KK 278/04 
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Obecnie istnieje wiele kodeksów etyki dziennikarskiej zarówno o wymiarze międzynaro-
dowym, jak i krajowym. Do międzynarodowych dokumentów zawierających normy etyczne dla 
dziennikarzy należą na przykład: Deklaracja Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy 
z 1954 r.17; Deklaracja meksykańska z 1980 r. Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z sie-
dzibą w Pradze18; Międzynarodowe zasady etyki zawodowej w dziennikarstwie (tzw. deklaracja 
paryska) UNESCO z 1983 r.; Rezolucja 1003 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 
z 1993 r. w sprawie etyki dziennikarskiej19.

Niektóre kodeksy etyki dziennikarskiej wydane w Polsce zostały stworzone przez stowarzy-
szenia dziennikarzy. Wśród nich należy wymienić Kodeks Etyki Dziennikarskiej20 Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich oraz Dziennikarski Kodeks Obyczajowy21 Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Rzeczpospolitej Polskiej. Istotnym dokumentem zawierającym zasady etyki dziennikarskiej w Polsce 
jest Karta Etyczna Mediów z 1995 r.22 przyjęta w ramach Konferencji Mediów Polskich. Członkowie 
Konferencji Mediów Polskich przyjęli również Dziennikarski Kodeks Obyczajowy w 2002 r.23. 
Podobny charakter ma Kodeks Dobrych Praktyk przyjęty przez Izbę Wydawców Prasy z 2005 r.24. 

Zasady etyki dziennikarskiej tworzą też poszczególne redakcje, adresując je do współpracu-
jących z nimi dziennikarzy. Należą do nich na przykład: Zasady Etyki Dziennikarskiej w Telewizji 
Polskiej S.A.25, Zasady Etyki Zawodowej w Polskim Radiu z 2004 r. Normy etyki dziennikarskiej 
są również przedmiotem postanowień statutów lub regulaminów poszczególnych redakcji.

W kodeksach etyki dziennikarskiej mających wymiar międzynarodowy, postanowienia doty-
czące obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej zostały sformułowane na przykład w pkt 10 
Międzynarodowego Kodeksu Honorowego z 1939 r. Wskazano w nim jednak dość enigmatycz-
nie, że dziennikarz ma obowiązek dochowywania tajemnicy zawodowej (Dobosz, 2008, s. 110). 
W Deklaracji Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy z 1936 r. również jedynie ogólnie 
wskazano, że dziennikarz powinien strzec tajemnicy źródła danej informacji (pkt 6). W Deklaracji 
paryskiej z 1983 r. ustanowiono zasadę integralności zawodowej mającej powstrzymywać dzien-
nikarzy między innymi przed ujawnianiem źródeł informacji (pkt 4) (Dobosz, 2008, s. 111). 

Dość ogólne sformułowania odnoszące się do tajemnicy dziennikarskiej zawierają również pol-
skie kodeksy etyki dziennikarskiej. W Kodeksie Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich wskazano, że dziennikarza obowiązuje zachowanie tajemnicy źródła informacji, osoby 
i wizerunku informatora, jeśli on tego wymaga. Tajemnica może być ujawniona – z tym zastrzeże-
niem – jedynie przełożonemu (pkt 7). W Dziennikarskim Kodeksie Obyczajowym Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej również ogólnie wskazano, że obowiązkiem dziennikarza jest 
zachowanie i ochrona tajemnicy zawodowej, gdy informator zastrzega swą anonimowość (pkt II). 
W Dziennikarskim Kodeksie Obyczajowym Konferencji Mediów Polskich zastrzeżono, że dzienni-
karz jest obowiązany do ochrony tajemnicy zawodowej. Nie ujawnia źródeł informacji bez zgody 
17 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/analiza2006_07.pdf, s. 67 (21.04.2016).
18 Zeszyty Prasoznawcze Nr 3 z 1980 r., s. 159–162. 
19 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fi leid=16414&lang=en (29.04.2016).
20 http://www.sdp.pl/s/6639,kodeks-etyki-dziennikarskiej-sdp,1264788907 (19.04.2016).
21 http://www.dziennikarzerp.pl/wp-content/uploads/2010/06/kodeks.pdf (19.04.2016).
22 http://www.radaetykimediow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3 (24.04.2016). 
23 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/analiza2006_07.pdf, s. 11. (21.04.2016).
24 http://www.iwp.pl/pliki/KDPWP.pdf (24.04.2016).
25 Uchwała Zarządu z dnia 20 kwietnia 2006 r. nr 182/2006, ze zmianami, http://www.tvp.pl/centrum-informacji/o-nas/komisja-etyki/aktualnosci/uchwala
-nr-1822006-z-6-kwietnia-2006/15780469 (19.04.2016).
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zainteresowanych (pkt 17). W zasadach etyki dziennikarskiej w TVP S.A. wskazano, że dziennikarz 
nie może ujawniać źródła informacji, osoby ani wizerunku informatora, jeżeli zastrzeże on sobie 
anonimowość. Dziennikarz nie może też ujawniać źródła informacji, które uzyskał jako poufne. 
Dziennikarz obowiązany jest chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej 
wierze informatorów i innych osób, które okazały mu zaufanie (pkt V).

I. Dobosz podkreśla, iż etyka zawodowa dziennikarzy niekiedy rozmija się z przepisami pra-
wa. Według niej, w takiej sytuacji powoływanie się na etykę może nie stanowić wystarczającej 
ochrony dziennikarza przed konsekwencjami prawnymi. Kodeksy etyczne nie są bowiem źródłem 
prawa i nie mogą uchylać powszechnie obowiązujących przepisów, choć niekiedy są brane przez 
sądy pod uwagę (Dobosz, 2011, s. 216). Można też spotkać nieco odmienne opinie wyrażane 
przez komentatorów prawa prasowego. Stosownie do nich, niektóre z wymienionych wyżej za-
sad etyki zawodowej mają charakter prawotwórczy i uzupełniają krajowy oraz międzynarodowy 
system źródeł prawa stanowionego w dziedzinie praw, a w szczególności obowiązków dzienni-
karzy. Reprezentanci nauki podkreślają przy tym, że w sytuacji, gdy kodeksy zawodowe przewi-
dują wyższy standard niż prawo stanowione, to ów wyższy standard powinien stać się kryterium 
legalności działania dziennikarza (Kosmus, Kuczyński, 2011, s. 154). 

Przytoczone wyżej zapisy kodeksów etyki zawodowej dziennikarzy mają bardzo ogólny charak-
ter. Zawierają one jedynie ogólnie sformułowany obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej. 
Nie wskazano w nich dokładnie, w jaki sposób dziennikarz powinien postępować, aby tę tajem-
nicę chronić. Chodzi tu zwłaszcza o regulacje mające bardziej techniczny charakter, określające 
na przykład, jak chronić informacje zawarte na elektronicznych nośnikach danych, pozyskane 
za pośrednictwem komunikatorów internetowych czy stron dedykowanych. Sformułowanie tego 
typu regulacji ułatwiłoby dziennikarzom ocenę czy właściwie chronią informacje objęte tajemnicą 
dziennikarską. 

IV. Zakończenie
Przepisy prawne dotyczące tajemnicy dziennikarskiej pozwalają na określenie tego, które 

podmioty są nią związane, a także jakie są jej granice. Regulują też zasady zwalniania z obowiąz-
ku zachowania owej tajemnicy. Analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, że nie dostarczają 
one szczegółowych wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób należy chronić informacje objęte 
tajemnicą dziennikarską. I. Zielinko podkreśla na przykład, że pożądany byłby przepis wskazujący 
na to, że tajemnica zawodowa dziennikarza obejmuje także wszelkie materialne nośniki informa-
cji utrwalonej przez niego. Według tej autorki taki przepis zapobiegałby możliwości naruszenia 
tajemnicy dziennikarskiej przez nieostrożne zachowanie osób zobowiązanych do zachowania 
tajemnicy dziennikarskiej (Zielinko, 2000, s. 154).

Jak słusznie argumentuje M. Drożdż, „Niektóre zasady i normy etyczne są jednak w tym 
obszarze mediów szczególnie ważne i dlatego winny być bardziej eksponowane, tworząc w ten 
sposób specyfi kę etyki mediów. Dobro jednego człowieka nigdy nie może być gwałcone w imię 
dobra drugiego”. Dalej autor ten twierdzi, że „(…) etyka znajdująca swój wyraz w kodeksach etyki 
dziennikarskiej i medialnej, stanowi podstawę do formacji sumienia, w którym każdy dziennikarz 
dokonuje wolnych, rozumnych i odpowiedzialnych rozstrzygnięć, kształtując niejako od wewnątrz 
świadomość wagi swojej pracy dziennikarskiej” (Drożdż, 2014, s. 55–57). 
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W tym kontekście trzeba przytoczyć stanowisko I. Dobosz, która argumentuje, że samore-
gulacje dotyczą tylko pewnego odsetka dziennikarzy. Znajomość zasad etyki uchwalanych przez 
organizacje i instytucje medialne nie jest zaś powszechna. Autorka ta zwraca też uwagę na sła-
bość mechanizmów kontroli przestrzegania przez dziennikarzy norm etycznych oraz instrumentów 
służących egzekwowaniu ich przestrzegania. Stąd uważa ona, że niemożliwe jest zastąpienie sa-
moregulacjami przepisów prawa wprowadzających ograniczenie wolności mediów (Dobosz, 2008, 
s. 153–155). Również B. Michalski argumentuje, że obecnie odpowiedzialność za naruszenie etyki 
zawodowej dziennikarza jest skomplikowana i mało skuteczna. Wynika to z rozproszenia zapisów 
i praktycznego braku ich egzekucji, a także znacznych luk w systemie odpowiedzialności etycznej 
(Michalski, 1998, s. 92). Owa „słabość” kodeksów etyki dziennikarskiej jest też chyba dostrzegana 
przez sądy, które rzadko powołują się na ich postanowienia (zob. Kalisz, 2014, s. 74)26. Zresztą 
tak też chyba kodeksy etyki dziennikarskiej postrzegają sami dziennikarze. W badaniu przepro-
wadzonym przez Studio Badań Marketingowych Profi le na pytanie, czym kierują się w swojej 
pracy, na zasady kodeksów dziennikarskich wskazało jedynie 3% z dziennikarzy biorących udział 
w badaniu, 27,5% z nich podało, że to właśnie kodeksami powinni się kierować, wykonując swoje 
obowiązki zawodowe27. 

Analiza przepisów prawa dotyczących tajemnicy dziennikarskiej prowadzi do wniosku, że 
w zasadzie stanowią one dostateczną ochronę informacji nią objętych. Z kolei zapisy kodeksów 
etyki zawodowej w tym zakresie nie prowadzą do tak pozytywnego wniosku. Są bowiem zbyt 
ogólne i w pewnych fragmentach powtarzają przepisy prawa, a przecież rolą takich kodeksów 
powinno być wskazywanie dziennikarzom jak należy się zachowywać, aby chronić informacje 
objęte tajemnicą dziennikarską. Powinny one więc w tym zakresie uzupełniać (uszczegóławiać) 
przepisy prawa, co niestety obecnie nie ma miejsca. 
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II. Pojęcie tajemnicy pocztowej
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IV. Narzędzia ochrony przesyłek pocztowych przed dostępem osób nieupoważnionych 
V. Odpowiedzialność karnoadministracyjna z tytułu naruszenia tajemnicy pocztowej
VI. Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia tajemnicy korespondencji
VII. Podsumowanie

Streszczenie
W artykule omówiono pojęcie tajemnicy pocztowej oraz instrumenty jej prawnej ochrony. Przed sta-
wiono obowiązki operatorów pocztowych służące ochronie tajemnicy pocztowej oraz karnoadmini-
stracyjne i prawnokarne konsekwencje jej naruszenia. Wskazano również, że ochrona tajemnicy 
pocztowej nie traci na znaczeniu wobec wzrostu wolumenu przesyłek kurierskich towarzyszącego 
rozwojowi handlu elektronicznego. 

Słowa kluczowe: poczta; tajemnica pocztowa; odpowiedzialność prawna.

JEL: K23.

I. Wprowadzenie
W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, ze zm.; 

dalej: Konstytucja RP) dokonano klasyfi kacji praw i wolności jednostki, dzieląc je na prawa oso-
biste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Niektóre z nich dotyczą ochrony danych 
stanowiących przedmiot wymiany informacji. Mowa tutaj w szczególności o postanowieniach 
przepisów art. 47, 49 i 51 Konstytucji RP, gdzie poręczono – należące do praw i wolności oso-
bistych – prawo do ochrony prawnej życia prywatnego (art. 47 Konstytucji RP), a także wolność 
i ochronę tajemnicy komunikowania się (art. 49 Konstytucji RP). W konsekwencji uzależniono 
możliwość zobowiązania jednostki do ujawnienia informacji, która jej dotyczy, od decyzji ustawo-
dawcy i to ze względu na interes publiczny (art. 51 Konstytucji RP). Zwrócić należy jednak przy 
tym uwagę, iż wspomniane prawo do ochrony korespondencji przed arbitralną lub bezprawną in-
gerencją potwierdzają m.in.: art. 8 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r. (Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284 ze zm.) czy też 
* Doktor nauk prawnych; Urząd Komunikacji Elektronicznej; e-mail: m.czyzak@uke.gov.pl.
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art. 17 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu 
w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977 Nr 38, poz. 167) oraz art. 7 Karty praw podsta-
wowych Unii Europejskiej (2010/C 83/02) z 7 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. UE C 83/389). Jednym 
z narzędzi służących ochronie przywołanej powyżej swobodzie komunikowania się na gruncie 
krajowego porządku prawnego jest instytucja tajemnicy pocztowej, podlegającej ochronie usta-
wowej, tak na gruncie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529, 
ze zm.; dalej: Pp) określającej reguły wykonywania działalności gospodarczej polegającej na 
świadczeniu usług pocztowych, jak i – w pewnych aspektach – innych aktów powszechnie obo-
wiązującego prawa poddających odpowiedzialności jej naruszenia. Pomimo wejścia w życie 
tego aktu normatywnego z dniem 1 stycznia 2013 r., jak dotąd zagadnienie tajemnicy pocztowej 
i instrumentów jej ochrony nie doczekało się szerszego zainteresowania doktryny prawa. Trudno 
doszukać się również znaczącego dorobku orzecznictwa w tym obszarze. Mając na uwadze po-
wyższe, w dalszej części rozważań dokonany zostanie przegląd krajowych regulacji prawnych 
dotyczących wspomnianej materii.

II. Pojęcie tajemnicy pocztowej
Tajemnica pocztowa obejmuje „informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych, infor-

macje dotyczące realizowania przekazów pocztowych, dane dotyczące podmiotów korzystających 
z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub 
korzystania z tych usług” (art. 41 ust. 1 Pp). Odnosi się ona zatem zarówno do przesyłek poczto-
wych, tj. „rzeczy opatrzonych oznaczeniem adresata i adresem, przedłożonych do przyjęcia lub 
przyjętych przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi” (art. 3 
ust. 21 Pp), przekazów pocztowych, czyli „polecenia doręczenia adresatowi określonej kwoty pie-
niężnej przez operatora pocztowego” (art. 3 pkt 16 Pp), a także do samego świadczenia usługi 
pocztowej i korzystania z niej, jak i okoliczności tym czynnościom towarzyszących, dotyczących 
w szczególności miejsca, czasu i warunków świadczenia tejże usługi pocztowej.

Zakres tajemnicy pocztowej potraktował ustawodawca zatem niezwykle szeroko. Obejmuje 
on wiele elementów. Po pierwsze, analogicznie jak w przypadku tajemnicy komunikowania się 
podlegającej ochronie prawnokarnej, tajemnica pocztowa obejmuje samą treść korespondencji 
prowadzonej pomiędzy nadawcą i odbiorcą, niezależnie od jej postaci, nośnika (papier, nośnik 
elektroniczny przesyłany pocztą „tradycyjną”, który można odczytać za pomocą narzędzi informa-
tycznych), charakteru (korespondencja prywatna, urzędowa, handlowa itd.), języka, w którym jest 
prowadzona itp. Niemniej jednak niekiedy może ona obejmować również inne tajemnice prawnie 
chronione (np. tajemnicę przedsiębiorstwa, dane medyczne itp.). Należy zwrócić uwagę, iż na-
wet w przypadku korespondencji typu „kartka pocztowa”, operator pocztowy lub osoba mająca 
dostęp do tajemnicy pocztowej z tytułu prowadzonej działalności, nie ma prawa ujawniać treści 
umieszczonej na niej korespondencji innym podmiotom ani jej upowszechniać. Oznacza to jedy-
nie, że natura tego rodzaju przesyłki pocztowej sprawia, iż możliwe jest przypadkowe zapoznanie 
się z zawartą w niej informacją w trakcie wykonywania czynności związanych ze świadczeniem 
usługi pocztowej (np. podczas odczytywania danych adresata). Po drugie, tajemnica pocztowa 
dotyczy informacji związanych z realizacją przekazów pocztowych, takich jak wysokość kwoty 
pieniężnej oraz dane dotyczące samego zleceniodawcy przekazu pocztowego i daty złożenia 
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polecenia doręczenia tejże kwoty. Po trzecie, zawiera ona również dane dotyczące podmiotów 
korzystających z usług pocztowych, a zatem dane pozwalające zidentyfi kować strony wymiany 
pocztowej (dane osobowe, fi rma spółki prawa handlowego, nazwa jednostki organizacyjnej nie-
posiadającej osobowości prawnej itp.), w szczególności tak nadawcy, jak i adresata. Po czwarte, 
tajemnica pocztowa obejmuje sam fakt, iż usługa pocztowa była świadczona, a także okoliczności 
mu towarzyszące, w tym m.in. datę jej świadczenia czy też kategorię przesyłki (nierejestrowana, 
rejestrowana) itp.

Do jej zachowania zobowiązane są dwie grupy podmiotów – operatorzy pocztowi, tj. przed-
siębiorcy uprawnieni do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru 
operatorów pocztowych oraz wszystkie osoby mające dostęp do tajemnicy pocztowej z racji 
wykonywanej działalności (art. 41 ust. 2 Pp). Mowa tutaj w szczególności o osobach fi zycznych 
pozostających w stosunku pracy bądź w stosunku cywilnoprawnym i świadczących z tego tytułu 
pracę, bądź usługi określonego rodzaju na rzecz operatora pocztowego, np. w postaci dystrybucji 
przesyłek pocztowych. Podkreślić przy tym trzeba, że jednym z warunków umożliwiających pro-
wadzenie działalności pocztowej w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru operatorów 
pocztowych jest zapewnienie przez operatora warunków do przestrzegania tajemnicy pocztowej 
(art. 7 Pp). Chodzi zarówno o warunki techniczne, jak i organizacyjne, mające szczególne zna-
czenie przy organizacji procesu świadczenia usług pocztowych, w tym dotyczące także cech 
i kompetencji osób (podmiotów) wykonujących pracę lub usługi na rzecz operatora pocztowego. 

III. Wyłączenie ochrony tajemnicy pocztowej
Informacje bądź inne dane objęte ochroną jako tajemnica pocztowa mogą być zbierane, utrwa-

lane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub udostępniane jedynie wtedy, gdy 
wspomniane czynności dotyczą świadczonej usługi pocztowej, są niezbędne do jej świadczenia 
lub jeżeli odrębne przepisy prawa stanowią inaczej (art. 42 Pp). W pozostałych przypadkach, co do 
zasady, działania takie prowadzą do naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

W przepisie art. 41 ust. 4 Pp wskazano jednakże dwie okoliczności wyłączające odpowie-
dzialność z tytułu naruszenia tajemnicy pocztowej. Po pierwsze, ujawnianie lub przetwarzanie 
informacji albo danych objętych tajemnicą pocztową oraz otwieranie zamkniętych przesyłek 
pocztowych lub zapoznawanie się z ich treścią, w przypadkach przewidzianych przepisami pra-
wa lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej. Po drugie, posługiwanie się przez operatora 
pocztowego referencjami obejmującymi dane dotyczące podmiotów korzystających z jego usług 
pocztowych oraz rodzajów tych usług, w przypadku gdy dane te są publikowane za zgodą pod-
miotów, których one dotyczą.

Pierwszy przypadek dotyczy oczywiście w szczególności kontroli korespondencji i przesyłek, 
znanej procedury karnej, która jest dopuszczalna w imię nadrzędnego interesu publicznego jako 
ustawowe ograniczenie tajemnicy korespondencji dopuszczalne w świetle postanowień art. 49 
zd. 2 Konstytucji RP (Skrzydło, 2001). Przepis art. 218 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks po-
stępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555, ze zm.; dalej: k.p.k.) nakłada na „urzędy, instytucje 
i podmioty prowadzące działalność w dziedzinie poczty”, a zatem i operatorów pocztowych, obo-
wiązek wydania sądowi bądź prokuratorowi, na żądanie zawarte w postanowieniu, korespondencji 
i przesyłek, jeśli mają one znaczenie dla toczącego się postępowania, przy czym wyłącznie sąd 
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lub prokurator mają prawo je otwierać lub zarządzić ich otwarcie. Korespondencja lub przesyłki, 
niemające znaczenia dla postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu zwrotowi właściwym 
podmiotom. Dodać trzeba, iż postanowienie, o którym była mowa powyżej, doręczane jest adre-
satom korespondencji, jakkolwiek samo doręczenie postanowienia może ulec odroczeniu „na czas 
oznaczony, niezbędny ze względu na dobro sprawy, lecz nie później niż do czasu prawomocnego 
zakończenia postępowania”. Chociaż ustawodawca posługuje się na gruncie kodeksu postępowa-
nia karnego terminologią odmienną od znanej w ustawie – Prawo pocztowe, to oczywistym jest, 
iż samo „wydanie korespondencji i przesyłek” rozciąga się zarówno na przesyłki pocztowe (w tym 
przesyłki listowe i paczki), jak i przekazy pocztowe, które również mogą mieć znaczenie dla pro-
wadzonego postępowania. Samo postanowienie określać powinno korespondencję, jaka podlega 
wydaniu, bądź to przez wskazanie nadawcy lub adresata, bądź to przez wskazanie konkretnej 
przesyłki lub określonej ilości przesyłek podlegających wydaniu (Hofmański, Sadzik i Zgryzek, 
1999). Dodać trzeba, iż zgodnie z postanowieniami art. 129 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks 
karny skarbowy (Dz.U. 2013, poz. 186, ze zm.), w wypadkach niecierpiących zwłoki, organ po-
stępowania przygotowawczego może żądać od „urzędów, instytucji i podmiotów prowadzących 
działalność w dziedzinie poczty”, zatrzymania przesyłki, jeśli istnieje co do niej podejrzenie, iż 
zawiera przedmioty przestępstwa skarbowego bądź wykroczenia skarbowego. Zatrzymanie trwać 
może do czasu uzyskania zatwierdzenia przez prokuratora, jednakże nie dłużej niż 7 dni.

Kontrola treści korespondencji lub zawartości przesyłek może mieć miejsce również w trak-
cie kontroli operacyjnej prowadzonej w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych podej-
mowanych przez Policję w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania 
i utrwalenia dowodów najpoważniejszych przestępstw umyślnych ściganych z oskarżenia pub-
licznego. Należą do nich takie czyny zabronione, jak np. zabójstwo (art. 148 ustawy z 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny; Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zm.; dalej: k.k.), udział w zorganizowanej gru-
pie lub związku przestępczym (art. 258 k.k.), przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 
(art. 297–306 k.k.), przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, gdy pokrzywdzonym jest małoletni 
albo gdy treści pornografi czne obejmują udział małoletniego czy też nielegalnego wytwarzania, 
posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi lub 
substancjami psychotropowymi albo ich prekursorami oraz materiałami jądrowymi i promienio-
twórczymi (art. 19 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji; Dz.U. 2011 Nr 287, poz. 1687 ze zm.). 
Podmioty świadczące usługi pocztowe zobowiązane są wówczas do zapewnienia na własny 
koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez policję tej-
że kontroli (art. 19 ust. 12 ustawy o Policji). Analogiczne rozwiązania znane są przepisom art. 27 
ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. 
2015, poz. 1929 ze zm.), art. 31 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. 2014, poz. 253 ze zm.), jak również art. 31 ustawy 
z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. 2016, 
poz. 96 ze zm.). 

Przywołać należy w tym miejscu treść ustawodawstwa dotyczącego stanów nadzwyczaj-
nych. Poruszono tam bowiem kwestię ograniczania praw i wolności człowieka oraz obywatela, 
w tym w odniesieniu do prawa do prywatności, a zatem i tajemnicy pocztowej. W przepisie art. 20 
ustawy z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. 2014, poz. 1191) uregulowano zasady 
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wprowadzenia, w czasie stanu wyjątkowego, kontroli zawartości przesyłek, listów, paczek i prze-
kazów przekazywanych w ramach usług pocztowych o charakterze powszechnym lub usług ku-
rierskich. Funkcję organów kontroli pełniliby w takiej sytuacji właściwi wojewodowie, którzy mogliby 
nakazać organom administracji publicznej działającym na obszarze województwa wykonywanie 
czynności technicznych, niezbędnych do prowadzenia kontroli. Organy kontroli byłyby uprawnione 
do zatrzymywania w całości lub w części, przesyłek pocztowych i kurierskich, jeżeli ich zawartość 
lub treść mogłaby zwiększyć zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa oby-
wateli lub porządku publicznego. Zatrzymane przesyłki doręczane byłyby adresatom po zniesieniu 
stanu wyjątkowego. Te spośród nich, których treść lub zawartość pochodziłaby z przestępstwa, 
byłaby przeznaczona do popełnienia przestępstwa albo zostałaby objęta zakazem posiadania, 
organ kontroli przekazywałby niezwłocznie, a najpóźniej bezpośrednio po zniesieniu stanu wy-
jątkowego, organom właściwym do prowadzenia postępowania karnego bądź orzeczenia prze-
padku rzeczy. Przepis art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz 
o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym 
organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2014, poz. 1815 ze zm.), stanowi bowiem, iż „w czasie 
stanu wojennego mogą być wprowadzone ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela (…) 
w zakresie działalności pocztowej”, zgodnie zaś z art. 21 tej ustawy – analogicznie jak w sytuacji 
wprowadzenia stanu wyjątkowego – w czasie stanu wojennego może być wprowadzona kontrola 
zawartości przesyłek, listów, paczek i przekazów przekazywanych w ramach usług pocztowych 
o charakterze powszechnym lub usług kurierskich.

Legalne jest również ujawnianie bądź przetwarzanie informacji albo danych objętych tajem-
nicą pocztową oraz otwieranie zamkniętych przesyłek pocztowych lub zapoznawanie się z ich 
treścią, w sytuacji, gdy przewiduje to umowa o świadczenie usługi pocztowej. Samo świadczenie 
usług pocztowych, w myśl postanowień art. 14 Pp, odbywa się na podstawie umów o świadcze-
nie usług pocztowych zawieranych pomiędzy nadawcami a operatorami pocztowymi oraz umów 
o współpracę, które zawierane są pomiędzy operatorami pocztowymi. Zawarcie umowy o świad-
czenie usługi pocztowej następuje m.in. przez fakt przyjęcia przez operatora pocztowego przesyłki 
pocztowej do przemieszczenia i doręczenia czy też wrzucenia przesyłki listowej (poza przesyłkami 
rejestrowanymi i zwolnionymi ustawowo z opłat pocztowych), do nadawczej skrzynki pocztowej 
operatora pocztowego albo przyjęcia przez operatora pocztowego przekazu pocztowego (art. 15 
ust. 1 Pp). Zgodnie z przepisem art. 31 Pp, operatorowi pocztowemu zawierającemu z nadawcą 
umowę o świadczenie usługi pocztowej, przysługuje prawo zastawu na przesyłkach pocztowych 
w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej umowy oraz z tytułu uzasadnionych, dodatko-
wych kosztów świadczenia usługi, powstałych z przyczyn leżących po stronie nadawcy lub adre-
sata, z wyłączeniem przesyłek zaadresowanych do organu władzy publicznej. W razie odmowy 
zaspokojenia przez adresata lub nadawcę wierzytelności zabezpieczonych zastawem, operator, 
któremu przysługuje to prawo zastawu, uprawniony jest do komisyjnego otwarcia przesyłki pocz-
towej i przystąpienia do sprzedaży jej zawartości (niezwłocznie – w przypadku żywych zwierząt 
albo rzeczy niebezpiecznych lub łatwo psujących się, a w pozostałych przypadkach po upływie 
14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia adresata lub nadawcy o zamierzonej sprzedaży zawar-
tości przesyłki pocztowej). Otwarta przez operatora może zostać również przesyłka pocztowa, 
której nie można doręczyć adresatowi ani zwrócić nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu 
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nadawcy, w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie nadawcy. Za 
przesyłkę niedoręczalną uważa się też przesyłkę listową nieopłaconą lub opłaconą w kwocie niż-
szej aniżeli należna, niebędącą przesyłką rejestrowaną, jeśli nadawca odmówi uiszczenia opłaty 
za zwrot przesyłki bądź adresat – kwoty dopłaty. Komisyjne otwarcie takiej przesyłki następuje 
niezwłocznie, o ile umowa o świadczenie usługi nie przewiduje innego terminu. Powinno być ono 
przeprowadzone w sposób zapewniający jak najmniejsze uszkodzenie jej opakowania. Po otwar-
ciu przesyłki dokonuje sie sprawdzenia, najpierw na wewnętrznej stronie jej opakowania, czy nie 
zostało tam umieszczone oznaczenie adresata bądź nadawcy oraz ich adresy. Dopiero wobec 
ich braku komisja dokonuje oględzin samej zawartości przesyłki. Jeśli w toku tych czynności po-
zyskano dane, które umożliwiają doręczenie lub zwrot przesyłki, po odpowiednim zabezpieczeniu 
i umieszczeniu adnotacji na opakowaniu o komisyjnym otwarciu, jest ona doręczana adresato-
wi bądź zwracana nadawcy. Zaś w sytuacji, gdy otwarcie niedoręczalnej przesyłki nie umożliwi 
jej doręczenia albo zwrócenia nadawcy, jak również gdy nadawca odmówi przyjęcia zwróconej 
przesyłki, korespondencja ją stanowiąca oraz jej opakowanie podlegają zniszczeniu przez ope-
ratora pocztowego. Musi to nastąpić w sposób uniemożliwiający odtworzenie informacji zawartej 
w przesyłce i na jej opakowaniu, nie wcześniej jednak niż po upływie 60 dni od dnia otwarcia 
przesyłki (art. 33 Pp). 

W drugim z kolei przypadku (art. 41 ust. 4 pkt 2 Pp) mamy do czynienia z sytuacją, w której 
operator pocztowy, ubiegając się o udzielenie mu zamówienia (zarówno zamówienia publicznego, 
jak i przez podmiot prywatny), posłużyć się musi określonymi w specyfi kacji warunków zamówienia 
referencjami, opisującymi zakres, wartość oraz kategorie świadczonych przez niego usług, które 
wskazywać mają na doświadczenie w realizacji tego rodzaju usług oraz stanowić mają swoistą 
rękojmię należytego ich wykonania. Elementem decydującym o uchyleniu tajemnicy jest tutaj, jak 
się wydaje, przede wszystkim zgoda udzielona przez podmiot korzystający z usług pocztowych 
świadczonych przez operatora pocztowego, zezwalający na posługiwanie się danymi tego ostat-
niego w obrocie gospodarczym. I tak np. w myśl postanowień § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, 
poz. 231), w celu oceny spełniania, przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówie-
nia publicznego, warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający może 
żądać m.in. „wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem ter-
minu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załącze-
niem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie”. W ramach takiego wyka-
zu, w razie prowadzenia postępowania, którego przedmiotem są usługi pocztowe, przedłożone 
powinny zostać i dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych świadczonych 
przez wykonawcę, jak i rodzajów tych usług.
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IV. Narzędzia ochrony przesyłek pocztowych przed dostępem 
osób nieupoważnionych

W myśl postanowień przepisu art. 41 ust. 6 Pp, operator pocztowy zobowiązany jest do za-
chowania należytej staranności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekono-
micznymi przy zabezpieczaniu urządzeń i obiektów wykorzystywanych przy świadczeniu usług 
pocztowych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej (art. 41 ust. 6 Pp). 

Oczywistym jest, iż ochronie tajemnicy pocztowej nie służą jednak wyłącznie narzędzia o cha-
rakterze represyjnym, stosowane ex post naruszenia, ale – znajdujące również swoje podstawy 
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa – rozwiązania o charakterze organizacyjno-
proceduralnym, odnoszące się do zasad pobierania oraz dystrybucji przesyłek i przekazów pocz-
towych, mające na celu zapobieżenie nieprawidłowościom skutkującym naruszeniu tajemnicy 
pocztowej. Mowa tutaj w szczególności chociażby o regułach ustalania tożsamości osób upraw-
nionych do odbioru przesyłek rejestrowanych. Stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do ich 
przyjęcia dokonuje się na podstawie jednego z wymienionych w przepisie art. 22 rozporządzenia 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług 
powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. 2013, poz. 545) konkretnych dokumentów 
– dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, innego dokumentu z fotografi ą i odciskiem pieczęci 
urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza, a w przypadku cudzoziemców, 
którzy nie posiadają żadnego ze wskazanych powyżej dokumentów – innego dokumentu potwier-
dzającego tożsamość danej osoby. Ochronie tajemnicy pocztowej służą również określone przepi-
sami wymogi dotyczące zasad przyjmowania przesyłek pocztowych przez operatora pocztowego, 
ich doręczania, a nawet te odnoszące się do konstrukcji skrzynek pocztowych, tak nadawczych, 
jak i odbiorczych. I tak np., w myśl postanowień § 16 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia 
w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, do 
przemieszczenia i doręczenia jest przyjmowana przesyłka pocztowa opakowana, „odpowiednio 
do zawartości, formy, masy i wielkości, a także w sposób zapewniający zabezpieczenie przed 
czynnikami zewnętrznymi”. Natomiast w przypadku przyjmowania przesyłki z zadeklarowaną 
wartością, jej opakowanie powinno być wykonane z nieprzezroczystego materiału, uniemożliwiać 
dostęp do jej zawartości bez pozostawienia widocznych śladów, a także umożliwiać umieszczenie 
dodatkowych zabezpieczeń, takich jak – pieczęć lakowa, plomby, nalepki samoprzylepne, taśmy 
samoprzylepne bądź inne skuteczne środki. Na poziom ochrony tajemnicy pocztowej wpływają 
i wymogi odnoszące się do wykorzystywanych przez operatorów skrzynek pocztowych. Przepis 
§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 marca 2014 r. w sprawie na-
dawczych skrzynek pocztowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 381) wskazuje, iż konstrukcja nadawczej 
skrzynki pocztowej oraz materiał, z którego jest wykonana, mają zapewniać „ochronę znajdujących 
się wewnątrz przesyłek listowych w szczególności przed kradzieżą oraz w zakresie poufności”, 
sama zaś skrzynka musi posiadać zamknięcie, którego „konstrukcja zapewnia dostęp do zawar-
tości skrzynki w celu wyjęcia z niej przesyłek listowych wyłącznie przez uprawnionego operatora 
pocztowego”. Zgodnie z postanowieniami przepisu § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 506), konstrukcja oddawczej skrzynki pocztowej oraz materiał, z którego jest wykonana mają 
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zapewniać ochronę umieszczanych w niej przesyłek listowych, w szczególności przed kradzieżą 
oraz w zakresie poufności, przy czym sama skrzynka zamykana ma być „niepowtarzalnym klu-
czem w celu zagwarantowania dostępu do zawartości skrzynki wyłącznie adresatowi”. Dodać wy-
pada, iż karze pieniężnej od 50 złotych do 10.000 złotych podlega również zaniechanie realizacji 
obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszczanie oddawczej skrzynki 
pocztowej, która nie spełnia wymogów wskazanych w ustawie – Prawo pocztowe i przepisach 
wykonawczych (art. 127 Pp).

Odrębnym zasadom, uregulowanym przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grud-
nia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów 
zawierających informacje niejawne (Dz.U. Nr 271, poz. 1603), podlega przewóz przesyłek pocz-
towych zawierających informacje niejawne. Wskazać należy chociażby, iż materiał nadawany 
za pośrednictwem przewoźnika jako przesyłka listowa opakowuje się w dwie nieprzezroczyste 
koperty, przy czym na kopercie wewnętrznej zamieszcza się: klauzulę tajności i ewentualne do-
datkowe oznaczenia, określenie adresata, imię, nazwisko i podpis osoby pakującej, numer, pod 
którym dokument został zarejestrowany; a na kopercie zewnętrznej: nazwę jednostki organiza-
cyjnej adresata, adres siedziby adresata, numer wykazu i pozycji w wykazie przesyłek nadanych, 
nazwę jednostki organizacyjnej nadawcy. Kopertę wewnętrzną zabezpiecza się natomiast w spo-
sób umożliwiający wykrycie prób bądź faktu nieuprawnionego dostępu do zawartości (§ 8 rozpo-
rządzenia w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów 
zawierających informacje niejawne).

V. Odpowiedzialność karnoadministracyjna z tytułu naruszenia 
tajemnicy pocztowej

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia tajemnicy pocztowej przybiera na gruncie ustawy – 
Prawo pocztowe postać odpowiedzialności karnoadministracyjnej umożliwiającej nałożenie na 
operatora pocztowego administracyjnej kary pieniężnej (art. 126 ust. 1 pkt 4 Pp). W myśl posta-
nowień przepisu art. 41 ust. 3 Pp, naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej jest 
m.in. ujawnianie lub przetwarzanie informacji albo danych objętych tajemnicą pocztową, otwiera-
nie zamkniętych przesyłek pocztowych lub zapoznawanie się z ich treścią, a także umożliwianie 
osobom nieuprawnionym podejmowania działań mających na celu wykonywanie wspomnianych 
powyżej czynności.

Co do znaczenia przywołanych powyżej czynności, to pod pojęciem ujawnienia w znaczeniu 
potocznym kryje się wyjawienie czegoś, uczynienie czegoś jawnym, wiadomym (Słownik, 2006). 
Z uwagi na fakt, iż ustawa – Prawo pocztowe, zarówno z 12 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2008 Nr 189, 
poz. 1159, ze zm.), jak i ta z 2012 r. nie wymieniają natomiast enumeratywnie czynności składających 
się na przetwarzanie danych i informacji objętych tajemnicą pocztową, dla interpretacji tego pojęcia 
posłużyć się można tutaj posiłkowo postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. 2015, poz. 2135, ze zm.; dalej: uodo), na gruncie której przez pojęcie 
„przetwarzania danych osobowych” rozumie się – „jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostęp-
nianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych”. Analogicznie 
zatem, uznać można, iż przetwarzaniem informacji albo danych objętych tajemnicą pocztową będzie 
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dokonywanie wszelkich operacji na tych danych i informacjach, w tym ich zbieranie, utrwalanie, prze-
chowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, nie tylko w postaci pisemnej, 
lecz także w elektronicznej. Przez zapoznawanie się z treścią przesyłki pocztowej rozumieć należy 
zaznajamianie się z zawartym w niej przekazem, zwykle pisemnym. Jeżeli zaś chodzi o umożliwianie 
osobom nieuprawnionym podejmowania działań mających na celu wykonywanie wspomnianych 
powyżej czynności, to utożsamiać należy to z celowym działaniem stwarzającym osobom postron-
nym warunki pozwalające im na dokonywanie przedmiotowych czynności. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż odpowiedzialność karnoadministracyjna z tytułu 
naruszenia tajemnicy pocztowej pozostawać może w zbiegu z odpowiedzialnością karną zwią-
zaną z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych, wynikającą z postanowień przywołanej 
powyżej ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli dotyczy informacji objętych tajemnicą pocz-
tową będących danymi osobowymi. Mowa tutaj w szczególności o przepisach art. 51 i 52 uodo. 
W myśl postanowień przepisu art. 51 ust. 1 uodo, „Kto administrując zbiorem danych lub będąc 
obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom 
nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2”. Jeśli sprawca działa nieumyślnie, podlega zaś grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku (art. 51 ust. 2 uodo). Zgodnie zaś z przepisem art. 52 uodo, 
„Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed za-
braniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Prawny obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest w myśl postanowień ustawy – Prawo 
pocztowe nieograniczony w czasie (art. 41 ust. 5 Pp), a co za tym idzie trwa nawet po zakończeniu 
procesu świadczenia usługi pocztowej. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, iż w myśl postanowień 
przepisu art. 129 ust. 1 Pp Prezes UKE wydać może decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w termi-
nie nieprzekraczającym 24 miesięcy od dnia stwierdzenia naruszenia, to w praktyce po tym okre-
sie niemożliwym jest poddanie odpowiedzialności karnoadministracyjnej operatora pocztowego. 
Pozostaje jedynie możliwość pociągnięcia sprawcy takiego naruszenia będącego osobą fi zyczną 
do odpowiedzialności karnej, o ile jego czyn wypełnia znamiona przestępstwa, o którym mowa 
w przepisie art. 267 k.k., o czym będzie mowa w dalszej części rozważań, a które przedawnia się 
z upływem 5 lat (art. 101 § 1 pkt 4 k.k.).

Karze pieniężnej podlega zatem operator pocztowy, który narusza obowiązek zachowania 
tajemnicy pocztowej (art. 126 ust. 1 pkt 4 Pp), bez względu na przyczyny, jakie legły u podstaw 
zaistnienia takiego naruszenia. Niezależnie od tego czy nastąpiło to wskutek zaniedbań o cha-
rakterze organizacyjnym ze strony osób działających w imieniu i na rzecz operatora pocztowego, 
czy też nie można przypisać operatorowi (jako podmiotowi korporacyjnemu) lub osobom nim 
zarządzającym żadnej winy, zwłaszcza że ustawodawca nie posługuje się nawet kryterium winy 
jako dyrektywy wymiaru kary przy ustalaniu jej wysokości. Dyrektywa stopnia zawinienia znana 
była natomiast na gruncie przepisu art. 68 ust. 2 ustawy – Prawo pocztowe z 2003 r., jakkolwiek 
i tak stwarzało to problemy interpretacyjne przy egzekwowaniu odpowiedzialności podmiotów 
o charakterze korporacyjnym. Odpowiedzialności karnoadministracyjnej podlega zatem w chwili 
obecnej operator pocztowy na zasadzie winy obiektywnej, poprzez możliwość powiązania naru-
szenia z prowadzoną przezeń działalnością pocztową.
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Można pokusić się o stwierdzenie, że podmiot, który prowadzi działalność pocztową bez 
wymaganego wpisu do rejestru operatorów pocztowych, a zatem statusu operatora pocztowego 
de facto nie posiada, nawet jeśli narusza tajemnicę pocztową, to nie posiada zdolności do ponie-
sienia odpowiedzialności karnoadministracyjnej na podstawie przepisu art. 126 ust. 1 pkt 4 Pp, 
ale ponosi ją wyłącznie z tytułu wykonywania działalności pocztowej bez wymaganego wpisu do 
rejestru (art. 126 ust. 1 pkt 1 Pp). 

Wysokość kary pieniężnej z tytułu naruszenia tajemnicy pocztowej nie może przekroczyć 2% 
przychodów ogółem osiągniętych przez operatora pocztowego z działalności pocztowej w roku 
obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary, natomiast w przypadku podmiotu wykonującego 
działalność pocztową bez wymaganego wpisu do rejestru operatorów pocztowych oraz podmiotu, 
który w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary nie wykonywał działalności pocztowej 
– z działalności gospodarczej w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary. W przypad-
ku natomiast, gdy okres wykonywania działalności pocztowej jest krótszy aniżeli 12 miesięcy, 
za podstawę wymiaru tejże sankcji przyjmuje się równowartość kwoty 500.000 euro. Jest ona 
przy tym wyrażana w złotych i ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski, a obowiązującego w dniu wydania decyzji o nałożeniu administracyjnej 
kary pieniężnej na operatora pocztowego (art. 126 ust. 4 i 5 Pp).

Prezes UKE, ustalając wysokość kary pieniężnej, zarówno odnośnie do kary administracyjnej 
nakładanej na operatora pocztowego z tytułu naruszenia tajemnicy pocztowej, jak i na wspomnia-
ne powyżej kategorie osób fi zycznych zobowiązany jest uwzględnić: stopień szkodliwości czynu, 
dotychczasową działalność podmiotu oraz wysokość przychodu uzyskanego z działalności gospo-
darczej w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary (art. 126 ust. 8 Pp). W przypadku 
naruszenia tajemnicy pocztowej, z pewnością najistotniejsze będzie zbadanie stopnia szkodliwości 
czynu (czy też raczej naruszenia w przypadku operatorów pocztowych o charakterze korporacyj-
nym) związanego z kategorią danych ujawnionych w następstwie naruszenia tajemnicy poczto-
wej. Stopień ten będzie z pewnością wyższy wówczas, gdy naruszenie doprowadzi do ujawnienia 
treści korespondencji, aniżeli wtedy, gdy dojdzie do ujawnienia samego faktu świadczenia usługi 
pocztowej czy też okoliczności jej dotyczącej.

Z uwagi na fakt, iż wysokość kary pieniężnej nakładanej przez Prezesa UKE pozostaje w relacji 
do przychodu osiągniętego z działalności pocztowej, podmiot, o którym mowa w art. 126 Pp, jest 
obowiązany do dostarczenia Prezesowi UKE, na jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia doręcze-
nia żądania, danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru kary pieniężnej. W przypadku 
niedostarczenia danych lub dostarczenia danych uniemożliwiających ustalenie podstawy wymiaru 
kary pieniężnej, Prezes UKE ustala podstawę wymiaru kary pieniężnej w sposób szacunkowy, nie 
mniejszą jednak niż równowartość 500.000 euro, wyrażoną w złotych i ustaloną przy zastosowa-
niu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wydania 
decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej.

Nałożenie kary pieniężnej przez Prezesa UKE może nastąpić, o czym już nadmieniono powyżej 
przy okazji rozważań dotyczących okresu związania tajemnicą pocztową, w terminie nie dłuższym 
niż 24 miesiące od dnia stwierdzenia naruszenia tajemnicy pocztowej (art. 129 ust. 1 Pp), sam 
obowiązek uiszczenia ustalonej kwoty przedawnia się zaś wraz z upływem 5 lat od dnia, w któ-
rym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej stała się ostateczna (art. 129 ust. 3 Pp), przy czym 
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powinna ona być uiszczona w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała 
się ostateczna (art. 128 ust. 3 Pp). Na podstawie art. 128 ust. 4 Pp kary pieniężne niezapłacone 
w tym terminie podlegają, wraz z odsetkami za zwłokę, egzekucji zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2012, poz. 1015, 
ze zm.). Kara pieniężna nakładana jest przez Prezesa UKE w drodze decyzji, od której przysłu-
guje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 129 ust. 2 w zw. z art. 128 ust. 1 Pp). Wpływy 
z kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa (art. 130 Pp), a zatem – niejako wtórnie – 
sankcja ta pełni swego rodzaju funkcję fi skalną, prowadząc do pozyskania środków fi nansowych 
na rzecz budżetu państwa. Funkcją nadrzędną względem niej jest jednakże funkcja represyjna 
i prewencyjna.

VI. Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia 
tajemnicy korespondencji

Mając na względzie rangę tajemnicy pocztowej, z uwagi tak na poręczoną Konstytucją RP 
swobodę komunikowania się, jak i na charakter danych, które mogą zostać ujawnione w razie jej 
naruszenia, ustawodawca poddał ją również ochronie prawnokarnej. Jeszcze zanim uczynił to na 
gruncie ustawy – Prawo pocztowe, dokonał tego w ustawie – Kodeks karny. W myśl postanowień 
art. 267 § 1 k.k., „Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, 
otwierając zamknięte pismo (…) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2”. Co więcej, analogicznej odpowiedzialności podlega ujawnienie innej osobie 
informacji uzyskanej w taki przestępny sposób (art. 267 § 4 k.k.). Samo ściganie przestępstw 
tego rodzaju następuje na wniosek pokrzywdzonego (art. 267 § 5 k.k.), którym w świetle przepi-
su art. 49 § 1 k.p.k., jest „osoba fi zyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio 
naruszone lub zagrożone przez przestępstwo”. Zdaniem Sądu Najwyższego, przepis art. 267 k.k. 
wyznacza „aksjologiczny kierunek postępowania z wszelką korespondencją”, z uwagi na fakt, 
iż „w kategoriach etycznych powszechnie stosowana i społecznie akceptowana (…) jest zasa-
da nieczytania cudzej korespondencji, nawet jeśli ma ona postać kart pocztowych”1. Podkreślić 
trzeba, że przedmiotem ochrony jest w tym przepisie nie tylko prywatność, która ma znaczenie 
drugorzędne, lecz przede wszystkim zabezpieczenie informacji przed dostępem osób nieupraw-
nionych (Grześkowiak i Wiak, 2012). 

Naruszeniu tajemnicy pocztowej towarzyszyć może również odpowiedzialność karna z tytułu 
naruszenia dyspozycji art. 266 § 1 k.k., stanowiącego: „Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjęte-
mu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku 
z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością (…) gospodarczą, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”, przy czym ściganie tego przestępstwa 
następuje na wniosek pokrzywdzonego (art. 266 § 3 k.k.). Nie mamy tutaj do czynienia wyłącznie 
z tajemnicą zawodową, ale i z tajemnicą prywatną, chronioną wraz z tajemnicą pocztową, ma-
jącą przecież swoje źródło w przepisie rangi ustawowej, tj. ustawie – Prawo pocztowe. Zdaniem 
doktryny, na gruncie przedmiotowego przepisu, „bezpośrednim przedmiotem ochrony jest prawo 
zachowania określonych informacji w tajemnicy, przy czym obowiązek dyskrecji spoczywający 
1 Wyr. SN z 3.02.2004 r., II KK 388/02 (LEX nr 121287).
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na depozytariuszu informacji podyktowany może być potrzebą ochrony istotnego interesu pry-
watnego, stosunku zaufania łączącego dysponenta informacji z jej depozytariuszem, jak również 
prawidłowego wykonywania określonych zawodów czy prowadzenia określonej działalności, 
w których szczególne znaczenie odgrywa stosunek zaufania” (Wróbel, 2006). Mowa zatem tutaj 
także o swoistym stosunku dyskrecji co do treści korespondencji, ale i innych danych dotyczą-
cych świadczonej usługi pocztowej, skoro obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej spoczywa 
nie tylko na operatorze pocztowym, lecz także na wszystkich innych osobach mających dostęp 
do tajemnicy pocztowej z racji wykonywanej działalności (art. 41 ust. 2 Pp). Odpowiedzialności 
karnej podlegać będą w konsekwencji, na podstawie przepisu art. 266 § 1 k.k., zarówno osoby 
zatrudnione przez operatora pocztowego, jak i świadczący usługi pocztowe jako przedsiębiorcy 
będący osobami fi zycznymi, którzy wbrew przepisom ustawy – Prawo pocztowe ujawniliby lub 
wykorzystali informacje objętą tajemnicą pocztową, w związku ze swoją działalnością w dziedzinie 
poczty bądź też świadczeniem pracy (usług) na rzecz operatora pocztowego. 

Nadmienić przy tym wreszcie warto, iż ochronie integralności informacji i dostępu do infor-
macji związanej m.in. z ochroną informacji objętej tajemnicą pocztową służy dyspozycja przepisu 
art. 268 § 1 k.k., na gruncie którego penalizacji poddano nieuprawnione niszczenie, uszkadza-
nie, usuwanie lub zmienianie zapisu istotnej informacji, jak również – udaremnianie lub znacznie 
utrudnianie, w inny sposób, osobie uprawnionej zapoznania się z nią. Działalność taka podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wyrządzenie przy 
tym znacznej szkody majątkowej stanowi znamię kwalifi kujące, podlegające karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 268 § 3 k.k.). Ściganie tych przestępstw, analogicznie jak 
w przypadku przepisu art. 267 k.k., następuje na wniosek pokrzywdzonego (art. 268 § 4 k.k.). 
Zniszczeniu ulec może bowiem przecież i zapis istotnej informacji przesyłany drogą pocztową, 
wraz ze zniszczeniem przesyłki pocztowej, np. wbrew procedurze postępowania z przesyłkami 
niedoręczalnymi, o której mowa w przepisie art. 33 Pp.

VII. Podsumowanie
Tajemnica pocztowa, analogicznie jak wywodząca się z niej w pewnej mierze tajemnica teleko-

munikacyjna, służy ochronie konstytucyjnych praw i wolności osobistych związanych z prywatnością 
i swobodą komunikowania się. Fakt malejącego znaczenia „poczty tradycyjnej” w obrocie gospo-
darczym i prywatnej korespondencji, nie oznacza umniejszenia znaczenia obowiązku przestrze-
gania tajemnicy pocztowej. Spadkowi liczby tradycyjnych przesyłek listowych towarzyszy bowiem 
wzrost powszechności handlu elektronicznego, a usługi polegające na fi zycznym dostarczaniu 
określonych dóbr klientowi, nawet jeśli są integralnie powiązane z usługami świadczonymi drogą 
elektroniczną, to nie mogą obejść się bez świadczenia usług pocztowych. Mowa tutaj np. o powią-
zaniu usług pocztowych z funkcjonowaniem rozwijającej się sieci sklepów internetowych (Czyżak, 
2011). Co więcej, odnotować należy, iż na przestrzeni lat 1996–2015 nastąpił 19-krotny wzrost 
liczby alternatywnych operatorów pocztowych (z 15 do 288). W roku 2015 wolumen usług pocz-
towych (z wyłączeniem druków bezadresowych) wyniósł ok. 2 mld sztuk. W latach 2013–2015 
odnotowano natomiast wzrost wolumenu przesyłek kurierskich aż o 56,91% (UKE, 2014; 2016). 
Tym samym zachowują swoje znaczenie przepisy statuujące obowiązek przestrzegania tajemni-
cy pocztowej oraz poddające jej naruszenia odpowiedzialności – karnej i karnoadministracyjnej. 



110 Mariusz Czyżak           Tajemnica pocztowa i jej prawna ochrona

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 6(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.6.5.7

Instrumenty związane z możliwością nałożenia sankcji administracyjnej skierował ustawodawca 
do podmiotów wykonujących usługi pocztowe w ramach swojej działalności gospodarczej, tj. do 
operatorów pocztowych, tak w celu zapobieżenia potencjalnym naruszeniom przepisów ustawy 
– Prawo pocztowe, jak i wyrządzenia dolegliwości z tytułu naruszeń już zaistniałych. Narzędzia 
prawnokarne służą z kolei pociągnięciu do odpowiedzialności prawnej sprawców, tak powiązanych 
z racji wykonywanej pracy lub świadczonych usług z operatorem pocztowym, jak i będących oso-
bami postronnymi wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność w dziedzinie poczty. Celem 
przyświecającym ustawodawcy była, jak się zdaje, nie tylko ochrona prywatności uczestników 
wymiany pocztowej, ale (chociażby ze względu na zakres danych objętych tajemnicą pocztową 
na gruncie przepisu art. 41 Pp) ochrona informacji, która zwłaszcza w dobie rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego staje się wartością coraz bardziej cenną. Dodać trzeba, iż prawa i wolności, 
na których opiera się ustawowa ochrona tajemnicy pocztowej, wyprowadzane są z „przyrodzo-
nej godności człowieka”, o której mowa w Preambule Konstytucji RP oraz w przepisie art. 30 
Konstytucji RP stanowiącym, iż „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło 
wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest 
obowiązkiem władz publicznych”. Do tych ostatnich należy zarówno Prezes UKE – organ regula-
cyjny w dziedzinie rynku usług pocztowych (art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne; Dz.U. 2014, poz. 243 ze zm.), uprawniony do nakładania kary pieniężnej, 
o której mowa w przepisie art. 126 Pp, jak i organy ochrony prawnej zajmujące się ściganiem 
przestępstw przeciwko ochronie informacji, w tym związanych z ochroną tajemnicy korespondencji.
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I. Wprowadzenie
Ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r.1 zmieniono ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci tele-

komunikacyjnych2 (dalej: uwrust) oraz następujące ustawy:
1) ustawę o drogach publicznych3;
2) prawo geodezyjne i kartografi czne4;
3) ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska5;
4) ustawę o lasach6;
5) prawo ochrony środowiska7;
6) ustawę o swobodzie działalności gospodarczej8;
7) prawo telekomunikacyjne9.

Nowe przepisy, w większości, weszły w życie w dniu 1 lipca 2016 r. W przedłożonym uzasad-
nieniu do projektu omawianej ustawy wskazano dwa zasadnicze cele jej uchwalenia, tj. implemen-
tację dyrektywy 2014/6110 oraz usunięcie najważniejszych barier administracyjnych i prawnych, 
blokujących inwestycje telekomunikacyjne. 

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie zasadniczych zmian w ustawie o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych oraz ich wstępną ocenę. 

II. Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

oraz niektórych innych ustaw

1. Zmiana zakresu przedmiotowego ustawy 

Dokonano zmiany zakresu przedmiotowego uwrust poprzez zmianę jej art. 1 ust. 1 pkt 3. 
W dotychczasowym brzmieniu przepis ten mówił, że uwrust określa „zasady dostępu do infrastruk-
tury telekomunikacyjnej, i innej infrastruktury technicznej, fi nansowanych ze środków publicznych”. 
W wyniku nowelizacji skreślono słowa „fi nansowanych ze środków publicznych”, przez co znacznie 
rozszerzono zakres przedmiotowy uwrust. Do art. 1 uwrust dodano także ust. 3, w którym wyłą-
czono stosowanie przepisów uwrust regulujących dostęp do infrastruktury technicznej (art. 17–26) 
do lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach drogowych dróg publicznych.

2. Zmiana zakresu podmiotowego ustawy 

Nowelizacją dokonano poszerzenia zakresu podmiotowego uwrust poprzez zmianę defi nicji 
podmiotu wykonującego zadania z zakresu użyteczności publicznej (art. 2 ust. 1 pkt 3 uwrust). 
Dotychczas były to wyłącznie przedsiębiorstwa energetyczne oraz wodociągowo-kanalizacyjne, po 

 1 Ustawa z 24.05.2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 903). 
 2 Ustawa z 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 880 ze zm.).
 3 Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460 ze zm.).
 4 Ustawa z 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartografi czne (Dz.U. 2015, poz. 520 ze zm.).
 5 Ustawa z 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. 2013, poz. 686 ze zm.).
 6 Ustawa z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. 2015, poz. 2100 ze zm.).
 7 Ustawa z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016, poz. 672 ze zm.).
 8 Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015, poz. 584 ze zm.).
 9 Ustawa z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2014, poz. 243 ze zm.).
10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów 
realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 155 z 23.05.2014).
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nowelizacji są to także podmioty zapewniające infrastrukturę techniczną na potrzeby transportu, 
w tym linii kolejowych, dróg, portów i lotnisk.

3. Nowe defi nicje

Nowelizacja uwrust wprowadziła w art. 2 szereg nowych defi nicji pojęć używanych w uwrust, tj.:
1) infrastruktury krytycznej (poprzez odwołanie się do defi nicji z ustawy z 26 kwietnia 2007 r. 

o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013, poz. 1166; z 2015, poz. 1485 oraz z 2016, poz. 266));
2) infrastruktury technicznej, która zostanie omówiona w dalszej części artykułu;
3) szybkiej sieci telekomunikacyjnej (sieć telekomunikacyjna zdolna do dostarczania usług sze-

rokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s);
4) operatora sieci (przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot wykonujący zadania z zakresu 

użyteczności publicznej, w tym jednostka samorządu terytorialnego); oraz
5) punktu styku (miejsce, w którym możliwe jest połączenie publicznej sieci telekomunikacyjnej 

z instalacją telekomunikacyjną budynku).
Kluczowe znaczenie dla całej ustawy ma defi nicja infrastruktury technicznej określona w art. 2 

ust. 1 pkt 6 uwrust. Zgodnie z tą defi nicją infrastrukturą techniczną jest „każdy element infrastruk-
tury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub 
sieci telekomunikacyjnej”. Brakuje jednak defi nicji infrastruktury oraz sieci, należy zatem odwołać 
się do wykładni językowej, przy czym pomocna może być przywołana wyżej defi nicja „operatora 
sieci”. W przeważającej mierze omawianą infrastrukturą lub siecią jest więc infrastruktura lub sieć 
zarządzana przez podmioty wykonujące zadania zakresu użyteczności publicznej – infrastruktu-
ra lub sieci energetyczne, wodno-kanalizacyjne i transportowe. W sprawie infrastruktury teleko-
munikacyjnej lub sieci telekomunikacyjnej należy odwołać się, zgodnie z art. 2 ust. 2 uwrust, do 
defi nicji zawartych w art. 2 pkt 8 i 35 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 
(Dz.U. 2014, poz. 243, 827 i 1198) (dalej: Pt). 

Kolejny element defi nicji infrastruktury technicznej przesądza, że wskazane elementy infra-
struktury lub sieci nie mogą stać się jednocześnie aktywnymi elementami sieci telekomunikacyjnej. 
Defi nicja zawiera również przykłady infrastruktury technicznej, tj. rurociągi, kanalizację, maszty, 
kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, wieże 
i słupy. Jednakże nie stanowią infrastruktury technicznej w rozumieniu uwrust (katalog zamknięty):
1) kable, w tym włókna światłowodowe;
2) elementy sieci wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi;
3) kanały technologiczne w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych.

Oznacza to, że elementy wymienione powyżej wyłączone są spod stosowania przepisów 
uwrust regulujących dostęp.

4. Dostęp do infrastruktury technicznej 

Zasadnicze zmiany nastąpiły w przepisach uwrust regulujących dostęp przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych do infrastruktury technicznej posiadanej przez operatorów sieci. Zgodnie 
z nowym brzmieniem art. 17 ust. 1 uwrust na operatorach sieci ciąży obowiązek zapewnienia 
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do infrastruktury technicznej, w tym współkorzystanie 
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z niej. Dostęp ten ma być udzielany jedynie w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. 
Powstać może wątpliwość, co oznacza realizacja sieci telekomunikacyjnej. Realizacja oznacza 
„wprowadzenie czegoś w życie, w czyn, urzeczywistnienie”11. Jest to zatem pojęcie szerokie, które 
w kontekście szybkiej sieci telekomunikacyjnej obejmować powinno zarówno etapy planowania 
sieci, jej budowy oraz eksploatacji.

W art. 17 ust. 2 uwrust przesądzono, że zasadą jest odpłatność dostępu, choć strony mogą 
umówić się inaczej. 

Utrzymano zasadę, zgodnie z którą podstawą dla współkorzystania lub udostępnienia in-
frastruktury technicznej jest umowa zawierana na piśmie między operatorem sieci a przedsię-
biorcą telekomunikacyjnym. Nowością jest natomiast wyposażenie prezesa UKE w kompetencję 
do określania, w drodze decyzji, warunków dostępu do infrastruktury technicznej (art. 18 ust. 3 
uwrust). W przypadku wydania takiej decyzji przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może za-
wierać umów na warunkach gorszych niż określone w decyzji (art. 18 ust. 6 uwrust). Warunki te 
dotyczą w szczególności technicznych, eksploatacyjnych i fi nansowych warunków współpracy 
(art. 18 ust. 1 uwrust). Decyzja wydawana jest w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji 
Energetyki (dalej: URE) – w odniesieniu do przedsiębiorstw energetycznych oraz z Prezesem 
Urzędu Transportu Kolejowego (dalej: UTK) – w odniesieniu do przedsiębiorstw zapewniających 
infrastrukturę techniczną na potrzeby transportu kolejowego. 

Warto wskazać, że w pierwotnym projekcie nowelizacji uwrust omawiana decyzja miała być 
wydawana po zasięgnięciu opinii wyżej wskazanych organów. W trakcie prac sejmowych zwięk-
szono rolę Prezesów URE i UTK. Uczyniono tak nie tylko w omawianym przepisie, lecz także 
w innych, przedstawionych w dalszej części artykułu. Prezesowi URE czy Prezesowi UTK z natury 
rzeczy bliższe będą interesy operatorów sieci a nie przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zatem 
regulacja, zgodnie z którą Prezes UKE musi uzgodnić swą decyzję z tymi organami, a nie jedynie 
uzyskać ich opinię, może skutkować wydłużeniem procesu wydawania decyzji, pogorszeniem 
warunków dostępu określanych w decyzjach czy nawet prowadzić do niewydania takiej decyzji. 
Stanowi ona jednak wyraz uszanowania równorzędnej pozycji ustrojowej organów regulacyjnych, 
jest zatem prawidłowa z systemowego punktu widzenia. Treść decyzji ma być publicznie dostępna 
(art. 18 ust. 8 uwrust). 

Decyzja w sprawie określenia warunków dostępu ma charakter decyzji administracyjnej i bę-
dzie wydawana w odniesieniu do wskazanego w niej podmiotu – operatora sieci. Tryb wydawania, 
zaskarżania czy zmiany decyzji podlega ogólnie obowiązującym przepisom określonym w k.p.a.

Kolejna istotna zmiana dotycząca dostępu do infrastruktury technicznej polega na wskazaniu 
w ustawie zamkniętego katalogu przesłanek, stanowiących podstawę do odmowy przez operato-
ra sieci dostępu do jego infrastruktury technicznej. Zgodnie z art. 19 ust. 4 jest to możliwe, gdy”:
1) umieszczenie elementów sieci telekomunikacyjnej w infrastrukturze technicznej objętej wnio-

skiem nie jest możliwe ze względów technicznych;
2) nie ma dostępnej przestrzeni do umieszczenia elementów sieci telekomunikacyjnej, z uwzględ-

nieniem przyszłego zapotrzebowania operatora sieci na miejsce w infrastrukturze technicznej 
objętej wnioskiem, co wynika z przedstawionego przez operatora sieci harmonogramu pla-
nowanej do realizacji inwestycji obejmującej pozostałe miejsce w infrastrukturze technicznej;

11 Szymczak (red. nauk.), Słownik języka polskiego, 1995, s. 25.
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3) nie jest możliwe wykorzystanie infrastruktury technicznej ze względu na bezpieczeństwo pub-
liczne, zdrowie publiczne, integralność i bezpieczeństwo sieci, w szczególności infrastruktury 
krytycznej;

4) planowane usługi telekomunikacyjne mogą spowodować poważne zakłócenia w świadczeniu 
innych usług za pośrednictwem tej samej infrastruktury technicznej;

5) operator zapewnia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu inny niż określony we wniosku, 
skuteczny dostęp do infrastruktury technicznej, który:
a) spełnia potrzeby przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w zakresie zapewnienia szybkich 

sieci telekomunikacyjnych;
b) jest oferowany na warunkach niezakłócających uczciwej konkurencji.
Warto wskazać, że przesłanki wskazane powyżej, szczególnie te wymienione w pkt 1–4 są 

daleko ocenne. Należy zatem spodziewać się sporów między operatorami sieci a zainteresowanymi 
dostępem przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi o to czy dana przesłanka została spełniona, czy 
nie. Ponadto spełnienie wskazanych przesłanek daje operatorowi sieci możliwość odmowy, a nie 
nakłada na niego obowiązku. Wydaje się, że takie rozwiązanie nie jest prawidłowe. Przykładowo, 
jeżeli dostęp do infrastruktury technicznej miałby wiązać się ze stworzeniem zagrożenia dla bez-
pieczeństwa publicznego lub spowodowaniem poważnych zakłóceń w świadczeniu innych usług 
za pośrednictwem tej samej infrastruktury technicznej, to odmowa powinna być obligatoryjna, 
a nie fakultatywna. 

Nowelizacja uwrust zawiera również szereg przepisów, których celem jest usprawnienie procesu 
wydawania przez Prezesa UKE decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej. Prezes 
UKE może, zgodnie z art. 21 ust. 2 uwrust, wydać taką decyzję w następujących przypadkach:
1) niepodjęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o dostępie do infrastruktury technicznej 

przez operatora sieci; 
2) odmowy udzielenia tego dostępu; lub 
3) niezawarcia umowy o dostępie do infrastruktury technicznej w terminie 60 dni od dnia złoże-

nia wniosku o taki dostęp.
Warto tu wskazać, że zgodnie z art. 22 ust. 4 uwrust decyzję w sprawie dostępu do infra-

struktury technicznej Prezes UKE wydaje w uzgodnieniu z Prezesem URE – w odniesieniu do 
przedsiębiorstw energetycznych oraz Prezesem UTK – w odniesieniu do przedsiębiorstw zapew-
niających infrastrukturę techniczną na potrzeby transportu kolejowego.

5. Obowiązki informacyjne i uprawnienie do inspekcji 

Omawiana nowelizacja przyznała przedsiębiorcom telekomunikacyjnym nowe uprawnienia 
w zakresie uzyskiwania od operatorów sieci informacji o infrastrukturze technicznej oraz przepro-
wadzania inspekcji tej infrastruktury. 

Informacje o infrastrukturze technicznej obejmują, zgodnie z art. 25a ust. 2 uwrust:
1) lokalizację, w tym przebieg infrastruktury technicznej;
2) charakterystykę i aktualny sposób użytkowania infrastruktury technicznej;
3) dane kontaktowe operatora sieci w sprawach dostępu do infrastruktury technicznej. 

Uwrust przewiduje dwa tryby uzyskiwania tych danych przez przedsiębiorcę telekomuni-
kacyjnego. Pierwszy tryb ma charakter indywidualny. Zgodnie z art. 25a ust. 3 uwrust, w celu 
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uzyskania wskazanych wyżej informacji, przedsiębiorca telekomunikacyjny składa do operatora 
sieci wniosek o udzielenie omawianych informacji. We wniosku tym określa obszar, na którym 
planuje realizować szybką sieć telekomunikacyjną. W art. 25a ust. 4 uwrust wskazano, że ope-
rator sieci obowiązany jest do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania wniosku, udostępnienia przedmiotowych informacji.

Drugi tryb ma charakter ogólny, związany z funkcjonowaniem punktu informacyjnego do 
spraw telekomunikacji, który zostanie omówiony w dalszej części artykułu. Jeżeli operator sieci 
przekazał przedmiotowe informacje do wspomnianego punktu informacyjnego, to jest zwolnio-
ny z obowiązku ich przekazania na indywidualny wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 
(art. 25a ust. 5 pkt. 1 uwrust). 

Kolejną przesłanką umożliwiającą operatorowi sieci odmowę dostępu do informacji (wska-
zaną w art. 25a ust. 5 pkt. 2 uwrust) są względy bezpieczeństwa i integralności infrastruktury 
technicznej, zdrowie publiczne, obronność, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo i porządek 
publiczny lub ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Operator sieci, odmawiając udzielenia przedmiotowej informacji, obowiązany jest ją uzasadnić 
(art. 25a ust. 6 uwrust). W przypadku powstania sporu co do zasadności odmowy jest on rozstrzy-
gany przez Prezesa UKE w uzgodnieniu z Prezesem URE – w odniesieniu do przedsiębiorstw 
energetycznych oraz z Prezesem UTK – w odniesieniu do przedsiębiorstw zapewniających infra-
strukturę techniczną na potrzeby transportu kolejowego (art. 25d ust. 3 uwrust). W tym samym 
trybie rozstrzygane są spory w zakresie umożliwienia inspekcji, która zostanie omówiona poniżej. 

Na mocy art. 25b ust. 1 uwrust operator sieci obowiązany jest umożliwić przedsiębiorcy tele-
komunikacyjnemu dokonanie inspekcji określonych elementów infrastruktury technicznej w miej-
scu, w którym ona się znajduje. Uwrust nie defi niuje czym jest inspekcja, można jednak przyjąć, 
kierując się wykładnią językową, że chodzi o „przegląd, sprawdzenie działalności” (Szymczak, 
1995, s. 744), kontrolę. Czynności te mają być dokonywane, jak wskazano wyżej, w miejscu, 
w którym znajduje się infrastruktura techniczna. Sugeruje to zatem możliwość fi zycznego dostę-
pu przedstawicieli przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do infrastruktury technicznej operatora 
sieci. Jednakże przepisy tego nie przesądzają. Wydaje się, że na tym tle mogą powstawać spory 
w przyszłości. Tryb ich rozstrzygania został wskazany wyżej. 

Podobnie jak w przypadku obowiązku informacyjnego, operator sieci, na mocy art. 25b 
ust. 3 uwrust w zw. z art. 25a ust. 5 pkt 2 uwrust, może odmówić umożliwienia przeprowadzenia 
inspekcji w zakresie, w jakim:
1) informacje, które miałyby być uzyskane w wyniku jej przeprowadzenia są dostępne za po-

średnictwem punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji;
2) jest to niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i integralność infrastruktury technicznej, 

zdrowie publiczne, obronność, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo i porządek pub-
liczny lub ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa.
W sprawie udzielania informacji lub umożliwiania inspekcji należy wskazać, że operator te-

lekomunikacyjny może domagać się realizacji obu uprawnień jednocześnie. Ponadto wskazać 
należy, że celem uzyskania informacji lub przeprowadzenia inspekcji może być wyłącznie (zgodnie 
z art. 25a ust. 1 i 25b ust. 1 uwrust) umożliwienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu ubiegania 
się o dostęp do infrastruktury technicznej. 
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6.  Ochrona infrastruktury ze względów bezpieczeństwa, zdrowia, obronności i porządku 
publicznego 

Wspomniano wyżej o możliwości odmowy udzielenia informacji lub umożliwienia przepro-
wadzenia inspekcji przez operatora sieci ze względu na bezpieczeństwo i integralność infra-
struktury technicznej, zdrowie publiczne, obronność, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo 
i porządek publiczny lub ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 25a ust. 5 pkt 2 i art. 25b 
ust. 3 uwrust).

Uwrust wprowadza również dodatkową ochronę dla infrastruktury technicznej, w tym in-
frastruktury krytycznej, której wykorzystanie do celów szybkich sieci telekomunikacyjnych jest 
niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo i integralność infrastruktury technicznej, zdrowie pub-
liczne, obronność, bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo i porządek publiczny. W świetle 
art. 25c ust. 1 taka infrastruktura nie jest objęta obowiązkiem informacyjnym określonym w art. 18 
ust. 2 uwrust, zgodnie z którym Prezes UKE może wezwać operatora sieci do przedstawienia 
informacji w sprawie warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej. Nie jest ona 
też objęta obowiązkiem informacyjnym określonym w art. 25a ust. 1 uwrust oraz obowiązkiem 
umożliwienia dokonania inspekcji określonym w art. 25b ust. 1 uwrust. Informacje dotyczące tej 
infrastruktury nie są również przekazywane do punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji. 
Rodzaje tej szczególnie chronionej infrastruktury mają zostać określone w rozporządzeniu Rady 
Ministrów.

Przepis omawianego art. 25c ma daleko idące konsekwencje. Oto bowiem infrastruktura 
techniczna, której rodzaje zostaną wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów, będzie mogła 
być wyjęta spod działania uwrust. Jeżeli bowiem Prezes UKE nie będzie mógł zobowiązać ope-
ratora sieci do przedstawienia, na mocy art. 18 ust. 2 uwrust, warunków zapewnienia dostępu do 
infrastruktury technicznej i operator warunków tych nie przedstawi, zablokuje to możliwość za-
warcia umowy o dostępie do infrastruktury technicznej. Ponadto Prezes UKE nie będzie również 
mógł wydać decyzji określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej, gdyż 
zgodnie z art. 18 ust. 3 uwrust decyzja taka ma być wydawana dopiero po przedstawieniu przez 
operatora sieci informacji w sprawie warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury. Skoro ope-
rator nie przedstawi informacji – Prezes UKE nie będzie mógł wydać decyzji. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że to od operatora sieci zależeć będzie czy udzieli on informacji lub umożliwi dokonanie 
inspekcji, czy nie. Jedynie w odniesieniu do punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji zo-
stał, jak wskazano wyżej, w art. 25c ust. 1 uwrust, ustanowiony zakaz przekazywania do niego 
informacji o takiej infrastrukturze. 

Kwestie bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego lub integralności i bezpieczeń-
stwa sieci oraz infrastruktury krytycznej zostały również uwzględnione w przepisach regulujących 
koordynację robót budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej. 

7. Punkt informacyjny do spraw telekomunikacji 

Wspomniałem wyżej o punkcie informacyjnym do spraw telekomunikacji, który został powo-
łany nowelizacją uwrust. Punkt informacyjny to w istocie baza danych prowadzona przez Prezesa 
UKE, do której dostęp, za pomocą strony internetowej, mają przedsiębiorcy telekomunikacyjni. 
Baza danych udostępniać ma, zgodnie z art. 29b ust. 1 uwrust, następujące informacje: 
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1) dotyczące procedur i formalności wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych do-
tyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, w trakcie ich wykonywania oraz do ich zakoń-
czenia i rozpoczęcia użytkowania tej infrastruktury;

2) uzyskane przez Prezesa UKE w wyniku inwentaryzacji usług i infrastruktury, o której mowa 
w art. 29 uwrust;

3) o istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, okre-
ślające lokalizację i przebieg infrastruktury technicznej oraz rodzaj i aktualny stan oraz spo-
sób użytkowania infrastruktury technicznej, a także dane kontaktowe podmiotu władającego 
infrastrukturą techniczną w sprawach dostępu do infrastruktury technicznej;

4) o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, 
fi nansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury 
technicznej, określające lokalizację i rodzaj robót, element infrastruktury technicznej, którego 
roboty dotyczą, a także przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania oraz dane 
kontaktowe operatora sieci w sprawach koordynacji robót budowlanych;

5) o stronach internetowych, na których operatorzy sieci zamieścili warunki dostępu do ich in-
frastruktury technicznej, oraz

6) o obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Uwrust szczegółowo określa, które podmioty są uprawnione (operatorzy sieci) oraz które są 

obowiązane (m.in. Główny Geodeta Kraju, właściwy terytorialnie marszałek województwa oraz 
właściwy terytorialnie starosta i prezydent miasta na prawach powiatu, podmiot zarządzający tere-
nem zamkniętym, właściwy zarządca drogi) do przekazywania wskazanych w ustawie informacji. 

8. Koordynacja robót budowlanych

Nowe rozwiązania prawne w uwrust dotyczą instytucji koordynacji robót budowlanych. Zgodnie 
z art. 36a ust. 1 uwrust, jeżeli operator sieci realizuje roboty budowlane dotyczące infrastruktury 
technicznej i roboty te są choćby w części fi nansowane ze środków publicznych, to do takiego 
operatora sieci może zwrócić się przedsiębiorca telekomunikacyjny z wnioskiem o koordynację 
tych robót. Zgodnie z art. 36a ust. 2 uwrust koordynacja robót budowlanych polega na:
1) współdziałaniu operatora sieci z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w celu umożliwienia 

wykonywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego robót budowlanych dotyczących 
szybkiej sieci telekomunikacyjnej w tym samym czasie i w tym samym miejscu, w szczegól-
ności w tym samym budynku lub we wspólnym wykopie, co roboty budowlane wykonywane 
przez operatora sieci;

2) zaprojektowaniu i wykonaniu przez operatora sieci infrastruktury technicznej uwzględniającej 
potrzeby przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczące realizacji elementów szybkiej sieci 
telekomunikacyjnej, jeżeli powielenie tej infrastruktury przez przedsiębiorcę telekomunika-
cyjnego jest technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieopłacalne.
Uwrust reguluje procedurę uzgadniania między stronami koordynacji robót, przy czym za-

sadniczo na operatorze sieci ciąży obowiązek uwzględnienia wniosku przedsiębiorcy telekomu-
nikacyjnego o koordynację robót budowlanych. Zgodnie z art. 36a ust. 5 uwrust, operator sieci 
może odmówić uwzględnienia wniosku o koordynację robót budowlanych tylko w przypadkach 
wskazanych w ustawie, tj. jeżeli:
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1) jest to niezbędne ze względu na wymagania bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicz-
nego lub integralności i bezpieczeństwa sieci, w szczególności infrastruktury krytycznej; 

2) planowane usługi telekomunikacyjne mogą spowodować poważne zakłócenia w świad-
czeniu innych usług za pośrednictwem infrastruktury technicznej objętej koordynacją robót 
budowlanych;

3) zaoferuje przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu skuteczny dostęp do infrastruktury technicznej, 
w szczególności polegający na współkorzystaniu z włókna światłowodowego lub dostępie do 
niego i spełniający dodatkowe warunki wskazane w art. 36a ust. 5 pkt 3 a i b uwrust.
Przy koordynacji robót budowlanych zastosowano podobne mechanizmy, jak przy dostępie 

do infrastruktury technicznej. Podstawą jest umowa zawierana między operatorem sieci a przed-
siębiorca telekomunikacyjnym. W razie niemożności zawarcia umowy może być wydana w jej 
miejsce decyzja administracyjna, przy czym decyzję taką wydaje nie Prezes UKE, a w zależno-
ści od rodzaju obiektów lub robót budowlanych – starosta lub wojewoda, właściwy ze względu 
na miejsce wykonywania robót budowlanych. Również te organy rozstrzygają spory dotyczące 
koordynacji robót budowlanych. 

9. Pozostałe zmiany w uwrust i w innych ustawach

Nowelizacja doprecyzowała i uszczegółowiła również przepisy uwrust w zakresie łączy teleko-
munikacyjnych w budynkach (rozdz. 3 uwrust) oraz szczególnych zasad lokalizowania inwestycji 
telekomunikacyjnych (rozdz. 5 uwrust).

Nowelizacja dokonała też szeregu daleko idących zmian w innych ustawach wymienionych 
na początku artykułu. Zmiany te mają na celu ułatwienie prowadzenia inwestycji w sieci szero-
kopasmowej. Najwięcej zmian wprowadzono w ustawie o drogach publicznych oraz w prawie 
geodezyjnym i kartografi cznym.

III. Podsumowanie
Nowelizacja uwrust powinna przyczynić się do ułatwienia i przyspieszenia inwestycji w sieci 

szerokopasmowej. Skuteczność nowych przepisów zależeć będzie jednak przede wszystkim od 
następujących czynników:
1) chęci przedsiębiorców telekomunikacyjnych do korzystania z nich;
2) otwartości i chęci współpracy operatorów sieci oraz właścicieli nieruchomości z przedsiębior-

cami telekomunikacyjnymi;
3) determinacji i zaangażowania organów państwa na czele z Prezesem UKE, ale także Prezesami 

URE i UTK. 
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Połączenia do numerów niegeografi cznych.

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z dnia 14 kwietnia 2016 r., C – 397/14

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Przedmiot sprawy
III. Motywy rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE
IV. Podsumowanie

JEL: K23.

I. Wprowadzenie
Omawiany wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 r., C – 397/14, w sprawie 

Polkomtel sp. z o.o. przeciwko Prezesowi UKE przy udziale Orange Polska S.A. (dalej: Wyrok) 
dotyczy kwestii dostępu telekomunikacyjnego do usług wykorzystujących numery niegeografi cz-
ne. Defi nicja dostępu telekomunikacyjnego zarówno w przepisach prawa Unii Europejskiej1, jak 
i przepisach polskiego prawa telekomunikacyjnego2 obejmuje wszelkie świadczenia polegające 
na możliwości korzystania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z dostępu do urządzeń lub 
usług innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (Galewska, 2015, s. 57). Jedną z form dostępu 
telekomunikacyjnego jest dostęp do systemów translacji numerów lub systemów zapewniających 
analogiczne funkcje, mające na celu zapewnienie obsługi połączeń wykonywanych do numerów 
niegeografi cznych. Systemy te zestawiają połączenia adresowane do numerów niegeografi cznych 
z konkretnymi zakończeniami sieci stacjonarnej lub ruchomej, które mają zapewnić obsługę tych 
połączeń. Systemy te służą do świadczenia m.in. usług połączeń bezpłatnych, tj. linii fi rmowych, 
usług informacyjnych itp. (Galewska, 2015, s. 57–59). 

Zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 
Nr 2014, poz. 243 t.j. ze zm.; dalej: Pt), numer niegeografi czny to numer ustalony w planie nu-
meracji krajowej, który nie zawiera ciągu cyfr określającego wskaźnik obszaru geografi cznego, 
w szczególności numer zakończenia ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, numer, do 
którego połączenia są bezpłatne albo o podwyższonej opłacie. Powyższa defi nicja jest odpo-
wiednikiem defi nicji zawartej w art. 2 lit. f dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami 
łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz.U. 2002, 
L 108, s. 51; dalej: DUP). Wyrok TS dotyczy sporu pomiędzy Polkomtel S.A. (dalej: Polkomtel) 

1 Art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej 
i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie), Dz.U. 2002, L 108, s. 7; dalej: DD.
2 Art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 2014, poz. 243 t.j. ze zm.).
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a Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: Krajowy Organ Regulacyjny lub KOR) 
oraz Orange Polska S.A. (dalej: Orange Polska) w zakresie dopuszczalności wydania przez KOR 
decyzji zastępującej umowę pomiędzy Polkomtel a Orange Polska w sprawie współpracy i rozli-
czeń za usługi dostępu użytkowników sieci Polkomtel do usług sieci inteligentnej realizowanych 
za pośrednictwem sieci Orange Polska w zakresie numeracji 0800, 0801 oraz 0804 (numery 
niegeografi czne)3 (dalej: Decyzja).

II. Przedmiot sprawy
Decyzja została wydana w oparciu o następujący stan faktyczny. Orange Polska oraz 

Polkomtel są przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, które posiadają publiczne sieci łączności 
elektronicznej oraz świadczą usługi telekomunikacyjne swoim abonentom. Orange Polska oraz 
Polkomtel prowadziły negocjacje w sprawie ustalenia zasad współpracy oraz rozliczeń z tytułu 
dostępu użytkowników sieci Polkomtel do usług sieci inteligentnej wykorzystujących numery nie-
geografi czne realizowanych za pośrednictwem sieci Orange Polska. Negocjacje te zakończyły się 
niepowodzeniem. Na podstawie wniosku Orange Polska, w dniu 6 maja 2009 r. Krajowy Organ 
Regulacyjny wydał Decyzję nakładającą na Polkomtel obowiązek zapewnienia swoim użytkowni-
kom końcowym dostępu do numerów niegeografi cznych realizowanych za pośrednictwem sieci 
Orange Polska. Polkomtel zaskarżył przedmiotową Decyzję. W wyniku kontroli instancyjnej sprawa 
trafi ła do Sądu Najwyższego, który skierował trzy pytania prejudycjalne do Trybunału.

Podstawą prawną wydania przedmiotowej Decyzji były art. 28 ust. 1 i art. 79 ust. 1 Pt. Art. 28 Pt 
stanowi generalną podstawę do wydania przez KOR decyzji o dostępie telekomunikacyjnym. 
Natomiast przepis art. 79 Pt, w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania Decyzji, stanowił, iż 
operator publicznej sieci telekomunikacyjnej zapewnia użytkownikom końcowym swojej sieci oraz 
użytkownikom końcowym z innych państw członkowskich możliwość zrealizowania połączenia do 
numerów niegeografi cznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przepis ten stanowi implemen-
tację art. 28 DUP, który w pierwotnym brzmieniu stanowił, iż państwa członkowskie zobowiązane 
są do zapewnienia użytkownikom końcowym z innych państw członkowskich możliwości dostępu 
do numerów niegeografi cznych. Już po wydaniu Decyzji, tj. w dniu 19 grudnia 2009 r., art. 28 DUP 
został zmieniony i stanowi obecnie, iż państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiednie krajo-
we organy podejmowały wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby użytkownicy końcowi 
mieli dostęp do usług wykorzystujących numery niegeografi czne4.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 15 maja 2014 r. (sygn. akt: III SK 28/13), 
rozważał czy w tej sprawie może mieć zastosowanie zasada prounijnej wykładni przepisów usta-
wy – Prawo telekomunikacyjne oraz zasada skuteczności prawa unijnego w krajowym porządku 
prawnym i czy w oparciu o te zasady art. 28 DUP, w pierwotnym brzmieniu, mógł stanowić pod-
stawę do wydania Decyzji. Decyzja nakłada bowiem na operatorów wyłącznie z jednego państwa 
członkowskiego obowiązek połączenia sieci w celu zapewnienia dostępu do numerów niegeogra-
fi cznych użytkownikom końcowym tego państwa członkowskiego. Natomiast przepis art. 28 DUP 

3 Uzasadnienie do postanowienia SN z dnia 15.05.2014 r., sygn. akt: III SK 28/13, s. 7.
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi 
powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami 
krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz. Urz. UE L 2009.337.11).
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obowiązujący w chwili wydania Decyzji stanowił o obowiązku zapewnienia dostępu do numerów 
niegeografi cznych wyłącznie użytkownikom z innych państw członkowskich. Art. 79 Pt w chwili 
wydania Decyzji miał zatem szerszy zakres niż art. 28 DUP w pierwotnym brzmieniu. W spra-
wie istotny jest więc zakres temporalny i przedmiotowy prawa Unii Europejskiej. Sąd Najwyższy 
stwierdził, iż ze względu na problem intertemporalny w sprawie nie ma obowiązku stosowania 
prounijnej wykładni przepisów prawa telekomunikacyjnego. Jednakże jednocześnie wskazał, iż 
zasada prounijnej wykładni przepisów może mieć zastosowanie, w przypadku przyjęcia przez 
Trybunał, iż interpretacji art. 28 DUP w pierwotnym brzmieniu należy dokonywać w ten sposób, 
że każda decyzja KOR, która choćby pośrednio i potencjalnie obejmuje swą treścią użytkowni-
ków końcowych z innych państw członkowskich, którzy mogą korzystać z usługi rozpoczynania 
połączenia w sieci operatora w czasie przebywania w Polsce na podstawie umów roamingowych 
zawartych przez ich macierzystych operatorów5.

Z uwagi na powyższe wątpliwości, Sąd Najwyższy skierował do Trybunału Sprawiedliwości 
UE pytanie prejudycjalne czy art. 28 DUP, w brzmieniu pierwotnym, należy interpretować w ten 
sposób, że dostęp do numerów niegeografi cznych należy zapewnić nie tylko użytkownikom koń-
cowym z innych państw członkowskich, lecz także użytkownikom końcowym z państwa członkow-
skiego danego operatora publicznej sieci łączności z tym skutkiem, że ocena realizacji obowiązku 
KOR podlegałaby wymogom wynikającym z zasady efektywności prawa unijnego oraz zasady 
prounijnej wykładni prawa krajowego?

Kolejna kwestia, nad którą zastanawiał się Sąd Najwyższy, dotyczyła tego czy KOR, nakła-
dając obowiązek wynikający z art. 28 DUP, może zastosować tryb postępowania przewidziany 
w art. 5 ust. 1 DD. Przepis ten w zdaniu pierwszym stanowi, iż dla realizacji celów określonych 
w art. 8 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa), krajowe organy regulacyjne wspierają, 
a w stosownych przypadkach zapewniają – zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy – odpowied-
ni dostęp i wzajemne połączenia oraz interoperacyjność usług, wykonując swoje zadania w taki 
sposób, aby promować wydajność, zrównoważoną konkurencję, efektywne inwestycje i innowa-
cje oraz zapewnić maksymalne korzyści użytkownikom końcowym. Mając na uwadze brzmienie 
powyższego przepisu, Sąd Najwyższy zastanawiał się czy w zakresie sformułowania „wzajemne 
połączenia” mieści się przedmiot wydanej przez KOR Decyzji. Sąd Najwyższy sugeruje, iż po-
jęcie „wzajemnych połączeń” powinno być interpretowane rozszerzająco i obejmować sytuację, 
gdy dwóch operatorów ma już wzajemnie połączone sieci, ale ze względu na brak porozumienia 
między nimi „wzajemne połączenia” nie obejmują takich usług, do których użytkownicy końcowi 
powinni mieć zapewniony dostęp, tj. do numerów niegeografi cznych6.

Sąd Najwyższy rozważał również kwestię, wobec których przedsiębiorców mogą być podejmo-
wane środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 DD. Art. 5 ust. 1 zd. 2 DD stanowi, iż w szczególności 
i niezależnie od środków, które mogłyby zostać podjęte w stosunku do przedsiębiorstw dysponu-
jących znaczącą pozycją rynkową zgodnie z art. 8, krajowe organy regulacyjne mogą nakładać 
w granicach tego, co niezbędne dla zapewnienia możliwości połączenia typu koniec–koniec, obo-
wiązki na przedsiębiorstwa, które kontrolują dostęp do użytkowników końcowych, w tym, w uza-
sadnionym przypadku, obowiązek wzajemnych połączeń ich sieci w sytuacji, kiedy nie zostało to 

5 Uzasadnienie do postanowienia SN z dnia 15.05.2014 r., sygn. akt: III SK 28/13, s. 14.
6 Uzasadnienie do postanowienia SN z dnia 15.05.2014 r., sygn. akt: III SK 28/13, s. 15–16.
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jeszcze zrealizowane. Na podstawie brzmienia powyższego przepisu, Sąd Najwyższy wywodzi, 
iż KOR może zastosować środki zarówno wobec przedsiębiorców o znaczącej pozycji na rynku, 
jak i wobec przedsiębiorstwa, które nie zostało wyznaczone jako przedsiębiorstwo posiadające 
znaczącą pozycję na rynku. Należy zaznaczyć, iż w rozpatrywanej sprawie żaden z operatorów 
nie został wyznaczony jako posiadający znaczącą pozycję rynkową w odniesieniu do zapewniania 
dostępu do numerów niegeografi cznych. 

W związku z art. 16 Karty Praw Podstawowych (dalej: KPP) Sąd Najwyższy zastanawiał 
się czy wydana Dezycja jest zgodna z zasadą wolności prowadzenia działalności gospodarczej 
obowiązującą na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, drugie pytanie Sądu Najwyższego 
brzmiało czy do zapewnienia dostępu do numerów niegeografi cznych na podstawie art. 28 DUP 
w związku z art. 16 KPP może zostać wykorzystany tryb postępowania przewidziany dla krajo-
wych organów regulacyjnych w art. 5 ust. 1 DD?

 Trzecim zagadnieniem, które zostało objęte pytaniem prejudycjalnym Sądu Najwyższego 
jest wykładnia art. 8 ust. 3 DD. Przepis ten stanowi, iż nie naruszając m.in. przepisu art. 28 DUP, 
krajowe organy regulacyjne nie będą nakładały obowiązków określonych w art. 9–13 na operato-
rów, którzy nie zostali wskazani jako operatorzy posiadający znaczącą pozycję na danym rynku. 
Sąd Najwyższy zwraca uwagę, iż przepis ten nie narusza art. 5 DD oraz art. 28 DUP. Przepis ten 
może być zatem interpretowany dwojako, z jednej strony jako wyłączający możliwość nakłada-
nia obowiązków na przedsiębiorców nieposiadających znaczącej pozycji rynkowej, z drugiej zaś 
– jako pozwalający na nakładanie obowiązków na przedsiębiorców nieposiadających znaczącej 
pozycji rynkowej. Związana jest z tym również kwestia określenia przez KOR zasad rozliczeń 
pomiędzy stronami nieposiadającymi znaczącej pozycji rynkowej w kontekście zasady wolności 
prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 16 KPP7.

Z uwagi na powyższe, Sąd Najwyższy zadał Trybunałowi trzecie pytanie czy art. 8 ust. 3 DD 
w związku z art. 28 DUP i art. 16 KPP bądź art. 8 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 DD i art. 16 KPP 
należy interpretować w ten sposób, że w celu zapewnienia użytkownikom końcowym krajowego 
operatora publicznej sieci łączności dostępu do usług wykorzystujących numery niegeografi czne 
świadczonych w sieci innego krajowego operatora, krajowy organ regulacyjny może określić za-
sady rozliczania operatorów z tytułu rozpoczęcia połączenia poprzez wprowadzenie stawek za 
zakańczanie połączenia ustalonych dla jednego z tych operatorów w zależności od ponoszonych 
kosztów na podstawie art. 13 DD, w sytuacji gdy operator proponował zastosowanie takiej stawki 
w toku zakończonych fi askiem negocjacji prowadzonych w wykonaniu obowiązku określonego 
w art. 4 DD?

III. Motywy rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE
W odpowiedzi na pierwsze pytanie Trybunał stwierdził, iż art. 28 DUP należy interpretować 

w ten sposób, iż państwo członkowskie może postanowić, iż operator publicznej łączności elek-
tronicznej powinien zapewnić dostęp do numerów niegeografi cznych wszystkim użytkownikom 
końcowym swojej sieci w tym państwie, a nie jedynie użytkownikom końcowym z innych państw 
członkowskich. 

7 Uzasadnienie do postanowienia SN z dnia 15.05.2014 r., sygn. akt: III SK 28/13, s. 20–21.
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Powyższe twierdzenie Trybunał uzasadnił celowościową interpretacją dyrektywy o usłudze 
powszechnej. Trybunał powołał się na motyw 38 DUP, który stanowi, iż dostęp użytkowników 
końcowych do wszystkich zasobów numeracyjnych w Unii, tj. dostęp do bezpłatnych numerów te-
lefonicznych, stawek specjalnych oraz innych numerów niegeografi cznych jest zasadniczym warun-
kiem wstępnym utworzenia jednolitego rynku. Trybunał podkreślił również, iż zgodnie z art. 1 DUP, 
celem przedmiotowej dyrektywy jest zapewnienie dostępności w całej Unii Europejskiej publicznie 
dostępnych usług dobrej jakości poprzez skuteczną konkurencję i wybór. Ponadto Trybunał ar-
gumentował, iż zapewnienie użytkownikom końcowym dostępu do numerów niegeografi cznych 
tylko z jednego państwa członkowskiego może przyczynić się do stworzenia rynku wewnętrzne-
go, gdyż użytkownicy końcowi, będący abonentami operatora z innego państwa członkowskiego, 
korzystają z usług rozpoczęcia połączenia w sieci operatora, który ma obowiązek połączenia sieci 
w zakresie dostępu do numerów niegeografi cznych z innym operatorem w tym samym państwie. 
Dostęp do usług przez użytkowników końcowych z innego państwa członkowskiego jest możliwy 
na podstawie zawartych umów roamingowych.

Drugie i trzecie pytanie, które zdaniem Trybunału należy zbadać łącznie, zostały rozstrzyg-
nięte w ten sposób, iż art. 5 oraz art. 8 ust. 3 DD w związku z art. 28 DUP należy interpreto-
wać w ten sposób, iż umożliwiają one nałożenie przez krajowe organy regulacyjne, na jednego 
z operatorów, obowiązek zapewnienia użytkownikom końcowym dostępu do usług wykorzystu-
jących numery niegeografi czne realizowanych w sieci drugiego operatora. Trybunał wskazał, 
iż krajowe organy regulacyjne mogą określić, na podstawie art. 13 DD, zasady rozliczeń po-
między tymi operatorami z tytułu dostępu pod warunkiem, iż nałożone obowiązki są obiektyw-
ne, przejrzyste, proporcjonalne, niedyskryminujące, oparte na istocie stwierdzonego problemu 
i uzasadnione w świetle celów określonych w art. 8 dyrektywy ramowej oraz że w stosownym 
wypadku zostały zachowane procedury przewidziane w art. 6 i 7 tej dyrektywy, co powinien ustalić 
sąd krajowy. 

W uzasadnieniu Trybunał stwierdził, iż z treści art. 5 DD wynika, iż KOR uprawniony jest do 
zapewnienia odpowiedniego dostępu oraz wzajemnych połączeń, jak również interopratywności 
usług za pomocą środków, które nie są wymienione enumeratywnie. Trybunał uznał, iż art. 5 DD 
upoważnia KOR do nakładania obowiązków na przedsiębiorstwa, które kontrolują dostęp do użyt-
kowników końcowych, w tym w uzasadnionym przypadku, obowiązku w zakresie wzajemnych 
połączeń sieci wyłącznie w celu zapewnienia możliwości połączenia typu koniec–koniec. Dlatego 
Trybunał stwierdził, iż KOR uprawniony jest do wydania decyzji zobowiązujących operatora do 
zapewnienia użytkownikom końcowym dostępu do usług wykorzystujących numery niegeogra-
fi czne realizowanych w sieci innego operatora. 

Na pytanie, czy wobec przedsiębiorcy nieposiadającego znaczącej pozycji rynkowej mogą być 
nałożone obowiązki wynikające z art. 28 DUP, Trybunał udzielił pozytywnej odpowiedzi. Trybunał 
stwierdził, iż art. 8 ust. 3 DD wyłącza m.in. art. 28 DUP z zakazu nakładania obowiązków wobec 
operatorów nieposiadających znaczącej pozycji na danym rynku. Zatem, zdaniem Trybunału, KOR 
mogą nakładać obowiązki wynikające z art. 28 DUP oraz określać zasady rozliczeń na podstawie 
art. 13 DD w stosunku do przedsiębiorców, którzy nie zostali wskazani jako posiadający znaczącą 
pozycję rynkową, ale którzy kontrolują dostęp do użytkowników końcowych w celu zapewnienia 
dostępu do usług wykorzytujących numery niegeografi czne.
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W odniesieniu do kwestii zgodności Decyzji z zasadą wolności prowadzenia działalności 
gospodarczej określoną w art. 16 KPP Trybunał stwierdza, iż KPP nie znajduje zastosowania do 
Decyzji, gdyż KPP weszła w życie w dniu 1 grudnia 2009 r., natomiast Decyzja została wydana 
w dniu 6 maja 2009 r. Pomimo tego Trybunał zauważa, iż zasada wolności prowadzenia działalności 
gospodarczej wyrażona w art. 16 KPP nie ma charakteru bezwzględnego i powinna być rozpatry-
wana w świetle funkcji społecznej. Zasada wolności prowadzenia działalności gospodarczej może 
zostać ograniczona pod warunkiem, iż ograniczenia odpowiadają celom realizowanym w interesie 
ogólnym Unii Europejskiej i nie powodują nieproporcjonalnej i nieadekwatnej ingerencji w istotę 
wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Trybunał wskazał, iż zagwarantowanie użytkow-
nikom końcowym dostępu do numerów niegeografi cznych jest zgodne z interesem ogólnym i nie 
narusza zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem, iż obowiązki 
nałożone na podstawie Decyzji były proporcjonalne i niezbędne, co powinien ustalić sąd krajowy.

IV. Podsumowanie
W przedmiotowej sprawie kluczową kwestią jest interpretacja przepisów unijnych mających 

wpływ na zasady stosowania prawa unijnego przez krajowe organy regulacyjne oraz sądy krajowe 
(Domańska, 2015). W związku z pytaniem prejudycjalnym Sądu Najwyższego, Trybunał badał 
wpływ zasady prounijnej wykładni prawa krajowego oraz zasady efektywności prawa unijnego na 
interpretację przepisu art. 79 Pt, implementującego art. 28 DUP w pierwotnym brzmieniu. Przepis 
art. 79 Pt w chwili wydania Decyzji miał szerszy zakres przedmiotowy niż art. 28 DUP w pierwot-
nym brzmieniu, gdyż obejmował zarówno użytkowników końcowych z państwa członkowskiego 
operatora, jak i użytkowników końcowych z innych państw członkowskich. Natomiast art. 28 DUP, 
przed zmianą z dnia 19 grudnia 2009 r., obejmował jedynie użytkowników końcowych z innych 
państw członkowskich. 

Z uwagi na powyższe, literalna wykładnia przepisu art. 28 DUP w pierwotnym brzmieniu 
wykluczała zastosowanie zasady prounijnej wykładni przepisów prawa telekomunikacyjnego 
w porządku krajowym, gdyż na dzień wydania Decyzji przepis dyrektywy nie obejmował swoim 
zakresem użytkowników końcowych operatora z tego państwa członkowskiego. Trybunał roz-
strzygnął powyższą kwestię, stosując wykładnię celowościową art. 28 DUP. Trybunał przyjął, iż 
art. 28 DUP obejmuje swoim zakresem również stan faktyczny, na podstawie którego została wy-
dana Decyzja. Nałożenie na operatora obowiązku zapewnienia swoim użytkownikom końcowym 
dostępu do numerów niegeografi cznych realizowanego za pośrednictwem sieci innego operato-
ra z tego samego państwa członkowskiego, pośrednio i potencjalnie obejmuje swoim zakresem 
użytkowników końcowych z innych państw członkowskich. Użytkownicy końcowi z innych państw 
członkowski mogą bowiem korzystać z usług dostępu do numerów niegeografi cznych na podsta-
wie umów roamingowych zawartych przez ich macierzystych operatorów. 

Omawiane rozstrzygnięcie jest zgodne z dotychczasową linią orzeczniczą Trybunału. W spra-
wie o podobnym stanie faktycznym w wyroku z dnia 16 kwietnia 2015 r., C-3/14, w sprawie Prezes 
UKE, Telefonia Dialog sp. z o.o. przeciwko T-Mobile Polska S.A. Trybunał stwierdził, iż decyzja 
nakładająca obowiązek zapewnienia dostępu do numerów niegeografi cznych „pozwala w szcze-
gólności danemu użytkownikowi końcowemu z innego państwa członkowskiego przebywającemu 
w Polsce i korzystającemu z roamingu w sieci jednego z polskich operatorów uzyskać dostęp do 
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numerów niegeografi cznych” oraz wskazał, iż należy uznać, że taka decyzja z tytułu roamingu 
ma charakter ponadnarodowy8. 

Drugą kluczowa kwestia dotyczy wykładni zasady wolności prowadzenia działalności go-
spodarczej, która została usankcjonowana w art. 16 KPP. Trybunał potwierdził dotychczasową 
wykładnię tej podstawowej zasady traktatowej Unii Europejskiej. Trybunał stwierdził, iż zasada 
ta nie ma charakteru bezwzględnego, powinna być rozpatrywana w świetle jej funkcji społecznej, 
może podlegać różnym ograniczeniom pod warunkiem, iż ograniczenia te odpowiadają celom 
realizowanym w interesie ogólnym Unii Europejskiej wyrażonym w szczególności w dyrektywach 
i nie powodują nieproporcjonalnej i nieadekwatnej ingerencji w istotę wolności prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej (Domańska, 2015).

Łukasz Pirożek
Radca prawny, prowadzący kancelarię doradzającą przedsiębiorcom telekomunikacyjnym; 
e-mail: lpirozek@gmail.com.
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Konrad Stolarski, Zakaz nadużywania pozycji dominującej 
na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej, 

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, 
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 269

Monografi a Konrada Stolarskiego podejmuje problematykę dobrze opracowaną w doktrynie 
prawa, niemniej ze względu na zmiany zachodzące na rynkach wymagającą ciągłych uaktualnień. 
Poruszone w niej problemy są bardzo ważne zarówno dla teoretyków, jak i praktyków związanych 
z prawem konkurencji i regulacji sektorowej. Wśród nich kluczowe znaczenie mają sposoby defi -
niowania rynku właściwego, pozycji dominującej oraz nadużycia pozycji dominującej. Natomiast 
wśród problemów rzadziej rozważanych trzeba wskazać odpowiedzialność przedsiębiorcy do-
minującego za naruszenie reguł konkurencji, w warunkach, gdy polegał on na wcześniejszym 
rozstrzygnięciu organu regulacyjnego. 

Zaletą recenzowanej książki jest silne osadzenie w realiach konkretnego sektora gospodarki 
oraz konkretnych nadużyć pozycji dominującej, które stanowią tylko część szerszego obrazu kon-
kurencji i regulacji w obrębie sektora telekomunikacyjnego. Dobrze się stało, że Autor posłużył się 
przykładem właśnie tego sektora, ponieważ to dla niego prawodawca unijny stworzył najbardziej 
zróżnicowany i skomplikowany zestaw instrumentów regulacyjnych (gdzie regulacja jest rozumiana 
jako szczególna postać rekompensowania ograniczenia konkurencji na rynku właściwym). Jest to 
system znacznie bardziej rozbudowany niż w innych sektorach infrastrukturalnych. Metodologicznie 
prawidłowy i jednocześnie interesujący dla czytelnika jest dobór przejawów nadużywania pozycji 
dominującej: antykonkurencyjna odmowa kontraktowania, zacieśnianie marży, drapieżnictwo ceno-
we, pakietowanie i sprzedaż wiązana. Od lat są one przedmiotem zainteresowania piśmiennictwa, 
jednak mimo znacznej ilości prac, jakie im poświęcono, towarzyszące im kontrowersje nie ustają. 

Niektóre kontrowersje doktryny Autor wykorzystuje, w sposób bardzo fi nezyjny, do pokazania 
możliwych strategii obronnych dominanta. Dotyczy to m.in. argumentu „sprostania konkurencji”. 
Zdaniem Autora, stanowisko Komisji Europejskiej jest bardziej rygorystyczne niż Trybunału w spra-
wie France Télécom, co jego zdaniem pomniejsza wartość tego kryterium. Jest to niezmiernie 
ważny wątek książki, gdyż argument sprostania konkurencji nie wymaga wykazania korzyści dla 
konsumentów, co samo w sobie czyni go argumentem rewolucyjnym. Ponadto, stanowisko Komisji 
wydaje się być oderwane (nie tylko w tej kwestii) od realiów bezlitosnej konkurencji na rynkach glo-
balnych, gdzie nie wszyscy, tak bardzo jak Komisja, przejmują się czystością konstrukcji prawnych. 

Najtrudniejszym, moim zdaniem, problemem analizowanym w tej książce jest swoista kon-
kurencja pomiędzy instrumentami typowymi dla organów antymonopolowych i organów regula-
cyjnych. Dlatego, mimo ogólnej deklaracji poruszania się w obrębie prawa europejskiego, Autor 
słusznie zastrzegł, że wykorzysta też metodę porównawczo-prawną, gdzie przedmiotem porównań 
jest prawo krajowe. Regulacja sektorowa w ujęciu modelowym, inaczej niż działalność organów 
antymonopolowych została bowiem powierzona organom krajowym, przy zapewnieniu korygującej 
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funkcji Komisji Europejskiej oraz jej organów pomocniczych. Analiza styku prawa antymonopolo-
wego i regulacji jest dość ogólna i bardzo doktrynalna, co należy przypisać selektywnemu podej-
ściu do elementów składowych tego problemu. Za centralny problem Autor uznaje odpowiedź na 
pytanie, który z reżimów prawnych, w przypadku konfl iktu, jest ważniejszy, co pociąga za sobą 
pytanie o hierarchię nie tyle norm, ile podsystemów normatywnych. Niektóre argumenty mają 
charakter bardziej praktyczny niż nie prawny, np. to, że zdaniem Komisji Europejskiej, organom 
regulacyjnym działającym ex ante nie powierzono instrumentów zapewniających całkowite przy-
wrócenie konkurencji (s. 204). Niewątpliwie, są to problemy żywo interesujące polską administrację 
gospodarczą oraz przedsiębiorców.

Zaletą książki jest ukazywanie czytelnikowi obcych instytucji prawnych w skali istotnej dla 
przyszłych czytelników. Uwaga ta dotyczy np. doktryny działania państwowego mającej swoje 
źródło w orzecznictwie amerykańskim lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Doktryna amerykańska 
została w książce niejako przełożona na język europejskiej myśli prawnej w oparciu o orzeczni-
ctwo sądowe (wyroki GB-inno-BM z 1977 r., Van Eycke z 1988 r. oraz Ladbroke Racing z 1997 r). 

Całość rozważań utrzymana jest na jednolicie bardzo wysokim poziomie, jednak niektóre 
zagadnienia wydają się bardziej interesujące niż pozostałe, ze względu na element nowości. 
Wśród zagadnień, które niewątpliwe spotkają się z zainteresowaniem czytelnika należy wymienić 
relację między zakazem nadużywania pozycji dominującej a uprzednim działaniem regulacyjnym. 
Problem został przedstawiony w kontekście niezmiernie interesującej koncepcji zarzutu działania 
państwowego oraz zarzutu działania regulacyjnego, które potencjalnie umożliwiają przedsiębiorcy 
dominującemu uchylenie się od odpowiedzialności za naruszenie reguł konkurencji. U podstaw 
doktryny działania państwowego leży odpowiedź na pytanie czy hierarchicznie ważniejsze są 
przepisy prawa konkurencji, czy inne (antykonkurencyjne) przepisy prawa krajowego. Autor traf-
nie rozpoczyna analizę problemu od przedstawienia amerykańskiej doktryny i orzecznictwa, które 
podjęły go na pół wieku przed ich europejskimi odpowiednikami. Doktryna amerykańska wydaje 
się klarowniejsza od unijnej, w której chodzi o to, w jakich okolicznościach nie będą stosowane 
art. 101 i 102 TFUE. Różnice między nimi niewątpliwie zasługują na dalsze badania. Szczególnie 
interesujące są te fragmenty, które dotyczą zjawiska tak mało uchwytnego, jak wywieranie presji na 
przedsiębiorców dominujących bez obecności jakichkolwiek wiążących przepisów, np. wtedy, gdy 
władze publiczne wywierają presję w toku negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Wyznaczenie 
kryteriów „nieodpartej presji” jest w tych warunkach obciążone bardzo dużym ryzykiem, co Autor 
znakomicie ilustruje orzecznictwem ETS. Zarzut działania regulowanego jest rozpatrywany nie 
tylko abstrakcyjnie, lecz także w konkretnym kontekście sektora telekomunikacyjnego z uwzględ-
nieniem praktyk na rynku niemieckim, francuskim i hiszpańskim. 

Niektóre aspekty poruszanych wyżej problemów mogą rodzić szczególne kontrowersje. Ich 
kanwę stanowi analiza przyczyn rygoryzmu sądów unijnych w ocenie zarzutów działania regulo-
wanego zawarta w pkt 5.3.3. Autor wskazuje na konfl ikt wartości – pomiędzy zasadą pewności 
prawa i uzasadnionych oczekiwań z jednej strony i regułami prawa konkurencji, z drugiej, sam 
opowiadając się za prymatem prawa konkurencji. Jest to stanowisko zgodne z utrwaloną linią 
orzecznictwa, która, stosowana nazbyt konsekwentnie, może w końcu doprowadzić do stworzenia 
w obrębie systemu prawa pewnego podsystemu, który przy pozorach przynależności do rule of 
law, będzie posługiwać się zupełnie inną logiką. Zdaniem piszącego te słowa, stosowanie prawa 
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konkurencji niebezpiecznie zbliża się do takiego właśnie punktu, w którym jego związek z ogólnymi 
regułami stosowania prawa i towarzyszącymi im zasadami będzie tylko formalny. Wartości leżą-
ce u podstaw prawa konkurencji nie są z natury rzeczy wyższe niż pozostałe, a w szczególności 
wątpliwa jest ich wyższość nad zasadą pewności prawa. Zapewne zbyt mały jest udział klasycznej 
teorii i fi lozofi i prawa w analizowaniu problemów sektorowych postrzeganych jako „techniczne”, 
co osłabia czujność wobec naruszeń elementarnych zasad państwa prawa. Działalność ETS za-
sługiwała na znacznie większą dozę krytyki, niż jej dostała. Nadmierne uleganie partykularnemu 
spojrzeniu sądów europejskich może bowiem prowadzić do desystematyzacji prawa. Nauka jest 
zatem współodpowiedzialna za nadmierne wyjście poza ramy państwa prawa. Stanowisko są-
dów i doktryny przekłada się na status przedsiębiorcy dominującego, pozbawionego możliwości 
ochrony swoich interesów w sytuacji, gdy to państwo przez swoje działania regulacyjne lub sam 
regulator tworzą sytuacje konfl iktowe z zasadami konkurencji. Rzecz jasna, celem książki nie było 
kwestionowanie istniejących dogmatów, lecz ich analiza i wskazanie praktycznych konsekwen-
cji ich stosowania. Autor jest uprawniony do zajęcia bardziej zachowawczego stanowiska, tym 
bardziej, że w jego uzasadnieniu dokonuje rzetelnej analizy orzecznictwa i poglądów doktryny. 

Z punktu widzenia przystępności zaletą książki jest stopniowe wprowadzanie czytelnika do 
problematyki określonej w tytule. Pierwsze dwa rozdziały tworzą bardzo rozbudowany wstęp two-
rzący tło dla tytułowej problematyki nadużywania pozycji dominującej. Obszerna podbudowa tez 
pracy materią „podręcznikową” pozwala czytelnikowi ponownie przemyśleć utrwalone w doktrynie 
kategorie, dla czytelnika mniej wprowadzonego w problematykę prawa konkurencji może mieć 
zaś walor przewodnika. Pracę wieńczy podsumowanie wyników badań, którego przejrzysta kon-
strukcja pomoże czytelnikowi połączyć liczne wątki rozważań w spójną całość. Podsumowując, 
recenzowana książka stanowi przykład umiejętnego zrównoważenia wysokiego poziomu teore-
tycznego z walorami praktycznymi. Czytelnik znajdzie w niej materiał, który może być wykorzy-
stany zarówno w sali wykładowej, jak i w praktyce prawniczej.

Waldemar Hoff
Profesor ALK, doktor habilitowany; e-mail: waldhoff@kozminski.edu.pl 
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Ewa Galewska, Obowiązek zawarcia umowy 
o połączeniu sieci telekomunikacyjnych, 

Ofi cyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 302

Publikacja dr Ewy Galewskiej pt. Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomu-
nikacyjnych jest unikatową pozycją monografi czną na polskim rynku wydawniczym. Choć temat 
poruszany w monografi i dotyczy bardzo ograniczonego kręgu podmiotów, to jest istotny z punktu 
widzenia doktryny prawnej ze względu na mieszany publiczno-prywatny charakter regulacji praw-
nej. Specyfi ka tego zagadnienia wynika przede wszystkim z daleko posuniętej roli organów regu-
lacyjnych, które mogą głęboko ingerować w swobodę zawierania umów między przedsiębiorcami 
na rynku telekomunikacyjnym. Jak w każdej sytuacji, w której dochodzi do konieczności ważenia 
zasad wolności gospodarczej i realizacji interesu publicznego, tak i w tym przypadku występuje 
wiele sytuacji niejasnych i problematycznych, które są przedmiotem rozważań Autorki. Ponadto, 
zagadnienie obowiązku zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych jest również 
regulowane na poziomie prawa europejskiego. 

W rozdziale pierwszym zatytułowanym Charakter prawny umowy o połączeniu sieci teleko-
munikacyjnych zostały przedstawione podstawowe zagadnienia pozwalające wyodrębnić aspekty 
publicznoprawne oraz prywatnoprawne omawianych umów. Autorka rozpoczyna od określenia 
przesłanek pozwalających wyodrębnić prawo publiczne i prywatne, a następnie na ich podstawie 
systematyzuje rozważania w dalszej części opracowania. Do przesłanek tych Autorka zalicza: 
kryterium interesu realizowanego przez określone normy prawne; kryterium relacji między stro-
nami stosunku prawnego oraz kryterium drogi ochrony prawnej zapewnianej podmiotom sto-
sunku prawnego. Opierając się na powyższym rozróżnieniu, Autorka stawia hipotezę, iż umowy 
o połączeniu sieci telekomunikacyjnych funkcjonują w obszarze zarówno prawa prywatnego, jak 
i prawa publicznego. W dalszej części rozdziału powyższe kryteria odnoszone są do konkretnych 
aspektów umów o połączenie sieci telekomunikacyjnych.

W rozdziale drugim pt. Obowiązek kontraktowania jako przejaw ograniczenia swobody umów 
poruszono bardzo ważny aspekt opracowywanego zagadnienia, jakim jest naruszenie swobody 
kontraktowania na gruncie przepisów prawa telekomunikacyjnego. Autorka omawia teoretyczne 
podstawy tak swobody kontraktowania, jak i dopuszczalności jej ograniczenia. W dalszej części 
rozdziału Autorka odnosi omówione zagadnienia do sektora telekomunikacyjnego, wskazując 
systemowe podstawy prawa unijnego dotyczące modeli zawierania umów telekomunikacyjnych. 
Następnie dokonuje pogłębionej analizy celu regulacji w sektorze telekomunikacyjnym, który sta-
nowi bezpośrednie uzasadnienie do ograniczenia swobody umów. Należy zwrócić uwagę, iż w tej 
części monografi i omówiono nie tylko aspekty prawne, lecz także charakter faktyczny, ekonomiczny 
oraz technologiczny połączenia sieci uzasadniający taką regulację. W końcowej części rozdziału 
omówiono ograniczenie swobody umów, jakim jest nałożenie obowiązku zawarcia umowy przez 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. 
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Rozdział trzeci pt. Treść umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych przedstawia aspekty 
teoretyczne związane z treścią, formą i charakterem umów o połączeniu sieci. W pierwszej ko-
lejności został omówiony przedmiot takich umów, ze szczególnym naciskiem na defi nicje dostę-
pu telekomunikacyjnego. Autorka prezentuje i omawia różne rodzaje dostępu technologicznego 
w ujęciu doktrynalnym oraz ustawowym, a następnie defi niuje i omawia połączenie sieci jako 
szczególny rodzaj dostępu telekomunikacyjnego. Należy zwrócić uwagę na wnikliwe omówienie 
technologicznych aspektów związanych z połączeniem sieci telekomunikacyjnych. Wskazano 
m.in. różnice w trybach łączenia sieci między różnymi przedsiębiorcami na rynku polskim (np. TP, 
Orange, Elterix S.A.). W dalszej części zdefi niowano pojęcie strony umowy o połączeniu sieci 
oraz pojęcie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Autorka szczegółowo defi niuje podmiot będą-
cy przedsiębiorcą telekomunikacyjnym na tle innych defi nicji przedsiębiorcy funkcjonujących na 
gruncie prawa polskiego. W podrozdziale trzecim omówiono cywilnoprawne aspekty umów o po-
łączeniu sieci telekomunikacyjnych oraz wpływ, jaki na treść umowy mają przepisy ustawowe. 
Przedstawiono również możliwość ingerowania w treść umów przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej.

W czwartym rozdziale monografi i Autorka przedstawia jeden z kluczowych elementów regula-
cji, jakim jest obowiązek zawarcia umowy. Obowiązek ten zostaje omówiony zarówno w zakresie 
realizacji na podstawie ustawy, jak i w związku z konkretyzacją obowiązku wynikającą z decyzji 
administracyjnej wydanej przez Prezesa UKE. Rozdział zakończono rozważaniami na temat cha-
rakteru obowiązku zawarcia umowy. Autorka dzieli się nie tylko wątpliwościami dotyczącymi tego 
zagadnienia, ale trafnie wskazuje składowe tego obowiązku i stawia pytania dotyczące właściwej 
interpretacji przepisów.

Przedostatni rozdział monografi i dotyczy dobrowolnej realizacji obowiązku zawarcia umowy 
o połączeniu sieci. Autorka w sposób jasny i metodyczny analizuje poszczególne etapy proce-
dury prawnej związanej z zawieraniem tego typu umów. Omówione w nim zostają tak aspekty 
związane z rozpoczynaniem procedury, jak i zagadnienia dotyczące oferty. Znaczna część roz-
działu poświęcona jest analizie obowiązków operatorów, które wynikają z rozpoczęcia procedury 
zawierania umowy. W ostatniej części rozdziału Autorka porusza temat trybów zawierania umów 
o połączeniu sieci telekomunikacyjnych. Omawia oba tryby zawierania umowy, tj. tryb ofertowy 
oraz tryb negocjacyjny. W ramach drugiego z trybów zawierania umów Autorka dogłębnie anali-
zuje dwa obowiązki związane z tym trybem: obowiązek prowadzenia negocjacji w dobrej wierze 
oraz obowiązek zachowania poufności. Autorka w tym zakresie wskazuje nie tylko źródła tych 
obowiązków (zarówno w ramach prawa UE, jak i prawa polskiego), lecz także sposób wykładni 
i stosowania pojęć ich dotyczących. Wymienia również możliwe przypadki naruszenia tych obo-
wiązków i ich potencjalne konsekwencje.

W ostatnim rozdziale Autorka porusza zagadnienia dotyczące sankcji przewidzianych za 
brak wykonania obowiązków wynikających z ustawy – Prawo telekomunikacyjne związanych 
z zawieraniem umów o połączeniu sieci. Przeważającą część rozdziału poświęcono zagadnieniu 
rozstrzygania sporów powstałych w związku z zawieraniem umów. Szczegółowo zostaje przed-
stawiona rola Prezesa UKE w rozstrzyganiu sporów. W pierwszej kolejności Autorka analizuje 
relacje między działaniem Prezesa UKE a przepisami kodeksu postępowania administracyjnego 
i przepisami prawa telekomunikacyjnego. Przedstawia te kwestie z uwzględnieniem wymogów 
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stawianych przez prawo UE. Dogłębnie zaprezentowano wszystkie istotne zasady, którymi organ 
powinien się kierować, prowadząc postępowanie i wydając decyzje w przedmiotowej sprawie. 
W dalszej kolejności zostaje omówiony charakter orzeczeń Prezesa UKE. Należy nadmienić, iż 
Autorka zwraca szczególną uwagę na ich specyfi kę i różnice między tymi orzeczeniami a zwy-
kłymi decyzjami administracyjnymi, jak również na szczególne uprawnienie Prezesa UKE, jakim 
jest możliwość wydania postano wienia o wyznaczeniu terminu zakończenia negocjacji umowy 
o połączeniu sieci telekomunikacyjnych. W tym zakresie omawia nie tylko aspekty formalne, lecz 
także istniejące rozbieżności między doktryną a judykaturą oraz spojrzenia krytyczne na obecny 
kształt norm prawnych. Autorka omawia również dość szczegółowo zagadnienie decyzji o dostę-
pie telekomunikacyjnym oraz ugodę administracyjną możliwą do zawarcia przed Prezesem UKE. 
W końcowej części tego rozdziału Autorka porusza kwestię procedury sądowej kontroli orzeczeń 
wydawanych przez Prezesa UKE w sprawach spornych. Przedstawione tu zostały zarówno kwe-
stie odwołania od decyzji, jak i skargi na postanowienie o wyznaczeniu terminu negocjacji. 

 Prezentowana publikacja ma bez wątpienia istotną wartość merytoryczną. Monografi a w spo-
sób kompletny przedstawia różne aspekty obowiązku zawierania umowy o połączeniu sieci. Analizy 
zawarte w publikacji dotyczą nie tylko zagadnień prawnych, lecz także aspektów technicznych 
charakterystycznych dla branży telekomunikacyjnej. Nie ulega wątpliwości, iż publikacja dr Ewy 
Galewskiej wnosi istotny wkład w doktrynę w zakresie regulacji rynków telekomunikacyjnych.

Kamil Mieszkowski
Doktorant na Wydziale Zarządzania UW; 
dyrektor Departamentu Wycen w Instytucie Badań Wartości Przedsiębiorstw; 
e-mail: kamilmieszkowski@gmail.com
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Mateusz Chołodecki, Legal nature of consultation between the European Commission and the 
President of the Offi ce of Electronic Communications in regulation of the telecommunication 
market 
Contents:
I. Introduction
II. Legal status of the European Commission in regulation of the telecommunication market 

(electronic communication market)
III. Scope of the consultation between the European Commission and the President of the Offi ce 

of Electronic Communications
IV. Impact of the European Commission on the decisions of the President of the Offi ce of Electronic 

Communications – consultation procedure
 1.  Direct impact of the European Commission – article 7 Directive 2002/21/EC (veto 

decision)
 2. Indirect impact of the European Commission – article 7a Directive 2002/21/EC
V. Judicial control of the decisions issued by the President of the Offi ce of Electronic Communications 

as a result of consultation with the European Commission
VI. Conclusions
Summary: The aim of the paper is to review the legal nature of the consultation procedure between 
European Commission (EC) and the President of the Offi ce of Electronic Communications (UKE). 
In the procedure, EC analyses a draft of the regulatory measures notifi ed by UKE and has right 
to issue a recommendation. Moreover, the author discusses a problem of the judicial control of 
the decision issued by UKE as a result of the consultation with EC. According to the author, only 
the national courts (SOKiK) are legitimate to control the decision.
Key words: European Commission; Offi ce of Electronic Communications; consultation mechanism; 
The Court of Competition and Consumer Protection; Telecommunication law, regulation in 
telecommunications; procedure under Article 7 of Directive 2002/21/EC (Framework Directive); 
national regulatory authority, regulatory law 
JEL: K230, K400.

Ewa M. Kwiatkowska, Internet of Things. Medical treatment delivered by computers: fi ction 
or reality?
Contents:
I. Introduction
II. Internet of Things in healthcare
III. Electronic medical records
IV. The use of modern technologies in medicine
V. Health related applications and peripheral devices
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VI. Opportunities and threats of healthcare computerization 
VII. Conclusions
Summary: The article discusses the Internet of Things (IoT) applications in medicine. The advantages 
of using electronic medical records are described. The possibilities of mobile applications and 
peripheral devices related to health and physical activity utilization are presented. The opportunities 
and threats that may arise from computerization of health care are discussed.
Key words: Internet of Things, electronic health records, modern technologies, mobile applications, 
medical care, peripheral devices 
JEL: I18, L86 

Andrzej Nałęcz, Zero-rating in internet access services and specialised services 
Contents:
I. General remarks on zero-rating
 1. The concept and types of zero-rating
 2. Positive and negative consequences of zero-rating
II. Specifi c remarks on zero-rating in developing countries
III. Zero-rating under the open internet regulation
 1. Zero-rating in internet access services
 2. Zero-rating in services other than the internet access service (specialised services)
IV. Concluding remarks
Summary: Zero-rating is the practice of offering unlimited access to certain internet content to 
data plan subscribers in mobile communication networks. It is pertinent to the concept of network 
neutrality. The article explains the various types of zero-rating and presents their positive and 
negative consequences. The positives relate most of all to a benefi cial infl uence on the competition 
between providers of internet access services. The negatives consist in a detrimental infl uence 
on the development of innovative internet content. Zero-rating is considered a threat to network 
neutrality even in developing countries, even though it is there that social development might 
benefi t the most from it. The article includes an analysis and legal interpretation of the provisions 
of the open internet regulation, leading to the conclusion that zero-rating is not allowed in the EU 
in internet access service offers. It may also not be considered a type of a specialised service.
Key words: internet; network neutrality; zero-rating; regulation; internet access service; specialised 
service
JEL: K23

Stanisław Piątek, New legal rules of providing internet access services
Contents:
I.  Introduction
II.  EU regulation as a source of law
III.  Network neutrality as a base of open internet access
IV.  Scope of application of the regulation 
V.  Internet access service, specialised service and sub-internet service
VI.  Guarantees of open internet access
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VII.  Traffi c management measures
 1. Reasonable traffi c management measures
 2. Exceptional traffi c management measures 
VII.  Requirements concerning content of contracts and protection from non-conformity of 

performance
VIII. Liability for non-conformity of service provision 
Summary: Article presents the consequences of EU regulation 2015/2120 concerning open 
internet access for providers of access services and end-users. The scope and legal character of 
new rules are discussed. Elaborated are guarantees for end-users and restrictions imposed on 
service providers concerning traffi c management measures. The article explains effects of new 
rules concerning content of contracts and enforcement of service provider’s responsibility for non-
performance of quality requirements of service contracts. The BEREC guidelines regarding the 
monitoring and enforcing the regulation were presented. 
Key words: internet access, traffi c management, service providers, end-users, regulatory authority 
JEL: K23

Maria Dąbrowa, Renata Śliwa, Maturity of regulatory regime in a process of deregulation of 
a sector. Telecommunication sector example
Contents: 
I.  Introduction
II.  Regulatory infrastructure in an economy 
III.  Methodology 
IV.  Extent of deregulation of communication sector and the state of regulation of the communication 

sector 
V.  Conclusion
Summary: There is an endeavor undertaken in the paper to outline the relations between 
deregulation phenomenon and the level of regulatory infrastructure maturity. The content of the 
article introduces the description of regulatory infrastructure, the methods if its presentation as 
well as the analytical approach to the relations between deregulation and regulatory infrastructure 
in telecommunications sector. The empirical analysis was directed to verify the hypothesis on the 
possible, positive impacts of the maturity of regulatory infrastructure on the scale of deregulation in 
telecommunications. The notions of the scale of deregulation and the condition of sectoral regulator 
were defi ned. The methodology of the analysis encompasses the period of 2000-2014 and the data 
reported within OECD databases which are complete and comparable for a particular countries. 
The aim of the article is the presentation of the effects of the analysis based on the research 
question: Does the maturity of regulatory infrastructure translate into the scale of deregulation in 
telecommunications sector?
Key words: regulatory infrastructure, deregulation, regulator of telecommunications sector, 
regulatory regime, maturity of regulatory regime
JEL: L1, L5, L8



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 6(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

136 Contents, Summaries and Key words

Ewa Galewska, Journalistic confi dentiality in the codes of journalistic ethics
Contents: 
I.  Introduction
II.  Journalistic confi dentiality
 1.  Subjects obligated to keep journalistic confi dentiality
 2.  Scope of journalistic confi dentiality
 3.  Releasing from the obligation to keep journalistic confi dentiality
III.  Codes of journalistic ethics
IV.  Summary
Summary: Journalistic confi dentiality and revealing information constituting thereof should be 
examined not only as a legal problem but also issue of highly important meaning in the light of 
journalists’ professional ethics. Journalists select values they intend to protect. When selecting 
such values journalists should apply provisions of law that are of key importance here. Provisions 
of law however should be complemented by norms of professional ethics aiming at supporting 
journalists making such diffi cult selection.  
Key words: confi dentiality; journalist; press; media; ethics
JEL: K290

Mariusz Czyżak, Postal secrecy and its protection 
Contents:
I.  Introduction
II.  Notion of the postal secrecy
III.  Exclusion of the protection of the postal secrecy 
IV.  Instruments of the protection postal items against the access of unauthorized persons 
V.  Administrative  and  criminal  liability  resulting  from  the  contravention  of  the  postal 

secrecy 
VI.  Criminal liability resulting from the contravention of the correspondence secrecy 
VII.  Conclusion
Summary: The notion of the postal secrecy and instruments of its legal protection are discussed 
in the article. The obligations of postal operators to protect the postal secrecy and the penal 
consequences of administrative and criminal law on account of the postal secrecy contravention 
are presented. In the article it was also indicated that the protection of the postal secrecy does 
not lose its importance considering an increase of the volume of courier services related to the 
development of electronic commerce.
Key words: postal services, postal secrecy, legal liability
JEL: K23
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Wojciech  Dziomdziora,  Main  changes  in  the  law  on  supporting  the  development  of 
telecommunications networks and services
Contents:
I. Introduction 
II. Changes  done  by  Act  amending  act  on  support  the  development  of  services  and 

telecommunications networks and certain other acts.
 1.  Change in the objective scope of the Act 2. Change in the subjective scope of the Act 
 3.  New defi nitions
 4.  Access to technical infrastructure
 5. Information obligations and the right to inspection
 6. Protection of the infrastructure – safety, health, defense and public order
 7. Information point for telecommunications 
 8. Coordination of building works
 9. Other changes in the law
III. Summary
Summary: The article presents the main changes to the law on supporting the development 
of broadband services and networks. Changes in the subject and object scope of the Act were 
described. Article presents the defi nition of the technical infrastructure – as a new concept in 
the law Discussed is the principle of access to technical infrastructure and issues of information 
obligations imposed on operators, and telecommunications company’s right to inspect the technical 
infrastructure. Separate paragraph is devoted to the protection of infrastructure because of safety, 
health, defense and public order. Briefl y presented are provisions on the point of information for 
telecommunications. The article also presents the new rules on coordination of construction works.
Key words: technical infrastructure, telecommunication infrastructure, telecommunications, 
broadband network, critical infrastructure, telecommunications services, telecommunications 
network, telecommunications provider, network operator, information point for telecommunications, 
coordination of works, access
JEL: K230

Łukasz Pirożek, Connections to non-geographic numbers. Comment to the judgment of the 
Court of Justice of the European Union of 14 April 2016, C – 397/14 
Contents:
I.  Introduction
II.  The subject of the case
III.  The reasons of the judgment of the Court of Justice of the EU
IV.  Summary
JEL: K23
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w prawie Unii Europejskiej (Prohibition of the abuse of dominant position on the telecommunication 
markets in the law of the European Union), CARS, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015 (reviewed by Waldemar Hoff)
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