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Podobieństwa i różnice rynków telekomunikacyjnego 
i pocztowego 

(od redaktora prowadzącego)

Po raz pierwszy w historii iKAR-a przekazujemy państwu jeden zeszyt poświęcony regulacji 
rynków telekomunikacyjnego i pocztowego. Historycznie oba te rynki zaliczano do jednej dziedziny, 
jaką jest łączność, co wiązało się z wieloma wspólnymi instytucjami prawnymi i organizacyjnymi. 
Tym wspólnym elementem w sferze regulacyjnej jest nadal jeden regulator rynku – Prezes UKE. 
Obecnie oba te rynki stoją u progu zasadniczych zmian. Na rynku telekomunikacyjnym zwią-
zane jest to z przyjęciem nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 
z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej czy ostatnia 
nowelizacja prawa telekomunikacyjnego. Zmiany na rynku pocztowym na poziomie międzyna-
rodowym to w szczególności załączone do niniejszego numeru Memorandum Prezydenta USA 
związane z członkostwem tego kraju w Światowej Unii Pocztowej, a na poziomie UE to przede 
wszystkim rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 
2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Wszystkie te zagadnienia zostały 
poruszone w poszczególnych artykułach. Z satysfakcją odnotowuję, że większość artykułów za-
mieszczonych w numerze porusza zupełnie nowe zagadnienia. 

Ważną częścią niniejszego numeru są zagadnienia kar administracyjnych. Dlatego też, artykuł 
Ł. Gajka poświęcony karom pieniężnym w ustawie o radiofonii i telewizji otwiera ten numer iKAR-a. 
W bardzo obszernym tekście Autor poddaje konstruktywnej krytyce obecny system kar administracyj-
nych. Ze względu na wnikliwą analizę tego zagadnienia, z odniesieniem się do doktryny oraz orzecz-
nictwa w tym Trybunału Konstytucyjnego w zakresie kar pieniężnych ustalenia zawarte w artykule 
mają znaczenie szersze niż tylko do ustawy o radiofonii i telewizji. Zagadnienie kar kontynuowane 
jest również w tekście M. Czyżaka na temat fakultatywnej odpowiedzialności karnoadministracyjnej 
w świetle nowelizacji prawa telekomunikacyjnego z 10 maja 2018 r. W tym tekście analizie poddano 
uznaniowość w orzekaniu kar przez Prezesa UKE po nowelizacji ustawy. 

Artykuł redaktora prowadzącego o funduszu kompensacyjnym odnosi się do obu rynków – 
telekomunikacyjnego i pocztowego. Opracowanie to poddaje analizie porównawczej zagadnienie 
fi nansowania usługi powszechnej na obu rynkach ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu 
na operatora wyznaczonego. Dwa kolejne teksty odnoszą się do rynku pocztowego. E. Małecka 
porusza ważne zagadnienie ochrony konkurencji na rynku pocztowym. Autorka poddaje analizie 
obowiązki operatorów pocztowych oraz instrumenty przysługujące Prezesowi UKE w kontek-
ście rozporządzenia 2018/644 w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Wnioski 
płynące z tego artykułu o nadal niedostatecznej ochronie konkurencji na rynku pocztowym ot-
wierają pole dla dalszej dyskusji na temat przyszłych ram regulacyjnych rynku pocztowego na 
poziomie UE. 

Opracowanie M. Masłowskiego oddaje jak złożony i wieloaspektowy jest rynek pocztowy 
w Polsce. Prezentowany artykuł dotyczy skomplikowanej i również nowej problematyki związanej 
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z procedurą potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym, z uwzględnieniem an-
tymonopolowej genezy jej wdrożenia. 

W części poświęconej przeglądowi prawa i orzecznictwa znalazły się dwa obszerne opraco-
wania T. Soiki orzecznictwa z lat 2017–2019 zakresu spraw telekomunikacyjnych. Przegląd ten 
obejmuje Sąd Najwyższy i sądy powszechne oraz sądy administracyjne. Opracowania te mają 
charakter autorski i obejmują najważniejsze orzeczenia sądowe istotne dla rynku telekomunikacyj-
nego. Lektura tych tekstów jest cenna zarówno dla przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa. W tej 
części zamieszczamy również tłumaczenie memorandum Prezydenta USA na temat członkostwa 
tego państwa w Światowej Unii Pocztowej. Decyzja ta bez wątpienia wywraca dotychczasowy 
porządek międzynarodowy w zakresie rynku pocztowego. Na konsekwencje tego memorandum 
przyjdzie nam jeszcze poczekać. 

Część przeznaczona na przegląd piśmiennictwa zawiera recenzję, przygotowaną przez 
Stanisława Piątka, komentarza do prawa pocztowego napisanego pod red. M. Chołodeckiego, 
A. Piszcz i T. Skocznego, wydanego przez Wydawnictwo C.H. Beck w 2018 r. To drugi na rynku, 
a pierwszy duży, naukowy komentarz poświęcony prawu pocztowemu. W tej części znalazło się 
również opracowanie bibliografi i prawa pocztowego w Polsce za okres 2017–2018. 

W niniejszym numerze telekomunikacyjno-pocztowym zamieszczamy również Sprawozdanie 
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych za 2018 r. Traktuję to sprawozdanie jako 
duże wyróżnienie. CARS odgrywa bowiem niezwykłą i ważną rolę nie tylko na naukowej mapie 
Polski, lecz także na arenie międzynarodowej. Już tylko analiza działań Laboratorium Rynku 
Pocztowego wskazuje jak duży wpływ CARS ma na badania nad rynkiem pocztowym w Polsce. 
Wspomniana niezwykła rola CARS wynika bodaj głównie ze sposobu, w jaki to centrum działa – 
platformy dla wspólnych, często interdyscyplinarnych, badań naukowców i praktyków z różnych 
ośrodków naukowych. CARS nas wszystkich łączy! 

Serdecznie dziękuję wszystkim Autorom artykułów i innych materiałów zamieszczonych 
w numerze. Szczególne podziękowania kieruję także do Recenzentów, których praca pozwoliła 
na udoskonalenie kształtu naszej publikacji. 

Życzę owocnej lektury.
Mateusz Chołodecki

kwiecień 2019 r. 
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A  R  T  Y  K  U  Ł  Y

Łukasz Gajek*

Kary pieniężne w ustawie o radiofonii i telewizji 
– analiza krytyczna

Spis treści
I. Wprowadzenie 
II. Zagadnienia ogólne
III. Delikty zagrożone administracyjną karą pieniężną
IV. Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej
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Streszczenie 
Artykuł poświęcony jest analizie przepisów o karach pieniężnych, zawartych w ustawie o radio-
fonii i telewizji. Ocenie poddano sposób opisu znamion deliktów administracyjnych, przesłanki 
stosowania (nakładania i wymiaru) kar pieniężnych, a także regulację ich wykonania (zapłaty) 
w kontekście przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Jednym z głównych kryteriów 
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nych w wykładni Trybunału Konstytucyjnego. W artykule oceniono również sposób zrealizowania 
przez polskiego ustawodawcę tzw. założenia stopniowalnej regulacji wynikającego z dyrektywy 
o audiowizualnych usługach medialnych. Uzyskane wnioski pozwoliły ustalić czy obecnie obo-
wiązujące przepisy zapewniają dostateczny poziom ochrony interesów zarówno publicznego, jak 
i indywidualnych, a także sformułować postulaty de lege ferenda. 
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I. Wprowadzenie
W dniu 20 lipca 2018 r. uchwalona została nowelizacja1 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radio-

fonii i telewizji2 rozszerzająca zakres penalizacji w reżimie kar pieniężnych nakładanych przez 
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji3. Niestety jest to kolejna nowelizacja, 
w której ustawodawca nie podjął próby zreformowania systemu tych kar poprzez usunięcie licznie 
występujących w nim luk, niejasności i niekonsekwencji. Ponownie dodany został przepis (art. 54 
ust. 2a urt), który wykazuje wiele trudnych do wyjaśnienia odmienności w stosunku do przepisów 
już obowiązujących, np. w zakresie dyrektyw wymiaru kary, kryterium jej maksymalnej wysoko-
ści, możliwości jej wielokrotnego (przymuszającego) nakładania czy też okresu przedawnienia. 
Okoliczność ta skłania do wskazania zagrożeń, jakie niesie ze sobą aktualne ukształtowanie 
przepisów urt o karach pieniężnych. Są to zagrożenia zarówno dla interesów podmiotów objętych 
odpowiedzialnością ustanowioną w tych przepisach, jak i dla efektywnej ochrony interesu publicz-
nego na rynku usług medialnych. Zadaniu temu poświęcony jest niniejszy artykuł. Przeprowadzona 
w nim analiza uwzględnia wpływ na skalę wspomnianych zagrożeń nowelizacji ustawy z 14 czerwca 
1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego4, przeprowadzonej w 2017 r.5.

II. Zagadnienia ogólne
Na wstępie konieczne jest dokonanie kilku wyjaśnień o zasadniczym znaczeniu dla całości 

rozważań zawartych w niniejszym artykule.
Określenia wymaga przede wszystkim charakter prawny kar pieniężnych, o których mowa 

w art. 53–54 urt. W tym celu niezbędne jest wzięcie pod uwagę statusu prawnego podmiotu upo-
ważnionego do nakładania kar, właściwego w tym zakresie trybu postępowania, formy prawnej 
podejmowanej decyzji, charakteru (zasady) odpowiedzialności, w ramach której dochodzi do na-
łożenia kary oraz kręgu podmiotów, które tę odpowiedzialność mogą ponosić. Przepisy urt pozwa-
lają na dokonanie następujących ustaleń. Kompetencję do nakładania każdej z kar pieniężnych 
posiada Przewodniczący KRRiT, tj. przewodniczący organu konstytucyjnego stojącego na straży 
wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji6, realizują-
cego zadania o charakterze administracyjnym7. Wymaganym w tej materii trybem postępowania 
jest postępowanie administracyjne8 regulowane przepisami k.p.a.9. W świetle tych przepisów 
Przewodniczący KRRiT jest organem administracji publicznej (art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a. w zw. z art. 1 
pkt 2 k.p.a.)10. Nałożenie kary następuje w formie decyzji administracyjnej11. Podstawę odpowie-
dzialności stanowi samo naruszenie obowiązku lub zakazu prawnego, czyli tzw. obiektywna bez-
 1 Ustawa z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (Dz.U., poz. 1717).
 2 Dz.U. 2019, poz. 361; dalej: urt. 
 3 Dalej: KRRiT.
 4 Dz.U. 2018, poz. 2096, ze zm.; dalej: k.p.a.
 5 Ustawa z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 201, poz. 935).
 6 Art. 213 ust. 1 Konstytucji RP z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.); dalej: Konstytucja RP.
 7 Por. wyr. TK z 23.03.2006 r., K 4/06, pkt 6 (Legalis 73535).
 8 Administracyjny tryb orzekania kar pieniężnych przemawia za wykluczeniem tych kar z reżimu odpowiedzialności karnej; por. wyr. Trybunału 
Konstytucyjnego (dalej: TK) z 15.01.2007 r., P 19/06, pkt 2 (Legalis 79514); tak też Sawczyn, 2017, s. 421.
 9 Arg. a contrario z art. 56 ust. 3 u.r.t. Tak też Piątek, 2014 (komentarz do art. 56).
10 S. Piątek uznał, że Przewodniczący KRRiT jest niewątpliwie „innym organem państwowym”, o którym mowa w art. 1 pkt 2 k.p.a. (Piątek, 2014, 
komentarz do art. 56).
11 Urt w przepisach administracyjno-karnych posługuje się jedynie pojęciem „decyzji”, ale nie ulega wątpliwości, że chodzi tu o decyzje administracyjne 
w rozumieniu k.p.a.; tak też Piątek, 2014, komentarz do art. 56 oraz Sobczak, 2001, s. 518.
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prawność12. Przepisy urt nie dają podstaw do uzależnienia odpowiedzialności od dodatkowych 
przesłanek, w szczególności od winy sprawcy naruszenia13. Podmiotami, które mogą ponieść 
odpowiedzialność są nie tylko osoby fi zyczne, lecz również inne wskazane w ustawie podmio-
ty14. Przepisy urt stanowią także, że kontrola decyzji o nałożeniu kary dokonywana jest przez 
sąd15, a wpływy z zapłaconych kar zasilają budżet państwa16. Powyższe ustalenia prowadzą do 
wniosku, że kary pieniężne uregulowane w urt stanowią administracyjne kary pieniężne17 w ro-
zumieniu art. 189b k.p.a. W świetle poglądów doktryny kary te należy uznać za rodzaj sankcji 
administracyjnych. Istotę tych sankcji „określa cel, jakim jest zapewnienie poszanowania prawa 
oraz wywoływanie negatywnych konsekwencji w związku z naruszeniem nakazu bądź zakazu 
lub zapowiedź wystąpienia takich konsekwencji” (Stahl, 2018; por. też Nowicki, 2017, s. 666). 
Kary pieniężne przynależną do kategorii sankcji administracyjnych prawnomaterialnych (Nowicki, 
2017, s. 672). Stanowią środki powierzonego Przewodniczącemu KRRiT na dzoru represyjnego, 
który rozumiany jest jako „możliwość wyciągania konsekwencji wobec podmiotu nadzorowanego 
w przypadku wystąpienia po jego stronie nieprawidłowości” (Horubski, Kieres, Kocowski, Szydło 
i Żurawik, 2018, s. 390). 

Twierdzeń tych nie podważa teza o umiejscowieniu KRRiT poza strukturą egzekutywy18. 
Wydaje się, że administracyjny charakter można przypisać karom pieniężnym nakładanym przez 
dany organ, nawet jeśli organ ten nie przynależy do egzekutywy, dopóki jednak nie mieści się on 
w strukturze władzy ustawodawczej albo sądowniczej. 

Nałożenie kary pieniężnej kreuje po stronie podmiotu ukaranego zobowiązanie do zapłacenia, 
z jej tytułu, określonej sumy pieniężnej. Powstający skutek prawny ma więc charakter zobowią-
zujący19. Sprawa administracyjna o nałożenie kary pieniężnej jest zatem sprawą o nałożenie na 
stronę obowiązku20 i znajdują do niej zastosowanie przepisy dotyczące ustalania obowiązków 
administracyjnoprawnych, np. art. 7a k.p.a. oraz art. 81a k.p.a.

Kilka słów należy jeszcze poświęcić ewolucji przepisów urt o karach pieniężnych i założeniach, 
jakie tym zmianom towarzyszyły. Zręby regulacji kar pieniężnych pojawiły się w pierwotnym tekście 
ustawy uchwalonym pod koniec 1992 roku. Początkowo kary określone były w przepisach dwóch 
artykułów ustawy (art. 53 i 54) i dotyczyły niewielkiej liczby obowiązków ciążących na nadawcach 
oraz naruszeń, których mogła dopuścić się osoba kierująca działalnością nadawcy. W historii zmian 

12 Por. w odniesieniu do art. 53 ust. 1 urt wyr. SN (dalej: SN) z 14.01.2010 r., III SK 15/09 (Legalis 336513).
13 Obiektywna bezprawność jest charakterystyczna dla odpowiedzialności administracyjno-karnej, choć należy odnotować pojawianie się poglądów 
na rzecz oparcia tej odpowiedzialności na przesłance winy, zob. przegląd stanowisk i wyroków TK oraz sądów administracyjnych zawarty w wyroku TK 
z 1.07.2014 r., SK 6/12, pkt 5.2 (Legalis 981748); zob. też Wajda, 2018, komentarz przed art. 165.
14 Zob. art. 53–54 urt w związku z art. 4 pkt 4 i 5 urt, które przewidują, że dostawcą usługi medialnej, w szczególności nadawcą, może być osoba 
fi zyczna, osoba prawna lub osobowa spółka handlowa. W ustawie nie określono formy prawnej operatora rozprowadzającego program, który również 
może ponosić odpowiedzialność administracyjno-karną (art. 53b ust. 1 urt). Możliwość nakładania sankcji na podmioty inne niż osoby fi zyczne odróżnia 
te sankcje od sankcji karnych (tak np. Sawczyn, 2017, s. 421).
15 Arg. ex art. 56 u.r.t. Powierzenie sądowi powszechnemu, a nie sądowi administracyjnemu, kontroli decyzji nakładającej karę pieniężną nie dostarcza 
argumentu przeciwko uznaniu „administracyjnego” charakteru takiej kary. 
16 Arg. ex art. 55 u.r.t. Sobczak, 2001, s. 526, wskazuje, że typowe dla kar administracyjnych jest ich włączenie do dochodów budżetu państwa. 
Administracyjne kary pieniężne zaliczane są do niepodatkowych danin publicznych, zob. np. wyr. Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako: NSA) 
z 24.11.2016 r., II GSK 1058/15 (Legalis 1555438).
17 W dalszej części artykułu administracyjne kary pieniężne są określane także jako „kary pieniężne”.
18 Tak wyr. TK z 23.03.2006 r., K 4/06, pkt 6 (Legalis 73535); wyr. TK z 13.12.2016 r., K 13/16, pkt 6.2 (Legalis 1537254).
19 Na marginesie można zauważyć, że cecha ta zbliża administracyjne kary pieniężne do sankcji administracyjnych o charakterze zobowiązującym, 
a więc podlegających wykonaniu. Sankcje takie mogą zatem zostać niewykonane i wymagać egzekucji. Sankcje o charakterze zobowiązującym różnią 
się pod tym względem od sankcji administracyjnych nie kreujących zobowiązania i nie wymagających wykonania, lecz niejako „samowykonalnych”, 
„prawokształtujących”, jak np. sankcyjne pobawienie uprawnienia lub sankcyjna odmowa jego udzielenia.
20 Tak Elżanowski, 2018, komentarz do art. 7a.
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przepisów urt pierwszy kamień milowy wyznaczyła integracja Polski z Unią Europejską i związana 
z nią konieczność dostosowania m.in. prawa medialnego do wymagań unijnych. Nakładane na 
nadawców nowe obowiązki wiązane były z karami pieniężnymi zabezpieczającymi ich realizację. 
Najpoważniejsze zmiany w strukturze systemu kar pieniężnych nastąpiły jednak dopiero w drugiej 
dekadzie XXI wieku wraz z implementacją do prawa polskiego przepisów dyrektywy o audiowi-
zualnych usługach medialnych21 i wdrożeniem naziemnej telewizji cyfrowej. Wydarzenia te moż-
na określić mianem drugiego i trzeciego kamienia milowego w historii zmian urt. Zaowocowały 
one dodaniem nowych przepisów administracyjno-karnych: art. 53a, art. 53b, art. 53c i art. 53d. 
Szczególnie istotne dla dalszych rozważań są założenia, jakimi kierował się ustawodawca, obej-
mując regulacją świadczenie nowych usług medialnych. W odniesieniu do audiowizualnych usług 
medialnych na żądanie przyjęto koncepcję tzw. stopniowalnej regulacji22, zgodnie z którą usługi te 
powinny zostać poddane łagodniejszej regulacji w stosunku do usług nadawczych „gdyż różnią się 
od przekazu telewizyjnego możliwościami wyboru i kontroli, jakie dają użytkownikowi oraz wpływem, 
jaki wywierają na społeczeństwo”23 (two-tier, graduated approach). Ponadto, u podstaw takiego 
podejścia legło przekonanie, że objęcie nowego, rozwijającego się sektora audiowizualnych usług 
medialnych na żądanie takimi samymi regułami, jak t e obowiązujące rozwinięty już sektor nadaw-
czy, niesie ryzyko przeregulowania i zahamowania jego rozwoju. Również nowa usługa polegają-
ca na rozpowszechnianiu programów telewizyjnych wyłącznie w systemach teleinformatycznych 
objęta została łagodniejszymi wymogami regulacyjnymi, w tym reglamentacyjnymi, w stosunku 
do programów rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny, satelitarny i kablowy24. To 
zróżnicowane podejście do regulacji usług medialnych, zależnie od ich charakterystyki, znalazło 
swój wyraz m.in. w treści przepisów dotyczących kar pieniężnych, przede wszystkim w zakresie 
trybu nakładania kar oraz ich maksymalnej wysokości. 

III. Delikty zagrożone administracyjną karą pieniężną
W ramach prezentowanych w literaturze defi nicji odpowiedzialności administracyjnej, delikt 

administracyjny ujmowany jest jako „zdarzenie lub stan rzeczy podlegający ujemnej kwalifi kacji nor-
matywnej i przypisywalny prawnie określonemu podmiotowi w danym porządku prawnym” (Cieślak, 
2009, s. 63; Paczuski, 2000, s. 136–137; zob. też Nowicki, 2007, s. 676). Takie ujęcie nawiązuje 
do defi nicji odpowiedzialności prawnej sformułowanej przez W. Langa (1968, s. 12). W innych 
ujęciach delikt określany jest jako „czyn polegający na bezprawnym działaniu lub bezprawnym 
zaniechaniu podjęcia nakazanego działania skutkujący naruszeniem norm prawa administracyj-
nego” (Stankiewicz, 2017, komentarz do art. 189b) albo jako naruszenie prawa zagrożone sank-
cją (karą) administracyjną (por. Wincenciak, 2008, s. 93; Zawłocki, 2018, s. 16). Z kolei w świetle 
defi nicji zawartej w art. 189b k.p.a., delikt administracyjny jest naruszeniem prawa polegającym 

21 Dyrektywa 2010/13/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 10.03.2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medi-
alnych) (wersja ujednolicona), (Dz.Urz.UE.L 2010 Nr 95, str. 1); dalej: dyrektywa 2010/13/UE.
22 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3812 z 17.01.2011 r., Sejm VI ka-
dencji, s. 45.
23 Motyw 58 Dyrektywy 2010/13/UE. Na szczególnie intensywne i szerokie oddziaływanie telewizji jako tzw. środka masowego przekazu, uzasadniające jej 
regulację i daleko idące ograniczenie wolności słowa zwrócono uwagę w uchwale TK z 2.03.1994 r., W 3/93, pkt 1A oraz w wyr. TK z 7.06.1994 r., K 17/93.
24 Jako uzasadnienie wskazano tu Motyw 20 Dyrektywy 2010/13/UE wyjaśniający, że implementacji dyrektywy 2010/13/UE nie powinny towarzyszyć „nowe 
systemy koncesjonowania lub administracyjnego zatwierdzania” usług medialnych, zob. Uzasadnienie projektu ustawy powołane w przypisie nr 22, s. 42. 
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na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu25 ciążącego na osobie fi zycznej, osobie 
prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Wspomniany obo-
wiązek lub zakaz może wynikać wprost z przepisu prawa lub być zindywidualizowany w „akcie 
stosowania prawa” (zob. Wincenciak, 2008, s. 73). Niezależnie od teoretycznego ujęcia, delikt 
administracyjny stanowi niezbędną, pozytywną przesłankę zastosowania każdej sankcji admini-
stracyjnej, w szczególności administracyjnej kary pieniężnej. W związku z tym analiza przepisów 
ustawy poświęconych karom pieniężnym byłaby niepełna bez choćby krótkiej oceny sposobu, 
w jaki ustawodawca opisał znamiona deliktów zagrożonych karami.

Podstawowym kryterium tej oceny są standardy wynikające z zakorzenionej w art. 2 
Konstytucji RP zasady poprawnej legislacji, z której Trybunał Konstytucyjny wywiódł „koniecz-
ność jasnego i precyzyjnego określenia treści obowiązków administracyjnych, którym uchybienie 
jest podstawą wymierzenia kary pieniężnej (zasada określoności czynu objętego sankcją)”26. 

W zakresie, w jakim kary pieniężne pełnią funkcję represyjną, kryterium tym są natomiast 
surowsze standardy wypływające z jednej z podstawowych zasad prawa represyjnego, tj. zasady 
nullum crimen sine lege poenali anteriori (art. 42 ust. 1 Konstytucji RP)27, a dokładnie z zasady 
szczegółowej: maksymalnej określoności czynu zabronionego w ustawie (nullum crimen sine lege 
certa)28. Zasada ta zmierza do zapewnienia adresatowi normy prawnej możliwości zrekonstruo-
wania zasadniczych znamion czynu zabronionego na podstawie samego tylko przepisu ustawy 
(tzw. test przewidywalności)29, realizując tym samym tzw. funkcję gwarancyjną, której sens został 
wyjaśniony przez Sąd Najwyższy w sposób następujący: „Prawo karne, w tym także prawo karne 
skarbowe, pełni z jednej strony funkcję ochronną, z drugiej jednak strony ma zabezpieczać jed-
nostkę przed ingerencją w jej prawa przez władzę pod pretekstem wykonywania funkcji ochronnej 
(funkcja gwarancyjna). Podstawowym instrumentem realizującym funkcję gwarancyjną jest zasada 
określoności czynu zabronionego przez ustawę”30. Przepis prawa spełnia funkcję gwarancyjną, 
gdy wyraźne zakreśla granice dla represyjnej ingerencji państwa w sferę podstawowych praw 
i wolności (por. Zoll, 2011, s. 253). 

Wymóg należytego opisania w urt znamion deliktów uzasadniony jest ponadto tym, że admi-
nistracyjne kary pieniężne, które grożą z tytułu ich popełnienia stanowią ingerencję w podstawowe 
prawa i wolności, a każda taka ingerencja (ograniczenie) wymaga ustawowego określenia i za-
razem doprecyzowania31. Ze względu na majątkową naturę kar pieniężnych stanowią one inge-
rencję w sferę praw majątkowych jednostki (art. 64 Konstytucji RP)32. Kary nakładane w związku 

25 Krytycznie o tej defi nicji: Wróbel, 2018, komentarz do art. 189b. Dla porządku należy dodać, że ustawodawca w k.p.a. choć odwołał się do naruszenia 
prawa, to jednak nie posłużył się pojęciem „deliktu administracyjnego”.
26 Wyr. TK z 20.06.2017 r., P 124/15, pkt 3.3 (Legalis 1611653); zob. też wyr. TK z 7.07.2009 r., K 13/08, pkt 2.4 (Legalis 158404). Zob. też Wajda, 
2018 (komentarz do art. 169a).
27 TK w jednym z wyroków stwierdził: „Art. 42 ust. 1–3 Konstytucji dotyczy więc także administracyjnych kar pieniężnych, jeżeli tylko mają one cechę 
represyjną” (wyrok z 15.10.2013 r., P 26/11, pkt 9.2 (Legalis 740114). Represyjny charakter kary pieniężnej nakładanej przez Przewodniczącego KRRiT 
na podstawie art. 53 ust. 1 urt w zw. z art. 18 ust. 1 urt został zaakcentowany w wyroku Sądu Apelacyjnego (dalej jako: SA) w Warszawie z 20.08.2014 r., 
VI ACa 1740/13 (Legalis 1186944). Należy jednak podkreślić, że w orzecznictwie TK, zwłaszcza w ostatnich latach, zarysowuje się tendencja do postrze-
gania funkcji represyjnej jako cechy, którą z reguły posiadają wszystkie administracyjne kary pieniężne („Kary administracyjne z reguły stanowią środki 
o takim (tj. represyjnym – przyp. Ł.G.) charakterze, jako że represyjność jest immanentną cechą każdej kary.” – tak TK w wyr. z 11.10.2016 r., K 24/15, 
pkt 6.1 (Legalis 1508183) oraz w wyr. z 20.06.2017 r., P 124/15, pkt 4.2.3 (Legalis 1611653). 
28 Por. wyr. TK z 27.02.2014 r., P 31/13, pkt 3 (Legalis 768403).
29 Tak np. wyr. TK z 27.02.2014 r., P 31/13, pkt 3 (Legalis 768403). Zob. też Kustra, 2012, s. 20 i n.
30 Postanowienie SN z 29.01.2009 r., I KZP 28/08 (Legalis 115207).
31 Arg. ex art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; zob. np. wyr. TK z 18.02.2014 r., K 29/12, pkt 2 (Legalis 759450). 
32 Tak: wyr. TK: z 18.04.2000 r., K 23/99, pkt 4 (Legalis 47039); z 25.03.2010 r., P 9/08, pkt 4 (Legalis 215005); z 15.10.2013 r., P 26/11, pkt 5.4 
(Legalis 740114); z 1.07.2014 r., SK 6/12, pkt 5.2 (Legalis 981748); z 17.03.2015 r., K 31/13, pkt 5.2.3 (Legalis 1200412).
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z prowadzeniem działalności gospodarczej wkraczają w sferę wolności gospodarczej (art. 22 
Konstytucji RP). W przypadku kar nakładanych w związku z działalnością medialną w grę może 
wchodzić zagrożenie lub wręcz naruszenie wolności słowa33. Standardem rozstrzygającym czy 
ingerencja we wspomniane prawa i wolności jest dopuszczalna, czy też nadmierna jest zasada 
proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP), którą należy stosować z uwzględnieniem wią-
żących Polskę umów międzynarodowych, w szczególności Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r.34 i dorobku orzeczniczego 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka35.

Dokonując oceny przepisów administracyjno-karnych urt pod kątem ich zgodności ze wspo-
mnianymi standardami, należy zwrócić szczególną uwagę na występujące w tych przepisach 
zwroty niedookreślone i ocenne, a także odesłania do innych przepisów ustawy (przepisy odsy-
łające), które ze swej natury najpoważniej osłabiają realizację funkcji gwarancyjnej norm prawa 
represyjnego. Warto podkreślić, że są to źródła występujących w procesie stosowania prawa 
luzów decyzyjnych, będące konsekwencją wyborów dokonanych przez ustawodawcę, a więc te, 
których można uniknąć lub ograniczyć ich zakres w razie odmiennej redakcji tekstu prawnego36. 

W zamieszczonych w urt opisach znamion deliktów administracyjnych dość licznie występują 
zwroty niedookreślone37 i ocenne38. Spotkać je można już w samych przepisach administracyjno-
-karnych, jak chociażby używane wielokrotnie pojęcie „osoby kierującej działalnością” danego 
podmiotu39. Najwięcej jednak nieostrych znamion deliktów zawartych jest w innych przepisach 
ustawy, co stanowi konsekwencję posługiwania się przez ustawodawcę przepisami odsyłającymi 
o szerokim zakresie. Przykładowo wymienić można klauzule: „godności ludzkiej” (art. 16b ust. 3 
pkt 1), „polskiej racji stanu”, „moralności”, „dobra społecznego” (art. 18 ust. 1), „chrześcijańskiego 
systemu wartości” (art. 18 ust. 2), „fi zycznego, psychicznego lub moralnego rozwoju małoletnich” 
(art. 16b ust. 3 pkt 4, art. 18 ust. 4)40. W konstrukcji deliktów użyto też wiele zwrotów ocennych, 
takich jak „łatwy, bezpośredni i stały dostęp do informacji” (art. 14a ust. 1, art. 47c ust. 1), „łatwa 
rozpoznawalność” (art. 16 ust. 1), „łatwa odróżnialność” (art. 16 ust. 2), „wyraźne poinformowa-
nie” (art. 17 ust. 1)41.

Głównymi zaletami używania przez ustawodawcę zwrotów niedookreślonych i ocennych 
są uelastycznienie stosowania prawa, pozwalające uwzględniać różnorodność i zmienność re-
gulowanych stanów faktycznych, a także otwarcie prawa na wartości społeczne, a czasem też 
polityczne (Leszczyński, 2000, s. 119 i n.). Korzyści te uzasadniają częste ich używanie w treści 

33 Tak zwłaszcza w odniesieniu do deliktów stanowiących naruszenie art. 18 ust. 1 u.r.t. zob. np. wyr. SN z 2.07.2013 r., III SK 42/12 (Legalis 680297). 
Już samo zagrożenie sankcją może wywoływać tzw. efekt mrożący (chilling effect), zniechęcający do korzystania z wolności słowa. Efekt taki mogą 
wywołać nawet sankcje o łagodnym charakterze, zob. Garlicki, 2010 (komentarz do art. 10).
34  Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.
35 W wyr. SN z 2.07.2013 r., III SK 42/12 (Legalis 680297), Sąd odwołał się zarówno do standardu konstytucyjnego, jak i standardu konwencyjnego 
w zakresie ochrony wolności słowa.
36 Poza zakresem zainteresowania w niniejszym artykule pozostają źródła luzów decyzyjnych niezamierzonych przez ustawodawcę, których uniknąć 
nie można, wynikające ze społecznego kontekstu prawa, właściwości języka prawnego oraz właściwości procesu stosowania prawa, zob. Leszczyński, 
2001, s. 41 i n.

 37 Tym pojęciem na potrzeby niniejszego artykułu obejmuje m.in. generalne klauzule odsyłające, zob. Leszczyński, 2000, passim.
38 Odnośnie do defi nicji zwrotów ocennych zob. Leszczyński, 2015, s. 360 i n. 
39 Zob. Dziomdziora, 2014, komentarz do art. 54. Na problemy interpretacyjne dot. podobnego pojęcia „kierującego przedsiębiorstwem telekomu-
nikacyjnym”, występującego w ustawie z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r., poz. 1954, ze zm.) zwrócił uwagę Piątek, 2013 
(komentarz do art. 209).
40 Odesłania do tych pojęć zawarte zostały w art. 53 ust. 1 lub art. 53c ust. 1 urt.
41 Odesłania do tych pojęć zawarte zostały w art. 53 ust. 1 lub art. 53c ust. 1 urt.
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przepisów prawnych w różnych gałęziach prawa, również w prawie publicznym. Spotkać je można 
np. w k.p.a., a nawet w kodeksie karnym42. Ich wielokrotne występowanie w urt wyjaśnić można 
także specyfi ką regulacji mediów, a zwłaszcza treści przekazów medialnych, które ze względu na 
swą różnorodną, twórczą i dynamiczną naturę wymykają się jednoznacznym opisom prawnym. 
Wydaje się zatem, że obecność zwrotów niedookreślonych i ocennych w treści znamion przy-
najmniej niektórych deliktów administracyjnych jest nieunikniona43. Nie można jednak pominąć 
zagrożeń, jakie przedmiotowe zwroty niosą dla bezpieczeństwa prawnego – przewidywalności 
decyzji organu regulacyjnego i sądów, a także dla jednolitości (równości) stosowania prawa (tak 
Dębski i in., 2017, s. 427), a co za tym idzie dla funkcji gwarancyjnej przepisów administracyjno-
-karnych. Zagrożenia te mogą zostać spotęgowane, gdy ustawodawca niewłaściwie ukształto-
wał w przepisach prawnych źródła luzu decyzyjnego, np. posługując się zbyt dużą ich liczbą lub 
korzystając z nadmiernie ogólnych, nietrafnie dobranych wyrażeń, nadających tym źródłom zbyt 
niejasne kontury. Problem ten dotyczy przepisów administracyjno-karnych urt. Już w wyroku 
z 1994 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 18 urt posiada „wady legislacyjne” i wyraził 
wątpliwość czy użyte w tym przepisie klauzule „moralności” i „dobra społecznego” spełniają kon-
stytucyjny standard określoności norm dotyczących praw i wolności obywatelskich44. Klauzule te 
w późniejszych latach były wręcz sprzecznie interpretowane przez sądy45. A. Matlak, omawiając 
art. 18 urt stwierdził, że „w odniesieniu do omawianych przepisów zarówno liczba, jak i sformu-
łowanie poszczególnych klauzul wykraczają poza racjonalne granice” (Matlak, 2005, s. 168). 
Rozbieżności w orzecznictwie zarysowały się również na tle wykładni pojęć towarzyszących ge-
neralnym klauzulom odsyłającym46. Niektóre z użytych przez ustawodawcę sformułowań docze-
kały się krytyki w piśmiennictwie (zob. np. Galewska, 2015, s. 41 i n.). Wątpliwości budzi także 
dość duże nagromadzenie w opisach deliktów zwrotów ocennych, nieraz współwystępujących ze 
sobą. Ustalenia te prowadzą do wniosku o potrzebie zweryfi kowania zawartych w urt opisów de-
liktów pod kątem zasadności użycia w nich zwrotów niedookreślonych i ocennych. Można w tym 
zakresie sformułować trzy postulaty. Po pierwsze, w przypadku gdy nie jest możliwe określenie 
zachowań bezprawnych bez użycia takich zwrotów, celowe jest ustalenie czy takim zachowa-
niom można przeciwdziałać za pomocą innych niż sankcje administracyjne środków prawnych, 
np. mechanizmów samo- i współregulacyjnych (ultima ratio sankcji administracyjnych)47. Postulat 
ten wynika z zasady proporcjonalności, zakazującej ustanawiania „kar, które nie są konieczne 
dla realizacji wartości konstytucyjnych uzasadniających ingerencję represyjną lub prawo karną”48, 

42 Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1600, ze zm.), zob. np. wyr. TK z 12.09.2005 r., SK 13/05, pkt 2.4 (Legalis 70319): 
„Sam kodeks karny operuje licznymi zwrotami niedookreślonymi, które nie mają wyłącznie na celu oznaczenia kwalifi kowanej postaci przestępstwa.”.
43 Nakaz określoności przepisów prawa nie jest bezwzględnie wiążący, lecz jest w istocie nakazem optymalizacji treści przepisów realizowanym 
w określonym stopniu, tak TK w wyr. z 13.10.2010 r., Kp 1/09, pkt 4.1, (Legalis 254122).
44 Wyr. TK z 7.06.1994 r., K 17/93. Trybunał ograniczył się do zasygnalizowania „zastrzeżeń”, gdyż art. 18 ust. 1 urt nie był przedmiotem wniosku 
o zbadanie zgodności z przepisami Konstytucji RP.
45 Zob. np. dokonane na tle tego samego stanu faktycznego rozbieżne oceny odnośnie propagowania w audycji „postaw i poglądów sprzecznych 
z moralnością i dobrem społecznym” w wyr. SN z 12.10.2016 r., III SK 52/15 (Legalis 1704847) oraz w wyr. SA w Warszawie z 24.01.2017 r. VI ACa 1892/16 
(Legalis 1636780); a także rozbieżne oceny innego stanu faktycznego pod kątem „sprzeczności z prawem” oraz „sprzeczności z moralnością” przeprow-
adzone w wyr. SO (dalej: SO) w Warszawie z 26.08.2009 r., XX GC 491/08, (pozyskano z: http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/ (2.03.2019)) oraz 
w wyr. SN z 2.07.2013 r., III SK 42/12 (Legalis 680297).
46 Zob. zwłaszcza wahania judykatury dotyczące pojęcia „propagować” zawartego w art. 18 ust. 1 urt, wykładanego jako obejmujące aspekt intenc-
jonalnego działania, zamiaru (tak wyr. SA w Warszawie z 29.12. 2008 r., VI ACa 797/08 (Legalis 218283)) albo przeciwnie, jako pojęcie tego aspektu 
pozbawione (tak wyr. SN z 2.07.2013 r., III SK 42/12 (Legalis 680297)). 
47 Por. Dębski i in., s. 427–428: „wobec ustawodawcy sformułować należy postulat unikania stosowania znamion nieostrych w charakterystyce czynów 
zabronionych […] możliwość spełnienia tego postulatu powinna być traktowana jako istotna przesłanka decyzji o typizacji czynu w ustawie karnej”.
48 Wyr. TK z 15.10.2013 r., P 26/11, pkt 5.3.1 (Legalis 740114).
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a także z założenia racjonalnego tworzenia prawa wymagającego „oceny skutków ubocznych, 
jakie przyniesie ze sobą zamierzona regulacja z wartością celu, do którego zmierza”49. Po dru-
gie, jeśli wspomniana analiza dowodzi konieczności posłużenia się instytucją administracyjnych 
kar pieniężnych, to delikty zagrożone tymi karami winny być opisane przy wykorzystaniu jak 
najmniejszej liczby zwrotów kreujących luz decyzyjny, preferowane jest użycie zwrotów o dosta-
tecznie ugruntowanej praktyce ich stosowania50, a w razie posłużenia się zwrotami nieostrymi, 
dopuszczalne są jedynie takie, których desygnaty można ustalić51. Po trzecie, użyciu zwrotów 
niedookreślonych i nieostrych powinny towarzyszyć odpowiednie gwarancje związane z procesem 
ich stosowania52, w szczególności decyzje o nałożeniu kary winny być objęte możliwością pod-
dania ich sądowej kontroli, przy czym gwarancje te są mocniejsze, gdy kontrola dokonywana jest 
w postępowaniu przed sądem powszechnym niż przed sądem administracyjnym53. Gwarancje te 
winny również zmierzać do zapewnienia jak największej przewidywalności stosowania zwrotów 
niedookreślonych i nieostrych, np. poprzez zapewnienie jawności i łatwego dostępu do decyzji 
administracyjnych i orzeczeń sądowych wydanych w postępowaniach, w których zwroty te były 
stosowane (interpetowane)54. 

Przechodząc do oceny sposobu użycia przez ustawodawcę przepisów odsyłających, należy 
zauważyć, że w przepisach Rozdziału 8 urt znamiona wszystkich deliktów administracyjnych zostały 
opisane przy użyciu odesłań do innych przepisów ustawy55, a także przepisów wykonawczych do 
ustawy, w których z kolei opisy znamion nieraz zawarte są w załącznikach56. Niektóre z odesłań 
mają stosunkowo szeroki zakres. Tak jest w przypadku przepisów Rozdziału 8, w których delikty 
zostały opisane jedynie jako „naruszenie obowiązku” i to zaledwie „wynikającego” z danych przepi-
sów lub nawet ogólniej i zarazem niekonsekwentnie jako „naruszenie przepisu”, a w odniesieniu do 
pozostałych znamion deliktów odesłano do innych przepisów, nie zawsze precyzyjnie wskazanych57. 
Taka konstrukcja przepisów wywołuje szczególne wątpliwości w przypadku odesłań do przepisów, 
w których sankcjonowany obowiązek (zakaz) nie jest wyraźnie wyrażony, a treść przepisu zdaje się 
ustanawiać jedynie pewne gwarancje (np. samodzielności, niezależności redakcyjnej czy oparcia 

49 Wyr. TK z 20.11.1996 r., K 27/95 (Legalis 10330). W rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (91) 1 z 13.02.1991 r. w sprawie sankcji 
administracyjnych zwrócono uwagę na potrzebę zahamowania rozprzestrzeniania się sankcji administracyjnych z punktu widzenia ochrony jednostki. 
50 Pozwala to zwiększyć przewidywalność „linii oceniania” w praktyce decyzyjnej (orzeczniczej) i zgodność wybranego zwrotu ze standardami płynącymi 
z art. 2 Konstytucji RP, por. wyr. TK z 17.10.2000 r., SK 5/99, passim.
51 Tak wyr. TK z 12.09.2005 r., SK 13/05, pkt 2.4 (Legalis 70319).
52 „Stosowanie odpowiednich norm proceduralnych powinno […] kompensować występującą niedookreśloność pojęć lub zwrotów, aby gwarantować 
odpowiednią ochronę praw jednostki”, tak wyr. TK z 13.10.2010 r., Kp 1/09, pkt 4.1 (Legalis 254122).
53 Zob. wyr. SA w Warszawie z 17.08.2017 r., VI ACa 1983/15 (Legalis 1692710): „W postępowaniu tym sąd (powszechny – Ł.G.) nie kontroluje 
legalności decyzji organu administracji publicznej, lecz rozpoznaje sprawę merytorycznie, a więc orzeka co do zasadności wymierzonej kary pieniężnej 
oraz jej wysokości”; tak też w wyr. SA w Warszawie z 10.06.2008 r., VI ACa 1555/07 (Legalis 738840). 
54 Por. art. 31 pkt 15 ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019, poz. 369) (dalej: uokik), który wśród zadań Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wymienia: „gromadzenie i upowszechnian ie orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony konkurenc ji i kon-
s umentów, w sz cze gólności przez zamieszczanie decyzji Prezesa Urzędu na stronie internetowej Urzędu”. Asumpt do wysunięcia przedmiotowej propozycji 
daje wyr. TK z 16.01.2006 r., SK 30/05, pkt 5 (Legalis 72310), w którym stwierdzono, że ustalenie treści zwrotu niedookreślonego może być dokonane 
„w sensowny sposób” tylko na podstawie analizy uzasadnień sądu. Dostęp do decyzji i orzeczeń o zastosowanych karach pieniężnych umożliwia też 
realizację przez te kary funkcji prewencji ogólnej, por. np. Wajda, 2018, komentarz do art. 169a.
55 W przepisie art. 53a ust. 1 zd. pierwsze urt, nie występuje wyraźne odesłanie do innego artykułu ustawy, lecz zawarte w tym zdaniu pojęcie „sys-
temu teleinformatycznego” stanowi implicite odesłanie do defi nicji tego pojęcia sformułowanej w art. 4 pkt 29 urt, odsyłającej z kolei do „ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123)”. W art. 53a ust. 1 zd. pierwsze urt mamy więc w istocie do czynienia 
z odesłaniem kaskadowym.
56 Zob. np. rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 23.06.2005 r. w sprawie kwalifi kowania audycji lub innych przekazów mogących 
mieć negatywny wpływ na prawidłowy fi zyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej 
kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli grafi cznych i formuł zapowiedzi (Dz.U. z 2014 r. poz. 311); zob. wyr. SN z 12.10.2016 r., 
III SK 52/15 (Legalis 1704847).
57 W art. 53c ust. 1 urt zawarto odesłania blankietowe do przepisów wydanych na podstawie wskazanych przepisów urt, jednak niektóre z tych odesłań 
dotyczą tylko części przepisów aktów wykonawczych do ustawy („z wyłączeniem przepisów ….”, „w zakresie …”).
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nakładanych obowiązków lub zakazów na ustawowej podstawie) lub rozstrzygać o odpowiedzialno-
ści za treść przekazu medialnego. Wymienić tu należy odesłania do art. 17 ust. 3, art. 17a ust. 458, 
art. 47a59, art. 47b60 i art. 47d urt. Nawet uznając, że przepisy te ustanawiają zakaz wyrażenia przez 
dostawcę usługi medialnej zgody (np. w drodze umowy) na ograniczenie swojej samodzielności, 
niezależności redakcyjnej lub odpowiedzialności za treść przekazu medialnego, to udzielenie takiej 
zgody, stanowiąc czynność prawną sprzeczną z przepisami prawa o charakterze bezwzględnie 
obowiązującym, byłoby nieważne (art. 58 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny61). 
W istocie więc dostawca usługi medialnej nie może skutecznie wyrazić takiej zgody, a więc popełnić 
deliktu administracyjnego. Warto również dodać, że przepisy art. 13 i 14 ust. 1 urt adresowane do 
nadawców, które są w swej treści analogiczne („symetryczne”) do art. 47a i art. 47b urt, nie zostały 
objęte administracyjną penalizacją. Podsumowując, posłużenie się wskazanymi odesłaniami w celu 
opisu znamion deliktów administracyjnych zagrożonych karami pieniężnymi poważnie utrudnia, 
a wręcz uniemożliwia jednoznaczne zrekonstruowanie znamion tych deliktów62.

Niektóre delikty związane z działalnością określonej kategorii dostawców usług medialnych 
zostały z kolei opisane poprzez odesłanie do przepisów ustanawiających obowiązki nałożone na 
inną kategorię tych dostawców. Delikty, których może dopuścić się dostawca audiowizualnej usługi 
medialnej na żądanie, zostały określone poprzez odesłanie wprost do zakazów adresowanych do 
nadawców, dotyczących działalności explicite nadawczej (np. „zakazów nadawania” w art. 16b 
ust. 1 i 2 urt63). Ustalenie znamion deliktu wymaga tu odpowiedniego stosowania przepisów, co 
samo w sobie w przypadku przepisów administracyjno-karnych budzi zastrzeżenia ze względu 
na konieczność stosowania zabiegów interpretacyjnych bliskich analogiae legis, przy czym usta-
wodawca nawet nie zaznaczył, że przepisy te należy stosować odpowiednio64.

Powyższe ustalenia prowadzą do następujących wniosków. Posługiwanie się przepisami 
odsyłającymi, w tym nawet tzw. blankietami zupełnymi, mieści się, co do zasady, w granicach 
swobody regulacyjnej przysługującej ustawodawcy przy określaniu znamion czynów zabronionych, 
także na gruncie prawa karnego65. Konstrukcje takie pozwalają uniknąć powtórzeń w tekście praw-
nym, przyczyniając się do jego zwięzłości i skrótowości66. Stosowanie odesłań w celu określenia 
znamion deliktów administracyjnych nie należy do rzadkości i zostało uregulowane w Zasadach 
techniki prawodawczej (§ 81a ust. 3 w związku z § 75)67. Należy jednak podkreślić, że dążenie 

58 Odesłania do art. 17 ust. 3 oraz art. 17a ust. 4 zawarte są w art. 53 ust. 1 urt.
59 Odesłanie zawarte jest w art. 53c ust. 1 urt Piątek, 2014, komentarz do art. 53c, zauważył, że „Ustalenie przedmiotu naruszenia art. 47a zagrożonego 
karą pieniężną nie jest zadaniem łatwym.”. 
60 Odesłanie zawarte jest w art. 53c ust. 1 urt Piątek, 2014, komentarz do art. 53c, trafnie skrytykował przedmiotowe odesłanie: „Nie jest jasny przedmiot 
naruszenia art. 47b, z powodu którego można nałożyć karę pieniężną na podmiot dostarczający audiowizualną usługę na żądanie […] Przepis art. 47b jest 
adresowany zatem do organów państwowych […] Taka technika określania przedmiotu naruszenia podlegającego karze pieniężnej zasługuje jednak 
na krytykę w warunkach państwa prawa.”. 
61 Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.
62 TK w wyr. z 21.02.2006 r., K 1/05, pkt 10 (Legalis 72629), stwierdził, że adresaci norm „od racjonalnego ustawodawcy mogą oczekiwać stanowienia 
norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków i przyznawanych praw”, a „Związana z jasnością precyzja przepisu winna 
przejawiać się w konkretności nakładanych obowiązków i przyznawanych praw, tak by ich treść była oczywista i pozwalała na ich wyegzekwowanie”. 
63 Odesłanie zawarte jest w art. 53c ust. 1 urt.
64 Por. art. 47k urt, w którym dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie objęto obowiązkiem przestrzegania wprost, a nie odpowiednio 
m.in. art. 16b ust. 1 i 2 urt. Przepis art. 47k urt potwierdza, że adresatem zakazów z art. 16b urt jest nadawca (w przeciwnym razie art. 47k byłby zbędny), 
a zatem literalnie rzecz ujmując zakazów tych nie może naruszyć inny dostawca usług medialnych.
65 Tak wyr. TK z 21.07.2006 r., P 33/05, pkt 3.
66 Zob. Wierczyński, 2016, komentarz do § 156.
67 Zasady techniki prawodawczej stanowiące załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki pra-
wodawczej” (Dz.U. z 2016 r., poz. 283).
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do zwięzłości i skrótowości tekstu prawnego należy każdorazowo pogodzić ze wspomnianym 
wymogiem (testem) przewidywalności, zgodnie z którym adresat normy prawnej musi być w sta-
nie zorientować się, na podstawie samej tylko ustawy, co do zasadniczej treści ustanowionego 
zakazu68. Tak też stanowią Zasady techniki prawodawczej, dopuszczając odesłania jedynie jako 
wyjątek69 od zasady zabraniającej ich używania i „tylko w przypadku, gdy bezprawność czynu 
polega na naruszeniu nakazów lub zakazów wyraźnie sformułowanych w innych przepisach tej 
samej ustawy”70. Wymagań tych w mojej ocenie nie spełniają liczne odesłania zawarte w art. 53 
ust. 1 i art. 53c ust. 1 urt, których przykłady zostały przytoczone. Z lektury tych przepisów trudno 
odnieść wrażenie, by ustawodawca traktował odesłania jako wyjątek od zasady, nakazujący po-
wściągliwe, a zarazem ostrożne i staranne ich stosowanie. Można raczej dojść do wniosku, że 
ustawodawca nadużył omawianej techniki legislacyjnej, osiągając zwięzłość regulacji kosztem jej 
jasności, nie unikając przy tym, jak się wydaje, pomyłek. Skutkuje to istotnym osłabieniem funkcji 
gwarancyjnej, jaką mają realizować przepisy administracyjno-karne.  

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera możliwość zastosowania w sprawie o na-
łożenie administracyjnej kary pieniężnej art. 7a k.p.a., regulującego sposób rozstrzygania „pozo-
stających w sprawie” wątpliwości co do treści normy prawnej. Przepis ten niewątpliwie podnosi 
poziom ochrony podmiotu, wobec którego toczy się postępowanie o nałożenie kary pieniężnej. Ma 
on jednak charakter jedynie uzupełniający71 i nie zwalnia ustawodawcy z konieczności usunięcia 
nieprawidłowości w opisie znamion deliktów administracyjnych.

Analizując problematykę deliktów zagrożonych w urt karami pieniężnymi, warto jeszcze zwró-
cić uwagę na asymetrię w zakresie administracyjnej penalizacji niektórych zachowań dostawców 
usług medialnych w świetle założenia stopniowalnej regulacji. Naruszenie zakazu dotyczącego 
zestawiania audycji dla dzieci z przekazami handlowymi „niezdrowych” artykułów spożywczych 
lub napojów (art. 16b ust. 3 urt) jest zagrożone karą pieniężną tylko w stosunku do dostawców 
audiowizualnych usług medialnych na żądanie, a w odniesieniu do nadawców takiego zagrożenia 
brak. Co prawda obie kategorie dostawców usług medialnych zostały objęte odpowiedzialnością 
administracyjno-karną z tytułu naruszenia „obowiązków wynikających z przepisów” (art. 53 ust. 1 urt) 
lub naruszenia „przepisów” (art. 53c ust. 1 urt) wydanych na podstawie art. 16b ust. 3b urt, doty-
czących wspomnianych artykułów spożywczych i napojów, jednak wydanie tych przepisów jest 
fakultatywne i dotychczas KRRiT nie skorzystała z przyznanego upoważnienia. Obecnie zatem 
spenalizowane jest tylko naruszenie zakazu z art. 16b ust. 3 urt przez dostawcę audiowizualnych 
usług medialnych na żądanie72. Nie jest jasne czym uzasadnione jest takie nierówne traktowanie 
dostawców usług medialnych i niejednolite gwarantowanie efektywności przepisów prawa Unii 
Europejskiej73, zwłaszcza że dostawcy audiowizualnych usług medialnych na żądanie zostali 

68 Zob. Kustra, 2012, s. 31; test ten stanowi „nieprzekraczalne minimum precyzji formułowania przepisów represyjnych”, tak wyr. TK z 9.06.2010 r., 
SK 52/08, pkt 5.2.4 (Legalis 227390).
69 Taki charakter normy uprawniającej do zastosowania odesłań przemawia za zakazem jej rozszerzającej wykładni (exceptiones non sunt extendendae).
70 § 75 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej. Znamienne jest to, że Zasady techniki prawodawczej wykluczają stosowanie odesłań do przepisów 
wykonawczych do ustawy, a wiele takich odesłań znaleźć można w art. 53 i art. 53c urt.
71 Tak Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1183 
z 28.12.2016 r., Sejm VIII kadencji (dalej: uzasadnienie nowelizacji k.p.a.), s. 72.
72 Piątek, 2014 (komentarz do art. 53c), proponuje, by dostawcy audiowizualnych usług medialnych na żądanie podlegali karze dopiero po wejściu w życie 
przepisów wykonawczych (rozporządzenia KRRiT) i na warunkach w nim określonych. Zob. też Czarny-Drożdżejko, 2014, komentarz do art. 53, teza 12.
73 Warto jednak podkreślić, że implementowany w art. 16b ust. 3a i ust. 3b u.r.t. przepis art. 9 ust. 2 dyrektywy 2010/13/UE, jedynie zachęca dostawców 
usług audiowizualnych do opracowania sposobów postępowania wobec treści przekazów szkodliwych dla dzieci w zakresie odżywiania, a więc usta-
wodawca unijny preferuje stosowanie w tym obszarze mechanizmów samo- i współregulacyjnych (tak Wojciechowski, 2014, komentarz do art. 16b). Jeśli 
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tu objęci, wbrew opisanemu założeniu stopniowalnej regulacji, przepisami bardziej surowymi 
niż nadawcy. Podobna sytuacja dotyczy powoływanych już przepisów art. 13 i art. 47a urt oraz 
art. 14 ust. 1 i art. 47b urt, które ustanawiają analogiczne („symetryczne”) normy odnoszące się 
do nadawcy i dostawcy audiowizualnych usług medialnych na żądanie, przy czym ustawodawca 
penalizacją objął jedynie naruszenie tych norm przez dostawców audiowizualnych usług medial-
nych na żądanie, co także koliduje z założeniem stopniowalnej regulacji, niezależnie od opisanych 
wcześniej problemów w identyfi kacji znamion przedmiotowych deliktów. Różnice w zakresie odpo-
wiedzialności administracyjno-karnej poszczególnych kategorii dostawców usług medialnych, które 
nie znajdują dostatecznego uzasadnienia, powinny zostać przez ustawodawcę usunięte, by nie 
były kwestionowane z punktu widzenia zwłaszcza takich kryteriów oceny, jak zasada równości74, 
zasada proporcjonalności75, a także prawo własności76, w szczególności w aspekcie gwarancji 
jego równej dla wszystkich ochrony prawnej (art. 64 ust. 2 Konstytucji RP). 

IV. Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej
Choć wystąpienie deliktu administracyjnego stanowi warunek sine qua non zastosowania 

administracyjnej kary pieniężnej (zob. Wajda, 2018 (komentarz przed art. 165)), to jednak nało-
żenie kary, zależnie od decyzji ustawodawcy, może zostać objęte obowiązkiem ciążącym na or-
ganie administracyjnym albo przeciwnie – organ ten może dysponować możliwością wyboru czy 
w konkretnym przypadku nałożyć karę, czy też nie. Możliwość wyboru sposobu rozstrzygnięcia 
sprawy określana jest mianem uznania administracyjnego (Wojciechowski, 2015, s. 500), które 
jednak m.in. ze względu na związanie organu przepisami k.p.a., a zwłaszcza określonymi w jego 
Rozdziale 2 zasadami ogólnymi, nie oznacza dowolności wyboru77. 

W odniesieniu do kar pieniężnych ustanowionych w urt zastosowano oba powyższe wa-
rianty regulacyjne w ten sposób, że w przypadku kar nakładanych na podmioty nadzorowane 
przez Przewodniczącego KRRiT (dostawcy usług medialnych, operatorzy rozprowadzający pro-
gramy), Przewodniczący jest zobowiązany do nałożenia kary w razie zaistnienia deliktu admini-
stracyjnego78, a w przypadku kar nakładanych na osoby kierujące działalnością tych podmiotów, 
Przewodniczący może, lecz nie musi, nałożyć karę79. Znamienne jest, że sytuacja podmiotów 
nadzorowanych przez Przewodniczącego KRRiT jest pod tym względem identyczna, co ozna-
cza, że w odniesieniu do decyzji o nałożeniu kary pieniężnej ustawodawca odstąpił od koncepcji 
stopniowalnej regulacji i nie pozostawił uznaniu Przewodniczącego KRRiT nakładania kar pie-
niężnych na dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Ustawowy obowiązek 

jednak ustawodawca polski zdecydował się na bardziej restrykcyjne rozwiązanie to powinien wprowadzić je konsekwentnie, na równych dla wszystkich 
zasadach.
74 „Ustawodawca określając sankcję za naruszenie prawa w szczególności musi respektować zasadę równości […] i zasadę proporcjonalności własnego 
wkroczenia”, tak wyr. TK z 15.01.2007 r., P 19/06, pkt 4 (Legalis 79514) oraz wyr. TK z 15.10.2013 r., P 26/11, pkt 5.3.2 (Legalis 740114).
75 Skoro pewna grupa podmiotów jest traktowana łagodniej, to powstaje pytanie, czy surowsza regulacja, którą objęta jest inna grupa podmiotów jest 
faktycznie konieczna do osiągnięcia założonych przez ustawodawcę celów.
76 „Przekroczenie ram proporcjonalności ingerencji i naruszenie art. 31 ust. 3 zdanie pierwsze Konstytucji powoduje jednoczesne naruszenie ogólnej 
gwarancji ochrony prawa własności - art. 64 ust. 1 Konstytucji”, tak wyr. TK z 29.07.2013 r., SK 12/12, pkt 5.2 (Legalis 722204).
77 Tak wyr. NSA z 11.06.1981 r., SA 820/81 (Legalis 34523); wyr. TK z 18.02.2014 r., K 29/12, pkt 6, (Legalis 759450); zob. też interesującą analizę 
wpływu zasady ogólnej k.p.a. na działalność organu regulacyjnego: Wajda, 2011, s. 71 i n.
78 Tak w odniesieniu do art. 53 ust. 1 u.r.t., SN w wyr. z 14.01.2010 r., III SK 15/09 (Legalis 336513); tak też wyr. SA w Warszawie z 12.10.2012 r. 
VI ACa 162/12 (Legalis 740916) oraz w doktrynie: Piątek, 2014, komentarze do art.: 53, 53a, 53b, 53c; odmiennie Czarny-Drożdżejko, 2014, komentarz 
do art. 53, teza 13.
79 Wskazuje na to posługiwanie się przez ustawodawcę funktorem modalnym „może”: w art. 53d ust. 1 i 2 urt i art. 54 ust. 1–2a; tak też w odniesieniu 
do art. 53d urt. Piątek, 2014, komentarz do art. 53d, a w odniesieniu do art. 54 Dziomdziora, 2014, komentarz do art. 54.
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nałożenia kary ma niewątpliwie wiele zalet: zapewnia stosunkowo mocną ochronę interesu pub-
licznego, sprzyja realizacji postulatu nieuchronność kary80, uniemożliwia organom administracji 
uznaniowe kształtowanie sytuacji prawnej podmiotu zagrożonego sankcją81, pozwala stosować 
prawo w sposób jednolity, przyczynia się do zapobiegania korupcji82. Związanie organów regu-
lacyjnych obowiązkiem nałożenia kary pieniężnej spotkać można w wielu ustawach83. Regulacje 
te jednak nie są identyczne, a różnice dotyczą między innymi granic przedmiotowego obowiązku 
wyznaczonych możliwością odstąpienia od nałożenia kary. Unormowanie okoliczności wyłącza-
jących, obligatoryjnie bądź fakultatywnie, karalność deliktu administracyjnego stanowi wyraz ła-
godzenia przez ustawodawcę surowości zasad odpowiedzialności administracyjnej. Dostrzega 
się bowiem, że „automatyzm nakładania kar i brak uwzględniania okoliczności danej sprawy nie 
sprzyja zapewnieniu sprawiedliwego – w odczuciu społecznym – działania administracji. Stan 
taki budzi również zastrzeżenia z uwagi na zasady obowiązujące w demokratycznym państwie 
prawnym, w szczególności na zasadę proporcjonalności.”84. Taki kierunek łagodzenia rygorów 
odpowiedzialności znajduje oparcie w wielu judykatach Trybunału Konstytucyjnego85 i sądów 
administracyjnych86. W urt brakuje jednak przepisu przyznającego Przewodniczącemu KRRiT 
kompetencję do odstąpienia od nałożenia kary. Co więcej, ustawodawca zaniechał w tej usta-
wie gradacji naruszeń prawa i nie ograniczył odpowiedzialności do ich kwalifi kowanych postaci 
(np. naruszeń „rażących”, ciężkich”, „uporczywych”), co skutkuje obowiązkiem nałożenia kary także 
w razie naruszeń o znikomej wadze. Taki kształt regulacji, pomimo omówionej w dalszej części 
artykułu możliwości miarkowania wysokości kary87, zdaje się wykraczać ponad to co konieczne 
dla ochrony interesu publicznego na rynku usług medialnych, naruszając tym samym zasadę 
proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP)88. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 1 lipca 
2014 r. wyraził pogląd, że „Prawo materialne powinno stwarzać, w szczególnych okolicznoś-
ciach, organowi właściwemu do nakładania kar pieniężnych, możliwość […] odstąpienia od jej 
wymierzenia”89.

W aktualnym stanie prawnym zarysowany problem został istotnie złagodzony. Zgodnie 
z art. 189f k.p.a. w związku z art. 189a § 1 k.p.a., Przewodniczący KRRiT dysponuje możliwością 
odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, dlatego, że w urt brak jest przepisów 

80 „zapewnienie nieuchronności kary (np. sankcji administracyjnej) dla podmiotu naruszającego prawo należy do podstawowych zadań państwa”, tak 
wyr. TK z 15.10.2013 r., P 26/11, pkt 5.3 (Legalis 740114).
81 Tak w odniesieniu do kary za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez zezwolenia, TK w wyr. z 15.01.2007 r., P 19/06, pkt 7 
(Legalis 79514). 
82 Automatyzm i obligatoryjność środka nadzoru oraz wyeliminowanie z niego jakichkolwiek przesłanek nieostrych i ocennych ogranicza w znacznym 
stopniu obawy o nieprawidłowe (korupcjogenne) jego zastosowanie, tak TK w wyr. z 12.01.1999 r., P 2/98, pkt 3.5 (Legalis 43175).
83 Zob. np. art. 209 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2018, poz. 1954, ze zm.); art. 66 ust. 2 ustawy z 28.03.2003 r. 
o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.); art. 56 ust. 1 ustawy z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2018, poz. 755, ze zm.), 
dalej: Prawo energetyczne.
84 Uzasadnienie nowelizacji k.p.a., s. 69–70. W uzasadnieniu tym stwierdzono również (s. 5), że automatyzm nakładania kar administracyjnych może 
powodować nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji podmiotów podlegających ukaraniu.
85 Zob. np.: wyr. TK z 1.03.1994 r., U 7/93, pkt 7 (Legalis 10199); wyr. TK z 4.07.2002 r., P 12/01, pkt 4 (Legalis 54434); wy.TK z 7.07.2009 r., K 13/08, 
pkt 2.6 (Legalis 158404); wyr. TK z 14.10.2009 r., Kp 4/09, pkt 3.5.5.3 (Legalis 173558); wyr. TK z 1.07.2014 r., SK 6/12, pkt 5.2 (Legalis 981748).
86 Zob. np.: wyr. NSA z 13.09.2011 r., II GSK 816/10 (Legalis 382788); wyr. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: WSA) z siedzibą w Warszawie 
z 20.06.2013 r., IV SA/Wa 600/13 (Legalis 791119).
87 Jak to zostanie omówione w kolejnej części artykułu, regulacja miarkowania kar pieniężnych nie jest pozbawiona wad, a negatywne skutki wad 
w zakresie regulacji nałożenia kary oraz jej wymiaru mogą w konkretnym przypadku ulec spotęgowaniu w wyniku ich kumulacji. Należy to też mieć na 
uwadze, oceniając system kar pieniężnych w u.r.t.
88 Ustanawianie sankcji administracyjnych musi uwzględniać zasadę proporcjonalności oraz zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego 
przez nie prawa, tak wyr. TK z 25.03.2010 r., P 9/08, pkt 5 (Legalis 215005). 
89 Wyr. TK z 1.07.2014 r., SK 6/12, pkt 5.2 (Legalis 981748).
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regulujących kwestię odstąpienia od nałożenia tej kary (por. art. 189a § 2 pkt 2 k.p.a.)90. Analogicznie 
do kodeksowej dyrektywy wykładni in dubio pro libertate (art. 7a k.p.a.), także w przypadku odstą-
pienia od nałożenia kary, stosowanie przepisów k.p.a. pozwala na wzmocnienie ochrony podmiotu, 
któremu przypisuje się popełnienie deliktu administracyjnego. Nie przesądza to jednak o tym, że 
interwencja ustawodawcy stała się zbędna. Aktualnie obowiązuje wiele wariantów odstąpienia od 
nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, co może świadczyć o dostrzeganej przez ustawodawcę 
potrzebie dopasowywania tych rozwiązań do specyfi ki materii regulowanej w konkretnej ustawie91. 

Analizując przepisy urt w zakresie nakładania kar pieniężnych, warto jeszcze zwrócić uwagę 
na kilka niekonsekwencji ustawodawcy, których uzasadnienie nie jest jasne. 

Po pierwsze, nałożenie kary pieniężnej na nadawcę i tylko na nadawcę może nastąpić tak-
że w decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 10 ust. 4 urt92, choć środek nadzoru 
przewidziany w tym przepisie może zostać zastosowany także wobec dostawców usług me-
dialnych niebędących nadawcami. Trudno wyjaśnić, dlaczego tylko w stosunku do nadawców, 
Przewodniczący KRRiT może skumulować w jednej decyzji administracyjnej dwa środki nadzoru 
(„nakaz” z art. 10 ust. 4 urt oraz karę pieniężną, o której mowa w art. 53 ust. 1 urt). Każdy z tych 
środków może zostać zastosowany także wobec dostawców audiowizualnych usług medialnych 
na żądanie, a więc nie może być tu mowy o „surowszym” sankcjonowaniu nadawców zgodnie 
z założeniem stopniowalnej regulacji. Różnica sprowadza się jedynie do trybu zastosowaniu obu 
środków. Skumulowanie środków pozwala Przewodniczącemu KRRiT zareagować w sposób 
kompleksowy93 na zaistniałe naruszenie w ramach jednego, a nie dwóch postępowań admini-
stracyjnych. Takie narzędzie pomaga efektywnie chronić interes publiczny i wydaje się w pełni 
uzasadnione także w odniesieniu do innych niż nadawcy dostawców usług medialnych94. Niesie 
też pewną zaletę dla strony, gdyż zasadność zastosowania obu środków może zostać oceniona 
w ramach jednej kontroli dokonywanej przez sąd.

Po drugie, możliwość wielokrotnego nakładania kar pieniężnych na osobę kierującą działal-
nością dostawcy usługi medialnej, została zastrzeżona tylko na wypadek uchylania się od wyko-
nania jednego z sankcjonowanych w ustawie obowiązków (zob. art. 53d ust. 2 urt), podczas gdy 
wykonanie pozostałych obowiązków zostało zabezpieczone jedynie jednorazową karą (por. art. 54 
ust. 1–2a urt). Charakter tych obowiązków nie uzasadnia takiego zróżnicowana. Co więcej, moż-
liwość powtarzania kar, a więc bardziej dolegliwą odpowiedzialność, wprowadzono wobec osoby 
kierującej działalnością dostawcy audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, czyli usługi, która 
zgodnie ze wspomnianą koncepcją stopniowalnej regulacji, powinna być łagodniej, a nie surowiej 

90 Por. wyr. WSA w Krakowie z 25.09.2018 r., II SA/Kr 791/18 (LEX nr 2562296) oraz Uzasadnienie nowelizacji k.p.a., s. 72: „Jeżeli któryś z wskaza-
nych aspektów regulacji dotyczącej kar (np. odstąpienie od nałożenia kary) nie został objęty regulacją ustawy odrębnej, „w to miejsce” stosowane będą 
przepisy k.p.a.”. 
91 Różnice dot. m.in. charakteru odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej (obligatoryjne albo fakultatywne) oraz przesłanek tej decyzji, por. np.: art. 56 
ust. 6a – Prawa energetycznego; art. 92b i art. 92c ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.); art. 66 ust. 2a ustawy 
z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017, poz. 2117 r., ze zm.); art. 209b ust. 2 i 3 ustawy z 3.07.2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1183, ze zm.), art 21 ust. 3, art. 22 ust. 3, art. 22a ust. 2, art. 24 ust. 2 i 3 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy z 9.03.2017 r. o systemie monitorowania 
drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2018 r., poz. 2332, ze zm.).
92 Zob. SN w wyr. z 14.01.2010 r., III SK 15/09 (Legalis 336513).
93 Ze swej natury, nakaz zaniechania naruszeń ma charakter środka prospektywnego (ex ante), prewencyjnego, dotyczącego przyszłych zachowań 
podmiotu nadzorowanego, natomiast kara pieniężna ma charakter środka retrospektywnego (ex post), dotyczącego deliktów już popełnionych. Wykonanie 
nakazu zabezpieczone jest karą pieniężną nakładaną (fakultatywnie) na osobę kierującą dostawcą usługi medialnej na podstawie art. 54 ust. 1 urt.
94 Warto podkreślić, że w stosunku do dostawcy audiowizualnej usługi medialnej na żądanie kara pieniężna może zostać nałożona dopiero w razie nie 
zastosowania się do wezwania do zaniechania naruszeń (art. 53c ust. 1 urt). Jeśli więc podmiot ignoruje takie wezwanie, Przewodniczący KRRiT pow-
inien mieć możliwość w ramach jednej decyzji, nałożyć nie tylko karę, lecz także nakaz zaniechania naruszeń, którego wykonanie jest zabezpieczone 
odrębną karą pieniężną nakładaną (fakultatywnie) na osobę kierującą dostawcą takiej usługi (art. 54 ust. 1 urt).
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regulowana. W tym przypadku również trudno doszukać się ratio takiej regulacji. Analogiczna 
asymetria występuje w odniesieniu do możliwości powtarzania kar nakładanych na podmioty 
nadzorowane przez Przewodniczącego KRRiT. Jedynie dostawcy usług medialnych na żądanie 
mogą być wielokrotnie karani w przypadku nieusunięcia naruszeń (art. 53c ust. 3 urt), podczas 
gdy niektóre z naruszeń, za które odpowiadają inne podmioty, również „nadają się”, ze względu 
na swoją naturę, do usunięcia95. W tych pozostałych przypadkach Przewodniczący KRRiT nie 
posiada jednak kompetencji do wielokrotnego, przymuszającego nakładania kar.

Po trzecie, w urt niejednolicie uregulowano terminy przedawnienia nałożenia kary pieniężnej. 
Najkrótszy ustawowy okres przedawnienia, wynoszący jeden rok dotyczy kar pieniężnych nakła-
danych na nadawcę z tytułu deliktów, o których mowa w art. 53 ust. 1 urt oraz w art. 53a ust. 1 urt, 
a także na osobę kierującą działalnością dostawcy audiowizualnej usługi medialnej na żądanie za 
nie złożenie sprawozdania w terminie ustawowym (art. 53d ust. 3 urt). Okres przedawnienia wyno-
szący dwa lata dotyczy nakładania kar pieniężnych na dostawcę audiowizualnej usługi medialne 
na żądanie (art. 53c ust. 4 urt)96 oraz na osobę kierującą działalnością dostawcy usługi medialnej 
w razie niewykonania decyzji wydanej97 na podstawie art. 10 ust. 4 urt (art. 54 ust. 3 urt). W przy-
padku pozostałych kar pieniężnych, tj. kary nakładanej na operatora rozprowadzającego program 
(art. 53b urt) oraz kar nakładanych na osoby kierujące działalnością nadzorowanych podmiotów, 
o których mowa w art. 54 ust. 298 i ust. 2a urt, w ustawie brak jest przepisu określającego okres 
przedawnienia. Kryteria takiego zróżnicowania terminów przedawnienia są niezrozumiałe. Nie do-
tyczą one przynależności do określonej kategorii podmiotowej (np. osób kierujących działalnością 
dostawcy usług medialnych) czy też świadczenia pewnej kategorii usług medialnych. Kryteriów 
tych należałoby więc poszukiwać w odniesieniu do „wagi” (szkodliwości społecznej) lub specyfi ki 
(natury) poszczególnych deliktów, jednak biorąc pod uwagę konstrukcję przepisów i brak stosow-
nych uzasadnień na etapie prac legislacyjnych, nie wydaje się by takie kryteria można było ziden-
tyfi kować. Ewidentną lukę stanowi brak określenia terminu przedawnienia części kar pieniężnych99. 
Aktualnie w tym zakresie znajduje zastosowanie przepis art. 189g § 1 k.p.a.100, przewidujący pię-

 95 Dotyczy to np. naruszenia przez nadawcę obowiązków, o których mowa w art. 43 ust. 2, art. 43a ust. 1 urt (zob. art. 53 ust. 1 urt), a także w art. 53a 
ust. 1 urt oraz naruszenia przez operatora rozprowadzającego program obowiązków, o których mowa w art. 43 ust. 1 i art. 43a ust. 3 u.r.t. (zob. art. 53b urt).
 96 Okres zagrożenia nałożeniem kary pieniężnej jest zatem dłuższy w przypadku dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie w sto-
sunku do nadawców, co sprawia, że dostawcy ci są objęci surowszą regulacją w porównaniu z nadawcami, wbrew założeniu stopniowalnej regulacji. 
Można mieć wątpliwości czy uzasadnieniem może być tu odmienny charakter programu w stosunku do audiowizualnych usług medialnych na żądanie. 
Zob też Czarny-Drożdżejko, 2014, komentarz do art. 53c, teza 4 (dot. dostawców usług na żądanie): „Co ciekawe, w przypadku naruszenia podobnych 
przepisów przez nadawcę okres przedawnienia wynosi rok. Nie wiadomo, czym kierował się ustawodawca, tak radykalnie wydłużając okres przedaw-
nienia. Wydaje się, że nie istnieją żadne merytoryczne argumenty przemawiające za takim zróżnicowaniem sytuacji prawnej nadawcy i dostawcy au-
diowizualnych usług na żądanie”.
 97 W art. 54 ust. 1 urt użyto wyrażenia „decyzji wydanych”, którego wykładnia literalna ograniczałaby możliwość nałożenia kary pieniężnej jedynie do 
sytuacji nie wykonania co najmniej dwóch decyzji wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 urt. W art. 54 ust. 3 urt w odesłaniu do ust. 1 wyrazu „decyzja” 
użyto w liczbie pojedynczej. Liczba mnoga występująca w ust. 1 art. 54 jest prawdopodobnie błędem ustawodawcy, dotyczącym opisu jednego ze znamion 
deliktu, mającym jednak odmienną naturę niż problemy opisu deliktów omówione we wcześniejszej części niniejszego artykułu. Tym nie mniej przepis 
ten winien ulec zmianie, by nie wzbudzał wątpliwości.
 98 Czarny-Drożdżejko, 2014, komentarz do art. 54, teza 7: „Nie wiadomo, dlaczego nie został określony termin przedawnienia w sytuacji, gdy osoba 
kierująca działalnością dostawcy usługi medialnej, nie udzieliła lub udzieliła nierzetelnych informacji na żądanie Przewodniczącego Krajowej Rady, 
przewidziane przepisem art. 10 ust. 2 u.r.t. […] Należy stwierdzić, że nie można w tym przypadku stosować analogii i przyjąć terminu 2-letniego, licząc 
od daty wezwania przez Przewodniczącego Krajowej Rady przedstawienia materiałów, dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla 
kontroli zgodności działania tego dostawcy z przepisami ustawy, warunkami koncesji lub wiążącymi go aktami samoregulacji.”.
 99 Por.: „sankcje administracyjne przybierają w wielu przypadkach bardziej rygorystyczną postać niż sankcje karne, np. gdy nie przewidziano 
przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej”, uzasadnienie nowelizacji k.p.a., s. 69. Należy jednak zaznaczyć, że sądy administracyjne 
przed wejściem w życie nowelizacji k.p.a. z 2017 r. przyjmowały, że do administracyjnych kar pieniężnych stosuje się przepisy ustawy z 29.08.1997 r. 
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.), m.in. w zakresie terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych, zob. np. wyrok NSA 
z 24.11.2016 r., II GSK 1058/15 (Legalis 1555438). 
100 Arg. a contrario: „Jeżeli przepisy odrębne (szczegółowe) przewidują inne terminy, przepisy k.p.a. nie będą miały zastosowania”, uzasadnienie 
nowelizacji k.p.a., s. 76.
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cioletni okres przedawnienia. Niewątpliwie kodeksowe określenie okresu przedawnienia nakładania 
kar pieniężnych zwiększa pewność prawną i bezpieczeństwo prawne podmiotów, na które takie 
kary mogą zostać nałożone. Jednak zastosowanie wspomnianego przepisu k.p.a. bynajmniej nie 
usuwa systemowej niespójności, gdyż wprowadza kolejny, obok rocznego i dwuletniego, termin 
przedawnienia, którego długość rzecz jasna nie jest podyktowana specyfi ką czy też „wagą” de-
liktów, do których się odnosi. Jest to przy tym termin ponad dwukrotnie dłuższy od najdłuższego 
terminu przedawnienia przewidzianego w urt. Można więc podejrzewać, że wprowadza zbyt do-
legliwy okres zagrożenia karą. 

Podobnie jak w przypadku wspomnianej w poprzedniej części niniejszego artykułu asymetrii 
w zakresie administracyjnej penalizacji niektórych zachowań dostawców usług medialnych, tak-
że niedające się dostatecznie uzasadnić różnice w ramach regulacji możliwości powtarzania kar 
pieniężnych oraz okresów przedawnienia powinny zostać przez ustawodawcę usunięte, by nie 
można było ich podważać zwłaszcza z punktu widzenia takich kryteriów oceny, jak zasada rów-
ności101, zasada proporcjonalności102, a także prawo własności103, m.in. w aspekcie równej dla 
wszystkich ochrony prawnej własności i innych praw majątkowych (art. 64 ust. 2 Konstytucji RP). 

Możliwość uzupełniającego stosowania, w odniesieniu do kwestii przedawnienia, prze-
pisów k.p.a. nie osłabia podniesionych zastrzeżeń, gdyż skutki zastosowania tych przepisów 
mogą okazać się nadmiernie dolegliwe dla podmiotów ponoszących odpowiedzialność, a w ta-
kim przypadku na ustawodawcy ciąży obowiązek takiego ukształtowania w urt okresu (okresów) 
przedawnienia, by nie był on „nieadekwatny lub nieracjonalny albo niewspółmiernie dolegliwy”104. 

V. Wymiar administracyjnej kary pieniężnej
Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej to określenie w drodze decyzji wysokości 

sankcji o charakterze pieniężnym (ustalenie wysokości kary pieniężnej)105. W odniesieniu do 
każdej z kar pieniężnych uregulowanych w urt, ustawodawca nie narzucił Przewodniczącemu 
KRRiT sztywnej wysokości kary (por. Melezini, 2017, s. 184), czyli nie określił jej wymiaru poprzez 
odwołanie się do jednej kwoty pieniężnej wyrażonej wprost albo za pośrednictwem określonego 
kryterium. Kary pieniężne w urt mają charakter sankcji względnie oznaczonych (zob. Wincenciak, 
2008, s. 119), czyli takich, których wysokość została przez ustawodawcę jedynie ograniczona 
wskazaniem ich maksymalnej dopuszczalnej wysokości106, a konkretyzacja wysokości kary do-
konywana jest przez Przewodniczącego KRRiT w postępowaniu administracyjnym w sprawie 
nałożenia kary pieniężnej. Przewodniczący KRRiT posiada, w granicach ustawowego limitu, 
kompetencję do wyboru wysokości kary, a więc wymiar kary na gruncie urt ma charakter uzna-
nia administracyjnego. Ustawowymi limitami wysokości kary są: 50% rocznej opłaty za prawo do 
dysponowania częstotliwością przeznaczoną do nadawania programu, 10% przychodu podmiotu 
ukaranego osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, dziesięciokrotność i dwudziestokrotność 

101 Zob. wyr. TK powołane w przypisie 84. 
102 Skoro pewna grupa podmiotów jest traktowana łagodniej, to powstaje pytanie, czy surowsza regulacja, którą objęta jest inna grupa podmiotów jest 
faktycznie konieczna do osiągnięcia założonych przez ustawodawcę celów.
103 Zob. wyr. TK powołany w przypisie 86.
104 Nawiązując do cytatu z wyr. TK z 15.01.2007 r., P 19/06, pkt 4 (Legalis 79514), wskazującego, że ustawodawca „Nie może więc stosować sankcji 
oczywiście nieadekwatnych lub nieracjonalnych albo niewspółmiernie dolegliwych”.
105 Tak Wróbel, 2018, komentarz do art. 189a, teza 5; uzasadnienie nowelizacji k.p.a., s. 71.
106 Teza ta znajduje oparcie w literalnym brzmieniu przepisów urt i nie budzi wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie.
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przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zy-
sku, w kwartale poprzedzającym wydanie decyzji nakładającej karę ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”, sześciomiesięczne wynagrodzenie osoby kierującej działalnością danego podmiotu, 
podlegającej karze, a także limity w wysokości 500 000 zł 1000 zł. W urt uznanie administracyj-
ne w zakresie wymiaru kar pieniężnych zostało ograniczone nie tylko wspomnianymi limitami, 
lecz także obowiązkiem uwzględnienia przez Przewodniczącego KRRiT, podczas dokonywania 
wyboru wysokości kary, okoliczności dotyczących samego deliktu lub podmiotu ponoszącego 
odpowiedzialność. Okoliczności te w k.p.a. zostały określone mianem „przesłanek wymiaru admi-
nistracyjnej kary pieniężnej”107, a w doktrynie często są nazywane dyrektywami wymiaru kary108. 
Antycypując dalsze wywody, należy zasygnalizować, że ustawowe ograniczenia uznania admini-
stracyjnego w zakresie wymiaru kary nie dotyczą każdej z kar uregulowanych w urt. Analizowana 
konstrukcja wymiaru kar pieniężnych nasuwa dwie uwagi o charakterze ogólnym. Po pierwsze, 
w urt zastosowano dość dużo kryteriów maksymalnej wysokości kary i wydaje się, że zasadność 
posłużenia się ich tak rozbudowanym katalogiem winna ulec weryfi kacji. Po drugie, technika le-
gislacyjna polegająca na skatalogowaniu wielu deliktów bardzo różniących się w swej naturze 
i szkodliwości społecznej oraz powiązaniu ich z karą o tej samej maksymalnej wysokości, wymaga 
od Przewodniczącego KRRiT ustalenia w pierwszej kolejności wagi naruszonego dobra, a dopiero 
w oparciu o to ustalenie dokonania wymiaru kary. Przyznany Przewodniczącemu KRRiT zakres 
uznania jest zatem bardzo szeroki i w sumie wykracza poza ściśle rozumiany wymiar kary, który 
ogranicza się do okoliczności konkretnego naruszenia. 

Wśród kryteriów maksymalnej wysokości kary pieniężnej wiele istotnych zastrzeżeń budzi 
kryterium „przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym”. Uwagi można tu podzielić 
na dotyczące określoności kary, jej proporcjonalności, a nawet możliwości jej wymierzenia (usta-
lenia wysokości). Jednym ze źródeł niejasności dotyczących omawianego kryterium jest brak 
ustawowej defi nicji przychodu, nawet obejmującej jedynie odesłanie do właściwych przepisów 
rachunkowych lub podatkowych, albo wskazującej dokument, w którym przychód miałby zostać 
wiarygodnie określony109. Niedopuszczalne jest, by w celu ustalenia maksymalnej wysokości 
kary, organ administracyjny, w trakcie postępowania o nałożenie tej kary powoływał biegłego. 
Praktyka taka, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, najdobitniej świadczyłaby o tym, że „usta-
wodawca nie sprecyzował kryteriów pozwalających na jasne określenie wysokości grożących 
kar”110. Ponadto z treści przepisów powinno jednoznacznie wynikać, względem którego roku należy 
ustalić „poprzedni rok podatkowy”111. Konstrukcja przychodu osiągniętego w roku podatkowym 

107 Art. 189a § 2 pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 189d k.p.a.
108 Zob. np. Wróbel, 2018, komentarz do art. 189d, teza 4; Stankiewicz, 2017, komentarz do art. 189d, teza 1.
109 Por. np. kryterium „10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu fi nansowym za rok obrotowy” występujące 
m.in. w art. 165 ust. 1a pkt 1 i art. 165b ust. 2 pkt 1 ustawy z 29.07. 2005 r.  o obrocie instrumentami fi nansowymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 512 ze zm.) oraz 
kryterium „10% przychodu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu fi nansowym” występujące w art. 25l ust. 6 ustawy z 29.08.1997 r. – 
Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2187, ze zm.). 
110 Wyr. TK z 3.11.2004 r., K 18/03, pkt 6.2 (Legalis 65577). Choć uwagi TK dotyczyły kar orzekanych przez sądy na podstawie ustawy z 28.10.2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, wydaje się, że można je w pełni odnieść do kar nakładanych przez 
organy administracji publicznej.
111 Por. powstałe na gruncie prawa energetycznego wątpliwości, czy chodzi o rok poprzedzający popełnienie deliktu, czy też rok poprzedzający nałożenie 
kary, rozstrzygnięte przez SN w postanowieniu z 19.10.2012 r., III SK 15/12 (Legalis 649146). Przykładem dokładnego uregulowania omawianej kwestii 
jest np. art. 106 ust. 1 uokik, operujący kryterium „10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary”. Warto zaznaczyć, 
że w innym kryterium wysokości kary, które występuje w urt wskazuje się precyzyjnie na „kwartał poprzedzający wydanie decyzji nakładającej karę” 
(zob.: art. 53a ust. 2, art. 53c ust. 1, art. 54 ust. 2a u.r.t.).
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poprzedzającym rok nałożenia kary powoduje, że w okresie popełnienia deliktu jego sprawca nie 
zna maksymalnej wysokości grożącej mu kary112. Co więcej, wobec grożącego mu postępowania, 
może podejmować działania zmierzające do obniżenia przychodów, a nawet do likwidacji działal-
ności gospodarczej113. Choć problem ten jest tym mniejszy, im krótszy jest ustawowo określony 
okres przedawnienia nałożenia kary, jednak wystąpi on nawet, gdy okres ten wynosi jeden rok, jak 
ma to miejsce np. w przypadku art. 53 ust. 4 ustawy114. Taka konstrukcja ustawowego kryterium 
wysokości kary pieniężnej została skrytykowana przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 li-
stopada 2004 r.: „związanie wymiaru kary pieniężnej z przychodem (wydatkami) podmiotu zbio-
rowego za rok poprzedzający wydanie orzeczenia zasługuje na negatywną ocenę. Tak określona 
konstrukcja wymiaru kary całkowicie zrywa związek pomiędzy popełnionym czynem a wysokością 
kary. W okresie pomiędzy popełnieniem czynu zagrożonego pod groźbą kary a jej orzeczeniem, 
w sytuacji fi nansowej podmiotu zbiorowego mogą nastąpić zasadnicze zmiany skutkujące wyso-
kością kary. Wymiar kary, nieskorelowany z sytuacją gospodarczą podmiotu zbiorowego w chwili 
popełnienia czynu, ale uzależniony od przyszłych zdarzeń gospodarczych, nie pozwala przewi-
dzieć konsekwencji zachowania niezgodnego z prawem. […] W ocenie Trybunału Konstytucyjnego 
przepisy dotyczące wymiaru kary pieniężnej pozostawiają zbyt szeroki margines niepewności po 
stronie podmiotu zbiorowego, a także stwarzają poważne trudności interpretacyjne i praktyczne, 
z którymi musiałyby się zmierzyć organy stosujące prawo”. Zarzuty te doprowadziły do uznania 
przepisów posługujących się badanym przez TK kryterium wysokości kary za niezgodne z art. 2 
Konstytucji RP115. Kryterium „przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym” budzi też 
zastrzeżenia z punktu widzenia zgodności z zasadą proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP), 
gdyż nie wiąże maksymalnej wysokości kary z przychodami osiągniętymi z działalności, w związku 
z którą doszło do popełnienia deliktu (np. rozpowszechnianiem danego programu, udostępnianiem 
danego katalogu audycji na żądanie), lecz z całością przychodów podmiotu ponoszącego odpo-
wiedzialność, co jest oczywiście tym bardziej rażące (nieproporcjonalne), im bardziej marginalny 
udział w całości tych przychodów mają przychody z działalność związanej z deliktem116. Ponadto, 
nieproporcjonalność kary może być powodowana przez oparcie jej maksymalnej wysokości na 
podstawie potencjalnie obejmującej przychody uzyskane jedynie incydentalnie (np. z powodu różnic 
w kursach walut czy sprzedaży środków trwałych), co prowadzić może do sztucznego zawyżenia 
wymiaru nakładanych kar i nadmiernego obciążenia podmiotów ukaranych117. 
112 Problem ten dotyczy także innych kryteriów maksymalnej wysokości kary, które nie są określone w u.r.t. kwotą pieniężną.
113 Tak w wyr. TK z 3.11.2004 r., K 18/03, pkt 6.3 (Legalis 65577).
114 Np. jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, delikt popełniono przykładowo w maju, a decyzja o nałożeniu kary wydawana jest 
w następnym roku kalendarzowym, np. w kwietniu. W momencie popełnienia deliktu jego sprawca nie zna wysokości swojego całorocznego przychodu 
osiągniętego w roku, w którym popełnił delikt, a ponadto w okresie od momentu popełnienia deliktu do końca tego roku może on wpływać na zmniejsze-
nie wysokości tego przychodu. 
115 Wyr. TK z 3.11.2004 r., K 18/03, pkt 6.3 (Legalis 65577). Pogląd TK zdaje się podzielać M. Król-Bogomilska, 2014, komentarz do art. 106. 
W następstwie cytowanego wyroku TK, przepis art. 7 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych został znowelizowany otrzymując treść:  
„Wobec podmiotu zbiorowego sąd orz eka karę p ieniężną w wysokości od 1000 do 5 000 000 złotych, nie wyższą jednak niż 3% przychodu osiągniętego 
w roku obrotowym, w którym popełniono czyn zabroniony będący podstawą odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.”. Należy jednak zauważyć, że 
nie tylko polski us tawodawca  określając maksymalną wysokość kary sięga po kryterium określonej wartości ekonomicznej osiągniętej w danym okresie 
poprzedzającym rok nałożenia kary, zob. np. art. 83 ust. 4–6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
116 Tak zwłaszcza w odniesieniu do „nadawców rozpowszechniających kilka programów, podmiotów prowadzących działalność w zakresie różnych usług 
audiowizualnych, a tym bardziej podmiotów prowadzących również inne rodzaje działalności”, Piątek, 2014 (komentarz do art. 53). Zob. też Sachajko 
i Modzelewska-Wąchal, 2014 (komentarz do art. 111).
117 Tym m.in. uzasadniono zastąpienie pojęcia „przychód” pojęciem „obrót” w przepisach administracyjno-karnych uokik, zob. uzasadnienie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, druk sejmowy nr 1703 z 30.08.2013 r., 
Sejm VII kadencji, s. 55.
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Kolejny problem wiążący się z omawianym kryterium wysokości kary pieniężnej dotyczy takiego 
sposobu jego uregulowania, by kara pieniężna w ogóle mogła zostać nałożona w przypadku, gdy 
„w poprzednim roku podatkowym” nie doszło do osiągnięcia jakiegokolwiek przychodu. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy może być okoliczność nakładania kary w pierwszym roku działalności pod-
miotu, który powstał z połączenia innych podmiotów albo został utworzony w inny sposób118. 
W przepisach urt został jedynie uregulowany sposób wymiaru kary nakładanej w pierwszym roku 
działalności, bez względu na sposób powstania podmiotu i to tylko w odniesieniu do kar, o których 
mowa w art. 53a i art. 53b urt119, natomiast brak jest analogicznej regulacji w odniesieniu do kar 
nakładanych na głównych uczestników rynku usług medialnych, tj. na nadawców (por. art. 53 urt). 
Oznacza to w mojej ocenie, że ustawodawca nie określił maksymalnej wysokości kary nakładanej 
na podstawie art. 53 urt, na nadawcę, który nie uiszcza opłaty za prawo do dysponowania czę-
stotliwością, jeśli kara ta jest nakładana w pierwszym roku jego działalności lub z innej przyczyny 
nadawca nie osiągnął przychodu „w poprzednim roku podatkowym”. Taka regulacja nie spełnia 
wymogu określoności wysokości kary i nie chroni nadawcy przed nałożeniem kary nadmiernie 
wygórowanej czy wręcz, ze względu na zasadę legalizmu (art. 7 Konstytucji RP), uniemożliwia 
nałożenie kary120. 

Problem z nałożeniem kary pieniężnej może też powstać, gdy kryterium jej maksymalnej 
wysokości ustalono poprzez odesłanie do wysokości miesięcznego wynagrodzenia osoby po-
noszącej odpowiedzialność (osoby kierującej działalnością dostawcy usługi medialnej – art. 54 
ust. 1 i 2 urt), nie przewidując kryterium alternatywnego. Prawnie dopuszczalne jest bowiem, by 
osoba kierująca działalnością dostawcy usługi medialnej nie pobierała wynagrodzenia. Przypadek 
taki uniemożliwiłby ustalenie maksymalnej wysokości kary, jaką na tę osobę może nałożyć 
Przewodniczący KRRiT121, co również w świetle powołanej zasady legalizmu stanowiłoby prze-
szkodę w nałożeniu kary.

Przechodząc do kwestii dyrektyw wymiaru kary, w urt spotkać można kary, w stosunku do 
których nie ustalono jakiekolwiek dyrektywy jej wymiaru (art. 53a ust. 1 urt oraz w odniesieniu do 
osób kierujących działalnością podmiotu: art. 53d ust. 1 i art. 54 ust. 1, 2 i 2a urt) oraz kary, które 
winny być nakładane z uwzględnieniem określonych w ustawie dyrektyw ich wymiaru, przy czym 
katalogi tych dyrektyw są różne i obejmują:
1) zakres i stopień szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu podlegają-

cego ukaraniu oraz jego możliwości fi nansowe (art. 53 ust. 1, art. 53b ust. 1 urt), albo
2) zakres i stopień szkodliwości naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu podle-

gającego ukaraniu (art. 53c ust. 2 urt).
Trudno znaleźć uzasadnienie dla takich różnic w uregulowaniu dyrektyw wymiaru kary. 

Podkreślić należy, że wymiar kary nakładanej na dostawcę audiowizualnej usługi medialnej na 
żądanie wymaga uwzględnienia mniejszej liczby dyrektyw niż wymiar kary nakładanej na nadaw-
cę. Ustawodawca nie wymaga uwzględnienia możliwości fi nansowych dostawcy takich usług. 

118 Por. art. 106 ust. 4–6 uokik; w doktrynie zauważono, że podmiot ukarany może próbować uniknąć sankcji poprzez zmianę własnej formy prawnej, 
by móc „od nowa” rozpocząć działalność, tak w: Banasiński i Piontek 2009 (komentarz do art. 106).
119 Nie brak tu jednak rozbieżności: raz jest mowa o pierwszym „roku” (art. 53a ust. 2 u.r.t.), a raz o „roku kalendarzowym” (art. 53b ust. 2 urt). 
120 TK w jednym ze swoich orzeczeń zaznaczył, że z wiążącej KRRiT zasady legalizmu (art. 7 Konstytucji RP) wynika konieczność wyznaczenia przez 
prawo nie tylko podstawy jej działań, ale również zakreślenia ich granic – wyr. TK z 18.02.2014 r., K 29/12, pkt 4 (Legalis 759450).
121 Problem ten dostrzegł Sobczak, 2001, s. 524: „W sytuacji gdyby osoba kierująca działalnością nadawcy nie pobierała wynagrodzenia, nałożenie na 
nią kary pieniężnej okazać się może technicznie niemożliwe. Dlatego też postulować należy nowelizację przepisu art. 54 ust. 1 u.o r.t.”. 
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Skutkuje to pozostawieniem Przewodniczącemu KRRiT większego, niż w przypadku kar nakła-
danych na nadawców, marginesu uznania. Osłabia to gwarancję stosowania wobec dostawców 
audiowizualnych usług medialnych na żądanie łagodniejszych środków prawnych niż w stosunku 
do nadawców. Rezygnacja z przesłanki „możliwości fi nansowych” jest tym bardziej niezrozumiała, 
że przesłanka ta wymaga respektowania naczelnej zasady wymiaru kar pieniężnych, tj. zasady 
proporcjonalności, mającej zapewnić, by wysokość nakładanej kary nie była z jednej strony zbyt 
niska, sprawiając, że funkcje pełnione przez karę staną się iluzoryczne122, a z drugiej – nie była 
za wysoka, w skrajnym przypadku zagrażając płynności fi nansowej podmiotu ukaranego123. 

W odniesieniu do kar pieniężnych, dla których w urt ustalono dyrektywy (przesłanki) wymiaru 
kary nie znajdzie zastosowania, zgodnie z art. 189a § 2 pkt 1 k.p.a., katalog dyrektyw określony 
w art. 189d k.p.a. Dotyczy to kar pieniężnych, o których mowa w art. 53 ust. 1, art. 53b ust. 1, art. 53c 
ust. 2 urt. Z kolei art. 189d k.p.a. znajdzie w całości zastosowanie do wymiaru kar pieniężnych, dla 
których w urt brak jest dyrektyw ich wymiaru, tj. kary, o której mowa w art. 53a ust. 1 urt oraz kar 
nakładanych na osobę kierującą działalnością podmiotu, o których mowa w art. 53d ust. 1, art. 54 
ust. 1, ust. 2 i ust. 2a urt. Zastosowanie art. 189d k.p.a. niewątpliwie wzmacnia ochronę interesu 
strony przed arbitralnością organu administracyjnego, jednak nie usuwa rozbieżności w trybie 
wymiaru kar ustalonym w ustawie. Podobnie jak w przypadku nakładania kar pieniężnych, w od-
niesieniu do wymiaru tych kar, możliwość posiłkowego stosowania przepisów k.p.a. nie zwalnia 
ustawodawcy z obowiązku takiego ukształtowania w urt systemu kar pieniężnych, by zapewniał on 
efektywność nadzoru Przewodniczącego KRRiT nad rynkiem usług medialnych, przy poszanowaniu 
norm konstytucyjnych i prawa UE. Choć problem nadmiernej ingerencji państwa w podstawowe 
prawa i wolności wystąpić może w odniesieniu do samego nałożenia kary, to jednak wydaje się, 
że to nadmierna wysokości kary może uczynić tę ingerencję szczególnie szkodliwą (dolegliwą). 
Tym większego znaczenia nabiera takie ukształtowanie przepisów w zakresie wymiaru kary, by 
gwarantowały one poszanowanie podstawowych praw i wolności.

Kilku uwag wymagają jeszcze proceduralne aspekty ustalania przez Przewodniczącego 
KRRiT wysokości kar pieniężnych. Uwzględnienie w konkretnym postępowaniu o nałożenie kary 
pieniężnej kryterium maksymalnej jej wysokości oraz zastosowanie dyrektyw wymiaru tej kary 
wymaga zgromadzenia przez Przewodniczącego KRRiT odpowiedniego materiału dowodowego 
dotyczącego np. wysokości przychodów osiągniętych przez podmiot ponoszący odpowiedzialność 
w poprzednim roku podatkowym, możliwości fi nansowych tego podmiotu czy wysokości miesięcz-
nego wynagrodzenia osoby kierującej działalnością danego podmiotu. W tym celu ustawodawca 
powinien wyposażyć Przewodniczącego KRRiT w uprawnienia pozwalające zażądać od podmiotu, 
który ma zostać ukarany, przedstawienia odpowiednich dokumentów i informacji, niezbędnych 
do ustalenia wysokości kary pieniężnej. Przykładem takiej regulacji jest art. 18 ust. 3 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej124, ustanawiający obowiązek 

122 Por. „Kara pieniężna za stosowanie praktyk monopolistycznych z uwagi na represyjno-wychowawczy charakter winna pozostawać we właściwej pro-
porcji do potencjału ekonomicznego sprawcy.”, tak SN w wyr. z 27.06.2000 r., I CKN 793/98 (Lex nr 50870); zob. też wyr. SA w Warszawie z 27.03.2018 r., 
VII AGa 761/18 (Legalis 1808337): „Kara ta ma stanowić realną, odczuwalną dolegliwość dla ukaranego podmiotu, ale stanowić także wyraźne ostrzeżenie 
na przyszłość”. Warto jednak odnotować, że wśród dyrektyw wymiaru kary wymienionych w art. 189d k.p.a. nie ma dyrektywy odwołującej się do możliwości 
fi nansowych podmiotu ukaranego nie będącego osobą fi zyczną (por. art. 189d pkt 7 k.p.a.).
123 Tak wyr. SN z 19.09.2009 r., III SK 5/09 (Legalis 212542); wyr. SA w Warszawie z 27.03.2018 r., VII AGa 761/18 (Legalis 1808337), zob. też 
wyr. Sądu SO – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 25.09.2017 r., XVII AmT 1/17 (Legalis 1751854).
124 Dz.U. z 2016 r., poz. 649.
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dostarczenia wskazanemu w ustawie organowi (jest nim m.in. Przewodniczący KRRiT) na każde 
jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, danych niezbędnych do określenia 
podstawy wymiaru kary pieniężnej, o której mowa w tej ustawie. Przepis ten ponadto reguluje 
sposób ustalenia wysokości kary pieniężnej w przypadku „niedostarczenia danych lub dostarcze-
nia danych uniemożliwiających ustalenie podstawy wymiaru kary”. W urt brakuje analogicznego 
rozwiązania. Luka ta osłabia efektywność systemu kar pieniężnych, zwłaszcza efektywność usta-
nowionego w kilku przepisach urt obowiązku nałożenia kary. Negatywnie należy również ocenić 
brak, spotykanej w wielu ustawach, regulacji dotyczącej postępowania z przekazywanymi przez 
nadzorowane podmioty, materiałami w zakresie, w jakim zawierają one tajemnicę przedsiębiorstwa. 

W kontekście postępowania dowodowego należy zwrócić uwagę, że w związku z tym, że 
sprawa administracyjna o nałożenie kary pieniężnej jest sprawą o nałożenie na stronę obo-
wiązku, w postępowaniach zmierzających do nałożenia kary pieniężnej znajdzie zastosowanie 
art. 81a k.p.a., dotyczący rozstrzygania na korzyść strony niedających się usunąć wątpliwości co 
do stanu faktycznego.

VI. Wykonanie administracyjnej kary pieniężnej
Zgodnie z art. 53 ust. 3 urt, kara pieniężna jest płatna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej 

formy nadwyżki przychodów nad wydatkami, zmniejszonej o podatki. Przepis ten ma zastosowanie 
jedynie do kary pieniężnej nałożonej na nadawcę z tytułu deliktu wymienionego w art. 53 ust. 1 urt 
oraz w art. 53a ust. 1 urt125. Ustawodawca nie zdecydował się określić źródła sfi nansowania zapłaty 
innej kary pieniężnej nakładanej przez Przewodniczącego KRRiT, pomimo późniejszych wielo-
krotnych nowelizacji przepisów administracyjno-karnych. Zakładając racjonalny, a nie omyłkowy 
charakter tej decyzji, świadczy ona o uznaniu ratio normy wyrażonej w art. 53 ust. 3 urt za wątpliwe 
albo wręcz błędne. Potwierdzeniem tej tezy jest derogacja przepisów o identycznym lub niemal 
identycznym brzmieniu z innych ustaw. W doktrynie zauważono, że uregulowanie źródła fi nanso-
wania zapłaty kary pieniężnej „ma zapewnić, aby kary te były rzeczywiście dolegliwe dla ukara-
nych. To zaś wymaga pozbawienia tych podmiotów możliwości wkalkulowywania uiszczonych kar 
w koszty ich działalności, co odnosi się głównie do przedsiębiorców, którzy wliczając karę w ceny 
oferowanych przez siebie produktów mogliby przerzucać jej ciężar fi nansowy na kontrahentów 
lub konsumentów” (Molski, 2009 (komentarz do art. 112)). Zauważono jednak, że cel ten nie był 
efektywnie realizowany, gdy kary pieniężne miały być płatne z dochodu po opodatkowaniu lub 
innej formy nadwyżki dochodów nad wydatkami zmniejszonej o podatki: „Regulacja ta w praktyce 
nie była jednakże gwarancją nieprzerzucania na odbiorców ukaranego przedsiębiorcy skutków 
płaconych przez niego kar pieniężnych, brak jest bowiem – poza nielicznymi wyjątkami dotyczą-
cymi podmiotów kontrolowanych przez regulatorów – obowiązku przedsiębiorców opierania cen 
na kosztach, bądź limitowania zysku kalkulacyjnego. Równocześnie, jak wskazywano w doktry-
nie, w przypadku osiągania przez ukaranego w roku, w którym przypadał obowiązek zapłaty kary, 
niższego zysku niż nałożona kara lub wręcz braku zysku, przedsiębiorca miał obowiązek uiścić 
jedynie odpowiednią część kary, zapłata pozostałej części winna była być odroczona, zaś pozo-
stała część kary pieniężnej powinna była zostać uiszczona w kolejnym roku, o ile przedsiębiorca 

125 Nie jest jasne, na czym miałoby polegać odpowiednie, a nie wprost, stosowanie przepisu art. 53 ust. 3 urt, zgodnie z dyspozycją art. 53a ust. 1 
zd. drugie urt.
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osiągał zysk” (Modzelewska-Wąchal, 2014, komentarz do art. 112). W związku z dostrzeżonymi 
wadami, z uokik usunięty został przepis bardzo podobny w swym brzmieniu do art. 53 ust. 3 urt126. 
Derogacją objęto również analogiczną regulację zawartą w art. 56 ust. 4 prawa energetycznego. 
Usunięciu fragmentu tego przepisu towarzyszyło następujące uzasadnienie: „skreślenie przepisu 
stanowiącego, że karę płaci się z dochodu po opodatkowaniu ma na celu umożliwienie egzekwo-
wania kary pieniężnej również w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo odnotowuje stratę bilansową, co 
nie zawsze wiąże się z trudną sytuacją przedsiębiorstwa”127. Warto również dodać, że już wiele 
lat temu sformułowano bezpośrednio pod adresem art. 53 ust. 3 urt zarzut osłabienia restrykcyj-
ności całego unormowania art. 53 urt: „Słabej restrykcyjności omawianych przepisów dowodzi 
okoliczność, że nałożona kara jest płatna wyłącznie pod warunkiem uzyskania przez nadawcę 
dochodu (po jego opodatkowaniu), ewentualnie z innej formy nadwyżki przychodów nad wy-
datkami, zmniejszonej o podatki” (Woryna, 2001, s. 828). Art. 53 ust. 3 urt był ponadto błędnie 
interpretowany w orzecznictwie jako ustalający podstawę wymiaru kary pieniężnej128. Powyższe 
ustalenia prowadzą do wniosku o potrzebie usunięcia ust. 3 z art. 53 urt, co oczywiście nie stoi 
na przeszkodzie uregulowaniu w inny sposób źródła sfi nansowania zapłaty kar pieniężnych prze-
widzianych w tej ustawie.

Do wykonania (zapłaty) kar pieniężnych nałożonych przez Przewodniczącego KRRiT znajdą 
zastosowanie, na mocy art. 189a § 1 i § 2 k.p.a., przepisy k.p.a. dotyczące odsetek od zaległej 
administracyjnej kary pieniężnej (art. 189i k.p.a.), terminów przedawnienia egzekucji administra-
cyjnej kary pieniężnej (art. 189j k.p.a.), oraz udzielania ulg w wykonaniu administracyjnej kary 
pieniężnej (art. 189k k.p.a.).

VII. Wnioski
Od momentu uchwalenia urt przed polskim ustawodawcą pojawiło się wiele doniosłych wy-

zwań regulacyjnych w dziedzinie radiofonii i telewizji. Głównym ich źródłem był rozwój rynku usług 
medialnych stymulowany m.in. przez postęp technologiczny, a także dostosowywanie prawa pol-
skiego do prawa Unii Europejskiej zarówno na etapie przed, jak i poakcesyjnym. Jednym z wyzwań 
stała się racjonalna ewolucja przepisów administracyjno-karnych, kształtująca adekwatny system 
kar pieniężnych zapewniający efektywność ustanawianych praw i obowiązków, nakazów i zaka-
zów. Decyzja o rozwoju prawa wyłącznie na drodze nowelizacji ustawy i tym samym rezygnacja 
z uchwalenia na odpowiednim etapie nowej ustawy medialnej utrudniła to zadanie, choć go nie 
uniemożliwiła. Przeprowadzona analiza dowodzi, że ustawodawca nie sprostał wspomnianemu 
wyzwaniu w stopniu zadowalającym. Zidentyfi kowane w przepisach administracyjno-karnych urt 
wady oraz luki prawne, budzące zastrzeżenia z punktu widzenia takich konstytucyjnych zasad, 
wolności i praw, jak zasada poprawnej legislacji, zasada proporcjonalności, zasada równości, wol-
ność słowa, wolność gospodarcza czy prawo własności świadczą o niedostatecznych gwarancjach 
ochrony interesu indywidualnego podmiotów poddanych nadzorowi represyjnemu Przewodniczącego 
KRRiT. Uzupełniające stosowanie przepisów Działu IVA k.p.a. łagodzi niektóre z tych niekorzyst-
nych skutków, jednak oczywiście nie usuwa ich przyczyn. Nieraz wręcz dezintegruje system kar 
126 Chodzi o uchylony art. 112 ust. 1 uokik, który różnił się od art. 53 ust. 3 u.r.t. tym, że zawierał pojęcie „nadwyżki dochodów nad wydatkami”, a nie 
„nadwyżki przychodów nad wydatkami”.
127 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, druk sejmowy nr 3135 z 22.07.2004 r., Sejm IV kadencji, s. 117.
128 Zob. np. wyrok SO w Warszawie z 8.09.2011 r., XX GC 94/11 (pozyskano z: http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/ (2.03.2019 r.)).
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pieniężnych w urt i wywołuje wątpliwości w odniesieniu do adekwatności rozwiązań kodeksowych 
w stosunku do specyfi ki regulacji rynku usług medialnych. Przeprowadzana analiza wykazała 
również niedostatki w zapewnieniu efektywnej ochrony interesu publicznego, które w niektórych 
przypadkach skutkować mogą nawet problemami z nałożeniem lub wymierzeniem kary pienięż-
nej. Podkreślić należy, że ustawodawca niekonsekwentnie zrealizował założenie stopniowalnej 
regulacji, obejmując niejednokrotnie dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie 
przepisami bardziej dolegliwymi niż te dotyczące nadawców. Usunięcia powyższych niedoskona-
łości należy upatrywać w poprawnie przeprowadzonej, kompleksowej interwencji ustawodawcy. 
Poczynione w trakcie analizy obserwacje porównujące treść przepisów administracyjno-karnych 
urt z odpowiadającymi im przepisami administracyjno-karnymi innych ustaw, pozwalają dostrzec 
brak spójnej, ogólnosystemowej polityki regulowania odpowiedzialności administracyjnej. 
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Streszczenie 
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza prawna instrumentu w postaci funduszu kompensacyj-
nego uregulowanego w krajowym prawie pocztowym i telekomunikacyjnym. Analiza ta poprzedzona 
została przedstawieniem zakresu usługi powszechnej na obu omawianych rynkach ze wskazaniem 
ich źródeł w prawie UE. Przyczynkiem do badań przeprowadzonych w niniejszym artykule jest fakt, 
że w ostatnich latach usługa powszechna na krajowym rynku telekomunikacyjnym i pocztowym 
nie jest fi nansowana przez fundusze kompensacyjne ergo świadczenie usługi powszechnej jest 
na obu rynkach dochodowe (rentowne). Autor wskazuje na brak konsekwencji prawodawcy krajo-
wego w uregulowaniu sposobu fi nasowania usługi powszechnej na obu referencyjnych rynkach.

Słowa kluczowe: Prezes UKE; koszt netto; usługi powszechne; regulator rynku pocztowego; re-
gulator rynku telekomunikacyjnego; regulacja infrastrukturalna; rynek pocztowy; prawo pocztowe; 
rynek telekomunikacyjny; prawo telekomunikacyjne. 

JEL: K23

I. Wstęp
Funkcja regulacyjna państwa polega na oddziaływaniu na rynki (sektory) infrastrukturalne. 

Jest ona następstwem procesu liberalizacji – demonopolizacji takich rynków, jak telekomunikacyjny 
czy pocztowy. Liberalizacja, choć wdrażana w różnym czasie, to w głównej mierze spowodowana 
była zmianą koncepcji uczestnictwa państwa w tych obszarach gospodarki. Zmiana ta polegała na 

* Doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierownik Laboratorium Rynku 
Pocztowego CARS UW; adwokat; specjalizuje się w regulacji rynku pocztowego; e-mail: mateusz.cholodecki@amu.edu.pl.
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odejściu od państwa świadczącego usługi przez własnego operatora, na rzecz państwa gwarantu-
jącego realizację określonych usług w warunkach wolnej konkurencji (Strzyczkowski, 2018, s. 4). 
W modelu państwa świadczącego wszystkie usługi realizowane były przez jednego operatora 
posiadającego prawa wyłączne. Urynkowienie usług w sektorach infrastrukturalnych i prywa-
tyzacja materialna dotychczasowych operatorów spowodowały konieczność określenia nowej 
funkcji państwa – funkcji regulacyjnej, która miała zagwarantować dostęp do usług pożądanych 
społecznie – regulacja prosocjalna oraz zastąpić brakujące mechanizmy rynkowe w celu rozwoju 
konkurencji – regulacja prokonkurencyjna (Skoczny, 2003, s. 162–163). Zasadnicze cele regulacji 
mogą się wzajemnie wykluczać. Regulacyjne zagwarantowanie dostępu do usługi powszechnej 
może negatywnie wpływać na rozwój konkurencji na takich rynkach, jeżeli powierzenie realizacji 
usług powszechnych będzie wiązało się z koniecznością świadczenia ich przez dotychczasowego 
monopolistę lub zakres świadczenia usługi powszechnej będzie dawał przewagę rynkową nad 
pozostałymi uczestnikami rynku (konkurentami). Z tego też powodu instrumenty regulacyjne do-
tyczące usługi powszechnej, w tym w szczególności związane z zapewnieniem jej fi nansowania, 
mają doniosłe znaczenie dla całego procesu oddziaływania państwa na rynki infrastrukturalne. 

Z interesującego w niniejszych rozważaniach punktu widzenia publicznoprawne zapewnienie 
(gwarancja) dostępu do usług powszechnych na rynku telekomunikacyjnym i pocztowym może 
być realizowane w różnorakich modelach. Można w pewnym uproszczeniu wskazać, że modele 
te zakładają świadczenie usług powszechnych przez jednego lub kilku przedsiębiorców (opera-
torów) oraz różne sposoby fi nansowania tychże usług1. Istotą usługi powszechnej jest bowiem jej 
przystępność cenowa, co może skutkować dużymi fi nansowymi obciążeniami dla operatora obo-
wiązanego do świadczenia tych usług. Nierzadko powoduje to, że świadczenie usług powszech-
nych jest dla świadczeniodawcy (operatora) defi cytowe. Aby uniknąć niekorzystnych zjawisk 
przenoszenia przez operatorów obciążeń na świadczeniobiorców, m.in. poprzez wzrost cen lub 
subsydiowanie skrośne (krzyżowe), prawodawca europejski przewidział możliwość rekompensaty 
kosztów związanych ze świadczeniem usługi powszechnej na obu referowanych rynkach, określa-
jąc go mianem „funduszu kompensacyjnego”. Najprościej ujmując, fundusz kompensacyjny jest 
więc szczególnego rodzaju formą pokrycia ewentualnych strat fi nansowych poniesionych przez 
operatora z tytułu obowiązku świadczenia usługi powszechnej. 

Zagadnienie fi nansowania usług powszechnych, w szczególności fundusz kompensacyjny, 
stanowi przedmiot niniejszych badań. Ważnym przyczynkiem do ich przeprowadzenia jest fakt, że 
w ostatnich kilku latach usługa powszechna na krajowym rynku telekomunikacyjnym i pocztowym 
nie jest fi nansowana z funduszu kompensacyjnego. To rodzi pytanie o przyczynę takiego stanu. 
W związku z tym, celem opracowania jest określenie charakteru prawnego funduszu kompen-
sacyjnego określonego w ustawach – Prawo pocztowe2 i Prawo telekomunikacyjne3. Następnie, 
wskazanie na podmiotowe i przedmiotowe różnice pomiędzy nimi, tj. jakie podmioty i na jakich 
zasadach zobowiązane są do partycypowania (dopłaty) w funduszu kompensacyjnym. To pozwoli 
odpowiedzieć na pytanie, jakie cele normatywne realizuje fundusz w upp i upt. Dokonanie tych 

1 Według Światowego Związku Pocztowego w roku 2015 usługi powszechne były fi nansowane w 60 państwach ze środków rządowych (publicznych), 
w 35 państwach poprzez stosowanie obszaru zastrzeżonego, tj. poprzez stosowanie monopolu prawnego na określone usługi, w 25 państwach z wyko-
rzystaniem specjalnego funduszu, a w 22 państwach poprzez subsydiowanie skrośne z wpływów z innych zyskownych obszarów działalności.
2 Ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm. t.j.); dalej: upp lub prawo pocztowe.
3 Ustawa z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz.1800 z późn. zm.); dalej: upt lub prawo telekomunikacyjne.
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ustaleń obliguje do uprzedniego przedstawienia instytucji usługi powszechnej na obu omawianych 
rynkach wraz ze wskazaniem ich źródeł w prawie UE. 

II. Usługa powszechna
Usługa powszechna (ang. Universal service; niem. Universaldienst; fr. Service universel) 

jest wspólną instytucją prawną dla obu omawianych rynków i, szerzej, dla wszystkich rynków 
infrastrukturalnych (Fratini, 2016, s. 153). Doktryna zalicza usługi powszechne do szerszej insty-
tucji prawa UE, jakim są usług świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (ang. services in 
general economic interest, niem. Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse). 
Konsekwentnie, usługa powszechna jest przykładem realizacji usług w ogólnym interesie gospo-
darczym (Krzystek, 2018, s. 336–337). Obie te usługi posiadają podobne cechy, a mianowicie 
komercyjny charakter oraz realizację konkretnej misji służby publicznej (Szydło 2006, s. 119). 
W zakresie normatywnym jej źródła występują zarówno na poziomie prawa międzynarodowego, 
prawa UE, jak i prawa krajowego. Dla obu omawianych rynków źródłem usług powszechnych 
w prawie UE jest art. 36 Karty Praw Podstawowych UE oraz art. 14 TFUE. W prawie krajowym są to 
w szczególności art. 20 Konstytucji RP (określający ustrój gospodarczy RP), art. 32 Konstytucji RP 
(zakaz dyskryminacji) czy art. 69 Konstytucji RP (szczególnej pomocy osobom niepełnospraw-
nym) (Lissoń, 2018, s. 25–26).

W doktrynie dominuje pogląd, że istotą usług powszechnych jest dostęp obywateli do usług 
w odpowiedniej jakości i po odpowiedniej cenie (Piątek, 2003, s. 182.). Usługi powszechne mają 
bowiem charakter cywilizacyjny i są warunkiem szeroko pojętego postępu. Dostęp obywateli do 
nich jest więc niezbędnym składnikiem każdego rozwiniętego państwa. W związku z tym trafnie 
wskazuje się, że prawo UE w sposób szczególny wyróżnia usługę powszechną jako jeden z naj-
ważniejszych elementów regulacji (Cremer i in., 2008, s. 23). Dla rynku pocztowego Z. Snażyk 
sformułowała defi nicję usługi powszechnej jako „prawo każdego do równego dostępu do podsta-
wowych usług pocztowych” (Snażyk, 2015, s. 44).

1. Pocztowa usługa powszechna 

Przenosząc te rozważania na rynek pocztowy należy wskazać, że usługa powszechna posiada 
również swoje źródła w prawie międzynarodowym, tj. Światowej Konwencji Pocztowej4. Zgodnie 
z art. 1.14 Konwencji wszyscy użytkownicy/klienci mają prawo korzystać z prawa do powszech-
nej usługi pocztowej, która odpowiada ofercie podstawowych usług pocztowych o określonej ja-
kości, dostarczanych w sposób stały w każdym punkcie ich terytorium, po przystępnych cenach 
(Rowsell, 2016, s. 34). Dla krajowych rozwiązań w zakresie kształtu usługi powszechnej najistot-
niejsze znaczenie ma prawo UE, w szczególności dyrektywy pocztowe5. Zgodnie z art. 3 ust. 1 

4 W Konwencji określono również katalog usług powszechnych, na które składają się przesyłki listowe obejmujące: 1) przesyłki priorytetowe i nieprio-
rytetowe do 2 kilogramów; 2) listy, kartki pocztowe, druki i pakieciki do 2 kilogramów; 3) druki dla ociemniałych (cekogramy) do 7 kilogramów; 4) worki 
specjalne zawierające dzienniki, czasopisma, książki i podobne dokumenty drukowane, dla tego samego adresata i pod tym samym adresem, nazywane 
„workami M” do 30 kilogramów. Ratyfi kowana Umowa Międzynarodowa Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem 
– Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa wraz z Protokołem końcowym, Porozumienie dotyczące pocztowych usług 
płatniczych, sporządzone w Dausze dnia 11.10.2012 r., Dz.U. z 2015 r., poz. 1522. Zgodnie z art. 40 ust. 1 Światowej Konwencji Pocztowej weszła ona 
w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym do RP, dnia 1.01.2014 r. Oświadczenie Rządowe z 6.05.2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1523).
5 Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych 
Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz. Urz. L 15 z 21.1.1998 r., str. 14–25). Polskie wydanie specjalne: Rozdział 06 Tom 003 P. 71–82); dalej: dyrektywa 
pocztowa lub dyrektywa 97/67/WE. Nowelizacje, tejże dyrektywy: dyrektywa 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10.06.2002 r. zmieniająca 
dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych (Dz. Urz. L 176 z 5.7.2002 r., str. 21–25. Polskie 
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dyrektywy pocztowej pocztowa usługa powszechna musi obejmować ciągłe świadczenie usług 
pocztowych o określonej jakości we wszystkich punktach na swoich obszarach, po przystępnych 
cenach dla wszystkich użytkowników. Pokrywa się to z celami usług powszechnych określonymi 
w preambule do dyrektywy pocztowej, czyli oferowanie wszystkim użytkownikom łatwego dostę-
pu do sieci pocztowej, przede wszystkim poprzez udostępnienie wystarczającej liczby punktów 
dostępu i poprzez zapewnienie zadowalających warunków dotyczących częstotliwości wybierania 
i doręczania przesyłek (pkt 12 preambuły DP). 

W konsekwencji powyższego, usługa powszechna stanowi centralny i najważniejszy element 
regulacji rynku pocztowego w upp. Instrumenty regulacyjne Prezesa UKE na rynku pocztowym 
w przeważającej mierze wiążą się właśnie z regulacją prosocjalną (Chołodecki i Popowska, 2018, 
s. 19–20). W art. 45 upp określono katalog pocztowych usług powszechnych, na które składają 
się świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym usługi obejmujące: 1) przyjmowanie, sorto-
wanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną 
wartością, o określonej wadze i wymiarze6; przesyłek dla ociemniałych; paczek pocztowych, w tym 
z zadeklarowaną wartością o określonej wadze7; 2) sortowanie, przemieszczanie i doręczanie 
nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o określonej wadze i wymiarze8. Jednocześnie 
usługi pocztowe świadczone dla nadawców masowych nie zaliczono do usług powszechnych. Co 
niezwykle ważne, powyższe usługi operator wyznaczony zobowiązany jest świadczyć w sposób 
jednolity w porównywalnych warunkach, przy zapewnieniu na terytorium całego kraju rozmieszcze-
nia placówek pocztowych oraz nadawczych skrzynek pocztowych. Realizacja usługi powszechnej 
musi jednocześnie odbywać się z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocz-
towych, po przystępnych cenach, z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie 
nadawczej skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień ro-
boczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 
w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki 
rejestrowanej (art. 46 upp). 

Jak można zauważyć, normatywny katalog pocztowych usług powszechnych oraz sposób ich 
świadczenia został określony przez ustawodawcę niezwykle drobiazgowo. Może to mieć doniosłe 
znaczenie dla wysokości kosztów świadczenia usługi powszechnej, ponieważ tak drobiazgowe 
wymagania nie pozostawiają operatorowi wyznaczonemu swobody w zakresie jej kształtowania 
i ewentualnego reagowania na zmiany rynkowe czy preferencje odbiorców usług. 

2. Telekomunikacyjna usługa powszechna

Na gruncie prawodawstwa odnoszącego się do rynku telekomunikacyjnego już na począt-
ku procesu liberalizacji podkreślano, że jednym z głównych celów europejskiej polityki teleko-

wydanie specjalne: Rozdział 06 Tom 004 P. 316–320) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z 20.02.2008 r. zmieniająca dyrekty-
wę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty, (Dz. Urz. L 52 z 27.02.2008 r., str. 3–20).
6 Wadze do 2000 g i liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach: maksymalnych – 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy czym 
największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu – 1040 mm, stanowiących sumę długości i podwójnej 
średnicy, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm; minimalnych – 170 mm w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu, stanowią-
cych sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm; minimalnych strony adresowej – 90 x 140 mm.
7 Wymiarze, o masie do 10 000 g i wymiarach, z których największy nie przekracza 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego 
w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm.
8 Masie do 20 000 g i wymiarach jak w pkt 5 przypisu czyli dla paczek.
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munikacyjnej jest zapewnienie realizacji interesu publicznego9. Konsekwentnie, ustawodawca 
unijny zaakcentował w pkt 1 preambuły do dyrektywy o usłudze powszechnej z 2002 roku10, że 
liberalizacja sektora telekomunikacji oraz podniesienie konkurencyjności i zwiększenie wyboru 
usług łączności idą w parze z równoległym działaniem na rzecz stworzenia zharmonizowanych 
ram regulacyjnych, które zabezpieczają dostarczanie usługi powszechnej. Aktualność tego celu 
podtrzymano w Białej Księdze o usługach użyteczności publicznej z 2004 roku11 . W preambu-
le do, nieimplementowanej jeszcze do polskiego porządku prawnego12, dyrektywy 2018/1972 
z 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej13 wskazano, 
że usługa powszechna stanowi zabezpieczenie gwarantujące, że pewien zestaw przynajmniej 
minimalnych usług jest dostępny dla wszystkich użytkowników końcowych oraz w cenach przy-
stępnych dla konsumentów, w przypadkach gdy ryzyko wykluczenia społecznego wynikające 
z braku takiego dostępu uniemożliwia obywatelom pełne społeczne i ekonomiczne uczestnictwo 
w życiu społecznym (pkt 212). Oznacza to, że cel prosocjalny w postaci usługi powszechnej na 
rynku telekomunikacyjnym jest cały czas nie tylko aktualny, lecz także stanowi ona istotny ele-
mentem tego rynku. W DUP telekomunikacyjną usługę powszechną określono jako zapewnienie 
wszystkim użytkownikom końcowym określonego minimalnego zestawu usług po przystępnej 
cenie, co może pociągać za sobą dostarczenie pewnych usług niektórym odbiorcom po cenach 
odbiegających od tych, które wynikają z normalnych warunków rynkowych (pkt 4 preambuły do 
DUP). W dyrektywie 2018/1972 zakres usługi powszechnej uległ zmianie z ograniczeniem jej 
do usługi adekwatnego szerokopasmowego dostępu do Internetu i do usług łączności głosowej 
(art. 84 ust. 1). W interesującym nas zakresie nowa dyrektywa podkreśla, że dostęp do usługi 
powszechnej musi odbywać się po przystępnej cenie (art. 84 ust. 1 dyrektywy 2018/1972). 

W krajowym prawie telekomunikacyjnym usługę powszechną określono jako zestaw usług 
telekomunikacyjnych, wraz z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, świadczonych z wy-
korzystaniem dowolnej technologii, z zachowaniem dobrej jakości i po przystępnej cenie, które 
powinny być dostępne na terytorium RP (art. 81 ust. 1 upt). Do zestawu tych usług zaliczono: 
1) przyłączenie zakończenia sieci w stałej lokalizacji umożliwiające komunikację głosową, fak-

sową i przesyłanie danych, w tym funkcjonalny dostęp do sieci Internet, którego prędkość 
umożliwia korzystanie z aplikacji używanych powszechnie w drobnych bieżących sprawach 
życia codziennego, w szczególności korzystanie z poczty elektronicznej lub aplikacji umoż-
liwiających dokonywanie płatności; 

2) utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci w gotowości do realizacji połączeń 
telefonicznych krajowych i międzynarodowych; 

3) połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe; 

 9 Towards a competitive Community-wide telecommunications market in 1992: implementing the Green Paper on the development of the common 
market for telecommunications services and equipment : state of discussions and proposals by the Commission; COM (88) 48 fi nal.
10 Dyrektywa 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. Urz. WE L 108 z 24.04.2002 r., s. 51–77, Polskie wydanie specjal-
ne: Rozdział 13 Tom 29 P. 367–393 z późn. zm. nowelizowana przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z 25 listopada 2009 r.; 
dalej: DUP.
11 Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej; COM (2004) 374.
12 Dyrektywa 2018/1972 z 11.12.2018 r. nie została jeszcze implementowana do krajowego porządku prawnego w związku z tym, w dalszej części 
artykułu Autor będzie odnosił się zarówno do DUP, jak i do tejże dyrektywy. 
13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej 
(Dz. Urz. L 321 z 17.12.2018 r., str. 36–214).
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4) ogólnokrajową informację o numerach telefonicznych, dostępną również dla użytkowników 
aparatów publicznych lub innych punktów dostępowych umożliwiających komunikację głosową; 

5) udostępnianie ogólnokrajowego spisu abonentów; 
6) świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych lub innych punktów do-

stępowych umożliwiających komunikację głosową. 
Jak widać, katalog ten jest bardzo obszerny i obejmuje wiele dziedzin, również tych powią-

zanych z telekomunikacją, jak informacja o numerach telefonicznych. 

III. Świadczenie pocztowej usługi powszechnej 
i modele jej fi nansowania 

Zagwarantowanie świadczenia pocztowej usługi powszechnej jest obowiązkiem państw 
członkowskich UE. Dyrektywa pocztowa pozostawia daleko idącą swobodę w zakresie ram 
organizacyjno-prawnych, w jakich gwarancja ta zostanie zrealizowana. Państwa członkowskie 
mają swobodę w szczególności w zakresie liczby przedsiębiorców wyznaczonych do świadczenia 
usługi powszechnej (warunkiem jest spełnienie dostępności usługi powszechnej na całym teryto-
rium kraju). W przypadku wyznaczenia więcej niż jednego przedsiębiorcy do świadczenia usługi 
powszechnej mogą oni realizować różne elementy usługi powszechnej (podział przedmiotowy) 
lub świadczyć ją na różnych obszarach kraju (podział terytorialny). Kryteria wyboru przedsię-
biorcy do świadczenia usługi powszechnej oraz okres jego wyznaczenia pozostawiono również 
w gestii państw członkowskich z ogólnym wymogiem, że warunki powierzania świadczenia usługi 
powszechnej muszą być oparte na zasadach przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności, 
„gwarantując tym samym ciągłość świadczenia powszechnej usługi pocztowej przy uwzględnieniu 
istotnej roli, jaką odgrywa ona dla spójności społecznej i terytorialnej”. Lakonicznie ustawodawca 
unijny ujął czas trwania wyznaczenia przedsiębiorcy do świadczenia usługi powszechnej, okre-
ślając go jako „wystarczający na uzyskanie zwrotu z inwestycji”. Prawodawca unijny już na etapie 
tworzenia ram prawnych dostrzegał, że świadczenie pocztowej usługi powszechnej może być 
dla operatora wyznaczonego (operatorów wyznaczonych) działalnością defi cytową, względnie 
rozpoczęcie świadczenia usługi może wymagać od operatora pocztowego znacznych nakładów 
fi nansowych. W związku z tym, kwestia fi nansowania pocztowej usługi powszechnej ma istotne 
znaczenie dla jej dostępności i przystępności cenowej. 

Dyrektywa pocztowa pozostawia również państwom członkowskim UE szeroką swobodę 
w zakresie fi nansowania pocztowej usługi powszechnej. W jej treści wymieniono zasadniczo cztery 
możliwe metody fi nansowania pocztowej usługi powszechnej (nie jest to jednak katalog pełny): 
1)  rekompensat z funduszy publicznych (fi nansowanie z budżetu państwa); 
2) mechanizm podziału kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych między 

operatorów świadczących usługi lub użytkowników (może on również zakładać co najmniej 
częściowe fi nansowanie przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszech-
nych oraz inne podmioty); 

3) metoda oparta na zamówieniach publicznych (przetarg na świadczenie pocztowej usługi 
powszechnej) oraz 

4) mechanizm pay-or-play, który polega na uzależnieniu udzielania zezwoleń operatorom świad-
czącym usługi do zakresu usług powszechnych, od zobowiązania do wniesienia składki do 
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funduszu kompensacyjnego (opłata licencyjna) lub od spełnienia obowiązku świadczenia 
usługi powszechnej (art. 7 ust. 3–4 dyrektywy pocztowej) (Salbert, 2018, s. 737–742).
Zgodnie z upp do świadczenia pocztowej usługi powszechnej na terytorium całego kraju 

wyznaczany jest tylko jeden operator pocztowy. Wyboru operatora wyznaczonego dokonuje 
w drodze konkursu Prezesa UKE (art. 71 ust. 1 upp). Konsekwencją przyjętego w upp modelu 
świadczenia pocztowej usługi powszechnej przez jednego operatora pocztowego jest sposób fi -
nansowania tych usług. Polski ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu dwóch modeli spośród 
wymienionych w dyrektywie pocztowej, tj. wykorzystanie mechanizmu dzielenia kosztu netto mię-
dzy uczestników rynku (fundusz kompensacyjny) oraz fi nansowanie z budżetu państwa. Nie bez 
znaczenia pozostaje fakt, że od samego początku liberalizacji rynku operatorem wyznaczonym 
jest nieprzerwanie Poczta Polska S.A. (na początku z mocy ustawy – w okresie przejściowym – 
a następnie wyłoniony przez Prezesa UKE), czyli były monopolista prawny na rynku pocztowym. 
W literaturze wskazuje się, że „liberalizacja rynku jest o tyle fi kcyjna, o ile wszystkie, poza jednym, 
podmioty obecne na rynku pocztowym działają w dowolnie przez siebie ukształtowanym modelu 
biznesowym, podczas gdy operator wyznaczony jest w sposób restrykcyjny ograniczony licznymi 
wymogami regulacyjnymi” (Rozbiecki i Rosiak, 2014, s. 26–27; podobnie Chołodecki i Popowska, 
2018, s. 19).

IV. Świadczenie telekomunikacyjnej usługi powszechnej 
i modele jej fi nansowania 

Dyrektywa 2018/1972 oraz DUP obliguje państwa członkowskie UE do zagwarantowania 
świadczenia telekomunikacyjnej usługi powszechnej. Analogicznie do przepisów dotyczących 
rynku pocztowego państwa członkowskie posiadają swobodę w zakresie zagwarantowania usługi 
powszechnej. Podobnie jak w dyrektywie pocztowej, ilość operatorów świadczących telekomu-
nikacyjną usługę powszechną oraz podział pomiędzy operatorów wyznaczonych pozostawiono 
w gestii państw członkowskich UE. W przeciwieństwie do rynku pocztowego na rynku telekomu-
nikacyjnym przewidziano jedynie dwa możliwe mechanizmy fi nansowania usługi powszechnej. 
W dyrektywie 2018/1972 utrzymano mechanizmy obowiązujące w DUP w postaci: 1) rekom-
pensowania z funduszy publicznych lub 2) dzielenia kosztu netto obowiązku świadczenia usłu-
gi powszechnej pomiędzy dostawców sieci i usług łączności elektronicznej (art. 90 dyrektywy 
2018/1972, art. 13 ust. 1 DUP). Na krajowym rynku telekomunikacyjnym ustawodawca krajowy 
przewidział w art. 97 upt drugi z mechanizmów, tj. dzielenie kosztu netto pomiędzy określonych 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do wpłat do funduszu kompensacyjnego 
(Piątek, 2013, s. 611). Analogicznie do przypadku rynku pocztowego w Polsce przyjęto rozwiązanie, 
że za świadczenie usług powszechnych odpowiedzialny jest jeden operator telekomunikacyjny 
(przedsiębiorca wyznaczony). 

Największą różnicą w zakresie regulacji prawnej świadczenia usługi powszechnej na rynku 
telekomunikacyjnym jest możliwość odstąpienia od wyznaczania przedsiębiorcy zobowiązanego 
do świadczenia usługi powszechnej (art. 81a ust. 1 upt). Prezes UKE nie musi wyznaczać przed-
siębiorcy do świadczenia telekomunikacyjnych usług powszechnych, jeżeli wyniki przeprowadzonej 
oceny dostępności jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wykażą, że którakolwiek 
z usług powszechnych nie jest dostępna lub świadczona z zachowaniem dobrej jakości i po 
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przystępnej cenie (art. 81a ust. 1 w zw. z art. 82 ust. 1 upt). W uzasadnieniu do projektu ustawy, 
która dodała omawiane przepisy do upt wskazano, że to na regulatorze rynku telekomunikacyj-
nego będzie ciążyło „uprawnienie do wyznaczenia takiego przedsiębiorcy, wyłącznie gdy zajdzie 
taka potrzeba, w szczególności biorąc pod uwagę faktyczne potrzeby użytkowników końcowych 
poszczególnych obszarów kraju (tj. gdy sam rynek na zasadzie samoregulacji i z poszanowaniem 
zasad skutecznej konkurencji nie realizuje usługi powszechnej)”14. Dotychczas przeprowadzone 
przez Prezesa UKE oceny i konsultacje wykazały, że nie ma potrzeby wyznaczania przedsiębiorcy 
zobowiązanego do świadczenia usługi powszechnej15. W oparciu o to rozwiązanie Prezes UKE 
począwszy od 2012 r. nie wyznacza przedsiębiorcy do świadczenia usługi powszechnej. 

V. Fundusz kompensacyjny
Punktem wyjścia dla dalszych rozważań jest wskazanie, że na obu analizowanych rynkach 

przewidziano możliwość rekompensaty (refi nansowania) jedynie w sytuacji niedochodowości 
(straty) świadczenia usługi powszechnej przez operatora wyznaczonego – określanego jako koszt 
netto. Strata spowodowana świadczeniem usługi powszechnej powstaje najczęściej ze względu 
na jej zakres, w ramach której operator wyznaczony zobowiązany jest do świadczenia niektó-
rych usług nieodpłatne albo po cenie nierekompensującej jej świadczenia z powodów taryfowych 
(Jurkowska i Skoczny, 2010, s. 180). Kolejnym potencjalnym powodem powstawania straty przy 
świadczeniu usługi powszechnej jest obowiązek jej przystępności cenowej oraz jej dostępności 
bez względu na lokalizację. Dotyczy to w szczególności świadczenia usługi na terenach słabo 
zaludnionych. 

W pierwszej kolejności niezbędne jest określenie pojęcia „niedochodowości” (straty). W usta-
wie z 29 września 1994 r. o rachunkowości16, pojęcie „kosztu” zestawiono z pojęciem „straty” 
rozumianej jako uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści eko-
nomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo 
zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego 
lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub 
właścicieli (art. 3 ust. 1 pkt 31 uor). 

Oba akty normatywne, upp i upt, posługują się wspólnym pojęciem „kosztu netto”. Ma ono 
jednak nieznacznie inne znaczenie w obu przywołanych aktach prawnych. Zgodnie z art. 106 
ust. 1 upp, kosztem netto jest różnica między uzasadnionym kosztem netto działalności operatora 
wyznaczonego objętego tym obowiązkiem a kosztem netto działalności tego samego operatora 
świadczącego usługi pocztowe, lecz nieobjętego obowiązkiem świadczenia usług powszechnych 
pomniejszoną o korzyści pośrednie związane ze świadczeniem usług powszechnych oraz korzyści 
wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu. Nieco 
inaczej pojęcie „kosztu netto” określa art. 95 ust. 2 upt, wskazując, że koszt netto świadczenia 
tej usługi dotyczy tylko kosztów, których przedsiębiorca wyznaczony nie poniósłby, gdyby nie 
miał obowiązku jej świadczenia. Należy podzielić więc pogląd wyrażony w doktrynie, że kosztem 
netto jest w istocie różnica pomiędzy kosztami, których można byłoby uniknąć i przychodami, 
14 Druk sejmowy nr 627 VII kadencji. 
15 Zob. Stan i ocena dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi powszechnej z lutego 2019 r. 
Pozyskano z: https://bip.uke.gov.pl/raporty/raport-o-usludze-powszechnej,24.html (20.03.2019).
16 Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j.) (dalej: uor)..
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które zostałyby utracone, gdyby obowiązek świadczenia usług powszechnych zostałby zniesiony 
(Rozbiecki i Rosiak, 2014, s. 29). 

Wystąpienie u operatora wyznaczonego kosztu netto powoduje, że tworzony jest fundusz 
kompensacyjny. Fundusz ten nie ma charakteru stałego (instytucjonalnego) i tworzony jest każ-
dorazowo w sytuacji wystąpienia w konkretnym roku sprawozdawczym (kalendarzowym) kosztu 
netto u operatora wyznaczonego. Z praktycznego punktu widzenia jest to rachunek bankowy 
prowadzony przez Prezesa UKE, na którym gromadzone są środki na pokrycie zweryfi kowanego 
(zatwierdzonego) kosztu netto, z którego to następnie przekazywane są środki na rzecz operatora 
wyznaczonego. 

To, co łączy oba instrumenty prawne to organ odpowiedzialny za jego stosowanie, którym 
jest Prezes UKE. Jego obowiązkiem jest zatwierdzenie, w formie decyzji administracyjnej, kosz-
tu netto przedstawionego przez operatora wyznaczonego. W obu omawianych aktach prawnych 
adresatowi przysługuje sądowadministracyjna kontrola takiej decyzji. Następnie, Prezes UKE 
ustala krąg przedsiębiorców zobowiązanych do wpłaty na fundusz kompensacyjny wraz z okre-
śleniem wysokości indywidualnych wpłaty przez każdego z przedsiębiorców. W przypadku nie-
zrealizowania obowiązku wpłaty przez przedsiębiorcę egzekucja należności odbywa się w trybie 
egzekucji administracyjnej. Kluczowy w regulacjach dotyczących funduszu kompensacyjnego jest 
podmiotowy zakres operatorów zobowiązanych do jego pokrycia. Co ważne dla niniejszych roz-
ważań, oba analizowane akty prawne zawierają niejednolite rozwiązania w tym zakresie. W pierw-
szej kolejności należy wskazać, że upt nie przewiduje partycypacji Skarbu Państwa w funduszu 
kompensacyjnym – całość obciąża uczestników rynku telekomunikacyjnego (przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych). Odmienna sytuacja występuje w upp, gdzie Skarb Państwa uczestniczy 
pomocniczo w dopłacie do funduszu kompensacyjnego wtedy, jeżeli suma udziałów w dopłacie 
jest niewystarczająca dla sfi nansowania kosztu netto (art. 108 ust. 1 pkt 2 upp). Należy przyjąć, 
że konsekwencją nieuczestnictwa Skarbu Państwa w dopłacie na rynku telekomunikacyjnym jest 
określenie bardzo szerokiego kręgu przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do 
pokrycia funduszu kompensacyjnego – bez względu na rodzaj i charakter prowadzonej działalno-
ści telekomunikacyjnej (Piątek, 2013, s. 612). Na rynku pocztowym przyjęto zupełnie odmienne 
rozwiązanie, w którym jedynie przedsiębiorcy świadczący usługi powszechne lub usługi wcho-
dzące w zakres usług powszechnych uczestniczą w dopłacie do funduszu kompensacyjnego 
(art. 108 ust. 2 upp). Takie rozwiązanie bardzo zawęża krąg przedsiębiorców uczestniczących 
w dopłacie. 

Kolejną różnicą jest wysokość uczestnictwa w dopłacie. Zgodnie z upt zobowiązanymi są 
przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których przychód z działalności telekomunikacyjnej w roku 
kalendarzowym, za który przysługuje dopłata, przekroczył 4 miliony zł (art. 97). W upp pułap ten 
wynosi jedynie 1 milion zł (art. 113 ust. 4). Kolejną różnicą jest maksymalna wysokość udziału 
operatora w dopłacie. W upp wynosi ona do 2% kwoty tych przychodów (art. 113 ust. 4) w upt 
jedynie do 1% przychodów (art. 98 ust. 2). 

Przekładając powyższe normy na sytuację na krajowym rynku pocztowym, należy wskazać, 
że w 2017 r. było 54 przedsiębiorców świadczących usługi wchodzące w zakres usług powszech-
nych. Ogółem na rynku pocztowym było 143 podmiotów, które prowadziły aktywną działalność 
w zakresie świadczenia usług pocztowych (w rejestrze operatorów pocztowych prowadzonym 
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przez Prezesa UKE na koniec 2017 r. znajdowało się 280 podmiotów)17. Co istotne najważ-
niejszą rolę na rynku pocztowym w 2017 r. w Polsce nadal odgrywała Poczta Polska S.A., uzy-
skując 83,8% udziału w wolumenie ogółem usług na rynku i 4810,3 mln zł przychodu, co daje 
łącznie 57,1% udziału w przychodach ogółem na rynku pocztowym. W latach 2014–2015 Poczta 
Polska S.A. podała, że nie uzyskała straty netto na działalności usług powszechnych. W tym za-
kresie należy pomocniczo odnieść się do roku 2013, za który operator wyznaczony wykazał koszt 
netto. Zgodnie z symulacją18 przeprowadzoną przez L. Borowca, poziom rekompensaty wyniesie 
za ten rok 95,1 mln zł, z czego udział Poczty Polskiej S.A. w funduszu kompensacyjnym wyniesie 
aż 84,6 mln zł, tj. 89% całej kwoty. Pozostali operatorzy pokryją jedynie 4,4 mln zł, co daje 4,6%, 
Skarb Państwa zaś 6,1 mln zł, co daje 6,4% (Borowiec, 2017, s. 46). 

Na krajowym rynku telekomunikacyjnym w 2010 r. dopłata dla operatora wyznaczone-
go do świadczenia usługi powszechnej – Orange Polska S.A. z tytułu kosztu netto wyniosła 
51 410 495,71 zł (co istotne Orange Polska S.A. wnioskowała o kwotę pięć razy większą, 
tj. 269 436 354,80 zł). Zobowiązanych przez Prezesa UKE do wpłaty zostało 117 przedsiębior-
ców w wysokości 0,1237592998%19. Co istotne w 2018 roku dokonano wpłaty na rzecz operatora 
wyznaczonego za świadczenie usługi powszechnej w latach 2008–2010. Tak długi okres spowo-
dowany był trwającą procedurą administracyjną i sądowoadministracyjną związaną z ustaleniem 
ostatecznej kwoty dopłaty. 

VI. Wnioski
Odpowiadając na postawione na wstępie niniejszego artykułu pytania, należy wskazać, że 

fundusz kompensacyjny uregulowany w obu badanych aktach normatywnych jest instrumentem 
regulacyjnym Prezesa UKE, którego celem jest fi nansowanie usług powszechnych w przypadku 
ich niedochodowości (wystąpienia kosztu netto). Należy uznać publicznoprawny charakter obo-
wiązku podmiotów zobowiązanych do wpłaty do funduszu kompensacyjnego jako daninę publiczną. 

Wskazane istotne różnice pomiędzy oboma funduszami kompensacyjnymi nie znajdują 
dostatecznego uzasadnienia, biorąc pod uwagę cel ich ustanowienia. Szczególnie wyraźnie za-
znacza się to na rynku pocztowym, na którym, w przeciwieństwie do rynku telekomunikacyjnego, 
nie przewidziano możliwości realizacji usługi powszechnej siłami rynku, tj. bez wyznaczania kon-
kretnego operatora. W ocenie Autora kształt normatywny funduszu kompensacyjnego w upp nie 
sprzyja obecnie zgłaszaniu (generowaniu) kosztu netto przez operatora wyznaczonego, ponieważ 
w większości operator ten musi fi nansować go ze środków własnych. Udział pozostałych opera-
torów pocztowych zobowiązanych do dopłaty jest bardzo niewielki. W związku z tym, na rynku 
pocztowym winno się (de lege ferenda) rozszerzyć, analogicznie do rynku telekomunikacyjnego, 
udział o pozostałych operatorów pocztowych zobowiązanych do partycypowania w funduszu 
kompensacyjnym. Obciążanie jedynie podmiotów działających w segmencie usług powszechnych 
uznać należy za antykonkurencyjne (dyskryminujące).

W ocenie Autora świadczenie usług powszechnych winno być w całości fi nansowane z bu-
dżetu państwa (Visco-Comandini, 2018, s. 117). Wynika to z charakteru usług powszechnych 
17 Raport o stanie rynku pocztowego w 2017 roku. Urząd Komunikacji Elektronicznej, 2018.
18 Do dnia opublikowania niniejszego tekstu nie było jeszcze prawomocnej decyzji Prezesa UKE w tym przedmiocie.
19 Sprawozdanie z końcowych wyników ustaleń w sprawie Dopłaty 2010. Urząd Komunikacji Elektronicznej, 22.08.2018 r. zamieszczone na https://
bip.uke.gov.pl.
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– to państwo decyduje o zakresie tychże usług, ich częstotliwości i jakości. W obecnym kształcie 
normatywnym, szczególnie na rynku pocztowym, zakres świadczenia usługi powszechnej jest 
niezwykle drobiazgowy. Tym samym obciążanie podmiotu obowiązanego do świadczenia usług 
powszechnych (operatora wyznaczonego) do partycypowania na tych samych zasadach co inni 
operatorzy należy uznać za nadmierne obciążenie. Szczególnie rażące może to być w sytuacji 
przymusowego wyznaczenia podmiotu do świadczenia usług powszechnych. 

Na marginesie niniejszych rozważań krytyce należy poddać czas trwania postępowania do-
tyczącego ustalenia i wypłaty operatorowi wyznaczonemu dopłaty z funduszu kompensacyjnego 
z tytułu kosztu netto. Jednocześnie, ustawodawca nie uwzględnił takiego kosztu, jaki operator 
wyznaczony musi ponieść z tytułu oczekiwania na realny zwrot fi nansowy. Jak przedstawiono to 
powyżej, zarówno na rynku telekomunikacyjnym, jak i pocztowym może to wynosić nawet kilka lat.
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Streszczenie 
Celem strategii jednolitego rynku cyfrowego jest zwiększenie udziału e-commerce w całkowi-
tym PKB Unii. Za jedną z największych przeszkód dla rozwoju handlu e-commerce w całej Unii 
Europejskiej zostały uznane wysokie ceny i niedogodności transgranicznej dostawy przesyłek. 
W związku z tym od 2016 r. Komisja Europejska prowadziła prace nad opracowaniem rozporzą-
dzenia mającego na celu zwiększenie przejrzystości cenowej i wzmocnienie nadzoru regulacyjnego 
nad usługami transgranicznego dostarczania przesyłek, w sposób umożliwiający konsumentom 
i detalistom korzystanie z niższych cen dostaw i dogodnych opcji zwrotu przesyłek. Przepisy roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w spra-
wie transgranicznych usług doręczania paczek (Dz. Urz. L 112 z 02.05.2018) wprowadziły m.in. 
zwiększone wymagania raportowania dla operatorów biorących udział w procesie doręczania 
przesyłek transgranicznych, które mają umożliwić krajowym organom regulacyjnym bardziej efek-
tywne monitorowanie rynku takich przesyłek w celu lepszej identyfi kacji potencjalnych trudności 
w jego funkcjonowaniu oraz procedurę i kryteria oceny przez krajowe organy regulacyjne stopnia 
przystępności cen za usługi. 
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I. Uwagi wstępne
Celem opracowania jest ukazanie nowego instrumentu prawno-administracyjnego ochrony 

konkurencji i konsumentów przysługującego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (da-
lej: Prezes UKE) na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 
z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (Dz. Urz. L 112 
z 02.05.2018) (dalej: rozporządzenie 2018/644).

W jego ramach starano się udowodnić tezę: nowy instrument przysługujący Prezesowi UKE 
– ocena opłat – nie zmienia instrumentarium już przysługującego temu organowi na gruncie obo-
wiązujących przepisów.

Główną płaszczyzną prowadzonych rozważań są przepisy prawa, w szczególności rozpo-
rządzenia 2018/644 oraz Komunikatu Komisji z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wytycznych 
dla krajowych organów regulacyjnych dotyczących przejrzystości i oceny stawek opłat za trans-
graniczne dostawy paczek na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/644 i rozporządzenia wyko-
nawczego Komisji (UE) 2018/1263 COM(2018) 838 fi nal.

Analizie poddano również opracowania i monografi e naukowe. W opracowaniu zostały za-
stosowane metody: dogmatyczno-prawna oraz analityczno-syntetyczna.

II. Nadzór regulacyjny
Na koniec 2017 roku łączna wartość polskiego rynku usług pocztowych wyniosła 8 418,6 mln zł. 

W stosunku do roku poprzedniego łączna suma przychodów z usług pocztowych operatorów dzia-
łających na polskim rynku wzrosła o 764,4 mln zł, co przełożyło się na 10% roczną stopę wzrostu, 
ponad dwukrotnie przewyższającą stopę wzrostu PKB całej polskiej gospodarki w 2017 r. Należy 
podkreślić, że na przestrzeni 2017 r. operatorzy zanotowali rozwój we wszystkich głównych kate-
goriach produktowych. Największy wpływ na to fenomenalne powiększenie wartości rynku miało 
zwiększenie przychodów z przesyłek kurierskich oraz przesyłek listowych. Ten dynamiczny wzrost 
przychodów z usług kurierskich napędzany był już kolejny rok wciąż rosnącymi wolumenami prze-
syłek zawierających towary nabywane przez konsumentów w transakcjach handlu e-commerce1. 
Prowadzi to do pytania, czy instrumenty regulacyjne przysługujące Prezesowi UKE są wystarcza-
jące przy aktualnym poziomie rozwoju rynku? 

Prezesowi UKE na gruncie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2018, 
poz. 2188) przysługiwały i nadal przysługują następujące środki w zakresie wykrywania i zwal-
czania praktyk monopolitycznych: uprawnienie do kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz 
postanowień z zakresu działalności pocztowej oraz prawo nakładania kar pieniężnych na ope-
ratorów. Zgodnie z art. 122 prawa pocztowego Prezes UKE jest uprawniony i jednocześnie obo-
wiązany do sprawowania kontroli działalności pocztowej m.in. wykonywanej na podstawie ustawy 
(por. Domagała, 2016). Przy czym, w ramach postępowania kontrolnego pracownikom UKE przy-
sługuje, po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu, wydanego przez Prezesa UKE pi-
semnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, prawo do związanego z zakresem kontroli: 
dostępu do materiałów, dokumentów i danych podlegających kontroli, a także sporządzania ich 
kopii. Jednocześnie na kontrolowanym ciąży obowiązek udostępnienia wszelkich potrzebnych 
1 Raport o stanie rynku pocztowego w 2017 roku, UKE. Pozyskano z: https://uke.gov.pl/download/…/raport_o_stanie_rynku_pocztowego_w_2017_roku.pdf 
(12.02.2019).
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dokumentów. W związku z tym, zdaniem autorki, nie ma potrzeby dodatkowo wzmacniać nadzoru 
regulacyjnego, gdyż Prezes UKE może pozyskać wszelkie potrzebne dane w ramach wskazane-
go postępowania kontrolnego.

Należy również podkreślić, że zgodnie z przepisami art. 43 prawa pocztowego na Prezesie UKE 
ciąży obowiązek przedkładania ministrowi właściwemu do spraw łączności raportu o stanie rynku 
pocztowego za rok ubiegły łącznie z wynikami kontroli działalności pocztowej w terminie do dnia 
31 maja każdego roku. Raport jest sporządzany przede wszystkim na podstawie sprawozdania 
z działalności pocztowej za dany rok, które operator ma obowiązek składać Prezesowi UKE 
w terminie do dnia 31 marca danego roku. W sprawozdaniu zamieszcza się m.in. informacje do-
tyczące: sprzedaży usług pocztowych w ujęciu ilościowym i wartościowym w podziale na: usługi 
powszechne, usługi wchodzące w zakres usług powszechnych, przesyłki kurierskie, inne usługi 
pocztowe, koniecznym załącznikiem do przedkładanych informacji jest cennik usług pocztowych. 

Zaznaczenia wymaga również kwestia, że Prezes UKE zawsze może zwrócić się z zapy-
taniem do danego operatora odnośnie do cennika danej usługi oraz wezwać go do wyjaśnień. 

III. Obowiązki operatorów pocztowych
Od 2016 roku Komisja Europejska prowadziła prace nad opracowaniem rozporządzenia 

mającego na celu zwiększenie przejrzystości cenowej i wzmocnienie nadzoru regulacyjnego 
nad usługami transgranicznego dostarczania przesyłek, w sposób umożliwiający konsumentom 
i detalistom korzystanie z niższych cen dostaw i dogodnych opcji zwrotu przesyłek. Przepisy roz-
porządzenia 2018/644 wprowadziły też nowy instrument przysługujący Prezesowi UKE – ocenę 
opłat – który wiąże się z nowymi szczegółowymi obowiązkami informacyjnymi operatorów pocz-
towych. Należy zauważyć, że na przestrzeni lat wszelkie opracowania traktowały o zagadnieniu 
instrumentów antykonkurencyjnych w sposób jedynie cząstkowy (zob. np.: Kosikowski, 2010; 
Olszewski, 2013; Pawłowski, 2012; Strzyczkowski, 2011; Kohutek, 2012; Sylwestrzak, 2012; 
Bolecki, Drozd i Famirska, 2011). Dlatego w artykule skupiono się głównie na analizie przepisów.

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia 2018/644 operatorzy świadczący usługi doręczania paczek są 
obowiązani przekazywać krajowemu organowi regulacyjnemu w państwie członkowskim, w którym 
prowadzą działalność dwa rodzaje informacji, chyba że krajowy organ regulacyjny zwrócił się już 
o nie i je otrzymał. Należy zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu, który wyraźnie wskazuje, 
że obowiązki informacyjne ciążą na wszystkich operatorach świadczących takie usługi. Pierwszą 
grupę stanowią informacje dotyczące przedsiębiorcy, które operator przekazuje tylko raz. Są to 
m.in. takie informacje, jak: nazwa operatora, status prawny i forma prawna, numer identyfi kacji 
podatkowej VAT, adres miejsca prowadzenia działalności. Przy czym, operatorzy świadczący 
usługi doręczania paczek w terminie 30 dni powiadamiają krajowy organ regulacyjny o wszelkich 
zmianach dotyczących wskazanych informacji (art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2018/644). 

Drugą grupę stanowią informacje o działalności operatora, które operatorzy przekazują 
krajowemu organowi regulacyjnemu raz do roku w terminie dnia 30 czerwca każdego roku ka-
lendarzowego. Wskazane informacje obejmują m.in.: wielkość rocznego obrotu w ramach usług 
doręczania paczek, liczbę osób zatrudnionych przez nich w poprzednim roku kalendarzowym, 
uczestniczących w świadczeniu tych usług czy liczbę paczek obsłużonych w poprzednim roku 
kalendarzowym w państwie członkowskim.
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Kolejnym obowiązkiem nałożonym na operatorów świadczących transgraniczne usługi 
doręczania paczek jest obowiązek przekazania publicznych cenników opłat za doręczenie po-
jedynczych przesyłek pocztowych niebędących przesyłkami z korespondencją należących do 
kategorii kreślonych w załączniku do rozporządzenia 2018/644. Operatorzy w terminie do dnia 
31 stycznia każdego roku kalendarzowego przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu pań-
stwa członkowskiego, w którym prowadzą działalność, obowiązujące w dniu 1 stycznia każdego 
roku kalendarzowego publiczne cenniki opłat za doręczenie wskazanych przesyłek. Z obowiązku 
tego są zwolnieni operatorzy korzystający z wyłączeń określonych w art. 4 ust. 6 i 7 rozporzą-
dzenia 2018/644. Krajowe organy regulacyjne przekazują Komisji Europejskiej publiczne cenniki 
opłat uzyskane od operatorów nie później niż dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego. Przy 
czym, jak wskazuje normodawca powinny to czynić niezwłocznie. Dane te są publikowane na 
specjalnej stronie internetowej najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego (art. 5 
rozporządzenia 2018/644). 

IV. Nadzór regulacyjny związany z usługami doręczania paczek
Przepisy art. 6 rozporządzenia 2018/644 rozszerzają katalog instrumentów przysługujących 

Prezesowi UKE na rynku pocztowym o ocenę opłat za transgraniczną dostawę pojedynczej paczki 
oraz formułują wymóg wcześniejszego wskazania opłat, które powinny zostać poddane ocenie. Na 
podstawie publicznych cenników opłat, w odniesieniu do każdej pojedynczej przesyłki pocztowej 
wymienionej w załączniku do rozporządzenia 2018/644, Prezes UKE wskazuje opłaty za trans-
graniczne dostawy paczek stosowane przez operatora świadczącego usługi doręczania paczek 
pochodzącego z Polski, które podlegają obowiązkowi świadczenia usługi powszechnej i które 
Prezes UKE obiektywnie uznaje za wymagające oceny. Wspomniane transgraniczne stawki opłat 
Prezes UKE obiektywnie ocenia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 dyrektywy 97/67/WE, 
w celu wskazania stawek, które uznaje za nadmiernie wysokie. Zgodnie z przywołanym artykułem, 
dotyczącym zasad taryfowych organ regulacyjny kieruje się zasadami: 
– przystępności cen i zapewnienia wszystkim użytkownikom, niezależnie od położenia geogra-

fi cznego i z uwzględnieniem specyfi cznych warunków krajowych, dostępu do świadczonych 
usług;

– zorientowania cen na koszty, które stanowią zachętę do efektywnego świadczenia usług 
powszechnych;

– przejrzystości i niedyskryminacji (por. Zielińska, 2008). 
W dniu 18 grudnia 2018 r. Komisja wydała Komunikat w sprawie wytycznych dla krajowych 

organów regulacyjnych dotyczących przejrzystości i oceny stawek opłat za transgraniczne dostawy 
paczek na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/644 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
2018/1263 COM(2018) 838 fi nal (dalej: Komunikat), w którym odniosła się do wszystkich kryteriów 
wskazanych w art. 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2018/644. Komunikat zawiera wytyczne dotyczące 
stosowania formularzy określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1263 
określającym formularz do celów przekazywan ia informacji przez operatorów świadczących usługi 
doręczania paczek (na podstawie art. 4 rozporządzenia) oraz przekazywania Komisji informacji 
zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia w ramach uruchomionej w tym celu elektronicznej bazy 
danych. W Komunikacie określono także wytyczne dotyczące metodyki, którą należy stosować 
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w odniesieniu do elementów wykorzystywanych do oceny stawek opłat za transgraniczną dostawę 
pojedynczej paczki przewidzianej w art. 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2018/644. Komunikat 
zawiera również wytyczne dotyczące obiektywnego mechanizmu fi ltrującego przed oceną, słu-
żącego do wskazania stawek opłat, które zostaną poddane ocenie.

Wytyczne dotyczą wewnętrznej sfery działania aparatu administracyjnego (Hoff, 1987) 
w związku z tym, przepisy art. 6 rozporządzenia 2018/644 należy analizować przez pryzmat ich 
treści, aby pełniej ukazać działania podejmowane przez Prezesa UKE. Zgodnie z Komunikatem, 
aby zminimalizować obciążenie administracyjne nałożone na krajowe organy regulacyjne i ope-
ratorów świadczących usługi doręczania paczek w rozporządzeniu 2018/644 zaproponowano, by 
informacje, które należy zgłosić, były przekazywane elektronicznie. W tym celu Komisja opracowała 
aplikację internetową skierowaną do krajowych organów regulacyjnych, za pomocą której orga-
ny te mogą przesyłać Komisji informacje na podstawie art. 5 ust. 2 rozporządzenia. Dodatkowo 
aplikacja ta, aby wspomóc krajowe organy regulacyjne w gromadzeniu tych informacji od opera-
torów, posiada również funkcję przekazywania informacji otrzymanych od operatorów krajowym 
organom regulacyjnym. W ramach aplikacji funkcjonują dwa moduły: 
– służący przekazywaniu danych na podstawie art. 5 ust. 1, który umożliwia operatorom świad-

czącym usługi doręczania paczek (w tym operatorom świadczącym usługę powszechną) 
przekazywanie krajowemu organowi regulacyjnemu publicznych cenników opłat za oferowane 
przez nich usługi wchodzące w zakres 15 kategorii określonych w załączniku do rozporzą-
dzenia 2018/644;

– służący do przekazywania danych na podstawie art. 5 ust. 2, który umożliwia krajowemu 
organowi regulacyjnemu przesyłanie danych do Komisji; każdy krajowy organ regulacyjny 
może sprawdzić i zatwierdzić otrzymane dane przed przekazaniem ich Komisji2.
W Komunikacie opisano również mechanizm fi ltrujący, korespondujący z wymogiem wcześ-

niejszego wskazania opłat, które powinny zostać poddane ocenie sformułowanym w art. 6 ust. 1 
rozporządzenia 2018/644. Celem tego mechanizmu jest zmniejszenie obciążenia administracyj-
nego nakładanego na krajowe organy regulacyjne i operatorów świadczących usługi doręczania 
paczek objętych obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej, poprzez ukierunkowanie oceny 
przeprowadzanej na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2018/644 na ograniczoną liczbę 
stawek opłat. Stosowanie mechanizmu fi ltrującego przed oceną ma również na celu uwzględ-
nienie zasadę proporcjonalności. Mechanizmu nie należy jednakże stosować w celu zastąpienia 
lub powielenia procesu dogłębnej oceny przewidzianej w art. 6 ust. 2 i 3. Ponadto, mechanizmu 
fi ltrującego w żadnym razie nie należy stosować w celu wydania opinii czy opłaty są „nadmiernie 
wysokie”, ponieważ można ją wydać jedynie po zakończeniu oceny przeprowadzonej na pod-
stawie art. 6 ust. 2 i 3. Mechanizm ten powinien być stosowany w celu dostarczenia, do czasu 
przeprowadzenia bardziej kompleksowej oceny, obiektywnych wskaźników służących wskazaniu 
rodzaju stawek, które można z łatwością ustalić na podstawie informacji, jakie można uzyskać 
zgodnie z art. 5 oraz mogą być nadmiernie wysokie.

2 Komunikat Komisji z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wytycznych dla krajowych organów regulacyjnych dotyczących przejrzystości i oceny stawek opłat za 
transgraniczne dostawy paczek na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/644 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1263 COM(2018) 838 
fi nal, s. 3 i n.
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Mechanizm ten nie jest oparty na kosztach (ani zastępczych wskaźnikach kosztów), które 
stanowią część procesu oceny. Jak wskazano w Komunikacie, aby porównanie było prawdziwe 
i rzetelne, stawki opłat w aplikacji Komisji należy skorygować zgodnie z parytetami siły nabywczej 
określonymi przez Eurostat. Ponadto, w celu złagodzenia sztywności wynikającej ze stałej stawki 
procentowej w odniesieniu do każdej kategorii należy ustalić przedział wynoszący między 25 a 5% 
najwyższej stawki opłaty – w pierwszych 2 latach, rozpoczynając od najwyższej stawki procento-
wej (tj. 25%) i stopniowo ją obniżając. Następnie – w drodze ścisłej współpracy między Komisją 
a krajowymi organami regulacyjnymi i Europejską Grupą Regulacji Rynku Usług Pocztowych – 
należy ustalić stawkę procentową, którą należy uwzględnić w tym mechanizmie3.

W art. 6 ust. 2 rozporządzenia 2018/644 określono, że Prezes UKE w ocenie stawek opłat 
za transgraniczne dostawy paczek uwzględnia w szczególności następujące elementy:
1) krajowe i inne odnośne stawki opłat za porównywalne usługi doręczania paczek w państwie 

członkowskim nadania i w państwie członkowskim przeznaczenia. W Komunikacie bardzo 
szczegółowo określono metodykę w odniesieniu do realizacji tego elementu, należy podkreślić, 
że jeśli w wynikach oceny wystąpią znaczne różnice między stawką opłat poddaną ocenie 
a sumą opłat krajowych lub porównywalnymi zagranicznymi stawkami opłat, podstawowe 
znaczenie będzie miało w szczególności przeprowadzenie oceny odpowiednich ponoszonych 
kosztów usług poddanych ocenie4;

2) zastosowanie jednolitej stawki opłat do co najmniej dwóch państw członkowskich. Jak wska-
zano w Komunikacie, treść rozporządzenia 2018/644 dotyczy faktu, że jednolite stawki opłat 
za transgraniczne doręczanie paczek do przynajmniej dwóch państw członkowskich mogą 
mieć znaczenie dla ochrony spójności regionalnej i społecznej. Dlatego krajowe organy re-
gulacyjne powinny uwzględnić fakt, że koszt konkretnej usługi (tj. koszt bazowy przesyłki 
pocztowej wysłanej w określone miejsce przeznaczenia) może w uzasadniony sposób róż-
nić się od stawki opłat za usługę. W związku z tym, takich przypadkach ma miejsce pewne 
uśrednienie obejmujące różne miejsca przeznaczenia, a zatem przesyłki o odmiennych 
strukturach kosztów5;

3) wielkość dwustronnych obrotów, szczególne koszty transportu lub obsługi, inne stosowne 
koszty i normy jakości usług. Początkowym (i być może głównym) źródłem istotnych informa-
cji w tym zakresie powinien być system księgowania kosztów stosowany przez operatorów 
świadczących usługę powszechną, który ustanowiono zgodnie z art. 14 dyrektywy w sprawie 
usług pocztowych (zawierający na przykład informacje na temat obrotów i kosztów na usługę). 
Następnie informacje o kosztach będą porównywalne z usługami wymienionymi w załączniku 
do rozporządzenia 2018/644 tylko wówczas, gdy informacje o kosztach zostaną przedsta-
wione w podziale na poszczególne produkty i będą rozliczane oddzielnie. W Komunikacie 
wskazano również, jak należy interpretować „inne koszty”, które należy uwzględnić. Z prze-
pisów przyjętych przez Światowy Związek Pocztowy wynika, że termin „opłaty końcowe” 
obejmuje zarówno koszty końcowe (mające zastosowanie do przesyłek listowych), jak i koń-
cowe udziały lądowe (mające zastosowanie do paczek). Pod tym względem na operatorów 

3 Ibidem, s. 5.
4 Ibidem, s. 7.
5 Ibidem, s. 8.



4949 Elżbieta Małecka            Obowiązki operatorów pocztowych oraz instrumenty przysługujące Prezesowi UKE w zakresie…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 3(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.8.3

świadczących usługi doręczania paczek należy nałożyć wymóg przekazywania krajowemu 
organowi regulacyjnemu informacji na temat poszczególnych opłat końcowych wchodzących 
w skład opłaty podlegającej ocenie. Ponadto mogą istnieć inne koszty właściwe dla okre-
ślonej (dwustronnej) trasy, które mogą być istotne. Takie koszty mogą wynikać z doręczania 
w rejonach wyspiarskich bądź obszarach słabo zaludnionych lub górzystych6.

4)  możliwy wpływ obowiązujących transgranicznych stawek opłat na osoby fi zyczne oraz małe 
i średnie przedsiębiorstwa korzystające z omawianych usług, w tym znajdujące się na odda-
lonych lub słabo zaludnionych obszarach, oraz na użytkowników indywidualnych będących 
osobami niepełnosprawnymi lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej, w miarę 
możliwości bez niepotrzebnego ich obciążania (art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2018/644). 
W Komunikacie określono, że ocenę możliwego wpływu transgranicznych stawek opłat pod-
legających ocenie należy dokonać z perspektywy użytkownika (w szczególności z punktu 
widzenia dostępności i przystępności cenowej). Przy czym, wpływ takich stawek opłat nie 
powinien być jedynie hipotetyczny. Powinny istnieć powody (np. badania), aby sądzić, że 
wspomniane stawki opłat mają rzeczywiście wpływ na użytkowników uważanych za szcze-
gólnie narażonych7.
Zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia 2018/644 w przypadku, gdy Prezes UKE uzna to za 

konieczne, może dodatkowo wziąć również pod uwagę w szczególności następujące kryteria: czy 
na mocy przepisów krajowych stawki opłat podlegają szczególnej regulacji cen oraz nadużywanie 
dominującej pozycji na rynku stwierdzone zgodnie z odnośnymi obowiązującymi przepisami. Pierwszy 
opcjonalny element, jaki Prezes UKE powinien wykorzystać, aby określić czy istnieje obiektywny 
powód, dla którego określono transgraniczną stawkę opłat jako potencjalnie nadmiernie wysoką, 
stanowią informacje zgromadzone w procesie regulowania stawek opłat8. Drugim opcjonalnym 
elementem, który krajowy organ regulacyjny może uwzględnić, są poprzednie działania w zakre-
sie egzekwowania przepisów dotyczących konkurencji. W Komunikacie został ukazany przykład 
przypadków, w których organ ochrony konkurencji ustalił w przeszłości, że operator świadczący 
usługę powszechną nadużył swojej dominującej pozycji na rynku przy dostarczaniu przesyłek za 
granicę. Jak wskazano, w celu przeprowadzenia oceny takie ustalenie dokonane przez organ 
ochrony konkurencji miałoby zastosowanie głównie w sytuacji, gdy nadużycie dominującej pozycji 
na rynku wiązałoby się z wykorzystywaniem użytkowników końcowych (np. poprzez narzucanie 
wygórowanych cen), a nie z wykluczeniem konkurenta (np. poprzez rażące zaniżanie cen lub 
zawężanie marży)9. Jest to dyskusyjny element oceny, gdyż niejako wprowadza system oparty 
na recydywie w procesie wydawania oceny. W ten sposób podmiot, który został raz ukarany za 
nadużywanie pozycji dominującej na rynku stale byłby „podejrzany” i obejmowany mechanizmem 
fi ltrującym, niezależnie od podejmowanych działań. 

Prezes UKE do celów dokonania oceny, jeżeli uzna to za niezbędne, żąda wszelkich istotnych 
dalszych dowodów w odniesieniu do stawek opłat, które są konieczne do przeprowadzenia oce-
ny. Dowody te przedstawia się Prezesowi UKE w terminie miesiąca od otrzymania wniosku wraz 

6 Ibidem, s. 9.
7 Ibidem, s. 10.
8 Ibidem.
9 Ibidem, s.11
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z uzasadnieniem stawek opłat podlegających ocenie (art. 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia 2018/644). 
Prezes UKE przedkłada Komisji Europejskiej swoją ocenę do dnia 30 czerwca danego roku ka-
lendarzowego oraz nieopatrzoną klauzulą poufności wersję tej oceny, którą Komisja niezwłocz-
nie publikuje. Normodawca zastrzegł, że powinno to nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od jej 
otrzymania (art. 6 ust. 7 i 8 rozporządzenia 2018/644).

V. Uwagi końcowe
Przeprowadzone rozważania potwierdzają postawioną na wstępie tezę: nowy instrument przy-

sługujący Prezesowi UKE – ocena opłat – nie zmienia instrumentarium już przysługującego temu 
organowi na gruncie obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2018/644 
w związku w art. 12 dyrektywy 97/67/WE Prezes UKE dokonuje oceny opłat również pod kątem 
niedyskryminacji, jednakże takiej oceny mógł dokonywać na gruncie obowiązujących przepisów, 
analizując informacje przekazywane przez operatorów w związku z realizacją obowiązków i upraw-
nień wypływających z art. 43 oraz 122 prawa pocztowego. Kwestię analizy przedstawionych przez 
operatorów danych należy również rozpatrywać przez pryzmat celów ustawy. Wspieranie konku-
rencji i zapobieganie praktykom monopolistycznym jest jednym z determinantów podejmowanych 
przez Prezesa UKE działań.

W związku z tym w ocenie autorki przepisy rozporządzenia 2018/644 nakładają na opera-
torów i organ dodatkowe obowiązki informacyjne, niemniej jednak nie wpłyną one znacząco na 
podejmowane przez Prezesa UKE działania związane z ochroną konkurencji, gdyż powielają już 
istniejące rozwiązania.
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zadośćuczynienia wymogowi wystawienia specjalnego interfejsu dostępowego w odniesieniu 
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I. Uwagi wstępne
Prawo usług płatniczych, w dobie niezwykle dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii, 

które wpływają również na rynek płatności, zyskuje coraz większe znaczenie w systemie prawa. 
Jednym z głównych elementów obszaru rynku fi nansowego, określanego obecnie jako fi ntech 
(skrót od fi nancial technology), cechującego się m.in. szczególnie wysokim stopniem innowacyj-
ności na rynku usług płatniczych, jest koncepcja tzw. otwartej bankowości1. Jej ramy prawne za-
warte zostały w dyrektywie PSD22. Akt ten implementowano do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o usługach płatniczych3 (dalej: uup). Fundamentem otwartej bankowości jest możliwość oferowa-
nia przez dostawców usług płatniczych opartych na dostępie do rachunku, prowadzonym przez 
dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy (account servicing payment services provider; dalej: 
ASPSP) (Korus, 2017, s. 81 i nast.). Podczas gdy coraz więcej uwagi poświęca się w praktyce 
i doktrynie usługom dostępu do informacji o rachunku płatniczym (account information services; 
dalej: AIS) oraz inicjowania transakcji płatniczej (payment initiation services, dalej: PIS), instytucja 
potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym (confi rmation of availability of funds; 
dalej: CAF) nie została jeszcze w sposób kompleksowy opisana. Celem niniejszego artykułu jest 
zatem dokonanie analizy prawnej wybranych aspektów ww. elementu koncepcji otwartej banko-
wości, również w świetle wątpliwości, które pojawiają się np. na tle komparatystycznym w relacji 
do usługi inicjowania transakcji płatniczej. Warto także podkreślić, że otwarta bankowość stanowi 
okazję do podjęcia próby jeszcze bardziej zdecydowanego przełamywania inercji w obszarze korzy-
stania z nowoczesnych usług płatniczych przez klientów, którzy niejednokrotnie pozostają niejako 
na marginesie dynamicznych zmian, dokonujących się obecnie na rynku fi nansowym (tutaj w ob-
szarze usług płatniczych). Warto w tym kontekście podkreślić choćby – jak się wydaje, nadal nie 
do końca wykorzystywany – potencjał dostawcy usług płatniczych, o którym mowa w art. 4 ust. 2 
pkt 5 uup, czyli Poczty Polskiej S.A. Z uwagi na specyfi kę działalności tego podmiotu (obejmuje on 
swoim zasięgiem terytorium niemal całej RP4), jest on w stanie wpływać na kształtowanie zwycza-
jów płatniczych wśród np. osób nadal nieubankowionych5 czy niekorzystających z nowoczesnych 
usług płatniczych. Otwarta bankowość i usługi płatnicze z nią związane mogą w odniesieniu do tej 
materii jawić się jako warta rozważenia i wdrożenia opcja biznesowa – wszak droga do rozpoczę-
cia działalności jako dostawca świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku (art. 2 pkt 4e 
uup; Account Information Service Provider; dalej: AISP), dostawca świadczący usługę inicjowania 
płatności (art. 2 pkt 4d uup; Payment Initiation Service Provider; dalej: PISP) czy wreszcie dostawca 
usług płatniczych wydający oparty na karcie instrument płatniczy (Card Based Payment Instrument 
Issuer; dalej: CBPII), wykorzystujący w swojej działalności np. procedurę CAF – pozostaje otwarta 
także dla ww. dostawcy usług płatniczych, czyli Poczty Polskiej S.A.

1 Obecnie nie istnieje w przepisach prawa powszechnie obowiązującego defi nicja legalna tego pojęcia. Można jednak przyjąć, że odnosi się ono do 
umożliwiania określonym podmiotom regulowanym innym niż banki opierania świadczonych usług na infrastrukturze dostarczanej przez te banki, w tym 
w szczególności obejmującej dostęp do danych klientów, w zakresie określonym przepisami prawa.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, 
zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE, Dz. Urz. 
UE L 337 z 23.12.2015 r., str. 335–127.
3 Dz.U. z 2017 r., poz. 2003, z późn. zm.
4 Według danych NBP ponad 7100 placówek Poczty Polskiej S.A. w 2017 r. oferowało usługi płatnicze. Zob. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/ob-
rot_bezgotowkowy/porownanie_UE_2017.pdf, s. 4.
5 Według danych NBP w 2017 r. stopień ubankowienia Polaków szacowano na ok. 87%. Zob. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/ocena/ocena
2018_1.pdf, s. 154.
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II. PSD i PSD2 jako inicjatywy prawodawcy unijnego mające na celu 
zwiększenie konkurencji na rynku usług płatniczych

Zanim jednak zostanie dokonana szczegółowa analiza procedury potwierdzania dostępności 
środków na rachunku płatniczym, wymaga wskazania, że zarówno nieobowiąz ująca już dyrektywa 
PSD6, jak i jej rewizja, czyli PSD2, wpisują się w działania prawodawcy unijnego związane z dą-
żeniem do harmonizacji unijnego rynku wewnętrznego, zogniskowane m.in. wokół zapewnienia 
odpowiedniego poziomu konkurencji, również w odniesieniu do poszczególnych segmentów rynku 
fi nansowego (Zalcewicz, 2011, s. 7). W literaturze wprost wskazuje się, że „celem przyjęcia dy-
rektywy PSD było ustanowienie na poziomie unijnym nowoczesnych i spójnych ram prawnych dla 
usług płatniczych mających zapewniać koordynację przepisów krajowych państw członkowskich 
UE dotyczących wymogów ostrożnościowych, dostępu nowych dostawców usług płatniczych do 
rynku (…)” (Zalcewicz, 2011, s. 7). Uchwalenie dyrektywy PSD, z jednej strony, miało zatem na 
celu lepsze zabezpieczenie interesów konsumentów, z drugiej zaś – poprawienie konkurencyjności 
różnych kategorii podmiotów prowadzących działalność na rynku usług płatniczych (Byrski, Magoń 
i Szaraniec, 2018, s. 93). W związku z realizacją ww. założeń, dyrektywa PSD po raz pierwszy 
wprowadziła do unijnego porządku prawnego nową kategorię podmiotów uprawnionych do świad-
czenia usług płatniczych, czyli instytucje płatnicze. Co istotne, działalność tej kategorii podmiotów 
– w założeniu mających stworzyć realną konkurencję w obszarze świadczenia usług płatniczych 
dla instytucji kredytowych, silnie ugruntowanych na rynku przed wejściem w życie dyrektywy PSD, 
czyli głównie banków (Pacak, 2014, rozważania dot. art. 4) – została maksymalnie zharmonizowa-
na, a ich działalność ma przebiegać na równych zasadach w każdym państwie członkowskim UE 
oraz EOG (Byrski, 2018, s. 19). PSD2 stanowi kontynuację ww. działań. Prawodawca unijny zde-
cydował, że katalog usług płatniczych, znany dotychczas z PSD, rozszerzono o usługi PIS oraz 
AIS. Jak słusznie wskazano w doktrynie, przedmiotową zmianę należy uznać za niewielki element 
rewizji PSD, jednak najistotniejszy (Byrski i Synowiec, 2017, s. 34). Prawo unijne na zasadzie 
ewolucji wprowadza bowiem na rynek usług płatniczych kolejne impulsy, mające w założeniu m.in. 
pobudzać konkurencję. Usługi PIS oraz AIS opierają się bowiem na dostępie do rachunków pro-
wadzonych do tej pory przez ASPSP, co w efekcie – jak wskazano – doprowadziło nierozerwalnie 
do wtłoczenia w ramy prawne nowych kategorii dostawców usług płatniczych. W motywie 68 pre-
ambuły do dyrektywy PSD2 prawodawca unijny wprost wskazuje, iż – mimo funkcjonowania na 
rynku instytucji płatniczych – jest świadomy dominującego w dalszym ciągu znaczenia instytucji 
kredytowych dla konsumentów w odniesieniu do dostępu do instrumentów płatniczych. W celu 
jednak dalszego przełamywania barier w tym obszarze przyjęto, że „wydawanie opartych na karcie 
instrumentów płatniczych przez dostawcę usług płatniczych – instytucję kredytową albo płatniczą 
– innego niż dostawca prowadzący rachunek klienta zapewniłoby większą konkurencję na rynku, 
a co za tym idzie – szerszy wybór i lepszą ofertę dla konsumentów”. W tym samym motywie wska-
zano, że w działalności nowego typu dostawcy usług płatniczych (CBPII, choć niewyodrębnionego 
wprost w katalogu tych dostawców w art. 3 PSD2 czy w defi nicjach art. 2 uup) istotną rolę może 
odgrywać procedura CAF. Warto zatem poddać bliższej analizie tę instytucję, związaną pośred-
nio z dalszym pobudzaniem konkurencji na rynku usług płatniczych, mającą – podobnie jak PIS 
6 Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego 
zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE, Dz. Urz. UE L 319 z 5.12.2007 r., str. 1–36.
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oraz AIS – przyczynić się do likwidowania nieuzasadnionej przewagi rynkowej znajdującej się 
dotychczas po stronie pewnej grupy podmiotów profesjonalnych (Kasiewicz, 2018, s. 120 i nast.), 
przez które należy w tym wypadku rozumieć przede wszystkim banki.

III. Brak ujęcia CAF w katalogu usług płatniczych
W pierwszej kolejności wymaga podkreślenia, że CAF nie jest usługą płatniczą (Korus, 

2017, s. 85). Procedura ta nie została bowiem ujęta przez prawodawcę unijnego, a w ślad za nim 
przez ustawodawcę polskiego, w enumeratywnym katalogu tych usług, określonych odpowiednio 
w Aneksie do PSD2 oraz art. 3 ust. 1 uup. Niezasadnym wydaje się zatem określanie CAF jako 
„usługi”, gdyż w uup „świadczeniu usług” należy przypisać szczególną, specyfi czną konotację 
znaczeniową, odnoszącą się stricte do katalo gu usług płatniczych7. Dodatkowo trudno uznać, 
że CAF jest „dostarczaniem usługi”, skoro jest to de facto element składowy powiązany z innymi 
usługami płatniczymi (wydawaniem instrumentów płatniczych, poleceniem zapłaty czy inicjowa-
niem transakcji płatniczych), będący realizacją zapytania o charakterze informacyjnym (udzielenia 
prostej odpowiedzi w związku z wystąpieniem ze stosownym wnioskiem przez jednego dostawcę 
w stosunku do innego8). Warto wskazać, że przepisy odnoszące się do przedmiotowej materii nie 
znalazły się w projekcie PSD2, pierwotnie zaprezentowanym w ramach tzw. pakietu płatności9 
przez KE w lipcu 2013 r. Dopiero w ramach dalszych etapów unijnego procesu legislacyjnego, 
tj. negocjacji projektu w Radzie Unii Europejskiej, uznano, że unormowanie tego rodzaju instytucji 
może przyczynić się do zwiększenia konkurencji na rynku, a także – w przypadku CBPII – pozwoli 
na lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym temu podmiotowi10. Procedura CAF nie została także 
wprost zdefi niowana w obu aktach. Nie zdecydowano się również na wyodrębnienie w defi nicjach 
osobnej kategorii dostawcy czy też podmiotu, który zamierza wydawać instrumenty płatnicze opar-
te na karcie płatniczej, choć w odniesieniu do podmiotów wykorzystujących ten model biznesowy 
w PSD2 – a w ślad za nim w uup – przyjęto określenie, jak wskazano, „dostawca usług płatni-
czych wydający instrumenty płatnicze oparte na karcie”. Mimo zatem braku formalnego zawar-
cia CBPII w defi nicjach oraz w zamkniętym katalogu dostawców usług płatniczych, nie powinno 
ulegać wątpliwości, że przeprowadzanie CAF może być rozważane w działalności prowadzonej 
wyłącznie przez dostawców usług płatniczych wymienionych odpowiednio w art. 1 ust. 1 PSD2 
oraz art. 4 ust. 2 uup, uprawnionych do wydawania instrumentów płatniczych  (opartych na kar-
cie płatniczej). Z uwagi na fakt, że możliwość przeprowadzania CAF została przez prawodawcę 
unijnego, a w ślad za nim ustawodawcę polskiego, ograniczona do CBPII, określony dostawca 
usług płatniczych, wskazany we właściwym katalogu i uprawniony do świadczenia usługi wska-
zanej w art. 3 ust. 1 pkt 4 uup, chcąc stosować procedurę CAF, będzie działał w tym wypadku 
w charakterze CBPII. Tego rodzaju dostawcę należy zakwalifi kować także jako dostawcę usług 
płatniczych będącego stroną trzecią (third party-provider, dalej: TPP), gdyż w sytuacji skorzy-
stania z CAF dochodzi do wykorzystania i oparcia się na dostępie do rachunku, prowadzonego 
przez ASPSP, analogicznie do przypadku PISP lub AISP, jednak nie mamy tutaj do czynienia ze 

 7 Nie licząc wyjątku w postaci „usług ściśle powiązanych ze świadczeniem usług płatniczych”, wskazanych np. w art. 74 ust. 1 pkt 1 uup.
 8 Vide dalsze uwagi w niniejszym artykule.
 9 Obok projektu PSD2 drugim elementem „pakietu płatności” był projekt rozporządzenia odnoszącego się do regulacji opłaty interchange w Unii 
Europejskiej.
10 Zob. szerzej treść motywu 67 w preambule do PSD2.
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świadczeniem usługi płatniczej. Warto podkreślić także, że CAF jako element transakcji płatniczej 
wykonywanej za pośrednictwem CBPII nie wiąże się z wykorzystywaniem indywidulanych danych 
uwierzytelniających zapewnianych przez ASPSP, tak jak ma to miejsce w przypadku usług PIS 
oraz AIS. CBPII będzie zobowiązany, wydając instrument płatniczy oparty na karcie płatniczej, 
do zapewniania użytkownikowi indywidualnych danych uwierzytelniających właściwych dla wy-
dawanego przez siebie instrumentu płatniczego. Ustawodawca nie przewidział także obowiązku 
prowadzenia specjalnego rejestru dla CBPII (tak jak ma to miejsce np. w przypadku dostawców 
świadczących usługę dostępu do informacji o rachunku płatniczym na podstawie art. 4 ust. 3 uup). 

IV. Istota oraz zakres przedmiotowy CAF
Przepisy regulujące CAF, czyli przede wszystkim art. 49a uup, stanowią niemal bezpośrednią 

transpozycję art. 65 PSD2, również normującego tę materię. Na podstawie ww. przepisów można 
zatem przyjąć, że istotą CAF jest potwierdzanie przez ASPSP dostępności środków na ra-
chunku płatniczym płatnika, niezbędnych do wykonania transakcji płatniczej zainicjowanej 
przez płatnika instrumentem płatniczym opartym na karcie płatniczej wydanym przez CBPII, 
powiązanym z rachunkiem prowadzonym dla płatnika (posiadacza rachunku) przez tego 
ASPSP (Korus, 2017, s. 85), w przypadku wystąpienia z wnioskiem o takie potwierdzenie 
przez CBPII. Przeprowadzenie CAF wymaga przy tym dostępności rachunku płatniczego płatnika 
on-line w momencie występowania z ww. wnioskiem, uprzedniego udzielenia zgody CBPII przez 
płatnika przed pierwszym wystąpieniem o przekazanie informacji w ramach CAF, a także wyrażenia 
zgody ASPSP na udzielanie przedmiotowej informacji (art. 49a ust. 1 pkt 1–3 uup). Z uwagi na fakt, 
że CAF dotyczy wyłącznie instrumentów płatniczych opartych na karcie (co wynika bezpośrednio 
z brzmienia art. 65 ust. 1 PSD2 oraz art. 49a ust. 1 uup), ustalając zakres przedmiotowy tej pro-
cedury warto w tym miejscu odwołać się do brzmienia art. 2 pkt 20 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange 
w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę11, czyli defi nicji „instru-
mentu płatniczego opartego na karcie”, przez który należy rozumieć dowolny instrument płatniczy, 
w tym kartę, telefon komórkowy, komputer lub dowolne inne urządzenie techniczne zawierające 
odpowiednią aplikację płatniczą, który umożliwia płatnikowi zainicjowanie transakcji płatniczej re-
alizowanej w oparciu o kartę, która nie jest poleceniem przelewu ani poleceniem zapłaty, zgodnie 
z defi nicją zawartą w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 260/201212. CAF per se nie dotyczy zatem 
polecenia przelewu oraz polecenia zapłaty. Jak słusznie zauważono w doktrynie, CAF – w przeci-
wieństwie do usług PIS oraz AIS – wymaga natomiast uprzedniego poinformowania ASPSP przez 
użytkownika o zamiarze wykorzystywania tej procedury przez wskazanego CBPII (Korus, 2017, 
s. 85). Warto także zasygnalizować pewne wątpliwości, mogące się pojawić w praktyce w związku 
z udzielaniem zgody ASPSP na przekazywanie przedmiotowej informacji w ramach CAF. Przepisy 
nie precyzują bowiem, czy takie oświadczenie ze strony płatnika (użytkownika) może mieć cha-
rakter generalny, obejmujący przyszłe transakcje płatnicze inicjowane instrumentami płatniczymi 
wydawanymi przez CBPII, czy też wymagane jest każdorazowe udzielenie zgody ASPSP wraz 

11 Rozporzą dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji 
płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015 r., str. 1–15).
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odnie-
sieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012 r., str. 22–37).
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z przekazywaniem informacji o upoważnieniu konkretnego CBPII. Wydaje się, że oświadczenie, 
w którym udzielona zostanie „generalna” zgoda ASPSP przez użytkownika na przeprowadzanie 
CAF przez różnych CBPII nie jest niezgodne z art. 49a uup. Wówczas przekazywanie informacji 
o uprawnionym CBPII miałoby charakter jedynie notyfi kacji. W razie wątpliwości wydaje się jed-
nak, że taką notyfi kację ASPSP może jednocześnie odczytywać jako zgodę na przeprowadzanie 
CAF w stosunku do danego, konkretnego CBPII. 

CBPII, podobnie jak pozostałe TPP, jest zobowiązany do uwierzytelnienia siebie wobec ASPSP 
zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/389 z dnia 
27 listopada 2017 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 
w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania 
klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji13 (zob. dalsze uwagi). 
Wymaga także wskazania, że CAF sprowadza się do udzielenia przez ASPSP odpowiedzi „tak” 
lub „nie” i nie może obejmować innych informacji, w tym podania salda rachunku płatnika (art. 49a 
ust. 3 uup). Niedozwolone jest ponadto, w związku z realizacją przedmiotowego wniosku, bloko-
wanie przez ASPSP środków pieniężnych na rachunku płatniczym płatnika (art. 49a ust. 4 uup). 
Procedura CAF nie ma również zastosowania w przypadku transakcji płatniczych zainicjowanych 
za pośrednictwem instrumentów płatniczych opartych na karcie płatniczej, na których jest prze-
chowywany pieniądz elektroniczny (art. 49a ust. 6 uup).

V. Model funkcjonowania dokonywania transakcji płatniczych 
z wykorzystaniem CAF w preambule do PSD2

Prawodawca unijny opisał jeden z modeli funkcjonowania CAF w motywach 67 oraz 68 do 
preambuły PSD2. Zasadniczym celem wprowadzenia do przepisów dyrektywy tej procedury, jak 
wskazywano w trakcie wyżej poczynionych rozważań, było zwiększenie konkurencji na rynku 
wydawców instrumentów płatniczych opartych na karcie, co ma zapewnić szerszy wybór oraz 
lepszą ofertę dla konsumentów. W motywie 67 wskazano, że przeprowadzan ie CAF ma pozwolić 
w zamyśle CBPII na zarządzanie i ograniczenie ryzyka kredytowego przez ten podmiot, szcze-
gólnie w przypadku transakcji płatniczej dokonywanej kartą debetową (wówczas co do zasady 
transakcja dokonywana jest do wysokości środków zgromadzonych na rachunku). Z kolei w mo-
tywie 68 wskazano na praktyczne elementy transakcji płatniczych z wykorzystaniem instrumentu 
płatniczego opartego na karcie i wydanego przez CBPII, oparte w pierwszej kole jności na prze-
prowadzeniu CAF oraz dokonanie, w jego rezultacie, dwóch transakcji płatniczych. Wymaga za-
tem podkreślenia, że immanentną częścią ewentualnego przeprowadzenia procedury CAF jest 
zainicjowanie transakcji płatniczej instrumentem płatniczym opartym na karcie przez płatnika, 
co nie budzi wątpliwości. Po uzyskaniu przez CBPII informacji od ASPSP właściwej informacji 
odnośnie do dostępności środków na rachunku typu „tak/nie” (co wiąże się oczywiście ze speł-
nieniem szeregu omawianych wyżej wymogów), prawodawca unijny sugeruje, że kolejnymi eta-
pami całej transakcji płatniczej z użyciem instrumentu płatniczego opartego na karcie, wydanego 
przez CBPII, powinno być dokonanie najpierw transakcji między CBPII a ASPSP prowadzącym 

13 Rozporząd zenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 
w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów 
komunikacji (Dz. Urz. UE L 69 z 13.03.2018 r., str. 23); dalej: RTS.
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rachunek akceptanta, a następnie kolejnej transakcji między ASPSP prowadzącym rachunek płat-
nika a tym CBPII (która ma być „zwykle” poleceniem zapłaty, co również sugeruje przyjęcie w tej 
kwestii innego możliwego rozwiązania). Jak podkreślono, obie transakcje „powinny być traktowane 
tak samo jak wszelkie inne równoważne transakcje”, co implikuje korzystanie z tych samych praw 
i podleganie tym samym obowiązkom, w szczególności w odniesieniu np. do uwierzytelniania czy 
ponoszenia odpowiedzialności wobec poszczególnych uczestników łańcucha płatności.

Warto w tym kontekście wskazać, że model transakcji płatniczej z wykorzystaniem CAF, opi-
sany przez prawodawcę unijnego w motywie 68, nie znajduje explicite odzwierciedlenia w treści 
przepisów PSD2 (tj. ani w art. 65, ani w innych postanowieniach tego aktu). Dodatkowo, taki rodzaj 
transakcji płatniczej, przeprowadzanej przez płatnika za pośrednictwem CBPII, powoduje, że płat-
nik jest de facto kredytowany przez tego dostawcę (co nie jest bez znaczenia przy dokonywaniu 
wielu transakcji przez płatnika na niewielkie kwoty, np. z autoryzacją offl ine14), a ponadto CBPII 
– mimo przeprowadzenia CAF – narażony jest na ryzyko braku środków na rachunku płatnika, 
gdyż CAF nie daje możliwości dokonania symultanicznej blokady na rachunku. W tym kontekście 
powstaje pytanie także o praktyczną stronę realizacji tej transakcji. Prawodawca unijny wskazuje 
bowiem, że do transakcji płatniczej z wykorzystaniem polecenia zapłaty będzie dochodzić mię-
dzy ASPSP prowadzącym rachunek płatnika a CBPII. Polecenie zapłaty inicjuje odbiorca (art. 3 
ust. 2 uup), którym w tym przypadku będzie CBPII. Złożenie zlecenia płatniczego przez odbiorcę 
wymaga jednak zgody płatnika. Powstaje zatem pytanie, czy można uznać, że zgoda na prze-
prowadzanie CAF na podstawie art. 49a uup, udzielana przez płatnika, jest jednocześnie zgodą 
na dokonanie polecenia zapłaty. Prawodawca unijny, przez wskazanie, że „transakcje powinny 
być traktowane tak samo jak wszelkie inne równoważne transakcje”, zdaje się eliminować taką 
możliwość. CBPII zatem, w przypadku CAF wykorzystywanego w modelu dokonywania transakcji 
opartego na sugestiach prawodawcy unijnego, powinien uzyskać zgodę od płatnika na dokonywanie 
polecenia zapłaty z jego rachunku w przypadku transakcji dokonywanej każdorazowo instrumen-
tem płatniczym opartym na karcie, wydanym przez tego CBPII, niezależnie od zgody wydawanej 
na przeprowadzania CAF. Należy jednak pamiętać, że taki model dokonywania transakcji również 
obarczony jest pewnym ryzykiem ze strony CBPII, gdyż jednym z elementów polecenia zapłaty 
jest możliwość odwołania zlecenia płatniczego przez płatnika, na podstawie którego dokonano tej 
transakcji (art. 51 ust. 3 uup), co może fi nalnie komplikować cały proces rozliczenia i rozrachunku 
transakcji. Treść motywu 68 należy interpretować zatem jako jeden z modeli biznesowych, w ra-
mach którego możliwe jest wykorzystywanie przez dostawców usług płatniczych CAF (prawodawca 
unijny przyjął zresztą, że użycie instrumentu opartego na karcie „często” spowoduje omówione 
wyżej skutki, co sugeruje dopuszczenie również innych możliwości w tej materii).

VI. CAF a usługa inicjowania transakcji płatniczej
Z kolei analiza treści art. 65 PSD2 oraz art. 49a uup nakazuje zastanowić się nad relacją 

tej procedury do PIS, abstrahując od możliwego modelu dokonywania transakcji płatniczych 

14 Powstaje zatem pytanie, czy w takiej sytuacji możliwe jest dokonywanie CAF. Transakcje dokonywane z autoryzacją offl ine charakteryzują się bowiem 
brakiem weryfi kacji środków na rachunku płatnika w chwili dokonywania tej transakcji, czyli bez udziału systemu bankowego (brak jest również blokady 
środków na rachunku). Terminal płatniczy nie przesyła więc zapytania autoryzacyjnego do banku, tak jak ma to miejsce w przypadku autoryzacji online. 
Sama transakcja (lub transakcje) rozliczana jest zbiorczo w określonym przedziale czasowym, np. po upływie kilku dni. Wydaje się, że przeprowadzanie 
CAF powodowałoby konieczność potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatnika, co per se oznacza konieczność przeprowadzania transakcji de 
facto on-line. Kwestia ta pozostaje jednak, jak się wydaje, elementem umowy między CBPII a płatnikiem oraz między CBPII a ASPSP (organizacją kartową). 
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z wykorzystaniem CAF, nakreślonego przez prawodawcę unijnego w motywie 68 preambuły 
do PSD2 i obarczonego potencjalnymi rodzajami ryzyka po stronie CBPII. Nie ulega wątpliwości, 
że w obu przypadkach, tj. CAF oraz PIS, dochodzi do skorzystania przez płatnika z pośredni-
ctwa podmiotu trzeciego w łańcuchu płatności w celu dokonania transakcji płatniczej, czyli rów-
nież jej zainicjowania. Zgodnie z art. 3 ust 5 uup, przez PIS należy rozumieć usługę polegającą 
właśnie na zainicjowaniu zlecenia płatniczego przez PISP, w tym oczywiście również za pomocą 
instrumentu płatniczego opartego na karcie płatniczej. Z kolei w art. 49a ust. 2 pkt 2 uup wprost 
stwierdzono, że CBPII może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie CAF w przypadku, gdy 
płatnik zainicjował transakcję płatniczą realizowaną w oparciu o kartę płatniczą na daną kwotę 
przy użyciu instrumentu płatniczego opartego na karcie. Jeżeli przyjęte zostanie, że jednym z ele-
mentów procesu inicjowania transakcji (szczególnie w ramach autoryzacji; Kokkola, 2010, s. 57) 
jest weryfi kacja dostępności środków na rachunku, to w tym kontekście powstaje szereg pytań, 
związanych z charakterem prawnym CAF w omawianym kontekście. 

Po pierwsze warto przeanalizować kwestię nierozerwalności CAF oraz PIS, jeśli CBPII zdecy-
duje o wykorzystywaniu innego modelu biznesowego (bez polecenia zapłaty), nakreślonego przez 
prawodawcę unijnego w preambule do PSD2. Wydaje się bowiem, że trudno uznać, iż możliwe 
jest w takiej sytuacji przeprowadzanie procedury CAF w oderwaniu od zainicjowania transakcji 
płatniczej (jak wskazano, na przyjęcie takiej interpretacji wskazuje wprost treść art. 49a ust. 2 pkt 
2 uup). W efekcie zatem uprawnionym wydaje się przyjęcie, że realizacja poszczególnych etapów 
PIS powoduje, iż dany dostawca będzie działał symultanicznie, w ramach tej samej transakcji 
na określonym jej etapie jako CBPII oraz jako PISP (o ile CBPII nie zdecyduje się np. na outso-
urcing w tej materii15). W przypadku wykorzystania CAF (wówczas dostawca działa jako CBPII) 
dochodzić będzie do podwójnego aktu potwierdzenia dostępności środków na rachunku (o ile 
oczywiście odpowiedź ASPSP w ramach CAF będzie pozytywna, w przeciwnym razie transakcja 
nie dojdzie bowiem do skutku i przesłanie zapytania w ramach PIS nie będzie już w ramach tej 
konkretnej transakcji konieczne ani zasadne). Procedura ta odbywa się bowiem na początkowym 
etapie PIS, po zainicjowaniu transakcji przez płatnika. Jak wskazano, wydaje się, że do potwier-
dzenia dostępności środków – po udzieleniu odpowiedzi „tak” przez ASPSP – powinno dojść rów-
nież bezpośrednio w ramach PIS (teoretycznie może zdarzyć się bowiem, że w czasie pomiędzy 
wykonaniem CAF a PIS środki na rachunku przestaną być dostępne, tak jak w przypadku prze-
prowadzenia CAF i następnie zlecenia polecenia zapłaty przez CBPII). W świetle powyższego 
zatem prawidłowe wydaje się przyjęcie, iż poprzez świadczenie usługi wydawania instrumentu 
płatniczego opartego na karcie płatniczej, powiązanego z rachunkiem płatniczym prowadzonym 
dla płatnika przez ASPSP, dany dostawca będzie działał w charakterze CBPII (np. PISP chcący 
poszerzyć swoje usługi o wydawanie kart płatniczych w celu np. zaoferowania programów lojal-
nościowych, zniżek itd.). W sytuacji, gdy dojdzie do zainicjowania transakcji ww. instrumentem 
przez płatnika oraz przeprowadzenia CAF, właściwym wydaje się przyjęcie, że na tym etapie 
dostawca nadal będzie działał jako CBPII. Jednak po uzyskaniu odpowiedzi od ASPSP, dalsze 
etapy składania zlecenia płatniczego (w tym blokada środków na rachunku) będą odbywały się 

15 Niestety ograniczone ramy niniejszej analizy nie pozwalają na jej pogłębienie w odniesienie do możliwości outsourcowania usługi PIS w odniesieniu 
do CBPII, jednak – w razie jej zasadności oraz dopuszczalności – może okazać się to ciekawa propozycja np. dla małych instytucji płatniczych. Szerzej 
na temat outsourcingu w działalności dostawców usług płatniczych; zob. Byrski, 2018.
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już w ramach świadczenia przez tego dostawcę usługi PIS, czyli będzie on działał w charakterze 
PISP (w tym kontekście powstaje pytanie o zasadność występowania z wnioskiem o CAF, skoro 
– jak wskazano – potwierdzanie dostępności środków na rachunku, niezbędnych do wykonania 
danej transakcji, stanowi każdorazowo element PIS). Obie procedury, w ramach tej samej trans-
akcji płatniczej, będą się wiązać, w rezultacie, z obowiązkiem podwójnego uwierzytelniania się 
przez danego dostawcę wobec ASPSP: najpierw jako CBPII, a następnie jako PISP.

Przyjęcie ww. interpretacji za poprawną oznaczałoby, że – w odniesieniu do polskiego po-
rządku prawnego – do katalogu podmiotów uprawnionych do działania w charakterze CBPII nie 
można by zaliczyć małych instytucji płatniczych, czyli, w założeniu, dostawców usług płatniczych 
wyróżniających się innowacyjnością (wspomnianych fi ntechów). W art. 2 pkt 17b uup explicite 
wskazano, że ww. podmioty nie są uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie usług płat-
niczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 lub 8 uup, czyli odpowiednio PIS (pkt 7) lub AIS 
(pkt 8). W rezultacie, konsekwentnie, wymagałoby wskazania, że działanie w charakterze CBPII, 
mimo że polega na wydawaniu instrumentów płatniczych opartych na karcie płatniczej (art. 3 
ust. 1 pkt 4 UUP), do czego jest uprawniona mała instytucja płatnicza, wymaga uzyskania ze-
zwolenia na działanie w charakterze krajowej instytucji płatniczej16, która z kolei może świadczyć 
usługi właściwe PISP17 (oczywiście w sytuacji chęci podjęcia próby stworzenia innego modelu 
biznesowego niż opisany w preambule do PSD2). Dopiero bowiem w takiej sytuacji, jak wynika 
z powyższej analizy, możliwe byłoby przeprowadzenie CAF oraz świadczenie usługi PIS (w przy-
padku, gdy dany dostawca chciałby przeprowadzać CAF oraz świadczyć PIS wyłącznie w ramach 
swojej działalności). 

Weryfi kacja wyżej postawionej tezy może nastąpić m.in. przez próbę udzielenia odpowiedzi 
na pytanie, czy przeprowadzenie CAF pozwala wyłącznie na sprawdzenie dostępności środków 
na rachunku płatnika, w oderwaniu od chęci dokonania transakcji płatniczej instrumentem opartym 
na karcie płatniczej. W wypadku pozytywnego odniesienia się do ww. sytuacji, możliwym byłoby 
uznanie, iż prowadzenie działalności w charakterze CBPII (wydawanie instrumentów płatniczych 
opartych na karcie płatniczej do rachunku prowadzonego przez ASPSP oraz możliwość przepro-
wadzania CAF można uznać za differentia specifi ca tego rodzaju podmiotu) nie ogranicza się de 
facto do PISP. Abstrahując od zasadności takiego działania ze strony CBPII, w przepisie art. 49a 
ust. 2 pkt 2 uup expressis verbis wskazano, że CBPII może wystąpić z wnioskiem o przeprowa-
dzenie CAF w sytuacji, gdy płatnik zainicjował transakcję płatniczą na daną kwotę realizowaną 
w oparciu o kartę płatniczą przy użyciu instrumentu płatniczego opartego na tej karcie wydanego 
przez tego CBPII. Trudno uznać zatem, że dopuszczalne jest przeprowadzenie CAF (np. w celu 
zbadania „wypłacalności” użytkownika) w oderwaniu od następczego realizowania (przez płatnika) 
dalszych etapów transakcji płatniczej (składania zlecenia płatniczego) w ramach PIS (w modelu 
bez polecenia zapłaty). CAF w takim wypadku będzie stanowił wstępny element PIS, specyfi czny 
dla PISP działającego w tej fazie transakcji jako CBPII (z uwagi na wydany płatnikowi instrument 
płatniczy). W przeciwnym razie należałoby przyjąć, że usługa tożsama z PIS świadczona jest 

16 Poza oczywiście podmiotami uprawnionymi do świadczenia tych usług/przeprowadzania CAF ex lege (art. 4 ust. 2 uup).
17 Wydaje się, że może na tym ucierpieć rozwój rynku usług płatniczych w Polsce, gdyż potencjał wynikający z CAF nie został jeszcze tak napraw-
dę odkryty, a jest to obszar działalności na rynku usług płatniczych warty rozważenia pod kątem możliwości biznesowych – instytucje płatnicze mogą 
np. oferować użytkownikom karty płatnicze bez konieczności prowadzenia rachunku (czyli dodatkowych obciążeń infrastrukturalnych), co otwiera z kolei 
pole do oferowania tzw. additional value services, jak np. programy lojalnościowe czy stosowne zniżki po zawarciu umowy z określonymi akceptantami. 
Nie bez znaczenia mogą być tu również możliwości związane z pobieraniem np. opłaty interchange.
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przez CBPII w ramach CAF, a – jak wskazano – ASPSP nie jest uprawniony np. dokonać blokady 
środków w przypadku realizacji wniosku o CAF. Jest to możliwe dopiero w ramach PIS.

W rezultacie zatem uprawnione wydaje się przyjęcie wniosku, że CAF stanowi – w przy-
padku wystąpienia ze stosownym wnioskiem przez CBPII – nieuregulowany wcześniej, wstępny 
element PIS, który, po zakończeniu (w przypadku pozytywnej odpowiedzi ASPSP o dostępność 
środków), przekształca się na kolejnych etapach składania zlecenia płatniczego (dokonywania 
transakcji płatniczej) w świetle przepisów uup stricte w usługę PIS, właściwą dla PISP. Należy 
przy tym wskazać, że przeprowadzenie CAF zależy wyłącznie od uznania CBPII (wskazuje na to 
brzmienie art. 49a ust. 2 uup) – możliwe jest zatem zainicjowanie transakcji płatniczej instrumentem 
płatniczym opartym na karcie płatniczej wydanym przez ten podmiot bez przeprowadzania CAF 
(wydaje się, że dotyczy to również modelu opartego na poleceniu zapłaty, choć w praktyce taka 
sytuacja jest bardzo mało prawdopodobna: rezygnując z CAF, CBPII narażałby się na ogromne 
ryzyko kredytowania płatnika bez wiedzy o saldzie na jego rachunku). Wówczas, od chwili zaini-
cjowania transakcji przez płatnika, podmiot ten będzie działał w charakterze PISP (co wiąże się, 
jak wskazano, m.in. z możliwością blokady środków na rachunku). 

VII. Wymóg wystawienia specjalnego interfejsu dostępowego 
w odniesieniu do CAF

Jednym z kluczowych elementów, związanych z przeprowadzaniem CAF, jest obowiązek sta-
tuowany w art. 49a ust. 2 pkt 3 uup (w ślad za art. 65 ust. 2 lit. c PSD2), zgodnie z którym CBPII, 
występując z przedmiotowym wnioskiem, uwierzytelnia siebie wobec ASPSP przed złożeniem 
tego wniosku oraz w sposób bezpieczny porozumiewa się z tym ASPSP zgodnie z wymogami 
określonymi w przepisach RTS. Oznacza to, że procedura CAF została objęta zakresem przed-
miotowym ww. aktu  wykonawczego do dyrektywy PSD2. Z uwagi na doniosłość tej materii dla 
funkcjonowania rynku usług płatniczych, warto poddać ją bliższej analizie. W pierwszej kolejności 
wymaga zwrócenia uwagi, iż w art. 49a uup ustawodawca nie zdecydował się – tak jak ma to 
miejsce w przypadku usług PIS (art. 59s ust. 2 uup ) oraz AIS (art. 59t ust. 3 uup) – na sprzęże-
nie obowiązku bezpiecznej komunikacji CBPII z ASPSP z analogicznym obowiązkiem ASPSP 
względem CBPII. W świetle przepisów RTS, o czym będzie mowa w dalszych rozważaniach, nie 
powinno jednak ulegać wątpliwości, że ASPSP również powinny zostać obciążone takim obo-
wiązkiem, dlatego brak jego wyrażenia w art. 49a uup należy ocenić krytycznie. Jednym z kluczo-
wych przepisów RTS, który w założeniu ma pozwalać w praktyce na realizację idei bezpiecznej 
komunikacji pomiędzy dostawcami usług płatniczych, jest obowiązek posiadania (wystawienia) 
przez ASPSP co najmniej jednego interfejsu dostępowego. Wydaje się, że większość ASPSP 
zdecyduje się zrealizować ww. obowiązek w oparciu o odpowiednią implementację jednej z ini-
cjatyw standaryzacyjnych, dotyczących specjalnych interfejsów dostępowych (tzw. Application 
Programming Interface; dalej: API)18. W odniesieniu do procedury CAF, w art. 30 ust. 1 lit. a RTS 
wskazano, iż interfejs dostępowy wystawiony przez ASPSP powinien umożliwiać CBPII zidentyfi -
kowanie się wobec tego dostawcy. Pozwoli to zatem na zadośćuczynienie przez CBPII obowiąz-
kowi nałożonemu przez ustawodawcę w art. 49a ust. 2 pkt 3 uup. Charakter CAF (tj. operacja 

18 Choć oczywiście przepis art. 30 RTS dopuszcza możliwość np. dokonania jedynie odpowiedniej modyfi kacji interfejsu dostępowego udostępnianego 
dotychczas użytkownikom w ramach oferowania bankowości elektronicznej, bez konieczności tworzenia odrębnego API.
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sprowadzająca się do udzielenia odpowiedzi przez ASPSP odnośnie do dostępności określonych 
środków na rachunku płatnika) powoduje, że stosunkowo niewielką część przepisów odnoszących 
się do standardów bezpiecznej komunikacji poświęcono tej materii. Niemniej za dość istotny na-
leży uznać w tym kontekście przepis art. 33 ust. 6 lit. c RTS, który precyzuje jeden z warunków 
objęcia wyłączeniem ASPSP z obowiązku ustanowienia mechanizmów awaryjnych, mających 
umożliwiać TPP – w razie braku dostępności specjalnego interfejsu – korzystanie z interfejsów 
udostępnionych użytkownikom na potrzeby uwierzytelnienia i komunikacji z ASPSP. Nadzorca, 
badając możliwość zwolnienia danego ASPSP z omawianego obowiązku, będzie zwracał zatem 
uwagę m.in. na aspekt związany z powszechnym stosowaniem przez TPP specjalnego interfejsu, 
również w odniesieniu do procedury CAF. Jednym z praktycznych problemów interpretacyjnych 
w tym obszarze, obok zbyt ogólnej i niezrozumiałej klauzuli „powszechnego stosowania”, może 
być fakt braku zainteresowania TPP przeprowadzaniem procedury CAF w ogóle. Powstaje zatem 
pytanie, w jaki sposób nadzorca winien traktować spełnienie tej przesłanki przez ASPSP w od-
niesieniu do przedmiotowej procedury (niezależnie od jej niejasności per se)? Nie jest bowiem 
wykluczone, że w dłuższej perspektywie procedura CAF doczeka się praktycznego zastosowania 
na polskim rynku19. 

CBPII zobowiązano na mocy art. 35 RTS, obok PISP oraz dostawców świadczących usługę 
dostępu do informacji o rachunku, do zadośćuczynienia szeregu obowiązkom, związanym z za-
chowaniem możliwie najwyższego bezpieczeństwa sesji komunikacyjnych między tym podmiotem 
a ASPSP. Wskazano tu m.in. na konieczność stosowania bezpiecznego szyfrowania podczas 
wymiany danych (art. 35 ust. 1 RTS) czy możliwie najkrótszego trwania sesji wymiany tych da-
nych. CBPII zobligowano także m.in. do stosowania odpowiednich certyfi katów, o których mowa 
w art. 34 RTS. 

VIII. Silne uwierzytelnianie użytkownika (klienta) – SCA
Wymogi odnośnie do przeprowadzania procedury CAF, ustanowione przez prawodawcę unij-

nego, a w szczególności konieczność dostępności on-line rachunku, do którego wydany został in-
strument płatniczy oparty na karcie, nakazują raczej przyjmować, że instytucja ta projektowana była 
głównie z myślą o transakcjach zdalnych, choć oczywiście nie wyklucza to przeprowadzania CAF 
w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu tradycyjnych terminali płatniczych (POS/POI20). 
W sytuacji jednak, gdy transakcja płatnicza instrumentem wydanym przez CBPII będzie dokony-
wana on-line, należy uznać (na mocy art. 32i uup), że do takiej transakcji znajdą zastosowanie 
przepisy odnoszące się do obowiązku stosowania silnego  uwierzytelniania użytkownika (tożsamej 
procedury do silnego uwierzytelniania klienta z art. 97 PSD2; strong customer authentication; da-
lej: SCA). Nie do końca oczywiste wydaje się jednak, którą z przesłanek wymienionych w art. 32i 
ust. 1 uup należy w takich okolicznościach uznać za przesądzającą o obowiązku stosowania SCA 
przy przeprowadzaniu CAF. Jeśli za prawidłowe zostanie uznane, zgodnie z rozważaniami po-
czynionymi wyżej, iż CAF może być elementem inicjowania transakcji płatniczej przez płatnika, 
to zastosowanie znajdzie art. 32i ust. 1 pkt 2 uup. Możliwe wydaje się także uznanie, że płatnik 

19 Niemniej wydaje się, że warto w tej materii przyjąć po prostu kryterium racjonalności. Jeśli ASPSP spełnia wszelkie kryteria do zwolnienia z mecha-
nizmów awaryjnych w związku ze świadczeniem przez TPP usług PIS oraz AIS, a nie odnotowano w badanym okresie żadnego wniosku związanego 
z CAF, to trudno na tej podstawie przyjąć, że ASPSP nie spełnia wymogów odnośnie zwolnienia z obowiązku zapewnienia mechanizmów awaryjnych.
20 Ang. point-of-sale lub point-of-interaction.
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przeprowadza po prostu za pomocą kanału zdalnego czynność, która może wiązać się z ryzykiem 
oszustwa związanego z wykonywanymi usługami płatniczymi lub innych nadużyć (teoretycznie 
wyrażenie zgody na przeprowadzania CAF może zostać uznane za taką czynność; art. 32i ust. 1 
pkt 3 uup). Wydaje się jednak, że bardziej właściwym byłoby przyjęcie koncepcji związanej z inicjo-
waniem transakcji płatniczej (elektronicznej transakcji płatniczej), gdyż – jak wskazano – w okre-
ślonym modelu biznesowym (bez polecenia zapłaty) trudno uznać CAF za procedurę oderwaną od
 usługi PIS.

Warto w przedmiotowym kontekście zwrócić uwagę także na transakcje płatnicze z wykorzy-
staniem CAF, dokonywane instrumentem wydanym przez CBPII, w modelu opartym na poleceniu 
zapłaty. Wymaga bowiem podkreślenia, że transakcja płatnicza z użyciem polecenia zapłaty nie 
wymaga SCA. Wynika to bezpośrednio z brzmienia art. 32i ust. 1 uup, z treści którego należy 
wywnioskować, że żadna z przesłanek, wymuszających na dostawcy usług płatniczych stosowa-
nie SCA, nie dotyczy polecenia zapłaty (jest ono inicjowane bowiem przez odbiorcę po uzyskaniu 
zgody płatnika). SCA w takim przypadku znajdzie zatem zastosowanie do transakcji płatniczych 
z wykorzystaniem CAF, gdyż są one inicjowane za przez płatnika pomocą instrumentu płatniczego 
opartego na karcie, a więc dotyczą „elektronicznej transakcji płatniczej” (tak należy klasyfi kować 
transakcje płatnicze oparte na karcie). W przypadku jednak wykorzystywania przez CBPII po-
lecenia zapłaty w dalszych etapach danej transakcji płatniczej, SCA nie znajdzie zastosowania 
z uwagi na ww. wskazaną treść art. 32i ust. 1 uup.

IX. Podsumowanie
Wobec niemal braku praktycznych przykładów przeprowadzania CAF przez CBPII, poczynio-

ne rozważania mają w istocie charakter teoretyczny. Niemniej nie można wykluczyć, że w miarę 
upływu czasu i rozszerzania wpływu poszczególnych aspektów koncepcji otwartej bankowości 
na rynku usług płatniczych, pojawią się konkretne modele biznesowe, opierające się na możli-
wościach oferowanych przez PSD2 w kontekście CBPII oraz CAF (warto tutaj wymienić choćby 
operatorów pocztowych, na co wskazywano w powyższych rozważaniach, czy telekomunikacyj-
nych). Mimo pewnych niejasności interpretacyjnych, na które starano się zwrócić uwagę w toku 
niniejszej analizy, uprawnionym wydaje się przyjęcie, że ww. aspekty można określić jako stosun-
kowo nieuciążliwe pod kątem spełnienia wymogów prawnych dla ich wdrożenia w porównaniu np. 
z usługą PIS. Wydaje się zatem, że jeśli podmioty z branży fi ntech, mimo problematycznej pozycji 
małych instytucji płatniczych w kontekście praktycznej możliwości ich funkcjonowania jako CBPII 
przeprowadzających CAF w modelu nieopierającym się na poleceniu zapłaty czy inni, wymienieni 
w uup dostawcy usług płatniczych (np. Poczta Polska S.A.), zdecydują się na działanie w cha-
rakterze PISP (poza dostawcami uprawnionymi do tego z mocy prawa – w praktyce będzie się to 
wiązać z uzyskaniem statusu krajowej instytucji płatniczej), to warto rozważyć możliwości i szanse 
biznesowe płynące z wdrożenia omawianych instytucji. Wówczas w istocie mogłoby dojść do re-
alizacji założeń zakładanych przez unijnego prawodawcę, który – projektując CAF – wyraził chęć 
dążenia do pogłębiania konkurencji na rynku usług płatniczych. Głównym wnioskiem, płynącym 
z dokonania przedmiotowej analizy, wydaje się konieczność postrzegania CAF jako wstępnego 
elementu usługi PIS, pojawiającego się w przypadku inicjowania transakcji płatniczej instrumen-
tem płatniczym opartym na karcie płatniczej, wydanym przez CBPII (w modelu z wykorzystaniem 



6363 Michał Masłowski            Procedura potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym (CAF) – wybrane aspekty prawne

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 3(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.8.4

polecenia zapłaty), a także istnienie szeregu rodzajów ryzyka związanych z wykonywaniem trans-
akcji płatniczych zakładających przeprowadzenie CAF i opierających się na dalszych etapach na 
poleceniu zapłaty.
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Fakultatywna odpowiedzialność karnoadministracyjna 
w świetle nowelizacji prawa telekomunikacyjnego 
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Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności 
III. Obligatoryjność a fakultatywność nałożenia kary pieniężnej 
IV. Charakter i zakres naruszenia jako przesłanki nałożenia kary
V. Wysokość kary pieniężnej nakładanej fakultatywnie
VI. Uwagi końcowe 

Streszczenie
W artykule przedstawiono zmiany dotyczące fakultatywnej odpowiedzialności karnoadministra-
cyjnej za naruszenie obowiązków informacyjno-sprawozdawczych oraz niewypełnianie obowiąz-
ków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, wprowadzone nowelizacją prawa 
telekomunikacyjnego z 10 maja 2018 r. 

Słowa kluczowe: Telekomunikacja; kara pieniężna; odpowiedzialność karnoadministracyjna.

JEL: K12, K15, K23, K42

I. Wprowadzenie
Ustawa z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych in-

nych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1118, ze zm.; dalej: zpt), dokonała wśród licznych zmian w ustawie 
z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2018, poz. 1954, ze zm.; dalej: pt), również 
modyfi kacji treści przepisów art. 209 i 210 pt, dotyczących kary pieniężnej. W dalszych rozwa-
żaniach zasygnalizowane zostaną, wprowadzone wspomnianą nowelizacją, zmiany dotyczące 
modyfi kacji katalogu deliktów administracyjnych polegających na nieprzestrzeganiu obowiązków 
o charakterze informacyjno-sprawozdawczym, jak również przyznania Prezesowi UKE uprawnie-
nia do fakultatywnego nakładania za nie przedmiotowej sankcji. 

* Doktor nauk prawnych; dyrektor generalny Urzędu Komunikacji Elektronicznej; adiunkt w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie; autor 
publikacji poświęconych prawnym aspektom działalności telekomunikacyjnej i pocztowej.
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II. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności
Kara pieniężna przewidziana przepisem art. 209 pt jest sankcją administracyjną materialno-

prawną, a zatem wyrażoną w ustawie dolegliwością, która jest skierowana do podmiotu upraw-
nionego bądź zobowiązanego na podstawie norm prawnych należących do tej dziedziny prawa, 
z tytułu naruszenia określonej jego normy. Sankcja tego rodzaju wynika bezpośrednio z przepisów 
prawa administarcyjnego materialnego i służy urzeczywistnieniu jego norm, poprzez kształtowa-
nie określonych nakazów, zakazów i obowiązków (Nowicki, 2012, s. 640). Do obowiązków takich 
należą w szczególności obowiązki o charakterze informacyjno-sprawozdawczym nałożone na 
podstawie ustawy – Prawo telekomunikacyjne. 

Na podstawie art. 1 pkt 31 lit. a tiret 1 i 4 zpt uchylono przepis art. 209 ust. 1 pkt 1 pt, zgodnie 
z którym karze pieniężnej podlegało dotychczas niewypełnianie „obowiązku  udziela  nia  in formacji lub 
dostarczania dokumentów przewidzianych ustawą (Prawo telekomunikacyjne –  M.Cz.) lub  ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych lub udziela informa-
cji niepełnych lub nieprawdziwych lub dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub 
nieprawdziwe”, a także zmieniono treść art. 209 ust. 1 pkt 25, dotyczącego niewypełniania obo-
wiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego. Na mocy art. 1 pkt 31 lit. b zpt, 
dodano natomiast w art. 209 pt dodatkowy przepis ust. 11 w brzmieniu: „Prezes UKE, jeżeli prze-
mawia za tym charakter lub zakres naruszenia, może nałożyć karę pieniężną na podmiot, który: 
1) nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów przewidzianych 
ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
lub udziela informacji niepełnych lub nieprawdziwych, lub dostarcza dokumenty zawierające in-
formacje niepełne lub nieprawdziwe; 2) nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub 
użytkownika końcowego, o których mowa w art. 173”. Ustawodawca wprowadził zatem fakultatywną 
możliwość nałożenia przez Prezesa UKE kary pieniężnej, jeżeli przemawia za tym charakter lub 
zakres naruszenia, w przypadku dwóch kategorii naruszeń – obowiązków ustawowych o charak-
terze informacyjno-sprawozdawczym i związanych z ochroną urządzeń końcowych.

Obowiązki informacyjno-sprawozdawcze nałożone względem Prezesa UKE na przedsiębior-
ców telekomunikacyjnych i inne kategorie podmiotów, wynikają przede wszystkim z dyspozycji 
art. 6–7 pt, jak również z art. 29 uwrsut. Warto przypomnieć najważniejsze z nich. 

Po pierwsze, zgodnie z postanowieniami art. 6 pt, przedsiębiorca telekomunikacyjny lub 
podmiot, który uzyskał pozwolenie radiowe, o którym mowa w art. 143 ust. 1 pt, rezerwację czę-
stotliwości lub zasobów orbitalnych lub przydział numeracji, z wyłączeniem podmiotów, o których 
mowa w art. 4 pt, jest obowiązany do przekazywania na żądanie Prezesa UKE informacji niezbęd-
nych do wykonywania przez Prezesa UKE jego uprawnień i obowiązków, określonych w art. 192 
ust. 1 pt, przy czym Prezes UKE może zastosować do pozyskania wspomnianych powyżej in-
formacji, opracowane przez siebie formularze, dążąc do ujednolicenia i zapewnienia spójności 
pozyskanych danych (art. 6 pt). 

Po drugie, operator publicznej sieci telekomunikacyjnej jest zobligowany do przekazywania, 
na żądanie Prezesa UKE, informacji dotyczących lokalizacji i rodzaju posiadanej infrastruktury 
telekomunikacyjnej lub publicznej sieci telekomunikacyjnej, zlokalizowanych na obszarze objętym 
żądaniem, na potrzeby związane z ubieganiem się o dostęp telekomunikacyjny przez jednostki 
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samorządu terytorialnego lub określenia zasadności interwencji publicznej w sektorze telekomu-
nikacyjnym (art. 6a pt). 

Po trzecie, operator publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany do przekazywania 
na żądanie Prezesa UKE wykazu obszarów, które w poprzednim roku zostały objęte zasięgiem 
dostarczanej przez tego operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej, a także nowych obsza-
rów, które w danym roku zostaną objęte zasięgiem publicznej sieci telekomunikacyjnej, wraz 
z określeniem warunków, na jakich to nastąpi, jak również informacji o planowanym rozwoju 
sieci i usług, który mógłby wywrzeć wpływ na usługi hurtowe świadczone przez tego operatora 
(art. 6b ust. 1 i 2 pt). 

Po czwarte, przedsiębiorca o znaczącej pozycji rynkowej na rynku hurtowym jest obowiązany 
do przekazywania na żądanie Prezesa UKE danych księgowych dotyczących rynków detalicznych 
związanych z tym rynkiem hurtowym (art. 6b ust. 3 pt). 

Po piąte, przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do przedkładania Prezesowi 
UKE, w terminie do dnia 31 marca, danych za poprzedni rok kalendarzowy dotyczących rodzaju 
i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług teleko-
munikacyjnych (art. 7 ust. 1 pt)1. 

Po szóste, mając na uwadze fakt, że Prezes UKE sporządza dla terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i na bieżąco (nie rzadziej niż raz na rok) weryfi kuje i aktualizuje, w formie elektronicznej, 
inwentaryzację, która przedstawia informacje o usługach telefonicznych, usługach transmisji da-
nych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów 
radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne 
sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu, jak również pokrycie 
istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewnia-
jącymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, z odrębnym 
zaznaczeniem łączy światłowodowych i sieci bezprzewodowych, oraz budynkami umożliwiającymi 
kolokację, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne2, podmioty wykonujące zadania 
z zakresu użyteczności publicznej, a także przedsiębiorcy telekomunikacyjni, w celu wykonania 
obowiązku spoczywającego na Prezesie UKE, zobligowani są przekazywać aktualne, zgodne ze 
stanem faktycznym, kompletne oraz adekwatne do potrzeb wykonania powyższego obowiązku, 
informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunika-
cyjnych, budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach 
transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania 

1 Zgodnie z art. 7 ust. 4 pt, minister właściwy do spraw informatyzacji określa, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy służących do przekazywa-
nia Prezesowi UKE powyższych danych, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, a także sposób i elektroniczny format przekazywania 
danych – kierując się koniecznością zapewnienia Prezesowi UKE informacji niezbędnych do właściwego realizowania jego obowiązków oraz potrzebą 
usprawnienia i ujednolicenia procesu przekazywania danych. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 7.12.2018 r. w sprawie przekazywania danych do-
tyczących działalności telekomunikacyjnej (Dz.U. 2018, poz. 2315), które zgodnie z przepisem § 1 rozporządzenia określa wzory formularzy służących 
do przekazywania Prezesowi UKE danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług 
telekomunikacyjnych, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, a także sposób i elektroniczny format przekazywania danych.
2 Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 pt, tzn.: komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu 
do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowanych oraz organów i jednostek organizacyjnych nadzorowanych lub podległych ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych; komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw administracji 
publicznej lub przez niego nadzorowanych, organów i jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz jed-
nostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki 
na potrzeby Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej; jednostek organizacyjnych Agencj  i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego; jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw zagra-
nicznych; jednostek  organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.
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programów radiowych i telewizyjnych oraz aktualizują je corocznie w terminie do dnia 31 marca, 
według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku (art. 29 ust. 1 i 2 uwrsut).

Co do ochrony urządzeń końcowych, to zgodnie z przywołanym już powyżej art. 173 pt, 
przechowywanie informacji bądź uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w tele-
komunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone 
tylko wówczas, gdy: abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poin-
formowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu przechowywania i uzyskiwania 
dostępu do tej informacji, a także możliwości określenia przez niego warunków przechowywania 
lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowane-
go w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfi guracji 
usługi; abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu wskazanej powyżej informacji, wyrazi na 
to zgodę; przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfi -
guracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego 
i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Jednocześnie abonent lub użytkownik koń-
cowy może wyrazić przedmiotową zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego 
w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfi guracji usługi. 
Podmioty, które świadczą usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną, mogą insta-
lować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika 
końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, 
pod warunkiem, że abonent lub użytkownik końcowy: przed instalacją oprogramowania zostanie 
poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie 
zainstalowane oprogramowanie oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi 
z tego oprogramowania; zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy 
i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowe-
go użytkownika lub abonenta; przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację 
i używanie. Odpowiedzialności karnoadministracyjnej podlega zatem zaniechanie obowiązku 
uzyskania wspomnianych powyżej zgód.

III. Obligatoryjność a fakultatywność nałożenia kary pieniężnej
Dotychczas, przepis art. 209 ust. 1 pt obejmujący obszerny katalog deliktów administracyj-

nych poddawanych odpowiedzialności na gruncie ustawy prawo telekomunikacyjne nie dawał 
Prezesowi UKE żadnej swobody co do możliwości odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej. Nawet 
w przypadku deliktów administracyjnych o najlżejszym ciężarze gatunkowym, pozostawiał orga-
nowi jedynie możliwość dostosowywania wysokości kary pieniężnej do m.in. zakresu naruszenia.

W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej nowelizacji ustawy zasygnalizowano, że zasad-
niczą przesłanką dokonania nowelizacji, w części stanowiącej przedmiot niniejszych rozważań, 
stała się konieczność przyznania Prezesowi UKE możliwości swoistego „odstąpienia” od nało-
żenia kary pieniężnej w przypadkach, gdy ze względu na kategorię podmiotu dopuszczającego 
się naruszenia prawa telekomunikacyjnego, jak również swego rodzaju „znikomą szkodliwość 
społeczną” określonego naruszenia, dyskusyjna jest w ogóle kwestia karania danego podmiotu. 
Wskazano bowiem w odniesieniu do analizowanej części nowelizacji, iż dotychczasowe brzmie-
nie art. 209 pt zakłada obligatoryjność kar nakładanych przez Prezesa UKE za enumeratywnie 
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wyliczone tam naruszenia, co skutkuje obowiązkiem prowadzenia licznych postępowań w sprawach 
„drobnych i stosunkowo mało szkodliwych nieprawidłowości”. Odnosząc się do tych przypadków, 
podkreślono, że naruszenia dotyczące obowiązków informacyjnych dotyczą często podmiotów, 
które – jakkolwiek wpisane do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych – to faktycznie nie 
wykonują działalności telekomunikacyjnej, co oznacza w praktyce, że „brak przekazanych przez 
takie podmioty danych nie musi mieć skutku negatywnego w stopniu, który uzasadniałby nałoże-
nie kary”. W sytuacji, gdy nieprawidłowości dotyczącą natomiast wykonywania obowiązków in-
formacyjnych wskazanych w art. 173 pt (tzw. ciasteczek), „należy mieć na uwadze, że obowiązki 
te są adresowane do bardzo szerokiego grona podmiotów (również podmiotów niewielkich lub 
nieprofesjonalnych), co sprawia, że Prezes UKE ma ograniczoną możliwość karania za każdą 
nieprawidłowość w tym zakresie”, natomiast „waga tych nieprawidłowości nie zawsze uzasadnia 
przeprowadzanie postępowania w sprawie nałożenia kary”. W związku z powyższym zapropo-
nowano zatem fakultatywność nakładania kary pieniężnej w przedmiotowych przypadkach, o ile 
przemawia za tym charakter lub zakres naruszenia (Druk sejmowy nr 2229, s. 19–20).

Zwrócić należy uwagę na fakt, że obligatoryjny charakter kary pieniężnej, o której mowa 
w przepisie art. 209 ust. 1 pkt 1 pt w brzmieniu przed nowelizacją z 10 maja 2018 r. potwierdza 
orzecznictwo sądowe, wskazując na „bezwzględny obowiązek ukarania danego przedsiębiorcy 
w sytuacji spełnienia hipotezy przedmiotowej normy prawnej”, do której nałożenia Prezes UKE 
jest zobowiązany „niezależnie od winy przedsiębiorcy, przydatności przedłożonych danych oraz 
ustalenia, czy brak ich złożenia zakłócił ustawową działalność Prezesa UKE”3. Judykatura pod-
kreśla, że z obowiązku przekazywania wymaganych informacji nie zwalnia przedsiębiorcy fakt nie-
prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w danym roku obrotowym i nieuzyskania przychodu 
z tego tytułu, skoro posiada on formalny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 
a tym samym takie uchybienie podlega karze pieniężnej4. Decyzja dotycząca nałożenia kary 
pieniężnej na podstawie art. 209 ust. 1 pt została wyłączona zatem spoza zakresu tzw. uznania 
administracyjnego, w odróżnieniu od określenia wysokości tej sankcji5.

W doktrynie wskazuje się w konsekwencji, że istotność wprowadzonych zmian związana 
jest z „wyłączeniem automatyzmu w zakresie nakładania kar pieniężnych” oraz koniecznością 
uwzględnienia dwóch kryteriów na etapie dokonywania oceny celowości kary – charakteru lub 
zakresu naruszenia (Piątek, 2019, s. 1471–1472). Co do zasady, kara pieniężna nakładana przez 
Prezesa UKE na gruncie przepisu art. 209 pt ma bowiem charakter sankcji nakładanej obligatoryj-
nie i ustawodawca nie przyznaje organowi swobody co do jej zastosowania w sytuacji zaistnienia 
naruszenia wskazanego w przepisie art. 209 ust. 1 pt, tak jak ma to miejsce chociażby w przypadku 
odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym. Wówczas Prezes UKE, 
niezależnie od kar pieniężnych, o których mowa w przepisach art. 209 ust. 1 i 11 pt, „może nałożyć 
na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą funkcję 
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 
lub związku takich przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do 300% jego miesięcznego wy-
nagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy” (art. 209 ust. 2 pt). 

3 Wyr. SA w Warszawie z 22.06.2017 r., VI ACa 242/16, Legalis nr 1713194.
4 Wyr. SA w Warszawie z 22.03.2017 r., VI ACa 1944/16, Legalis nr 1618009.
5 Wyr. SA w Warszawie z 20.04.2017 r., VI ACa 8/16, Legalis nr 1657153.
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Wspomnieć także trzeba o treści art. 209 ust. 1a pt, gdzie wskazano, że kara pieniężna „może 
zostać nałożona także w przypadku, gdy podmiot zaprzestał naruszania prawa lub naprawił 
wyrządzoną szkodę, jeżeli Prezes UKE uzna, że przemawiają za tym czas trwania, zakres lub 
skutki naruszenia”. W świetle postanowień tego ostatniego przepisu, Prezes UKE może zatem 
nie nakładać kary pieniężnej za takie naruszenie, które już zaistniało, a szkodę nim wywołaną 
naprawiono, ale tylko wówczas, gdy organ ten uzna, że przemawiają za tym takie elementy cha-
rakteryzujące naruszenie, jak czas jego trwania, a także jego zakres lub skutki. Niemniej jednak 
podkreślić należy, iż fakt użycia przez ustawodawcę w przepisie art. 209 ust. 1a pt sformułowa-
nia „może zostać nałożona także”, zaraz po wymienieniu katalogu naruszeń, o których mowa 
w art. 209 ust. 1 i 11 pt, pozwala wnioskować, że przepis ten nie odnosi się w pierwszym rzędzie 
do kwestii możliwości odstąpienia przez Prezesa UKE od nałożenia kary we wspomnianej powyżej 
sytuacji, ale doprecyzowuje fakt możliwości karania za naruszenia przeszłe i takie, gdzie szkodę 
nimi spowodowaną naprawiono (Czyżak, 2013, s. 49–50). 

IV. Charakter i zakres naruszenia jako przesłanki nałożenia kary
W świetle postanowień art. 209 ust. 11 pt, Prezes UKE ma zatem, rozważając zasadność 

nałożenia kary pieniężnej w ogóle, poddać ocenie dwa elementy treści naruszenia przepisów 
prawa telekomunikacyjnego stanowiącego delikt administracyjny – tak jego charakter, jak i za-
kres. W przypadku, gdy analiza bądź to jedynie charakteru naruszenia, bądź to jedynie zakresu 
naruszenia, jak również obydwu tych jego kwantyfi katorów jednocześnie prowadzi do wniosku, 
że celowe jest nałożenie kary pieniężnej, Prezes UKE sankcję tę może nałożyć. Wypada za-
tem w tym miejscu pokusić się o próbę wyjaśnienia znaczenia tych dwóch pojęć, zwłaszcza, że 
ustawodawca posługuje się nimi niejeden raz na gruncie przepisu art. 209 pt, jakkolwiek w nieco 
odmiennym kontekście.

Z „zakresem naruszenia” mamy bowiem do czynienia na gruncie przepisu art. 210 ust. 2 pt, 
wskazującym ustawowe dyrektywy wymiaru kary pieniężnej w prawie telekomunikacyjnym. Zakres 
naruszenia jest przecież jednym z ustawowych wyznaczników poziomu dolegliwości tej sankcji, 
obok dotychczasowej działalności oraz możliwości fi nansowych podmiotu podlegającego karze. 
Zdaniem judykatury, pojęcie to obejmuje wtedy „zarówno rozmiar naruszenia, jak i częstotliwość 
naruszeń. Zakres naruszenia pozwala określić stopień szkodliwości społecznej czynu sprawcy. 
Naruszenia w dużym rozmiarze wielokrotnie zwiększają stopień szkodliwości czynu sprawcy. 
Prezes UKE powinien dokonać ustaleń co do rzeczywistych i potencjalnych skutków naruszenia 
prawa”6. Wydaje się jednak, że pogląd taki w znacznym stopniu bazuje na dorobku doktryny pra-
wa karnego, gdzie podmiotem odpowiedzialności prawnej jest jedynie człowiek dopuszczający 
się czynu zabronionego przez ustawę karną, a nie tak osoba fi zyczna lub podmiot zbiorowy, jak 
ma to miejsce na gruncie odpowiedzialności karnoadministracyjnej. Wspomnieć jednak przy tym 
należy, że w odniesieniu do okoliczności uwzględnianych na etapie wymierzania kary pieniężnej 
za naruszenie przepisów prawa telekomunikacyjnego, podnoszone jest podobnie w orzecznictwie, 
również na wzór „karnoprawnego wymiaru sprawiedliwości”, że „Wymierzając karę pieniężną 
organ regulacji zobowiązany jest uwzględnić całokształt zachowania karanego przedsiębiorcy, 

6 Wyr. SA w Warszawie z 8.05.2013 r., VI ACa 1422/12, Legalis nr 733627.
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w tym także takie elementy, które składają się na stronę podmiotową odpowiedzialności sankcjo-
nowanej karami pieniężnymi, a które w uproszczeniu określone są mianem winy (umyślnej lub 
nieumyślnej) przedsiębiorcy”7. 

W piśmiennictwie wskazuje się z kolei, że zakres naruszenia ma stopniowalny charakter 
i dokonując jego oceny, należy uwzględnić podstawowe cele ustawy oraz główne elementy szkod-
liwości naruszenia o charakterze przedmiotowym, które dotyczą: rodzaju naruszonych obowiąz-
ków i dóbr, intensywności naruszenia, jego następstw, wysokości wyrządzonej szkody czy też 
sposobu działania. Co więcej, jakkolwiek kara pieniężna, o której mowa w art. 209 pt nakładana 
jest niezależnie od winy, to zwraca się uwagę na konieczność weryfi kacji zakresu naruszenia pod 
względem wpływu na niego m.in. wad organizacyjnych, kompetencyjnych lub proceduralnych, 
jak również sposób sprawowania nadzoru nad działaniami prowadzącymi do naruszenia (Piątek, 
2019, s. 1480). 

„Charakter” to w znaczeniu potocznym „zespół cech właściwych danemu przedmiotowi 
lub  zjawisku, odróżniających je od innych przedmiotów i zjawisk tego samego rodzaju” (Słownik, 
2006, s. 87), natomiast „zakres” to „granice występowania jakiegoś faktu, zjawiska” (Słownik, 2006, 
s. 1258). Można byłoby zatem pokusić się o stwierdzenie, że zakres naruszenia stanowi jedną 
z cech, które składają się na charakter naruszenia i odnosi się do rozmiarów niewywiązywania 
się przez podmiot podlegający karze pieniężnej z nałożonych na niego obowiązków ustawowych, 
w szczególności, jak poważnie godzi ono w interes publiczny i słuszny interes innych przedsię-
biorców czy też konsumentów (Czyżak, 2013, s. 50–51). Skoro jednak ustawodawca wyraźnie 
odróżnia pojęcie „zakresu naruszenia” od „charakteru naruszenia”, wymieniając je obok siebie 
jako odrębne elementy określające istotę tegoż naruszenia, to wydaje się, że w przypadku „cha-
rakteru naruszenia” może chodzić tutaj per analogiam o takie jego właściwości, które w doktrynie 
prawa karnego określa się jako stronę podmiotową, a w przypadku „zakresu naruszenia” – stro-
nę przedmiotową czynu zabronionego. W tym pierwszym przypadku należałoby mieć zatem na 
względzie – pomimo braku kryterium odnoszącego się do materii winy wśród dyrektyw wymiaru 
kary pieniężnej wskazanych w art. 210 ust. 2 pt – kwestię stopnia zawinienia, w szczególności 
wystąpienia winy umyślnej lub nieumyślnej (niedbalstwa lub lekkomyślności) po stronie osoby 
fi zycznej podlegającej odpowiedzialności karnoadministracyjnej (np. przedsiębiorcy telekomuni-
kacyjnego będącego osobą fi zyczną) lub osoby fi zycznej działającej w imieniu podmiotu zbioro-
wego podlegającego tej odpowiedzialności. W drugim zaś przypadku – w odniesieniu do zakresu 
naruszenia – ocena wpływu zakresu naruszenia na zasadność nałożenia kary pieniężnej odnosić 
się powinna z kolei m.in. do takich elementów, jak: skutek naruszenia, czas jego trwania, a także 
okoliczności i sposób popełnienia deliktu administracyjnego. 

Siegając do zapożyczeń z obszaru prawa karnego nie można jednak zapominać o różnicy 
dzielącej sankcje karne od sankcji administracyjnych, a do tych ostatnich należy, co już podkre-
ślono, kara pieniężna znana ustawie – Prawo telekomunikacyjne. O ile istotą kary kryminalnej jest 
wyrządzenie osobistej dolegliwości sprawcy przestępstwa, o tyle kara administracyjna godzi co do 
zasady, zwłaszcza w przypadku kary pieniężnej, w majątek podmiotu naruszającego obowiązki 
administracyjnoprawne. Co więcej, przyznać trzeba rację poglądowi, że podczas gdy przestęp-
stwo jest czynem wyraźnie negatywnym z moralnego punktu widzenia, godzącym w ewidentny 
7 Postanowienie SN z 27.03.2014 r., III SK 70/13, Legalis nr 994614.
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sposób w przyjęty przez społeczeństwo system etyczny i wynikające z niego zasady współżycia 
społecznego, to kara za delikt administracyjny sankcjonuje naruszenie norm o charakterze nie-
rzadko technicznym i stanowi dodatkowe narzędzie służące administracji do zapewnienia wyko-
nywania ustaw (Nowicki i Peszkowski, 2015, s. 16).

V. Wysokość kary pieniężnej nakładanej fakultatywnie
Nadmienić wypada wreszcie, iż w następstwie konieczności odniesienia się przez usta-

wodawcę do dwóch, wyodrębnionych w analizowanej nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, 
kategorii deliktów administracyjnych, wskazanych odrębnie w art. 209 ust. 1 i 11 pt, na skutek 
zmiany o doprecyzowującym charakterze redakcyjnym wprowadzonej na mocy art. 1 pkt 32 zpt, 
nowe brzmienie otrzymał również art. 210 ust. 1 pt8 odnoszący się do wysokości kary pieniężnej, 
która zarówno w przypadku kary nakładanej obligatoryjnie (art. 209 ust. 1 pt), jak i fakultatywnie 
(art. 209 ust. 11 pt), może sięgnąć do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w po-
przednim roku kalendarzowym, a decyzji o jej nałożeniu nie nadaje się rygoru natychmiastowej 
wykonalności (art. 210 ust. 1 pt). 

Nie należy przy tym zapominać, że niezależnie od obowiązku analizy charakteru i zakresu 
naruszenia na etapie podejmowania decyzji co do nałożenia kary pieniężnej bądź jej nienałoże-
nia w ogóle (art. 209 ust. 11 pt), Prezes UKE zobligowany jest także, ale już na etapie określania 
wysokości tej sankcji, uwzględnić dyrektywy jej wymiaru, o których mowa w art. 210 ust. 2 pt, 
tj. zakres naruszenia (powtórnie i w odniesieniu do jego wpływu na dolegliwość sankcji, a nie 
na zasadność jej wymierzenia w ogóle), a także dotychczasową działalność podmiotu oraz jego 
możliwości fi nansowe. Analiza zakresu naruszenia na zastosowaną wysokość sankcji odnosić się 
powinna wówczas, tak do sposobu nieprzestrzegania obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych 
(udzielenia informacji niepełnych, udzielenia informacji nieprawdziwych lub nieudzielenia żadnych 
informacji), jak i kategorii tego naruszenia i stopnia jego wpływu na możliwość wywiązywania się 
Prezesa UKE z nałożonych na niego powinności ustawowych.

VI. Uwagi końcowe
Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy – Prawo telekomunikacyjne z 10 maja 2018 r. uznać 

należy za celowe. Z uwagi na znaczną dolegliwość kary pieniężnej, o której mowa w art. 209 pt, 
wskazane było przyznanie Prezesowi UKE możliwości tzw. uznania administracyjnego w przed-
miocie zasadności samego nałożenia tej sankcji za naruszenia, których skutkiem jest wyrządzenie 
szkody o znikomych rozmiarach. Tak typ deliktu administracyjnego związany z niewypełnieniem lub 
niewłaściwym wypełnieniem obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych, jak i niewypełnieniem 
obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o którym mowa w art. 173 pt, 
obejmuje bowiem wiele odmiennych postaci, o zróżnicowanym stopniu „szkodliwości społecznej”, 
niekiedy nieznacznym bądź znikomym. Ponadto zwrócić należy uwagę także na swoistą ekono-
mikę postępowania karnoadministracyjnego. Abstrahując bowiem od tego, iż funkcją pełnioną 
przez karę pieniężną nakładaną w przypadkach określonych w dyspozycji art. 209 pt, jest przede 

8 Przepis art. 210 ust. 1 pt otrzymał brzmienie: „Kary pieniężne, o których mowa w art. 209 ust. 1 i 11, nakłada Prezes UKE, w drodze decyzji, w wy-
sokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie nadaje się 
rygoru natychmiastowej wykonalności”.
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wszystkim funkcja represyjna i prewencyjna, to nie bez znaczenia pozostaje fakt, że postępowa-
nie w sprawie nałożenia kary pieniężnej pociąga za sobą konieczność poniesienia konkretnych 
wydatków publicznych. Dlatego też słuszne wydaje się uwzględnienie również funkcji fi skalnej 
kary pieniężnej w sytuacji, w której koszty prowadzenia postępowania dotyczącego nałożenia kary 
pieniężnej (a niekiedy dodatkowo również postępowania egzekucyjnego zmierzającego do jej 
wyegzekwowania, które może okazać się niekiedy nawet nieskuteczne) przewyższałyby dochód 
budżetu państwa z tytułu tej sankcji, natomiast zakres naruszenia lub jego charakter wskazywa-
łyby na jego znikomą szkodliwość społeczną.
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Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego 
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 z zakresu telekomunikacji w latach 2017–2019 
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I. Wprowadzenie 
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III. Sąd Apelacyjny w Warszawie
IV. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

I. Wprowadzenie
Przedstawiony w niniejszym opracowaniu przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu 

telekomunikacji ma charakter autorski. Obejmuje on wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego 
(dalej: SN), Sądu Apelacyjnego w Warszawie (dalej: SA) oraz Sądu Okręgowego w Warszawie 
– Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) z lat 2017–2019 z zakresu regulacji 
rynku telekomunikacyjnego. Wszystkie opisane w tym opracowaniu orzeczenia poprzedzone były 
decyzją lub postanowieniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: Prezes UKE) 
wydanymi na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne1 (dalej: pt).

W każdym z opracowanych orzeczeń wskazano sygnaturę, datę orzeczenia oraz (w przypadku 
orzeczeń SA i SOKiK) czy na dzień 1 marca 2019 r. były one prawomocne. W celu zwiększenia 
przejrzystości tekstu wskazano na wstępie czego dana sprawa dotyczyła, a następnie ogólnie 
wskazano zarys dotychczasowego postępowania oraz główne motywy, które legły u podstaw opi-
sywanego orzeczenia. W przeważającym zakresie opracowanie zostało sporządzone w oparciu 
o ustne  motywy rozstrzygnięć Sądów.

II. Sąd Najwyższy

1. Wyroki z dnia 18 stycznia 2017 r., III SK 6/14, III SK 20/14 oddalające skargi kasacyjne

Przedmiotem obu spraw była kwestia zmiany umowy o połączeniu sieci w zakresie stawki 
z tytułu zakańczania połączeń w ruchomej publicznej sieci operatora (MTR)/stwierdzenie możli-
wości uchylenia przez Sądy decyzji o  zmianie MTR z mocą wsteczną.

Decyzją z dnia […] stycznia 2009 r. nr […], Prezes UKE zmienił umowę o połączeniu sie-
ci pomiędzy T. oraz N. w zakresie stawki za zakańczanie połączeń (dalej: MTR) w sieci T. po-
przez dostosowanie wysokości MTR do wysokości określonej w decyzji Prezesa UKE z dnia 
* Radca prawny w Departamencie Prawnym Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
1 T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 z późn. zm.
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[…] kwietnia 2007 r. nr […] regulującej stawki MTR do sieci T. (dalej: decyzja MTR 2008). Z kolei 
decyzją z dnia […], Prezes UKE zmienił umowę o połączeniu sieci pomiędzy T. oraz M. w zakresie 
stawki za zakańczanie połączeń w sieci T. poprzez dostosowanie wysokości MTR do wysokości 
określonej w decyzji MTR 2008. Wydając decyzje zmieniające umowy o połączeniu sieci zawarte 
przez T z M. oraz N (dalej: decyzje wykonawcze), Prezes UKE skorzystał z uprawnień wynika-
jących z art. 17 pt i odstąpił od przeprowadzenia postępowania konsultacyjnego. Na podstawie 
wyroków z 10 maja 2010 r. oraz 21 lutego 2012 r. SOKiK uchylił obie decyzje.

Sąd Apelacyjny w […] wyrokami z dnia 24 maja 2013 r. VI ACa […]/12 oraz z dnia 21 września 
2012 r., sygn. akt XVII AmT […]/09, oddalił apelacje Prezesa UKE oraz zainteresowanych N. i M. od 
wyroków SOKiK uchylających obie decyzje. W orzeczeniach wydanych w toku postępowań sądo-
wych zarówno SOKiK, jak i SA stały na stanowisku, że w sytuacji gdy na skutek wyroku SA z dnia 
[…] listopada 2010 r., sygn. akt VI ACa […]/10, decyzja MTR 2008 została prawomocnie uchylo-
na, to odpadła podstawa prawna i faktyczna do wydania zaskarżonych decyzji wykonawczych. 
Sądy wskazywały również, że decyzja MTR 2008 została uchylona ze skutkiem ex tunc, tzn. od 
momentu jej wydania, a wyrokując w niniejszych sprawach Sądy były zobowiązane stosować 
art. 316 k.p.c. i przyjmować za podstawę orzekania stan faktyczny i prawny z chwili orzekania, 
a nie z chwili wydania decyzji. 

Prezes UKE oraz zainteresowani N. i M. w skargach kasacyjnych zakwestionowali przed-
stawione poglądy Sądów. 

Sąd Najwyższy przyjął, że decyzje wykonawcze służyły wyegzekwowaniu decyzji podstawowej 
(Decyzji MTR 2008). Jeżeli rozstrzygnięcie sporu międzyoperatorskiego na tle decyzji podstawo-
wej sprowadza się do wydania decyzji wykonawczej, wprowadzającej do stosunku dostępowego 
treść obowiązków ukształtowanych w decyzji podstawowej, to uchylenie decyzji podstawowej 
(nakładającej obowiązek na jedną ze stron stosunku dostępowego) ma znaczenie dla bytu praw-
nego decyzji wykonawczej. Nie ma zatem przeszkód, by Sąd orzekający w sprawie z odwołania 
od decyzji Prezesa UKE uchylił decyzję z tego powodu, że wcześniejszym prawomocnym wy-
rokiem uchylono decyzję Prezesa UKE, na której opierała się zaskarżona decyzja. SN wskazał 
również, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie C-231/152 potwierdził 
dotychczasowe stanowisko Sądów, zgodnie z którym wyrok wydany w sprawie z odwołania od 
decyzji Prezesa UKE, zmieniający albo uchylający decyzje wykonawcze do decyzji MTR 2008, 
wywołuje skutki ex tunc. SN przyjął, że z „punktu widzenia funkcji postępowania sądowego z od-
wołania od decyzji Prezesa UKE niedopuszczalne jest przyjęcie założenia, zgodnie z którym 
późniejsze uchylenie decyzji, wobec której inne decyzje mają charakter wykonawczy i przez to 
pozbawione są autonomicznego charakteru, byłoby irrelewantne3”. Jeżeli w toku postępowania 
odwoławczego okazało się, że decyzja wcześniejsza była wadliwa, a to właśnie ta decyzja sta-
nowiła pierwotne źródło obowiązków, których konkretyzacja w późniejszej decyzji sprowadza się 
do nakazu wykonania obowiązków ustanowionych we wcześniejszej decyzji, zasadne jest przy-
jęte przez Sądy założenie, zgodnie z którym odpadła podstawowa przesłanka wydania decyzji 
wykonawczych4. 

2 Wyr. TSUE z 13 października 2016 r. w sprawie C-231/15 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Petrotel, ECLI: EU:C:2016:769.
3 Post. SN z 13 sierpnia 2013 r., III SK 64/12.
4 Post. SN z 27 stycznia 2014 r., III SK 38/13.
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Jednocześnie Sąd wskazał, że przepisy polskiego prawa (k.p.c.) odnoszące się do instytucji 
odwołania od decyzji Prezesa UKE, nie różnicują między zarzutami procesowymi i  materialno-
prawnymi. Odwołujący się przedsiębiorca może podnosić wszelkiego rodzaju zarzuty względem 
skarżonej decyzji. Rolą sądu rozpatrującego odwołanie jest zaś dokonanie oceny ich zasadno-
ści pod kątem wystąpienia podstaw do uwzględnienia odwołania (art. 47964 § 1 i § 2 k.p.c.). Nie 
ma zatem przeszkód, by Sąd orzekający w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UKE uchylił 
decyzje z tego powodu, że wcześniejszym prawomocnym wyrokiem uchylono decyzję Prezesa 
UKE, na której opierały się zaskarżone decyzje wykonawcze. Uchylenie wcześniejszej decyzji 
Prezesa UKE może bowiem rzutować na postępowanie sądowe z odwołania od późniejszej jego 
decyzji, jeżeli w decyzji tej organ regulacji ukształtował stosunki umowne między przedsiębiorcami 
telekomunikacyjnymi w oparciu o obowiązki nałożone na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego we 
wcześniejszej (uchylonej) decyzji5. 

2.  Wyrok z dnia 17 maja 2017 r., III SK 37/16 uchylający wyrok SA w Warszawie i przekazujący 
temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania

Przedmiotem sprawy była wykładnia przesłanek nałożenia przez Prezesa UKE kary pienięż-
nej z art. 209 ust. 1 pkt 9) pt/możliwość zmiany przez Sąd kwalifi kacji prawnej czynu określonego 
w decyzji Prezesa UKE o nałożeniu kary.

Wyrokiem z dnia […] lutego 2016 r., sygn. akt VI ACa […]/15, SA uchylił decyzję Prezesa UKE 
z dnia […] sierpnia 2012 r. nr […] nakładającą na N. karę w wysokości 5000 zł za wykorzystywanie 
częstotliwości w pracy urządzeń nadawczo odbiorczych pracujących w radiokomunikacji stałej 
w cyfrowej linii radiowej nie posiadając do tego uprawnień, tj. pozwolenia radiowego. Zdaniem Sądu 
Prezes UKE błędnie zakwalifi kował działanie N. polegające na wykorzystywaniu przydzielonych 
częstotliwości za pomocą urządzenia innego niż urządzenie określone w pozwoleniu radiowym 
jako wykorzystywanie częstotliwości bez uprawnień. Takie działanie należało zakwalifi kować 
jako wykorzystywanie częstotliwości niezgodnie z uprawnieniami. Z uwagi na wyższe standardy 
obowiązujące przy decyzjach administracyjnych dotyczących kar, decyzję należało uchylić jako 
wydaną na wadliwej podstawie prawnej.  

Wyrokiem z dnia […] listopada 2014 r., sygn. akt XVII […]/13, SOKiK oddalił odwołanie N. Od 
powyższego wyroku N. wywiódł apelację, na skutek której SA wyrokiem z dnia […] lutego 2016 r., 
sygn. akt VI ACa […]/15, uchylił skarżoną decyzję. 

Od powyższego wyroku Prezes UKE wywiódł skargę kasacyjną.
Zdaniem SN w zaskarżonym wyroku SA prawidłowo uznał, że wykorzystywanie częstotliwości 

w pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w radiokomunikacji stałej w cyfrowej linii 
radiowej za pomocą urządzenia innego niż określone w pozwoleniu radiowym, jest wykorzystaniem 
częstotliwości niezgodnie z uprawnieniami, a nie bez uprawnień. SN wskazał, że z wykorzystaniem 
częstotliwości bez uprawnień mielibyśmy do czynienia, gdyby N. w ogóle nie posiadał ważnych 
pozwoleń radiowych. Jednakże, w sytuacji gdy SA uznał, że Prezes UKE błędnie zakwalifi kował 
działanie N. jako wypełniające znamiona czynu określonego w art. 209 ust. 1 pkt 9 pt, tj. wyko-
rzystywanie częstotliwości bez uprawnień, a powinien zakwalifi kować je jako wykorzystywanie 

5 Post. SN z 14 stycznia 2014 r., III SK 29/13 oraz z 24 września 2013 r., III SK 8/13.
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częstotliwości niezgodnie z uprawnieniami (również określone w art. 209 ust. 1 pkt 9 pt), SA po-
winien decyzję Prezesa UKE zmienić w tym zakresie, a nie ją uchylić. 

SN wskazał, iż stan faktyczny w tej sprawie był bezsporny, kwestionowana była jedynie jego 
subsumcja pod konkretny przepis prawa. Zmiana kwalifi kacji prawnej działania N. bez zmiany 
ustaleń w zakresie stanu faktycznego nie naruszała gwarancji procesowych, jakie ma strona w po-
stępowaniu, a zatem SA mógł zmienić sentencję decyzji w sytuacji, gdy nie zmieniały się żadne 
ustalenia odnośnie do stanu faktycznego. 

SN odwołał się w tym zakresie do przywołanej w skardze kasacyjnej regulacji zawartej 
w art. 399 k.p.k., zgodnie z którą jeżeli w toku rozprawy okaże się, że nie wychodząc poza grani-
ce oskarżenia, sąd może czyn zakwalifi kować według innego przepisu prawnego, sąd uprzedza 
o tym obecne na rozprawie strony, a na wniosek oskarżonego można przerwać rozprawę w celu 
umożliwienia mu przygotowania się do obrony.

3. Wyrok z dnia 6 lutego 2018 r., III SK 51/14 oddalający skargę kasacyjną

Przedmiotem sprawy było ustalenie stawki za zakańczanie połączeń w ruchomej publicznej 
sieci operatora (MTR).

Sprawa dotyczy skargi kasacyjnej P. od wyroku SA oddalającego odwołanie P. od decyzji 
Prezesa UKE z dnia […] grudnia 2009 r. nr […] w przedmiocie ustalenia stawki za zakańczanie 
połączeń w sieci P., tzw. Decyzja MTR 2009. SOKiK wyrokiem z dnia […] maja 2013 r. zmienił 
decyzję Prezesa UKE w części dotyczącej wysokości opłat za zakańczanie połączeń głosowych 
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej P. (dalej: MTR) na poziomie 0,1690 zł/min. Uzasadniając 
powyższe rozstrzygnięcie, SOKiK wskazał na fakt, iż MTR w wysokości 0,1690 zł/min jest staw-
ką, jaką Prezes UKE wyliczył (zdaniem Sądu prawidłowo), ustalając ją w oparciu o ponoszo-
ne przez P. koszty. Od powyższego wyroku apelację wniósł Prezes UKE oraz P. SA wyrokiem 
z 7 maja 2014 r., sygn. Akt VI ACa […]/13, zmienił wyrok SOKiK w ten sposób, iż oddalił odwoła-
nie P. w całości i oddalił apelację P. Od wyroku SA skargę kasacyjną wniósł P. SN na rozprawie 
w dniu 21 stycznia 2016 r. wydał postanowienie o skierowaniu pytania prawnego do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). W dniu 20 grudnia 2017 r. TSUE wydał wyrok 
w sprawie C-277/166, udzielając odpowiedzi na pytania SN. 

TSUE stwierdził w swoim wyroku, że: 1) art. 8 ust. 4 i art. 13 dyrektywy o dostępie7 należy 
interpretować w ten sposób, że krajowy organ regulacyjny może ustalić cenę za usługę objętą 
obowiązkiem oparcia cen na ponoszonych kosztach poniżej poziomu kosztów tej usługi pono-
szonych przez operatora, jeżeli koszty te są wyższe niż koszty efektywnego operatora, czego 
sprawdzenie należy do sądu krajowego; 2) organ regulacyjny może nakazać operatorowi corocz-
ne ustalanie cen na podstawie najbardziej aktualnych danych oraz przedstawienia tych cen wraz 
z uzasadnieniem do weryfi kacji przed rozpoczęciem ich stosowania, jeżeli obowiązek ten oparty 
jest na charakterze stwierdzonego problemu oraz proporcjonalny i uzasadniony w świetle celów 
z art. 8 dyrektywy ramowej8; 3) art. 13 ust. 3 dyrektywy o dostępie należy interpretować w ten 
6 Wyr. TSUE z 20 grudnia 2017 r. w sprawie C-277/16 Polkomtel, ECLI:EU:C:2017:989.
7 Dyrektywa 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. Urz. L 108 z 24.4.2002 r., str. 7–20).
8 Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich 
przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. L 263 z 9.10.2007 r., 
str. 1–160).
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sposób, że krajowy organ regulacyjny może żądać dostosowania cen przez operatora zarówno 
przed rozpoczęciem ich stosowania, jak i po wprowadzeniu ich w życie. 

Z wyroku TSUE wynika więc, że ustalenie przez krajowy organ regulacyjny cen poniżej 
poziomu kosztów ponoszonych przez operatora, na którego nałożono obowiązek ustalania cen 
w oparciu o ponoszone koszty, nie jest sprzeczne z art. 13 dyrektywy o dostępie. 

III. Sąd Apelacyjny w Warszawie

1. Wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r., VI ACa 897/14 oddalający apelację (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy było stwierdzenie możliwości nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego zlecającego innemu podmiotowi używanie telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego 
bez zgody użytkownika/wykładnia przepisu art. 209 ust. 1 pkt 25) pt jako samoistnej podstawy 
nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

SOKiK wyrokiem z dnia 21 marca 2014 r. sygn. akt XVII AmT 10/12, oddalił odwołanie T. od 
decyzji Prezesa UKE z dnia […] sierpnia 2011 r. nr […] nakładającej na T. karę pieniężną w wy-
sokości 5 000 000 zł w związku z niewypełnianiem obowiązku uzyskania zgody abonenta lub 
użytkownika końcowego przy przeprowadzaniu loterii promocyjnej pod nazwą „[…]”. 

SA przy rozpoznawaniu sprawy powziął poważne wątpliwości w zakresie podstawy nałoże-
nia na T. kary pieniężnej w sytuacji, gdy T. zleciła przeprowadzenie loterii promującej jej usługi 
innemu podmiotowi, który wykonał to zlecenie, używając dla celów marketingu bezpośredniego 
automatycznych systemów wywołujących bez uzyskania na to zgody abonentów lub użytkowni-
ków końcowych będących adresatami takich działań. Z uwagi na powyższe SA postanowieniem 
z dnia 13 maja 2015 r., sygn. akt VI ACa 897/14, wystąpił do SN, przedstawiając do rozstrzygnię-
cia zagadnienie prawne dotyczące problematycznej kwestii.

SN uchwałą z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt III SZP 7/15, potwierdził, że: „Art. 209 ust. 1 
pkt 25 pt w związku z art. 172 ust. 1 i art. 174 pkt 1 pt może stanowić podstawę prawną nało-
żenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, który zlecił innemu podmiotowi 
wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego 
usług tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wśród jego abonentów lub użytkowników koń-
cowych na podstawie bazy przekazanych numerów telefonicznych”. Argumentacja T., że to nie 
ona dysponowała automatycznymi systemami wywołującymi i to nie ona wysyłała komunikaty 
z ich użyciem, nie zasługuje na uwzględnienie. Art. 209 pt stanowi samoistną podstawę do na-
łożenia kary. SA, odnosząc się do argumentacji T., że do akt postępowania administracyjnego 
został włączony protokół kontroli T. z dnia […] kwietnia 2011 r. stwierdził, iż oceniając powyższą 
okoliczność, musiał zważyć, iż z jednej strony zgodnie z utartą linią orzeczniczą wszczęcie po-
stępowania kontrolnego na podstawie art. 199 pt skutkuje koniecznością wezwania przedsię-
biorcy do usunięcia naruszeń, a dopiero potem możliwym jest nałożenie kary, a z drugiej strony, 
że postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji w przedmiocie nałożenia kary 
nie zostało wszczęte na skutek przeprowadzonego postępowania kontrolnego, lecz na skutek 
skarg, które wpłynęły do Prezesa UKE. Zdaniem SA, kara powinna spełniać przede wszystkim 
funkcje prewencyjne. W niniejszej sprawie zarówno skala, jak i charakter naruszeń przemawiały 
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za tym, że nałożona na T. kara nie powinna być niższa. W sprawie O. w przeprowadzanej loterii 
korzystano jedynie z przesyłania wiadomości tekstowych, a w niniejszej sprawie do abonentów 
i użytkowników końcowych T. przesyłane były dodatkowo wiadomości głosowe, które zdaniem SA 
są dużo bardziej uciążliwe niż wiadomości tekstowe.

2.  Wyrok z dnia 2 lutego 2017 r., VI ACa 1814/15 zmieniający zaskarżony wyrok SOKiK 
w całości poprzez uchylenie decyzji Prezesa UKE z dnia 24 lutego 2014 roku nr […] oraz 
oddalający apelację w pozostałym zakresie (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy była zmiana stawek za zakańczanie połączeń w stacjonarnej publicznej 
sieci telefonicznej (FTR)/analiza przesłanek umorzenia postępowania o wydanie decyzji zmienia-
jącej umowę o dostępie.

Decyzją z dnia 24 lutego 2014 r. nr […] Prezes UKE na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. 
w zw. z art. 206 ust. 1 pt umorzył postępowanie wszczęte z wniosku P. (obecnie T.) o wydanie 
decyzji zmieniającej umowę o wzajemnej współpracy i zasadach rozliczeń pomiędzy T. a T. z sie-
dzibą w W. w sprawie zmiany stawek za zakańczanie połączeń w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej (dalej: FTR) w sieci T. oraz FTR w sieci T z siedzibą w W. Prezes UKE umorzył 
postępowanie wszczęte z wniosku T. z uwagi na upływ w dniu 31 grudnia 2012 r. okresu, które-
go miała dotyczyć zmiana FTR w sieci T. oraz FTR w sieci T. z siedzibą w W. Wyrokiem z dnia 
21 września 2015 r., sygn. akt XVII AmT 30/14, SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa UKE. 
Rozstrzygnięcie SOKiK zostało w całości zaskarżone przez Prezesa UKE. SA zmieniając za-
skarżony wyrok w całości odwołał się do wyroku TSUE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie 
C-231/15 (zob. przypis nr 2), gdzie stwierdzono, że sąd rozpoznający odwołanie od decyzji Prezesa 
UKE powinien móc uchylić ją z mocą wsteczną, jeżeli stwierdzi, iż jest to konieczne do udzielenia 
skutecznej ochrony praw przedsiębiorstwu, które wniosło odwołanie. Zgodnie z orzecznictwem 
sądów administracyjnych umorzenie postępowania w stanie faktycznym niniejszej sprawy jest 
uzasadnione. Jednakże trzeba pamiętać, że prowadzone przez Prezesa UKE postępowanie jest 
postępowaniem specyfi cznym, gdyż dotyczącym spraw regulacyjnych. 

Podniesione w apelacji zarzuty nierozpoznania istoty sprawy i naruszenia art. 328 § 2 k.p.c.  
nie uzasadniały uchylenia wyroku w całości i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponow-
nego rozpoznania, gdyż stosowanie takiego rozwiązania powinno mieć charakter wyjątkowy. 
Sąd uznał, iż dysponował możliwością samodzielnego rozstrzygnięcia sprawy. Zaskarżona de-
cyzja Prezesa UKE dotknięta jest wadami, które nie mogą być usunięte na etapie postępowania 
sądowego, gdyż organ regulacyjny w ogóle nie wydał rozstrzygnięcia merytorycznego. W tym 
kontekście podkreślić należy, iż organy regulacyjne w pewnym stopniu kreują politykę publiczną 
na rynkach znajdujących się w granicach ich kompetencji, a spełnianie przez sądy analogicznej 
funkcji jest niedopuszczalne. W przeciwieństwie do sądów, organy regulacyjne dysponują apara-
tem urzędniczym, kompetencjami i doświadczeniem regulacyjnym, których posiadanie umożliwia 
wydanie prawidłowych decyzji w sprawach indywidualnych. W związku z tym koniecznym było 
uchylenie zaskarżonej decyzji.
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3. Wyrok z dnia 7 lutego 2017 r., VI ACa 1788/15 oddalający apelację (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy była zmiana stawek za zakańczanie połączeń w stacjonarnej publicznej 
sieci telefonicznej (FTR)/analiza przesłanek umorzenie postępowania o wydanie decyzji zmienia-
jącej umowę o dostępie.

Decyzją z dnia […] lutego 2014 r. nr […] Prezes UKE umorzył postępowanie wszczęte z wnio-
sku P. (obecnie T.) o wydanie decyzji zmieniającej umowę o wzajemnej współpracy i zasadach 
rozliczeń pomiędzy T. a T. (obecnie O.) w zakresie zmiany stawek za zakańczanie połączeń 
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (FTR) T. Prezes UKE umorzył postępowanie wszczęte 
z wniosku T. z uwagi na upływ w dniu 31 grudnia 2012 r. okresu, którego miała dotyczyć zmiana 
stawki FTR T.

Wyrokiem z dnia 24 września 2015 r., sygn. akt XVII AmT 34/14, SOKiK uchylił zaskarżo-
ną decyzję Prezesa UKE. Od powyższego wyroku Prezes UKE oraz O. wnieśli apelacje do SA. 

SA, wydając wyrok w niniejszej sprawie, odwołał się do orzecznictwa SN oraz wyroku TSUE 
z dnia 13 października 2016 r. w sprawie C-231/15 (zob. przypis nr 2), gdzie stwierdzono, że sąd 
rozpoznający odwołanie od decyzji Prezesa UKE powinien móc uchylić ją z mocą wsteczną, je-
żeli stwierdzi, iż jest to konieczne do udzielenia skutecznej ochrony praw przedsiębiorstwu, które 
wniosło odwołanie. 

Uchylenie zaskarżonej decyzji umożliwi Prezesowi UKE rozpoznanie wniosku T. i meryto-
ryczne rozstrzygnięcie sprawy. SA zaznaczył przy tym, że ani SOKiK, ani SA nie mogły dokonać 
zmiany zaskarżonej decyzji poprzez merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, ponieważ nie mogą 
w całości wyręczać organu regulacyjnego w realizacji jego ustawowych kompetencji. Zgodnie 
z treścią uzasadnienia wyroku „Zaskarżona decyzja Prezesa UKE dotknięta jest wadami, które 
nie mogą być usunięte na etapie postępowania sądowego, gdyż organ regulacyjny w ogóle nie 
wydał rozstrzygnięcia merytorycznego. W tym kontekście podkreślić należy, iż organy regulacyjne 
w pewnym stopniu kreują politykę publiczną na rynkach znajdujących się w granicach ich kompe-
tencji, a spełnianie przez sądy analogicznej funkcji jest niedopuszczalne. W przeciwieństwie do 
sądów, organy regulacyjne dysponują aparatem urzędniczym, kompetencjami i doświadczeniem 
regulacyjnym, których posiadanie umożliwia wydanie prawidłowych decyzji w sprawach indywi-
dualnych. W związku z tym koniecznym było uchylenie zaskarżonej decyzji”.

4. Wyrok z dnia 12 kwietnia 2017 r., VI ACa 151/14 oddalający apelację (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy była zmiana stawek za zakańczanie połączeń w ruchomej publicznej 
sieci telefonicznej (MTR)/dostosowanie stawek do decyzji MTR 2008/możliwość zmiany decyzji 
o dostępie telekomunikacyjnym z urzędu przez Prezesa UKE.

Decyzją z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] Prezes UKE zmienił umowę o połączeniu sieci 
zawartą pomiędzy P. (obecnie T.) a M. poprzez dostosowanie stawek za zakańczanie połączeń 
zgodnie z harmonogramem wynikającym z decyzji Prezesa UKE z dnia […] października 2008 r. 
nr […] (dalej: Decyzja MTR 2008). Zaskarżona decyzja Prezesa UKE została wydana m.in. w opar-
ciu o przepis art. 29 pt, zgodnie z którym Prezes UKE może z urzędu, w drodze decyzji, zmienić 
treść umowy o dostępie telekomunikacyjnym lub zobowiązać strony umowy do jej zmiany, w przy-
padkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia ochrony interesów użytkowników końcowych, 
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skutecznej konkurencji lub interoperacyjności usług. Wyrokiem z dnia 18 października 2013 r., 
sygn. akt XVII AmT 222/09, SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa UKE.

Od powyższego wyroku apelację do SA wniósł Prezes UKE. 
Postanowieniem z dnia 20 lutego 2015 r. SA zawiesił postępowanie z uwagi na skierowanie 

przez SN pytania prejudycjalnego do TSUE w sprawie o sygn. akt III SK 18/14. Problem prawny, 
który legł u podstaw skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału był analogiczny do tego, 
który był również przedmiotem rozpoznania w tej sprawie, a dotyczył między innymi tego, jaki 
skutek ma wzruszenie decyzji MTR 2008 (ex tunc czy ex nunc).

SA, wydając wyrok w niniejszej sprawie, odwołał się do ugruntowanego już w podobnych spra-
wach orzecznictwa SA, SN oraz wyroku TSUE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie C-231/15 
(zob. przypis nr 2), z którego wynika, że sąd rozpoznający odwołanie od decyzji Prezesa UKE 
powinien móc uchylić ją z mocą wsteczną, jeżeli stwierdzi, iż jest to konieczne do udzielenia sku-
tecznej ochrony praw przedsiębiorstwu, które wniosło odwołanie. SA dodał, że brak jest podstaw 
do odejścia od tej linii orzeczniczej.

5.  Wyrok z dnia 13 kwietnia 2017 r., VI ACa 1973/15 uchylający zaskarżony wyrok i przekazujący 
sprawę do ponownego rozpoznania (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy było określenie ścieżki dojścia do symetrycznych stawek MTR w opar-
ciu o decyzję Prezesa UKE o dostępie telekomunikacyjnym. 

Rozpoznawana przez SA sprawa dotyczyła decyzji Prezesa UKE z dnia 15 grudnia 2009 r. 
nr […] (dalej: Decyzja) określającej wysokość opłat wnoszonych na rzecz P. przez P. (obecnie O.) 
za minutę połączenia wychodzącego z sieci w publicznej ruchomej sieci telefonicznej O. i zakań-
czanego w sieci P (dalej: MTR). Dodać należy, że Decyzja w istocie określała ścieżkę stopniowego 
obniżania asymetrycznych MTR w sieci P. aż do osiągnięcia symetrycznych MTR w relacji P. – O. 
Od Decyzji odwołanie wniósł O. W ocenie O., jakkolwiek istniały podstawy prawne do wydania 
Decyzji, to Prezes UKE ustalił w niej zawyżone opłaty za zakończenie połączenia w sieci P.). 
W związku z tym O. domagał się zmiany Decyzji poprzez wprowadzenie symetrycznych MTR 
w relacji P. – O., ewentualnie istotnego obniżenia poziomu asymetrii pomiędzy i MTR stosowanymi 
przez P. i MTR stosowanymi przez O.

SOKiK wyrokiem z dnia […] lipca 2012 r., sygn. akt XVII AmT […]/10, uchylił Decyzję. Od 
powyższego wyroku apelacje wywiedli Prezes UKE, O. i P. SA wyrokiem z dnia […] paździer-
nika 2013 r., sygn. akt VI ACa […]/13, oddalił przedmiotowe apelacje. Skargę kasacyjną do SN 
od wyroku SA z dnia […] października 2013 r. złożył Prezes UKE oraz O. SN wyrokiem z dnia 
16 kwietnia 2015 r., sygn. akt III SK 7/14, uchylił wyrok SA z dnia […] października 2013 r. i po-
przedzający go wyrok SOKiK z dnia […] lipca 2012 r., przekazując sprawę SOKiK do ponownego 
rozpoznania. SOKiK – po ponownym rozpoznaniu sprawy – wyrokiem z dnia […] października 
2015 r., sygn. akt XVII AmT […]/15, zmienił Decyzję w ten sposób, że skrócił ścieżkę dojścia do 
symetrycznych MTR w relacji P. – O. i w związku z tym obniżył również wysokość MTR w sieci P. 

Od wyroku SOKiK z dnia 12 października 2015 r. apelacje złożyli Prezes UKE, O. i P. 
W ocenie SA jakkolwiek SOKiK, zmieniając określoną w Decyzji ścieżkę dojścia do symetrycz-

nych stawek MTR w relacji P. – O., odwołał się do dotyczącego tej kwestii modelu Europejskiej 
Organizacji Regulatorów (dalej: ERG) przedstawionego we wspólnym stanowisku ERG w sprawie 
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symetrii stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i symetrii stawek za zakańczanie 
połączeń w sieciach mobilnych, to jednocześnie nie ustalił czy przyjęte w tym modelu założenia 
(np. prognozowana wysokość udziałów rynkowych benefi cjenta asymetrycznych stawek MTR 
w relewantnych latach) wystąpiły na polskim rynku telekomunikacyjnym. SOKiK – zdaniem SA 
– nie ustalił więc, czy w warunkach polskiego rynku telekomunikacyjnego wystąpiły okoliczno-
ści uzasadniające zastosowanie modelu ERG. Zdaniem SA, świadczy to o tym, że SOKiK nie 
rozpoznał istoty sprawy, co uzasadnia uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do 
ponownego rozpoznania. 

6. Wyrok z dnia 13 kwietnia 2017 r., VI ACa 2070/15 oddalający apelację (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy była kara pieniężna nałożona na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego 
za uniemożliwienie korzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru/ustalenie 
przesłanek odpowiedzialności operatora za nieterminowe przeniesienie numeru.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła decyzji Prezesa UKE z dnia […] lipca 2010 r. nr […] nakła-
dającej na P. karę pieniężną w wysokości 510 000 zł za uniemożliwianie abonentom korzystania 
z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, o którym mowa w art. 71 pt. 

Od Decyzji odwołanie wniósł P. W ocenie P. wskazane w Decyzji przypadki uniemożliwienia 
korzystania z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, o którym mowa w art. 71 pt, 
bądź w ogóle nie miały miejsca, bądź były następstwem okoliczności niezawinionych przez Powoda 
(np. awaria systemu informatycznego obsługującego proces przenoszenia numerów). W związku 
z tym P. domagał się uchylenia Decyzji.

SOKiK wyrokiem z dnia […] października 2015 r., sygn. akt XVII AmT […]/10, oddalił odwo-
łanie Powoda. Od powyższego wyroku apelację wywiódł Powód, zarzucając SOKiK naruszenie 
przepisów pt, rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sie-
ciach telekomunikacyjnych oraz k.p.c.

W ocenie SA, w przypadku użytkowników końcowych wymienionych w Decyzji doszło do 
uniemożliwienia skorzystania z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, o którym 
mowa w art. 71 pt. Przeniesienie numeru telefonicznego w przypadku tych użytkowników koń-
cowych odbyło się bowiem ze znacznym przekroczeniem przewidzianego prawem terminu na 
dokonanie tej czynności. Okoliczności, które w ocenie P. miały usprawiedliwiać naruszenie prze-
widzianego prawem terminu na przeniesienie numeru telefonicznego do innej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, nie wyłączają jego odpowiedzialności. Zdaniem Sądu „istnieje ścisły związek 
między płynnością rynku a stopniem skuteczności realizacji przedmiotowych uprawnień abonen-
tów. Uchybienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na przedmiotowej płaszczyźnie sprzyjają 
petryfi kacji rynku i ograniczeniu jego efektywności. Utrudnienia w przenoszeniu numerów są więc 
szkodliwe zarówno w wymiarze indywidualnego interesu bezpośrednio dotkniętych nimi abonentów, 
jak i dla realizacji interesu publicznego. Do przyjęcia pryncypialnej postawy wobec analizowanych 
uchybień skłania również to, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni czerpią korzyści z utrudniania 
abonentom przenoszenia numerów. Istnieje bowiem zależność między płynnością rynku a siłą 
presji konkurencyjnej, której podlegają przedsiębiorcy telekomunikacyjni”. 
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7.  Wyrok z dnia 28 kwietnia 2017 r., VI ACa 2048/15 uchylający częściowo zaskarżony wyrok 
i przekazujący sprawę w części do ponownego rozpoznania (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy było ustalenie znaczącej pozycji przedsiębiorcy telekomunikacyjne-
go na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej/utrzymanie, zmiana obowiązków regulacyjnych/określenie stawki za zakańczanie 
połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w oparciu o model operatora efek-
tywnego/nakładanie obowiązków regulacyjnych w ramach uznania administracyjnego organu.

Sprawa dotyczy decyzji Prezesa UKE z dnia […] grudnia 2012 r. nr […] w przedmiocie okre-
ślenia rynku właściwego jako rynku zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej P., ustalenia, że na rynku tym P. posiada znaczącą pozycję rynkową oraz nałożenia 
obowiązków regulacyjnych (dalej: Decyzja). W pkt VI Decyzji nałożono na P. na podstawie art. 44 pt, 
obowiązek polegający na stosowaniu opłat za zakończenie połączenia w ruchomej publicznej 
sieci telefonicznej P. (dalej: MTR) w wysokości określonej w zamieszczonym w tym pkt harmo-
nogramie, wyliczonej w oparciu o stworzony przez Prezesa UKE model operatora efektywnego.

P. zaskarżyła Decyzję do SOKiK, wnosząc o jej uchylenie w całości, ewentualnie o uchylenie 
Decyzji w części bądź o jej zmianę w sposób określony w odwołaniu. 

Wyrokiem z dnia 4 maja 2015 r., sygn. akt XVII AmT 72/13, SOKiK uchylił pkt VI, IX i X Decyzji, 
w pozostałym zakresie oddalił odwołanie P. Został zatem uchylony ww. pkt VI Decyzji dotyczący 
wysokości MTR ustalonej zgodnie z zamieszczonym w tym pkt harmonogramie. Natomiast uchy-
lony pkt IX Decyzji stanowiący jej integralną część w postaci załącznika nr 2, zawiera opis modelu 
kalkulacji kosztów według metodologii PURE LRIC, uchylony zaś pkt X Decyzji stanowiący jej 
integralną część w postaci załącznika nr 3, zawiera stosowany przez Prezesa UKE model kalku-
lacji kosztów operatora efektywnego w formie pliku xls, zapisany na płycie CD. Od powyższego 
wyroku apelacje wywiedli Prezes UKE, K. oraz P. 

Ograniczenie prawa wglądu nie odnosi się ani do Sądu, ani biegłego, który nie ma ograniczeń 
w zakresie wglądu w badany materiał, w tym zawierający dane stanowiące tajemnicę przedsię-
biorstwa. Treść art. 24 pkt 2 lit c) pt uprawnia do zmiany lub uchylenia obowiązków, jeżeli nastą-
piła zmiana warunków panujących na rynku właściwym, nawet jeżeli problemy rynkowe się nie 
zmieniły. Organ ustalając, że warunki panujące na rynku właściwym się zmieniły, miał pełne prawo 
zmienić obowiązki regulacyjne, o których mowa w art. 34 ust. 1 i 2 pt, a także uchylić obowiązek 
wynikający z art. 40 pt, uznając, że nowe obowiązki będą bardziej adekwatne i proporcjonalne. 
Pozwany działa tu w granicach uznania administracyjnego, a Powód nie wykazał, w ocenie SA, 
aby zostało ono w zakresie zmiany obowiązków wynikających z treści art. 34 pt przekroczone. 
Prezes UKE może, zgodnie z przesłankami, o których mowa w art. 24 pkt 2 lit. a pt, w drodze de-
cyzji, nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązek równego traktowania przed-
siębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostępu telekomunikacyjnego. Usługi sieci wirtualnych 
i inteligentnych niewątpliwie są oferowane przez operatorów sieci telefonii ruchomej, a usługi te 
zostały objęte Decyzją w defi nicji rynku właściwego. Tym samym musiały zostać objęte obowiąz-
kiem zapewnienia dostępu zgodnie z treścią art. 34 pt. Decyzja jest decyzją o charakterze ex ante, 
a więc musi oddziaływać na sytuacje, które mogą wystąpić na określonym rynku właściwym.
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8.  Wyrok z dnia 5 maja 2017 r., VI ACa 2067/15 zmieniający zaskarżony wyrok 
w całości poprzez uchylenie decyzji Prezesa UKE z dnia […] grudnia 2011 r. nr […] 
(wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy była kwestia uregulowania zasad przenośności numerów w sieciach 
ruchomych w decyzji o dostępie/analiza przesłanek odmowy wydania decyzji o dostępie przez 
Prezesa UKE.

Decyzją z dnia […] grudnia 2011 r. nr […] Prezes UKE odmówił zmiany umowy o połączeniu 
sieci pomiędzy P. (obecnie T.) a C. w zakresie hurtowych rozliczeń dotyczących realizacji usługi 
przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług do sieci innego operatora. 
Wyrokiem z dnia […] kwietnia 2014 r., sygn. akt XVII AmT 35/12, SOKiK uchylił zaskarżoną de-
cyzję Prezesa UKE. Od powyższego wyroku apelację do SA wniósł Prezes UKE. 

Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2015 r., sygn. akt VI ACa 1119/14, SA uchylił zaskarżony wyrok 
SOKiK i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania. Po ponownym rozpatrze-
niu sprawy, SOKiK wyrokiem z dnia 15 października 2015 r., sygn. akt XVII AmT 39/15, oddalił 
odwołanie P. (obecnie T.). 

Apelację od tego wyroku wniosła P. (obecnie T.). 
Decydujące znaczenie dla wyniku sprawy miał pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w po-

stanowieniu z dnia 11 sierpnia 2015 r., sygn. akt III SZ 3/15, które zapadło w podobnej sprawie. 
SA uznał za SN, że w sytuacji, gdy między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi toczy się spór 
dotyczący kwestii objętej zakresem pojęcia „dostęp telekomunikacyjny”, który następnie zosta-
nie poddany pod rozstrzygnięcie organu na podstawie art. 27 ust. 2 pt i rozwiązanie tego sporu 
przez organ wymaga zmiany dotychczasowej umowy o dostępie telekomunikacyjnym bądź wy-
dania decyzji zastępującej odrębną umowę w tym zakresie, Prezes UKE nie może wydać decyzji 
odmawiającej określenia warunków współpracy między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi 
z powodu trudności, jakie napotkał przy gromadzeniu materiału dowodowego. W ten sposób 
Prezes UKE uchylił się bowiem od rozstrzygnięcia sporu pomiędzy przedsiębiorcami. SA wskazał 
także, iż aktualnie nie ma podstaw do odstąpienia od dotychczas przyjętego przez SN poglądu na 
kwestię ustalenia hurtowych rozliczeń dotyczących realizacji usługi przeniesienia przydzielonego 
numeru przy zmianie dostawcy usług do sieci innego operatora.

9.  Wyrok z dnia 9 maja 2017 r., VI ACa 2074/15 zmieniający częściowo zaskarżony wyrok SOKiK 
(wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy było ustalenie znaczącej pozycji przedsiębiorcy telekomunikacyjne-
go na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej/utrzymanie, zmiana obowiązków regulacyjnych/określenie stawki MTR w  oparciu 
o model operatora efektywnego/obowiązek stosowania zaleceń Komisji Europejskiej przez organ 
regulacyjny.

Sprawa dotyczy decyzji Prezesa UKE z dnia […] grudnia 2012 r. […] w przedmiocie określe-
nia rynku właściwego jako rynku zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej P., ustalenia, że na rynku tym P. posiada znaczącą pozycję rynkową oraz nałożenia 
obowiązków regulacyjnych (dalej: Decyzja). 
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O. zaskarżyła Decyzję do SOKiK, wnosząc o jej uchylenie w całości, ewentualnie o uchylenie 
Decyzji w części bądź o jej zmianę w sposób określony w odwołaniu. 

Wyrokiem z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. akt XVII AmT 81/13, SOKiK uchylił pkt V ppkt 2 
i VI Decyzji, w pozostałym zakresie oddalił odwołanie. Prezes UKE zmienił obowiązek określony 
w decyzji z dnia 29 września 2009 r. nr […], o którym mowa w art. 40 ust. 1 pt poprzez jego uchy-
lenie. Na podstawie art. 44 Pr. tel.pt Prezes UKE nałożył na P. obowiązek polegający na stoso-
waniu opłat za zakończenie połączenia w ruchomej publicznej sieci telefonicznej P. (dalej: MTR) 
w wysokości określonej w harmonogramie, wyliczonej w oparciu o stworzony przez Prezesa UKE 
model operatora efektywnego.

Od powyższego wyroku apelacje wywiedli pozwany Prezes UKE, zainteresowany K. oraz P. 
Sąd uznał, że Przepis art. 44 pt może stanowić podstawę nałożenia obowiązku kosztowego. Jeżeli 
Prezes UKE stwierdził określone problemy rynkowe w postaci możliwości antykonkurencyjnego 
zawyżania stawek za zakańczanie połączeń oraz możliwość utrudniania dostępu do sieci P., 
a dotychczasowe obowiązki nie odniosły skutku, możliwe było nałożenie obowiązku wskazanego 
w art. 44 pt polegającego na stosowaniu stawek MTR w oparciu o stworzony przez Prezesa UKE 
model operatora efektywnego. Przepis art. 40 ust. 1 i 39 ust. 1 pt nie dawałby bowiem podstaw 
do stosowania stawki ustalonej w oparciu o model operatora efektywnego. Zalecenie Komisji 
Europejskiej z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie 
połączeń w sieciach ruchomych i stacjonarnych9 (dalej: Zalecenie) wyraźnie wskazuje, iż stawki 
powinny być skalkulowane w oparciu o koszty poniesione przez operatora efektywnego i syme-
tryczne, a nie w oparciu o koszty rzeczywiste. Zalecenia nie są wiążące, jednakże powinny być 
brane pod uwagę podczas orzekania (wyrok TSUE z dnia 15 września 2016 w sprawie C-28/1510). 
Sąd krajowy może przyjąć rozstrzygnięcie odbiegające od Zalecenia wyłącznie wtedy, gdy uzna, 
że wymagają tego względy związane z okolicznościami sprawy, zwłaszcza ze szczególnymi ce-
chami rynku w danym państwie członkowskim. Prezes UKE przedłożył projekt decyzji Komisji 
Europejskiej. Wobec braku zasadniczych zastrzeżeń, wystarczające było przeprowadzenie po-
stępowania konsolidacyjnego. 

10.  Wyrok z dnia 30 czerwca 2017 r., VI ACa 117/16 zmieniający zaskarżony wyrok 
w całości poprzez uchylenie decyzji Prezesa UKE z dnia […] grudnia 2011 r. nr […] 
(wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy było określenie warunków współpracy przedsiębiorców telekomunika-
cyjnych w zakresie hurtowych rozliczeń dotyczących realizacji usługi przeniesienia przydzielone-
go numeru przy zmianie dostawcy usług do sieci innego operatora/ustalenie przesłanek odmowy 
wydania przez Prezesa UKE decyzji zmieniającej umowę o dostępie telekomunikacyjnym.

Decyzją z dnia […] grudnia 2011 r. nr […] Prezes UKE odmówił zmiany umowy o połą-
czeniu sieci pomiędzy P. (obecnie T.) a P. w zakresie hurtowych rozliczeń dotyczących reali-
zacji usługi przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług do sieci innego 
operatora. 

 9 Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych 
i stacjonarnych (Dz. Urz. L 124 z 20.5.2009 r., str. 67–74).
10 Wyr. TSUE z 15 września 2016 r. w sprawie C-28/15 Koninklijke KPN i in., ECLI:EU:C:2016:692. 
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Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2014 r., sygn. akt XVII AmT 43/12, SOKiK uchylił zaskarżoną 
decyzję Prezesa UKE. Od powyższego wyroku apelację wnieśli Prezes UKE i P. Wyrokiem z dnia 
27 maja 2015 r., sygn. akt VI ACa 1261/14, SA uchylił zaskarżony wyrok SOKiK i przekazał sprawę 
temu sądowi do ponownego rozpoznania.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy SOKiK, wyrokiem z dnia 6 października 2015 r., 
sygn. akt XVII AmT 31/15, oddalił odwołanie T. Apelację od tego wyroku wniosła T. Decy dujące 
znaczenie dla wyniku sprawy miał pogląd wyrażony przez SN w postanowieniu z dnia 18 sierpnia 
2015 r., sygn. akt III SZ 6/15, które zapadło w podobnej sprawie. SA uznał za SN, że w sytuacji, 
gdy między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi toczy się spór dotyczący kwestii objętej zakre-
sem pojęcia „dostęp telekomunikacyjny”, który następnie zostanie poddany pod rozstrzygnięcie 
organu na podstawie art. 27 ust. 2 pt i rozwiązanie tego sporu przez organ wymaga zmiany do-
tychczasowej umowy o dostępie telekomunikacyjnym bądź wydania decyzji zastępującej odrębną 
umowę w tym zakresie, Prezes UKE nie może wydać decyzji negatywnej odmawiającej określenia 
warunków współpracy między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi z powodu trudności, jakie 
napotkał przy gromadzeniu materiału dowodowego. W ten sposób Prezes UKE uchylił się bowiem 
od rozstrzygnięcia sporu pomiędzy przedsiębiorcami. 

11. Wyrok z dnia 31 stycznia 2018 r., VII ACa 828/17 oddalający apelację (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy była m.in. kwestia wydania decyzji o dostępie telekomunikacyjnym 
w ramach uznania administracyjnego Prezesa UKE. 

Sprawa dotyczyła decyzji Prezesa UKE z dnia […] lutego 2011 r., […] (dalej: Decyzja), zmie-
niającej umowę o połączeniu sieci z dnia 26 czerwca 2003 r. zawartą pomiędzy T. z siedzibą 
w Warszawie (obecnie O.; dalej: Zainteresowany) i E. (dalej: Powód) w zakresie ruchu między-
sieciowego rozliczanego ryczałtowo (dalej: PSI). 

Od Decyzji odwołanie wniósł Powód. W odwołaniu Powód zarzucał m.in., że wbrew postano-
wieniom Oferty SOR Prezes UKE nałożył na niego bezwzględny obowiązek przesyłania do LPSS 
numeru abonenta wywołującego w formacie KNA. Jednocześnie Powód wniósł o uchylenie za-
skarżonej Decyzji w całości.

SOKiK wyrokiem z dnia 17 grudnia 2012 r., sygn. akt XVII AmT 27/11, uchylił Decyzję, uznając 
za słuszny zarzut Powoda dotyczący naruszenia przez Prezesa UKE art. 15 oraz art. 16 ust. 1 
i 2 pt poprzez nieprawidłowe przeprowadzenie postępowania konsultacyjnego projektu Decyzji. 
W wyniku apelacji Prezesa UKE, wyrokiem z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. akt VI ACa 315/13, 
SA częściowo zmienił ww. wyrok SOKiK w ten sposób, że uchylił Decyzję w pkt I.1., a w pozo-
stałej części oddalił odwołanie. Jednocześnie SA oddalił apelację w pozostałej części. W wyniku 
skargi kasacyjnej Prezesa UKE, SN wyrokiem z dnia 5 marca 2015 r., sygn. akt III SK 8/14, uchylił 
wyrok z dnia 14 listopada 2013 r. i przekazał sprawę SA do ponownego rozstrzygnięcia. SA wy-
rokiem z dnia 10 czerwca 2015 r., sygn. akt VI ACa 644/15, uchylił wyrok SOKiK z dnia 17 grud-
nia 2012 r. i przekazał sprawę SOKiK do ponownego rozpoznania. Wyrokiem z dnia 3 listopada 
2015 r., sygn. akt XVII AmT 33/15, SOKiK oddalił odwołanie E. Od tego rozstrzygnięcia apelację 
wniósł Powód, zarzucając wyrokowi z dnia 3 listopada 2015 r. naruszenie przepisów pt oraz k.p.c.

Wydając wyrok w sprawie, SA uznał, że decyzja dotycząca dostępu telekomunikacyjnego jest 
wydawana w ramach uznania administracyjnego ograniczonego przesłankami określonymi w art. 28 
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ust. 1 pt. Prezes UKE, wydając Decyzję, nie wykroczył poza ramy tak rozumianego uznania ad-
ministracyjnego. Zgodnie z postanowieniami Oferty SOR przedsiębiorca telekomunikacyjny, który 
korzysta z możliwości rozliczania ruchu międzysieciowego na zasadach zryczałtowanych (PSI), 
jest zobligowany przesyłać do LPSS numer abonenta wywołującego, który umożliwia ustalenie, 
czy jest to ruch telekomunikacyjny, którym może być rozliczany na zasadach zryczałtowanych. 
Decyzja nakładająca na Powoda obowiązek przesyłania do LPSS numeru abonenta wywołującego 
jest więc zgodna z modelem przyjętym w Ofercie SOR. W toku postępowania sądowego Powód 
nie wykazał, że po jego stronie występuje brak technicznych i organizacyjnych możliwości realizacji 
tak określonego obowiązku. Z możliwości rozliczania ruchu telekomunikacyjnego zakańczanego 
w sieci O. na zasadach zryczałtowanych korzystają również inni przedsiębiorcy, którzy nie mają 
problemu z wykonywaniem obowiązku przesyłania do LPSS numeru abonenta wywołującego. 
Wbrew temu, co twierdzi Powód – Decyzja nie nakłada na niego bezwzględnego obowiązku prze-
syłania do LPSS numeru abonenta wywołującego w formacie KNA. Rozstrzygnięcie Decyzji nie 
odnosi się bowiem do formatu numeru abonenta wywołującego. 

12.  Wyrok z dnia 8 lutego 2018 r., VII AGz 219/18 uchylający w całości postanowienie 
Prezesa UKE z dnia […] października 2014 r. nr […] (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy była wykładnia pojęcia „określenie rynku właściwego/segmentacja 
rynku obejmującego hurtowe usługi dostępu szerokopasmowego/analiza przesłanek wydania 
przez Prezesa UKE postanowienia w przedmiocie określenia rynku właściwego oraz uchylenia 
obowiązków regulacyjnych.

Sprawa dotyczy postanowienia Prezesa UKE z dnia […] 2014 r. (dalej: Postanowienie SMP 
2014) w przedmiocie określenia rynku właściwego jako rynku świadczenia hurtowych usług dostępu 
szerokopasmowego na obszarach gminnych, ustalenia, że na 76 obszarach rynku 5 (obejmującego 
hurtowe usługi dostępu szerokopasmowego zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z 17 grudnia 
2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej pod-
legających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (2007/879/WE)11 (Dz. Urz. UE 
2007 L 344/65) nie występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej 
ani przedsiębiorcy telekomunikacyjni zajmujący kolektywną pozycję znaczącą oraz stwierdzenia, 
że na ww. obszarach występuje skuteczna konkurencja. Zgodnie z Postanowieniem SMP 2014, 
O. została zobowiązana do utrzymania na dotychczasowych warunkach dostępu telekomuni-
kacyjnego, ustanowionego w celu korzystania z hurtowych usług dostępu szerokopasmowego 
i świadczenia w oparciu o nie detalicznych usług dostępu szerokopasmowego na rzecz innych 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednakże nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia dorę-
czenia Postanowienia SMP 2014 O. 

P. zaskarżyła w całości Postanowienie SMP 2014 do SOKiK, wnosząc o jego uchylenie w  całości.
Głównymi motywami rozstrzygnięcia SA było stwierdzenie, że w niniejszej sprawie Prezes UKE 

powinien wydać decyzję na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 pt, zamiast postanowienia na podstawie 
art. 23 ust. 1 pkt 1 pt, co nie może zostać konwalidowane w postępowaniu sądowym.
11 Zalecenie komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających 
regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (notyfi kowana jako dokument nr C(2007) 5406, (Dz. Urz. L 344 z 28.12.2007 r., str. 65– 69).
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W ocenie SA błędne byłoby przyjęcie, że rynek właściwy nie istnieje zanim zostanie zdefi nio-
wany. Zgodnie z uzasadnieniem SA „systemowa i językowa wykładnia badanej frazy [„określenie 
rynku właściwego”] wskazuje, że ustawodawca stoi na stanowisku, iż rynek właściwy istnieje 
niezależnie od treści rozstrzygnięć administracyjnych, a występowanie na nim przedsiębiorcy te-
lekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej stanowi fakt. Za cel działań administracyjnych 
należy natomiast uznać ustalenie tego, jak wygląda stan faktyczny. Występowanie przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2 pt, sta-
nowi zatem fakt istniejący niezależnie od jakichkolwiek rozstrzygnięć administracyjnych”. W kon-
sekwencji obowiązek organu do określenia rynku właściwego należy rozumieć jako stworzenie 
przez organ pewnego hipotetycznego modelu zależności bazującego na kryteriach wskazanych 
w art. 22 ust. 1 pkt 1 pt, obejmującego określony obszar geografi czny. Uznać należy również, że 
podział rynku właściwego nie prowadzi do automatycznego uchylenia obowiązków regulacyjnych 
z mocy prawa, lecz do tego, że ich zakresem są objęte wszystkie rynki powstałe w wyniku podzia-
łu. Przyjęcie, że w takim stanie rzeczy, właściwym jest wydanie postanowienia, o którym mowa 
w art. 23 ust. 1 pkt 1 pt, prowadziłoby do tego, że Prezes UKE nie miałby podstaw do uchylenia 
nałożonych obowiązków regulacyjnych. SA skonkludował, że w stanie faktycznym zaistniałym 
w niniejszej sprawie, na rynku właściwym występował przedsiębiorca telekomunikacyjny o zna-
czącej pozycji rynkowej, a Prezes UKE powinien wydać decyzję.  

13. Wyrok z dnia 9 maja 2018 r., VII AGa 996/18 (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy był dostęp do nieruchomości, w tym do budynku oraz infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 

Decyzją z dnia […] czerwca 2014 r. Nr […] (dalej: Decyzja), Prezes UKE zmienił umowę z dnia 
[…] zawartą pomiędzy P. a I. (dalej: Zainteresowany) zmienioną następnie kolejnymi umowami 
i porozumieniami w zakresie terminu obowiązywania Umów.

Strony pozostawały w sporze co do charakteru wiążących je umów, które regulowały szereg 
kwestii związanych z „użytkowaniem urządzeń i linii telekomunikacyjnych”, ale także w zakresie 
transmisji programów telewizyjnych, które były świadczone za pomocą powyższych urządzeń. 
Powyższe umowy miały charakter terminowy. Ponieważ Strony nie doszły do Porozumienia w za-
kresie kontynuowania współpracy, Zainteresowany domagał się wydania zaskarżonej decyzji 
i przedłużenia obowiązywania umów do 30 czerwca 2016 r.

Spółdzielnia zaś twierdziła, iż Prezes UKE powinien odmówić przedłużenia umów, albowiem 
dalsze kontynuowanie współpracy ogranicza możliwość świadczenia dotychczasowych i nowych 
usług własnym abonentom. 

Powód wniósł od Decyzji odwołanie do SOKiK. Decyzją z dnia 27 czerwca 2014 r. Nr […], 
Prezes UKE zmienił umowę z dnia 31 października 2000 r. zawartą pomiędzy P. z siedzibą w P. (da-
lej: Powód) a Zainteresowanym, zmienioną następnie kolejnymi umowami i  porozumieniami w za-
kresie terminu obowiązywania Umów. Wyrokiem z dnia 2 lutego 2015 r., sygn. akt XVII AmT 46/14, 
SOKiK zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że oddalił wniosek I. Od powyższego wyroku 
apelację wnieśli Prezes UKE i Zainteresowany. 

Wyrokiem z dnia 15 września 2015 r., sygn. akt VI ACa 546/15, Sąd Apelacyjny w Warszawie 
uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę SOKiK do ponownego rozpoznania. 
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Na powyższy wyrok Powód złożył zażalenie do Sądu Najwyższego. Postanowieniem z dnia 
25 stycznia 2016 r. o sygn. III SZ 7/15 SN oddalił zażalenie od zaskarżonego wyroku. Wyrokiem 
z dnia 12 października 2016 r., sygn. akt XVII AmT 25/16, SOKiK, po ponownym rozpoznaniu 
sprawy, oddalił odwołanie Powoda. Powyższy wyrok apelacją zaskarżył jedynie Powód, podno-
sząc zarzuty naruszenia zarówno prawa materialnego, jak i przepisów postępowania. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 139 ust. 1 pt i art. 12 ust. 1 i 3 dyrektywy ramowej 
(zob. przypis nr 8), Sąd wskazał, iż wykładnia wspomnianego przepisu dokonana przez SOKiK 
była prawidłowa. Nie mogło być też mowy o naruszeniu wyżej przywołanych przepisów dyrektywy 
ramowej. Sąd zauważył, iż przepis art. 12 ust. 3 dyrektywy ramowej odsyła do przepisu art. 12 
ust. 1 tejże dyrektywy, który wskazuje, iż przepisy prawa krajowego mogą przewidywać współ-
użytkowanie urządzeń lub nieruchomości, a organ regulacyjny może narzucić przedsiębiorcy 
współużytkowanie urządzeń lub nieruchomości, uwzględniając zasadę proporcjonalności. Ocena 
zatem decyzji organu regulacyjnego następuje pod kątem naruszenia zasady proporcjonalności, 
a takie uchybienie nie miało miejsca w niniejszej sprawie. Zdaniem SA decyzja Prezesa UKE zo-
stała podjęta w celu zachowania konkurencji i w trosce o abonentów i użytkowników końcowych. 
Sąd odniósł się również do zagadnienia ograniczenia konkurencji przez właściciela infra struktury. 
SA wskazał, iż podmiot dominujący powinien powstrzymywać się od działań naruszających kon-
kurencję, co może przybierać postać powstrzymania się od rozszerzenia własnej działalności 
kosztem konkurentów. 

14.  Wyrok z dnia 2 października 2018 r., VII AGa 1272/18 oddalający apelację (wyrok 
prawomocny)

Przedmiotem sprawy była m.in. wykładnia pojęcia „dostęp do infrastruktury telekomunikacyj-
nej i nieruchomości, w tym do budynku”, zawartego w art. 139 ust. 1 pt.

Sprawa dotyczyła apelacji K. od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie Powoda od decyzji 
Prezesa UKE z dnia […] grudnia 2014 r. nr […] w przedmiocie zapewnienia G. dostępu do budynku 
Powoda w celu zapewnienia telekomunikacji na Osiedlu na (…) (dalej: Decyzja). SOKiK wyro-
kiem z dnia 3 lipca 2018 r., sygn. akt XVII AmT 36/16, oddalił odwołanie Powoda. Powód wniósł 
apelację od powyższego wyroku. 

Sąd stwierdził, iż wywiedzione w apelacji zarzuty zmierzające do wykazania, iż Prezes UKE 
zbyt szeroko ujął zakres infrastruktury, objętej obowiązkiem udostępnienia, były bezzasadne. Sąd 
uznał, że art. 139 pt stanowi podstawę obowiązku udostępnienia infrastruktury telekomunikacyjnej, 
w takim rozumieniu, które zostało jej przypisane w art. 2 pkt 8 pt. Zgodnie z przywołanym przepi-
sem pojęcie „infrastruktury telekomunikacyjnej” obejmuje: urządzenia telekomunikacyjne, oprócz 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, 
wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji. 
Nie ma podstaw do przyjęcia, że Prezes UKE, wydając zaskarżoną decyzję, rozciągnął obowiązek 
udostępnienia infrastruktury poza granice wynikające z przytoczonych przepisów. Argumentów 
przemawiających za słusznością stanowiska przeciwnego nie dostarcza analiza art. 12 dyrekty-
wy ramowej. Zgodnie z jego ust. 1, w przypadku gdy na podstawie przepisów prawa krajowego 
przedsiębiorstwo udostępniające sieci łączności elektronicznej ma prawo instalowania urządzeń 
na, nad lub pod własnością publiczną lub prywatną, lub jeżeli może ono korzystać z procedury 
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wywłaszczenia lub z użytkowania nieruchomości, krajowe organy regulacyjne, uwzględniając 
w pełni zasadę proporcjonalności, mogą narzucić współużytkowanie tych urządzeń lub tej nieru-
chomości, w tym budynków, wejść do budynków, okablowania budynków, masztów, anten, wież 
i innych konstrukcji nośnych, kanałów, przewodów, studzienek, szafek. 

15.  Wyrok z dnia 2 października 2018 r., VII AGa 797/18 zmieniający wyrok przez uchylenie 
w całości decyzji Prezesa UKE (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy było m.in. ustalenie  wpływu decyzji Prezesa UKE w sprawie określe-
nia warunków współpracy oraz zasad rozliczeń w zakresie świadczonej usługi dostępu do sieci 
ruchomej na numery sieci inteligentnej na stosunki handlowe między państwami członkowskimi 
UE/ustalenie przesłanki uzasadniającej przeprowadzenie postępowania konsolidacyjnego przez 
Prezesa UKE. 

Sprawa dotyczy decyzji Prezesa UKE z dnia […] maja 2009 r. nr […] (dalej: Decyzja), ustala-
jącej warunki współpracy oraz zasady rozliczeń za usługi dostępu użytkowników sieci P. do usług 
sieci inteligentnej realizowanych za pośrednictwem sieci T. (obecnie O.). Prezes UKE określił 
warunki współpracy oraz zasady rozliczeń z tytułu świadczenia przez O. na rzecz P. dostępu do 
usług informacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej O. w zakresach numeracji 0 800, 
0 801, 0 804 pozostających w dyspozycji O. P. został zobowiązany do zapewnienia abonentom 
dostępu do ww. usług informacyjnych świadczonych w sieci O. w zamian za wynagrodzenie po-
bierane od O. określone Decyzją. Zgodnie z art. 1 Decyzji zawierającym defi nicje, za abonenta 
P. rozumie się podmiot, który jest stroną umowy zawartej z P. w formie pisemnej o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych, jak również podmiot korzystający z usług świadczonych przez P. jako 
użytkownik pre-paid oraz użytkownik innej sieci ruchomej zalogowany w sieci P.

Wyrokiem z dnia […] marca 2012 r., sygn. akt XVII AmT […], SOKiK oddalił odwołanie P. 
Następnie wyrokiem z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. akt VI ACa […], SA oddalił apelację P. od 
wyroku SOKiK. P. złożył skargę kasacyjną od ww. wyroku SA. 

SN postanowieniem z dnia 15 maja 2014 r., sygn. akt III SK 28/13, odroczył rozprawę i zwrócił 
się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z pytaniami prawnymi. 

Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt C-397/1412, TSUE orzekł co następuje: 
1. Artykuł 28 dyrektywy o usłudze powszechnej13 należy interpretować w ten sposób, że państwo 

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

2. Artykuł 5 ust. 1 oraz art. 8 ust. 3 dyrektywy o dostępie (zob. przypis nr 7) w związku z art. 28 dy-
rektywy o usłudze powszechnej należy interpretować w ten sposób, że umożliwiają one krajowym 
organom regulacyjnym, w ramach rozstrzygania sporu między dwoma operatorami, nałożenie 
na jednego z tych operatorów obowiązku zapewnienia użytkownikom końcowym dostępu do 
usług wykorzystujących numery niegeografi czne realizowanych w sieci drugiego operatora oraz 
określenie, na podstawie art. 13 dyrektywy o dostępie, zasad rozliczeń między wspomnianymi 

12 Wyr. TSUE z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie C-397/14; ECLI:EU:C:2016:256.
13 Dyrektywa 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. Urz. L 108 z 24.4.2002 r., str. 51– 77).
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operatorami z tytułu tego dostępu, takich jak zasady sporne w postępowaniu głównym, pod 
warunkiem, że owe obowiązki są obiektywne, przejrzyste, proporcjonalne, niedyskryminujące, 
oparte na naturze stwierdzonego problemu i uzasadnione w świetle celów określonych w art. 8 
dyrektywy ramowej (zob. przypis nr 8) oraz że w stosownym wypadku zostały zachowane pro-
cedury przewidziane w art. 6 i 7 tej dyrektywy ramowej, co winien ustalić sąd krajowy.
SN wyrokiem z dnia 9 czerwca 2016 r., sygn. akt III SK 28/13, uchylił wyrok SA z dnia 

25 stycznia 2013 r., sygn. akt VI ACa 937/12, przekazując sprawę SA do ponownego rozpoznania. 
Zdaniem SN, w niniejszej sprawie wynikła potrzeba uzupełnienia przy ponownym rozpoznawaniu 
sprawy ustaleń o zasady funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w zakresie dotyczącym usług 
świadczonych na numerach niegeografi cznych (na dzień wydania Decyzji) oraz oddziaływanie 
Decyzji na działalność podmiotów świadczących tego rodzaju usługi.

SA ponownie rozpoznając sprawę, postanowieniem z dnia 25 listopada 2016 r., 
sygn.  akt VI ACa 1580/15, odroczył rozprawę apelacyjną bez terminu i na podstawie art. 4 
ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej zwrócił się do Komisji Europejskiej o wyrażenie opinii „czy 
w świetle zasad funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w odniesieniu do usług objętych za-
kresem zastosowania art. 79 prawa telekomunikacyjnego decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej z dnia 9 maja 2009r., nr DHRT-WWM-[…] może choćby potencjalnie wpływać 
na stosunki handlowe między państwami członkowskimi w stopniu większym niż nieznaczny”. 
W piśmie z dnia 8 lutego 2018 r. KE uznała, że wyłącznie TSUE może wyrazić opinię dotyczą-
cą potencjalnego wpływu Decyzji na handel między państwami członkowskimi, na podstawie 
art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W ocenie KE, prośba SA dotyczyła bowiem 
interpretacji prawa unijnego, tj. dyrektywy o usłudze powszechnej. 

Rozstrzygając sprawę, SA uznał, że pomimo potwierdzenia wyrokiem TSUE C-397/14 kom-
petencji Prezesa UKE do wydania zaskarżonej Decyzji, a także oparcia jej na prawidłowych pod-
stawach prawnych, to w świetle ww. wyroku TSUE oraz wyroku wcześniejszego z dnia 16 kwietnia 
2015 r., sygn. akt C-3/1414, należało ponownie przeanalizować sformułowany przez P. zarzut 
braku postępowania konsolidacyjnego. Zdaniem SA zarzut ten okazał się zasadny. Przy ocenie 
możliwości wpływu Decyzji na stosunki handlowe między państwami członkowskimi, SA kierował 
się metodologią zawartą w wyroku SN z dnia 13 sierpnia 2013 r., sygn. akt III SK 57/12, a także 
wskazówkami w wyroku TSUE z dnia 16 kwietnia 2015 r., sygn. akt C-3/14. Sąd skonkludował, że 
w jego ocenie, zaskarżona Decyzja może mieć potencjalny wpływ na stosunki handlowe między 
państwami członkowskimi w stopniu większym niż nieznaczny. Dlatego przed wydaniem Decyzji, 
Prezes UKE powinien przeprowadzić postępowanie konsolidacyjne, zgodnie z art. 18 pt, co po-
twierdza dotychczasowe orzecznictwo w analogicznych sprawach.

IV. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

1.  Wyrok z dnia 7 lipca 2017 r., XVII AmT 7/17 oddalający odwołanie Powoda (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy było określenie rynku właściwego jako rynku świadczenia usługi za-
kańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej/ustalenie przedsiębior-
cy zajmującego znaczącą pozycję rynkową na tym rynku/nałożenie obowiązków regulacyjnych.

14 Wyr. TSUE z 16 kwietnia 2015 r. w sprawie C-3/14; ECLI:EU:C:2015:232.
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Sprawa dotyczyła decyzji Prezesa UKE z dnia […] grudnia 2012 r. nr […] określającej rynek 
właściwy jako rynek świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicz-
nej sieci telefonicznej (sieci telefonii komórkowej) M (dalej: Powód), ustalającej, iż na ww. rynku 
M. zajmuje znaczącą pozycję rynkową oraz nakładającej obowiązki regulacyjne.

Od Decyzji wniósł odwołanie Powód, zarzucając Prezesowi UKE, że błędnie ustalił istnienie 
problemów rynkowych w postaci możliwości nieuzasadnionego i antykonkurencyjnego zawyża-
nia stawek za zakańczanie połączeń głosowych, a co za tym idzie nałożył obowiązki regulacyjne 
bez zachowania adekwatności i proporcjonalności danego obowiązku do problemów rynkowych. 
Według Powoda określone w Decyzji stawki za zakańczanie połączeń głosowych oparte są na 
modelu kosztowym, którego opracowanie nastąpiło w sposób całkowicie dowolny i na podstawie 
niezweryfi kowanych danych kosztowych pochodzących od różnych przedsiębiorców telekomu-
nikacyjnych. SOKIK wyrokiem z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt XVII AmT 73/13, uchylił Decyzję 
w części, tj. w zakresie wysokości stawek za zakańczanie połączeń głosowych w sieci Powoda, 
a w pozostałym zakresie oddalił odwołanie. Apelację od ww. wyroku SOKiK wniósł zarówno 
Prezes UKE, jak i Powód. SA, uwzględniając apelację Prezesa UKE, wyrokiem z dnia 14 paździer-
nika 2015 r., sygn. akt VI ACa 741/15, uchylił zaskarżony wyrok częściowo, tj. w zakresie, w jakim 
uchylał on pkt VI Decyzji. Jednocześnie SA oddalił apelację Powoda, uznając, że przeprowadzona 
przez Prezesa UKE analiza rynku właściwego jest prawidłowa i uzasadniająca zidentyfi kowane 
przez Prezesa UKE problemy rynkowe. Z uwagi na to, że dane zawarte w załącznikach nr 2 
(opis modelu kalkulacji kosztów według metodologii PURE LRIC) i nr 3 (model kalkulacji kosztów 
operatora efektywnego w formie pliku xls.) nie zostały objęte badaniem SOKiK, SOKiK, ponow-
nie rozpoznając sprawę, miał obowiązek poddać analizie treść tych załączników i stosownie do 
poczynionych ustaleń ocenić zasadność rozstrzygnięcia zawartego w pkt VI Decyzji. 

Powód wywiódł skargę kasacyjną w zakresie, w jakim SA oddalił jego apelację. Postanowieniem 
z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt III SK 12/16, Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi ka-
sacyjnej Powoda do rozpoznania.

SOKiK stwierdził, że istota sporu sprowadza się do oceny zasadności nałożenia na powoda 
na podstawie art. 44 pt obowiązku regulacyjnego polegającego na stosowaniu opłat za zakończe-
nie połączenia w ruchomej publicznej sieci telefonicznej powoda w wysokości wyliczonej w oparciu 
o stworzony przez Prezesa UKE model operatora efektywnego (…) i określonej w harmonogramie, 
według którego w okresie od 1 stycznia .2013 r. do 30 czerwca 2013 r. miała obowiązywać staw-
ka MTR w wysokości 0,0826 zł/min, a od 1 lipca 2013 r. stawka MTR w wysokości 0,0429 zł/min 
(pkt VI decyzji).

Rolą Sądu było rozważenie, czy treść załącznika nr 2 (stanowiąca instrukcję do wypełnie-
nia przez Prezesa UKE konkretnymi danymi modelu kalkulacji kosztów operatora efektywnego, 
tj. załącznika nr 3) i załącznika nr 3 (zawierająca dane i obliczenia) do Decyzji, uzasadnia roz-
strzygnięcie zawarte w pkt. VI Decyzji. Przechodząc do tej kwestii, SOKiK wskazał, że zgodnie 
z dotychczasowym orzecznictwem sądowym w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa UKE, na 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnym kwestionującym wysokość opłat za hurtowe usługi telekomu-
nikacyjne spoczywa ciężar wykazania, że przedmiotowe opłaty zostały ustalone przez Prezesa 
UKE w sposób nieprawidłowy. W ocenie SOKiK Powód poza ogólną polemiką z rozstrzygnięciem 
Prezesa UKE nie zaoferował żadnego dowodu podważającego trafność rozstrzygnięcia zawartego 
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w pkt. VI Decyzji. Powód nie wyjaśnił również na czym w jego ocenie polega wadliwość zasto-
sowanego modelu kalkulacji kosztów operatora efektywnego, a także dlaczego zebrane przez 
Prezesa UKE dane kosztowe są nierzetelne. Ograniczył się do zarzutów formalnych. Zgromadzony 
w sprawie materiał dowodowy nie daje więc podstaw do przyjęcia, że rozstrzygnięcie zawarte 
w pkt. VI Decyzji jest wadliwe. Ponadto SOKiK stwierdził, że analiza przedmiotowych załączników 
do Decyzji prowadzi do wniosku, że Prezes UKE w sposób rzetelny i kompleksowy wyjaśnił zało-
żenia modelu kalkulacji kosztów operatora efektywnego, który został przez niego wykorzystany 
do obliczenia stawki za zakańczanie połączeń głosowych w sieci Powoda. 

Sąd potwierdził także, że Prezes UKE miał jednocześnie prawo zastosowania modelu hipote-
tycznego operatora efektywnego. W uzasadnieniu wskazano, że rozwiązanie takie znajduje oparcie 
w art. 44 pt oraz jest zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej. Sąd potwierdził, że Prezes UKE 
zwrócił uwagę, że doszło do zmiany „podejścia regulacyjnego w zakresie MTR w państwach człon-
kowskich” w związku z wydaniem Zalecenia Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań 
dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (zob. przypis 
nr 9). Wydając Decyzję, Prezes UKE stwierdził także, iż „w wielu państwach UE implementowane 
zostały nowe rozwiązania w zakresie regulacji MTR, które uwzględniają Zalecenie w sprawie FTR 
i MTR, wprowadzając stawki za zakańczanie połączeń w sieci telefonii ruchomej na symetrycznym 
poziomie wyliczone w oparciu o metodologię (…)”. W uzasadnieniu decyzji podniesiono też, iż 
wskazane zalecenie „jasno określiło rekomendowany model regulacji MTR w Unii Europejskiej, 
który w ocenie Prezesa UKE jest również możliwy do zastosowania i odpowiadający potrzebom 
rynku w realiach polskiego rynku telekomunikacyjnego”.

Sąd zgodził się także ze stanowiskiem Prezesa UKE, iż wskazane przez niego okoliczności 
„stanowią przesłankę szczególnego przypadku, uzasadniającego zastosowanie art. 44 pt.” Sąd 
odwołał się do punktu 1 Zalecenia Komisji. Zgodnie z tym punktem, podczas nakładania kontroli 
kosztów i obowiązków w zakresie księgowania kosztów zgodnie z art. 13 dyrektywy o dostępie na 
operatorów wyznaczonych przez krajowe organy regulacyjne (NRA) ze względu na ich znaczą-
cą pozycję rynkową na rynkach hurtowego zakańczania połączeń głosowych w poszczególnych 
publicznych sieciach telefonicznych (dalej: rynki zakańczania połączeń w sieciach stacjonarnych 
i ruchomych) w wyniku analizy rynku przeprowadzonej zgodnie z art. 16 dyrektywy ramowej, kra-
jowe organy regulacyjne powinny ustanowić stawki za zakańczanie połączeń w oparciu o koszty 
poniesione przez efektywnego operatora. Oznacza to, że stawki te będą również symetryczne. 
W punkcie 2 powołanego dokumentu, znajduje się stwierdzenie, że „zaleca się, by szacowanie 
efektywnych kosztów opierało się na bieżących kosztach oraz na modelu typu (…), z wykorzy-
staniem modelu długookresowych kosztów przyrostowych (LRIC), jako na odpowiedniej metodzie 
kalkulacji kosztów”

W tej sytuacji, ignorując treść Zalecenia, Prezes UKE naruszyłby swe obowiązki. Wynika 
to zarówno z ogólnego obowiązku lojalnej współpracy między państwami członkowskimi a Unią 
Europejską, jak również ze szczegółowych unormowań prawa wtórnego. 
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2.  Postanowienie z dnia 15 stycznia 2018 r., XVII Amz 6/15 oddalające zażalenie (postanowienie 
prawomocne)

Przedmiotem sprawy było określenie rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szeroko-
pasmowego (rynek 5)/wykładnia defi nicji „rynku właściwego” .

Sprawa dotyczyła postanowienia Prezesa UKE z dnia 7 października 2014 r., nr […], w przed-
miocie określenia rynku właściwego jako rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szeroko-
pasmowego na obszarach gminnych, określonych w pkt 1 Załącznika nr 1 do przedmiotowego 
postanowienia („76 obszarów rynku 5”), ustalenia, że na 76 obszarach rynku 5 nie występuje 
przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej ani przedsiębiorcy telekomunika-
cyjni zajmujący kolektywną pozycję znaczącą oraz stwierdzenia, że na ww. obszarach występuje 
skuteczna konkurencja (dalej: Postanowienie SMP 2014).

K. zaskarżyła w całości Postanowienie SMP 2014 do SOKiK, wnosząc o jego uchylenie 
w całości. 

Odnosząc się do zarzutów K. dotyczących tego, iż Prezes UKE w sposób nieprawidłowy 
określił rynek właściwym w wymiarze geografi cznym, SOKiK wskazał, że w świetle defi nicji rynku 
właściwego, o której mowa w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów15, określenie rynku właściwego następuje w wymiarze produktowym oraz geogra-
fi cznym. Zdaniem SOKiK przyjęcie przez Prezesa UKE obszaru gminy jako jednostki geografi cznej 
do analizy rynku właściwego było w pełni uzasadnione, jeżeli weźmie się pod uwagę wskazane 
w uzasadnieniu Postanowienia SMP 2014 okoliczności sprawy, tj. rodzaj i właściwości hurtowych 
usług dostępu szerokopasmowego, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów 
i znaczące różnice cen. SOKiK zwrócił również uwagę na to, że Komisja Europejska oraz Prezes 
UOKiK nie zgłosili zastrzeżeń do takiego sposobu określenia rynku właściwego pod względem 
geografi cznym. Brak zawarcia w projekcie sentencji Postanowienia SMP 2014 notyfi kowanym 
Komisji Europejskiej punktu, zgodnie z którym Postanowienie podlega natychmiastowemu wy-
konaniu i wniesienie zażalenia nie wstrzymuje jego wykonania, nie świadczy o jego wadliwości. 
Zdaniem SOKiK przedmiotowy element postanowienia jest konsekwencją przepisów k.p.a. i ma 
jedynie charakter informacyjny. 

3. Wyrok z dnia 16 maja 2018 r., XVII AmT 47/16 oddalający odwołanie (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy była zmiana umowy o połączeniu sieci zawartej pomiędzy E. a O. po-
przez wykreślenie z tej umowy postanowień dotyczących rozliczeń w oparciu o płaskie stawki 
interkonektowe (dalej:PSI)/nieuprawniona modyfi kacja informacji adresowej o numerze abonenta 
wywołującego połączenie jako przesłanka wydania decyzji zmieniającej umowę o dostępie tele-
komunikacyjnym przez Prezesa UKE.

Sprawa dotyczy decyzji Prezesa UKE z dnia 16 maja 2016 r. nr […]. Mocą tej decyzji Prezes 
UKE zmienił umowę o połączeniu sieci zawartą pomiędzy E. a O. poprzez wykreślenie z umowy 
postanowień dotyczących rozliczeń w oparciu o PSI, gdyż stwierdził, że E. rozlicza w ten sposób 
niedozwolony ruch – ruch przychodzący z zagranicy, gdzie numer podmiotu inicjującego połączenie 
nie jest numerem pierwotnym, lecz „nadanym” w trakcie jego wymiany pomiędzy poszczególnymi 

15 T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 369.
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przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (numerem zamienionym z zagranicznego na krajowy), 
czego E. miała świadomość.

E. wnosiła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości. Prezes UKE oraz O. wnosili o odda-
lenie odwołania.

Prezes UKE zawarł w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji logiczny i wiarygodny wywód co 
do tego, że dostarczone mu w toku postępowania dane świadczą o tym, że jeden z podmio-
tów – E. – dokonywał podmiany numeracji międzynarodowej na krajową i ruch taki wchodził do 
sieci E., o czym E. mogła wiedzieć i miała bądź mogła mieć możliwości techniczne, aby ustalić 
czy ruch ten w istocie był zamieniany. Prezes UKE prawidłowo ocenił i wykazał istnienie przesła-
nek, o których mowa w art. 29 pt wskazujących na prawidłowość wydania zaskarżonej decyzji, 
w szczególności ochrony interesów użytkowników końcowych (brak możliwości prezentacji numeru, 
brak możliwości szybkiej identyfi kacji numeru), a przede wszystkim skutecznej ochrony konku-
rencji (poprzez swoje działanie E. znajdowała się w uprzywilejowanej pozycji względem innych 
operatorów alternatywnych współpracujących z O. w zakresie rozliczeń z zastosowaniem PSI). 

4. Wyrok z dnia 30 maja 2018 r., XVII AmT 55/15 oddalający odwołanie (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy była zmiana umowy o połączeniu sieci w zakresie stawek za zakań-
czanie połączeń w sieci stacjonarnej/analiza przesłanek przeprowadzenia postępowania konsul-
tacyjnego i konsolidacyjnego w przypadku wydania decyzji o dostępie.

Decyzją z dnia […] lipca 2015 r., Nr […] (dalej: Decyzja) Prezes UKE zmienił umowę o po-
łączeniu sieci zawartą pomiędzy O. (dalej: Zainteresowany) a T. (dalej: Powód). Powód wniósł 
odwołanie od Decyzji, zarzucając Prezesowi UKE naruszenie przepisów pt. Zdaniem Powoda, na 
mocy Decyzji Prezes UKE nałożył na niego obowiązek regulacyjny bez przeprowadzenia wyma-
ganej prawem analizy rynku. Jednocześnie Prezes UKE wbrew przepisom pt nie przeprowadził 
w niniejszej sprawie postępowania konsultacyjnego i postępowania konsolidacyjnego. 

Sąd ustalił, że Strony łączyła umowa o połączeniu sieci, regulująca m.in. wysokość opłaty uisz-
czanej przez O. na rzecz T. z tytułu zakończenia połączenia w sieci T. Spór ogniskował się wokół 
tego, czy w drodze Decyzji na Powoda został nałożony obowiązek regulacyjny, tj. obowiązek sto-
sowania opłaty za zakańczanie połączeń w sieci T. symetrycznej względem opłaty za zakańczanie 
połączeń strefowych w sieci O. Zdaniem Sądu, trafne jest stanowisko Prezesa UKE, że Decyzja 
nie nakłada na Powoda obowiązku regulacyjnego. Decyzja została wydana na podstawie art. 28 
ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 1 pt i jej przedmiotem była zmiana łączącej Powoda z Zainteresowanym 
umowy o połączeniu sieci w zakresie wysokości opłaty za zakańczanie połączeń w sieci T. 
Prowadzi to do wniosku, że Decyzja jest w istocie decyzją o dostępie telekomunikacyjnym. Nie 
zasługuje więc na uwzględnienie zarzutu Powoda, że Prezes UKE nałożył na niego obowiązek 
regulacyjny, pomimo nieprzeprowadzenia wymaganej prawem analizy rynku. Brzmienie art. 15 
i art. 18 pt nie pozostawia wątpliwości, co do tego, że decyzja o dostępie telekomunikacyjnym, 
o której mowa w art. 28 ust. 1 pt, nie podlega postępowaniu konsultacyjnemu i postępowaniu 
konsolidacyjnemu. 

Sąd nie podzielił również zarzutu Powoda, że Decyzja została wydana bez należytej analizy 
kryteriów jej wydania określonych w art. 28 ust. 1 pt. Zdaniem Sądu analiza uzasadnienia Decyzji 
prowadzi do wniosku, że Prezes UKE w wystarczający sposób przeanalizował przesłanki wydania 
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Decyzji, w szczególności wziął pod uwagę interes użytkowników sieci telekomunikacyjnych, obo-
wiązki spoczywające na Powodzie i Zainteresowanym oraz zapewnienie rozwoju konkurencyjnego 
rynku usług telekomunikacyjnych.

5. Wyrok z dnia 4 czerwca 2018 r., XVII AmT 37/16 oddalający odwołanie (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy była kwestia zmiany przez Prezesa UKE umowy o dostępie w zakresie 
kar umownych i bonifi kat w celu jej dostosowania do zmienionej oferty SOR.

Sprawa dotyczyła decyzji Prezesa UKE z dnia […] listopada 2015 r. nr […]. Mocą tej decyzji 
Prezes UKE zmienił Umowę zawartą miedzy N. oraz O. o dostępie telekomunikacyjnym w przed-
miocie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci O., dostępu do łączy 
abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony, dostępu do łączy abonen-
ckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej 
transmisji danych (dalej: Umowa) w zakresie kar umownych i bonifi kat, dostosowując ją w tym 
zakresie do postanowień Oferty ramowej SOR .

N. wnosił o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości. Prezes UKE oraz O. wnosili o oddalenie 
odwołania.

SOKiK przede wszystkim odniósł się do zarzutu podniesionego przez N. w zakresie braku 
przeprowadzenia postepowania konsolidacyjnego. W ocenie Sądu to na N. ciążył obowiązek 
wykazania, że zaskarżona decyzja mogła mieć wpływ na stosunki handlowe między państwami 
członkowskimi i N. temu obowiązkowi nie sprostała, gdyż poza sformułowaniem zarzutu nie przy-
toczyła żadnych okoliczności, które mogłyby ten wpływ potwierdzać. Ponadto SOKiK wskazał, 
iż zaskarżoną decyzją Prezes UKE zmienił umowę łączącą N. i O. w zakresie kar umownych 
i bonifi kat i w ocenie Sądu nie sposób jest uznać, że taka zmiana mogła mieć jakikolwiek szerszy 
wpływ niż jedynie na relacje między tymi dwoma operatorami. 

Zdaniem Sądu Prezes UKE zasadnie uznał, iż w sytuacji, gdy doszło do zmiany Oferty 
Ramowej SOR w zakresie kar i bonifi kat, a inni działający na rynku operatorzy zmienili umowy 
łączące ich z O., dostosowując je w tym zakresie do postanowień Oferty Ramowej SOR, koniecz-
na była zmiana umowy łączącej O. i N. w sytuacji, gdy między tymi operatorami nie doszło do 
porozumienia. 

6. Wyrok z dnia 7 września 2018 r., XVII AmT 34/16 oddalający odwołanie (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy była kwestia zmiany umowy o dostępie w zakresie kar umownych i bo-
nifi kat w celu dostosowania umowy do zmienionej Oferty SOR.

Decyzją z dnia […] października 2015 r. nr […] (dalej: Decyzja), Prezes UKE zmienił umowę 
o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego 
dostępu do sieci T. (obecnie O.), dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp 
pełny lub współdzielony, dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej 
na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (dalej: Umowa) zawartą w dniu 
10 kwietnia 2013 r. pomiędzy O. a N. Decyzja dotyczyła dostosowania Umowy do treści Oferty 
Ramowej SOR w zakresie kar umownych i bonifi kat. O., składając wniosek do Prezesa UKE, stała 
na stanowisku, że zmiana Oferty SOR w zakresie kar umownych i bonifi kat uzasadnia zmianę 
Umowy w powyższym zakresie. N. natomiast oponowała zmianie Umowy, wskazując, iż wniosek 
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O. nie uwzględniał interesu użytkowników sieci telekomunikacyjnych oraz nie pozwalał na zapew-
nienie konkurencyjnego rynku usług telekomunikacyjnych. O. i Prezes UKE wnosili o oddalenie 
odwołania wskazując, iż Decyzja jest prawidłowa. 

N., nie zgadzając się z Decyzją, wniosła odwołanie do SOKiK i domagała się uchylenia Decyzji 
w całości. O. i Prezes UKE wnosili o oddalenie odwołania, wskazując, iż Decyzja jest prawidłowa. 

Zdaniem SOKIK odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. W ocenie Sądu, w swoim odwołaniu 
N. nie zawarła przekonującej argumentacji, która wskazywałaby na to, iż Decyzja Prezesa UKE jest 
wadliwa. Sąd zauważył, że w odwołaniu nie przedstawiono jakichkolwiek okoliczności faktycznych 
i dowodów na uzasadnienie zarzutów stawianych Decyzji. Sąd wskazał ponadto, iż Prezes UKE, 
wydając Decyzję, oparł się na uznaniu administracyjnym, a Powód nie zdołał wykazać, że Pozwany 
przekroczył jego granice. Jednocześnie, zdaniem Sądu, Prezes UKE uwzględnił wszystkie konieczne 
przesłanki z art. 28 ust. 1 pt, aby rozstrzygnąć spór międzyoperatorski. N. nie zdołała także wyka-
zać, że Decyzja stoi w sprzeczności z przesłankami zapewnienia ochrony interesów użytkowników 
sieci telekomunikacyjnych i zapewnienia konkurencyjnego rozwoju rynku telekomunikacyjnego.

7.  Wyrok z dnia 26 listopada 2018 r., XVII AmT 12/15 oddalający odwołanie (wyrok 
nieprawomocny)

Przedmiotem sprawy było określenie rynku właściwego (rynku 5)/ustalenie, że na rynku 
właściwym występuje przedsiębiorca o znaczącej pozycji rynkowej/wyznaczenie przedsiębiorcy 
o znaczącej pozycji rynkowej i nałożenie na niego obowiązków regulacyjnych. 

Decyzją z dnia […] października 2014 r. nr […] Prezes UKE określił rynek właściwy jako rynek 
świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego na obszarze całego kraju, z wyłączeniem 
obszarów gminnych określonych w załączniku (chodzi o 76 gmin). Ponadto Prezes UKE ustalił, iż 
na powyższym rynku występuje przedsiębiorca o znaczącej pozycji rynkowej, wyznaczył O. jako 
przedsiębiorcę o znaczącej pozycji rynkowej oraz nałożył na O. obowiązki regulacyjne. 

Decyzję zaskarżyły odwołaniami K. oraz P. w całości. Zdaniem K., Prezes UKE niewłaściwie 
określił rynek właściwy oraz nałożył na O. obowiązki regulacyjne, podczas gdy na przedsiębiorcę 
tego zostały już wcześniej nałożone inne obowiązki regulacyjne. W ocenie K., nastąpiło to uprzednio 
decyzjami z dnia 14 lutego 2007 r. i 28 kwietnia 2011 r. K. wywodziła, że powinna zostać wydana 
decyzja utrzymująca, zmieniająca lub uchylająca obowiązki regulacyjne, nie zaś decyzja nakła-
dająca nowe obowiązki. K. wywodziła ponadto, iż Prezes UKE błędnie przyjął, iż zmiana zakresu 
geografi cznego rynku właściwego skutkuje określeniem nowego rynku. Nadto K. twierdziła, iż 
Prezes UKE błędnie przyjął, iż na regulowanym rynku właściwym nie istniał wcześniej przedsię-
biorca o znaczącej pozycji rynkowej, gdy w istocie miał być nim O. (wyznaczony już wcześniej 
przywołanymi decyzjami). P. twierdziła natomiast, iż zaskarżona decyzja dotknięta została wadą 
nieważności, wynikającą z „nieprzekazania” Komisji Europejskiej (dalej: Komisja) informacji, iż 
konsolidowany projekt rozstrzygnięcia nie będzie zastępował dotychczasowych regulacji, a jedynie 
wprowadzał zupełnie nowe regulacje na rynku dotychczas w ogóle nie zdefi niowanym. Powyższe 
doprowadzić miało do faktycznego braku konsultacji (zewnętrznych) z Komisją. Ponadto K. twier-
dziła, iż Prezes UKE wadliwie określił zakres geografi czny rynku i objął decyzją jedynie wybrany 
obszar Polski (z wyłączeniem 76 gmin wskazanych w załączniku) zamiast określenia jednego 
rynku krajowego. 
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Najważniejszą kwestią w niniejszej sprawie była ocena, czy organ regulacyjny może wyzna-
czyć rynek właściwy, obejmujący rynek zdefi niowany jako część rynku krajowego. Sąd wskazał, 
iż doktryna jednoznacznie wskazuje, że jest to możliwe. Określenie rynku właściwego następuje 
w trzech wymiarach: asortymentowym, geografi cznym i czasowym. Należy ustalić, czy istnieją 
takie zachowania po stronie popytowej, które pozwalają taki rynek wyodrębnić, czy istnieje sub-
stytucja produktu głównego. Zdaniem Sądu, brak jest podstaw do uznania, że organ regulacyjny 
określił rynek nieprawidłowo. Argumentacja zawarta w uzasadnieniu decyzji nie została prawidłowo 
podważona. W odwołaniu należy postawić odpowiednie zarzuty. Powód musi wskazać także tezy 
i okoliczności, które kwestionuje. Zdaniem Sądu naruszenie przepisów proceduralnych nie stanowi 
samoistnej podstawy do uchylenia decyzji. Sąd bowiem orzeka, co do istoty sprawy i naruszenia 
przepisów postępowania muszą zostać powiązane z faktami i twierdzeniami wskazującymi, że 
decyzja jest wadliwa pod względem merytorycznym. Zdaniem Sądu, niezasadne były także zarzuty 
wskazujące, iż doszło do nieprawidłowego ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego. 

8. Wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r., XVII AmT 13/17 oddalający odwołania (wyrok nieprawomocny)

Przedmiotem sprawy była kara pieniężna nałożona na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego 
za wykorzystanie numeracji niezgodnie z przeznaczeniem.

Sprawa dotyczy decyzji Prezesa UKE z dnia 29 grudnia 2016 r. nr […]. Mocą tej decyzji 
Prezes UKE nałożył na T. karę pieniężną w wysokości 1 200 000 PLN za wykorzystanie numeracji 
niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 126 pt poprzez zmianę informacji adresowej 
o numerze abonenta lub użytkownika wywołującego, tj. poprzez naruszenie art. 126 ust. 13 pt 
w związku z § 1 Wymagań dotyczących adresowania, które stanowią załącznik do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń16. 

Powód wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji, argumentując, że nie było podstaw do jej 
wydania. Powód kwestionował również wysokość nałożonej przez Prezesa UKE kary pieniężnej.

T. w taki sposób zorganizowała swoją działalność, że powierzyła zarządzanie siecią telekomu-
nikacyjną oraz korzystanie z przydzielonej jej przez Prezesa UKE numeracji w sposób niezgodny 
z przepisami prawa. Dochodziło bowiem do zmiany numerów zagranicznych na numery krajowe. 
Zdaniem SOKiK, argumentacja T., że powierzyła korzystanie z numeracji podmiotowi trzeciemu, nie 
zwalniała T. z odpowiedzialności za naruszenia tego podmiotu trzeciego, zwłaszcza że T. miała wpływ 
na kształt umowy dotyczącej powierzenia numeracji i w jaki sposób umowa ta była wykonywana.

SOKiK uznał, że naruszenia, których dopuściła się T. miały negatywny wpływ na bezpie-
czeństwo w sieci telekomunikacyjnej, gdyż naruszenie dokonywane przez T. wpłynęło przede 
wszystkim na zaburzenie ładu w gospodarce numeracją, czego dalszą konsekwencją było również 
negatywne oddziaływanie na interoperacyjność i konkurencyjność rynku telekomunikacyjnego. 
Odnosząc się do wysokości wymierzonej przez Prezesa UKE kary pieniężnej, SOKiK uznał, że 
jest ona wysoka, jednakże mieści się w ustawowych granicach, wysokość kary uzasadniona jest 
zaś skalą i ciężarem gatunkowym dokonanych przez T. naruszeń.

16 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właści-
wego kierowania połączeń (Dz.U. Nr 14, poz. 84).
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Tomasz Soika*

Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych 
z zakresu telekomunikacji w latach 2017–2019

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Naczelny Sąd Administracyjny
III. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

I. Wprowadzenie 
Przedstawiony w niniejszym opracowaniu przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu 

telekomunikacji ma charakter autorski. Obejmuje on wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu 
Administracyjnego (dalej: NSA) i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: 
WSA) z lat 2017–2019 z zakresu kontroli decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
(dalej: Prezes UKE) wydanych na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomu-
nikacyjne1 (dalej: pt). 

W każdym z opracowanych orzeczeń wskazano sygnaturę, datę orzeczenia oraz (w przy-
padku orzeczeń WSA) czy na dzień 1 marca 2019 r. były one prawomocne. Przy opisie pojedyn-
czego rozstrzygnięcia wskazano na wstępie przedmiot sprawy, a następnie ogólnie wskazano 
zarys dotychczasowego postępowania oraz główne motywy, które legły u podstaw opisywanego 
orzeczenia. W przeważającym zakresie opracowanie zostało sporządzone w oparciu o ustne 
motywy rozstrzygnięć Sądów. 

II. Naczelny Sąd Administracyjny

1. Wyrok z dnia 12 kwietnia 2017 r., II GSK 1905/15 oddalający skargę kasacyjną 

Przedmiotem sprawy było uregulowanie bezumownego korzystania z nieruchomości przez 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w celu zapewnienia telekomunikacji na podstawie art. 30 
ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych2.

Sprawa dotyczy postanowienia Prezesa UKE z dnia […] lipca 2014 r. nr […] (dalej: Posta-
nowienie). Powyższym Postanowieniem Prezes UKE utrzymał w mocy swe wcześniejsze po-
stanowienie z dnia […] stycznia 2014 r. nr […] w przedmiocie zwrotu podania I.S. dotyczącego 
uregulowania przez organ bezumownego korzystania przez Skarżącą z budynku położonego 
w R. (dalej: Budynek).

* Radca prawny w Departamencie Prawnym Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
1 T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 z późn. zm.
2 Wyr. wydany w oparciu o ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych według stanu prawnego na dzień 
30 czerwca 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 880 ze zm.).
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Skarżąca w toku postępowania administracyjnego wnosiła o dostęp do Budynku, w którym 
była już zamontowana należąca do niej infrastruktura telekomunikacyjna (sieć internetowa), 
natomiast do którego nie miała prawnie uregulowanego dostępu. Prezes UKE uznał w skar-
żonym Postanowieniu, iż w takim przypadku nie jest organem właściwym w sprawie, gdyż nie 
istnieje odpowiednia podstawa prawna do wydania przez niego stosownej decyzji. Za właś-
ciwy w sprawie w uzasadnieniu skarżonego Postanowienia został przez Prezesa UKE wska-
zany sąd powszechny, który ma kompetencje do ustanowienia służebności na przedmiotowej 
nieruchomości.

Wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2015 r., sygn. akt VIII SA/Wa 1054/14, WSA oddalił skargę I.S. na 
Postanowienie. Od powyższego wyroku pełnomocnik I.S. wywiódł skargę kasacyjną.

Zgodnie z orzeczeniem WSA Prezes UKE zasadnie zwrócił podanie I. S. na podstawie art. 66 
§ 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego3 (dalej: k.p.a.), 
uznając, że sporne zasady i warunki korzystania przez Skarżącą z nabytej przez nią sieci inter-
netowej zainstalowanej w Budynku, powinien ustalić sąd powszechny. Brzmienie przepisu art. 30 
ust. 1 wruist nie pozostawia wątpliwości co do tego, że na podstawie tego przepisu przedsiębiorca 
telekomunikacyjny może uzyskać dostęp do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji 
tylko wówczas, gdy takiego dostępu wcześniej nie uzyskał. W szczególności chodzi zatem o taki 
dostęp do nieruchomości, który pozwala przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na objęcie tejże 
nieruchomości zasięgiem własnej sieci telekomunikacyjnej. Zakresem regulacji powyższego 
przepisu nie jest zatem objęty przypadek, w którym przedsiębiorca telekomunikacyjny wybudował 
już własną sieć telekomunikacyjną na danej nieruchomości w celu zapewniania telekomunikacji 
w budynku na niej posadowionym (bądź nabył ją od innego przedsiębiorcy), a następnie na skutek 
sporu prawnego z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nieruchomości utracił 
tytuł prawny do korzystania z tej nieruchomości.

Zdaniem NSA, żądanie Skarżącej polegało na oczekiwaniu uregulowania przez Prezesa UKE 
bezumownego korzystania przez nią z Budynku, do czego organ nie ma kompetencji w świetle 
obowiązujących przepisów materialnych, w tym wyżej analizowanego art. 30 ust. 1 wruist. Prezes 
UKE prawidłowo zwrócił Skarżącej podanie na mocy Postanowienia wydanego na podstawie art. 66 
§ 3 k.p.a., wskazując na właściwość sądu powszechnego w sprawie ustalenia zasad i warunków 
korzystania przez Skarżącą z sieci internetowej znajdującej się w Budynku.

2.  Wyrok z dnia 30 czerwca 2017 r., I OSK 2377/15 uchylający wyrok WSA 
i merytorycznie rozstrzygający skargę

Przedmiotem sprawy była analiza przesłanek odmowy przez Prezesa UKE dostępu do in-
formacji publicznej w zakresie obejmującym tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Prezes UKE odmówił K. udostępnienia informacji publicznej dotyczącej Testów MS i Testów PS, 
z uwagi na fakt, iż informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przedmiotowe dane kosz-
towe były wykorzystywane przez Prezesa UKE na potrzeby przeprowadzenia testów zawężania 
marży i zostały ustalone w oparciu o dane kosztowe przekazane Prezesowi UKE przez operatorów 
telekomunikacyjnych. Prezes UKE uznał, iż żądane przez K. dane jakkolwiek stanowią informację 
publiczną, to nie mogą być udostępnione, gdyż są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Zaskarżonym 
3 T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.
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wyrokiem z dnia kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Wa […]/14, WSA uchylił zaskarżoną decyzję oraz 
poprzedzającą ją decyzję z dnia 17 czerwca 2014 r. Od powyższego wyroku Prezes UKE wywiódł 
skargę kasacyjną. NSA stwierdził, że skarga kasacyjna Prezesa UKE zasługuje na uwzględnienie, 
co spowodowało uchylenie wyroku i  merytoryczne rozstrzygnięcie skargi. 

NSA nie zgodził się z zarzutem skargi kasacyjnej wskazującym, iż uzasadnienie zaskar-
żonego wyroku było wadliwe w takim stopniu, że wyrok nie poddawał się kontroli kasacyjnej. 
NSA uznał natomiast, że zasadny jest zarzut skargi kasacyjnej, naruszenia przepisu art. 145 § 1 
pkt 1 c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi4 (dalej: PPSA). Prezes UKE nie dopuścił się naruszenia art. 7, 77 i 107 oraz 80 k.p.a. 
Bezpodstawne było założenie, które legło u podstaw zaskarżonego wyroku, że Prezes UKE nie 
wykazał i nie wyjaśnił w sposób wystarczający kwestii wystąpienia tajemnicy przedsiębiorstwa, 
co stanowić miało w ocenie WSA naruszenie art. 7, 77 § 1 i art. 80 k.p.a. Skoro sytuacja taka nie 
wystąpiła i postępowanie przed Prezesem UKE nie było dotknięte uchybieniami, NSA w oparciu 
przepis art. 188 PPSA władny był ocenić czy wniesiona przez K. skarga była zasadna. NSA wska-
zał również, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa dokonane w odniesieniu do informacji 
lub dokumentów przekazywanych Prezesowi UKE na potrzeby stworzenia modelu analitycznego 
wykorzystywanego przy przeprowadzeniu stosownych testów analitycznych stanowi tajemnicę 
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do infor-
macji publicznej5.

Podobnie Naczelny Sąd Administracyjny wypowiadał się w tej kwestii m.in. w wyrokach z dnia 
8 marca 2017 r., sygn. akt I OSK 1436/15, oraz z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt I OSK 1778/15, 
oraz w powołanych tam orzeczeniach. Utrzymanie danych informacji jako tajemnicy wymaga 
więc podjęcia przez przedsiębiorcę działań zmierzających do wyeliminowania możliwości do-
tarcia do nich przez osoby trzecie w normalnym toku zdarzeń, bez konieczności podejmowania 
szczególnych starań. Jako że zaskarżona decyzja była prawidłowa i żaden zarzut skargi K. nie 
był skuteczny, NSA oddalił skargę. 

3. Wyrok z dnia 29 września 2017 r., II GSK 3549/15 oddalający skargę kasacyjną

Przedmiotem sprawy była analiza przesłanek ograniczenia stronie prawa wglądu do materia-
łu dowodowego (dostęp strony do bazy o usługach szerokopasmowych w SIIS)/uznanie danych 
o infrastrukturze telekomunikacyjnej za tajemnicę przedsiębiorstwa.

Sprawa dotyczy postanowienia Prezesa UKE z dnia [..] października 2014 r. nr […] (dalej: 
Postanowienie) ograniczającego K., P. oraz O. prawo wglądu do materiału dowodowego w postaci 
Bazy o usługach szerokopasmowych na podstawie danych zebranych w Systemie Informacyjnym 
o Infrastrukturze Szerokopasmowej za 2010 r. i 2011 r. Na Postanowienie skargę do WSA wnio-
sła K., zarzucając Prezesowi UKE naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ 
na wynik sprawy oraz przepisów prawa materialnego. Zdaniem K., Prezes UKE bezpodstawnie 
przyjął, że dane użyte na potrzeby budowy bazy zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa. Wyrokiem 
z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 4085/14, WSA oddalił skargę K. na Postanowienie. 
Odnosząc się do danych, których dotyczyło skarżone przez K. Postanowienie, WSA stwierdził, 

4 T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.
5 T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm. 
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że informacje pochodzące od przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dzięki którym stworzona zo-
stała przez organ baza o usługach szerokopasmowych na podstawie danych zebranych w SIIS, 
są informacjami wrażliwymi i stanowią w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji6 (dalej: uznk) tajemnicę przedsiębiorstwa. Od wyroku WSA 
z dnia 29 czerwca 2015 r. K. wniosła skargę kasacyjną. K. zarzuciła wyrokowi naruszenie prze-
pisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy oraz naruszenie przepisów prawa 
materialnego. W ocenie K., WSA błędnie przyjął, że dane, do których odnosi się Postanowienie, 
zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa. K. nie zarzuciła naruszenia art. 207 ust. 1 pt, poprze-
stając wyłącznie na naruszeniu art. 11 ust. 4 u.nk, co powinno skutkować oddaleniem skargi 
kasacyjnej. 

W ocenie NSA nie ulega wątpliwości, że dane dotyczące posiadanej przez przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego infrastruktury telekomunikacyjnej, czy też dane dotyczące jego udziału 
w rynku telekomunikacyjnymi, są danymi, co do których uzasadnione jest zachowanie poufności. 

4. Wyrok z dnia 10 kwietnia 2018 r., II GSK 1952/16 oddalający skargę kasacyjną

Przedmiotem sprawy była kwestia odmowy stwierdzenia przez Prezesa UKE nadpłaty opłaty 
rocznej za prawo dysponowania częstotliwością. 

Sprawa dotyczy decyzji Prezesa UKE w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty opłaty 
rocznej za prawo dysponowania częstotliwością za 2014 r. E. jeszcze w 2013 r. dokonała wcześ-
niejszego uiszczenia opłaty za prawo dysponowania częstotliwością za następny rok. Spółka prag-
nęła w ten sposób zapłacić opłatę w wielokrotnie niższej wysokości niż była należna w związku ze 
zmianą przepisów prawa. Decyzją z dnia 25 marca 2015 r. nr […] Prezes UKE utrzymał w mocy 
własną decyzję z dnia 8 stycznia 2018 r. nr […], którą odmówił stwierdzenia nadpłaty z tytułu 
opłaty rocznej za 2014 r. za prawo do dysponowania częstotliwościami ma podstawie decyzji 
Prezesa UKE nr […]. Od powyższej decyzji skargę wniosła E., twierdząc, iż odmowa nadpłaty była 
nieuzasadniona, albowiem Spółka zapłaciła opłatę roczną za 2014 r. jeszcze w 2013 r. Wyrokiem 
z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 1610/15, WSA oddalił skargę Spółki. Z wyrokiem 
nie zgodziła się Spółka, wywodząc od niego skargę kasacyjną.  

Zdaniem NSA zaskarżony wyrok był prawidłowy. NSA wskazał, iż w niniejszej sprawie brak 
było podstaw do przedstawienia pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu, o co wnio-
skowała skarżąca. NSA zauważył, iż dotychczasowe orzecznictwo NSA wskazuje, iż spółka nie 
może dokonać zapłaty opłaty za prawo dysponowania częstotliwością niejako z góry. Poza spo-
rem powinno pozostawać, że opłata wskazana w art. 185 ust. 1 pt jest związana z rokiem jako 
okresem. Przepisy prawa nie dają możliwości zapłaty opłaty z góry „za kilka lat”. Skarga zatem 
jako niezasadna podlegała oddaleniu. NSA nie dostrzegł także uchybień w zakresie uzasadnienia 
zaskarżonego wyroku. 

5.  Wyroki z dnia 12 grudnia 2018 r., dotyczące spraw II GSK 4575/16, II GSK 4576/16, 
II GSK 4576/16 oddalające skargi kasacyjne

Przedmiotem spraw była analiza zasadności ograniczenia prawa wglądu do materiału dowo-
dowego/ograniczenia wglądu do akt postępowania na podstawie art. 207 pt.
6 T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 419.
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Sprawy dotyczyły trzech skarg kasacyjnych P. od trzech wyroków WSA w Warszawie z dnia 
20 maja 2016 r., którymi to wyrokami po połączeniu do wspólnego rozpoznania skarg WSA oddalił 
19 skarg P. na 19 postanowień Prezesa UKE z 23 grudnia 2016 r. w przedmiocie ograniczenia prawa 
wglądu do materiału dowodowego w postaci pisma szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
z dnia […] opatrzonego klauzulą „zastrzeżone”, dokumentu znajdującego się w aktach administra-
cyjnych 19 postępowań w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz oraz 
2,6 GHz na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych 
w służbie ruchomej lub stałej. 

Od powyższych wyroków P. wywiódł trzy skargi kasacyjne, które NSA na rozprawie w dniu 
12 grudnia 2018 r. połączył do wspólnego rozpoznania i oddzielnego rozstrzygnięcia. NSA, od-
nosząc się do zarzutów podniesionych w skargach kasacyjnych, stwierdził, iż nie były one uza-
sadnione, a zaskarżone wyroki odpowiadały prawu. Zdaniem NSA sąd I instancji prawidłowo 
stwierdził, że kwestia relacji art. 74 k.p.a. oraz art. 207 pt nie budzi wątpliwości oraz, że Prezes UKE 
prawidłowo zinterpretował te przepisy, a następnie je zastosował. Na podstawie art. 74 k.p.a. 
ograniczony jest dostęp strony postępowania do materiałów zawierających informacje opatrzone 
klauzulą „tajne” i „ściśle tajne” natomiast art. 207 pt daje Prezesowi UKE możliwość ograniczenia 
prawa wglądu do materiału dowodowego, jeżeli grozi to ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa 
lub innych tajemnic prawnie chronionych. Zdaniem Sądu, pismo szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego z dnia [..] opatrzone klauzulą „zastrzeżone” mieści się w pojęciu „innych ta-
jemnic prawnie chronionych”, a zatem Prezes UKE był uprawniony do wydania zaskarżonych 
postanowień.

6.  Wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r., II GSK 4627/18 uchylający zaskarżony wyrok 
i decyzje administracyjne

Przedmiotem sprawy było zatwierdzenie zmiany oferty ramowej określającej ramowe warunki 
dostępu telekomunikacyjnego. 

Decyzją z dnia […] sierpnia 2015 r. nr […] Prezes UKE uchylił decyzję z dnia […] w przed-
miocie zatwierdzenia zmiany oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu w zakresie 
rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci O., dostępu do łączy abonen-
ckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich 
poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej trans-
misji danych (dalej: Oferta SOR) w części. Zmiana Oferty SOR polegała m.in. na wprowadze-
niu zasad realizacji usługi ustanawiania blokad połączeń i progów kwotowych na numery usług 
o podwyższonej opłacie, udostępnianej w ramach Usługi WLR. Od decyzji Prezesa UKE K. wy-
wiodła skargę do WSA. K. uważała, iż Prezes UKE wydał zaskarżoną decyzję bez zachowania 
trybu wynikającego z art. 43 ust. 2 pt, tj. z pominięciem wniosku o zobowiązanie operatora do 
przygotowania oferty ramowej oraz bez wydania decyzji zobowiązującej do przygotowania oferty 
ramowej.

Prezes UKE twierdził, iż zaskarżona decyzja była prawidłowa oraz, że organ regulacyj-
ny nie naruszył przepisów prawa podczas wydawania decyzji. O. wnosiła o oddalenie skargi. 
Wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2016 r., sygn. akt VI SA/Wa 2831/15, WSA, podzielając argumentację 
Prezesa UKE, oddalił skargę. Od powyższego wyroku K. wywiodła skargę kasacyjną, domagając 
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się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez WSA. 
Prezes UKE i O. wnosili o oddalenie skargi kasacyjnej.

W wydanym wyroku NSA uznał, że Prezes UKE wydał zaskarżoną decyzję bez zachowania 
trybu wynikającego z art. 43 ust. 2 pt, tj. z pominięciem wniosku o zobowiązanie do przygotowania 
oferty ramowej oraz decyzji zobowiązującej do przygotowania oferty ramowej. Prawidłowa wy-
kładnia art. 43 ust. 1 pt prowadzi do wniosku, iż przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany 
do stosowania oferty ramowej nie może złożyć wniosku o jej zmianę bez zachowania ww. trybu. 
Sąd nie podzielił stanowiska doktryny dopuszczającej taką możliwość, wskazując, że nie jest 
ono jednolite. Ponadto wskazał, iż przede wszystkim wykładnia gramatyczna ww. przepisów nie 
pozwala na wyprowadzenie wniosku, iż operator zobowiązany do stosowania oferty ramowej 
może złożyć wniosek z pominięciem powyższego trybu. NSA bada decyzję pod kątem jej zgod-
ności z przepisami prawa, tymczasem dostrzegł uchybienia, które powinny skutkować jej uchy-
leniem, podobnie jak i decyzji ją poprzedzającej i z tego powodu wydał wyrok uchylający obie 
decyzje.

III. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

1. Wyrok z dnia 22 marca 2017 r., VI SA/Wa 1571/16 oddalający skargi (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy była dopłata do kosztów świadczenia usługi powszechnej. 
Sprawa dotyczyła dwóch skarg O. oraz K. na decyzję Prezesa UKE z dnia (…) września 2013 r. 

[…] w przedmiocie dopłaty dla O. do kosztów świadczenia usługi powszechnej za okres od […] 
do […] 2011 r. Rozpoznając skargi O. i K. po raz pierwszy, WSA wyrokiem z dnia 17 września 
2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 3199/13, uchylił zaskarżoną decyzję. Od powyższego wyroku skargi 
kasacyjne wnieśli Prezes UKE, K. oraz O.

Wyrokiem z 17 maja 2016 r., sygn. akt II GSK 151/15, NSA uchylił pierwszy wyrok WSA 
i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania. 

WSA wskazał, iż rozpoznając sprawę ponownie, był związany wytycznymi jakie NSA zawarł 
w swoim wyroku z dnia 17 maja 2016 r. W wyroku tym NSA uznał, iż skoro zgodnie z art. 95 
ust. 1 pt dopłata przysługuje do kosztów usług wchodzących w skład usługi powszechnej, to brak 
jest podstaw prawnych do przyjęcia, że ustalenie, iż usługa nie miała charakteru powszechnego, 
nie może stanowić odmowy przyznania dopłaty. Ponadto NSA stanął na stanowisku, że niespra-
wiedliwe obciążenie, którego istnienie winno zostać stwierdzone przez krajowy organ regulacyjny 
przed przyznaniem dopłaty do kosztu świadczenia usługi powszechnej, jest obciążeniem, które 
w przypadku każdego przedsiębiorstwa świadczącego usługę powszechną ma nadmierny cha-
rakter w świetle jego zdolności do udźwignięcia tego obciążenia, zważywszy na wszystkie jego 
swoiste cechy, a w szczególności jakość jego urządzeń, jego sytuację gospodarczą i fi nansową, 
jak również jego udział w rynku. Z powyższych względów, zdaniem Sądu, Prezes UKE zasadnie 
uznał, iż kryteria dostępności oraz jakości usługi powszechnej mogą stanowić podstawę do ob-
niżenia lub odmowy dopłaty do kosztu usługi powszechnej.

Sąd wskazał, również, iż kwestia zastosowania art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej7 do decyzji w przedmiocie dopłaty do kosztu usługi 

7 T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2168.
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powszechnej została już przesądzona w licznych orzeczeniach NSA, zgodnie z którymi przepis 
ten nie ma zastosowania do tej kategorii spraw. 

2. Wyrok z 25 września 2017 r., VI SA/Wa 2051/16 oddalający skargi (wyrok nieprawomocny)

Przedmiotem sprawy była analiza zasadności odmowy unieważnienia przez Prezesa UKE 
przetargu na rezerwacje częstotliwości z bloku 1800 MHz.

Sprawa dotyczy trzech skarg P., P. oraz S. na decyzje Prezesa UKE z dnia 3 sierpnia 2016 r. 
nr […] (dalej: Decyzja) w przedmiocie odmowy unieważnienia przetargu na rezerwacje często-
tliwości z zakresu 1729,9–1754,9 MHz oraz 1824,9–1849,9 MHz na obszarze całego kraju, 
przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej do 
dnia 31 grudnia 2027 r. (dalej: Przetarg). WSA postanowił połączyć wszystkie skargi do wspól-
nego rozpoznania i rozstrzygnięcia i zakreślić pod jedną sygnaturą VI SA/Wa 2051/16. Zgodnie 
z art. 118 d ust. 1 pt Prezes UKE z urzędu lub na wniosek uczestnika przetargu, w drodze decyzji, 
unieważnia przetarg, jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa lub interesy uczestników 
przetargu. Zdaniem Sądu, rażące naruszenie przepisów prawa to nie błędy w wykładni prawa, 
ale przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny, który wywołuje skutki społeczno-go-
spodarcze niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia praworządności. Poprzez rażące 
naruszenie interesu prawnego uczestnika przetargu należy rozumieć naruszenie interesu wy-
wiedzionego z określonej normy prawa materialnego, której egzekwowanie pozostaje w zakre-
sie właściwości Prezesa UKE. Zdaniem Sądu Decyzja nie naruszała żadnego przepisu prawa 
w takim stopniu. Wbrew twierdzeniom podniesionym w skargach postępowanie administracyjne 
zakończone Decyzją zostało przeprowadzone prawidłowo i nie doszło do naruszenia art. 7, 77, 
80 i 107 k.p.a.. W dalszej kolejności Sąd wskazał, iż nie mogą być uznane za zasadne zarzuty 
odnoszące się do opinii Prezesa UOKiK, która została wydana w toku postępowania przetar-
gowego. Przepisy nie przewidują formy w jakiej opinia ma być sporządzona. Okoliczność, że 
nie podane zostały materiały, na których oparł się organ nie podważa wiarygodności tej opinii. 
Należy podkreślić, że opinia ta nie jest wiążąca dla podmiotu właściwego do załatwienia sprawy. 
Można co najwyżej wymagać, aby Prezes UKE uzasadnił swoje stanowisko odbiegające od opinii 
Prezesa UOKiK.

Sąd wskazał również, że wywiedziony przez P. zarzut przewlekłego prowadzenia postępo-
wania administracyjnego nie mógł przemawiać za ewentualna wadliwością Decyzji. Odnosząc się 
do podniesionego w skardze P. zarzutu pozorności kryteriów przetargu, zdaniem Sądu Skarżąca 
nie wykazała tej okoliczności. 

3. Wyrok z dnia 2 lutego 2018 r., VI SA/Wa 4095/14 oddalający skargi (wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy była analiza przesłanek uzasadniających zmianę decyzji rezerwacyjnej 
przez Prezesa UKE.

Sprawy dotyczą skarg F., P. oraz O. na decyzję Prezesa UKE z dnia 26 września 2014 r. 
nr DZC-WAP-[…] w przedmiocie zmiany rezerwacji częstotliwości przydzielonych S. w ten sposób, 
że zamiast dotychczas przydzielonych częstotliwości z zakresu 824–830 MHz oraz 869–875 MHz, 
przydzielił S. częstotliwości z zakresu 816–821 MHz oraz 857–862 MHz. „Decyzją z dnia […] wrześ-
nia 2014 r. […] Prezes UKE zmienił rezerwacje częstotliwości przydzielonych S. w ten sposób, że 
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zamiast dotychczas przydzielonych częstotliwości z zakresu 824–830 MHz oraz 869–875 MHz, 
przydzielił S. częstotliwości z zakresu 816–821 MHz oraz 857–862 MHz. Zgodnie z utrwaloną 
linią orzeczniczą sądów administracyjnych art. 123 ust. 1 Pr. tel. stanowi samodzielną podstawę 
do zmiany przyznanej rezerwacji częstotliwości na inną. Nie jest konieczne przeprowadzanie 
przetargu lub aukcji przed wydaniem decyzji na podstawie tego przepisu. 

Odnośnie do skarg P. oraz O. Sąd wskazał, iż decyzja w sprawie zmiany rezerwacji dla S. nie 
dotyczyła ich interesu prawnego, a zatem nie miały legitymacji procesowej do jej zaskarżenia. 

4.  Wyrok z 9 kwietnia 2018 r., VI SA/Wa 343/17, VI SA/Wa 1282/17 oddalający skargi 
(wyrok prawomocny)

Przedmiotem spraw było ustalenie przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do 
udziału w pokryciu dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej oraz wysokości udziału 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych w pokryciu tej dopłaty poprzez ustalenie jednolitego wskaź-
nika procentowego.

Sprawy dotyczą skarg od dwóch decyzji Prezesa UKE w przedmiocie ustalenia przedsiębior-
ców telekomunikacyjnych zobowiązanych do udziału w pokryciu dopłaty do kosztów świadczenia 
usługi powszechnej w roku 2007 i 2008 oraz wysokości udziału przedsiębiorców telekomunika-
cyjnych w pokryciu tej dopłaty poprzez ustalenie jednolitego wskaźnika procentowego. 

Decyzją z […] grudnia 2016 r. nr […] (dalej: Decyzja 2007) Prezes UKE ustalił listę podmiotów 
zobowiązanych do udziału w dopłacie do usługi powszechnej za 2007 r. oraz jednolity wskaźnik 
procentowy tego udziału. Od Decyzji […] skargi wniosły E., C., U., N., i E. WSA połączył spra-
wy do wspólnego rozpoznania pod jedną sygnaturą. Decyzją z […] nr […] (dalej: Decyzja 2008) 
Prezes UKE ustalił listę podmiotów zobowiązanych do udziału w dopłacie do usługi powszechnej 
za 2008 r. oraz ustalenia jednolitego wskaźnika procentowego tego udziału. Od Decyzji 2008 
skargi wniosły A., P., C., E.; E., skargi I., e., N., U. WSA połączył sprawy do wspólnego rozpozna-
nia pod jedną sygnaturą.

Odnosząc się do podnoszonej przez skarżących kwestii ustalenia kręgu podmiotowego 
zobowiązanych do dopłaty przedsiębiorców telekomunikacyjnych, Sąd wskazał, że w pt polski 
ustawodawca wprowadził szeroką defi nicję przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, a w art. 97 pt 
nie ograniczył tego pojęcia na potrzeby postępowania dotyczącego ustalenia przedsiębiorców te-
lekomunikacyjnych zobowiązanych do udziału w pokryciu dopłaty do kosztów świadczenia usługi 
powszechnej. W związku z tym stanowisko przyjęte przez Prezesa UKE w decyzjach Sąd uznał 
za prawidłowe, zwłaszcza że, zdaniem Sądu, nie ma jednoznacznego przepisu – normy prawnej – 
prawa europejskiego, z której by jednoznacznie wynikało, że w pokryciu dopłaty uczestniczą tylko 
ci przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy świadczą usługi na rynkach związanych z realizacją 
usługi powszechnej. Interpretacja przez Prezesa UKE przepisu art. 98 ust. 3 pt, zgodnie z którą 
ustalenie kwoty dopłaty dla poszczególnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych powinno na-
stąpić w oddzielnej decyzji, niż decyzja dotycząca ustalenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
zobowiązanych do udziału w pokryciu dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej oraz 
wysokości ich udziału w pokryciu tej dopłaty poprzez ustalenie jednolitego wskaźnika procento-
wego jest prawidłowa.
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5.  Wyrok z dnia 10 kwietnia 2018 r., VI SA/Wa 1736/17, VI SA/Wa 1737/17 oddalający skargi 
(wyrok prawomocny)

Przedmiotem sprawy było ustalanie kręgu podmiotów zobowiązanych do dopłaty do kosztów 
świadczenia usługi powszechnej.

Sprawy dotyczą skarg od decyzji Prezesa UKE w przedmiocie ustalenia przedsiębiorców te-
lekomunikacyjnych zobowiązanych do udziału w pokryciu dopłaty do kosztów świadczenia usługi 
powszechnej w roku […] oraz wysokości udziału przedsiębiorców telekomunikacyjnych w pokryciu 
tej dopłaty poprzez ustalenie jednolitego wskaźnika procentowego  

Decyzją z […] czerwca 2017 r. nr […] (dalej: Decyzja 2009) Prezes UKE ustalił listę podmiotów 
zobowiązanych do udziału w dopłacie do usługi powszechnej za 2009 r. oraz jednolity wskaźnik 
procentowy tego udziału. Część podmiotów wniosła skargę do WSA, który połączył sprawy do 
wspólnego rozpoznania pod jedną sygnaturą. 

Decyzją z […] czerwca 2017 r. nr […] (dalej: Decyzja 2010) Prezes UKE ustalił listę podmio-
tów zobowiązanych do udziału w dopłacie do usługi powszechnej za 2010 r. oraz ustalił jednolity 
wskaźnika procentowego tego udziału. 

Część podmiotów wniosła skargę do WSA, który połączył sprawy do wspólnego rozpoznania 
pod jedną sygnaturą. W pt polski ustawodawca wprowadził szeroką defi nicję przedsiębiorcy teleko-
munikacyjnego, a w art. 97 pt nie ograniczył tego pojęcia na potrzeby postępowania dotyczącego 
ustalenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do udziału w pokryciu dopłaty do 
kosztów świadczenia usługi powszechnej. W związku z tym stanowisko przyjęte przez Prezesa 
UKE w decyzjach Sąd uznał za prawidłowe, zwłaszcza że, zdaniem Sądu, nie ma jednoznacz-
nego przepisu – normy prawnej – prawa europejskiego, z której by jednoznacznie wynikało, że 
w pokryciu dopłaty uczestniczą tylko ci przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy świadczą usługi 
na rynkach związanych z realizacją usługi powszechnej.

Prawidłowa jest interpretacja przepisu art. 98 ust. 3 pt, zgodnie z którą ustalenie kwoty dopłaty 
dla poszczególnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych powinno nastąpić w decyzji odrębnej 
od decyzji dotyczącej ustalenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do udziału 
w pokryciu dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej oraz wysokości ich udziału w po-
kryciu tej dopłaty poprzez ustalenie jednolitego wskaźnika procentowego.

6.  Wyrok z dnia 14 sierpnia 2018 r., VI SA/Wa 133/18 oddalający skargę (wyrok nieprawomocny)

Przedmiotem sprawy było zobowiązanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do zmiany 
oferty ramowej (Oferta SOR) w zakresie uchylenia opłat za usługę przeniesienia numeru.

Rozpoznawana przez WSA sprawa dotyczyła decyzji Prezesa UKE z dnia […] listopada 2017 r., 
nr […] utrzymującej w mocy decyzję Prezesa UKE z dnia […] lipca 2017 r., nr […], zobowiązującą 
O. do zmiany Oferty SOR w zakresie uchylenia opłat za usługę przeniesienia numeru. Skargę na 
Decyzję złożyła O. Spółka zarzuciła Prezesowi UKE, że weryfi kacja zasadności pobierania opłaty 
za usługę przeniesienia numeru nie powinna odbywać się w ramach postępowania w przedmiocie 
zobowiązania do zmiany oferty ramowej, ale wyłącznie w trybie kontroli opłat stosowanych przez O. 
na podstawie art. 40 ust. 4 pt. Ustosunkowując się do zarzutu naruszenia art. 189 ust. 2 pt poprzez 
zobowiązanie O. do zmiany opłaty za przeniesienie numeru, podczas gdy cele polityki regulacyjnej 
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przemawiają za pozostawieniem tej opłaty na dotychczasowym poziomie, Sąd wskazał na jego 
bezpodstawność. O. miała co do zasady możliwości podjęcia działań prowadzących do zawarcia 
porozumień międzyoperatorskich w zakresie pobierania opłaty za usługę przeniesienia numeru. 
Ponadto proces przenoszenia numeru dotyczy wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
świadczących usługi na rzecz abonentów. Od dnia 2 października 2015 r. wszyscy przedsiębiorcy 
dokonujący usługi przeniesienia numeru powinni podłączyć w tym celu swoje systemy do syste-
mu PLI CBD, tj. obowiązani są do wdrożenia i realizowania komunikacji z PLI  CBD, co ma wpływ 
na poziom zapotrzebowania na realizację usługi przeniesienia numeru przez skarżącą. W ocenie 
Sądu Prezes UKE miał prawo uznać za nieuzasadnione pobieranie przez O. opłaty za usługę 
przeniesienia numeru, skoro, jak wykazano w zaskarżonej decyzji, O. duplikuje szereg czynności, 
które zgodnie z obowiązującym prawem powinny być dokonywane przez system PLI CBD, a tym 
samym nienależnie pobiera opłaty za realizację usługi, za której prawidłową realizację odpowie-
dzialny jest system PLI CBD.

Prezes UKE wykazał w uzasadnieniu Decyzji, że obecne postanowienia Oferty SOR do-
tyczące tej kwestii nie odpowiadają potrzebom rynku telekomunikacyjnego. Nie zasługiwał na 
uwzględnienie sformułowany przez O. zarzut naruszenia art. 40 ust. 4 pt, gdyż w postępowaniu 
administracyjnym zakończonym Decyzją Prezes UKE nie weryfi kował zasadności wysokości opła-
ty pobieranej przez O. za usługę przeniesienia numeru. Chybiony był również zarzut naruszenia 
przez Prezesa UKE art. 15 i art. 18 pt poprzez zaniechanie przeprowadzenia postępowania kon-
sultacyjnego i postępowania konsolidacyjnego. W tym zakresie WSA zwrócił uwagę, że wbrew 
twierdzeniom O. Decyzja nie zmienia spoczywających na O. obowiązków regulacyjnych, a co 
za tym idzie nie wystąpiły przesłanki uzasadniające przeprowadzenie ww. postępowań. Usługa 
przeniesienia numeru nie jest usługą hurtową, do świadczenia której O. jest zobowiązana mocą 
decyzji regulacyjnych. Usługa ta jest ustawowym uprawnieniem abonenckim, a zasady jej świad-
czenia podlegają procesom wyznaczonym przez ustawodawcę.

7.  Wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r., VI SA/Wa 2366/17 oddalający skargę (wyrok nieprawomocny)

Przedmiotem sprawy była analiza przesłanek uzasadniających przyznanie i odmowę przy-
znania dopłaty do kosztów świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej.

Sprawa dotyczy decyzji Prezesa UKE z dnia […] września 2017 r. nr […], która zapadła 
po rozpatrzeniu wniosku O. z dnia […] czerwca 2011 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakoń-
czonej decyzją Prezesa UKE z dnia […] maja 2011 r., nr […] w sprawie przyznania dopłaty za 
rok […] do kosztów świadczonych przez O. usług wchodzących w skład usługi powszechnej 
(dalej: Decyzja USO), w części objętej prawomocnym wyrokiem WSA z dnia […] lipca 2014 r., 
sygn. akt VI SA/Wa 1545/, uchylającym decyzję Prezesa UKE z dnia […] września 2011 r., nr […] 
w części utrzymującej w mocy pkt II Decyzji USO. Prezes UKE uchylił Decyzję USO w części. 
Decyzję zaskarżyła O. w części odmawiającej jej przyznania dopłaty oraz K., w części przyzna-
jącej O. dopłatę. WSA połączył obie sprawy do wspólnego rozpoznania.

W pierwszej kolejności WSA w Warszawie wskazał, że nie jest jego rolą ocena Decyzji USO 
pod kątem jej celowości czy też słuszności. Rolą WSA, wyznaczoną przepisami prawa, jest bowiem 
kontrola zaskarżonego aktu administracyjnego wyłącznie pod kątem jego zgodności z prawem. 
Oceniając Decyzję pod tym kątem, WSA wskazał, że odpowiada ona prawu. WSA stwierdził, że 
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Prezes UKE prawidłowo zastosował normy prawne w celu wydania Decyzji, w szczególności art. 96 
ust. 3 i 4 pt oraz zawarte w nich pojęcia niedookreślone. Kluczową dla przyznania bądź odmowy 
przyznania O. dopłaty za 2007 była weryfi kacja przez Prezesa UKE występującego kosztu net-
to. Ustalenie kosztu netto jest bowiem punktem wyjścia do oceny, czy wyliczony koszt netto jest 
sprawiedliwym obciążeniem dla operatora wyznaczonego. W oparciu o ocenę prawną i wytycz-
ne WSA, o uznaniu czy koszt netto stanowi uzasadnione obciążenie dla O. powinny decydować 
szeroko rozumiane przesłanki o charakterze ekonomicznym, tj. gospodarcza i fi nansowa sytuacja 
przedsiębiorstwa, jak również udział w rynku, co wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 6 października 2010 r. w sprawie C-222/088. WSA uznał, że Prezes UKE do-
kładnie i wyczerpująco, bazując zarówno na publicznie dostępnych danych, jak i danych znanych 
organowi z urzędu, przedstawił ocenę sytuacji gospodarczo-fi nansowej O., biorąc pod uwagę 
udziały rynkowe O. w sektorze usług telefonii stacjonarnej, a także całkowitą liczbę abonentów 
korzystających z usług telefonii stacjonarnej, nie różnicując ich na klientów biznesowych czy indy-
widualnych. Zdaniem Sądu, Prezes UKE podjął zasadne rozstrzygnięcie w kontekście działalności 
komercyjnej O. i  obowiązków regulacyjnych nałożonych na O. 

8.  Wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r., II SA/Wa 1510/18 oddalający skargę (wyrok nieprawomocny)

Przedmiotem sprawy była kwestia zatwierdzenia przez Prezesa UKE kalkulacji kosztów 
świadczonych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego określonych w ofercie SOR.

Sprawa dotyczyła decyzji Prezesa UKE z dnia […] czerwca 2018 r., nr […] w przedmiocie 
zatwierdzenia prowadzenia przez O. rachunkowości regulacyjnej za 2017 r. i opisu kalkulacji 
kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego na rynku usług dostępu szerokopasmowego. 

Skargę na Decyzje złożyła K. K. podnosiła, iż w zaskarżonej Decyzji Prezes UKE bezzasadnie 
nie rozdzielił usługi „Uruchamianie usługi w technologii xPON(FTTH)” na dwie oddzielne pozy-
cje: uruchamianie tej usługi na łączu aktywnym i na łączy nieaktywnym. Rozpoznając niniejszą 
sprawę, WSA wyrokiem z dnia […] stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Wa 1510/18, oddalił skargę K.

Argumentacja K. nie może być uznana za zasadną. W zaskarżonej Decyzji Prezes UKE 
zatwierdził kalkulacje kosztów usług rzeczywiście świadczonych przez O. na rynku usług dostę-
pu szerokopasmowego, które są przewidziane w Ofercie ramowej SOR. W sytuacji gdy Oferta 
Ramowa SOR nie zawierała rozdzielenia usługi „Uruchamianie usługi w technologii xPON(FTTH)” 
na dwie oddzielne pozycje: uruchamianie tej usługi na łączu aktywnym i na łączu nieaktywnym, 
nie było możliwe zatwierdzenie kalkulacji kosztów dla takich dwóch oddzielnych usług.

8 Wyr. TSUE z dnia 6 października 2010 r., C-222/08, Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii.
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Memorandum skierowane do Sekretarza Stanu, 
Sekretarza Skarbu, Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Poczmistrza Generalnego, 
Przewodniczącego Regulacyjnej Komisji Pocztowej

TEMAT: Modernizacja modelu refundacji pieniężnej dla dostawy towarów za pośrednictwem 
międzynarodowego systemu pocztowego oraz poprawa (zabezpieczenie) bezpieczeństwa poczty 
międzynarodowej.

Na mocy upoważnienia przyznanego mi jako Prezydentowi przez Konstytucję oraz zapisy 
prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki, niniejszym zarządzam, co następuje:

Dział 1. Defi nicje. 

(a) „Towar” oznacza dowolny przedmiot materialny i ruchomy, który może być przekazany za 
pośrednictwem międzynarodowego systemu pocztowego, z wyłączeniem (i) pisanych, ryso-
wanych, drukowanych lub cyfrowych informacji zapisanych na materialnym nośniku, niebę-
dących przedmiotem obrotu towarami oraz (ii) pieniędzy.

b) „Operator niepocztowy” oznacza prywatnego przewoźnika ekspresowego, spedytora lub 
innego dostawcę usług w zakresie odbioru, transportu i dostawy międzynarodowych doku-
mentów i paczek, innego niż operator pocztowy.

(c) „Operator pocztowy” oznacza podmiot rządowy lub pozarządowy ofi cjalnie wyznaczony przez 
kraj członkowski Światowego Związku Pocztowego (UPU) do świadczenia usług pocztowych 
i wypełniania związanych z nim zobowiązań wynikających z aktów UPU na jego terytorium.

(d) „Opłaty końcowe” oznaczają stawki lub opłaty ustalane przez UPU i płacone przez operatora 
pocztowego w kraju pochodzenia, operatorowi pocztowemu w kraju przeznaczenia, w celu 
zrekompensowania kosztów poniesionych w kraju przeznaczenia w zakresie przetwarzania, 
transportu i dostawy międzynarodowych przesyłek listowych, które mogą zawierać dokumenty 
lub towary i zazwyczaj ważą nie więcej niż 4,4 funta1.

Dział 2. Zasady. 

(a) UPU został założony w 1874 r. przez 21 państw. Stany Zjednoczone odegrały integralną rolę 
w tworzeniu UPU i od tego czasu aktywnie uczestniczą we wszystkich fazach pracy UPU. 
Stany Zjednoczone są stroną obecnej konstytucji UPU – przyjętej w 1964 r. – i zamierzają 
nadal w pełni uczestniczyć w pracach UPU oraz wnosić wkład fi nansowy, zgodnie z art. 21 
konstytucji UPU. Jako kraj członkowski UPU Stany Zjednoczone uznają znaczenie tej dłu-
goletniej organizacji i są dumne ze swojej nieprzerwanej przynależności do UPU.

Kongres zapewnia, że Sekretarz Stanu, zawierając traktaty pocztowe, konwencje lub inne 
umowy międzynarodowe, podejmuje, w maksymalnym możliwym zakresie, środki zachęcające 

1 1.996 kg.
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rządy innych krajów do udostępnienia Poczcie Stanów Zjednoczonych (USPS) oraz fi rmom 
prywatnym szereg niedyskryminujących procedur celnych, które w pełni zaspokoją potrzeby 
wszystkich amerykańskich spedytorów (39 USC 407 (e) (3)).

Kongres nakazał również, aby odpowiedzialni za to urzędnicy stosowali przepisy celne 
Stanów Zjednoczonych oraz wszystkie pozostałe przepisy dotyczące przywozu lub wywozu 
towarów, w taki sam sposób w odniesieniu do usług wysyłek towarów, które są konkuren-
cyjnymi produktami USPS i podobnych im przesyłek realizowanych przez prywatne fi rmy 
(39 USC 407(e)(2)).

Polityką Stanów Zjednoczonych jest promowanie i zachęcanie do rozwoju wydajnego 
oraz konkurencyjnego globalnego systemu zapewniającego uczciwe i niedyskryminacyjne 
stawki pocztowe.

(b) W interesie Stanów Zjednoczonych jest: 
(i) promowanie i zachęcanie do komunikacji między ludźmi poprzez sprawne działanie mię-

dzynarodowych usług pocztowych oraz innych międzynarodowych usług  dostawczych 
realizowanych w celach kulturalnych, społecznych i gospodarczych (39 USA 407 (a) (1));

(ii) promowanie i zachęcanie do nieograniczonej i niezakłóconej konkurencji w świadczeniu 
międzynarodowych usług pocztowych oraz innych międzynarodowych usług dostawczych, 
z wyjątkiem przypadków, w których świadczenie takich usług przez fi rmy prywatne może 
być zakazane przez prawo Stanów Zjednoczonych (39 USC 407 (a)(2));

(iii) promowanie i zachęcanie do wyraźnego rozróżnienia między rządowymi i operacyj-
nymi obowiązkami w zakresie świadczenia międzynarodowych usług pocztowych 
oraz innych międzynarodowych usług dostawczych świadczonych przez rząd Stanów 
Zjednoczonych oraz organizacje międzyrządowe, których członkiem są Stany Zjednoczo-
ne (39 USC 407 (a ) (3)); i

(iv) uczestniczenie w wielostronnych i dwustronnych umowach z innymi krajami w celu osiąg-
nięcia tych celów (39 U.S.C.407(a)(4)).

(c) Niektóre obecne międzynarodowe praktyki pocztowe w UPU nie są zgodne z interesami 
gospodarczymi i bezpieczeństwem narodowym Stanów Zjednoczonych:
(i) opłaty końcowe UPU w wielu przypadkach są niższe od porównywalnych krajowych opłat 

pocztowych. W rezultacie:
(A) Stany Zjednoczone, wraz z innymi państwami członkowskimi UPU, w wielu przypad-

kach nie otrzymują pełnej refundacji od zagranicznego operatora pocztowego za koszt 
dostarczenia przesyłek listowych pochodzących z zagranicy, co może skutkować 
znacznymi preferencjami dla zagranicznych nadawców w porównaniu z nadawcami 
krajowymi;

(B) obecne stawki opłat końcowych podważają cel nieograniczonej i niezakłóconej kon-
kurencji w transgranicznych usługach dostawczych, ponieważ są one niekorzystne 
dla operatorów pocztowych, którzy chcą oferować konkurencyjne usługi odbioru i trans-
portu zewnętrznego towarów objętych opłatami końcowymi na rynkachzagranicznych; 

(C) obecny system opłat końcowych zniekształca przepływ małych przesyłek na całym 
świecie poprzez zachęcanie do wysyłki towarów z zagranicy z krajów, które korzy-
stają ze sztucznie zaniżonych stawek refundacji.
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(ii) UPU nie podjął wystarczających działań, aby zmienić obowiązujące zasady w poczcie 
międzynarodowej, tak aby uzyskać wyraźne rozróżnienie między dokumentami i towa-
rami. Bez takiego rozróżnienia trudno jest osiągnąć zasadnicze reformy cenowe lub 
zapewnić spełnienie wymogów celnych, w tym dostarczanie elektronicznych danych 
celnych dotyczących towarów. W obecnym systemie zagraniczni operatorzy pocztowi 
nie dostarczają w sposób jednolity elektronicznych danych celnych, które są potrzebne 
do lepszego ukierunkowania i zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa narodowego 
oraz ułatwienia przywozu i odprawy celnej. Inicjatywa mojej Administracji, mająca na celu 
powstrzymanie nadużywania opioidów i zmniejszenie podaży i popytu na narkotyki, za-
początkowana w marcu tego roku, wymaga dokładnych elektronicznych danych celnych 
przekazywanych z wyprzedzeniem, dla 90 procent wszystkich międzynarodowych prze-
syłek pocztowych zawierających towary i przesyłek w ciągu 3 lat, tak aby Departament 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego mógł lepiej wykrywać i oznaczać przesyłki wysokiego 
ryzyka.

d) Polityką władzy wykonawczej będzie wspieranie wysiłków ukierunkowanych na rozwój stra-
tegii wspomnianej w tym memorandum, w tym wspieranie systemu nieograniczonej i nieza-
kłóconej konkurencji między sprzedawcami amerykańskimi a zagranicznymi. Działania te 
obejmują:
(i) zapewnienie, że stawki naliczane za dostawę poczty zagranicznej zawierającej towary 

nie faworyzują zagranicznych dostawców nad dostawcami krajowymi;
(ii) ustalanie stawek naliczanych za dostawę poczty zagranicznej w sposób, który nie-

faworyzuje operatorów pocztowych w stosunku do konkurencyjnych operato rów pocz  to -
wych; i

(iii) zapewnienie gromadzenia zaawansowanych elektronicznych danych celnych.

Dział 3. Stosunki z UPU. 

(a) Stany Zjednoczone muszą dążyć do takiej reformy UPU, która promuje politykę nakreśloną 
w tym memorandum. Reformy te przewidują:
(i) system sprawiedliwych i niedyskryminujących stawek za towary, które promują nieogra-

niczoną i niezakłóconą konkurencję; i
(ii) opłaty terminowe, które:

(A) w pełni zwrócą USPS koszty, w takim samym stopniu, jak stawki krajowe za porów-
nywalne usługi;

(B) unikać będą preferencji dla przychodzących małych paczek zagranicznych zawie-
rających towary, które faworyzują dostawców zagranicznych nad dostawcami 
krajowymi; i

(C) unikać będą preferencji dla przychodzących małych paczek zagranicznych zawiera-
jących towary, które faworyzują operatorów pocztowych w stosunku do podmiotów 
sektora prywatnego świadczących usługi transportowe.

(b) Jeśli negocjacje przeprowadzone w czasie drugiego nadzwyczajnego kongresu UPU we wrześ-
niu 2018 r. w Etiopii nie przyniosą reform spełniających kryteria określone w podpunkcie (a) 
tego działu, Stany Zjednoczone rozważą podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia, 
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aby stawki za dostawę zagranicznych paczek spełniły te kryteria, zgodne z obowiązującym 
prawem.

Dział 4. Działania Sekretarza. 

(a) Sekretarz powiadomi Dyrektora Generalnego UPU o polityce i zamiarach Stanów Zjednoczonych 
opisanych w niniejszym memorandum.

(b) Sekretarz lub jego wyznaczony przedstawiciel, zgodnie z 39 U.S.C. 407 (b) (1), będzie dą-
żył, na posiedzeniach UPU, w tym na nadzwyczajnym kongresie we wrześniu 2018 roku, do 
porozumienia w sprawie przyszłych tekstów Konwencji, tak by były one zgodne z polityką 
tego memorandum.

(c) Nie później niż 1 listopada 2018 r. Sekretarz przedstawi Prezydentowi sprawozdanie podsu-
mowujące kroki podjęte w celu wdrożenia niniejszego memorandum. Jeżeli Sekretarz ustali, 
że nie osiągnięto wystarczających postępów w zakresie reform mających na celu promowanie 
zgodności aktów UPU z polityką niniejszego memorandum, Sekretarz uwzględni zalecenia 
dotyczące przyszłych działań, w tym możliwość przyjęcia deklarowanych przez siebie stawek.

Dział 5. Postanowienia ogólne. 

(a) Żadne z postanowień niniejszego memorandum nie może być interpretowane jako mające 
negatywny wpływ na:
(i) uprawnienia nadane przez prawo departamentowi wykonawczemu lub agencji, lub jej 

szefowi; lub
(ii) funkcje dyrektora Biura Zarządzania i Budżetu dotyczące wniosków budżetowych, ad-

ministracyjnych lub legislacyjnych.
b) Niniejsze memorandum będzie wdrażane zgodnie z obowiązującym prawem i pod warunkiem 

dostępności środków.
(c) Niniejsze memorandum nie ma na celu ani nie stwarza żadnych praw ani korzyści, mate-

rialnych lub proceduralnych, wykonalnych na mocy prawa lub na zasadzie słuszności przez 
jakąkolwiek stronę przeciwko Stanom Zjednoczonym, jej departamentom, agencjom lub 
podmiotom, jej urzędnikom, pracownikom lub agentom lub jakakolwiek inna osoba.

(d) Sekretarz jest upoważniony i wskazany do opublikowania tego memorandum w Rejestrze 
Federalnym.

Donald J. Trump

(tłum. Magdalena Kiełkiewicz)
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Oświadczenie z 17 października 2018 r. 
wydane przez Regulatora Rynku Pocztowego w USA 

w związku z załączonym dokumentem

Antykonkurencyjny charakter Światowego Związku Pocztowego (UPU) wzbudza niepokój 
rządu Stanów Zjednoczonych już od czasu administracji Reagana, a coraz większa konkurencyj-
ność rynku oraz jego komercyjny charakter pogłębiają te długotrwałe nieprawidłowości. W samym 
UPU niewiele się jednak zmienia. UPU nadal propaguje umowy, które wymagają od poczty po-
bierania opłaty za dostawę przesyłek przychodzących, chroni przesyłki pocztowe przed pełnym 
zastosowaniem krajowych przepisów celnych oraz promuje różne normy prawne dla operatorów 
pocztowych i konkurujących przewoźników prywatnych. Dzisiejsza zgoda Prezydenta Donalda 
Trumpa z zaleceniami Departamentu Stanu dotyczącymi przyjęcia deklarowanych stawek opłat 
końcowych tak szybko, jak to możliwe i nie później niż 1 stycznia 2020 r., jest ogromnym krokiem 
w kierunku ostatecznego rozwiązania tych nieprawidłowości, to działanie podjęte w imieniu oby-
wateli amerykańskich – zwłaszcza amerykańskich sprzedawców, nadawców oraz przewoźników 
z sektora prywatnego starających się w uczciwy sposób konkurować na światowych rynkach.

(tłum. Magdalena Kiełkiewicz)
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M. Chołodecki, A. Piszcz, T. Skoczny (red.), 
Prawo pocztowe. Komentarz, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 1057

Autorami komentarza przygotowanego z udziałem i pod redakcją M. Chołodeckiego, A. Piszcz 
i T. Skocznego, są również M. Czyżak, M. Etel, A. Jurkowska-Gomułka, P. Korycińska-Rządca, 
M. Kosiarski, D. Kościuk, K. Prokop, A. Salbert, S. Syp oraz A. Tworkowska-Baraniuk. Komentarz 
został opublikowany w dobrze znanej serii wydawniczej „Komentarzy Becka”. Warto podkreślić 
zaangażowanie wydawnictwa C.H. Beck w zakresie prawa pocztowego, gdyż w roku 2017 wyda-
ny został w serii „Krótkie Komentarze Becka” komentarz do tej samej ustawy autorstwa M. Gaj, 
T. Laprus-Bałuka i A. Zaborowskiej. 

Celowość przygotowania i publikacji obszernego komentarza do prawa pocztowego jest 
bezsporna. Przemawia za tym przede wszystkim powszechność usług objętych komentowaną 
ustawą, z których korzystają nie tylko obywatele, lecz także w szerokim zakresie przedsiębiorcy, 
organy państwowe i jednostki samorządu terytorialnego. Od prawidłowego funkcjonowania sfery 
usług pocztowych uzależniona jest sprawność i efektywność działania wielu sektorów administracji 
i gospodarki. Obok klasycznych usług związanych z przesyłkami listowymi, które podlegają zmia-
nom związanym z rozwojem komunikacji elektronicznej, niezwykle dynamicznie rozwija się sektor 
usług kurierskich, stanowiących niezbędne zaplecze dla handlu internetowego. W sektorze pocz-
towym funkcjonuje jeden z największych pracodawców krajowych. Skala inwestycji, jakie należy 
zrealizować w celu podjęcia działalności w sektorze pocztowym jest znacząca, a zatem znacze-
nie pewności prawnej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych w tym sektorze ma kluczowe 
znaczenie. W literaturze prawniczej można odnotować rosnące zainteresowanie tym obszarem 
regulacji. Mimo dość stabilnego przedmiotu regulowanych usług pocztowych i umiarkowanego 
tempa zmian technologicznych w zakresie podstawowych usług pocztowych, stan prawa w tym 
zakresie ulega ciągłym zmianom w związku z dostosowywaniem sektora pocztowego do wyma-
gań gospodarki rynkowej i ograniczeń wynikających z regulacji unijnych. Dostępne publicznie 
informacje na temat zamierzeń rozwojowych sektora pocztowego związanych z zastosowaniem 
nowych technologii i upowszechnieniem nowych rodzajów usług uzasadniają zwiększoną uwagę 
poświęconą temu obszarowi regulacji prawnej. 

Przy dokonywaniu oceny koncepcji komentarza kilka spraw wymaga szczególnego podkre-
ślenia. Bardzo trafnie dobrany został zespół autorski uczestniczący w pracach nad komentarzem. 
Łączy on trzy ważne elementy, konieczne dla skonstruowania opracowania o dużej przydatności 
praktycznej, a jednocześnie istotnego dla refl eksji prawniczej w obszarze publicznego prawa 
gospodarczego. W zespole autorskim występują osoby o profi lu akademickim, reprezentujące 
znaczny dorobek w zakresie publicznego prawa gospodarczego, osoby o wielkim doświadczeniu 
praktycznym związanym z obsługą podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na rynku 
pocztowym oraz osoby uczestniczące w działalności regulacyjnej prowadzonej przez państwo na 
tym rynku. Ta kompozycja wiedzy i doświadczenia jest gwarancją przydatności komentarza dla 
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praktyki gospodarczej i wysokich walorów tego opracowania z punktu widzenia rozwoju teorii pra-
wa. Wartościowe propozycje interpretacyjne dotyczące poszczególnych przepisów wymagają nie 
tylko pełnej znajomości codziennej praktyki związanej ze stosowaniem tych przepisów, lecz także, 
ze względu na ułomność procesów legislacyjnych, specyfi czny wpływ prawodawstwa unijnego na 
prawo krajowe i niestabilność orzecznictwa – ciągłego odwoływania się do podstawowych reguł 
wykładni, uwarunkowań konstytucyjnych i dorobku teorii prawa. 

Sposób opracowania materiału zawartego w komentarzu jest wyznaczony zarówno formu-
łą wydawniczą komentarza, jednolitą dla tej serii publikacyjnej, jak i inwencją autorów. Sposób 
opracowania uwag do poszczególnych przepisów ma kluczowe znaczenie dla przydatności 
opracowania w praktyce prawniczej i łatwości korzystania z tekstu komentarza. Materiał skła-
dający się na uwagi do poszczególnych artykułów jest podzielony bardzo przejrzyście. Tytuły 
poszczególnych uwag pozwalają na szybkie odszukanie potrzebnego materiału. Niektóre z tych 
tytułów mogą budzić pewne wątpliwości ze względu na obszerność sformułowań w porównaniu 
z zasadniczym tekstem, ale co do zasady ta formuła redakcyjna poprawia przejrzystość tekstu. 
Dodatkowym elementem organizującym tekst komentarza jest stosowanie pogrubionej czcionki, 
która ma zwracać uwagę na kluczowe sformułowania w obrębie poszczególnych uwag. Niekiedy 
można jednak odnieść wrażenie, że ta forma jest nieco nadużywana. Bardzo przejrzysta jest for-
muła spisów treści dotyczących poszczególnych artykułów, która ułatwia odszukiwanie fragmen-
tów interesujących czytelnika. Tzw. uwagi wprowadzające do poszczególnych, obszerniejszych 
artykułów pozwalają na wyrobienie sobie przez Czytelnika ogólnego spojrzenia na te fragmenty 
regulacji. W tych uwagach znajdujemy także wskazanie wcześniejszych praktycznych doświad-
czeń w zakresie komentowanych przepisów. Na uwagę zasługuje wiele odniesień do poprzednich 
faz regulacji rynku pocztowego. Uwagi poświęcone tym sprawom pozwalają na prześledzenie 
i wyjaśnienie sposobu kształtowania się aktualnego stanu regulacji w poszczególnych kwestiach. 
Bardzo istotne znaczenie dla wyjaśnienia krajowych przepisów mają liczne nawiązania do posta-
nowień dyrektyw unijnych, które pozwalają na prawidłowe odczytanie celów i intencji związanych 
z wprowadzeniem komentowanych przepisów. Autorzy często sięgają również do uzasadnień 
projektów aktów ustawowych zmieniających prawo pocztowe, próbując w ten sposób odczytać 
rzeczywiste intencje prawodawcy. Autorzy odnoszą się szczegółowo do aktów wykonawczych do 
prawa pocztowego, zapewniając w ten sposób całościowy obraz funkcjonowania poszczególnych 
rozwiązań. W komentarzu wykorzystano również liczne materiały wypracowane przez praktykę 
administracyjną, stanowiska organów krajowych i unijnych oraz inne źródła. Należy podkreślić 
jednolitość ujęcia poszczególnych rodzajów uwag, mimo stosunkowo dużej liczby autorów uczest-
niczących w przygotowaniu komentarza. 

Uwagę zwraca pełne wykorzystanie dorobku doktryny w obszarze prawa pocztowego i in-
nych sektorów infrastrukturalnych. Bardzo starannie zestawiona jest literatura wykorzystana do 
przygotowania poszczególnych rozdziałów opracowania. Dzięki temu komentarz będzie stanowił 
również punkt wyjścia dla prac o charakterze monografi cznym dotyczących sektora pocztowego. 
Autorzy stosują odesłania do wcześniejszych opracowań poświęconych komentowanym zagad-
nieniom, co powoduje, że komentarz staje się również przewodnikiem po całym dorobku teorii 
i praktyki prawniczej w obszarze prawa pocztowego. W bardzo szerokim zakresie wykorzystane 
zostało również orzecznictwo sądowe zarówno krajowe, jak i europejskie. 
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Walory użytkowe komentarza podnosi uwzględnienie w opracowaniu tych fragmentów in-
nych aktów prawnych, które bezpośrednio są związane z funkcjonowaniem sektora pocztowego. 
W szczególności dotyczy to komentarza do przepisów działu X prawa telekomunikacyjnego od-
noszącego się do organów właściwych w sprawach telekomunikacji i poczty i postępowania przed 
Prezesem UKE. Komentarz skupiony jest na tych aspektach, które przede wszystkim dotyczą 
aktywności Prezesa UKE w dziedzinie poczty, ale może być przydatny również dla Czytelników 
zainteresowanych aktywnością Prezesa UKE w dziedzinie telekomunikacji. Bardzo przydatny 
powinien być komentarz do kodeksu postępowania cywilnego w części dotyczącej postępowania 
w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty. Przepisy k.p.c. dotyczące tych zagadnień 
są z reguły objaśniane w komentarzach do k.p.c. w sposób dość skrótowy. Obszerne wyjaśnienia 
tych przepisów, uwzględniające aktualne orzecznictwo i literaturę, są niewątpliwie bardzo przy-
datnym uzupełnieniem zasadniczych wywodów dotyczących materialnego prawa pocztowego. 
Uwzględnienie przepisów procesowych zdecydowanie podnosi walory użytkowe opracowania. 
Komentarz uwzględnia również jeden z aktów prawa unijnego istotnych dla obszaru prawa pocz-
towego. W końcowej części skomentowano decyzję Komisji z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustana-
wiającą Europejską Grupę Regulacji Rynku Usług Pocztowych. 

Powyższe cechy komentarza powodują, że powinien on stanowić kluczową pozycję literatury 
prawniczej wspierającą funkcjonowanie przedsiębiorców sektora pocztowego oraz administracji 
państwowej odpowiedzialnej za regulację tego sektora. Sposób autorskiego opracowania teks-
tu zasługuje na uznanie za przejrzystość, walory użytkowe oraz wysoki poziom merytoryczny. 

Prof. dr hab. Stanisław Piątek 
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 
spiatek@wz.uw.edu.pl
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Sprawozdanie z działalności
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

w roku 2018 

1. Informacje ogólne

1.1. Kierownictwo i współpracownicy 

1. Rok 2018 był kolejnym – już jedenastym – rokiem funkcjonowania i rozwoju CARS. Skład 
osobowy kierownictwa CARS i Rady Doradczej nie uległ zmianom, przy czym już od listopada 
2017 r. funkcję Koordynatora Krajowego CARS i redaktora technicznego YARS i iKAR pełni Pani 
Magdalena Kiełkiewicz. W 2018 r. do grona „członków afi liowanych CARS” dołączyła dr Agnieszka 
Kunert-Diallo, a do grona „bliskich współpracowników akademickich” dołączyli dr Andrzej Nałęcz, 
dr Paweł Zagrajek i dr Laura Zoboli (obywatelka Włoch). Dr Zoboli wygrała międzynarodowy kon-
kurs na adiunkta w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarzadzania UW 
i pracuje w nim od 1 września 2018 r. Specjalizuje się ona w prawie konkurencji i prawie włas-
ności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku nowych technologii i big data. Od 
1 stycznia 2019 r. jest koordynatorem obszaru Digital Market and Big Data i kierownikiem „Digital 
Market and Big Data Laboratory”. Natomiast koordynatorem sektora transportu kolejowego i kie-
rownikiem „Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego” został 
doc. dr hab. Cezary Banasiński, od wielu lat „bliski współpracownik akademicki CARS”. 

1.2. Nagrody CARS 

2. W 2018 r. po raz siódmy został przeprowadzony konkurs o Nagrodę Naukową CARS. 
Tym razem, po raz piąty, nagroda ta została przyznana za wybitne monografi e z zakresu praw-
nych i ekonomicznych problemów ochrony konkurencji. W wyniku głosowania, które odbyło się 
– już po raz drugi – drogą elektroniczną, Kapituła uznała sześć prac z największą liczbą głosów: 
D. Aziewicza, M. Gaca, Ł. Grzejdziaka, D. Kosteckiej-Jurczyk, G. Materny i R. Molskiego, za nomi-
nowane do Nagrody Naukowej. Członkowie Kapituły przyznali „Nagrodę Naukową CARS 2018” 
(antymonopolową) prof. USz dr hab. Rajmundowi Molskiemu z Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania 
narodowych czempionów, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2015. 
Uroczyste wręczenie Nagrody (tzw. Wielkiej Sowy) odbyło się w dniu 20 czerwca 2018 r. 

3. W ubiegłym roku została także przyznana – już po raz trzeci – Nagroda Honorowa CARS 
– tzw. Wielka Sowa – za całokształt osiągnięć naukowych i praktycznych w dziedzinie szeroko 
rozumianej ochrony konkurencji i konsumentów. Laureatem Nagrody Honorowej CARS 2018, za 
całokształt dorobku w sferze rozwoju prawa ochrony konkurencji, został dr Stanisław Gronowski, 
sędzia NSA w stanie spoczynku, pierwszy Przewodniczący Sądu Antymonopolowego, potem 
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się w dniu 
20 czerwca 2018 r.
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1.3. Współpraca krajowa i zagraniczna 

4. W 2018 r. zawarto też dwa nowe porozumienia o współpracy z podmiotami polskimi. 
W dniu 14 lutego 2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Uniwersytetem 
Warszawskim – Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych działającym na Wy-
dziale Zarządzania a Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii 
– Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE). 
Na gruncie tego porozumienia już w 2019 r. zostanie zorganizowana pierwsza wspólna krajowa 
konferencja naukowa. 

5. W dniu 1 lutego 2018 r. została także sformalizowana współpraca CARS z Polskim 
Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw; po podpisaniu stosownego porozumienia Prezes 
Stowarzyszenia, mec. Waldemar Koper, wziął udział w zorganizowanym przez CARS w dniu 
7 marca 2018 r. krajowym seminarium naukowym poświęconym Wyzwaniom w relacjach 
handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze 
kontraktowej.

6. Kontynuowana i pogłębiana była także współpraca naukowa członków CARS z aka-
demikami zrzeszonymi w Academic Society of Competititon Law (ASCOLA) oraz współdziała-
jącymi w sieci CRANE (Competition and Regulation. Academic Network. Europe – Visegrad, 
Balcan, Baltin, East). W sieci tej realizowany jest od 2017 r. projekt badawczy poświęcony 
Instrumentom i skutkom przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kon-
traktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (2017–2019), który zakończy się 
w 2019 roku. 

1.4. Wykłady gościnne

7. Na zaproszenie „Laboratorium Lotnictwa Cywilnego CARS” w 2018 r. przybyli do nas z za-
granicy dwaj wybitni akademicy zajmujący się problemami porozumień lotniczych i budowy infra-
struktury lotniczej. W dniu 18 czerwca 2018 r. profesor Alan Tan z Uniwersytetu w Singapurze 
wygłosił wykład gościnny nt. European Union – Association of Southeast Asian Nations 
Comprehensive Air Transport Agreement, poświęcony planowanej umowie lotniczej między 
UE a ASEAN.

8. W dniu 19 października 2018 r. CARS odwiedził profesor Jürgen Mueller z Hochschule 
für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR Berlin), który wygłosił wykład nt. New Berlin Airport (BBI): 
Too late, too expensive and too small! A case study on the politics of airport construction. 
Wykład był poświęcony historii budowy portu lotniczego BBI, w tym przyczynom jej niepowodzeń. 

2. Działalność badawcza 
9. W ramach podstawowej działalności badawczej CARS już w 2017 r. ruszyła realiza-

cja – podjętego z własnej inicjatywy CARS – otwartego projektu badawczego, poświęconego 
Instrumentom i skutkom przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kon-
traktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (2017–2019). Kierownikiem projektu 
jest Adam Jasser, wicedyrektor CARS.
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Pierwszym eventem zorganizowanym w ramach tego projektu było jednodniowe krajowe 
seminarium naukowe CARS, pt. Ustawa o przewadze kontraktowej – wykładnia i stosowanie, 
największe wyzwania, które odbyło się w dniu 7 marca 2018 r. 

W roku 2018 zostały też przeprowadzone w ramach sieci CRANE – przez międzynarodowy 
zespół wiodących akademików z Europy Środkowej – szeroko zakrojone badania porównawcze 
podstaw prawnych i doświadczeń praktycznych w tym zakresie, które obejmą przede wszystkim 
kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Z badań tych wynika, że w ostatnich latach niektóre kraje 
Europy Środkowej i Wschodniej wydały przepisy prawne nakładające na organy ochrony konku-
rencji lub inne organy regulacyjne zadania w zakresie przeciwdziałania „nadużywaniu przewagi 
kontraktowej” (abuse of bargaining power) przez dużych detalistów lub dostawców. W niektórych 
krajach stworzono regulację prywatno-prawną w ramach zwalczania nieuczciwych praktyk han-
dlowych. W badaniach stwierdzono, że, szczególnie częste są praktyki nadużywania władzy ryn-
kowej w sektorze żywnościowym, tj. wobec producentów żywności, i to nie tylko w krajach Europy 
Środkowej. Potrzebę interwencji publicznej uzasadniana przede wszystkim potrzeba zapewnienia 
„bezpieczeństwa żywności”, czyli ochrony konsumentów przed zakłóceniami w dostawach oraz 
ochrony farmerów (rolników). Krytycy argumentują jednak, że regulacja stosunków umownych 
w tym sektorze jest nieskuteczna i często powoduje rezultaty odwrotne od zamierzonych. Podjęcie 
tych badań znajduje swoje dodatkowe uzasadnienie w opublikowaniu przez Komisję Europejską, 
w kwietniu 2018 r. i poddaniu dyskusji publicznej, projektu dyrektywy w sprawie nieuczciwych 
praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (unfair 
trading practices in relations between enterprises in the food supply chain). 

Pierwsza faza tego projektu zakończyła się w lutym 2019 r., przygotowaniem raportów kra-
jowych podstaw prawnych i dorobku praktycznego państw objętych badaniami. Zostaną one 
opublikowane wiosną 2019 r. w monografi i pod red. Adama Jassera i Anny Piszcz. Finalnym pro-
duktem projektu będzie międzynarodowa konferencja naukowa, która zostanie zorganizowana 
przez CARS na przełomie wiosny i lata 2019 r. Jej rezultaty (pewna ilość raportów horyzontalnych 
prezentujących pogłębioną analizę porównawczą) zostaną opublikowane w Yearbook of Antitrust 
and Regulatory Studies. 

3. Działalność doradcza 
10. Jak co roku CARS oferował gotowość sporządzenia na zlecenie zewnętrze ekspertyz 

naukowych i ich publikowanie na stronie internetowej CARS. Na przełomie lat 2017 i 2018 spo-
rządzona została w „Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS” przez dr. Andrzeja Nałęcza 
z Wydziału Zarządzania UW ekspertyza naukowa pt. Analiza dotycząca środków przejrzystości 
określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2015/2120 na przykładzie rozwiązań przyjętych 
na polskim rynku telekomunikacyjnym. 

Ekspertyza została zamówiona przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jej ogólnym celem 
była analiza dotycząca wybranych środków przejrzystości określonych w art. 4 ust. 1 unijnego 
rozporządzenia 2015/2120 ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu, 
na przykładzie rozwiązań przyjętych na polskim rynku telekomunikacyjnym. Analizowane kwestie 
objęły: pojęcia minimalnej, zwykle dostępnej, maksymalnej, szacunkowej maksymalnej i deklarowa-
nej prędkości pobierania i wysyłania danych; przejrzystość określenia w regulaminach i umowach 
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jakościowych parametrów usługi dostępu do Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem infor-
mowania przez operatora o wykorzystaniu technologii mobilnej przy świadczeniu usługi dostępu 
do Internetu w stałej lokalizacji; sposób publikowania przez operatorów informacji o parametrach 
jakościowych usługi dostępu do Internetu; środki ochrony prawnej przysługujące konsumentowi; 
dobre i złe praktyki stosowane przez operatorów w regulaminach i umowach.

4. Publikacje 
11. W 2017 r. kontynuowano realizację Programu Wydawniczego CARS. W serii „Podręczników 

i Monografi i CARS” opublikowana została w tym roku monografi a dr. Dariusza Aziewicza 
pt. Ocena siły rynkowej przedsiębiorcy w nadzorze nad horyzontalnymi koncentracjami przed-
siębiorców. Książka jest pierwszą w Polsce publikacją traktującą wyłącznie o ocenie skutków 
ekonomicznych horyzontalnych koncentracji przedsiębiorców. Celem książki było skonstruowa-
nie modeli oceny skutków koncentracji, na podstawie dostępnej wiedzy ekonomicznej, których 
stosowanie powinno prowadzić do zwiększenia skuteczności nadzoru państwa nad tego typu 
operacjami gospodarczymi. Książka jest oparta na pracy doktorskiej obronionej z wyróżnie-
niem w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Publikacja poświęcona jest w głównej mierze ekonomicznej analizie prawa. Zawiera też 
elementy analizy prawno-porównawczej polskiego porządku prawnego, a także praw anty-
monopolowych Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Unii Europejskiej oraz USA. Konstruowane 
modele oceny skutków koncentracji podzielone zostały ze względu na charakterystykę rynków 
właściwych: rynków produktów zróżnicowanych, homogenicznych oraz rynków przetargowych. 
Analiza prawno-porównawcza, jak i zastosowanie podstaw ekonomicznych zostały osadzone na 
gruncie podstaw i zasad ogólnych polskiego prawa administracyjnego oraz prawa publicznego 
gospodarczego.

12. W roku 2018 ukazały się także dwa numery Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 
(YARS®) (www.yars.wz.uw.edu.pl). Pierwszy z dwóch numerów YARS® 2018 (vol. 11(17)), wy-
dany pod redakcją prof. Anny Piszcz z Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. Amedeo Arena 
z Uniwersytetu Neapol „Federico II”, zawiera m.in kilka artykułów, których projekty były prezen-
towane w trakcie Pierwszej Konferencji „Gaetano Filangieri” nt. „Freedom of Commerce. Recent 
developments in EU Competition Law”. Konferencja odbyła się w Szkole Prawa Uniwersytetu 
w Neapolu „Federico II” w dniach 8–9 maja 2018 r. W drugim numerze YARS® 2018, vol. 11(18)) 
– tzw. numerze regularnym – wydanym przez dr hab. Macieja Bernatta, zostały opublikowane 
artykuły akademików z Polski, Portugalii, Serbii, Ukrainy i Węgier, pracujących niekiedy na uni-
wersytetach w innych krajach (Macau, Wielkiej Brytanii). 

13. W roku 2018 ukazało się także osiem numerów internetowego Kwartalnika Antymonopolowo-
Regulacyjnego (iKAR) (www.ikar.wz.uw.edu.pl). Cztery z nich były numerami „ogólnymi”, zawie-
rającymi teksty o różnej tematyce z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (numery 2(7), 
3(7), 6(7), 8(7)). Pozostałe były dedykowane regulacjom w sektorach pocztowym (nr 1(7)), ener-
getycznym (nr 5(7)), transportowym (nr 7(7)) oraz komunikacji w turystyce (nr 4(7)). 
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5. Konferencje 

5.1. Konferencje międzynarodowe 

14. W roku 2018 odbyło się pięć konferencji naukowych, w tym dwie międzynarodowe oraz 
trzy krajowe. Konferencja nt. The impact on economy of hub airports operation and infra-
structure development została zorganizowana w dniach 6–7 września 2018 r. przez Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału 
Zarządzania UW. Konferencja była kolejnym eventem międzynarodowego środowiska naukow-
ców z dziedziny transportu lotniczego, skupionego wokół projektu naukowego COST ATARD, 
dotyczącego związków transportu lotniczego z gospodarką. 

Przedmiotem obrad konferencji były zagadnienia związane z rozwojem hubów lotniczych i ich 
wpływem ma rozwój regionalny. Sesja rozpoczynająca konferencję była w całości poświęcona 
polskim planom budowy centralnego Portu Komunikacyjnego. Następnie podjęto szeroką dysku-
sję nt. rozwoju i funkcjonowania hubów w Europie. W dyskusji tej wzięło udział wielu cenionych 
ekspertów lotniczych, w tym czołów ka ekonomistów lotniczych z całego świata.

15. Międzynarodowy charakter miała także konferencja nt. Judicial Deference in Competition 
Law, zorganizowana przez CARS, przede wszystkim przez dr hab. Macieja Bernatta, w dniu 
11 października 2018 r. 

Konferencja służyła przedyskutowaniu koncepcji judicial deference (opisywanej po polsku jako 
powściągliwość sądowa) i zakresu jej granic w prawie ochrony konkurencji. Dyskusja na konferencji 
dotyczyła tego czy sąd powinien zastępować własnymi ocenami oceny organu administracji opar-
te o jego wiedzę specjalistyczną (np. oceny ekonomiczne), czy te związane z realizowaną przez 
organ polityką (np. polityką karania), jeżeli są one wynikiem właściwie przeprowadzonego postę-
powania administracyjnego. Ponadto rozważano czy dopuszczalność zaakceptowania powścią-
gliwości sądowej może być uzależniona od wystąpienia przesłanek odnoszących się do kształtu 
postępowaniu przed organem administracji. Po pierwsze, czy w postępowaniu administracyjnym 
zagwarantowane są dla stron rozbudowane gwarancje proceduralne. Po drugie, czy ukształtowanie 
instytucjonalne organu administracji powinno zapewniać rozdzielenie funkcji dochodzeniowych od 
funkcji decyzyjnych. Po trzecie, czy organ administracji dysponuje odpowiednią wiedzą specja-
listyczną. W ramach dyskusji podkreślano także, że dopuszczalność koncepcji powściągliwości 
sądowej jest związana z istnieniem efektywnej kontroli sądowej oraz niezależności sądów.

Dyskusja ta znajdowała odzwierciedlenie w spójnej strukturze konferencji poświęconej za-
gadnieniom ogólnym powściągliwości sądowej (panel 1), kontroli sądowej ustaleń ekonomicznych 
(panel 2), kontroli sądowej kar (panel 3) oraz wpływu ukształtowania postępowania przed organem 
ochrony konkurencji na intensywność kontroli sądowej (panel 4). Kluczowe elementy konferencji 
pozwoliło uchwycić podsumowanie prof. Wallera. Konferencja spotkała się z dużym zaintereso-
waniem uczestników – licznymi pytaniami i uwagami zgłaszanymi do panelistów.

Konferencja zorganizowana była w ramach projektu badawczego „Granice oceny sądu w pra-
wie konkurencji” (grant Narodowego Centrum Nauki, UMO-2014/15/D/HS5/0156) ze środków 
Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu kancelarii: Clifford Chance, Gessel i Modzelewska 
& Paśnik.
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5.2. Konferencje krajowe 

16. W dniu 7 marca 2018 r. na Wydziale Zarządzania UW odbyło się krajowe seminarium 
naukowe poświęcone Wyzwaniom w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów 
spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej.

Seminarium miało na celu ocenić pierwsze skutki ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, która weszła 
w życie 12 lipca 2017 roku, oraz dokonać analizy możliwych konsekwencji prawnych i bizneso-
wych dla sektora żywnościowego i handlu. 

Seminarium zorganizowało Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych wraz 
z partnerami – kancelariami Gessel oraz Markiewicz & Sroczyński, przy współpracy Polskiego 
Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw (zob. więcej na http://www.cars.wz.uw.edu.pl/kon-
ferencje-36.html).

17. W dniu 20 czerwca 2018 r. odbyła się na Wydziale Zarządzania UW konferencja na-
ukowa nt. Projekt dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych w łańcuchu dostaw 
żywności a polska ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 
kontraktowej, który został opublikowany przez Komisję Europejską w kwietniu 2018. Cele dyrek-
tywy są zbliżone do tych, jakie ustawodawca polski postawił przed Urzędem Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów – ochronę małych i średnich producentów rolnych i przetwórców. Przedmiotem 
dyskusji na konferencji był stan prac nad dyrektywą oraz jej ewentualna interakcja z polską ustawą 
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produkta-
mi rolnymi i spożywczymi, w tym ewolucja relacji handlowych pomiędzy dostawcami a sieciami 
handlowymi w kontekście nowych regulacji. 

Konferencję zorganizowało Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW wraz 
z partnerami – kancelariami Affre & Wspólnicy, Lubasz i Wspólnicy oraz Markiewicz & Sroczyński. 

18. Z inicjatywy kancelarii Modzelewska & Paśnik 18 października 2018 r. na Wydziale 
Zarządzania UW odbyło się otwarte seminarium nt. Porozumienia Dystrybucyjne w Prawie 
Konkurencji. Konferencję zorganizowało Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 
WZ UW oraz kancelaria Modzelewska & Paśnik przy współpracy kancelarii SWKS. 

19. W dniu 13 grudnia 2018 r. odbyło się także na Wydziale Zarządzania UW Otwarte 
Seminarium Doktoranckie (OSD) Pana mgr Tomasza Walczaka, b. pracownika UOKiK, dokto-
ranta WPiA UAM, który pod kierunkiem prof. Wojciecha Piątka (WPiA UAM) i oraz dr Mateusza 
Chołodeckiego (WPiA UAM) przygotował pracę doktorską nt. Postępowanie w sprawach z za-
kresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów jako szczególny model postępowania 
administracyjnego.

6. Laboratoria sektorowe 

20. Działające w ramach Centrum Antymonopolowego WZ UW, cztery laboratoria sektoro-
we kontynuowały w r. 2018 swoją działalność w sferze doradztwa (np. Laboratorium Komunikacji 
Elektronicznej), publikacji (np. Laboratorium Usług Pocztowych) i konferencji (np. Laboratorium 
Lotnictwa Cywilnego). Niektóre laboratoria rozszerzyły także grono swoich współpracowników 
(Laboratorium Lotnictwa Cywilnego, Laboratorium Usług Pocztowych). 
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21. Najbardziej aktywne było w tym roku „Laboratorium Lotnictwa Cywilnego”, do którego 
dołączyła prof. Małgorzata Polkowska – prawnik zajmujący się międzynarodowym prawem lot-
niczym i kosmicznym. „Laboratorium Lotnictwa Cywilnego CARS” zorganizowało w 2018 r. dwie 
konferencje naukowe – jedną międzynarodową i jedną krajową – oraz zaprosiło na wykłady 
gościnne dwóch wybitnych akademików z zakresu prawa i ekonomii regulacji lotniczej; niektórzy 
członkowie Laboratorium wzięli także udział w TAIEX Regional Workshop on State Aid Rules in 
Aviation: Enhancing Air Transport Connectivity in the Western Balkans, który odbył się w Podgoricy 
(Czarnogóra) w dniach 25–26. Lipca 2018 r. Kierownik Laboratorium dr Jan Walulik, współredago-
wał ponadto jeden numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego, a także 
przygotował do publikacji nakładem brytyjskiego wydawnictwa Routledge książkę pt. Harmonising 
Regulatory and Antitrust Regimes for International Air Transport, prezentującą dorobek 
zorganizowanej przez CARS w 2017 roku konferencji nt. Airline Regulatory and Antitrust 
Conference, która ukaże się wiosną 2019 r. 

Magdalena Kiełkiewicz
Koordynator krajowy CARS 
Warszawa, 1 marzec 2019 r. 
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Similarities and differences of post and telecommunications markets 
(From the Volume Editor) 

ARTICLES

Łukasz Gajek, Monetary penalties in the Broadcasting Act – critical analysis
Table of contents: 
I. Introduction
II. General issues
III. Delicts punishable by administrative monetary penalties
IV. Imposition of an administrative monetary penalty 
V. Calculation of an administrative monetary penalty 
VI. Enforcement of an administrative monetary penalty
VII  Conclusions
Summary: The article is devoted to the analysis of provisions on monetary penalties contained 
in the Broadcasting Act. Assessed herein were the method of describing the characteristics of 
administrative delicts, the conditions for the application (imposition and calculation) of penalties, 
and the regulation of their execution (payment) in the context of the provisions of the Code of 
Administrative Procedure. One of the main criteria for the assessment of these provisions are the 
constitutional limits of the freedom to regulate administrative monetary penalties in the interpretation 
of the Constitutional Tribunal. The article also assessed the manner in which the Polish legislator 
implemented the so-called assumption of gradual regulation resulting from the Audiovisual Media 
Services Directive. The obtained conclusions helped to determine whether the current provisions 
ensure a suffi cient level of protection for both the public and individual interests, as well as to 
formulate de lege ferenda postulates.
Key words: Broadcasting Act; administrative monetary penalties; administrative sanctions; 
The Chairman of the National Broadcasting Council. 
JEL: K10, K23

Mateusz Chołodecki: The Compensation Fund on the Telecommunication and on the Postal 
Market 
Table of contents:
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II. The Universal Service 
 1. The Universal Service on the Postal Market
 2. The Universal Service on the Telecommunication Market
III. Providing and Financing Universal Service on the Postal Market 
IV. Providing and Financing Universal Service on the Telecommunication Market
V. The Compensation Fund
VI. Conclusions
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Summary: The Universal Service (US) on the telecommunication and postal market is an obligation 
of EU Member States. The Universal Service Obligation (USO) can often cause fi nancial losses 
for the Universal Service Provider (USP). Thus, the USP is authorized to obtain fi nancing from the 
Compensation Fund (CF) only when the USO causes the USP fi nancial losses – such a situation 
is called the net cost. 
The main reason for this research is the fact that in recent years the USP on the telecommunication 
and on the postal market does not report the net cost. The aim of this paper is to provide a legal 
analysis of the CF regulated in the Polish Postal Law and in the Polish Telecommunications Law. 
This analysis was preceded by the presentation of the scope of the US on both markets. In the 
conclusions, the Author points out the lack of consistency of the Polish legislator in its regulation 
of the CF on both reference markets.
Key words: The President of UKE; Net Cost; Universal Service; Postal Market Regulator; 
Telecommunication Market Regulator; Infrastructural Markets; Postal Market; Postal Law; 
Telecommunication Market; Telecommunication Law. 
JEL: K23

Elżbieta Małecka, Obligations of Postal Service Providers and the Instruments Available to 
the President of the Offi ce of Electronic Communications Regarding the Identifi cation and 
Fighting of Monopolistic Practices in the Postal Service Market in View of the Resolution 
of the European Parliament and Council (EU) 2018/644
Table of contents: 
I. Introductory Remarks
II. Regulatory Supervision
III. Obligations of Postal Service Providers 
IV. Regulatory Supervision Related to Package Delivery Services
V. Final Remarks
Summary: The goal of the Digital Single Market is to increase the share of e-commerce in the 
total GDP of the EU. High prices and diffi culties in cross-border package delivery have been 
acknowledged as one of the greatest obstacles for the development of e-commerce throughout 
the European Union. Therefore, since 2016, the European Commission has been working on 
developing a resolution aimed at increasing price transparency and strengthening regulatory 
supervision over the services of cross-border package delivery in a way enabling the consumers and 
retailers to use lower delivery prices and favorable options of returning packages. The regulations 
of the Resolution of the European Parliament and Council (EU) 2018/644 of 18/04/2018 on cross-
border services of package delivery, Journal of Laws, L 112 of 02/05/2018 implemented, inter 
alia, increased reporting requirements for the providers taking part in the process of delivering 
cross-border packages. These requirements are to enable domestic regulatory bodies to perform 
more effective monitoring of the market of such packages, in order to allow better identifi cation of 
potential diffi culties in its functioning. The Resolution provided also the procedure and assessment 
criteria of the level of affordability of service prices by domestic regulatory bodies. 
Keywords: President of the Offi ce of Electronic Communications, Postal Service Providers
JEL: K23
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II. The Payment Services Directive (PSD) and the Payment Services Directive 2 (PSD2) as EU 

legislator initiatives aimed at the improvement of competitiveness on the payment services 
market

III. Lack of introduction in the payment services list
IV. The essence and the scope of the CAF
V. Payment transactions with the CAF model in the light of the PSD2 recitals
VI. The CAF in comparison to the payment initiation service
VII. Dedicated interface requirement with reference to the CAF
VIII. Strong customer authentication
IX. Conclusions
Summary: The main goal of the article is to conduct an analysis of binding provisions with reference 
to the confi rmation on the availability of funds (CAF) issue, also taking into account its anti-monopoly 
source in the adoption of the Second Payment Services Directive (PSD2). Unfortunately, jurisprudence 
has actually not yet tacked this issue. Hence the article refers to problems associated with the CAF 
regulation in the PSD2 and in the Polish Act on payment services. It also provides an analysis of 
this issue in the light of some selected legal problems, which stem from provisions related to the 
CAF. Moreover, the goal of the article is to compare the CAF with the payment initiation service, 
and to examine the requirement to adopt strong customer authentication in the light of the CAF. The 
article includes also remarks devoted to the shape of the CAF in the light of the PSD2 recitals and 
the requirement associated with the availability of dedicated interface with reference to the CAF. 
Key words: payment services; PSD2; open banking; third party providers; CAF; confi rmation on 
the availability of funds
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Mariusz Czyżak, Facultative penal-administrative liability in light of the amendment of the 
Telecommunication Act of 10 May 2018
Table of contents:
I. Introduction
II. Material scope of liability
III. Automaticity and optionality of imposing fi nancial penalties
IV. Nature and scope of the infringement as conditions of fi nancial penalties
V. Amount of the fi nancial penalties 
VI. Conclusions
Summary: This article presents the amendments on facultative penal and administrative liability for 
the infringement of information and reporting obligations, and the failure to comply with obligations 
to obtain the consent of a subscriber or end user, introduced by the Telecommunication Act of 
10 May 2018.
Key words: Telecommunications, fi nancial penalty, administrative responsibility
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