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Przyspieszona cyfryzacja naszego codziennego funkcjonowania, obejmująca 
także wirtualny kongres, w którym uczestniczymy, możliwa jest głównie dzięki 
włóknom światłowodowym. ISP zapewniają swoim klientom prędkości przesyłu 
danych rzędu 100 Mb/s i jest to wartość, która jest dziś całkowicie wystarczająca 
do użytku prywatnego, a także dla większości przedsiębiorstw.

W ostatnich miesiącach zaskoczyła nas likwidacja Ministerstwa Cyfryzacji (jego 
misję kontynuuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w której Marek Zagórski 

pełni funkcję sekretarza stanu), od czasu ostatniej Wirtualnej Konferencji KIKE zmienił się prezes Urzędu Ko-
munikacji Elektronicznej (Jacek Oko jest pierwszym inżynierem na tym stanowisku), z uwagą śledzimy także 
aktywność rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiciele wszystkich tych instytucji będą obecni 
na kongresie i przedstawią najbardziej aktualne z ich perspektywy, a zarazem istotne dla branży, zagadnienia.

Jak zwykle jednak dużo miejsca w niniejszym numerze KIKE#NEWS poświęcamy kwestiom prawnym. No-
welizacja ustawy prawo telekomunikacyjne, a przede wszystkim przesunięte w czasie, lecz nadal niezwykle 
istotne, wejście w życie ustawy prawo komunikacji elektronicznej, to sprawy, o których pisaliśmy, piszemy 
i z pewnością będziemy pisać jeszcze nie raz. Podobnie zresztą o cyberbezpieczeństwie i finansach.

Osobiście jestem też przekonany, że powrót do świata, jaki znaliśmy przed pandemią, już nie nastąpi. Rewo-
lucja technologiczna i wzrost świadomości w zakresie możliwości, jakie daje współczesny Internet, są wręcz 
jej pozytywnym skutkiem. Dane wskazują, że  88  proc. zatrudnionych chciałoby nadal pracować zdalnie 
(przy czym jedynie 13 proc. w pełnym wymiarze czasu pracy). Bardzo ważne jest jednak, by regulacje były 
w tym zakresie przejrzyste i nie trafiały się takie sytuacje jak w październiku, gdy przez niedopatrzenie jedna 
z nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, literalnie zakazała konferencji online. Błąd naprawio-
no po niespełna dwóch tygodniach.

Marek Nowak, redaktor naczelny KIKE#NEWS
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N
EW

S UWAGI
DO CYBERBEZPIECZEŃSTWA
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przed-
stawiła uwagi do projektu zmiany ustawy 
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz 
ustawy prawo zamówień publicznych. Propo-
nowane zmiany znacznie ograniczają zakres 
firm, których sprzęt może być używany przez 
operatorów. Biorąc pod uwagę możliwe ograniczenia 
w zakresie dostarczania sprzętu telekomunikacyjnego 
od określonych dostawców, wdrożona ustawa będzie 
miała niebagatelny wpływ nie tylko na działalność 
dostawców sprzętu, technologii i oprogramowania 
wykorzystywanego w sieciach telekomunikacyjnych, 
ale także na samych operatorów telekomunikacyj-
nych zrzeszonych w Izbie. Wymiar faktyczny nowych 
regulacji wpłynie na ciągłość działania dostawców sieci 
i usług łączności elektronicznej oraz na konkurencję 
na rynku telekomunikacyjnym, co może mieć także 
istotne przełożenie na sytuację i interesy konsumentów 
będących ostatecznymi odbiorcami usług telekomu-
nikacyjnych, jak również będzie wpływać na dalszy 
rozwój społeczeństwa cyfrowego, co jest jednym 
z priorytetów Unii Europejskiej. Skutki te niestety nie 
zostały w dostatecznym stopniu przeanalizowane 
ani w uzasadnieniu, ani w Ocenie Skutków Regula-
cji – czytamy w stanowisku KIKE. Podejmowane 
są także dalsze działania mające na celu ochronę 
operatorów zaliczanych do kategorii małych 
i średnich przedsiębiorstw.

SZEŚĆ MIESIĘCY DLA PKE
Ustawa prawo komunikacji elektronicznej 
ma zostać ogłoszona 21 grudnia 2020 roku, nowe 
regulacje wejdą natomiast w życie po upływie 
sześciu miesięcy. Oznacza to, że operatorzy będą 

mieli więcej czasu na zapoznanie się z nowymi 
przepisami i ich wdrożenie (pierwotnie okres 
ten miał wynosić 2 miesiące). Warto też zwrócić 
uwagę na wynikającą stąd konieczność wdrożenia 
w aktualne umowy abonenckie nowelizacji usta-
wy prawo telekomunikacyjne, która wejdzie w ży-
cie w dniu 21 grudnia 2020 roku. Ponadto od dnia 
ogłoszenia PKE ma być zakazane zawieranie 
umów na czas określony dłuższy niż 24 miesiące 
(zarówno z konsumentami, jak i przedsiębiorca-
mi, którym PKE przyznaje uprawnienia podobne 
do konsumenckich).

PROBLEMY 
Z PASMEM 17,1-17,3 GHz
Według obowiązujących przepisów tylko do końca 
tego roku można korzystać z radiolinii w paśmie 
17,1-17,3 GHz bez pozwolenia radiowego. Zakoń-
czenie korzystania ze wskazanych częstotliwości 
wynika z decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicz-
nej oraz przepisów rozporządzenia wydanego 
jeszcze przez ministra administracji i cyfryzacji 
16 grudnia 2014 r., dotyczącego urządzeń radio-
wych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych. 
Od 1 stycznia 2021 r. nie będzie prawnie dozwo-
lone wykorzystywanie tych urządzeń. Ponieważ 
jednak pozostała jeszcze niemała grupa operato-
rów korzystających z takich radiolinii w obecnej 
sytuacji (pandemia COVID-19), przewidują oni 
poważne problemy z ich wyłączeniem we wska-
zanym terminie. Wydaje się w związku z tym 
konieczne wystąpienie do Prezesa UKE o przedłu-
żenie przewidzianego w rozporządzeniu terminu 
demontażu tych urządzeń. Warto podkreślić, 
że część tych radiolinii służy realizacji projektów 
unijnych i ma wręcz obowiązek działania do koń-
ca roku. 
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N
EW

S GRUDNIOWA 
NOWELIZACJA PRAWA 
TELEKOMUNIKACYJNEGO
21 grudnia wchodzą w życie zmiany 
w ustawie prawo telekomunikacyjne, które 
dotyczą wszystkich dostawców usług te-
lekomunikacyjnych. W celu umożliwienia 
użytkownikom końcowym jak najszybsze-
go korzystania z uprawnień przewidzia-
nych w Europejskim Kodeksie Łączności 
Elektronicznej ustawodawca postanowił 
wprowadzić jeszcze przed wejściem 
w życie ustawy zastępującej obowiązujące 
prawo telekomunikacyjne część jej prze-
pisów. W związku z tym 21 grudnia 2020 r. 
wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 
16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. 
Wprowadzona została przepisami ustawy 
z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zakresie działań osłonowych 
w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 3.0). Naj-

ważniejsze grudniowe zmiany obejmują 
wypowiedzenie, rozwiązanie i odstąpienie 
od umowy przez abonenta w formie doku-
mentowej oraz automatyczne przedłuże-
nie na czas nieokreślony umów zawartych 
na czas określony. Ponadto dostawców 
usług świadczących usługę dostępu do In-
ternetu w sieciach stacjonarnych dotyczy: 
realizacja prawa abonenta do zachowania 
ciągłości świadczenia usługi dostępu 
do Internetu, dostawców usług świad-
czących usługę telefonii: przeniesienie 
numeru po rozwiązaniu umowy, a dostaw-
ców usług świadczących usługi mobilne: 
kontrolowanie przez abonenta zużycia 
usług w sieciach ruchomych i obowiązek 
informacyjny.

ŻEGNAMY 3G
Pierwsze nadajniki 3G T-Mobile Polska 
zostaną wyłączone na początku 2021 roku, 
a cały proces zakończy się dwa lata później. 

Jednocześnie operator zwiększy liczbę sta-
cji bazowych dla usług 4G i 5G. Stopniowe 
odejście od sieci 2G i 3G zapowiada także 
Plus, choć nie ujawnia szczegółowych pla-
nów w tym zakresie. Play nadajniki sieci 
2G i 3G wyłączy całkowicie dopiero w ciągu 
7 lat. Orange podaje, że nadal prowadzi 
analizy i nie ma pewności, o jakim okresie 
czasu możemy mówić. Jak podaje jednak 
Rzeczpospolita, prawdopodobnie do odłą-
czenia 3G dojdzie w podobnym terminie 
jak w przypadku T-Mobile. W praktyce mo-
dernizacja nadajników dotknie niewielką 
liczbę klientów, bo jedynie tych korzystają-
cych ze starszych urządzeń.

MILIONY
Z  „PODATKU OD NETFLIKSA”
Platformy streamingowe VoD zapłaciły 
w Polsce swój pierwszy podatek. Wpłaty 
wyniosły niemal 4 mln zł. Chodzi o „poda-

tek od Netfliksa”, czyli opłatę audiowizu-
alną na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej, którą zostały objęte w tym roku 
na podstawie ustawy o kinematografii. 
Przypomnijmy, że opłata ta wynosi 1,5 proc. 
od przychodu z tego biznesu platformy, 
który zapewnia wyższe obroty (albo 
od opłat od użytkowników, albo od wpły-
wów z emisji reklam). Jak informuje PISF, 
wpłaty podmiotów VoD za trzeci kwartał 
br. z tytułu art. 19 ustawy o kinematografii 
wyniosły w sumie 3,99 mln zł. Instytut nie 
zdradza jednak, kto ile zapłacił. Podaje 
tylko, że firm jest 14 (Netflix, dwie spółki 
z grupy Alfabet: Google Ireland Ltd. oraz 
Google Commerce Ltd, Cyfrowy Polsat 
i należąca do niego Grupa Interia, plat-
forma CDA, Telewizja Polska, Ringier 
Axel Springer Polska, HBO Europe, Radio 
Muzyka Fakty Grupa RMF, Agora, Orange 
Polska, Canal+ Polska oraz TVN). Platformy 
VoD zostały objęte opłatą audiowizualną 
za sprawą tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0.
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Witam Was ponow-
nie w wirtualnym 
świecie. Podczas 
pięciu dni warto-
ściowych wykła-
dów, spotkań i sesji 
mamy przyjemność 
przedstawić Wam 
kolejną – polską – 
wersję platformy 
VirBELA o nazwie 
AVATARLAND.
Zasady gry pozosta-
ją niezmiennie te 
same, które mieli-
ście Państwo okazję 
poznać w czerwcu, 
w czasie Wirtualnej 
Konferencji KIKE.

Tym razem wyspa 
Wyspa AVATARLAND jest 
podobna do tej, którą odwiedzi-
liśmy w czerwcu, choć z pew-
nymi ulepszeniami. W menu 

Avatarland: nawigacja

GO TO znajdziecie polskie 
nazwy przestrzeni, które warto 
zwiedzić podczas konferen-
cji. Na sali Audytorium będą 
odbywać się prelekcje zgodnie 

z agendą kongresu. W przestrze-
niach spotkań VIP znajdziecie 
pokoje wystawców, w których 
każdy z Was będzie mógł 
prywatnie porozmawiać z na-

szymi partnerami. Część z nich 
ukrywa kody QR, które po-
trzebne będą, aby rywalizować 
w konkursie. Jeżeli w dowolnym 
momencie będziecie chcieli się 

dowiedzieć jakichś wskazówek, 
nasze Hostessy będą na Was 
czekać w przestrzeni „Campus” 
lub na recepcji w strefie spotkań 
VIP.

Tekst: AGNIESZKA CIESIELSKA, 
producentka KIKE Event sp. z o.o.
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Nawigacja awatara
Każdy Wasz awatar może 
swobodnie poruszać się po wy-
spie, siadać, rozglądać się o 180 
stopni (siedząc/stojąc, wciskając 
spację), potrafi klaskać (F4), 
czy też robić salto w powie-
trzu (w oknie czatu wpisujemy 
komendę /flip). Podstawowe 
funkcje kryją się pod zestawem 
klawiszy od F1 do F8. Wybierz 
swoją ulubioną konfigurację kla-
wiszy i zademonstruj ją podczas 
wydarzenia wieczornego przy 
scenie lub na campusie. Kolej-
ne ukryte komendy awatarów 
znajdziecie, wpisując w oknie 
chatu /help.

Twój awatar może się 
przebierać
W niebieskim menu GO TO, 
po prawej górnej stronie ekranu – 
znajdziecie swoje imię i nazwisko. 
Rozwijając menu w prawo, może-
cie wejść do garderoby (Change 
avatar) i przeobrazić go w nową 
postać. Waszym zadaniem 
jest mu nadać niepowtarzalny 
wygląd i skorzystać z biblioteki 
dostępnych akcesoriów. Włóżmy 
zegarek, kapelusz, dopasujmy 
buty. Sprawmy, by nasz awatar 
był unikatowy i niepowtarzalny! 
Niewidzialny reporter będzie 
zbierać najciekawsze posta-
cie w przestrzeni konferencji 

i uwieczni je na zdjęciach, a także 
w galerii wydarzenia!

Tajemnicze escape roomy, 
czyli: w poszukiwaniu 
szczepionki na COVID-19!
W przestrzeni wyspy ukryliśmy 
trzy escape roomy. Zagadki 
najlepiej rozwiązuje się druży-
nowo. Aby zagrać, należy zgłosić 
zespół do rywalizacji punkto-
wanej do naszego animatora 
Szymona – na szymon@avatar-
land.pl. W umówionym czasie 
i miejscu będziecie zaproszeni 
do escape roomów zlokalizowa-
nych w ukrytym miejscu wyspy. 
W nich będzie czekał na Was pe-

wien szalony naukowiec. Poprosi 
Was o pomoc w rozwiązaniu 
i poszukiwaniu formuły szcze-
pionki na Covid-19. Tu liczy się 
dokładność, czas pracy oraz kon-
centracja. Zespoły 2, 3, 4, 5-oso-
bowe są najmilej widziane.

Jak znaleźć kolegów?
W społeczności tak dużej jak 
nasze środowisko telekomu-
nikacyjne trudno czasem się 
odnaleźć. W Avatarlandzie jest 
to proste. Wystarczy w panelu 
GO TO kliknąć lupkę i wpisać 
imię lub nazwisko osoby, której 
szukamy w wirtualnym świecie. 
System automatycznie rozpo-

znaje, gdzie nasi poszukiwani 
koledzy i koleżanki aktualnie 
się znajdują i możemy się 
do nich teleportować, wybie-
rając właściwe pomieszczenie. 
Później sprawa jest już prostsza 
– bo możemy nakazać naszemu 
awatarowi podejść do nasze-
go kolegi, wydając komendę 
„Go To Avatar” – po naciśnięciu 
w panelu na jego nazwisko.
Platforma Avatarland z pewno-
ścią dostarczy Życzymy zatem 
mile spędzonego czasu i bardzo 
pozytywnych wrażeń w czasie 
WirtulnegoWirtualnego Kon-
gresu Przedsiębiorców Teleko-
munikacyjnych.  #
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Jest nam niezmiernie miło powitać Was na łamach, tym razem wirtu-
alnego, KIKE#NEWS. Chciałbym w tym miejscu podziękować Krajowej 
Izbie Komunikacji Ethernetowej za możliwość współorganizacji unikal-
nego wydarzenia, jakim jest Wirtualny Kongres Telekomunikacyjny, 
i powitać Was na wyspie AVATARLAND, gdzie razem z KIKE i Media-
komem przygotowaliśmy masę atrakcji. Nasze MITINGO, czyli Meeting 
Internetowy Inet Group i Oktel, otwiera kongres. 30listopada to nie 

tylko rozpoczęcie 
całego wydarze-
nia, ale przede 

wszystkim dzień iNET Group! 
Wyspa znana Wam z czerwco-
wej VKIKE zostanie opanowana 
przez prelegentów, szkoleniow-
ców, klientów i przyjaciół naszej 
firmy. 
Co nas czeka? Zmiany w prawie 
telekomunikacyjnym to coś, 
o co wielu z Was pyta. Dotyczą 
każdego, a do pierwszych zostały 
nam już tylko trzy tygodnie. Tak, 
21 dni. W chwili pisania tego 
tekstu nie jestem jeszcze pewny 
finalnych rozstrzygnięć, jest spo-
ra szansa na przesunięcie nie-
których zmian, natomiast część 
z nich jest już uchwalona i wej-
dzie w życie w grudniu, kolejne 
najprawdopodobniej nieco póź-

iNET Group na Wirtualnym 
Kongresie Telekomunikacyjnym

niej za pomocą mechanizmów 
z uchwał z grupy tarczy COVID. 
Te przesunięte zaś i tak wejdą 
w życie prędzej czy później. Tak 
więc warto posłuchać, warto 
być na bieżąco, warto zobaczyć, 
w czym Wam pomożemy, abyście 
nie musieli wprowadzać tych 
zmian w odosobnieniu.
Oprócz zmian w prawie i wspar-
cia iNET-u w tym zakresie 
w agendzie mamy także inne 
tematy: 
• marketingu i prowadzenia so-

cial media – nasz iBOOK uzy-
skuje wyniki przekraczające 
pół miliona wyświetleń i kilka 
tysięcy interakcji – to mogą 
być także Twoi klienci

• telewizji OVIGO i AVIOS 
zależnie od modelu współpra-
cy, który Ci pasuje – ale także 
usług telewizyjnych ogólnie 
– jeżeli chcesz być na bieżąco, 
to zapraszamy niezależnie 
od platformy, której używasz

• windykacji i postępowania 
z dłużnikami – zarówno 
dzięki sprawdzonym meto-
dom Epulegal, jak i nowym 
technologiom automatyzacji 
MonPay

• nowych projektów, szkoleń 
i wydarzeń iNET Group – po-
mimo lockdownów, kwaran-
tann i trudności każdego dnia 
staramy się dla Was jeszcze 
bardziej.

Zaproszeni przez nas goście od-
nosić będą się nie tylko do swo-
jego doświadczenia, ale również 
sytuacji z życia codziennego, 
z którymi mieli okazję się 
zmierzyć. Agenda wypełniona 
zostanie po brzegi, a tematy nie-

Warto posłuchać, 
warto być na bieżąco, 
warto zobaczyć, 
w czym Wam 
pomożemy

dokończone na głównej scenie 
rozwinięte zostaną w dedykowa-
nych salkach VIP.

Z kim się spotkamy?
Poziom spotkań z ekspertami 
nie będzie się różnić od tego, 
który znacie ze stacjonarnych 
iNET Meetingów.
• Michał Latuszewski (KLARP) 

– doradzi i opowie o najnow-
szych przepisach i ich zmia-
nach,

• Piotr Pytel – nauczy Was 
zasad publicznych wystąpień,

• Bernard Fruga – nauczy Was 
tajników zarządzania,

• Marcin Sławek – przekaże 
wiedzę z zakresu marketingu 

Tekst: GRZEGORZ SZELIGA, 
CTO w iNET Group
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i opowie o projekcie iBOOK 
oraz iNEWS,

• Dariusz Fudala – opowie 
o obowiązkach związanych 
z bezpieczeństwem i nowym 
rozporządzeniem dotyczącym 
integralności sieci i raporto-
wania incydentów,

• Robert Lis – przekaże tajniki 
szkoleń i zaprezentuje naj-
nowszy harmonogram,

• Katarzyna Orzeł – opowie 
o aspektach prawnych prowa-
dzenia biznesu,

• Dawid Szwugier – pokaże, jak 
działa nowoczesna telewizja 
z wieloma możliwościami oraz 
jaki model biznesowy współ-
pracy z platformą telewizyjną 
warto wybrać dla siebie

• Eksperci Korbanku opowie-
dzą o swoim węźle WRIX, 
telewizji AVIOS i sprzęcie, 
jaki udało im się wyproduko-
wać

• Oraz ja sam – opowiem o no-
wościach w iNET Group oraz 
przypomnę najważniejsze zasa-
dy RODO, wraz z historią wła-
snego zgłoszenia do UODO.

To tylko część zaproszonych 
przez nas gości. Wydrukujcie 
agendę, zajrzyjcie na stronę 
internetową i zobaczcie się 
z każdym z nich! Wysoka jakość 
merytoryczna to cel, który przy-

Wysoka jakość 
merytoryczna
to cel, który 
przyświeca nam 
od początku istnienia 
konferencji iNET 
Meeting

świeca nam od początku istnie-
nia konferencji iNET Meeting. 
W razie gdyby czegoś Wam 
zabrakło – będziemy czekać 
w pokojach na terenie obiektu, 
gdzie zapraszamy do kontaktu 
z naszymi awatarami. 

Co z rozrywką?
Rozrywka to tak naprawdę 
słowo klucz w wydarzeniu tego 

typu. Sam element przemiesz-
czania się utworzoną przez nas 
postacią, rozmowa z osobami, 
do których podeszliśmy, wspól-
ny taniec na plaży – to tylko 
fragment możliwości, które daje 
platforma wirtualnych konferen-
cji. W tym trudnym czasie choć 
w ten sposób można uczestni-
czyć w wydarzeniu i zapewnić 
sobie interakcje, których tak 

nam brakuje. Jestem przekona-
ny, że reszta ekipy organizatorów 
także Was zaskoczy, ale w swoim 
imieniu mogę zapewnić, że na-
sze beach party wsparte ikonami 
polskiego piwowarstwa będzie 
dla Was ciekawym doświadcze-
niem. Ale o tym w poniedziałek. 
Wieczorem.
Do zobaczenia! #

iNET Group
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Przed regulatorami i ustawodawcą
prezentujemy wspólny front 
– rozmowa z Krzysztofem Kacprowiczem, prezesem Zarządu ZPMEiT Mediakom

Jak kablówki radzą sobie 
w erze pandemii?
Chyba tak samo jak pozostali 
operatorzy stacjonarni. Z jednej 
strony widzimy wzrost sprzeda-
ży usług, przychody nieznacz-
nie wzrosły, nasz stacjonarny 
Internet został doceniony przez 
klientów, więc są to z pewno-
ścią powody do zadowolenia. 
Jednocześnie obserwujemy 
niespotykany wzrost kosztów 
bieżącej działalności: wzrost 
płacy minimalnej, pojawienie 
się kosztów „covidowych”, braki 
na rynku w dostępie do nie-
których materiałów i urządzeń 
czy znaczny wzrost ceny walut, 
który przekłada się na wzrost 
opłat dla nadawców i wzrost 
cen większości importowanych 
materiałów, czyli w przypadku 
naszej branży prawie wszyst-
kich. To powoduje, że na koniec 
roku należy spodziewać się gor-
szych wyników finansowych niż 
w latach ubiegłych. Do tego do-
chodzi niepokój o stan finansów 
naszych klientów. Wielu z nich 
straciło pracę lub dodatkowe 
źródła dochodów. To w dłuższej 
perspektywie może odbić na na-
szym rynku.

Czy zauważa Pan, by klienci 
w ostatnich miesiącach zmie-
nili preferencje?
Zauważalny jest wzrost sprze-
dawanych przepustowości 
internetowych. W pierwszej 

fazie lockdownu było też wi-
doczne większe zainteresowanie 
tradycyjną telewizją, ale to była 
chyba chwilowa tendencja 
związana z popularnością pro-
gramów newsowych. Niestety 
produkcja nowych programów 
u nadawców prawie całkowicie 

zanikła, widzimy niespotykaną 
liczbę programów powtórko-
wych w linearnych kanałach 
tematycznych. Klienci, którzy 
mają dostęp do serwisów VoD 
i OTT, rozsmakowali się w nich 
na dobre. Wielu twórców zo-
stało zamkniętych w domach, 
dzięki czemu na serwisach typu 
YouTube jest niespotykany 

wybór produkcji. Obawiam 
się więc, że obserwowany 
odwrót od linearnych progra-
mów tematycznych może być 
zjawiskiem trwałym. Niestety 
opisana sytuacja może wkrótce 
niekorzystnie odbić się na na-
szej sprzedaży. OTT to dzisiaj 
trochę słowo-klucz. W ostat-
nich miesiącach obserwowali-
śmy prawdziwy wysyp zapowie-
dzi startów kolejnych platform 
OTT należących do tradycyj-
nych nadawców.

Czy to proces, który może 
zagrozić stabilnym dotąd przy-
chodom z obszaru telewizji 
linearnej?
Analizy oglądalności pokazują, 
że ogólna ilość czasu poświę-
cana na oglądanie tradycyjnej 
telewizji nie zmieniła się. Jednak 
gdy zagłębimy się w szczegó-
ły, to widać, że na przykład 
młodzież ogląda tej telewizji 
znacznie mniej niż widzowie 
starsi. Nieźle mają się programy 
informacyjne, ale nikt nie wie, 
czy nie jest to zjawisko chwilowe 

związane z tym, że sporo dzieje 
się w świecie. Moja opinia jest 
taka, że w dłuższej perspektywie 
mali operatorzy muszą pogodzić 
się, że będą dostarczać klientom 
infrastrukturę, ale jeśli chodzi 
o usługi, to tę działkę zagospo-
darują giganci. 

Mediakom od kilku lat wska-
zuje problem nierówności 
prawnych regulujących rynek 
treści telewizyjnych. Czy w naj-
bliższym czasie możemy spo-
dziewać się przełomu w tym 
zakresie?
Nie sądzę, aby ten przełom 
nastąpił w ciągu najbliższych 
miesięcy. Władza nam się 

nie zmieni, więc skoro przez 
ostatnie pięć lat nic się wyda-
rzyło, to nie sądzę, by likwidacja 
nierówności, o których mówi-
my, nagle nastąpiła. Natomiast 
w trochę dalszej perspektywie 
spodziewam się zmian będących 
pokłosiem decyzji podejmowa-
nych w instytucjach unijnych: 
po pierwsze dyrektyw, które 
są w trakcie procedowania, 
po drugie spodziewanego na-
łożenia na cyfrowych gigantów 
tak zwanego podatku cyfrowego 
i związanych z tym regulacji. 
To przyniesie zmiany także 
na polskim rynku.

Obserwujemy odwrót 
od linearnych 
programów 
tematycznych

Młodzież ogląda 
znacznie mniej 
telewizji niż widzowie 
starsi
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Jak ta stagnacja wpływa na da-
lekosiężne plany właścicieli 
kablówek? Czy musiały zostać 
skorygowane?
Wpływ na procesy globalne 
mamy znikomy, więc – jak 
śpiewał Wojciech Młynarski 
– „róbmy swoje”. Budujmy war-
tość swoich firm, inwestujmy 
w światłowody, nie przejmujmy 
się straszakiem konsolidacji, nie 
bójmy się wprowadzać koniecz-
nych zmian. Ostatnie miesiące 
pokazały wartość sieci stacjo-

narnych, więc dobrze wykorzy-
stajmy czas.

Powiedział Pan o „strasza-
ku konsolidacji”. Co ma Pan 
na myśli?
Użyłem tego określenia, bo mam 
wrażenie, że konsolidacją jeste-
śmy straszeni od ponad 20 lat. 
Tyle czasu mali operatorzy sły-
szą, że przed nami rychły koniec 
działalności i musimy zwijać 
interes.

Tymczasem nas, małych opera-
torów jest więcej niż 20, 15 czy 
10 lat temu, a wszystkie analizy 
rynku pokazują, że trzymamy 
w ręku mniej więcej 30% rynku 
łącz szerokopasmowych. Oczy-
wiście niektóre firmy znikają 
z rynku, a powody tego stanu 
są bardzo różne: niektórzy z nas 
mają inne plany na przyszłość, 
inni przechodzą na emerytury, 
są też tacy, którzy na skutek 
popełnionych błędów muszą 
wycofać się. Taki stan jest nie-
zmienny od dawna, szybkość 
konsolidacji jest mniej więcej 
stała od 20 lat. Konsolidacja jest 
naturalnym zjawiskiem i nie na-
leży jej demonizować. Przecież 
są wśród nas tacy, którzy budują 
wartość swoich firm, wyłącznie 
po to, by w odpowiednim czasie 

je spieniężyć. Są też tacy, którzy 
chcą rozwijać firmy. Jeśli ktoś 
ma pomysły i nie boi się pracy, 
to na pewno przed nim jeszcze 
wiele lat sukcesów. Konsolida-
cja nie może być przymusowa 
i wisieć nad nami jak topór.

A jak ocenia Pan szanse rozwo-
ju rynku w dłuższej perspek-
tywie?
Pandemia bardzo zmieni całe 
gospodarki. Obecna sytuacja, 
w której rządy pompują do
niektórych gałęzi gospodarki 
niewyobrażalne do niedawna 
kwoty, spowoduje ogromne 
zadłużenie poszczególnych 
krajów. W kolejnych latach ktoś 
te długi będzie musiał spłacać. 
Kto? Przecież nie będą to osoby 
bezrobotne, będące na zasił-

kach, czy sfera budżetowa, która 
ulegnie znacznemu odchudze-
niu. Zostają przedsiębiorcy. 
To oni znają się na zarabianiu 
pieniędzy i to na nich zostaną 
nałożone nowe obciążenia. 
Z pewnością szeroko rozumia-
ny rynek IT, którego jesteśmy 
częścią, będzie beneficjentem 
najbliższych miesięcy, jednak 
przestrzegam przed hurraopty-
mizmem.
Wszystkie decyzje inwestycyjne 
należy podejmować z najwięk-
szą ostrożnością. Spodziewam 
się, że kolejne lata nie będą ła-
twe. Z natury jestem optymistą, 
więc nasze szanse widzę w tym, 
że z pewnością zapotrzebowa-
nie na Internet będzie coraz 
większe. Konieczność oszczęd-
ności może ograniczyć inwe-
stycje, co może pobudzić rynek 
hurtowy, który dotychczas nie 
rozwija się jakoś okazale. Ko-
lejne zmiany nastąpią w sferze 
obsługi klienta. Musimy prze-
stawiać się na zdalny kontakt 
z klientem, który z każdym 
dniem przekonuje się do usług 
on-line. Zobaczmy, co przez 
ostatnie lata
zrobiły banki i ubezpieczyciele. 
Jeszcze kilka lat temu większość 
umów była podpisywana w
oddziałach banków i u agentów 
ubezpieczeniowych, a dzisiaj 
całą gamę opcji mamy dostępną 
w aplikacjach. Inwestujmy więc 
w intuicyjne aplikacje do kon-

taktu z klientami i szkolmy 
pracowników do pracy na słu-
chawkach.

Czego spodziewa się Pan 
po kongresie?
Można go śmiało nazwać przeło-
mowym, bo pierwszy raz zdarza 
się, by trzy organizacje zorga-
nizowały wspólne wydarzenie. 
W codziennej działalności wy-
korzystujemy różne technologie, 
nierzadko konkurujemy ze sobą 
w terenie, ale dobrze się stało, 
że przed regulatorami i ustawo-
dawcą prezentujemy wspólny 
front. W ostatnich latach dialog 
z szeroko rozumianą admini-
stracją publiczną jest coraz szer-
szy, więc mam nadzieję, że dzię-
ki formule on-line większa liczba 
pracowników operatorów oraz 
przedstawicieli administracji 
będzie miała usłyszeć nasze po-
stulaty i lepiej zrozumieć naszą 
branżę. #
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Musimy przestawiać 
się na zdalny 
kontakt z klientem, 
który z każdym 
dniem przekonuje się 
do usług on-line

Decyzje
inwestycyjne 
należy podejmować 
z największą 
ostrożnością
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Przygotujmy się na trwałą zmianę
– rozmowa z Konradem Baranowskim, wiceprezesem Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

Wydaje się, że branża teleko-
munikacyjna w Polsce i Eu-
ropie dobrze poradziła sobie 
z pandemią, lockdownem, 
a także ze zdalną pracą i na-
uką. Podziela pan tę opinię?
Możemy tak powiedzieć 
w kontekście sieci szerokopa-
smowych stacjonarnych. Sieci 
GSM nie były budowane z dużą 
nadmiarowością ze względów 
technologicznych, w związku 
z tym obecna sytuacja epi-
demiologiczna w znacznym 
stopniu dotknęła ten segment 
rynku. Szczegółowa analiza 
danych wskazuje też, że rzeczy-
wistość wyprzedziła prognozy 
zapotrzebowania na transmisję 
o dobrych kilka lat, być może 
nawet o dekadę.

To znaczy?
Budowaliśmy sieci z nadmiaro-
wością, jednak w oparciu o dane 
zbierane w czasie „normalnego” 
korzystania z usług. Użytkow-
nicy postrzegali 100 MB/s jako 
pasmo więcej niż wystarczające, 
a my, czyli dostawcy internetu 
obserwowaliśmy średnie wyko-
rzystanie przepustowości łącz 

w ciągu dnia na poziomie 10-
20 proc. Wieczorny szczyt ruchu 
oscylował wokół 30-50 proc. 
Mieliśmy duże zapasy prze-
pustowości, które miały wystar-
czyć na kolejne trzy do sześciu 
lat. Pandemia wywołała w tym 
zakresie rewolucję.

Jak wygląda to na konkretnym 
przykładzie?
Przed pandemią większość 
rodziców jechała do pracy, 
dzieci wychodziły do szkoły, 
a teraz? Wszyscy streamują: 
zdalne lekcje na dwóch kom-
puterach, na trzecim telekon-
ferencja, na czwartym ktoś 
pracuje w chmurze. Popołu-
dnie i wieczór to oczywiście 
filmy, muzyka, radio, zakupy 
internetowe, gry online, czy 
komunikatory, filmy, przy 
czym regularnie zwiększa się 

rozdzielczość streamowanych 
materiałów wideo. Większość 
społecznej aktywności prze-
niosła się do sieci. 

Ale operatorzy wciąż zapew-
niają dobry standard usług, 
a światłowody są w stanie prze-
słać dużo większy strumień 
danych, więc w czym problem?
W serwerowniach oraz na mię-

dzyoperatorskich łączach 
szkieletowych. Zmieniły się 
warunki, wymagania klien-
tów rosną i naiwnością jest też 
założenie, że pandemia skończy 

Rzeczywistość 
wyprzedziła 
prognozy 
zapotrzebowania 
na transmisję 
danych o dobrych 
kilka lat

Finansowanie inwestycji szerokopasmowych w znanej formie kończy 
się. Czas porozmawiać o nowej perspektywie budżetowej, szczególnie 
że wszelkie prognozy dotyczące korzystania z usług przez użytkowników 
końcowych, właśnie się zdezaktualizowały.
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Raport „Społeczeństwo infor-
macyjne w Polsce w 2020 r.” 
opublikowany przez Główny 
Urząd Statystyczny (GUS) 
stwierdza, że dostęp do Inter-
netu posiada w br. 90,4 proc. 
gospodarstw domowych. Jest 
to o 3,7 pkt proc. więcej niż 
w roku poprzednim. W skali 
roku udział gospodarstw 
domowych posiadających 
dostęp do Internetu przez 
szerokopasmowe łącze mobil-
ne zwiększył się o 12,4 punkty 
proc., a przez szerokopa-
smowe łącze stacjonarne 
o 5,4 punkty proc. Zarówno 
dostęp do Internetu, jak 
i rodzaj posiadanych łączy 
zróżnicowany był ze względu 
na typ gospodarstwa, klasę 
miejsca zamieszkania oraz 
stopień urbanizacji. Dostęp 
do Internetu częściej posia-
dają gospodarstwa domowe 
z dziećmi, odsetek gospo-
darstw z internetem nadal 
jest większy w miastach niż 
na obszarach wiejskich.

Należy 
przygotowywać się 
na stałą zmianę 
standardów 
funkcjonowania

Po zakończeniu 
dofinansowań 
i przy tym poziomie 
cenowym 
nie zarabiamy 
na dalszą rozbudowę

się lada moment a obciążenie 
łącz wróci do „normy”. Zamiast 
tego należy przygotowywać 
się na stałą zmianę standar-
dów funkcjonowania. Ze 100 
Mb/s na 1 Gb/s. I to już nie 
jest proste zadanie polegające 
na „poprzestawianiu” wartości 
pasma w systemach sieciowych.

Czego to wymaga?
Konieczna jest wymiana styków 
z 10 Gb na 40 lub nawet 100 
Gb, a także wymiana urządzeń 
końcowych u klientów, ponie-
waż dla większości obecnie 
użytkowanych 100 Mb/s sta-
nowi maksimum możliwości 

technicznych ze względu na po-
siadany w tym standardzie 
sprzęt IT w gospodarstwach 
domowych.

Co się stanie, jeśli operatorzy 
tego nie zrobią?
Nastąpi stopniowa degradacja 
jakości oferowanych usług.

Czy to oznacza, że operatorzy 
powinni jak najszybciej prze-
znaczyć wszelkie wypracowane 
zyski na inwestycje?
Gdybyśmy działali na rynku, 
który nie został tak poważnie 
przeskalowany przez unijne do-
finansowania w zakresie budo-
wy infrastruktury, byłoby proste 
do realizacji.

Przeskalowany? Na czym 
właściwie polega to zniekształ-
cenie rynku?
Aby Internet dotarł do jak 
największej liczby gospodarstw 
domowych w Polsce (według 
ostatnich danych Głównego 
Urzędu Statystycznego dociera 
już do ponad 90 proc.), zain-
westowano miliardy złotych 

z budżetu Unii Europejskiej. 
Pośrednio przekłada się to tak-
że na ceny usługi dostarczenia 
Internetu.

W jaki sposób?
Spójrzmy na to z punktu widze-
nia operatorów: sieci są budo-
wane  przy wsparciu zewnętrz-
nego finansowania. W efekcie 
usługa może być tania. Teraz 
jednak, po zakończeniu dofi-
nansowań i przy tym poziomie 
cenowym,  nie jesteśmy w stanie 
„zarobić” na dalszą rozbudowę, 
a konkurencyjność rynku nie 
pozwala zwiększyć cen. 

Szach-mat?
Skądże. Jest to jednak trudna 
sytuacja i temat do poważnej, 

otwartej rozmowy z przedstawi-
cielami instytucji finansujących, 
na którą serdecznie zapraszam. 
W agendzie  uczestnicy kon-
gresu znajdą ją pod nazwą 
„Finansowanie inwestycji 
szerokopasmowych od 2021 

roku” i odbędzie się 4. grudnia 
(piątek) o godz. 10.15. Zaraz 
po niej zaplanowaliśmy też 
panel dyskusyjny „Rynek tele-
komunikacyjny w obliczu 2 fali 
pandemii”. #

Rozmawiał: Marek Nowak
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Czekając na PKE. Grudniowe zmiany 
w prawie telekomunikacyjnym

Tekst: KAMILA MIZERA, 
radca prawny, itB Legal

W ostatnim czasie sporo działo się w temacie nowej ustawy – prawo ko-
munikacji elektronicznej (PKE), mającej wdrożyć do polskiego porządku 
prawnego Europejski Kodeks Komunikacji Elektronicznej (EKŁE). We-
dług pierwotnych założeń miała wejść w życie 21 grudnia 2020 r. i uchy-
lić ustawę prawo telekomunikacyjne (PT). Tak się jednak nie stanie.

Jedną z kluczowych kwestii 
związaną z uchwaleniem 
nowego prawa miało być 
opracowanie dla KIKE 

całkiem nowych wzorców 
abonenckich i wdrożenie zmian 
w umowach zawartych przed 
21 grudnia 2020 r. Sprawa 
z PKE skomplikowała się jed-
nak i już dzisiaj wiemy, że usta-
wa nie wejdzie w życie w plano-
wanym czasie, ale i tak zajdzie 
konieczność zmiany wzorców 
umownych. Wszystko za spra-
wą grudniowej nowelizacji PT. 
Cofnijmy się w czasie do maja 
2020 r. – ustawą z dnia 14 maja 
2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w zakresie działań osło-
nowych w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS -
-CoV-2, Dz.U. z 2020 r. poz. 
875 wraz z późn. zm. (tzw. 

Tarcza 3.0) zdecydowano się 
zmienić przepisy PT tak, aby 
wdrożyć częściowo uprawnie-
nia przysługujące abonentom 
na podstawie EKŁE. Ta zmiana 
wejdzie w życie właśnie w dniu 
21 grudnia 2020 r.

Kancelaria itBLegal po raz 
kolejny przygotowała poradnik 
oraz zaktualizowała wzorce 
umowne dostępne dla zrzeszo-
nych w Izbie przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych. Oto 
co przyniesie grudniowa nowe-
lizacja:

Wypowiedzenie/rozwiązanie/
odstąpienie od umowy
w formie dokumentowej

Pierwsza nowość jest nasta-
wiona na spopularyzowanie 
formy dokumentowej. Zgodnie 
z nowelizacją, jeśli dostaw-
ca usług umożliwia zawarcie 
umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w formie 
dokumentowej, to jest obo-
wiązany umożliwić jej roz-
wiązanie, wypowiedzenie lub 
odstąpienie od niej, również 
w formie dokumentowej. Ten 
sam obowiązek będzie doty-
czył tych dostawców usług, 
którzy oferują (też lub jedy-
nie) zmianę umowy w formie 
dokumentowej. Przypominamy, 
że formą dokumentową jest np. 
zawarcie/zmiana umowy przez 
telefon czy przez maila. 

Powyższemu obowiązkowi 
towarzyszą także inne. Jeśli 
do dostawcy usług wpłynie 
oświadczenie abonenta o roz-
wiązaniu/wypowiedzeniu/
odstąpieniu od umowy w for-
mie dokumentowej, to do-
stawca ten w terminie 14 dni 
musi potwierdzić abonentowi 
na trwałym nośniku przyjęcie 
oświadczenia. Potwierdzenie 
musi co najmniej zawierać 
informację o nazwie usługi, 
której dotyczy oświadczenie, 
wskazywać dzień jego otrzyma-
nia i dzień rozwiązania umo-
wy. Ponadto, nie później niż 
w ciągu jednego dnia robocze-
go od chwili otrzymania tego 
oświadczenia, dostawca musi 

zawiadomić abonenta o jego 
otrzymaniu w sposób określony 
w nowych przepisach, który jest 
zależny od tego, czy abonent 
wskazał w umowie do kontaktu 
numer geograficzny, czy numer 
niegeograficzny. 
Ta zmiana spowoduje, że abo-
nentom będzie łatwiej zakoń-
czyć współpracę z dostawcami 
usług, którzy nie będą mogli np. 
powoływać się na to, że wypo-
wiedzenie nie było skuteczne, 
bo nie zostało złożone w formie 
pisemnej. 

Automatyczne
przedłużanie umów
na czas nieokreślony
Po drugie, pojawią się nowe 
prawa i obowiązki stron umowy 
o świadczenie usług telekomu-
nikacyjnych związane z au-
tomatycznym przedłużaniem 
umów na czas nieokreślony. 
W przypadku, gdy umowa 
zawarta na czas określony uległa 
takiemu automatycznemu prze-
dłużeniu na czas nieokreślony, 
abonentowi przysługiwać będzie 
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prawo do jej wypowiedzenia 
w każdym czasie, z zachowa-
niem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Doprecyzo-
wano dodatkowo, że w okresie 
wypowiedzenia abonent ponosi 
jedynie koszty świadczenia 
usług telekomunikacyjnych 
objętych umową. 
W związku z tym zagadnieniem 
nałożono na dostawców usług 
dodatkowe obowiązki, które 
trzeba wykonać przed prze-
dłużeniem i po przedłużeniu 
umowy. Przed automatycz-
nym przedłużeniem umowy 
dostawca musi poinformować 
abonenta (w sposób jasny i zro-
zumiały na trwałym nośniku) 
nie później niż na 30 dni przed 
upływem czasu określonego, 
na jaki umowa została zawarta, 
o: (i) automatycznym przedłu-
żeniu umowy, (ii) sposobach jej 
rozwiązania, (iii) najkorzyst-
niejszych oferowanych przez 
siebie pakietach taryfowych. 
Po automatycznym przedłuże-
niu umowy dostawca ma zaś 
obowiązek co najmniej raz 
w roku poinformować abonenta 
o najkorzystniejszych ofero-
wanych przez siebie pakie-
tach taryfowych. Ten ostatni 
obowiązek będzie wyłączony, 
jeśli abonent, któremu umowa 
została automatycznie prze-
dłużona, nie wyraził zgody 
na otrzymywanie informacji 
marketingowych.

Ta grupa zmian zdecydowanie 
najbardziej będzie oddziaływać 
na proces obsługi abonentów. 
Przedsiębiorcy telekomunika-
cyjni będą musieli pamiętać, 
aby odpowiednio wcześniej 
przed automatycznym prze-
dłużeniem skontaktować się 
z abonentem i w odpowiedniej 
formie (tj. na trwałym nośni-
ku) przekazać mu wymagane 
informacje. Z uwagi na to, 
że pojawia się tu wymóg formy 

w postaci trwałego nośnika, nie 
wystarczy zadzwonić do abo-
nenta. 

Kontrolowanie
przez abonenta zużycia usług 
w sieciach ruchomych
Dla dostawców świadczących 
usługi w inny sposób niż przez 
sieć stacjonarną nowością 
będzie obowiązek zapewnie-
nia konsumentowi narzędzia 
umożliwiającego monitoro-

wanie wykorzystania usług. 
Tutaj jednak obowiązek jest 
warunkowy – tzn. obowiązuje 
wyłącznie w tych przypadkach, 
w których usługi mobilne 
rozliczane są w oparciu o czas 
albo ilość wykorzystanych 
danych lub jednostek taryfika-
cyjnych. W przypadku wyko-
rzystania przez konsumenta 
limitu zużycia usługi w ramach 
wybranego przez niego pakie-
tu taryfowego dostawca musi 

powiadomić abonenta o tym 
fakcie. 

Przeniesienie numeru
po rozwiązaniu umowy
Od 21 grudnia 2020 r. abonent 
korzystający z usług telefonii 
zachowa prawo do przeniesie-
nia dotychczasowego numeru 
po rozwiązaniu umowy. Prawo 
to w zasadzie nie będzie limito-
wane w czasie – wyznaczono je-
dynie okres minimalny obowią-
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zywania tego prawa. Abonent 
zachowa prawo do przeniesienia 
dotychczasowego numeru przez 
okres nie krótszy niż 1 miesiąc 
od daty rozwiązania umowy. 
Co ważne, abonent będzie mógł 
zrzec się tego prawa.

Ciągłość świadczenia usług 
przy zmianie dostawcy usługi 
internetowej
Nowelizacja zawiera grupę prze-
pisów, które mają służyć zapew-
nieniu abonentom prawa do za-
chowania ciągłości świadczenia 
usług przy zmianie dostawcy 
usługi internetowej. Wprowadza 
się tu sztywne terminy, w któ-
rych ma dojść do aktywacji 
usługi przez nowego dostawcę 
oraz kary pieniężne za narusze-
nie tego obowiązku z przyczyn 
leżących po stronie dotychcza-
sowego lub nowego operatora. 
Więcej o procedurze piszemy 
oddzielnie w tym samym nume-
rze KIKE#NEWS. 

Jak wdrożyć grudniową nowe-
lizację PT?
Pierwszym krokiem powinno 
być przemyślenie, jak w prak-
tyce nowe przepisy mają być 
w danym przedsiębiorstwie 
stosowane i na tej podstawie 
operator powinien odpowiednio 
zaingerować we wzorce abo-
nenckie. Drugi krok to poin-
formowanie dotychczasowych 
abonentów o treści zmian. 

Na tę chwilę zmiany wprowa-
dzane w dokumencie umowy 
i regulaminie trzeba przekazać 
abonentowi (w sposób zależny 
od treści oświadczeń złożonych 
przez abonenta) z wyprze-
dzeniem co najmniej jednego 
miesiąca przed wprowadzeniem 
ich w życie (czyli dla operato-
rów, którzy chcieli wprowadzić 
zmiany w tym samym dniu, 
w którym wejdzie noweliza-
cja, powinno było to nastąpić 
najpóźniej do dnia 21 listopada 
2020 r.). W przypadku zmian 
dokumentu regulaminu zmia-

ny trzeba podać dodatkowo 
do publicznej wiadomości. 
Jednocześnie abonent powi-
nien zostać poinformowany 
o prawie do wypowiedzenia 
umowy w przypadku, gdyby nie 
akceptował tych zmian. Należy 
pamiętać, że ponieważ zmiana 
wynika z nowelizacji ustawy, 
w przypadku skorzystania przez 
abonenta z prawa do wypowie-
dzenia umowy, dostawca będzie 
mógł żądać zwrotu ulg. 
Warto wspomnieć, że w pro-
jekcie ustawy o doręczeniach 
elektronicznych ustawodawca 

planuje wprowadzić regulację, 
która pozwoli powiadomić 
abonentów o zmianach wyłącz-
nie poprzez podanie informacji 
do publicznej wiadomości. 

Podkreślamy, że nowelizacja 
ma charakter „protezy”. Nowe-
lizacja ukształtuje nowy stan 
prawny, ale jedynie tymczasowo 
będzie trzeba stosować te nowe 
przepisy wyłącznie do wejścia 
w życie PKE, czyli od dnia 
21 grudnia 2020 r. prawdo-
podobnie do czerwca 2021 
r. Wiemy, że kolejne zmiany 

mogą dezorganizować pracę 
w poszczególnych przedsiębior-
stwach, zwłaszcza aktualnie, gdy 
w dużym zakresie pracuje się 
zdalnie bądź rotacyjnie. Naszym 
zdaniem tymczasowość „prote-
zy” nie uprawnia jednak do-
stawców usług do zaniechania 
wdrożenia nowelizacji i raczej 
nie będzie stanowiła argumentu, 
którym będzie można się bronić 
przed organami kontrolnymi 
w przypadku niedostosowania 
wzorców do zmian i kontroli 
dokumentów oraz procesów 
obsługi abonentów. #
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Co dalej z PKE?
30 października, w trakcie spotkania z izbami zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyj-
nych i innymi podmiotami zaangażowanymi w prace nad ustawą prawo komunikacji elektronicz-
nej, przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazali nieoficjalne informacje, że 
ustawa powinna wejść w życie w okolicach czerwca 2021 r. Czy tak się stanie? 

Mamy już grudzień, 
a nowszej, oficjal-
nej wersji projektu 
uwzględniającego 

uwagi z konsultacji społecznych, 
ciągle brak. KPRM, w ramach 
warsztatów dotyczących PKE 
przeprowadzonych w 30 listopa-
da 2020 roku, ponownie konsul-
towała z branżą przepisy doty-
czące kształtu trzech rozdziałów 
procedowanej ustawy (prawa 
użytkowników końcowych, 
odpowiedzialność za niewyko-
nanie lub nienależyte wykonanie 
usługi komunikacji elektronicz-
nej oraz tajemnica komunikacji 
elektronicznej). Listopadowe 
konsultacje obejmowały również 
fragment z ustawy wprowadzają-
cej PKE, dotyczący daty wejścia 
w życie ustawy. Projektodawca 
uelastycznił tę datę, wskazu-
jąc, że PKE ma wejść w życie 
po upływie 6 miesięcy od dnia 
ogłoszenia. Jeśli więc KPRM chce 

się wywiązać z czerwcowego ter-
minu, to PKE musiałoby zostać 
ogłoszone w Dzienniku Ustaw 
najpóźniej w styczniu 2021 r.
Mimo wszystko informacje 
o „przesunięciu” wejścia w życie 
PKE należy ocenić pozytywnie 
(tak samo jak aktywną współ-
pracę projektodawcy z branżą). 
Po pierwsze – cały sektor telko 
będzie miał więcej czasu na zapo-
znanie się z nowymi przepisami 
oraz na ich wdrożenie (oczywi-
ście zakładając, że prace nad usta-
wą zostaną szybko zakończone). 
Po drugie, nawet jeśli okaże się, 
że uchwalony tekst PKE będzie 
zawierał jakieś nieścisłości czy 
błędy regulacyjne (a tego nie 
można wykluczyć przy całkiem 
nowej ustawie regulującej kom-
pleksowo działanie całego sektora 
gospodarki) ustawodawca będzie 
miał do dyspozycji 6 miesięcy, 
w trakcie których będzie można 
dokonać nowelizacji.  #

Tekst: KAMILA MIZERA, 
radca prawny, itB Legal

Tekst: ANNA SZURA, 
ItB Legal
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Krajowy system cyberbezpieczeństwa 
– kontrowersje wokół nowelizacji

W październiku zakończyły się konsultacje publiczne nowelizacji usta-
wy o  krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Nowelizacja odbiła się 
szerokim echem – zgłoszonych zostało ponad 80 stanowisk – wśród 
nich stanowisko KIKE, w którym krytycznie odnosimy się do projekto-
wanych przepisów ustawy. 

Najważniejszą zmianą 
dla ISP zrzeszonych 
w KIKE będzie 
objęcie przedsiębior-

ców komunikacji elektronicz-
nej (do których bez wyjątków 
będą wliczać się przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni) regulacją 
ustawy o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa. Dotych-
czas przedsiębiorcy telekomu-
nikacyjni w zakresie wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa 
i zgłaszania incydentów byli 
zwolnieni ze stosowania usta-
wy (chyba że zostali uznani 
za operatora usługi kluczowej). 
Rozwiązanie to pozwalało 
uniknąć dublowania obowiąz-
ków, które w prawie teleko-
munikacyjnym (jak również 
w projektowanym prawie 
komunikacji elektronicznej) 

i w ustawie o cyberbezpie-
czeństwie, są praktycznie takie 
same. W projektowanym stanie 
prawnym, przedsiębiorcy 
komunikacji elektronicznej 
będą zasilać szeregi krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa. 

Nowe obowiązki 
Dla ISP będzie to oznaczać 
powstanie kolejnych obo-
wiązków, w tym również tych, 
które dopiero pojawią się wraz 
z wejściem w życie nowelizacji. 
Jednym z nich może być obo-
wiązek wycofania sprzętu lub 
oprogramowania dostawcy, któ-
ry został uznany za stwarzające-
go zagrożenie dla cyberbezpie-
czeństwa. To właśnie ta kwestia 
spowodowała tyle kontrowersji 

wokół ustawy. Zgodnie z zało-
żeniami nowelizacji dostawca 
(producent) sprzętu lub opro-
gramowania będzie mógł zostać 
wykluczony z rynku, jeśli zosta-
nie uznany za stwarzającego ry-
zyko dla cyberbezpieczeństwa, 
np. przez prawdopodobieństwo, 
że dostawca ten „znajduje się 
pod wpływem państwa spoza 
Unii Europejskiej lub Organiza-
cji Traktatu Północnoatlantyc-
kiego”. Jak miałby być oceniany 
i weryfikowany ów wpływ 
państwa spoza UE lub NATO? 
Tego ustawa nie wyjaśnia. 
W ocenie KIKE nowelizacja 
może mieć zbyt daleko idą-
ce negatywne skutki dla ISP 
i jest wątpliwa konstytucyjnie. 
Z tego też względu KIKE zleciła 

kancelarii itBLegal przepro-
wadzenie badania, w którym 
weryfikowano, jaki wpływ może 
mieć nowelizacja na małych 
i średnich ISP. KIKE zleciła 
również przygotowanie opinii 
w przedmiocie oceny zgodności 
nowelizacji z konstytucją, którą 
to opinię przygotował dr hab. 
Mariusz Bidziński, prof. Uni-
wersytetu SWPS. 

Hipotetyczne zagrożenie
Badanie przeprowadzone 
przez itBLegal jednoznacznie 
potwierdziło, że zdecydowana 
większość małych i średnich 
ISP wykorzystuje sprzęt do-
stawców spoza UE lub NATO. 
W znacznej mierze są to produ-
cenci z Chin, Tajwanu i Korei 

Południowej, a więc z państw 
nienależących ani do UE, ani 
do NATO – hipotetycznie 
producenci z tych państw mogą 
zostać uznani za „stwarzających 
zagrożenie dla cyberbezpieczeń-
stwa”, a ich sprzęt będzie musiał 
zostać wycofany przez ISP 
(ponieważ tak będzie nakazy-
wać ustawa). Ankietowani ISP 
wskazali w badaniu, że gdyby 
zmuszeni byli wymienić wyko-

Kontrowersje 
wywołała kwestia 
obowiązku 
wycofania sprzętu 
lub oprogramowania 
dostawcy, który 
został uznany 
za stwarzającego 
zagrożenie 

Tekst: ANNA SZURA, 
ItB Legal
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rzystywany sprzęt producenta 
pochodzącego spoza UE lub 
NATO, musieliby wydać łącznie 
prawie 162 miliony złotych 
– koszt przypadający na jedne-
go ISP wynosi średnio blisko 
3 miliony zł. Co więcej, okazuje 
się, że ponad połowa ankietowa-
nych ISP zbudowała swoją sieć 
w oparciu o jednego dostawcę 
(tzn. że urządzenia tego do-
stawcy stanowią 90 proc. lub 
więcej ogólnej liczby wykorzy-
stywanych urządzeń). Dla tych 
ISP oznaczałoby to konieczność 
zbudowania swojej infrastruktu-
ry de facto od początku.
W opinii dr. hab. M. Bidziń-

skiego potwierdzono natomiast, 
że w zaproponowanym kształ-
cie nowelizacja jest sprzeczna 
z konstytucją RP. Nowelizacja 
godzi w podstawowe zasady 
konstytucyjne i narusza za-
gwarantowane w niej wolności 
– nowelizacja jest sprzeczna 
z zasadą demokratycznego 

państwa prawa, zasadą równości 
czy zasadą swobody działalności 
gospodarczej.
Pozostawienie Kolegium ds. Cy-
berbezpieczeństwa zbyt szerokiej 
swobody w dokonywaniu oceny, 
od której zasadniczo nie jest prze-
widziana procedura odwoławcza, 
może powodować arbitralne 
wykluczanie z rynku dostawcy 
sprzętu lub oprogramowania, 
co będzie przekładać się na obo-
wiązki i koszty ISP, związane 
z wycofaniem ze swojego przed-
siębiorstwa sprzętu pochodzącego 
od wykluczonego dostawcy.

Krytycznie o projekcie
W oparciu o przeprowadzone 
badanie i opinię prawną KIKE 
w stanowisku przesłanym 
w ramach konsultacji publicz-
nych krytycznie odniosła się 
do projektu nowelizacji. Przed-
siębiorców telekomunikacyj-
nych obowiązują już wymogi 
w zakresie cyberbezpieczeń-
stwa, ustanowione w prawie 
telekomunikacyjnym (oraz 
będą oni podlegać pod wymogi 
ustanawiane w prawie komu-
nikacji elektronicznej). Nie 
ma powodu, dla którego obo-

KIKE 
krytycznie 
odniosła się 
do projektu 
nowelizacji

Potwierdzono, 
że w zaproponowanym 
kształcie nowelizacja 
jest sprzeczna 
z konstytucją RP

wiązki te muszą być dublowane, 
szczególnie, że unijna dyrektywa 
NIS, która jest wdrażana właśnie 
ustawą o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa, nie uległa 
przecież zmianie, a nakazywała 
wyłączenie przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych spod tej 
dyrektywy właśnie z tego wzglę-
du, że podlegają już oni odpo-
wiednim obowiązkom.
Pełne wyniki badań, opinia 
prawna oraz stanowisko KIKE, 
przedstawione w ramach 
konsultacji, są dostępne na stro-
nie izby (kike.pl), natomiast 

treść projektu nowelizacji oraz 
wszystkie zgłoszone stanowiska 
konsultacyjne pod adresem 
https://legislacja.gov.pl/pro-
jekt/12337950/  #



KIKE#News 20Kwartalnik Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

Prawo nie może faworyzować 
większych podmiotów
– rozmowa z Adamem Abramowiczem, rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców
Spotykamy się na Wirtualnym 
Kongresie Przedsiębiorców 
Telekomunikacyjnych w szcze-
gólnym i trudnym okresie. 
Pandemia w oczywisty sposób, 
choć pośrednio, wpływa także 
na tę branżę. Wielu operato-
rów dostarcza usługi klientom 
z sektora MŚP, którzy coraz 
częściej mają problemy z wy-
płacalnością. Potwierdzają 
to także najnowsze dane Głów-
nego Urzędu Statystycznego. 
Jakie są obecnie największe 
problemy sektora MŚP w Pol-
sce?
Groźba utraty płynności finan-
sowej. Dotyczy to w pierwszej 
kolejności tych branż, które 
są dziś zamknięte w związku 
z przepisami mającymi przeciw-
działać rozwijaniu się pandemii. 
Branże te nie działają jednak 
w odseparowaniu od innych 
podmiotów na rynku – gdy 
zachęcamy ludzi do siedzenia 
w domu, spada popyt na wszyst-

kie usługi. Dlatego, choć dziś 
musimy skupić się na pomocy 
tym najbardziej potrzebującym, 
to niestety trzeba powiedzieć, 

że kryzys dotknie w mniejszym 
lub większym stopniu każdego.

Nie brzmi to optymistycznie, 
szczególnie że z drugiej strony 
operatorzy mają też inne 
problemy: z serwisowaniem, 

Przez ograniczenia 
covidowe często 
decyzjami na niskim 
szczeblu utrudnia 
się prowadzenie 
działalności 
gospodarczej
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firmami budowlanymi (przy 
rozbudowie sieci problemem 
stały się terminy ukończenia 

inwestycji z POPC, podłącze-
nia szkół do Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej), problemy 
z dostępem do instalacji w bu-
dynkach... Pojawia się tu ogól-
niejsze pytanie: czy działając 
pod taką presją czasu i sytuacji 
kryzysowej, ktokolwiek jeszcze 

W ramach Rady Przedsiębior-
ców powołanej przy Rzeczniku 
Małych i Średnich Przedsię-
biorców, która jest organem 
opiniodawczym, doradczym 
i zapewniającym bezpośredni 
kontakt rzecznika ze środowi-
skiem przedsiębiorców, działa 
Zespół Roboczy ds. Telekomu-
nikacji. Jego przewodniczącym 
jest Karol Skupień, prezes 
Krajowej Izby Komunikacji 
Ethernetowej. 

Nakładane obowiązki 
na przedsiębiorców 
powinny być 
zgodne z zasadą 
proporcjonalności.

nadąża za wpływem, jaki 
mają problemy jednej z branż 
na inne? Czy to nie jest trochę 
jak z kostkami domina – że jak 
posypie się jedna, to za nią 
wszystkie po kolei?

Dlatego podkreślam, że tak 
ważne jest obecnie wsparcie 
branż zamkniętych, by one nie 
straciły płynności i były w sta-
nie opłacić swoje koszta stałe, 
które to pozwolą przeżyć np. 

firmom z branży telekomuni-
kacyjnej. Zwrócił Pan uwagę 
na inny ważny problem. Przez 
ograniczenia covidowe często 
decyzjami na niskim szczeblu 
utrudnia się prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej – zarząd-
ca budynku nie wpuści ekipy 
serwisowej, naczelnik więzienia 
nie zwolni więźniów do pracy, 
urząd sparaliżowany przez pracę 
zdalną nie wyda niezbędnej 
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do kontynuowania inwestycji 
decyzji. Interweniujemy, gdy 
dostajemy takie sygnały, więc 
bardzo proszę o kontakt w tego 
typu sprawach.

Z uwagą śledzimy zmiany 
w prawie i z punktu widzenia 
KIKE wciąż mogłoby być lepiej. 
Konstytucja biznesu wskazuje 
kierunek: zmniejszenie obo-
wiązków obciążających MŚP. 
Widzi Pan, że nie działa to tak, 
jak powinno, w regulacjach 
rynku telekomunikacyjnego?
Należy podkreślić, że Konsty-
tucja Biznesu to wciąż sto-
sunkowo młody akt prawny. 
My swoją działalnością staramy 
się przypominać, że on istnie-
je i należy go traktować serio, 
ale – jak wiadomo – w prakty-
ce bywa różnie. Stąd też nasz 
pomysł „Dziesiątki Rzecznika 
MŚP”. Jednym z punktów jest 
w nim zniesienie większości 
obowiązków sprawozdawczych 
dla mikrofirm. W branży tele-
komunikacyjnej te obciążenia 
są aż nadto widoczne, choćby 
ostatnie przepisy nakazujące 
przesłanie informacji o abo-
nentach w związku ze spisem 
powszechnym. Nakładane 
obowiązki na przedsiębiorców 
powinny być zgodne z zasadą 
proporcjonalności.
 
Czy uważa pan, że kierunki 
działania prezesów Urzędu 

Z przedstawicielami 
UKE widzimy się 
czasem na sali 
sądowej

Komunikacji Elektronicznej 
w zakresie obowiązków ma-
łych i średnich operatorów, 
szczególnie w zakresie kontroli 
i kar, są zgodne z duchem Kon-
stytucji Biznesu? Czy widzi 
Pan możliwość współpracy 
z UKE w zakresie rozwiązywa-
nia podobnych problemów?
Z przedstawicielami UKE widzi-
my się czasem tam, gdzie byśmy 
się woleli nie widzieć, czyli 
na sali sądowej. Nawet z pewny-
mi sukcesami, bo udało nam się 
na przykład uchylić przed WSA 
negatywną dla przedsiębiorcy 
decyzję tego organu. Uznał 
on bowiem drukarnię za ope-
ratora pocztowego. Decyzja 
była efektem kontroli drukar-

ni przez UKE po podpisaniu 
przez przedsiębiorcę umowy 
ze spółdzielnią mieszkaniową 
na wydrukowanie i dostarcze-
nie lokatorom książeczek opłat 
mieszkaniowych. Prezes UKE 
uznał, że książeczka opłat z na-
niesionym adresem i persona-
liami lokatora stanowi przesyłkę 
pocztową w rozumieniu art. 
3 pkt 21 ustawy prawo poczto-
we. W związku z tym dostarcze-
nie wydrukowanych książeczek 
lokatorom przez drukarnię jest 
świadczeniem przez nią usług 
pocztowych. WSA w Warszawie 
przychylił się do naszej interpre-
tacji, że o realizowaniu usługi 
pocztowej nie może być w tym 
przypadku mowy. Jesteśmy 

jednak otwarci na konstruktyw-
ny dialog z UKE, jak z każdym 
organem państwowym.

A może rynek telekomunika-
cyjny wciąż nie jest postrzega-
ny przez organy państwa jako 
rynek MŚP, tylko jako rynek 
dużych graczy?
Czasami postrzeganie urzęd-
ników zmienia się wolniej niż 
realne zmiany na rynku. W te-
lekomunikacji na przestrzeni 
ostatnich lat pojawiła się duża 
dekoncentracja, pojawiło się 
wiele mniejszych podmiotów 
z sektora MŚP, a często wyobra-
żenie o tej branży jest takie, 
że to wciąż jedynie kilku dużych 
graczy. Choć akurat UKE 

to doskonale wie, przecież sam 
ten urząd rokrocznie wydaje ra-
porty o stanie rynku, w których 
zwraca się uwagę na ten trend.
Na rynku operatorskim rze-
czywiście działają duże, małe 
i średnie firmy: jakie mechani-
zmy prowadzące do wyważenia 
wzajemnych interesów i zacho-
wania konkurencji może Pan 
podpowiedzieć w takiej sytuacji 
ustawodawcy i administracji?
Jestem za państwem ograniczo-
nym, które nie ingeruje zbytnio 
w codzienne życie gospodarki. 
Musi jednak pilnować ustalo-
nych reguł i konkurencji. Prawo 
musi być równe dla wszyst-
kich i nie może faworyzować 
większych podmiotów. Przede 
wszystkim należy zmiany praw-
ne dostatecznie konsultować 
z całą branżą – także mniejszy-
mi podmiotami. Dlatego tak 
ważne jest zrzeszanie się przed-
siębiorstw, gdy są oni zjednocze-
ni. Ten głos trudniej jest zbaga-
telizować w toku konsultacji. #

Rozmawiał: Marek Nowak
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Problemy z unijną regulacją 
stawek FTR w Polsce

Tekst: TOMASZ BUKOWSKI, 
Kancelaria Prawna Media

Wielkimi krokami zbliża się moment uregulowania w Polsce stawek za 
zakańczanie połączeń telefonicznych w sieciach stacjonarnych odwle-
kany od 2010 roku zarówno przez rynek telekomunikacyjny, jak i przez 
wszystkich prezesów UKE. Zgodnie z art. 75 Europejskiego Kodeksu 
Łączności Elektronicznej Komisja Europejska ma wydać do 21 grudnia 
2020 r. akt delegowany (rozporządzenie) w zakresie pobieranych hur-
towo opłat za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i mobil-
nych na terenie całej Unii. 

Wspomniane roz-
wiązanie to efekt 
ponad 10-letniej 
batalii komi-

sji o zmniejszenie tych opłat 
hurtowych, która rozpoczęła się 
wydaniem zalecenia komisji. 
Regulacja ta wywróci do góry 

nogami cały system obecnych 
rozliczeń międzyoperatorskich 
w Polsce, choć nie każdy sobie 
z tego jeszcze zdaje sprawę.

Stan obecny
W Polsce już od początku 
2007 roku prowadzono prace 
regulacyjne nad stopniowym 
obniżaniem stawek MTR oraz, 
w mniejszym zakresie, stawek 
FTR (Fixed Termination Rate 
– stawki za zakończenie połą-
czeń w sieciach stacjonarnych). 
Na przełomie lat 2013-2014 

ustalono w Polsce maksymal-
ne stawki MTR na poziomie 
4,29 gr za minutę połączenia 
i maksymalne stawki FTR dla 
operatorów alternatywnych 
na poziomie 2,73 gr za minutę 
połączenia (odpowiednik stawki 
FTR w sieci Orange Polska 
SA w okresie taryfikacyjnym 
O1 dla zakończeń połączeń tele-
fonicznych w strefie numeracyj-
nej). Regulacje te, utrzymujące 
się właściwie do dzisiaj, dopro-
wadziły do osiągnięcia wszyst-
kich zakładanych w Zaleceniu 

Komisji celów regulacyjnych 
bez potrzeby dalszego obniżenia 
tych stawek. Mamy najniższe 
w Unii opłaty za połączenia tele-
foniczne, szeroko są stosowane 
oferty no limit dla abonentów, 
a także wystąpił w Polsce naj-
wyższy wskaźnik konkurencji 

wśród przedsiębiorców teleko-
munikacyjnych świadczących 
usługi telefoniczne.

Wysokość stawek FTR i MTR 
oraz harmonogramy zejścia
Jeszcze przed zakończeniem 
prac nad EKŁE Komisja i Body 
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of European Regulators for 
Electronic Communications 
(BEREC) przeprowadziły 
analizy ekonomiczne mające 
ustalić maksymalny poziom 
stawek FTR i MTR. Dla stawek 
FTR ma to być poziom 0,07 eu-
rocenta za minutę połączenia, 
z harmonogramem zejścia do tej 
stawki do 1 stycznia 2022 roku. 

Dla stawek MTR ma to być 
poziom 0,2 eurocenta za minutę 
połączenia z harmonogramem 
zejścia do roku 2023. Uwagę 
zwraca znaczna asymetria sta-
wek FTR/MTR sięgająca docelo-
wo prawie 300%, a w roku 2021 
nawet 600%.
Same stawki FTR i MTR 
co do zasady nie mają dotyczyć 
całego ruchu telefonicznego 
kończącego się w sieciach unij-
nych operatorów, ale połączeń 
telefonicznych inicjowanych 
w Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. W projekcie 
aktu delegowanego sugerowano 
zastosowanie regulowanych 
stawek FTR i MTR również dla 
połączeń z krajów spoza EOG, 
jeśli stosują one symetryczne 
stawki dla operatorów unijnych. 
Należy jednak mieć nadzieję, 

że ta zasada ostatecznie nie 
zostanie wprowadzona, bo spo-
woduje ona poważne skom-
plikowanie systemu rozliczeń 
międzyoperatorskich połączeń 
międzynarodowych, jak również 
będzie stanowić pole do nad-
użyć telekomunikacyjnych 

generujących dalsze straty dla 
unijnych operatorów.
Warto zwrócić uwagę na to, 
że w projekcie aktu delegowane-
go Komisja zastanawia się, czy 
nowe stawki FTR i MTR mają 
również wpływać na rozliczenia 
międzyoperatorskie za usługi 

na numery IN i AUS. Przyjęcie 
takiego rozwiązania wywróciło-
by do góry nogami cały system 
rozliczeń międzyoperatorskich 
tych usług w Polsce – i dlatego 
mam nadzieję, że Prezes UKE 
nie zdecyduje się na jego siłowe 
wprowadzenie w Polsce.

Regulacja 
wywróci do góry 
nogami system 
obecnych rozliczeń 
międzyoperatorskich 
w Polsce
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Zaskakująca jest również pro-
pozycja Komisji, aby w skład 
usługi zakończenia połączeń 
(a więc i jej ceny), wchodziły 
też bliżej nieokreślone udogod-
nienia towarzyszące niezbędne 
do świadczenia zakończenia po-
łączenia telefonicznego. Kwestia 
ta wymaga wyjaśnienia zarówno 
ze strony Komisji, jak i Prezesa 
UKE, gdyż potencjalnie może 
wpłynąć na konieczność zmiany 
wszystkich umów o połączeniu 
sieci oraz oferty ramowej dla 
Orange Polska SA, a także cał-
kowicie zlikwidować motywację 
ekonomiczną dla świadczenia 
usług telefonicznych.

Skutki dla rynku telefonii 
stacjonarnej
Czy polskiemu rynkowi po-
trzeba tej regulacji stawek FTR? 
I czy polski rynek jest gotowy 
na tę unijną regulację stawek 
FTR? Na oba te pytania należy 
odpowiedzieć przecząco. Obniż-
ka stawek FTR jest całkowicie 

niedostosowana do polskiego 
rynku, nie zrealizuje żadnych 
z oficjalnie zakładanych celów 
(poza ujednoliceniem rynku 
unijnego) i spowoduje znaczące 
szkody finansowe.
W Polsce mamy ogromną liczbę 
operatorów lokalnych sieci 
stacjonarnych, którzy więcej 

połączeń zakańczają w swoich 
sieciach, niż wysyłają ruchu 
do sieci innych operatorów. Już 
z tego powodu dla tych opera-
torów nowa regulacja oznacza 
realne straty, których nie będą 
w stanie pokryć inaczej jak pod-
niesieniem cen detalicznych.
Problem ten pogłębi również 

nietypowa struktura rozliczeń 
międzyoperatorskich. Więk-
szość lokalnych operatorów sieci 
stacjonarnych nie ma możliwo-
ści technicznej lub ekonomicz-
nej (a często ich obu) przyłączyć 
się do sieci największego pol-
skiego operatora sieci stacjo-
narnej Orange Polska SA. W tej 

sytuacji korzystają z pośrednic-
twa średnich lub dużych opera-
torów krajowych, tak zwanych 
integratorów usług telefonicz-
nych. Ci integratorzy, oprócz 
własnych usług telefonicznych, 
świadczą na rzecz operatorów 
lokalnych usługi tranzytu połą-
czeń przychodzących i wycho-
dzących, a przede wszystkim za-
pewniają operatorom lokalnym 
wymianę ruchu telefonicznego 
z Orange Polska SA. I tu wy-
stąpi kolejny problem, bo wielu 
z integratorów usług telefonicz-
nych nie ma umów z Orange 
Polska SA na świadczenie usług 
tranzytu połączeń w swoich 

sieciach. Kierowanie ruchu 
telefonicznego z sieci Oran-
ge Polska SA do abonentów 
operatorów lokalnych często 
odbywało się dzięki fikcyjnemu 
użyczeniu integratorom usług 
telefonicznych numeracji abo-
nenckiej operatorów lokalnych. 
W ten sposób integrator usług 

Obniżka stawek FTR 
jest niedostosowana 
do polskiego rynku 
i spowoduje znaczące 
szkody finansowe

Mamy najniższe 
w Unii opłaty 
za połączenia 
telefoniczne
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telefonicznych przyjmuje ruch 
z sieci Orange Polska SA jako 
zakańczane teoretycznie w jego 
sieci, podczas gdy faktycznie 
tranzytuje go do docelowej sieci 
operatora lokalnego. Z tego 
jednak powodu taki integrator 
usług telefonicznych nie miał 
prawa pobierać od Orange Pol-
ska SA opłat za tę usługę tran-
zytową. W efekcie tego opłata 
tranzytowa jest płacona przez 
operatora lokalnego ze staw-
ki za zakończenie połączenia 
w jego sieci. Ta możliwość 
jednak ulegnie znacznemu ogra-
niczeniu po wprowadzeniu unij-
nych stawek FTR, które będą 

niższe niż komercyjne opłaty 
tranzytowe (obecnie stawka 
FTR jest 2-4-krotnie wyższa niż 
opłata za tranzyt).
Ogromne straty polscy ope-
ratorzy sieci stacjonarnych 

poniosą także na rozliczeniach 
z operatorami sieci mobilnych. 
Obecnie asymetria tych rozli-
czeń wynosi ok 64% (przecięt-
na stawka FTR stanowi 64% 
stawki MTR). Unijna regulacja 
spowoduje wzrost tej asymetrii 
do poziomu 600% w roku 2021 
i 300% w roku 2023. Obecnie 
operatorzy stacjonarni wyso-
kie koszty zakańczania swoich 
połączeń w sieciach mobilnych 
rekompensowali niewiele niż-
szymi przychodami z ruchu za-
kańczanego w swoich sieciach. 
Po unijnej regulacji operatorzy 
stacjonarni będą znacznie 
więcej płacili operatorom mo-
bilnym niż sami będą zarabiać 
na ruchu przychodzącym z sieci 
mobilnych.
Kolejnym problemem będą 
rozliczenia międzynarodowe 
wewnątrzunijne. Wbrew komu-
nikatom Komisji zmniejszenie 
stawek FTR w krajach unijnych 
nie miało bezpośredniego prze-
łożenia na obniżkę opłat pono-
szonych przez polskich opera-
torów za kierowanie połączeń 
do krajów unijnych. Operator 
tranzytujący połączenie mię-
dzynarodowe nie uwzględniał 
bowiem w swoim cenniku 
zmniejszonych stawek FTR czy 
MTR.
Prawdziwym jednak koszma-
rem będą rozliczenia za po-
łączenia międzynarodowe 
spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. Z uwagi na to, 
że regulacja nie obejmie połą-
czeń inicjowanych spoza EOG, 

będą one nadal rozliczane 
po dotychczasowych stawkach 
FTR. W efekcie tego znacząco 
wzrośnie ryzyko fraudów pole-
gających na podmianie numeru 
A abonenta spoza EOG na nu-
mer A abonenta z EOG, aby 
rozliczać taki międzynarodowy 
ruch po niższych, regulowanych 
stawkach FTR.

Obniżka stawek FTR 
a dotychczasowe 
działania UKE
A jak wygląda wykonanie 
obniżki FTR w stosunku 
do dotychczasowych regulacji 
rynku międzyoperatorskiego? 
Tu niestety również widać nie-
dostosowanie unijnej regulacji 
do polskiego środowiska regula-
cyjnego.

Rynek telefonii 
stacjonarnej 
będzie wymagał 
wsparcia w zakresie 
wykrywania 
i zwalczania 
fraudów

Unijne modele liczenia kosztów 
połączeń międzyoperatorskich 
zakładają wymianę ruchu za po-
mocą najnowszych technologii, 
a więc połączeń sieci w trybie 
SIP/IP. Tymczasem w Polsce 
dominuje narzucony przez Pre-
zesa UKE (i do dziś obowiązu-
jący w ofercie ramowej) model 
wymiany ruchu w trybie TDM, 
który jest bardziej kosztowny 
w budowie i eksploatacji. Prezes 
UKE dopiero proceduje odpo-
wiednią zmianę oferty ramowej, 
ale zajmie to jeszcze co najmniej 
kilka miesięcy.
Brakuje także uporządkowania 
statusu Orange Polska SA w re-
lacji z mniejszymi integratorami 
usług telefonicznych. Powinni oni 
bowiem mieć możliwość świad-
czenia w swoich sieciach usługi 
tranzytu połączeń telefonicznych, 
dla ruchu przychodzącego z sieci 
Orange Polska SA. Jednak bez 
interwencji Prezesa UKE inte-
gratorzy usług telefonicznych nie 
będą mieli zabezpieczonych przy-
chodów na świadczonych przez 
siebie usługach tranzytu z sieci 
Orange Polska SA. Po zmianie 
stawek FTR staną zatem przed 
alternatywą przerzucenia strat 
finansowych na operatorów 
lokalnych (a więc abonentów) lub 
zakończenia działalności teleko-
munikacyjnej (a więc odcięcia 
usług abonentom).
Cały rynek telefonii stacjonarnej 
będzie wymagał także wsparcia 

w zakresie wykrywania i zwal-
czania fraudów z podmianą nu-
merów A na numerację A z kra-
jów EOG. Takiego wsparcia 
udzielić może wyłącznie Prezes 
UKE, ale musiałby już teraz 
zacząć prace nad tworzeniem 
odpowiedniego zespołu, który 
pomoże wypracowywać opty-
malne metody wykrywania tego 
fraudu.
Widać więc, że w Polsce nie 
wystarczy proste zmienienie 
stawek FTR w umowach mię-
dzyoperatorskich. Aby można 
mówić o bezpiecznym wdro-

żeniu żądanych przez komisję 
stawek FTR, należy dokonać 
znacznej korekty całego systemu 
współpracy międzyoperatorskiej 
i otoczenia regulacyjnego. Wię-
cej o tych problemach będzie 
można usłyszeć i podyskutować 
na Konferencji KIKE.  #

Koszmarem 
będą rozliczenia 
za połączenia 
międzynarodowe 
spoza Europejskiego 
Obszaru 
Gospodarczego

Należy dokonać 
znacznej korekty 
całego systemu 
współpracy 
międzyoperatorskiej 
i otoczenia 
regulacyjnego
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Czy zdajesz sobie sprawę, 
co trzeba będzie sprawozdać?

Tekst: MATEUSZ BOROWIAK, 
Kancelaria Prawna Media

Praktycznie każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny przekazuje Pre-
zesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacje o świadczonych 
usługach i posiadanych sieciach w ramach Systemu Informacji o Infra-
strukturze Szerokopasmowej. Szczegółową formę określa rozporządze-
nie jeszcze z 2014 r.

Od czasu wydania 
wspomnianego 
rozporządzenia rze-
czywistość (zarówno 

technologiczna, jak i prawna) 
uległa jednak ogromnej zmia-

nie. Dodatkowo stoimy przed 
rewolucją w dziedzinie regulacji 
rynku telekomunikacyjnego – 
wejściem w życie ustawy prawo 

telekomunikacji elektronicznej. 
Czy rozporządzenie dot. SIIS 
z 2014 roku oprze się tym zmia-
nom? Oczywiście, że nie – trze-
ba je wręcz napisać od nowa! 
Już teraz UKE i Kancelaria Pre-
miera Rady Ministrów wspie-

rane przez Kancelarię Prawną 
Media prowadzą prace nad pro-
jektem nowego rozporządzenia 
dotyczącego SIIS. Od początku 
było wiadomo, że nie skończy 
się na kosmetycznych popraw-
kach. Wszystko jednak po to, 

aby ułatwić proces zbierania 
danych, a uzyskane w ten 
sposób dane były dobrym 
narzędziem tak dla UKE, jak 
i dla rynku. Szczególną zmia-
ną, która wpłynie na kształt 
rozporządzenia, jest uwzględ-

nienie planów inwestycyjnych 
w procesie zbierania danych. 
Jest to konsekwencja przyjęcia 
nowelizacji do Megaustawy 
z 2019 r, która pokrywa się 
z odpowiednimi zapisami Eu-
ropejskiego Kodeksu Łączności 
Elektronicznej.
To powoduje, że w rozporządze-
niu trzeba będzie zdefiniować, 
czym jest plan inwestycyjny 
i kiedy trzeba o nim poinfor-
mować UKE. Kolejną zmianą, 
która wynika z nowelizacji Me-
gaustawy, będzie konieczność 
uwzględnienia w sprawozdaniu 
informacji o przebiegu nie-
których linii kablowych, które 

Rozporządzenie 
dotyczące SIIS z 2014 
trzeba napisać 
od nowa

BEREC w nowych 
wytycznych 
określa bardzo 
szeroko ramy 
sprawozdawczości
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W rozporządzeniu 
trzeba będzie 
zdefiniować, 
czym jest plan 
inwestycyjny 
i kiedy trzeba o nim 
poinformować UKE

Akty prawne:
• Rozporządzenie Ministra 

Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 24 lutego 2014 r. 
w sprawie inwentaryza-
cji infrastruktury i usług 
telekomunikacyjnych 
(Dz.U. 2014 poz. 276).

• Ustawa prawo komunikacji 
elektronicznej oraz ustawa 
wprowadzająca ustawę 
prawo komunikacji elektro-
nicznej obecnie są na etapie 
projektu.

• Rozporządzenie Ministra Cy-
fryzacji w sprawie inwenta-
ryzacji infrastruktury i usług 
telekomunikacyjnych oraz 
świadczenie usług szkolenio-
wych (Zamówienie numer 
BA.WZP.26.17.2020).

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 
2019 r. o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2019. 1815).

• Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1972 z dnia 11 grud-
nia 2018 r. ustanawiająca 
Europejski Kodeks Łączności 
Elektronicznej.

System Informacyjny o Infra-
strukturze Szerokopasmowej 
(SIIS) – to system teleinforma-
tyczny służący do gromadzenia, 
przetwarzania, prezentowania 
i udostępniania informacji 
o infrastrukturze telekomuni-
kacyjnej, publicznych sieciach 
telekomunikacyjnych oraz 
budynkach umożliwiających 
kolokację.  System SIIS jest 
realizowany w ramach Projektu 
System Informacyjny o infra-
strukturze szerokopasmowej 
i portal Polska Szerokopasmo-
wa (SIPS). Projekt jest realizo-
wany przez Instytut Łączności – 
Państwowy Instytut Badawczy, 
Urząd Komunikacji Elektronicz-
nej oraz Ministerstwo Admini-
stracji i Cyfryzacji ze środków 
7. osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007–2013. 
Celem Projektu jest utworzenie 
systemu teleinformacyjnego, 
zapewniającego wsparcie 
administracji rządowej i samo-
rządowej w zarządzaniu oraz 
koordynacji projektów doty-
czących budowy infrastruktury 
szerokopasmowej na obszarach 
wymagających interwencji. 

nach w prawie polskim i unij-
nym. W tworzeniu nowego 
rozporządzenia trzeba będzie 
wziąć pod uwagę też dokumenty 
BEREC (Body of European Re-
gulators for Electronic Commu-
nications), które sugerują nowe 
podejście do sprawozdawczości. 
BEREC w swoich nowych wy-
tycznych określa bardzo szeroko 
nowe ramy sprawozdawczości. 
Zawarto w nich przykładowo 
zalecenie dot. podwyższenia 
wartości progów prędkości 
świadczonych usług, w tym pro-
gu równego lub wyższego niż 

1 Gbit/s. W treści wytycznych 
zawarto także nowy sposób 
określania zasięgu sieci zarówno 
mobilnych, jak i stacjonarnych. 
W przypadku sieci stacjonar-
nych określenie budynku jako 
objętego zasięgiem sieci opera-
tora oznacza, że można do niego 
doprowadzić szerokopasmową 
usługę m.in. bez ponoszenia 
typowej opłaty przyłączeniowej.
Wszystkich uczestników kon-
gresu, którzy przed wydaniem 
rozporządzenia chcą się dowie-
dzieć, na co powinni się przygo-
towywać do przyszłych okresów 

sprawozdawczych w ramach 
SIIS, zapraszamy na spotkanie 
„Prawo komunikacji elektro-
nicznej pod lupą”.  #

umożliwiają szerokopasmowy 
dostęp do Internetu.
Prace nad rozporządzeniem nie 
będą bazować tylko na zmia-
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E-Privacy – nielichy dodatek
do PKE i RODO

Tekst: MACIEJ JANKOWSKI, 
adwokat, Kancelaria Prawna Media

Na szczeblu unijnym trwają prace nad projektem unijnego Rozporzą-
dzenia e-Privacy. Rozporządzenie to regulować będzie ochronę i prze-
twarzanie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną oraz ogólne 
zagadnienia ochrony prywatności przy korzystaniu z usług telekomuni-
kacyjnych. 

Obecnie wspomniane 
zagadnienia te regu-
lowane są dyrektywą 
e-privacy z 2002 r. 

(ostatnie zmiany w 2009 r.), 
wdrożoną do polskich przepi-
sów prawem telekomunikacyj-
nym. Nowe e-Privacy ma być 
„rozporządzeniem”, co oznacza, 
że gdy już wejdzie w życie to za-
stąpi przygotowywane obecnie 
prawo komunikacji elektronicz-
nej bez potrzeby uchwalania 
polskich przepisów.

Co będzie obejmować e-Privacy?
Planowane regulacje mają obej-
mować:
1) ochronę i przetwarzanie 

treści komunikatów (rozmów, 
wiadomości);

2) ochronę i przetwarzanie da-
nych bilingowych (dane trans-
misyjne, tzw. „metadane”);

3) zasady zbierania i wykorzy-
stywania danych z urządzeń 
końcowych (dane o lokaliza-
cji, pliki cookies);

4) prowadzenie marketingu bez-
pośredniego (w szczególności 
telemarketingu, wysyłki maili 
lub SMS reklamowych).

Jak widać, planowane przepisy 
doregulują niezwykle istotne dla 
wszystkich telekomów zagad-
nienia. Stąd warto przyjrzeć 
się założeniom tych regulacji 
oraz obecnej wersji projektu. 
W artykule tym pominę szereg 
technicznych kwestii, skupiając 

się na kilku wybranych zagad-
nieniach nowych regulacji.

Kto będzie podlegał 
przepisom e-Privacy?
Rozporządzenie e-Privacy, 
w porównaniu do obecnej 
dyrektywy, rozszerzy zastoso-
wanie przepisów o tajemnicy 
telekomunikacyjnej na część 
dostawców OTT, w szczególno-
ści dostawców komunikatorów 
(np. WhatsApp, Messenger) 
oraz poczty elektronicznej. Jest 
zgodne z projektem PKE, który 
również uwzględnia zmianę 
w rozumieniu pojęcia przed-
siębiorcy telekomunikacyjnego 
(czy też „przedsiębiorcy komu-

nikacji elektronicznej” według 
nowego nazewnictwa). Część 
pozostałych przepisów będzie 
natomiast miała charakter „po-
wszechny”.
Przede wszystkim, przepisy 
o zbieraniu danych z urządzeń 
końcowych oraz o prowadzeniu 
e-marketingu znajdą zastosowa-
nie do wszystkich przedsiębior-
ców, którzy z tego typu narzędzi 
zdecydują się skorzystać.

Metadane a e-Privacy
– dalsza dyskryminacja 
telekomów?
Jedną ze szczególnych kategorii 
danych regulowanych rozpo-
rządzeniem są tzw. „metadane”. 

Pojęcie to obejmuje dane wy-
twarzane „przy okazji” zapew-
nienia komunikacji. W ich skład 
wchodzą takie informacje jak:
– dane o lokalizacji urządzeń 

korzystających z usługi,
– dane o dacie i czasie trwania 

połączenia itp.
W pojęcie to wpisuje się obecnie 
stosowana w prawie telekomu-
nikacyjnym kategoria „danych 
transmisyjnych”. E-Privacy 
określać ma w sposób szczegól-
ny sytuacje, gdy przetwarzanie 
tych danych będzie możliwe. 
Szczególnie dyskutowane jest 
przy tym wprowadzenie moż-
liwości przetwarzania metada-
nych w oparciu o uzasadniony 
interes przedsiębiorców, czyli 
np. w celach marketingowych. 
Rozwiązanie takie zawarto 
we wcześniejszych wersjach 
projektu, a obecnie z niego 
zrezygnowano. Nie ma jednak 
powodu, aby uznawać sprawę 
za rozstrzygniętą i możliwe, 
że temat ten wróci do dalszych 
dyskusji. W przypadku wpro-
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wadzenia przesłanki przetwa-
rzania metadanych w oparciu 
o uzasadniony interes, telekomy 
uzyskałyby jasną podstawę 
prawną analizowania danych 
o wykonanych na rzecz swoich 
abonentów usługach np., w celu 
dostarczania im spersonalizo-
wanych ofert. Tym samym, sy-
tuacja branży telekomunikacyj-
nej wyrównałaby się względem 
innych branż, które takie działa-
nia mogą realizować w oparciu 
o podstawy zawarte w RODO. 
W tym zakresie z pewnością 
warto śledzić doniesienia z prac 
nad Rozporządzeniem.

Czy będzie możliwe 
prowadzenie badań 
oglądalności na danych RPD 
bez zgody użytkowników?
Znaczącą zmianę należy odno-
tować w zakresie możliwości 
pobierania danych z urządzeń
końcowych użytkowników. 
Obecny projekt proponuje ująć 
dostęp do danych na urządzeniu 
w przypadku prowadzenia ba-
dań oglądalności przez nadaw-
ców TV. Jest to bardzo istotna 
zmiana. Co prawda, przepisy 
o pobieraniu danych z urządzeń 
końcowych zazwyczaj kojarzone 
są z plikami cookies, jednakże 
takim samym działaniem jest 
zbieranie danych RPD z de-
kodera TV w celu ustalenia 
oglądalności poszczególnych 
programów TV. Dziś, możliwość 

zbierania takich danych bez 
odrębnej zgody użytkownika 
wydaje się co najmniej bardzo 
wątpliwa, a to ze względu na 
treść art. 173 prawa telekomuni-
kacyjnego. Przepis ten, regulując 
kiedy i jakie dane można po-
bierać z urządzeń końcowych, 
wskazuje na niezbędność tych 
danych do wykonania usługi lub 
transmisji komunikatu, bądź 
stosowną zgodę użytkownika. 
Dodanie nowej przesłanki
prowadzenia badań oglądalno-
ści uprości interpretację przepi-
sów w tym zakresie.

E-marketing. Opt-out 
zamiast opt-in?
Istotną zmianą dla przedstawi-
cieli wszystkich branż może być 
projektowane częściowe złago-
dzenie wymogów prowadzenia 
marketingu bezpośredniego, 

przez co rozumieć należy kon-
takt telefoniczny, indywidualne 
wiadomości tekstowe (SMS lub 
MMS) lub pocztę elektroniczną. 
Z projektu wynika, że marketing 
bezpośredni z udziałem telefonu 
lub Internetu będzie mógł być 
prowadzony względem własnych 
klientów o ile nie złożą sprzeci-
wu na takie działanie (opt-out). 
Jest to duża zmiana względem 
obecnych polskich przepisów, 
które zakładają, że przedsiębior-
ca powinien uzyskać uprzednią 
zgodę na taki kontakt marketin-
gowy, nawet od własnego klienta 
(opt-in). Do tej pory, możliwość 
prowadzenia marketingu bezpo-
średniego na odległość z wyko-
rzystaniem mechanizmu opt-out 
także była dopuszczalna (ale nie 
wymagana) przez dyrektywę 
z 2002 r. Pomimo tego jednak 
w wielu krajach, w tym w Polsce, 

nie zdecydowano się na takie 
racjonalne podejście. Po wejściu 
w życie e-Privacy, rozwiązanie to 
zostanie wprowadzone niezależ-
nie od woli polskiego ustawo-
dawcy. Państwa członkowskie 
będą mogły jedynie wprowadzić 
ograniczenie czasu, w którym 
zdalny, bezpośredni kontakt 
marketingowy będzie możliwy 
bez zgody odbiorcy (np. 1 rok 
od uzyskania danych).
Dodatkowo, warto zauważyć, 
że możliwe jest wprowadzenie 
dalszych zmian w zakresie
marketingu. Przykładowo, 
zakłada się ustalenie w planie 
numeracji specjalnego prefixu 
dla numerów wykorzystywa-
nych do telemarketingu, tak 
aby użytkownik jeszcze przed 
odebraniem telefonu wiedział, 
że rozmowa będzie miała cha-
rakter marketingowy. Zmiany 

tego typu z pewnością będą 
miały ogromny wpływ na pro-
wadzenie telemarketingu, a za-
tem powinny być szczególnie 
śledzone przez przedsiębiorców 
kładących szczególny nacisk 
na ten aspekt działalności. 
Prace nad Rozporządzeniem 
e-Privacy znajdują się jeszcze 
na etapie opracowywania pro-
jektu, a zatem upłynie jeszcze 
trochę czasu zanim poznamy 
ich ostateczny kształt, a tym 
bardziej zanim wejdą one w ży-
cie. Doświadczenie z prac nad 
poprzednią wersją projektu po-
kazuje, że uchwalenie tego aktu 
w 2021 r. będzie dużym wyzwa-
niem dla europejskiej legislacji, 
zwłaszcza że pierwotnie e-Pri-
vacy miało zacząć obowiązywać 
równolegle z RODO (a więc 
ponad 2 lata temu). Warto 
jednak śledzić prace w tym 
przedmiocie, bowiem ich wynik 
z pewnością wpłynie na szereg 
procesów przetwarzania danych, 
a takie rozwiązania jak specjal-
ne prefiksy dla telemarketerów 
mogą zupełnie zmienić podej-
ście do bezpośredniej sprzedaży.
Zapraszamy na prelekcję „E-pri-
vacy – wyzwanie dla sektora 
komunikacji elektronicznej” 
Agnieszki Chruszcz (Głównego 
specjalisty w Departamencie Te-
lekomunikacji KPRM) podczas 
dnia pt. „Prawo komunikacji 
elektronicznej pod lupą” (wtorek 
1 grudnia o godzinie 12:45). #
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Proces tymczasowy 
komunikacji pomiędzy ISP
przy realizacji prawa abonenta do zachowania ciągłości 
świadczenia usługi dostępu do Internetu

13 listopada 2020 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował 
oficjalną tymczasową procedurę wymiany komunikatów między opera-
torami w sprawie zapewnienia abonentowi ciągłości świadczenia usług 
przy zmianie dostawcy.

Od 21 grudnia 
2020 roku abo-
nenci będą mogli 
przenieść usługę 

dostępu do Internetu do in-

nego dostawcy, jednocześnie 
wnioskując o zachowanie cią-
głości jej świadczenia – będzie 
to procedura analogiczna jak 
w przypadku przeniesienia 
numeru telefonu. Prawo takie 
abonentom przyznaje Europej-
ski Kodeks Łączności Elektro 
nicznej (EKŁE). Wyjaśnia-
my, jak wygląda procedura, 
która będzie obowiązywać 
operatorów od 21 grudnia 

i na co uważać w przypadku 
nietypowych sytuacji.

Krok 1 – Wniosek
Abonent, który jest zaintere-
sowany przeniesieniem usługi 
do nowego dostawcy (Biorcy), 
musi złożyć wniosek o zachowa-
nie ciągłości świadczenia usługi 
w związku ze zmianą dostawcy 
usługi dostępu do Internetu 
(dalej jako Wniosek), oczywiście 

przy założeniu, że Biorca będzie 
w stanie świadczyć abonento-
wi usługę, oraz że zachowanie 
ciągłości jest technicznie moż-
liwe. Wniosek ma być wypeł-
niany przez Biorcę. Zawartość 
Wniosku jest dość intuicyjna. 

Mianowicie Biorca musi wpro-
wadzić informacje takie jak data 
złożenia Wniosku, podstawowe 
dane identyfikujące abonenta 
czy najwcześniejsza możliwa 
data instalacji usługi. Szczegó-
łowy zakres danych, które mają 

Tekst: ANNA SZURA, 
ItB Legal
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się znaleźć we Wniosku, UKE 
przedstawił w procedurze.

Krok 2 – dostarczenie kopii 
Wniosku do Dawcy
W ciągu 21 dni od złożenia 
Wniosku przez abonenta u Bior-
cy kopia jego Wniosku musi 
zostać dostarczona Dawcy (czy 
to przez abonenta samodzielnie, 
czy to przez Biorcę jako jego 
pełnomocnika). Zdaniem UKE 
złożenie Wniosku u Dawcy 
ma być równoznaczne z wypo-
wiedzeniem umowy, przy czym 
jednocześnie wypowiedzenie 
musi nastąpić w sposób i for-
mie zgodnej z postanowienia-
mi umowy z Dawcą. Widać, 
że krok ten nie został przez UKE 

przemyślany. Zdaje się, że taka 
procedura będzie wymagać 
w pewnych przypadkach dwóch 
osobnych czynności – osobno 
dostarczenia Dawcy Wniosku 

i osobno złożenia wypowiedze-
nia w określony sposób i prze-
widzianej formie. Przy czym za-
uważyć należy, że ustanowienie 
takich wymogów niejako wykra-
cza poza kompetencje Prezesa 
UKE, który miał określić sposób 
i tryb wymiany komunikatów, 
a nie sposób i tryb rozwiązywa-
nia i zawierania umów (szerzej 
na ten temat poniżej).

Co się stanie, jeśli abonent, 
który nie udzielił Biorcy 
pełnomocnictwa, nie 
dostarczy Dawcy kopii
Wniosku w terminie 21 dni? 
Cóż, w takiej sytuacji należy 
się skontaktować z abonentem 
i ustalić, czy podtrzymuje wolę 
skorzystania ze swojego prawa 
do zachowania ciągłości i jest 
nadal zainteresowany przenie-
sieniem usług. Zgodnie z pro-
cedurą korespondencję inicjuje 
Dawca po otrzymaniu Wniosku 
od abonenta, a umowa z Biorcą 
ma być zawarta dopiero po wy-
mianie przez ISP właściwych ko-
munikatów. W najgorszym wy-
padku brak dostarczenia Dawcy 
Wniosku przez abonenta należy 
uważać za rezygnację z prze-
niesienia usługi z zachowaniem 
ciągłości jej świadczenia.

Krok 3 - kontakt mailowy 
pomiędzy ISP
Gdy Dawca otrzyma kopię 
Wniosku, zobowiązany jest 

do wyznaczenia (zgodnie 
z umową z abonentem) naj-
wcześniejszej możliwej daty roz-
wiązania umowy, która to data 
będzie jednocześnie planowaną 
datą zaprzestania świadczenia 
usług. Co ważne, Dawca nie 
może wskazać daty wcześniej-
szej niż określona przez Biorcę 
jako najwcześniejsza możliwa 
data instalacja usługi. O wyzna-
czonej dacie Dawca poinfor-
muje Biorcę, przesyłając maila 
na adres wskazany we Wnio-
sku, w ciągu 5 dni roboczych 
od otrzymania kopii Wniosku. 
Treść i szablon maila zostały 
przez UKE ustandaryzowane, 
przy czym są to informacje, 
jakie mają być zawarte „w szcze-
gólności” – oznacza to, że oczy-

wiście Dawca może zawrzeć 
dodatkowe informacje, koniecz-
ne dla prawidłowego przebiegu 
procesu przeniesienia usługi.

Krok 4 
– zawarcie przez Biorcę 
umowy z abonentem
Biorca, przed planowaną datą 
zaprzestania świadczenia usług 
przez Dawcę, ma zawrzeć z abo-
nentem umowę i przeprowadzić 
proces dostarczenia usługi (ro-
zumiany jako instalacja usługi 
i jej aktywacja).
Zgodnie z procedurą UKE 
umowa z Biorcą ma być zawarta 
dopiero po otrzymaniu Wnio-
sku przez Dawcę i wyznaczeniu 
przez niego daty rozwiązania 
umowy. Dlaczego UKE ingeruje 

w swobodę kontraktowania i nie 
dopuszcza możliwości zawarcia 
umowy w momencie składania 
Wniosku? Nie wiemy. Zdaje 
się, że UKE w tym zakresie 
wykroczył poza kompetencję 
ustawową. Art. 70 ust. 3 ustawy 
z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw w zakresie 
działań osłonowych w związku 
z rozprzestrzenianiem się wiru-
sa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 875) zobowiązuje Prezesa 
UKE do określenia sposobu 
i trybu wymiany komunikatów, 
a nie sposobu i trybu kontrak-
towania. Naszym zdaniem to, 
w którym momencie może być 
zawarta umowa, nie powinno 
w ogóle być przez UKE wskazy-
wane.

Krok 5 – zmiana dostawcy
Gdy proces dostarczenia usługi 
zostanie skutecznie przeprowa-
dzony, Biorca ma obowiązek
poinformować o tym: a. abo-
nenta – we wskazanej we Wnio-
sku formie; b. Dawcę – odpo-
wiadając na jego wcześniejszą 
korespondencję mailową i wska-
zując datę dostarczenia usługi 
abonentowi.
Dopiero taka wiadomość jest 
dla Dawcy podstawą do za-
przestania świadczenia abo-
nentowi usług. Jeśli Biorca 
prześle korespondencję do go-
dziny 12:00 w dniu roboczym, 
to Dawca powinien zaprzestać 

Wyjaśniamy, 
jak wygląda 
procedura, która 
będzie obowiązywać 
operatorów 
od 21 grudnia
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świadczenia usług jeszcze w tym 
samym dniu.

Ważne!
Nieuruchomienie usług 
przez Biorcę
Jeśli w terminie 30 dni od plano-
wanej daty zaprzestania świad-
czenia usługi dostępu Dawca nie 
otrzyma od Biorcy komunikatu 
(wiadomości mailowej) zawiera-
jącego potwierdzenie skutecznie 
przeprowadzonego procesu 

dostarczenia usługi, Dawca 
ma obowiązek kontynuacji 
świadczenia usługi abonentowi, 
a do rozwiązania umowy nie 
dochodzi. W takim przypadku 
Wniosek uznaje się za anulowa-
ny. Naszym zdaniem założenia 
UKE są obarczone błędem 
polegającym na utożsamieniu 
Wniosku (a więc uprawnienia 
abonenta do zachowania cią-
głości usługi) z umową. Warto 
tu nadmienić, że prawo do za-
chowania ciągłości świadczenia 

usługi jest uprawnieniem abo-
nenta, a nie jego obowiązkiem 
i musi zostać odróżnione od sa-
mego zawarcia umowy. Wniosek 
i umowa mogą być realizowane 
niezależnie od siebie. Abonent 
może być nadal zainteresowany 
przeniesieniem usługi, nawet 
jeśli zrezygnuje z uprawnienia 
do zachowania jej ciągłości. 
Z przepisów prawa telekomuni-
kacyjnego nie wynika, żeby rezy-
gnacja z tego uprawnienia miała 
być równoznaczna z cofnięciem 

Procedura UKE nie 
jest idealna i należy 
spodziewać się, 
że będą wystąpować 
sytuacje nietypowe

wypowiedzenia umowy i z od-
stąpieniem od umowy z Bior-
cą. Przeczą temu także zasady 
wynikające z kodeksu cywilnego. 
W opisanej przez UKE sytuacji 
(tj. w razie nieuruchomienia 
usługi w ciągu 30 dni) abonen-
ta zasadniczo wiąże umowa 
o świadczenie usług z Biorcą, 
a umowę z Dawcą uważa się 
za rozwiązaną. 
Skoro zgodnie z założeniem 
UKE Wniosek ma być w takiej 
sytuacji uznany za anulowany, 

to znaczy że abonent zrezygno-
wał ze swojego prawa do zacho-
wania ciągłości usługi. Dawca 
powinien móc w takiej sytuacji 
zakończyć świadczenie usług, 
ponieważ nastąpiło rozwiązanie 
umowy, chyba że abonent sam 
oświadczy, że chce tę umowę 
kontynuować, jednocześnie 
rozwiązując umowę z Biorcą.
Powyższa konstrukcja jest 
naszym zdaniem wadliwa 
jeszcze z innego względu – jest 
sprzeczna z prawem teleko-

munikacyjnym. Art. 72a ust. 
3 PT mówi o tym, że Dawca jest 
obowiązany świadczyć usługę 
do czasu uzgodnionego przez 
nowego dostawcę usług dostępu 
do sieci internetowej z abo-
nentem terminu aktywacji tej 
usługi, a nie terminu faktyczne-
go uruchomienia usług. Zdaje 
się, że również i w tym zakresie 
UKE wykroczył ponad swoje 
kompetencje.

Rezygnacja 
przez abonenta 
z uprawnienia
Należy mieć również na uwa-
dze, że abonent może w każdej 
chwili zrezygnować ze swojego
uprawnienia. Oświadczenie 
takie może być złożone której-
kolwiek ze stron procesu – tak 
Biorcy, jak i Dawcy. Wów-
czas ISP, który otrzymał takie 
oświadczenie, zobowiązany jest 
przesłać informację o anulowa-
niu drugiej stronie procesu.
Procedura UKE nie jest idealna. 
W przypadku wszelkich atypo-
wych sytuacji, szczególnie jeśli 
ma dojść do anulowania Wnio-
sku, ISP uczestniczący w proce-
sie powinni zachować czujność, 
dopytywać abonenta, jaka jest 
jego wola i rzetelnie informować 
się o przebiegu procesu.
Pomimo nieścisłości nale-
ży zapoznać się z procedurą 
i od 21 grudnia 2020 roku 
ją stosować.  #
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OPTIX AirTube. 
Uniwersalne rozwiązanie 
z kategorii kabli klienckich 
FTTX

W związku ze stałą rozbudową infrastruktu-
ry sieci światłowodowych w Polsce oraz roz-
wijającym się rynkiem telekomunikacyjnym 
wzrasta zapotrzebowanie na uniwersalne roz-
wiązania – między innymi przyłączy klienc-
kich, takich jak kable o zmniejszonej średnicy 
z małą liczbą włókien. Ze względu na infra-
strukturę mieszkalną w Polsce takie rozwią-
zania stale zyskują na popularności.

Odpowiedź XBEST.pl
Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom rozwijającego się ryn-
ku, XBEST.pl ma przyjemność 
przedstawić nowość w swojej 
ofercie – OPTIX AirTube! Jest 
to nowy rodzaj kabla światłowo-
dowego jednomodowego z ka-
tegorii kabli klienckich FTTX 
w ofercie XBEST.pl. Światłowód 
charakteryzuje się lekką kon-
strukcją o niewielkiej średnicy, 
nadaje się zarówno do pod-
wieszania, jak i umieszczenia 
w kanalizacji teletechnicznej.

Konstrukcja
Konstrukcja kabla AirTube jest 
bardzo podobna do cieszącego 
się niezwykłą popularnością 
oraz zaufaniem klientów kabla 
AirFlow. Płaszcz kabla wyko-
nany jest z wysokiej jakości 

naprężenia mechaniczne oraz 
te związane ze zmianą tempe-
ratury.
Zasadniczym czynnikiem, poza 
materiałem powłoki zewnętrz-
nej, odróżniającym go od kabla 
AirFlow, jest tubowa konstruk-
cja Optix AirTube. Centralna 
tuba wypełniona żelem hydro-
fobowym stanowi obok włókien 
przeciwwilgociowych zabez-
pieczenie przed szkodliwym 
działaniem wody oraz przyczy-
nia się do usztywnienia całej 
konstrukcji, czyniąc go kablem 
uniwersalnym.
Medium transmisyjnym jest 
jednomodowe włókno świa-

polietylenu zapewniającego 
odporność na szkodliwe dzia-
łanie warunków atmosferycz-
nych oraz promieniowania 
UV. Podstawowym elementem 
wzmacniającym kabel AirTube 
są włókna aramidowe, które 
jako materiał nierozciągliwy 
sprawiają, że jest on niezwykle 
odporny na wszelkiego rodzaju 
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tłowodowe w standardzie 
G.657A2 w kolorowej powło-
ce 0,25 mm, które umożliwia 
stosowanie małego promienia 
gięcia (do 7,5 mm), co znacznie 
ułatwia przeprowadzenie insta-
lacji. Zastosowane włókno jest 
w pełni kompatybilne z innymi 
standardami włókien optycz-
nych, np.: G.652D, G.657B3, 
co umożliwia rozbudowę istnie-
jącej sieci. 
Wszystkie elementy składowe 
kabla OPTIX AirTube tworzą 
uniwersalny światłowód, któ-
rego średnica wynosi zaledwie 
od 3,2 mm (1-4J) do 3,4 mm (6-
12J). Niewielka średnica wpływa 
korzystnie na estetyczne walory 
przeprowadzonej instalacji, jak 
również oszczędza ilość po-
trzebnego miejsca w punktach 
dystrybucyjnych sieci. Dzięki 
podobnej średnicy do kabla 
AirFlow możliwe jest zastoso-
wanie tych samych uchwytów 
odciągów, co eliminuje koniecz-
ność zakupienia dodatkowego 
osprzętu.

Zastosowanie
Poprzez zastosowanie żelu hy-
drofobowego w centralnej tubie 
oraz zastosowanie włókien
przeciwwilgociowych kabel 
AirTube jest rozwiązaniem uni-
wersalnym – do zastosowania 
zarówno w sieciach napowietrz-
nych (przęsła do 50 m), jak 
i w kanalizacji teletechnicznej 

pierwotnej i wtórnej – metoda-
mi pneumatycznymi (wdmu-
chiwanie) oraz mechanicznymi 
(zaciąganie). Maksymalna siła 
naciągu kabla podczas instalacji 
wynosi 600N. Dodatkowym 
atutem światłowodu jest łatwość 
w obróbce, co wpływa pozytyw-
nie na czas realizacji instalacji.
Ponadto, dzięki tubowej kon-
strukcji, kabel jest sztywniej-
szy w porównaniu do Optix 
AirFlow, co przyczynia się 
do sprawniejszego wdmuchi-
wania oraz zaciągania kabla 
w kanalizacji.

Dodatkowe informacje
Podobnie jak w przypadku 
kabla AirFlow, Optix AirTube 
również jest nawinięty na po-
ręcznych, ułatwiających obsłu-
giwanie obrotowych szpulach 
po 1000 metrów, z których 
możliwe jest bezpośrednie od-
wijanie kabla, co stanowi duże 
udogodnienie dla techników 
przy instalacjach w warunkach 
polowych. Całość zapakowa-
na jest w karton. Na życzenie 
klienta istnieje możliwość 
odwinięcia dowolnego od-
cinka kabla. Kabel AirTube 

oferowany jest w wersjach 
1, 2, 4, 6, 8, 12-włóknowych.

Podsumowanie
Światłowód Optix AirTu-
be jest odpowiedzią XBEST.
pl na rosnące potrzeby rynku 
telekomunikacyjnego, a jego 
uniwersalność sprawia, że znaj-
dzie zastosowanie w wielu 
sytuacjach, takich jak przyłącza 
klienckie lub rozbudowa istnie-
jącej sieci.

Pełna oferta produktów marki 
OPTIX dostępna jest na stronie 

internetowej www.XBEST.pl.
Zapraszamy do kontaktu 
z działem handlowym w celu 
uzyskania informacji na temat 
aktualnych cen, dostępności 
kabli OPTIX AirTube oraz ich 
wariantów!

xbest.pl sp. z o.o. sp.k
Siedziba: al. Jerozolimskie 96,
Polska, 00-807 Warszawa

Oddział w Rybniku: 
ul. św. Józefa 141 D
Polska, 44-200 Rybnik
Tel: +48 322 396 000
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Ustawa prawo komunikacji elektronicznej
a rynek telefonii stacjonarnej

Tekst: KRZYSZTOF DZIĘGIELEWSKI, 
dyrektor marketingu LoVo

Proces tworzenia prawa dla warunków świadczenia usług telekomuni-
kacyjnych jest długotrwały i pracochłonny. Mądrości moja, dodaj mi od-
wagi na skomentowanie słów własnych. Zatem śmieję się ze swoich słów 
i nie dlatego, że to nie jest prawda, ale dlatego, że to banał i oczywistość. 
Każdy urzędnik, regulator, prawnik, przedsiębiorca, a nawet użytkow-
nik końcowy usługi, wiedzą, jak potężną pracę trzeba wykonać, aby 
stworzyć dobre prawo.A jednak. Fraza „dobre 

prawo” jest tu klu-
czowa. Banał i oczy-
wistość nabierają 

innego znaczenia w momencie 
szczegółowego zapoznania się 
z nowościami w ustawie prawo 
komunikacji elektronicznej. 
I jak to czasami w tak ogrom-
nych ustawach bywa, mogą 
się znaleźć słabości. I co z tym 
śmiechem? Ustawa, co słuszne 
i zasadne, najnowsze zapisy sku-
pia na użytkowniku końcowym, 
czyli abonencie. Bardzo duży 
nacisk kładzie też na bezpie-
czeństwo, jakość usług, obsługę 
klienta i jego prawa. Uszczegó-
ławia i doprecyzowuje obowiąz-
ki operatorów. Kierunek jak 
najbardziej prawidłowy. 
Na poparcie moich słów o wiel-
kim nakładzie pracy zacytuję 
byłą sekretarz stanu Wandę 

Buk: „EKŁE zawiera cały pakiet 
przepisów kompleksowo regu-
lujących sektor łączności elek-
tronicznej w Unii Europejskiej 
i zastępuje aż cztery dotychczas 
obowiązujące dyrektywy łącz-
ności elektronicznej – ramową, 
dostępową, o usłudze powszech-
nej oraz o zezwoleniach. Dlatego 
nasz projekt też jest komplekso-
wy. Nowe prawo komunikacji 
elektronicznej będzie komplek-
sowo regulować m.in. kwestie 
wykonywania działalności 
polegającej na świadczeniu usług 
komunikacji elektronicznej, 
regulowania rynków komunika-
cji elektronicznej, zapewniania 
dostępu, warunki gospodarowa-

nia częstotliwościami, zasobami 
orbitalnymi oraz zasobami 
numeracji, a także prawa i obo-
wiązki użytkowników, zasady 

przetwarzania danych telekomu-
nikacyjnych i ochrony tajemnicy 
komunikacji elektronicznej. 
Dotychczas te kwestie były 

regulowane w ustawie z 16 lipca 
2004 r. - Przygotowanie całkiem 
nowej ustawy jest ogromnym 
przedsięwzięciem legislacyj-
nym – nowe prawo komunikacji 
elektronicznej zawiera rozległe, 
systemowe zmiany merytorycz-
ne, zarówno te wynikające bez-
pośrednio z EKŁE, jak i z kra-
jowego przeglądu przepisów, 
ale także niezmienione przepisy 
prawa telekomunikacyjnego, 

w uporządkowanej i usystema-
tyzowanej formie. To projekt 
odpowiadający na potrzeby 
dzisiejszych czasów”.

Abonent jest 
absolutnie 
najważniejszy 
w całym 
projekcie usług 
telekomunikacyjnych 
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Prawo
prokonsumenckie
Skoro jest tak dobrze, to dlacze-
go wspominam o słabościach? 
Dostosowanie prawa do zmie-
niających się okoliczności oraz 

rozwoju technologii wymagało 
aktualizacji i rozbudowy. To, 
że beneficjentem nowych zapi-
sów będzie abonent, to kierunek 
dobry. Dobry w idei, ale czy tak 
będzie w praktyce?

Podczas tworzenia tak ogrom-
nych zmian ustawowych 
na etapie koncepcji i określania 
celów powinny być opracowane 
założenia do ustawy. Trudno 
jest mi stwierdzić, czy były. Za-
mieszczony obok graf pokazuje, 
że właśnie trwają. Organizacje 
zrzeszające operatorów teleko-
munikacyjnych zostały zapro-
szone do jej komentowania, ale 
chyba nie na tym etapie, na któ-
rym powinny być zaproszone. 
Operator telekomunikacyjny 
w swojej działalności powinien 
także otrzymywać wsparcie. Dla 
abonenta konkurencyjność jest 
kluczem. Kluczem jest rynek re-
gulujący ceny. To klienci swoimi 
„migracjami” lub „lojalnością” 
powinni sygnalizować rynkowi 
poziom i jakość usług i cen. 
Abonent jest absolutnie najważ-
niejszy w całym projekcie usług 
telekomunikacyjnych. Powód 
jest też oczywisty, ponieważ 
płaci abonament i kupuje usługi 
dodatkowe. Co się wydarzy, gdy 
„zbiór” tworzony przez abonen-
tów, usługi, operatorów zostanie 
powiększony o regulatora i jego 
rola zdominuje „zbiór”? Poniżej 
zwracam uwagę czytelników 
na zapisy związane z kosztami, 
cenami, warunkami, karami.

Prawo prokonsumenckie, 
ale nie prokonkurencyjne
Prawo prokonsumenckie może 
być także prokonkurencyjne. 

To proponowane niestety
prokonkurencyjnym nie jest. 
W tym miejscu trzeba użyć 
mocnego słowa: REMONOPO-
LIZACJA.

Efektem rosnących wymo-
gów oraz wpływu regulatorów 
na wysokość cen jest spadek 
efektywności biznesów operator-
skich. Trzeba wydać więcej dla 
bezpieczeństwa i dobra abonen-
ta, co podnosi koszty operatora, 
oraz trzeba taniej sprzedawać 
usługi dla abonenta, co obniża 
marżę operatora. Mali i średni 
operatorzy w ostatnim dwudzie-
stoleciu stali się na rynku opera-
torskim solą konkurencyjności. 
Walcząc z wielkimi operatorami 
oraz walcząc z nowymi techno-
logiami, mali i średni operatorzy 
musieli być lepsi jakościowo, 
tańsi, lokalnie rozpoznawalni. 
Tak wielki rozwój
ilości małych i średnich ope-
ratorów był możliwy tylko 

dzięki operatywności polskich 
przedsiębiorców. Na rynek, 
marże, jakość mają wpływ nie 
tylko ceny detaliczne, ale także 
rozliczenia i regulacje między-
operatorskie. Jeżeli regulować 
rozliczenia międzyoperatorskie, 
to dla wszystkich tak samo. 
Faworyzowanie jest zwyczajnie 
złe. Dzisiaj z faworyzowaniem 
i nierównymi warunkami bizne-
sowymi mali i średni operatorzy 
borykają się cały czas. Bardzo 
szczegółowo ten wątek opisał 
przedstawiciel Kancelarii Praw-
nej Media Tomasz Bukowski 
na łamach Telko.in pod tytułem 
„Unijna regulacja stawek FTR 
w Polsce – przyczyny i skutki”. 
Dlatego ja ten wątek tylko zasy-
gnalizowałem.
W Europie tylko dwa kraje 
mają konkurencyjność wpisaną 
w DNA rynku telekomunika-

cyjnego. To Polska i Finlandia. 
W pozostałych krajach rynkiem 
rządzą wielcy operatorzy posia-
dający ogromną skalę w swoich 
biznesach. Tak zwanych z pol-

Mali i średni 
operatorzy musieli 
być lepsi jakościowo, 
tańsi, lokalnie 
rozpoznawalni

Regulacje nie powinny 
podcinać skrzydeł 
innowacjom Źr
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Art. 198.
1. Przedsiębiorca komunikacji 
elektronicznej stosuje opłaty 
za zakańczanie połączeń głoso-
wych nie wyższe niż maksymalne 
opłaty za zakańczanie połączenia 
głosowego w stacjonarnych lub 
ruchomych publicznych sieciach 
telekomunikacyjnej zgodne 
z aktem delegowanym wydanym 
przez Komisję Europejską na pod-
stawie art. 75 ust. 1 EKŁE.
2. W przypadku niewydania aktu 
delegowanego na podstawie art. 
75 ust. 1 EKŁE, Prezes UKE może 
nałożyć zgodnie z przesłankami, 
o których mowa w art. 181 ust. 
1 pkt 2 lit. a, w drodze decyzji, 
na przedsiębiorcę komunikacji 
elektronicznej o znaczącej pozy-
cji rynkowej obowiązek stoso-

wania opłaty za zakańczanie 
połączeń głosowych w określonej 
wysokości.
3. Prezes UKE określając opła-
ty, o których mowa w ust. 2, 
uwzględnia:
7) domniemanie, że wszyscy 
przedsiębiorcy komunikacji elek-
tronicznej świadczący usługi
zakańczania połączeń głosowych 
w stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, bez wzglę-
du na ich skalę działalności, 
ponoszą takie same koszty jed-
nostkowe jak efektywnie działa-
jący przedsiębiorca komunikacji 
elektronicznej;
4. Prezes UKE monitoruje 
wysokość opłat za zakańczanie 
połączeń głosowych w stacjonar-
nych lub ruchomych publicznych 

sieciach telekomunikacyjnych 
oraz zapewnia ich zgodność 
z opłatami określonymi w akcie 
delegowanym, o którym mowa 
w ust.1.

Art. 409. 1. Kto:
27) stosuje opłaty za zakańczanie 
połączeń w stacjonarnych lub 
ruchomych publicznych sieciach 
telekomunikacyjnej niezgodne 
z aktem delegowanym wydanym 
przez Komisję Europejską, o któ-
rym mowa w art. 198 ust. 1,
28) stosuje opłaty za zakańczanie 
połączeń w stacjonarnych lub 
ruchomych publicznych sieciach 
telekomunikacyjnej niezgodne 
z decyzją Prezesa UKE, o której 
mowa w art. 198 ust. 2, podlega 
karze pieniężnej.

ska MiŚOT-ów w Europie nie 
ma na porównywalną skalę. Jest 
wielu takich, którzy ten model 
krytykują. Ale nie ich opinie 
są tu najważniejsze. Najważniej-
szy jest abonent, który „głosuje 
swoimi pieniędzmi”.
W Polsce ingerencja regulatora 
w cenniku usług telekomu-
nikacyjnych może spowodo-
wać remonopolizację rynku. 
A to będzie miało skutki związa-
ne z wysokością cen, jakością 
obsługi. Jaką siłę abonencką, re-
klamacyjną ma abonent w sieci 
10 000 abonentów i mniejszych, 

a jaką w sieci miliona abonen-
tów, opisywać nie trzeba.
To, że liczba abonentów usług 
związanych z połączeniami 
stacjonarnymi maleje, jest 
faktem. Operatorzy mobilni 
wygrali konkurencję związaną 
z podbieraniem abonentów 
z jednej technologii do drugiej, 
ze stacjonarnej do mobilnej. Ale 
faktem jest też ogromny rozwój 
wokół numeracji nazywanej 
stacjonarną. Światowi giganci 
rozwijający komunikację zuni-
fikowaną (unified communi-
cations) dają szansę na rozwój. 

Przykładem jest firma Micro-
soft i jest propozycja Microsoft 
Teams. Dzwonienie z Teamsów 
to fakt. Tylko regulacje nie 
powinny podcinać skrzydeł 
innowacjom, wyceniając i tak 
bardzo tanie usługi na jeszcze 
niższym poziomie, szczególnie 
międzyoperatorskim. Pandemia 
pokazała, że usługi stacjonarne 
są ważne. Nie są tak bardzo 
czułe na przeciążenia jak sieci 
mobilne. Ten, kto dzisiaj jest 
skazany tylko na usługi mobil-
ne, te związane z dzwonieniem 
czy dostępem do Internetu, 

Liczba abonentów 
usług związanych 
z połączeniami 
stacjonarnymi
maleje

przekonał się, że rozwiązania 
stacjonarne są ważne, bo stano-
wią alternatywę.
Nigdzie w Europie telefonia sta-
cjonarna nie jest na tak niskim 
poziomie w liczbie abonentów 
jak w Polsce. Ponad 1 mln 
abonentów korzysta jeszcze 
z technologii TDM w telekomu-
nikacji. Usługi głosowe i dzwo-
nienie VoIP przeżywają rozkwit 
jakościowy. Pandemia i model 
pracy zdalnej pokazał, że tech-
nologia połączeń stacjonarnych 
jest potrzebna. Rynek połączeń 
stacjonarnych to według źródeł 
UKE nadal ok. 1,5 mld złotych. 
Fakt, przychody rok do roku 
spadają. Ale nadal są na atrak-
cyjnym poziomie.
Aby operatorzy ISP rozbudowy-
wali swoje sieci o stacjonarne 
usługi głosowe, muszą widzieć 
korzyść. Wielcy konkurenci 
posiadający w swoich sieciach 
wszystkie usługi mają przewagę 
nad małymi i średnimi opera-
torami. Przejmowanie małych 
sieci przez dużych operatorów 
może doprowadzi do zmian. 
Przede wszystkim zmian ceno-
wych. Zmiany w prawie teleko-
munikacyjnym były niezbędne. 
Atencja na abonencie, jego 
bezpieczeństwie, jakości obsłu-
gi, jest niezbędna. Dodawanie 
wątku regulującego ceny na wol-
nym rynku jest zbędne.
Jak powstaną telekomunika-
cyjne monopole, to tak, wtedy 

regulacja cenowa będzie ko-
nieczna. Dzisiaj proponowane 
prawo prokonsumenckie nie 
jest prawem prokonkurencyj-
nym ze względu na regulowa-
nie cen. #
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30.11.2020 r. (poniedziałek) iNET MEETING

8:00 – 10:00  Wystąpienia publiczne dla 
prelegentów (warsztat) Piotr Pytel

10:00 – 10:25 Rozwój iNET Group Grzegorz Szeliga

10:25 – 10:55 Zmiany w przepisach prawa dotyczące 
ISP Michał Latuszewski

10:55 – 11:15  IPTV w pigułce Andrzej Andruszków

11:15 – 11:45
Kiedy będziesz mógł odpuścić bieżące 
zarządzanie w firmie i zająć się innymi 
przedsięwzięciami?

Bernard Fruga

11:45 – 12:15 Obowiązki przedsiębiorców dotyczące 
bezpieczeństwa Dariusz Fudala

12:15 – 12:45 Jak sobie radzić z DDoS... albo nie 
musieć sobie radzić? Sławomir Gryz

12:45 – 13:00
Innowacyjna metoda klasyfikacji 
stron internetowych 
dla systemów filtracji treści – 
B+R, implementacja, efekty

Protecti

13:00 – 14:00 Przerwa / networking / wystawa

14:00 – 14:20 WRIX 2021 Grzegorz Janikowski

14:20 - 14:40 Projekty iNET Group Robert Lis

14:40 - 15:00 OVIGO – nowoczesna telewizja 
z wieloma możliwościami Dawid Szwugier

15:00 - 15:30
Jak przeprowadzić rekrutację 
i wdrożenie nowego pracownika, aby 
od pierwszych dni w pracy generował 
zyski dla firmy?

Piotr Pytel

15:30 - 16:00 Podręcznik przetrwania 
dla ISP Marcin Sławek

16:00 - 16:30
Multigigowa Platforma Usługowa 
od Cambium – niezwykle skuteczna 
podczas pandemii

Sylwester Chojnacki

16:30 - 16:45 Epulegal Adrian Olkis

16:45 - 16:50 Platforma iSIGN i możliwości 
nie tylko do potwierdzania umów

Grzegorz Szeliga, 
Robert Lis

16:50 - 17:00 Co nowego w Metromobile? 
Jak wysłać milion SMS-ów i po co? 

Adam Badowski,
Tomasz Pawłowski 

19:00 – 21:00 
(scena 
plenerowa)

Nie samym Internetem ISP żyje. 
O piwie przy piwie

Paweł Paluchowski
– Piwny Klub

AGENDA WIRTUALNEGO KONGRESU TELEKOMUNIKACYJNEGO 2020
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1.12.2020 r. (wtorek)
Prawo komunikacji elektronicznej pod lupą
Wyłącznym partnerem dnia 
jest Kancelaria Prawna MEDIA 

10:00 – 10:20 Stan prac nad prawem komunikacji 
elektronicznej 

Tomasz Proć 

10:20 – 10:35 Stan prac nad rozporządzeniem ws. SIIS Mateusz Borowiak

10:35 – 10:55 PKE – czy nowe przepisy 
zmienią marketing usług 
oraz oferty telekomów

Maciej Jankowski

10:55 – 11:15  Rzeczywistość operatorów 
i oczekiwania Federacji Konsumentów

Anna Zawadzka, 
Kamil Pluskwa-
Dąbrowski

11:15 – 12:00 Jak się przygotować do zmiany 
dokumentacji abonenckiej

Korina A. Sudół

12:00 – 12:45 Plany regulacyjne rządu w kwestiach 
cyberbezpieczeństwa

Adam Haertle, 
Robert Kośla 

12:45 - 13:00 E-Privacy – wyzwanie dla sektora 
komunikacji elektronicznej

Agnieszka 
Chruszcz

13:00 – 14:00  Przerwa / networking / wystawa

14:00 – 14:15  OTTs – EECC implementation in Europe 
/ PL: OTTs – wdrożenie Europejskiego 
Kodeksu Łączności Elektronicznej 
w Europie 
(wystąpienie w j. angielskim)

Fabian Vevstad

14:15 – 14:45  OTT's regulation in EECC. / OTTs w EKŁE 
(wystąpienie w j. angielskim)

Marcin Cichy, 
Vadim Doronin, 
Michael B. Hazzard, 
Johan Keetelaar 

14:45 – 15:05  Usługa fakturowania/DCB – szanse 
i zagrożenia regulacji w PKE

Jan Jeliński

15:05 – 15:35  Działalność hurtowa pod rządami PKE Jakub Woźny

15:35 – 16:00 Pięć najciekawszych problemów z EKŁE Stanisław Piątek

16:00 – 16:30 Operator vs UKE – kontrole i kary Tomasz Bukowski

2.12.2020 r. (środa)
Jesienna konferencja MEDIAKOM 

10:00 – 11:00  Czy w okresie pandemii 
telekomunikacyjny koszyk klientów 
zmienił swoją zawartość? – debata

Krzysztof 
Kacprowicz, 
Marta Wieterska, 
Paweł Kądziela, 
Piotr Bednarek

11:00 – 11:15 Dane RPD Marcin Grabowski

11:15 – 12:20 Kto powinien sfinansować koszty 
badania oglądalności telewizji? – 
debata

Jerzy Nowicki,
Agnieszka 
Gosiewska, 
Marcin Pery,
Marcin Grabowski,
Jan Frelek

12:20 - 12:40 Pomiar oglądalności z wykorzystaniem 
technologii w standardzie HBBTV 

Mariusz Stecki

12:40 – 13:00 Compliance w firmie 
telekomunikacyjnej 

Anna Gąsecka

13:00 – 14:00  Przerwa / networking / wystawa

14:00 – 15:00  Kto to jest operator kablowy? Krzysztof 
Kacprowicz, 
Anna Gąsecka

15:00 – 16:00 
(sala alfa)

Czy treści telewizyjne dostępne 
w Internecie różnią się od tradycyjnej 
telewizji? 

Anna Gąsecka, 
przedstawiciele 
KRRiT, UKE, 
UOKiK, MKiDN

AGENDA WIRTUALNEGO KONGRESU TELEKOMUNIKACYJNEGO 2020
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3.12.2020 r. (czwartek)
XXVII Konferencja KIKE – dzień pierwszy

10:00 – 10:10 Rozpoczęcie
XXVII Konferencji KIKE 

Zarząd KIKE 

10:10 – 10:15 Wystąpienie prezesa UKE
Jacka Oko 

Jacek Oko

10:15 – 11:45 Zmiany we wzorcach umownych KIKE 
od 21.12.2020 a prawa użytkowników 
końcowych po wejściu w życie PKE

Ewelina Grabiec, 
Kamila Mizera

11:45 – 12:30 Cyberbezpieczeństwo a ISP Łukasz Bazański, 
Anna Szura 

12:30 – 13:00 Cyberbezpieczeństwo 
– panel dyskusyjny z udziałem 
przedstawiciela Huawei

Rafał Jaczyński, Łukasz 
Bazański, Krzysztof 
Kacprowicz 

13:00 – 13:30 XBEST: Alternatywa dla drewna 
i betonu – teletechniczne słupy 
kompozytowe marki PoleComp 

Rafał Jach

13:30 – 13:50 Infradata: Więcej niż CPE 
 – Juniper SRX/NFX 

Edmund Asare

13:50 – 14:05 DIGPRO: Jak zwiększyć wydajność 
i zyski Twojej firmy korzystając 
z oprogramowania dpCom 

Paweł Zarzeczny

14:05 – 14:25 Działania Rzecznika Małych 
i Średnich Przedsiębiorców 
w kontekście problemów 
i wyzwań mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców wynikających 
z aktualnej sytuacji gospodarczej 

Adam Abramowicz 

14:25 – 15:25 Sprawozdawczość 
telekomunikacyjna: stan obecny 
i po wejściu PKE 

Joanna Antczak, 
Dorota Oniszczuk

15:25 – 15:55 Dostęp do infrastruktury 
telekomunikacyjnej wg PKE 
– panel dyskusyjny 

Tomasz Opolski, Karol 
Skupień

15:55 – 16:55 Rozwój sieci 5G u operatorów 
mobilnych a aukcja 5G 
– przydział nowych częstotliwości 
dla ISP

Bartosz Gościak

4.12.2020 r. (piątek)
XXVII Konferencja KIKE – dzień drugi

10:00 – 10:05 Rozpoczęcie drugiego dnia XXVII 
Konferencji KIKE 

Zarząd KIKE 

10:05 – 10:45 Finansowanie inwestycji 
szerokopasmowych od 2021 
roku: Fundusz Szerokopasmowy, 
PO PC 2, plany Komisji Europejskiej 

Eliza Pogorzelska, 
Wojciech Szajnar, 
Dominik Kopera, 
Konrad Baranowski

10:45 – 11:25 Rynek telekomunikacyjny w obliczu 
drugiej fali pandemii – panel 
dyskusyjny

Agnieszka Gładysz, 
Aleksandra 
Kwiatkowska, Krzysztof 
Kacprowicz, Łukasz Dec, 
Piotr Wiąckiewicz

11:25 – 11:55 Wdrożenie nowych stawek FTR Tomasz Bukowski

11:55 – 12:25  Wyzwania związane z wdrożeniem 
nowych stawek FTR

Tomasz Bukowski, 
Krzysztof Dzięgielewski

12:25 – 13:00  Nowe regulacje prawne w zakresie 
sporządzania planów działań 
na wypadek zagrożeń oraz 
minimalnych środków technicznych 
i organizacyjnych, a także metod 
zapobiegania zagrożeniom

Tomasz Bukowski

13:00 – 13:30  Huawei: AI w Rozwiązaniach Sieciowych Arkadiusz Giedrojć 

13:30 – 13:45 DIGPRO: Jak zwiększyć wydajność 
i zyski Twojej firmy korzystając 
z oprogramowania dpCom 

Paweł Zarzeczny 

13:45 – 14:00 Przerwa

14:00 – 14:30 Usługi OTT z punktu widzenia 
konsumenta 

Dorota Oniszczuk

14:30 – 15:10 DAI – zagadnienia związane z budową 
platformy zakupowej i potencjalnych 
modeli biznesowych – panel dyskusyjny

Marcin Grabowski 

15:10 – 16:10 Telewizja a nowe technologie 
– panel dyskusyjny z udziałem 
Tomasza Kołodziejskiego (KRRiT) 

Paweł Paluchowski

16:10 – 16:20 Zakończenie konferencji i kongresu, 
rozdanie nagród

Zarząd KIKE 
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