
Przedmowa

Ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne została uchwalona
w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Trzecie wydanie
komentarza obejmowało stan prawny ze stycznia 2013 r. Uwzględniało
ono gruntowną przebudowę ustawy w następstwie zmian uchwalonych
w listopadzie 2012 r. Nowelizacja ta miała na celu implementację zmian
przyjętych w grudniu 2009 r. w dyrektywach Unii Europejskiej o łączności
elektronicznej (Dz.Urz. UE L Nr 337 z 18.12.2009 r.). Dyrektywy
o łączności elektronicznej nie ulegały od tego czasu istotnym zmianom,
przybywało natomiast rozporządzeń unijnych bezpośrednio stosowanych
w krajowym porządku prawnym. Mimo tego ustawa była wielokrotnie
nowelizowana w wyniku krajowych doświadczeń dotyczących funkcjono-
wania sektora telekomunikacyjnego, zmian dotyczących statusu prawnego
przedsiębiorców, a także w celu uwzględnienia zmian w niektórych
obszarach prawa unijnego, jak np. w zakresie ochrony konsumentów, czy
cyberbezpieczeństwa.

Czwarte wydanie komentarza powstawało równocześnie z pracami
rządowymi i parlamentarnymi nad kilkoma nowelizacjami Prawa teleko-
munikacyjnego dotyczącymi ochrony użytkowników w zakresie zawierania
umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, korzystania z usług
o podwyższonej opłacie, dostosowania sektora do nowych warunków
ochrony danych osobowych. Zastosowanie nowych przepisów w dzia-
łalności regulatora rynku i przedsiębiorców telekomunikacyjnych ujawni
wątpliwości i problemy interpretacyjne na gruncie nowego stanu praw-
nego. Część tych wątpliwości wyjaśni dopiero praktyka administracyjna,
doktryna i orzecznictwo sądowe. Komentarz publikowany w okresie
wchodzenia w życie kilku odrębnych nowelizacji tej samej ustawy daje
szansę zaproponowania pierwszych interpretacji nowych przepisów, ale jest
narażony na ryzyko związane z brakiem jakiejkolwiek praktyki w zakresie
zmienionych przepisów.

Perspektywa dalszych zmian jest już widoczna. Ogłoszony został
rządowy projekt nowelizacji ustawy dotyczący gospodarowania czę-
stotliwościami radiowymi. W Unii Europejskiej finalizowane są prace
nad Europejskim kodeksem łączności elektronicznej. Trwają również
intensywne prace nad projektem rozporządzenia unijnego w sprawie
poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łącz-
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ności elektronicznej, które uchyli dyrektywę o prywatności i łączności
elektronicznej.

Mam nadzieję, że komentarz będzie przydatny przy stosowaniu ustawy.
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi dotyczące komentarza i funkcjonowa-
nia ustawy w obecnym kształcie (piatek@supermedia.pl).

Przygotowując komentarz korzystałem z konsultacji i rad wielu osób
zajmujących się zagadnieniami telekomunikacji, którym bardzo dziękuję.
Szczególnie zaś dziękuję mojej żonie Elżbiecie, dzieciom i wnukom
za wyrozumiałość i cierpliwość.

Stanisław Piątek
Michałów-Grabina, grudzień 2018 r.
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