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Ustawa z 7.5.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
(Dz.U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) zrodziła się z potrzeby zdynamizowania rozwoju 
sektora telekomunikacyjnego w naszym kraju. Stopień rozwoju infrastruktury tele-
komunikacyjnej oraz dostępność i parametry usług świadczonych w oparciu o tę in-
frastrukturę stawiają Polskę na bardzo odległym miejscu spośród krajów Unii Eu-
ropejskiej. Jedną z istotnych przyczyn takiego stanu rzeczy były regulacje prawne 
nie dość sprzyjające, a w niektórych wypadkach wręcz utrudniające realizację inwe-
stycji telekomunikacyjnych. Moją ambicją, jako osoby piastującej wówczas funkcję 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, było zainicjowanie procesu legislacyj-
nego nad aktem prawnym, który będzie likwidował bariery w rozwoju usług i sie-
ci telekomunikacyjnych na możliwie wielu polach. Wielopłaszczyznowość tej regu-
lacji spowodowała, że już od stadium prac koncepcyjnych zyskała ona przydomek 
„megaustawy”. Potrzeba jej przyjęcia była niekwestionowana. Oczekiwania pocho-
dziły zarówno z sektora publicznego, w szczególności od organów i jednostek odpo-
wiedzialnych za przygotowanie i realizację inwestycji z funduszy unijnych, jak i ze 
strony przedsiębiorców oraz użytkowników usług telekomunikacyjnych. Najlepiej 
zapotrzebowanie na tego rodzaju ustawy obrazuje fakt jej przyjęcia przez Sejm jed-
nogłośnie – bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Od początku procesu legislacyjnego jego uczestnicy mieli świadomość, że usta-
wa – z kilku co najmniej powodów – nie będzie aktem doskonałym i nie zlikwidu-
je wszystkich barier utrudniających rozwój sektora. Przeciwnie, postawiła ona już 
w procesie legislacyjnym nowe pytania, szczególnie związane z celowością uchwa-
lania kolejnych specustaw i brakiem systemowych rozwiązań dotyczących wszyst-
kich istotnych dla gospodarki infrastruktur oraz ich równomiernego – i tam, gdzie to 
potrzebne i możliwe – skoordynowanego rozwoju. Ponadto, mimo kluczowego zna-
czenia telekomunikacji dla nauki i gospodarki, które porównywane jest do znacze-
nia układu nerwowego dla organizmu, trzeba pogodzić potrzeby tego sektora z in-
nymi wartościami istotnymi w państwie prawa – w szczególności z poszanowaniem 
własności prywatnej, planowaniem przestrzennym, ochroną zdrowia i życia ludz-
kiego, ochroną środowiska czy też interesami podmiotów działających w innych 
sektorach niż telekomunikacja. Jednym z powodów unikalności wprowadzonych 
rozwiązań prawnych, ale także powodem ich komplikacji, było połączenie w jed-
nym akcie prawnym dość prostych rozwiązań ułatwiających procesy inwestycyjne, 
z próbą zdefiniowania roli administracji publicznej, w szczególności samorządowej, 
w działalności telekomunikacyjnej dotychczas uważanej za komercyjną, tak aby za-
gwarantować, że interwencja publicznej ręki nie zakłóci mechanizmów rynkowych 
i nie przyniesie szkody przedsiębiorcom. Rozwiązania przyjęte w ustawie w istot-
nym zakresie mają charakter pionierski, wymagający weryfikacji w praktyce. Ro-
dzima ustawa nawiązuje wprawdzie do doświadczeń francuskich, lecz bardziej na 
poziomie idei uchwalenia tego rodzaju aktu prawnego. Specyfika polskiego syste-
mu prawnego oraz konkretnych uwarunkowań faktycznych istniejących w naszym 
kraju nie pozwala bowiem na proste powielenie zagranicznych wzorców. Nie bez 
znaczenia jest również, że polska ustawa powstała w stosunkowo krótkim czasie, 
biorąc pod uwagę jej objętość, liczbę nowelizowanych nią innych aktów prawnych 
oraz wagę i nowatorski charakter co najmniej kilku spośród wprowadzonych unor-
mowań – w nieco ponad rok od przedstawienia pierwszych jej założeń 23.2.2009 r. 
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do nadania jej ostatecznego brzmienia 7.5.2010 r. Siłą rzeczy dotknięta jest „choro-
bami wieku dziecięcego”. Francja, kraj znacznie bardziej zaawansowany w rozwoju 
infrastruktury telekomunikacyjnej, doskonaliła rozwiązania prawne w tym obszarze 
przez wiele lat.

Komentowana ustawa jest aktem trudnym w zrozumieniu i stosowaniu. Zawie-
ra postanowienia dotyczące wielu dziedzin prawa, obejmuje swym zakresem wiele 
różnych podmiotów. Szereg kluczowych artykułów jest bardzo obszernych. Dodat-
kowo niejednokrotnie konieczne jest ustalenie relacji przepisów tej ustawy do in-
nych aktów prawnych. Trudno w tak krótkim czasie obowiązywania ustawy ocze-
kiwać ukształtowanego orzecznictwa sądowego ułatwiającego jej stosowanie. Tym 
większą radością napawa powstanie niniejszego komentarza, będącego pierwszym 
tego rodzaju kompleksowym przewodnikiem po „megaustawie”. Zespół autorów 
zaangażowanych w tematykę ustawy od początku procesu legislacyjnego oraz sto-
sujących jej postanowienia w praktyce gwarantuje głębokie i wszechstronne ujęcie 
tematu.

W komentarzu uwzględnione zostały ostanie zmiany wynikające zarówno z usta-
wy z 12.10.2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci teleko-
munikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, jak również z ustawy z 16.11.2012 r. 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych in-
nych ustaw. 

Warszawa, 15 listopada 2012 r. Anna Streżyńska


