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Ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne została uchwalona
w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Drugie wydanie
komentarza uwzględniało stan prawny z maja 2005 r. Od tego czasu
ustawa była wielokrotnie nowelizowana. Gruntowna przebudowa ustawy
jest następstwem zmian uchwalonych w roku 2012. Sejm po stosunkowo
krótkim okresie prac parlamentarnych uchwalił w dniu 16.11.2012 r.
ustawę o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1445). Zmiany wprowadzone tą
ustawą weszły w życie w dniu 21.1.2012 r., z wyjątkiem kilkunastu
przepisów wymagających dłuższych przygotowań po stronie administra-
cji lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Podstawą nowelizacji był
projekt rządowy mający na celu transpozycję do prawa krajowego zmian
przyjętych w grudniu 2009 r. w dyrektywach Unii Europejskiej o łączności
elektronicznej (Dz.Urz. UE L Nr 337 z 18.12.2009 r.).

W dniu 16.12.2012 r. wchodzi w życie ustawa z 12.10.2012 r. o zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1256). Nowelizacja tej
ustawy również wprowadza zmiany do Prawa telekomunikacyjnego. Roz-
szerzenie kompetencji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ujętych
w Prawie telekomunikacyjnym wynika ponadto z ustawy z 14.9.2012 r.
o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty
wykorzystujące energię (Dz.U. z 2012 r. poz. 1203), która wchodzi w życie
w dniu 1.2.2013 r. oraz z ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.
z 2012 r. poz. 1529), która wchodzi w życie z dniem 1.1.2013 r.

Komentarz uwzględnia zmiany wynikające z wymienionych wyżej
aktów oraz wszystkich wcześniejszych nowelizacji Prawa telekomunika-
cyjnego.

Trzecie wydanie komentarza powstawało równocześnie z pracami
rządowymi i parlamentarnymi nad nowelizacją Prawa telekomunikacyj-
nego. Zastosowanie nowych przepisów w działalności regulatora rynku
i przedsiębiorców telekomunikacyjnych ujawni wątpliwości i problemy
interpretacyjne na gruncie nowego stanu prawnego. Część tych wątpli-
wości wyjaśni dopiero praktyka administracyjna, doktryna i orzecznictwo
sądowe. Komentarz publikowany równocześnie z wejściem w życie tak
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obszernej nowelizacji daje autorowi niepowtarzalną szansę, ale niesie
również ze sobą pewne ryzyko. Ta szansa to możliwość zaproponowania
pierwszych interpretacji zmienionej ustawy. Ryzyko jest związane z bra-
kiem jakiejkolwiek praktyki w zakresie zmienionych przepisów.

Mam nadzieję, że komentarz będzie przydatny w początkowym okresie
stosowania nowych rozwiązań ustawowych. Będę wdzięczny za wszelkie
uwagi dotyczące komentarza i funkcjonowania ustawy w nowym 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, styczeń 2013 r.
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