
  
 
 

Warszawa, 15 lutego 2022 r. 
 

Apel izb branżowych i organizacji biznesowych w sprawie wyłączenia sektora 
telekomunikacyjnego z wymogów projektowanej ustawy o zmianie ustawy o prawach 

konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny 
 
 
W imieniu środowiska przedsiębiorców działających na rynku telekomunikacyjnym/łączności 
elektronicznej Konfederacja Lewiatan oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki  
i Telekomunikacji występują wspólnie z apelem o: 
 
- dokonanie stosownych zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta 
oraz ustawy – Kodeks cywilny (UC 53, dalej: nowelizacja UPK), które zapewnią wyłączenie 
wspomnianych przedsiębiorców z zakresu ustawy oraz 
- zapewnienie jednakowego terminu wejścia w życie ustawy - Prawo Komunikacji 
Elektronicznej oraz nowelizacji UPK. 
 
Naszym zdaniem wymogi wynikające z umów o dostarczanie przez przedsiębiorcę 
konsumentowi treści cyfrowych lub usług (rozdział 5b projektu nowelizacji UPK) nie powinny 
mieć zastosowania do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wynika to z treści 
dyrektywy DCD, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 
2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług 
cyfrowych, implementowanej przez nowelizację UPK, która wprost przewiduje takie 
wyłączenie: 
 

 „Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do umów dotyczących: (…) b) usług łączności 
elektronicznej zdefiniowanych w art. 2 pkt 4 dyrektywy (UE) 2018/1972, z wyjątkiem 
usług łączności interpersonalnej niewykorzystującej numerów zdefiniowanych w art. 2 
pkt 7 tej dyrektywy”. 

 
Dyrektywa EKŁE, która zastąpiła już dotychczas obowiązujące dyrektywy telekomunikacyjne, 
miała obowiązywać przed zakładanym terminem wdrożenia dyrektywy DCD. Przedłużające się 
w KPRM prace nad jej wdrożeniem (ustawa - Prawo komunikacji elektronicznej) nie są naszym 
zdaniem przeszkodą do przyjęcia opisywanego wyłączenia. 
 
Brak zmian w projekcie ustawy, w kierunku zaproponowanym przez rynek skutkować będzie 
narażeniem sektora telekomunikacyjnego na niezgodne z regulacją unijną, podwójne koszty 
wdrożenia. Oznacza to, że do czasu wejścia w życie ustawy - Prawo Komunikacji 
Elektronicznej, przedsiębiorcy telekomunikacyjni musieliby, niezgodnie z prawem UE, 
dokonać zmian dostosowujących świadczenie usług telekomunikacyjnych do przepisów dot. 
treści cyfrowych i usług cyfrowych. Wejście w życie ustawy PKE uchyliłoby względem tychże  



  
 
 
 
przedsiębiorców wymów stosowania obowiązków wynikających z rozdziału 5b projektu 
ustawy. 
 
Nie widzimy żadnego racjonalnego uzasadnienia dla ponoszenia przez sektor telekomunikacji 
olbrzymich kosztów dostosowywania umów, na zasadach przedstawionych powyżej, przez 
krótki okres przejściowy między wejściem w życie PKE a wejściem w życie projektu ustawy.  
 
W związku z powyższym, w celu uniknięcia niepotrzebnych kosztów implementacji, 
postulujemy, obok zapewnienia rzeczonego wyłączenia, zapewnienie synergii między datą 
wejścia w życie ustawy PKE oraz datą wejścia w życie projektu nowelizacji UPK. Takie 
rozwiązanie pozwoliłoby na właściwą implementację przepisów unijnych na poziomie 
krajowym i zagwarantowało pewność prawną po stronie konsumentów, jak  
i przedsiębiorców.  
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