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w nawiązaniu do udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny projektu ustawy 

o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (RD402) Krajowa Izba Gospodarcza 

Elektroniki i Telekomunikacji (zwana dalej „Izbą”) pragnie zwrócić uwagę na następujące 

kwestie: 

I. [UWAGA OGÓLNA] 

(1.) Izba od wielu lat konsekwentnie popiera wszelkie słuszne inicjatywy mające na celu 

zwalczanie nadużyć na rynku telekomunikacyjnym (w tym zakresie zostały przedstawione 

przynajmniej dwukrotnie rozwiązania legislacyjne służące zwalczaniu nadużyć). 

(2.) Aby jednak takie działania były efektywne, konsekwentnie wnosimy o precyzyjne 

uregulowanie obowiązków na tym polu. 

Wszelkie obowiązki powinny być określone w sposób maksymalnie precyzyjny 

i wyczerpujący. 

II. [OTWARTOŚĆ KATALOGU NADUŻYĆ – ART. 3 UST. 1] 

(3.) Zwracamy uwagę, że określenie otwartego katalogu zachowań wyczerpujących 

znamiona nadużyć w komunikacji elektronicznej nie jest zasadne. 

(4.) Wskazujemy, że penalizowane są jedynie nadużycia enumeratywnie określone w art. 

3 ust. 1 pkt 1-3. 

(5.) Zatem z praktycznego punktu widzenia ogólny zakaz nadużyć w komunikacji 

elektronicznej okaże się nieskuteczny. 

(6.) W tym zakresie zwracamy uwagę, że w 2018 r. ówczesne MC wskazało (w odpowiedzi 

na uwagi zgłaszane przez PIIT i KIGEiT w ramach tzw. Okrągłego Stołu ds. FTR w prezentacji 

zatytułowanej „NADUŻYCIA TELEKOMUNIKACYJNE – PROPOZYCJE IZB”; prezentacja 

została przesłana w dniu 10 września 2018 r., zwana dalej „Prezentacją”), że „wydaje się, że 

tego rodzaju działania powinny być precyzyjnie wskazane, zwłaszcza że podlegać mają 

sankcjonowaniu przez organ regulacyjny” (Prezentacja s. 3). 

Zdaniem Izby powyższe wątpliwości są aktualne. 
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(7.) Naszym zdaniem należy rozważyć rozszerzenie katalogu zachowań wyczerpujących 

znamiona nadużyć w komunikacji elektronicznej oraz jego zamknięcie. 

Zatem w art. 3 ust 1 wnosimy o usunięcie zwrotu „w szczególności”. 

III. [ROZSZERZENIE NAZWANYCH PRZYPADKÓW NADUŻYĆ W KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ – ART. 3 UST. 1] 

(8.) Izba od wielu lat wskazuje, że genezą większości nadużyć jest podmiana numeru 

A (czego emanacją jest również CLI spoofing) oraz korzystanie z usług detalicznych 

w celu realizacji usług hurtowych. 

(9.) Istotą nadużycia w zakresie podmiany numeru jest to, że (z uwagi na asymetrię rozliczeń 

EOG/non-EOG) połączenia kierowane z obszaru non-EOG są opisywane numerami ze strefy 

EOG (w tym numerami krajowymi). 

Celowa modyfikacja przez nieuczciwych przedsiębiorców numeru międzynarodowego na 

numer krajowy w systemach bilingowych, prowadzi do stosowania w rozliczeniach 

międzyoperatorskich niższej stawki. 

Dodatkowo należy podkreślić, iż propozycje regulacji dotyczące niezmienności numeru będą 

miały na względzie zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, co sprzyjać będzie 

prawidłowemu wykonywaniu obowiązków przez organy powołane m.in. do niesienia pomocy 

(lokalizacja).  

(10.) Wnosimy stąd o uzupełnienie zachowań wyczerpujących znamiona nadużyć 

w komunikacji elektronicznej o  przypadki, o których mowa w pkt (11-12.). 

(11.) W stanowisku z dnia 15 października 2018 r. sformułowaliśmy następującą redakcję 

przepisu: 

„1. Zakazane jest nieuprawnione wykorzystanie usług telekomunikacyjnych, 

w połączonych sieciach lub innych sieciach telekomunikacyjnych, przy zastosowaniu środków 

niezgodnych z prawem, polegające na: 

a) nieuprawnionej modyfikacji lub zmianie numeru inicjującego połączenie (numeru A), 

z zastrzeżeniem ust. 2, 

b) przesyłaniu sygnalizacji niezwiązanej ze świadczeniem usług, 

c) świadczeniu hurtowych usług międzysieciowych z wykorzystaniem usług abonenckich, 

w tym z wykorzystaniem urządzeń FCT, simboxing, 

d) wykorzystaniu jakichkolwiek numerów bądź zakresów numeracji niezgodnie z ich 

przeznaczeniem określonym w PNK lub decyzji o przydziale numeracji. 

2. Nie stanowi zmiany, o której mowa w ust. 1 modyfikacja numeru, która wynika 

z realizacji zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń ustalonych na podstawie 

art. 126 ust. 13”. 

Powyższe zachowania są aktualne obecnie. 

(12.) Ingerencji ustawowej wymagają również inne przypadki nadużyć 

telekomunikacyjnych, takie jak celowe przesyłanie sygnalizacji niezwiązanej ze świadczeniem 

usług, świadczenie hurtowych usług międzysieciowych z wykorzystaniem usług abonenckich, 

w tym z wykorzystaniem urządzeń FCT, simboxing oraz wykorzystanie jakichkolwiek 

numerów bądź zakresów numeracji niezgodnie z ich przeznaczeniem określonym w PNK lub 

decyzji o przydziale numeracji. 
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(13.) Przedstawione rozwiązanie bazuje na wypracowanych na rynku telekomunikacyjnym 

postanowieniach umownych związanych z regulacją stawek MTR i FTR.  

(14.) W ocenie Izby niezbędne jest wprowadzenie sankcji w postaci pieniężnej kary 

administracyjnej, która będzie dodatkowo odstraszać przed stosowaniem nieuczciwych 

praktyk, o których mowa powyżej. 

Na szczególną uwagę zasługuje kwestia  niezmienności numeru A na całej drodze połączenia. 

Obecnie takiego typu zachowania nie są penalizowane, a ogólny obowiązek niezmienności 

adresacji na całej drodze połączenia wynika z rozporządzenia, a nie ustawy. 

IV. [ŚRODKI NIEZBĘDNE W CELU ZAPOBIEGANIA CLI SPOOFINGU – ART. 8] 

(15.) Przepis art. 8 stanowi o obowiązku blokowania połączeń głosowych. 

(16.) Wskazujemy, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni zrzeszeni w Izbie nie wiedzą 

w jaki sposób identyfikować połączenia noszące znamiona CLI spoofing. 

Niezbędnym jest wypracowanie i zdefiniowanie metod identyfikacji zachowań noszących 

znamiona CLI spoofing. 

(17.) Otwartymi pozostają pytania: 

1) czy przedsiębiorca będzie ponosił odpowiedzialność za niezasadne zablokowanie 

połączeń (chodzi w tym o odpowiedzialność publicznoprawną oraz wobec 

abonenta)? 

W tym kontekście w Prezentacji wskazano na następujące wątpliwości: 

„co w przypadku, gdy zablokowany lub ograniczany będzie ruch legalny? Kto 

decyduje o jego „nielegalnym” charakterze? Czy w ogóle dokonanie takiej oceny 

jest możliwe?” 

„czy możliwość ograniczenia ruchu dotyczyć będzie wyłącznie pojedynczego 

użytkownika czy całego ruchu w przypadku jego tranzytu/roamingu?” 

2) jaki będzie nadzór Prezesa UKE nad realizacją tego obowiązku. 

(18.) Jeszcze raz powołujemy się w tym zakresie na Prezentację. MC jako argument dla 

krytyki jednej z propozycji Rynku wskazał, że „definicja posługuje się nieostrymi pojęciami, 

brak jest wyraźnie stypizowanych i konkretnych zachowań kwalifikujących je jako nadużycie 

telekomunikacyjne”. 

Obecnie projektowana propozycja nie sprostała ww. wymaganiom prezentowanym przez 

ówczesne MC. 

(19.) Jak się wydaje, służyć ma temu wypracowanie przez Prezesa UKE z przedsiębiorcami 

telekomunikacyjnymi „środków organizacyjnych i technicznych, które (przedsiębiorcy – 

dopisek) będą stosowali przy realizacji obowiązków, o których mowa w art. 8” (art. 10 ust. 

1 Projektu). 

Jednakże zwracamy uwagę, że Projekt wskazuje na fakultatywność zawarcia tego 

porozumienia, a ponadto porozumienie może być zawarte z niektórymi przedsiębiorcami 

(którzy niekoniecznie mogą być zainteresowani problemem nadużyć). 

(20.) Z drugiej strony niewykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 jest 

penalizowane (z tym, że kara ma być fakultatywna). 
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(21.) Przedsiębiorca telekomunikacyjny z reguły dowiaduje się o połączeniu o charakterze 

CLI spoofingu ex post (po jego wykonaniu). Tym bardziej niezrozumiałe jest wprowadzenie 

obowiązku blokowania połączeń. 

(22.) Jednocześnie podkreślamy, że nie rozumiemy sensu anonimizacji połączeń 

(przedsiębiorca „ukrywa identyfikację numeru wywołującego dla użytkownika końcowego”). 

(23.) W konsekwencji wnosimy alternatywnie o: 

1) wprowadzenie fakultatywnego blokowania połączeń (oraz wyłączenie 

penalizowania takiego typu naruszenia) (jako rozwiązanie docelowe lub 

przejściowe) albo 

2) określenie metod identyfikacji zachowań spełniających znamiona CLI spoofingu 

oraz proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych służących do 

zwalczania tego zjawiska przez akt o charakterze normatywnym albo 

3) wprowadzenie postulowanego przez Rynek zakazu wykorzystywania numeracji nie 

przyznanej (w bramkach internetowych) oraz ustawowego obowiązku 

niezmienności numeru A na całej drodze połączenia (co faktycznie powinno 

wyłączyć połączenia o cechach CLI spoofingu). 

Propozycja przepisów [rozwiązanie 1) i 2)]: 

Art. 8. 1. W celu zapobiegania i zwalczania wykrytych przez przedsiębiorcę 

telekomunikacyjnego przypadków CLI spoofing przedsiębiorca telekomunikacyjny blokuje 

takie połączenie głosowe. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek 

odszkodowanie. 

2. Minister właściwy do spraw cyfryzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposoby 

identyfikacji zachowań posiadających znamiona CLI spoofing oraz środki organizacyjne 

i techniczne, które będą stosowali przy realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1. 

Przepis przejściowy: 

Art. YYY. Do czasu wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 8 ust. 

2 w celu zapobiegania i zwalczania wykrytych przypadków CLI spoofing przedsiębiorca 

telekomunikacyjny może zablokować takie połączenie głosowe. W takim przypadku 

użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie. 

V. [OBOWIĄZEK PODEJMOWANIA PROPORCJONALNYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH 

I ORGANIZACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE NADUŻYCIOM 

W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ I ICH ZWALCZANIE – ART. 3 UST. 2] 

(24.) Taki ogólny obowiązek pojawił się w niektórych propozycjach Rynku dotyczących 

rozwiązań legislacyjnych w zakresie zwalczania nadużyć. 

(25.) W tym jednak zakresie należy wskazać, że taki ogólny obowiązek nie został przez 

MC zaaprobowany. 

Zwracano uwagę na następujące wątpliwości: 

1) „co dzieje się w praktyce, w przypadku gdy Prezes UKE uzna, że zastosowane 

środki są nieproporcjonalne lub nie służą realizacji celów przepisu? Co jeśli 

przedsiębiorca się odwoła od decyzji Prezesa? Jak dalej wygląda postępowanie?”; 

2) „jakie są przesłanki do dokonania oceny, czy zastosowane środki są proporcjonalne 

i służą realizacji celu?”; 
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3) „czy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zastosowanie środków 

w przypadku zakazu Prezesa UKE?”. 

Powyższe stwierdzenia pozostają aktualne. 

(26.) Do rozważenia pozostawiamy to, aby ustalić te środki w rozporządzeniu, o którym 

mowa powyżej. 

VI. [TREŚĆ SPRZECIWU – ART. 5 UST. 2 PKT 2)] 

(27.) W tym zakresie wskazano, że wymaganiem koniecznym (brakiem formalnych) jest 

„wskazanie numeru wykorzystanego do nadania krótkiej wiadomości tekstowej (SMS)”. 

(28.) Zwracamy uwagę, że często wiadomość SMS może nie być identyfikowana przez 

numer, ale nazwę. Na przykład alerty są opisywane nie numerem ale nazwą (np. „ALERT 

RCB”). 

(29.) W konsekwencji jak się wydaje ten element sprzeciwu powinien brzmieć „wskazanie 

numeru lub nazwy wykorzystanej do nadania krótkiej wiadomości tekstowej (SMS)”. 

VII. [FORMA PRAWNA ROZPATRZENIA SPRZECIWU] 

(30.) Projekt nie wskazuje w jakiej formie Prezes UKE będzie rozstrzygał o zasadności 

sprzeciwu. 

(31.) Naszym zdaniem powinna to być decyzja administracyjna (jako władcza forma 

działania administracji). 

VIII. [BLOKOWANIE SMS WYCZERPUJĄCYCH ZNAMIONA SMISHINGU, INNE NIŻ 

ZAWARTE REJESTRZE – ART. 7] 

(32.) Pragniemy podkreślić, że w tym zakresie Projektodawca przewidział pewną swobodę. 

Niemniej jednak w takim przypadku przedsiębiorca nie powinien ponosić żadnej 

odpowiedzialności (o charakterze publicznoprawnym ani wobec użytkowników). 

Wnosimy zatem o wyłączenie takich konsekwencji. 

IX. [DEFINICJA NADUŻYCIA W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – ART. 2 PKT 4)] 

(33.) W naszej ocenie pojęcie „niezgodnego z ich przeznaczeniem” wykorzystywania usługi 

jest zbyt nieostre, by mogło stanowić podstawę do jakichkolwiek sankcji. 

(34.) Jeszcze raz pragniemy odnieść się do Prezentacji, gdzie podkreślono, że „definicja 

posługuje się nieostrymi pojęciami, brak jest wyraźnie stypizowanych i konkretnych zachowań 

kwalifikujących je jako nadużycie telekomunikacyjne (może z wyjątkiem „nieuprawnionej” 

modyfikacji informacji adresowej o numerze)”. 

(35.) Wnosimy zatem o usunięcie z definicji [art. 2 pkt 4)] passusu „z ich przeznaczeniem 

lub”. 

W konsekwencji art. 2 pkt 4) Projektu powinien otrzymać następujące brzmienie: 

„nadużycie w komunikacji elektronicznej – świadczenie usługi telekomunikacyjnej lub 

korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych niezgodnie przepisami prawa, których celem lub 

skutkiem jest wyrządzenie szkody przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, użytkownikowi 

końcowemu lub osiągnięcie nienależnych korzyści;” 
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X. [BLOKOWANIE POŁĄCZEŃ – ART. 9 UST. 12] 

(36.) Proponujemy zmianę zapisów w art. 9 ust 12, który dotyczy sposobu postępowania 

z połączeniami wykonywanymi z numerów umieszczonych w wykazie numerów. 

Przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien blokować połączenia przychodzące do jego sieci 

z numerów telefonów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych. Połączenia 

z tych numerów nie będą inicjowane. Wiele przypadków spoofingu dotyczy połączeń 

tranzytowanych i przychodzących z sieci innych operatorów. 

„12. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługę połączeń głosowych blokuje 

połączenia przychodzące z wykorzystaniem numeru wpisanego do wykazu.” 

 

 

Prezes Zarządu 
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