
Czy na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, którzy świadczą usługę telefoniczną w 

technologii VoIP również ciążą obowiązki, o których mowa w art. 78 ustawy z dnia 16 

lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 243, dalej: „Pt”)? 

Zgodnie z art. 781 ust. 1 i 2  Pt na przedsiębiorcach telekomunikacyjny ciążą obowiązki 

przekazywania Prezesowi UKE: 

 danych dot. lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do 

numeru alarmowego (obowiązek operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej – tj. 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych uprawnionych do dostarczania publicznych 

sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia usług towarzyszących) oraz  

                                                           
1 Art. 78 1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany nieodpłatnie udostępniać Prezesowi UKE informacje dotyczące 

lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego: 

1) w czasie rzeczywistym - w przypadku operatora ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, 

2) w trybie wsadowym - w przypadku operatora stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej 

- w celu udostępnienia tych danych, za pośrednictwem systemu, o którym mowa w ust. 4, odpowiednio do właściwego terytorialnie centrum 

powiadamiania ratunkowego albo właściwym terytorialnie jednostkom służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. 

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych jest obowiązany, dla zapewnienia funkcjonalności systemu, o którym mowa w ust. 4, 

nieodpłatnie przekazywać Prezesowi UKE: 

1) w przypadku abonenta będącego konsumentem - dane, o których mowa w art. 161 ust. 2 pkt 4-6 i art. 169 ust. 1, 

2) w przypadku abonenta niebędącego konsumentem - numer abonenta oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, 

firmę lub nazwę i formę organizacyjną tego abonenta, a w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - także nazwę 

miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione abonentowi 

- o ile abonent udostępnił te dane. 

3. Informacją dotyczącą lokalizacji zakończenia sieci jest w przypadku: 

1) stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - dokładny adres zainstalowania zakończenia sieci; 

2) ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej - geograficzne położenie urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych. 

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przekazywane do systemu, w którym są gromadzone i nieodpłatnie udostępniane: 

1) centralnemu punktowi systemu powiadamiania ratunkowego - w przypadku połączeń do numeru alarmowego „112” oraz do numerów 

alarmowych ustalonych dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej i dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, chyba że służba ustawowo 

powołana do niesienia pomocy, wykorzystująca dany numer alarmowy, posiada własny punkt centralny mogący współpracować z systemem 

albo 

2) innym niż wymienione w pkt 1 służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy - w przypadku połączeń do innych numerów alarmowych. 

5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przekazuje, dla zapewnienia funkcjonalności systemu, o którym mowa w ust. 4, 

aktualne dane, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od dnia zaistnienia ich zmiany, a jeżeli zmiany 

takie nie nastąpiły nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

6. Prezes UKE zarządza systemem, o którym mowa w ust. 4, oraz jest uprawniony do przetwarzania zgromadzonych w nim informacji i danych 

w celach związanych z zapewnieniem funkcjonalności systemu. 

6a. Prezes UKE może określić, w drodze decyzji, dla danego operatora, szczegółowe wymagania dotyczące dokładności i niezawodności 

lokalizacji zakończenia sieci dla ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, biorąc pod uwagę możliwości techniczne i perspektywy rozwoju 

sieci danego operatora oraz potrzebę dokładnego lokalizowania zakończenia sieci w celu efektywnego niesienia pomocy przez służby ustawowo 

do tego powołane. W decyzji określa się także harmonogram dostosowania sieci do określonych w decyzji wymagań w zakresie dokładności i 

niezawodności lokalizacji zakończenia sieci. 

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i funkcjonowanie systemu, o którym mowa w ust. 4, warunki gromadzenia i 

przekazywania do tego systemu informacji i danych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i ich udostępniania odpowiednio centrom 

powiadamiania ratunkowego oraz jednostkom terytorialnym służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz sposób wymiany 

informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru, biorąc pod uwagę sprawność działania systemu, 

a także potrzebę wspierania obsługi przenoszenia numerów oraz efektywność niesienia pomocy przez te służby i zapewnienie ciągłości 

świadczenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego usług telekomunikacyjnych, dostarczania sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia 

usług towarzyszących. 

7a. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, organizację i funkcjonowanie centralnego punktu 

systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb, o których mowa w ust. 4 pkt 1, mając na uwadze zapewnienie sprawnej 

dystrybucji udostępnianych przez system, o którym mowa w ust. 4, informacji i danych właściwym terytorialnie centrom powiadamiania 

ratunkowego oraz jednostkom służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. 

8. Przekazywanie danych, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga zgody abonenta. 
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 danych adresowych podanych przez abonenta (obowiązek dostawców publicznie 

dostępnych usług telefonicznych -  tj. przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

uprawnionych do świadczenia usług telekomunikacyjnych, przy czym świadczeniem 

usług telekomunikacyjnych jest wykonywanie usług za pomocą własnej sieci, z 

wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na własny 

rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług2. 

 

Dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci: 

 

Art. 78 ust. 1 i 3 Pt dokładnie precyzuje, iż: 

 w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej informacją dotyczącą 

lokalizacji zakończenia sieci jest dokładny adres zainstalowania zakończenia sieci, a 

operator powinien informacje te przekazywać w trybie wsadowym, zaś 

 w przypadku ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej ustawodawca uznał, iż  to 

geograficzne położenie urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych 

usług telekomunikacyjnych jest informacją dot. lokalizacji zakończenia sieci, a 

operatorzy powinni tę informację  udostępniać Prezesowi UKE w czasie rzeczywistym. 

 

Zatem art. 78 ust. 3 Pt precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem  „lokalizacji zakończenia 

sieci” w przypadku stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej3, nie odnosząc 

się jednak do przypadku gdy  usługa  świadczona jest w technologii VoIP.  

 

Z powyższego jednak nie można wyprowadzić wniosku, iż obowiązek ten nie aktualizuje się w 

przypadku gdy mamy do czynienia z usługą telefoniczną świadczoną w technologii VoIP. 

Pomimo, iż art. 78 Pt nie wyszczególnia usługi świadczonej w technologii VoIP, to jednak 

wskazuje na obowiązek „udostępniania informacji dotyczących lokalizacji zakończenia sieci”, 

wobec czego odnosi się do informacji o „zakończeniu sieci” – pojęcia, przy interpretacji 

którego należy mieć na uwadze – wobec braku definicji szczegółowej - ogólną definicję 

zakończenia sieci określoną w art. 2 pkt 52 Pt. Wydaje się, że analiza pojęcia „zakończenia 

sieci” może prowadzić do różnych wniosków.  Zakończeniem sieci w świetle art. 2 pkt 52 Pt 

jest bowiem fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci 

telekomunikacyjnej; w przypadku sieci stosujących komutację lub przekierowywanie, 

zakończenie sieci identyfikuje się za pomocą konkretnego adresu sieciowego, który może być 

przypisany do numeru lub nazwy abonenta)4. 

 

Nadto należy mieć na uwadze cele jakie ma spełniać ustawa Pt. Jednym z celów ustawy Pt jest 

stworzenie warunków do zapewnienie neutralności technologicznej (art. 1 ust. 2 pkt 5 Pt). 

Neutralność technologiczna oznacza, że regulacje mają określać cele, prawa i obowiązki 

związane z sieciami i usługami, ale nie powinny narzucać ani dyskryminować żadnych 

technologii stosowanych przy wykonywaniu prawa. Takie podejście jest uzasadnione 

doświadczeniami. Regulacja oparta o konkretne technologie szybko staje się przestarzała i 

może skłaniać przedsiębiorstwa do błędnej alokacji środków. Zasada neutralności 

                                                           
2 Art. 2 pkt 41 Pt 
3 Art. 2 pkt 33 Pt stanowi, iż określenie ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna użyte w Pt oznacza - publiczną sieć telekomunikacyjną, w 
której zakończenia sieci nie mają stałej lokalizacji. Art. 2 pkt 8 Pt stanowi, że określenie stacjonarna publiczna sieć telekomunikacyjna użyte 

w Pt oznacza - publiczną sieć telekomunikacyjną, w której zakończenia sieci mają stałą lokalizację. Publiczna sieć telekomunikacyjna to z 

kolei zgodnie z art. 2 pkt 29 Pt sieć telekomunikacyjna wykorzystywana głównie do świadczenia publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych. 
4 Definicja nie rozstrzyga w sposób jednoznaczny o lokalizacji zakończenia sieci w przypadku sieci radiowych. Można przyjąć, że w przypadku 

tych sieci zakończeniem sieci jest radiowy interfejs urządzenia końcowego. Za pośrednictwem zakończenia sieci zapewnia się dostęp do sieci 
użytkownikom końcowym. Dostęp do sieci dla użytkowników, którzy korzystają z usług w celu świadczenia własnych usług 

telekomunikacyjnych następuje z reguły w innych miejscach (tak: Prawo telekomunikacyjne Piątek 2013 wyd. 3 / Piątek) 

 



technologicznej nie oznacza, że całość infrastruktury telekomunikacyjnej i wszystkie usługi 

powinny podlegać identycznej regulacji. Niektóre przepisy i decyzje dotyczą tylko określonego 

typu sieci, np. sieci bezprzewodowych lub radiodyfuzyjnych. Świadczenie usług powinno 

podlegać jednolitej regulacji, niezależnie od infrastruktury telekomunikacyjnej 

wykorzystywanej do ich świadczenia. Zasada neutralności technologicznej nie stoi na 

przeszkodzie wyodrębnianiu poszczególnych rynków sieci i usług według kryterium 

technologicznego, jeżeli przesądza ono o odmienności poszczególnych rynków. Nie stanowi 

również naruszenia tej zasady podejmowanie proporcjonalnych kroków w celu wspierania 

określonych usług w uzasadnionych przypadkach. (…). (tak: Prawo telekomunikacyjne Piątek 

2013 wyd. 3 / Piątek). 

 

Dane adresowe abonenta: 

 

Odnosząc się zaś do obowiązków przekazywania danych adresowych, które ciążą na każdym 

dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych, to obowiązki te, o ile abonent udostępnił 

dane, dotyczą: 

 w przypadku abonenta będącego konsumentem - danych, o których mowa w art. 161 

ust. 2 pkt 4-6 Pt i art. 169 ust. 1 Pt (tj. adresu miejsca zamieszkania i adresu 

korespondencyjnego jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania; numeru 

ewidencyjnego PESEL - w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej; nazwy, 

serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, 

który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - 

numeru paszportu lub karty pobytu; numeru abonenta lub znaku identyfikującego 

abonenta; nazwiska i imion abonenta; nazwy miejscowości oraz ulicy w miejscu 

zamieszkania, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione abonentowi - w 

przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej albo nazwy miejscowości 

oraz ulicy w miejscu zamieszkania - w przypadku ruchomej publicznej sieci 

telekomunikacyjnej),  

 w przypadku abonenta niebędącego konsumentem - numeru abonenta oraz siedziby lub 

miejsca wykonywania działalności gospodarczej, firmy lub nazwy i formy 

organizacyjnej tego abonenta, a w przypadku stacjonarnej publicznej sieci 

telekomunikacyjnej - także nazwy miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się 

zakończenie sieci, udostępnione abonentowi. 

Ponadto dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przekazuje, dla 

zapewnienia funkcjonalności systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 4 Pt, aktualne dane, 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od dnia zaistnienia ich zmiany, a jeżeli 

zmiany takie nie nastąpiły nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

 

W kontekście powyższych obowiązków należy mieć również na uwadze treści art. 56 ust. 3 pkt 

11 lit. a-f Pt, zgodnie z którym: „Umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych, wymagająca formy pisemnej lub elektronicznej, powinna, z 

zastrzeżeniem ust. 5, w jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie określać w szczególności: 

dane dotyczące funkcjonalności świadczonej usługi obejmujące informacje: 

a) czy zapewniane są połączenia z numerami alarmowymi, 

b) czy gromadzone są dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego 

wykonywane jest połączenie, 

c) o wszelkich ograniczeniach w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych, 

d) o wszelkich ograniczeniach w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji, 
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e) o procedurach wprowadzonych przez dostawcę usług w celu pomiaru i organizacji ruchu w 

sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, wraz z informacją o ich 

wpływie na jakość świadczonych usług, 

f) o działaniach, jakie dostawca usług jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami 

naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług; 

 

Zatem dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych już w umowie powinien wskazać 

wszelkie ograniczenia w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych. Dotyczy to w 

szczególności kierowania połączeń do właściwych terytorialnie jednostek służb 

zobowiązanych do udzielenia pomocy.  

Powyższe informacje mają jednie charakter informacyjny i jako takie nie mogą być postrzegane 

jako wiążąca opinia prawna. 

 


