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StreszczenieStreszczenie

W procesie rozwoju operatorów komórkowych ujawniło się wiele skomplikowanych mechani
zmów ekonomicznych utrudniających rzetelną ocenę zjawisk związanych z sektorem telekomuni
kacyjnym. Niespotykane w innych sektorach tempo rozwoju spowodowało, że w porę nie 
zlikwidowano instrumentów, które miały zapewnić telefonii GSM potencjał rozwojowy, 
a dziś służą do drenażu kieszeni użytkowników telefonii stacjonarnej. Uniknąć tego dre
nażu można jedynie, korzystając bezpośrednio z usług sieci komórkowych, co oczywiście 
stawia w niekorzystnej sytuacji tych, co pozostali w sieci stacjonarnej.
Usługi mobilne i stacjonarne mają różne obszary użyteczności i ich oferta nawzajem się uzupeł
nia.  Ponadto stacjonarna sieć telekomunikacyjna jest i  przez dłuższy okres jeszcze pozostanie 
podstawowym nośnikiem dla stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Tolerowany jest 
jednak mechanizm, który powoduje, że sektor stacjonarny zaczyna się kurczyć już nawet od 3 
do 5 procent rocznie. W krajach zamożnych następuje przesunięcie wydatków na rzecz zakupu 
usług mobilnych. Jednak w krajach o niższym potencjale nabywczym społeczeństwa  wyraźne 
staje się zjawisko rezygnacji z abonamentów sieci stacjonarnej. To bardzo niepokojące zjawisko.

Operatorzy GSM, mając zbliżone udziały w rynku, są zainteresowani utrzymywaniem wysokich 
stawek za połączenia między ich sieciami, gdyż wymieniany przez nich ruch w dużym stopniu się 
kompensuje. Jednak w przypadku rozliczeń z sieciami stacjonarnymi stawki są silnie asymetrycz
ne. Przyjęcie połączenia przez sieć stacjonarną kosztuje prawie dziesięć razy taniej niż wprowa
dzenie połączenia  w drugą stronę – z sieci stacjonarnej do komórkowej. Ponieważ w obu przy
padkach uczestniczą te same elementy obu sieci sumaryczne koszty obu połączeń – stanowiące 
podstawę do określenia ceny detalicznej – powinny być bardzo zbliżone.

Operatorzy komórkowi wykorzystują większą marżę na opłatach za przyjmowanie połączeń do 
wewnętrznego subsydiowania opłat za połączenia w ramach ich własnej sieci. Metoda taka po
zwala na przewartościowanie oceny konsumentów i pozyskiwanie  nowych klientów odbieranych 
sieciom stacjonarnym. Mechanizm ten samoczynnie się nakręca, bowiem przejście do sieci ko
mórkowej jest tym bardziej opłacalne, im więcej pozyskała ona użytkowników, do których tym 
samym połączenia z sieci stacjonarnej stały się znacznie droższe.

Po dwóch latach pasywności regulator w Polsce zaczął wpływać na obniżenie hurtowych stawek 
opłat za przyjęcie połączenia do użytkownika danej sieci komórkowej. Proces ten został jednak 
rozłożony na etapy w okresie nadchodzących trzech lat. Podobne działania regulacyjne w innych 
krajach UE zostały zrealizowane znacznie wcześniej. Jeszcze w połowie ubiegłego roku Polska 
była w czołówce krajów o najwyższych stawkach. Obecnie opłaty zbliżone są do średniej euro
pejskiej.  Docelowo, w ciągu trzech lat,  opłaty mają zostać zredukowane do poziomu średniej 
trzech najtańszych – w zeszłym roku – krajów. 

Metoda regulacji rynku przez narzucanie cen maksymalnych ma jedną zasadniczą wadę: 
zamiast pobudzać mechanizmy konkurencji rynkowej, próbuje je zastąpić. Wszelkie regu
lacje, które np. ustalają maksymalny poziom cen opierają się na szacunkach kosztów działania 
operatorów, których rynek nie zmusza do efektywności. W przeciwnym przypadku nie byłaby ko
nieczna interwencja regulatora. Jeśli więc nawet ustalenie ceny maksymalnej doraźnie poprawia 
sytuację użytkownika, to jednak zarazem konserwuje istniejące nieefektywności. Zdecydowanie 
lepszych efektów można oczekiwać, tworząc warunki dla upowszechnienia alternatywnych roz
wiązań technicznych.
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Przełom, w myśl teorii profesora Claytona M. Christensena z Harvard Business School, może na
tomiast przynieść nowe rozwiązanie techniczne odgrywające rolę innowacyjnej destabilizacji. Innowa
cja może obniżać barierę dla wejścia na rynek nowych podmiotów lub może zastąpić dotychczas 
oferowany towar. W telekomunikacji taką rolę początkowo odgrywała telefonia GSM, przełamu
jąc  hegemonię  narodowych telekomów.  W innym obszarze  destabilizację  przyniosła  technika 
VoIP, doprowadzając do radykalnych obniżek w kosztach połączeń międzynarodowych.  Wiele 
wskazuje, że w zakresie przywracania równowagi na rynku połączeń kierowanych do sie
ci komórkowych rolę destabilizującej innowacji mogą odegrać tzw. bramki GSM lub ina
czej urządzenia FCT (ang. Fixed Cellular Terminal – stacjonarny terminal sieci komór
kowej). Są one dostępne w różnych wydaniach i mogą służyć zarówno użytkownikom o niewiel
kich potrzebach z grupy SOHO, jak i dużym firmom do przekierowania ruchu z sieci zakładowej, 
w tym z sieci wirtualnej łączącej rozproszone oddziały. Z bramek mogą też korzystać indywidual
ni użytkownicy poprzez usługi operatorów alternatywnych, uzyskując tańsze połączenia z sieci 
stacjonarnej do sieci komórkowej bez konieczności realizowania jakichkolwiek inwestycji.

Korzystanie z urządzeń FCT wiąże się z pewnymi niedogodnościami, choć dla przeważającej czę
ści użytkowników mają one drugorzędne znaczenie. Sposób realizacji połączenia powoduje, że do 
odbiorcy nie zostanie przekazana informacja o numerze strony inicjującej rozmowę. Oznacza to, 
że w przypadku stosowania przez operatora połączeń z użyciem FCT powinien on informować 
o tej niedogodności klientów, pozwalając im wybrać między ceną a pełną funkcjonalnością połą
czenia realizowanego tradycyjną drogą i przez tego typu bramkę.

Ponieważ kanał połączeniowy w urządzeniu FCT wykorzystywany jest o wiele intensywniej niż 
gdy ruch generowany jest przez aparat używany przez pojedynczą osobę, operatorzy komórkowi 
podnoszą, że stosowanie bramek zaburza funkcjonowanie sieci. Istotnie, punktowe zwiększenie 
ruchu może powodować konieczność dostosowania sieci do jego przyjęcia. Jednak  większe syste
my FCT budowane są tak, by możliwe było wykorzystywanie szeregu zdalnych terminali umiesz
czonych w różnych komórkach sieci, co rozkłada obciążenie. Ponadto operator może rozbudo
wać sieć i tym samym zwiększyć jej obciążalność oraz uzyskiwane wpływy. O tym, że stosowanie 
bramek nie musi powodować istotnych zaburzeń w pracy sieci komórkowych, może świadczyć 
przykład Grecji, gdzie operatorzy nie mogą odmówić przyjmowania połączeń z urządzeń FCT.

W Unii Europejskiej nie ma jednolitego podejścia do bramek GSM. Są kraje, które poszły tak da
leko jak np. Grecja, natomiast we Francji bramki uznano za urządzenia pogarszające parametry 
sieci i zabroniono ich stosowania. W wielu krajach dopuszczono użycie bramek do obsługi wła
snych potrzeb użytkownika, jednak nie dopuszczono ich stosowania przez operatorów. Można 
jedynie domyślać się dlaczego. Z pewnością nie przemawiają za tym żadne racjonalne przesłanki 
związane ze względami bezpieczeństwa, co przeanalizowano w niniejszym studium.

W Polsce z przepisów prawa nie wynikają ograniczenia dla stosowania urządzeń FCT. Jednak 
operatorzy wprowadzili w swoich regulaminach klauzule uściślające zakres usługi lub zabraniające 
stosowania bramek pod rygorem zablokowania używanej w ten sposób karty SIM i zastosowania 
kar umownych. Z tego powodu urządzenia FCT konstruowane są w taki sposób by trudno było 
stwierdzić, że połączenie nie jest inicjowane przez zwyczajny aparat. Negatywną konsekwencją tej 
swoistej gry jest marginalna rola stworzonego technicznie mechanizmu samoregulacji,  a status 
formalny tak realizowanej usługi najczęściej przekłada się na brak możliwości wyboru poziomu 
jakościowego i funkcjonalnego usługi przez klientów alternatywnego operatora.

Mając na względzie  powody,  dla  których operatorzy starają  się  nie dopuścić do upo
wszechnienia urządzeń FCT, warto rozważyć, czy  operatorom komórkowym o znaczącej 
pozycji rynkowej nie należałoby zabronić takiej praktyki, a operatorom alternatywnym 
korzystającym z FCT nakazać udzielania informacji o jej szczególnych cechach.
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1. 1. Anomalie w taryfach operatorów komórkowychAnomalie w taryfach operatorów komórkowych
Kilkanaście lat, które minęło od komercyjnego wprowadzenia na światowy rynek telefonii ko
mórkowej w technice GSM do osiągnięcia praktycznie maksymalnej penetracji wśród osób mogą
cych korzystać z tego typu telefonu, jest rekordem w upowszechnianiu technicznej  innowacji. 
Uprzednio żaden z  wynalazków nie odniósł tak spektakularnego i tak błyskawicznego sukcesu.

Dynamiczny  podbój  rynku  oznacza  zarazem,  że  doświadczenia  użytkowników są  bardzo po
wierzchowne,  a  decyzje  podejmowane są  pod wpływem impulsu.  Telefonia  GSM rozwija  się 
w warunkach ograniczonej konkurencji,  co sprawia, że występujące w innych obszarach rynku 
mechanizmy korygujące w tym przypadku są osłabione lub wręcz nie funkcjonują. 

Wobec krótkiej perspektywy historycznej regulacja tego sektora jest zagadnieniem o tyle trudnym, 
że nie zawsze nadużywanie dominującej pozycji przez operatora jest dostrzegane wystarczająco 
szybko. Przykładowo, w początkowej fazie rozwoju umożliwiono operatorom komórkowym we
wnętrzne subsydiowanie połączeń w ramach sieci komórkowych opłatami za połączenia przyj
mowane z sieci stacjonarnej. Obecnie jednak są to zaburzające równowagę rynkową dopłaty na 
rzecz świetnie prosperujących operatorów GSM. Ponadto, operatorzy, między których podzielo
no pozwolenia na użytkowanie ograniczonych zasobów częstotliwości, rozszerzająco interpretują 
swoje wyłączne prawa i wobec braku nowych zagrożeń ze strony ewentualnych bezpośrednich 
konkurentów blokują też inne podmioty próbujące oferować inny zakres usług opierając się na 
połączeniu z infrastrukturą operatorów GSM.

Skala przychodów sektora telekomunikacji mobilnej sprawia,  że jest on nie tylko istotną częścią 
krajowej gospodarki, ale też że struktura cen wpływając na zachowania użytkowników kształtuje 
inne działy gospodarki. Właśnie z tego powodu bardzo ważne jest więc, by struktura cen była 
skorelowana ze strukturą kosztów i nie stwarzała nieuzasadnionych preferencji lub barier dla nie
których grup użytkowników. 

Na sposób funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego wpływ ma wiele czynników zaburzają
cych naturalną grę sił podaży i popytu. Źródłem zaburzeń są działania podmiotów wykorzystują
cych wyłączny dostęp do pewnych ograniczonych zasobów (np. częstotliwości) lub klientów. Zja
wiska te często są powodem podejmowania działań korygujących przez organy powołane do re
gulacji sektora telekomunikacyjnego. Istotne jest jednak, by ingerencje te nie aspirowały do zastę
powania mechanizmów rynkowych, lecz nastawione były na usuwanie przeszkód w samoczynnej 
regulacji rynku. Wszelkie regulacje, które np. ustalają maksymalny poziom cen, opierają się na sza
cunkach kosztów działania  operatorów, których rynek nie zmusza do efektywności. W przeciw
nym przypadku nie byłaby konieczna interwencja regulatora. Jeśli więc nawet ustalenie ceny mak
symalnej doraźnie poprawia sytuację użytkownika, to jednak zarazem konserwuje istniejące nie
efektywności.  Zdecydowanie  lepszych  efektów  można  oczekiwać,  tworząc  warunki  dla  upo
wszechnienia alternatywnych rozwiązań technicznych.

1.1. 1.1. Przedsiębiorstwa sieciowe: przyrost użyteczności wrazPrzedsiębiorstwa sieciowe: przyrost użyteczności wraz   
ze wzrostem liczby użytkownikówze wzrostem liczby użytkowników

W tradycyjnie traktowanej ekonomii wartość towaru lub usługi wynika z użyteczności danej ofer
ty dla potencjalnego nabywcy. Typowo wartość rzeczy dla konkretnego użytkownika nie jest wią
zana  z  jej  upowszechnieniem,  a  jeżeli  już,  to  rzeczy  rzadsze  postrzegane  są  jako cenniejsze. 
Szklanka wody na pustyni będzie miała niewspółmiernie większą wartość niż taka sama porcja 
wody w oazie.
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W przypadku oferty opartej na technologiach sieciowych sytuacja jest odmienna – wartość użyt
kowa oferty rośnie wraz ze zwiększającą się liczbą użytkowników. Dzieje się tak np. w przypadku 
sieci telefonicznej: im więcej użytkowników ma dostęp do usług, tym bardziej naturalnym me
dium do komunikacji jest dana sieć. Podobnie jest z grupami użytkowników usług świadczonych 
na bazie istniejącej już sieci, takich jak: faks, e-mail, lista dyskusyjna.

Przełożenie oczywistego intuicyjnie wzrostu wartości na war
tości  liczbowe  nie  jest  już  jednak  tak  oczywiste.  Wartość 
użytkowa towaru o charakterze sieciowym (np. usługi dostę
pu do sieci telekomunikacyjnej) bywa oceniana na podstawie 
tzw. prawa Metcalfea1. Głosi ono, że wartość użytkowa sieci 
rośnie z kwadratem liczby użytkowników danej sieci. Ta za
leżność wynika z liczby możliwych do nawiązania połączeń 
między użytkownikami danej sieci.  Odpowiada więc liczbie 
różnych par, jakie można utworzyć w zbiorze o liczebności 
n, przy czym kolejność w parze nie ma znaczenia. Graficznie 
można to zilustrować, zadając pytanie o liczbę przekątnych 
dla n-kąta. Wynosi ona n*(n-1)/2, co dla dużych n propor
cjonalne jest do n2.

Zależność, nazywana prawem Metcalfea ma jednak oponen
tów2 wskazujących na racjonalne przesłanki sugerujące ogra
niczony zakres stosowalności lub proponujących inne zależ
ności. Istotnie, dla użytkownika sieci telefonicznej jej wartość 
rośnie tylko wtedy, gdy do sieci przyłączane są osoby, z któ
rymi dany użytkownik, choćby potencjalnie, może mieć po
trzebę kontaktu. Prawo Metcalfe'a nie uwzględnia więc różni
cy między sytuacją,  gdy abonentami sieci  są  znajomi i  gdy 
przyłączone  zastały  osoby  zamieszkujące  na  antypodach. 
Dokonujący wyboru użytkownik szacuje wartość danej sieci 
na podstawie oceny, ilu znajomych korzysta z danej sieci (je
śli  świadczone usługi i ceny w porównywanych sieciach są 
jednakowe). Na tę ocenę istotny wpływ ma intuicja, najczę
ściej  opierająca się  na informacji  o udziałach w rynku po
szczególnych operatorów.

Sieci telekomunikacyjne są ze sobą połączone. Dzięki temu podstawowym kryterium do oceny 
ich przydatności dla użytkownika jest nie tyle to, do której sieci są przyłączeni poszczególni jego 
znajomi, ile raczej to, czy są w ogóle przyłączeni. Istotne zaburzenie dla takiego pojmowania war
tości mogą jednak wprowadzać różnice cenowe dla usług realizowanych wewnątrz sieci i połą
czeń między sieciami. Znacząca różnica w cenie zastępuje tu inne bariery, a w niektórych przy
padkach staje się porównywalna nawet do braku połączenia sieci. Można by więc sądzić, że ope
ratorzy konkurujących ze sobą dużych sieci chcąc stworzyć ofertę jak najwyżej ocenianą przez 
podejmującego decyzję klienta, będą dostrzegać wartość, jaką wnosi sieć konkurenta dla klientów 
ich sieci. Oznaczałoby to, że będą dążyć do niwelowania cen połączeń wewnątrz sieci i między 
sieciami. Okazuje się, że najczęściej tak nie jest.

1 Reguła przypisywana Robertowi Metcalfe'owi jest, jak się obecnie okazuje, transpozycją obserwacji 
dotyczących obciążenia lokalnej sieci transmisji danych.

2 Por. Bob Briscoe, Andrew Odlyzko, Benjamin Tilly Metcalfe's Law is Wrong IEEE Spectrum, lipiec 2006.
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Rys. 1. Ilustracja prawa Metcalfea



1.2. 1.2. Historyczne i ekonomiczne przesłanki różnicowania cenHistoryczne i ekonomiczne przesłanki różnicowania cen
Z punktu widzenia sprawności rynku w doktrynie ekonomii wolnorynkowej odniesionej do sek
tora telekomunikacyjnego najbardziej efektywne jest ustalanie cen jednostkowych na poziomie 
odtworzeniowych, długofalowych kosztów przyrostowych (ang. FL-LRIC – forward looking long 
run incremental cost). Długofalowość oznacza tu, że pod uwagę brana jest konieczność wybudo
wania infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług, gdyż inaczej koszt krańcowy połączenia te
lefonicznego wynosiłby zero złotych. W koszcie tym oczywiście uwzględniony jest też koszt kapi
tału w postaci kredytów i koszt kapitału właścicielskiego finansowany z zysków przedsiębiorstwa. 

Jeśli jednak na rynku występują zaburzenia mechanizmów wolnorynkowych, na przykład poprzez 
ograniczenie wolnej konkurencji lub bariery utrudniające wejście nowych podmiotów, to zyskow
ne jest ustanawianie cen powyżej FL-LRIC, co pozwala na przejmowanie nadwyżki konsumenc
kiej. W przypadku podmiotów funkcjonujących w warunkach zbliżonych do monopolu częste 
jest też ustalanie cen według reguły Ramseya3. Sprowadza się ono do wewnętrznego subsydiowa
nia dóbr, na które popyt jest elastyczny przez wpływy ze sprzedaży towarów, na które popyt jest 
nieelastyczny. Jeśli monopol ma ograniczoną przez regulatora stopę zysku, to takie rozwiązanie 
umożliwia zwiększenie nadwyżki konsumenckiej. W przypadku obniżenia ceny towaru, na który 
popyt jest elastyczny, rośnie bowiem liczba odbiorców. Jednak korzyści społeczne z wewnętrz
nych subsydiów  w dłuższym okresie okazują się iluzją. W obszarach, gdzie dopuszczono do ich 
funkcjonowania, wystąpią nieefektywności, z którymi regulacja nie będzie w stanie sobie pora
dzić.

Wstępna faza spektakularnego rozwoju telefonii mobilnej następowała w warunkach, gdy  w sek
torze telekomunikacyjnym stawiano pierwsze kroki w znoszeniu monopolu. Wielu z operatorów 
mobilnych działało w awangardzie alternatywnej oferty w stosunku do monopolu dotychczaso
wego operatora narodowego. Stworzyło to wiele nowych sytuacji: m.in. na wschodzącym rynku 
nie było regulacyjnych restrykcji dotyczących cen – tak jak to najczęściej miało miejsce w przy
padku telefonii stacjonarnej. Można więc było stworzyć nowe modele rozliczeń. Operatorzy sieci 
GSM stanęli tym samym wobec kwestii „poukładania” następujących parametrów rozliczeń:

a) dwuczłonowego schematu rozliczeń z abonentami (opłata stała i opłaty za generowany 
ruch), w którym zrezygnowano ze stref natomiast pojawiło się pojęcie „inna sieć komór
kowa” oraz sieć stacjonarna;

b) stawek rozliczeń między operatorami sieciami telefonii komórkowej;

c) stawek rozliczeń za rozmowy przyjmowane z sieci stacjonarnej i stawek za rozmowy kie
rowane do sieci stacjonarnej.

Paradoksalnie, w zwalczaniu monopolu panującego w telekomunikacji stacjonarnej do poprawie
nia rentowności operatorów komórkowych zastosowano mechanizmy typowe dla rynków o ogra
niczonym funkcjonowaniu mechanizmów rynkowych. Było to oczywistą konsekwencją sytuacji, 
w której praktyka koncesjonowania wynikająca z ograniczonego pasma częstotliwości nie została 
wsparta zabezpieczeniem dla tworzenia mechanizmów rynkowych. Stosunkowo szybko okazało 
się, że bazując na dwuczłonowym mechanizmie rozliczeń z klientami, można uzyskać pewne ele
menty tzw. dyskryminacji cenowej drugiego, a nawet trzeciego stopnia4. Zamiast oferowania jed

3 Ramsey F.P. (1927), A Contribution to the Theory of Taxation, Economic Journal, t. 37, nr 145, s. 47-61
4 „Dyskryminacja cenowa” – wbrew negatywnej konotacji pierwszego członu nazwy – nie jest jest działaniem 

naruszającym prawo, a jedynie próbą przejęcia przez dostawców części nadwyżki konsumenckiej, tak by 
ocena konsumenta, że dany towar jest dla niego dużo wart przekładała się na odpowiednio znaczną cenę. 
W niektórych systemach prawnych obszerny katalog działań z zakresu dyskryminacji cenowej został jednak 
zabroniony właśnie z myślą o ochronie konsumentów. Za Arthurem Cecilem Pigou (Economics of Welfare, 
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nego schematu taryfy, jak to praktykowano w czasach monopolu stacjonarnego, klient otrzymy
wał do wyboru gamę różnych schematów taryfowych różniących się ceną abonamentu i ceną jed
nostkową połączeń. Wprowadzono też rozróżnienie cen przy połączeniach do sieci stacjonarnej, 
sieci komórkowej innych operatorów i wewnętrznej sieci operatora obsługującego danego użyt
kownika. Zasadniczo, dwuczłonowa taryfikacja umożliwia dyskryminację cenową drugiego stop
nia (polegającą na obniżaniu ceny wraz ilością nabywanego towaru). Operatorzy starają się jednak 
komponować schematy taryfowe, tak by mogli się z nimi łatwo identyfikować przedstawiciele wy
branych grup społecznych lub biznesowych. W ten sposób – przyjmując, że ruch wewnątrz sieci 
komórkowych w szerokich granicach nie wiąże się ze wzrostem kosztów operacyjnych – można 
oferować  nabywcom  schematy,  prowadzące  do  wydawania  na  usługi  kwot  mieszczących  się 
w granicach oszacowanej dla danej grupy siły nabywczej.

Jeśli sumaryczne rozliczenie jest zestawieniem wielu parametrów użytkownik dokonując wyboru, 
opiera się bardziej na swoją intuicji niż na racjonalnej ocenie kosztów nabywanych usług. Na do
datek decyzja użytkownika musi być podjęta z wyprzedzeniem obejmującym znaczący czas (rok, 
dwa, a często nawet i trzy lata), w którym wartości poszczególnych parametrów wpływających na 
ostateczne rozliczenie w indywidualnych przypadkach są praktycznie nie do przewidzenia. Opera
tor ma jednak dostęp do statystyk wnoszonych opłat i może wykorzystywać asymetrię informa
cyjną, dokonując takiej segmentacji rynku, która maksymalizuje jego wpływy. Wprawdzie klient 
ma teoretycznie dużą swobodę w wyborze, to jednak nietrudno przewidywać najczęstsze skoja
rzenia i wynikające z nich reakcje. Oczywiście część z klientów po pewnym czasie dostrzega istotę 
takiej praktyki i próbuje znaleźć tańszą ofertę – najczęściej oznacza to zmianę operatora, jeśli nie 
stoi temu na przeszkodzie  umowa terminowa. 

Zjawiskiem, praktycznie bez precedensu w innych obszarach rynku, jest stymulowana przez ope
ratorów GSM migracja klientów do innej,  atrakcyjniejszej  dla operatora komórkowego grupy. 
Dzieje  się  tak,  gdyż  klientem operatora  GSM są zarówno użytkownicy jego własnej  sieci  jak 
i użytkownicy obcych sieci. Operator GSM ma więc szansę na takie zróżnicowanie cen, by  po
wodować migrację użytkowników do grupy o korzystniejszej stawce. I tak się stało: znaczna cena 
za połączenie z sieci stacjonarnej do komórkowej w porównaniu do ceny połączenia inicjowane
go z jakiejkolwiek sieci komórkowej była silną motywacją do wykupienia abonamentu operatora 
komórkowego.

W początkowej fazie rozwoju dysproporcja w liczbie użytkowników sieci stacjonarnych i komór
kowych sprawiała, że przeważająca część połączeń odbywała się między tymi sieciami. Z punktu 
widzenia operatora stacjonarnego brak powiązania użytkowników GSM z konkretnym miejscem 
był powodem do założenia, że opłata nie powinna być niższa niż za połączenie międzymiastowe. 
Jak sądzili wówczas operatorzy stacjonarni, w takiej sytuacji użytkownik sieci stacjonarnej miał 
motywację, by próbować łączyć się z innym użytkownikiem poprzez jego łącze stacjonarne, a nie 
na jego numer w sieci komórkowej. Działający w poszczególnych krajach stacjonarni monopoliści 
nie przewidywali wówczas, że po pewnym czasie drenażowe podejście do rynku obróci się prze
ciwko nim.

Operatorzy w tej początkowej fazie rynku mieli ogromne kłopoty z osiągnięciem porozumienia, 
więc w praktyce okazało się, że model B & K (z ang. bill and keep – wystaw rachunek i zatrzymaj 
wpłatę od klienta) funkcjonował – wobec braku innych uzgodnień. Operatorzy GSM zabiegali 
jednak o interwencję ministra łączności, utrzymując, że bez preferencyjnej stawki rozliczeń (czyli 

4th edition, 1932) rozróżniane są trzy stopnie dyskryminacji cenowej. W praktyce telekomunikacyjnej 
dyskryminacja cenowa ogranicza się do drugiego (niższa cena jednostkowa przy zakupach większej liczby 
usług) i trzeciego stopnia (ceny dostosowywane są do potencjału nabywczego poszczególnych grup 
wyłonionych w wyniku segmentacji rynku).
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subsydiów z połączeń z sieci stacjonarnej) trudno im będzie zrealizować w rozsądnym horyzoncie 
czasowym zadanie budowy dwóch ogólnopolskich sieci komórkowych. Minister łączności przy
chylił się do ich zadnia w 1997 roku i określił stawki rozliczeniowe w decyzji na poziomie 80, 60 
i 40 groszy odpowiednio do okresu taryfikacji (pory doby). 

W wyniku ustalenia tak wysokich stawek TP S.A. postanowiła również skorzystać z dużej marży. 
W najdroższym okresie taryfikacji T1 (godziny 08.00 – 18.00) po dodaniu 60 groszy marży TP 
S.A. cena minuty wyniosła 1,40 zł (z podatkiem VAT ok. 1,70). Porównując te wartości z obecny
mi cenami, warto zwrócić uwagę, że przez 10 lat siła nabywcza złotówki znacząco spadła: w dzi
siejszych cenach opłaty te zdecydowanie przekraczałyby kwotę 2 złotych za minutę brutto.

Ponieważ  popyt  na  połączenia  do  sieci  komórkowych  był  nieelastyczny  podwyższenie  opłat 
i ustanowienie znacznej marży początkowo zapewniało korzyści finansowe wszystkim stronom - 
z wyjątkiem klientów telefonii stacjonarnej. Subsydia wprawdzie przepływały z sieci stacjonarnej 
do komórkowej, a więc od jednego operatora stacjonarnego do dwóch operatorów komórko
wych, lecz dzięki dużej własnej marży TP SA pogodziła się z takim uregulowaniem.

Mechanizm ten okazał się dla TP S.A. swoistym koniem trojańskim – o czym przekonała się zale
dwie kilka lat później, gdy sieci komórkowe urosły na tyle, że przejęły sporą część ruchu. Opera
torzy komórkowi ustawili  bowiem – wbrew strukturze kosztowej  – opłaty za połączenia we
wnątrz ich sieci na zdecydowanie niższym poziomie niż opłaty za połączenia z sieci TP S.A. 
Użytkownikom, którzy mieli do zrealizowania znaczącą liczbę połączeń do sieci komór
kowych, nawet jeśli nie byli zainteresowani mobilnością usług, opłacało się bardziej zo
stać abonentem sieci komórkowej, niż wykorzystywać do tego celu pośrednictwo opera
tora stacjonarnego. W wyniku asymetrii w stawkach rozliczeń i braku jej powiązania z opłatami 
za usługi wewnątrz sieci operatorzy GSM pozyskiwali nowych klientów, których obecność przy
ciągała kolejnych użytkowników i proces dalej się powtarzał. Występował więc efekt dodatniego 
sprzężenia zwrotnego, dzięki czemu lawinowo przyrastała liczba użytkowników sieci komórko
wych.

Z chwilą gdy liczba użytkowników w sieciach komórkowych przewyższyła liczbę abonentów tele
fonii stacjonarnej, a ta zaczęła maleć, stało się oczywiste, że w dłuższej perspektywie rozwiązanie 
polegające  na  ustanowieniu  wysokich  stawek  rozliczeń  było  korzystne  tylko  dla  operatorów 
GSM. Zmusiło to TP S.A., nastawioną pierwotnie na drenaż rynku połączeń do sieci komórko
wych, do zmiany podejścia. 

Operator stacjonarny jednostronnie zdecydował się na obniżenie cen poprzez zmniejszenie swo
jej marży dla okresów rozliczeniowych T2 i T3. Ponieważ są to okresy poza godzinami biurowy
mi, to popyt w tych okresach staje się elastyczny. Dzięki temu obniżanie ceny umożliwiło obronę 
części z wpływów. Jednocześnie dla osób indywidualnych stworzono „okienko” dla tańszych po
łączeń z tymi abonentami, którzy korzystają już wyłącznie z telefonii komórkowej, by w ten spo
sób zmniejszyć ciśnienie na zakup abonamentów lub wersji przedpłaconych usług u operatorów 
telefonii mobilnej. A jednak zbyt późne i za mało radykalne obniżki cen nie zatrzymały exodusu. 
W Polsce od 2001 roku (rys. 2) wyraźnie widoczny jest spadek udziału usług telefonii stacjonarnej 
w przychodach sektora, przy czym od 2002 roku jest to już zjawisko o dużym stopniu nasilenia – 
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Wysokie stawki za połączenia z sieci stacjonarnej do sieci komórkowych 
i niższe wewnątrz sieci komórkowych zaburzyły oceny wartości sieci 
i w konsekwencji nasiliły przejmowanie przez operatorów komórkowych 
udziału  sieci stacjonarnej w rynku. 



wielkości trzech do czterech punktów procentowych rocznie. Towarzyszy temu również spadek 
liczby wykupywanych abonamentów w sieci stacjonarnej.

Większa stawka za połączenia z innych sieci niż cena detalicznych połączeń wewnątrz sieci stała 
się mechanizmem modyfikującym segmentację rynku. Przechodzenie klientów sieci stacjonarnej 
do  operatorów  komórkowych  określane  jest  często  mianem substytucji  telefonii  stacjonarnej 
przez komórkową i w przekazach marketingowych kreowane jest na symbol ekspansji nowoczes
ności.  Tymczasem,  jak  wskazują  obserwacje  zachowań  użytkowników  telefonii  komórkowej, 
większość z połączeń w sieciach komórkowych realizowana jest albo z miejsca pracy albo z domu 
– czyli z miejsc, gdzie mobilność nie jest ani szczególnie potrzebna, ani użyteczna. Negatywnym 
aspektem tego procesu jest fakt, że redukcja i tak słabo rozwiniętej w Polsce sieci stacjonarnej 
oznacza, że będą zwiększały się koszty jednostkowe jej eksploatacji. Tymczasem w Polsce naj
wyższy jest wśród krajów UE odsetek (23%) osób korzystających wyłącznie z telefonu stacjonar
nego – prawdopodobnie z powodów finansowych. Finalnie istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że przełoży się to na zwiększone koszty utrzymania sieci dla innych usług – np. dostępu do Inter
netu.

Już od kilku lat nie ma wątpliwości, że na obecnym etapie rozwoju umożliwianie wewnętrznych 
subsydiów nieźle prosperujących operatorów GSM jest nonsensem gospodarczym. Jednak proces 
ten nadal funkcjonuje i zaburza funkcjonowanie sił rynkowych, a interwencje regulatora wprowa
dzono zbyt późno i są one rozłożone w czasie (porównaj rys. 3). 
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Rys. 2. W 2002 roku telefonia komórkowa w Polsce przewyższyła udziały kwotowe telefonii stacjo
narnej w rynku. Źródło: PMR 2006.



Mechanizm przesuwający użytkowników do sieci mobilnej okazał się szczególnie silny na rynkach 
krajów słabiej rozwiniętych ekonomicznie, w których klienci mają mniejszy potencjał nabywczy. 
W krajach bardziej rozwiniętych odsetek użytkowników korzystających z obu form łączności jest 
zdecydowanie większy. Choć dysproporcja ta najczęściej bywa tłumaczona opóźnieniami w roz
woju stacjonarnych sieci dostępowych, które w pewnym momencie operatorzy przestali rozbudo
wywać ze względu na zmniejszający się popyt, to równie racjonalny wydaje się argument, że wo
bec mniejszej siły nabywczej użytkownicy z biedniejszych krajów stanęli wobec wyboru, którego 
mieszkańcy bogatszych krajów nie musieli dokonywać. 

Na możliwość, że wzmożone zainteresowanie nabywaniem usług telefonii komórkowej jest skut
kiem odwróconego paradoksu Giffena, wskazują Brydon i Heath5. W klasycznej wersji paradoksu 
Giffena zwyżka cen przynosi zwiększenie popytu na dany produkt. Sytuacja taka ma miejsce przy 
niskich dochodach konsumentów i  przy wzroście cen dóbr niższego rzędu zwanymi dobrami 
Giffena. Cena dobra Giffena jest znacząco niższa od ceny innych substytutów lub dane dobro nie 
ma bliskich substytutów (np. chleb), dlatego popyt rośnie. Jeśli np. zwiększa się cena chleba i tym 
samym możliwości nabywcze konsumentów okazują się zbyt małe, by mogli oni kupować chleb i 
wędlinę, to zwiększone zakupy droższego chleba  mają na celu rekompensowanie braku wędliny.

Paradoks Giffena może również przejawiać się w odwróconej wersji – mimo że dane dobro ta
nieje, to konsumenci nabywają go coraz mniej, gdyż stać ich na zakup towaru postrzeganego jako 
bardziej luksusowy. Obserwacja ta być może  wyjaśnia źródło zjawiska obserwowanego w Euro
pie Zachodniej. Jednak dla krajów takich jak Polska wydaje się być chybiona. Tańsza telefonia sta
cjonarnej nie może bowiem wpływać na tych użytkowników, którzy decydują się na posiadanie 
jedynie telefonu komórkowego. W Czechach, Polsce, Słowacji, Węgrzech i krajach bałtyckich od

5 Brydon Alastair, Heath Mark, Fixed–Mobile Substitution in Western Europe: causes and effects, Analysys Research, 31 
January 2007.
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Rys. 3. Porównanie maksymalnych okresu stawek za przyjmowanie połączeń do sieci w godzinach 
szczytu w Polsce i wybranych krajach UE. W latach 2006–2007 stawka została wyznaczona jako śred
nia ważona liczbą miesięcy, w których obowiązywała dana stawka. Źródło: UKE, Informacja o decy
zjach Prezesa UKE w sprawie wysokości stawek za zakańczanie połączeń głosowych w sieciach ru
chomych z 27.04. 2007.



setek osób, które korzystają wyłącznie z telefonu komórkowego, przekracza 20% (por. rys  4). 
Wydaje się więc, że Brydon i Heath zdecydowanie nie docenili presji wynikającej z wysokich sta
wek za połączenia z sieci stacjonarnej do sieci komórkowych.

1.3. 1.3. Rynek połączeń z sieci stacjonarnych do mobilnychRynek połączeń z sieci stacjonarnych do mobilnych
Połączenia z sieci stacjonarnych do komórkowych to drugi co do wielkości obszar wpływów ope
ratorów stacjonarnych z realizacji połączeń (po wpływach z połączeń lokalnych). Jego wartość 
w 2005 roku wynosiła 1,88 mld złotych i była o 13,7% mniejsza niż rok wcześniej6. W segmencie 
tym rośnie stosunkowo szybko udział połączeń realizowanych przez techniki nietradycyjne (np. 
VoIP) – w 2005 roku wzrost o 18% – jednak całkowita wartość tego udziału jest nadal skromna, 
szacowana w granicach 4,5% połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych.

W zestawieniu z całością przychodów sektora telekomunikacji mobilnej obszar połączeń z sieci 
stacjonarnych wydaje się nie mieć zbyt dużego znaczenia. Wartość całości rynku komórkowego 
w Polsce w 2005 roku wyniosła 19,64 mld złotych. Połączenia z sieci stacjonarnych stanowiły 
więc zaledwie 9,57% z całości  przychodów. Jest to jednak efekt dwóch czynników: silnej erozji 
tego rynku wywołanego przez mechanizm ustanowiony w celu subsydiowania telefonii komórko
wej oraz dodatkowo przez przejmowanie inicjacji połączeń tych użytkowników, którzy są użyt
kownikami sieci komórkowych.

W skali międzynarodowej i w odniesieniu do połączeń międzynarodowych proporcje wyglądają 
nieco inaczej. Według raportu TeleGeography za 2005 rok abonenci sieci komórkowych inicjują 
około 20% międzynarodowych połączeń i przyjmują około 30% połączeń przychodzących z za
granicy. Operatorzy sieci komórkowych w Europie przyjmują około 14% międzynarodowych po

6 Dane za raportem PMR Rynek Telekomunikacyjny w Polsce 2006–2009.
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Rys. 4. Równoczesne korzystanie z telefonii stacjonarnej i mobilnej jest najrzadsze u nowych człon
ków UE – w krajach biedniejszych. Według badania ankietowego udziału użytkowników telefonii sta
cjonarnej i komórkowej w rynku TNS Opinion dla Komisji Europejskiej



łączeń (rok 2003). Jednak należy zwrócić uwagę, na inny sposób rozliczania rozmów komórko
wych w USA i w Europie – tylko w tym drugim przypadku opłaty za przyjęcie połączenia są wie
lokrotnie większe niż w sieciach stacjonarnych. W efekcie  wpływy europejskich operatorów ko
mórkowych stanowią aż 42% globalnych obrotów w ruchu międzynarodowym, co w żaden spo
sób nie  odzwierciedla  ani  proporcji  obsługiwanych  abonentów ani  kosztów.  Dla  porównania 
wpływy  europejskich  operatorów stacjonarnych  za  przyjmowane  połączenia  międzynarodowe 
wyniosły 5% globalnych obrotów, podobnie jak całość przychodów operatorów amerykańskich 
(stacjonarnych i mobilnych) z przyjmowania ruchu międzynarodowego.

1.4. 1.4. Stawki za przyjmowanie połączeńStawki za przyjmowanie połączeń
Stawki za przyjmowanie połączeń do sieci komórkowych kształtowane są w Polsce przeważnie 
w wyniku decyzji regulatora (pierwotnie Ministra Łączności,  potem Prezesa URTiP, a obecnie 
Prezesa UKE). W tabeli 1 zestawiono historię stawek międzyoperatorskich  dla połączeń z sieci 
TP S.A. Stawki dla połączeń przyjmowanych z sieci stacjonarnych operatorów alternatywnych są 
nawet o 20% większe. Na analogicznym poziomie jak stawki za ruch przychodzący od TP S.A. 
utrzymywane są rozliczenia między sieciami komórkowymi. Według raportów operatorów 90% 
ruchu między sieciami zamyka się w grupie trzech operatorów komórkowych i TP S.A.

Tabela 1: Opłaty za przyjęcie połączenia z sieci TPSA do sieci komórkowych

Od 1997 r Od lutego 
2003

Od czerwca 
2003

Od listopada 
2004

Od listopada 
2006

Od maja 
2007

T1
(8.00-18.00)

0,80 zł 0,80 zł 0,735 zł 0,65 zł 0,44 zł 0,40 zł

T2
(18.00-22.00 
i 8.00-22.00 
w dni wolne)

0,60 zł 0,50 zł 0,50 0,48 zł 0,40 zł 0,40 zł

T3
(22.00-8.00)

0,40 zł 0,40 zł 0,40 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł
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Rys. 5. Struktura kwotowa globalnego rynku połączeń wg podziału na sieci przyjmują
ce ruch. Źródło: TeleGeography 2005

Europa operatorzy komórkowi 42,00%

Europa operatorzy stacjonarni 5,00%

USA i Kanada 5,00%

Afryka 8,00%

Ameryka Łacińska i Karaiby 12,00%

Azja 28,00%

Rynek przyjmowanych połączeń międzynarodowych 



Stawki rozliczeniowe między trzema operatorami komórkowymi są symetryczne. Wskazuje to, że 
operatorzy komórkowi nie konkurują ze sobą na poziomie połączeń hurtowych, natomiast kon
kurują z operatorami sieci stacjonarnych wykorzystując tu silną asymetrię stawek – praktycznie 
dziesięciokrotną. W takiej sytuacji przepływy finansowe między dominującymi operatorami ko
mórkowymi kompensują się, natomiast operatorzy stacjonarni są płatnikami netto.

1.5. 1.5. Relacja hurt–detalRelacja hurt–detal
Według porównań przeprowadzonych przez UKE dla stawek z 2005 roku operatorzy komórko
wi świadczą usługi detaliczne po cenach kształtujących się niekiedy poniżej opłaty za przyjęcie 
połączenia do sieci w rozliczeniach między operatorami. Przykładowo, dla Polkomtela w taryfach 
Nowy Plus 25-85 minuta kosztowała netto 59 groszy, w taryfie Nowy Plus 165 – 52 grosze, a w 
przypadku oferty przedpłaconej Simplus 64 grosze. W tym samym czasie opłata za przyjmowanie 
połączeń w podstawowym okresie T1 wynosiła 65 groszy7.

7 Decyzja Prezesa UKE dotycząca zajmowania przez Polkomtel znaczącej pozycji na rynku zakańczania 
połączeń głosowych z 19 lipca 2006.
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Rys. 6. Porównanie stawek za przyjmowanie połączeń do sieci komórkowych w Europie według da
nych European Regulatory Group
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W przypadku PTC można wskazać taryfy: Era Nowy Komfort – 59 groszy, Era Nowy Komfort 
VIP – 55 groszy, Era Happy – 63 grosze, Era Happy Taniej – 57 groszy, Heyah w sieci – 56 gro
szy i Heyah poza sieć – 56 groszy. Tu również  opłata za przyjmowanie połączeń w podstawo
wym okresie T1 wynosiła 65 groszy8.

PTK Centertel w taryfie Jedna Idea za minutę połączenia pobierał netto 61 groszy, w taryfie Jed
na Idea 200 Premium 55 groszy oraz w taryfie Twój Plan – 61 groszy9.

Podane przykłady wskazują jednoznacznie, że operatorzy stosują praktykę dyskryminacji cenowej 
trzeciego stopnia, wykorzystując swoją wyłączność na przyjmowanie połączeń kierowanych do 
określonych użytkowników ich sieci. Dotyczy to nie tylko dużych operatorów o dużej sile rynko
wej. Operator Play, który w 2007 roku rozpoczął działalność jako czwarty operator infrastruktu
ralny w Polsce, również przyjął taktykę wewnętrznego subsydiowania. Ze względu na wyższe niż 
dla pozostałych trzech operatorów komórkowych opłaty część z operatorów wprowadziła do 
swoich cenników dodatkową pozycję na połączenia z siecią Play (ceny są większe niż do innych 
sieci). Subsydia umożliwiają sieci Play m.in. proponowanie swoim klientom jednej minuty darmo
wego połączenia za każde dwie minuty przyjętego połączenia z innej sieci.

Sytuacja taka ma miejsce nie tylko w Polsce. Zjawisko subsydiowania połączeń bezpośrednich 
klientów opłatami  wnoszonymi  za  połączenia  poprzez inne sieci  jest  powszechne w krajach, 
gdzie obowiązuje model wnoszenia całości opłaty przez stronę inicjującą połączenie (ang. CPP – 
Calling Party Pays) i w zasadzie nie występuje w tych krajach, gdzie opłata jest dzielona tak, że za 
dodatkową wartość wynikającą z mobilności płaci strona otrzymująca połączenie (ang. RPP – Re
ceiving Party Pays). Model CPP stosowany jest praktycznie w całej Europie i stąd w większości kra
jów miały miejsce interwencje regulatora.

W 2006 roku stawki za połączenia przyjmowane do sieci przez polskich operatorów sieci komór
kowych w godzinach szczytu należały do najwyższych w Unii Europejskiej (porównaj rys. 6). Do
piero w wyniku zmian z listopada 2006 i regulacji  obowiązującej od początku maja bieżącego 
roku zmniejszona została maksymalna opłata za połączenia w szczycie, tak że ceny hurtowe za 
przyjmowanie połączeń z innych sieci spadły poniżej średniej europejskiej z 2006 roku. 

1.6. 1.6. Konwergencja usług mobilnych i stacjonarnychKonwergencja usług mobilnych i stacjonarnych
Przyjmowanie połączeń z sieci stacjonarnej nie jest jedynym obszarem wykorzystywanym przez 
operatorów komórkowych do pobierania opłat z dużą marżą zysku. Wygoda korzystania z apara
tu telefonii komórkowej sprawia, że choć spora część połączeń realizowana jest z miejsc, gdzie 
jest dostęp do sieci stacjonarnej, to użytkownicy inicjują je poprzez droższą sieć mobilną. Powo
duje to wzrost zainteresowania rozwiązaniami wielofunkcyjnymi, w których aparat przebywając 
np. w zasięgu domowego lub biurowego systemu WiFi, realizowałby połączenia do sieci stacjo
narnych i zagranicznych z pominięciem sieci komórkowych – a więc taniej. Jednak rozwiązania 
tego typu oferowane przez operatorów (np. BT – Fusion, Orange – Unik) nie odnoszą – jak na 
razie  –  spektakularnych  sukcesów.  Powodów jest  wiele,  a  najważniejszy,  to  prawdopodobnie 
umiarkowana atrakcyjność „stacjonarnej” części oferty. Dziś trudno jeszcze przesądzić, czy fak
tycznie konwergencja jest trendem czy tylko marketingowym blefem, który ma wyjaśnić powody 
przejmowania przez operatorów mobilnych całych obszarów usług dotąd obsługiwanych tylko 
przez operatorów stacjonarnych. Stąd też nie należy zakładać, że ewentualna konwergencja do

8 Decyzja Prezesa UKE dotycząca zajmowania przez PTC znaczącej pozycji na rynku zakańczania połączeń 
głosowych z 19 lipca 2006.

9 Decyzja Prezesa UKE dotycząca zajmowania przez PTK Centertel znaczącej pozycji na rynku zakańczania 
połączeń głosowych z 19 lipca 2006.
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prowadzi do eliminacji anomalii w taryfikacji i przyniesie ujednolicenie cen na ich dolnym pozio
mie. Część z propozycji konwergentnych rozwiązań może być jednak wykorzystana przez użyt
kowników do obniżenia opłat i realizacji dodatkowych funkcjonalności.

2. 2. Działania regulacyjneDziałania regulacyjne
Próby redukcji cen połączeń z sieci stacjonarnej do sieci komórkowej napotykają na opór ze stro
ny operatorów komórkowych (MNO).  Jednak wykorzystywana tu znacząca pozycja rynkowa jest 
podstawą do podjęcia przez organ regulacyjny działań korygujących. Zasadniczo regulator ma do 
wyboru następujące drogi:

a) dążyć do ustalenia przez operatora dominującego ceny opartej na kosztach;

b) narzucić cenę maksymalną, opierając się na analizie porównawczej z innymi rynkami;

c) narzucić cenę maksymalną, opierając się na cenach detalicznych usług dla użytkowników 
sieci komórkowych;

d) nie podejmować działań;

e) wesprzeć rozwiązania techniczne i organizacyjne,  które umożliwiają  pojawienie się no
wych graczy oraz bliskich substytutów;

f) podjąć działania będące pewnym złożeniem wymienionych wcześniej możliwości.

Jak pokazuje tabela  1 w Polsce przez długie okresy dominowało podejście „d”. Obecne, nowe 
podejście cechuje próba stopniowej ingerencji (tabela 2). W doktrynie regulacyjnej UE preferowa
ne jest podejście „a”, jednak wobec trudności z faktycznym wyznaczaniem realnych kosztów do
minuje podejście „b”. Zarówno podejście „a”, jak i „b”  ma bardzo istotną wadę: nie wymusza 
przejścia do gry rynkowej tylko jest próbą zastąpienia rezultatu takiej gry. W oczywisty sposób 
prowadzi to do znacznego prawdopodobieństwa, że wymuszone schematy będą nadal nieefek
tywne rynkowo. 

Tabela 2. Zaplanowana przez regulatora redukcja stawek za połączenia przyjmowane do 
sieci komórkowych. Źródło: komunikat UKE z 27 kwietnia 2007.

Od
1 maja 2007 r.

Od
1 maja 2008 r.

Od 
1 maja 2009 r.

Od
1 maja 2010 r.

Wysokość MTR 
(groszy/min)

40,00 33,87 27,75 21,62

Wysokość MTR 
(eurocentów/min)

10,56 8,94 7,33 5,71

Zmiana roczna – -15,31% -18,08% -22,07% 

Jukka Kanervisto w studium z lutego 2005 przygotowanym dla fińskiego Ministerstwa Transpor
tu i Łączności10 optuje za rozwiązaniem „c”. Wskazuje przy tym jednak, że opiera się ono o zało
żenie, że istnieje konkurencja na rynku usług telefonii komórkowej dla użytkowników. Ponadto, 
wybór metody powiązania ceny maksymalnej z cenami detalicznymi nie jest jednoznaczny. Kane

10 Jukka Kanervisto Charging alternatives for MNO termination , J. Kanervisto Consulting, Publications of the Ministry 
of Transport and Communications 19/2005, Helsinki, 28 February 2005.
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rvisto proponuje pewien arbitralnie określony schemat, który opiera się na uśrednionych staw
kach detalicznych dla połączeń w sieciach komórkowych i o współczynnik narzucający najmniej
sze opłaty dla największych sieci. Oznacza to, że model ten konserwuje subsydiowanie połączeń 
oferowanych klientom mniejszych sieci z opłat za przyjmowanie połączeń.

Kanervisto przeprowadzając dyskusję różnych rozwiązań problemu, odrzuca stosowanie bramek 
GSM (urządzeń typu FCT). W jego opinii zwiększający się odsetek ruchu przechodzącego przez 
bramki GSM sprowokowałby operatorów do podwyższania cen za przyjmowanie połączeń otrzy
mywanych tradycyjną  drogą.  Ponadto – jak twierdzi  – bramki  GSM są jedynie  rozwiązaniem 
wspomagającym dużych użytkowników instytucjonalnych. Wynika z tego, że nie wziął on pod 
uwagę dosyć oczywistej  możliwości  posługiwania  się  bramkami  przez operatorów alternatyw
nych, a także rozwiązań dedykowanych segmentowi SOHO. Sugerowana przez Kanervsto pod
wyżka cen mogłaby mieć miejsce wtedy, gdyby ruch generowany przez bramki z powodu jakichś 
ograniczeń nie mógł w istotny sposób naruszyć równowagi sił.

Za dopuszczeniem bramek GSM jako technicznej metody korekcji niesprawności w funkcjono
waniu sektora opowiedzieli się już niektórzy regulatorzy. Jedną z ważkich zalet przemawiających 
za dopuszczeniem urządzeń typu FCT jest możliwość traktowania ich jako wariantu „e” działań 
regulacyjnych. Odgrywają one bowiem rolę mechanizmu wprowadzającego arbitraż ceny między 
ofertą  dotąd mającą charakter wyłączności i bliskim substytutem tej oferty (dalej opisane zostaną 
pewne ograniczenia wynikające ze stosowania FCT). 

Dopuszczenie mechanizmu umożliwiającego arbitraż cenowy jako element korekty dla ograniczo
nego rynku jest działaniem obarczonym najmniejszym ryzykiem błędnej oceny rynku. Jeśli przy
jąć, że przesłaniem regulacyjnym jest eliminowanie wewnętrznych subsydiów stosowanych przez 
operatorów o znaczącej sile rynkowej, to arbitraż spowoduje, że cena usługi subsydiowanej stanie 
się ceną nabywania usługi, która zapewniała subwencję. Gdyby operator komórkowy postanowił 
przeciwstawić się arbitrażowi w sposób sugerowany przez Kanervsto (podwyższanie cen za przyj
mowane połączenia), to wywołałby wzrost atrakcyjność arbitrażu i dalszy spadek popytu na usłu
gi o zawyżonych cenach. W rezultacie, nawet przy założeniu, że zawsze pewna część połączeń re
alizowana byłaby metodą tradycyjną, to wpływy nie wystarczyłyby na sfinansowanie subsydiów 
dla usług oferowanych po zaniżonych cenach. A więc takie działanie w perspektywie prowadziło
by operatora do utraty  płynności.  Będzie  więc musiał  on albo spróbować zredukować swoje 
koszty, albo podwyższyć ceny subsydiowanych usług.

Operatorzy komórkowi próbują przeciwstawić się stosowaniu urządzeń FCT, wpisując do regula
minów klauzule zabraniające stosowania tego typu urządzeń bez ich zgody. Oczywiście, jeśli me
toda równoważenia sił rynkowych ma zacząć funkcjonować, nie można pozostawić dominującym 
operatorom pełnej dowolności w kształtowaniu ograniczeń narzucanych klientom i partnerom. 
Z wyjątkiem analizowanych w punkcie 3.4 ewentualnych zaburzeń w funkcjonowaniu sieci nie ma 
powodu do narzucania przez operatora szczególnych warunków korzystania z jego usług. Nie jest 
przyjęte, by dostawca gazu wtrącał się do menu przygotowywanych potraw. Sieć wodociągowa 
nie wnika, czy użytkownik pije herbatę ze szklanki, z kubka czy może z wiadra. A redakcja gazety 
nie może przesądzać o miejscach, w jakich  ktoś poświęci się lekturze. Wspomniane sytuacje od 
użycia FCT różni oczywiście to, że operator ma interes ekonomiczny w niedopuszczeniu do uży
cia bramki natomiast dostawcy gazu, przedsiębiorstwu wodociągowemu lub gazecie  sposób wy
korzystania ich produktu nie zmienia uwarunkowań gospodarczych. Jednak operator narzuca tu 
kontrahentom niekorzystne warunki, wykorzystując swoją wyłączność na zestawienie połączenia 
z danym użytkownikiem. W tej sytuacji zasadne jest uznanie, że klauzula tak nie powinna być w 
regulaminach dozwolona, co wymaga interwencji regulacyjnej.
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3. 3. Jak technika pomaga zrównoważyć rynek Jak technika pomaga zrównoważyć rynek 

3.1. 3.1. Istota rozwiązania technicznego urządzenia FCTIstota rozwiązania technicznego urządzenia FCT
Bramki GSM, nazywane też urządzeniami FCT11 (od ang. Fixed Cellular Terminal), realizują funkcje 
analogiczne do klasycznych aparatów telefonii komórkowej. Zasadnicza różnica polega na tym, że 
zlecenie połączenia przyjmowane jest nie bezpośrednio od użytkownika, ale za pośrednictwem 
zewnętrznej lub wewnętrznej linii  telefonicznej (rys.  7).  Połączenie może być także kierowane 
z programu aplikacyjnego realizowanego na komputerze osobistym lub z sieci transmisji danych 
np. z Internetu.

Często realizowane są jako moduł rozszerzający funkcjonalność centralek abonenckich, ale mogą 
być również urządzeniami samodzielnymi. Urządzenia FCT są wyposażane w karty SIM operato
ra telefonii komórkowej – tak jak standardowy aparat telefonii komórkowej. O ile prezentacja 
identyfikacji linii wywołującej nie została wyłączona, o tyle w sieci, do której kierowane jest połą
czenie, urządzenie FCT prezentuje się jak zwyczajny aparat i identyfikuje się numerem przypisa
nym do danej karty SIM. FCT pełni więc funkcję zakończenia sieci ruchomej, za pośrednictwem 
którego kierowane są połączenia do innych użytkowników sieci ruchomej. Jeśli z bramki FCT ko
rzysta więcej niż jeden użytkownik, identyfikacja według numeru telefonu przypisanego do danej 
karty SIM może być myląca, stąd typową praktyką jest wykorzystywanie funkcji blokującej pre
zentowanie numeru strony wywołującej użytkownikowi B.

Na rynku detalicznym urządzenie FCT może być wykorzystane w ramach usługi dostarczanej dla 
abonentów, głównie biznesowych, którzy eksploatują sieć wewnętrzną (korporacyjną) i wówczas 
FCT odgrywa rolę urządzenia, poprzez które osoby korzystające z sieci wewnętrznej mogą reali
zować połączenia do sieci ruchomej. Usługi takie były oferowane przez funkcjonujących na ryn

11 FCT jest pojęciem nieco szerszym od „bramki GSM”, ponieważ może zostać wykorzystane do określenia 
urządzeń łączących z sieciami komórkowymi zrealizowanymi w innych standardach (np. UMTS). W tej 
pracy nazwy te są używane zamiennie.
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Rys. 7. Połączenie z sieci stacjonarnej zainicjowane przez użytkownika A może zostać przekazane do 
użytkownika mobilnego B przez konwencjonalny węzeł sieci lub poprzez bramkę FCT. W pierwszym 
przypadku połączenie radiowe używane jest tylko raz, a w drugim dwukrotnie.



ku operatorów telefonii komórkowej. Ponadto można spotkać takie usługi oferowane przez in
nych dostawców usług na zasadzie odsprzedaży usługi telekomunikacyjnej.

Na rynku hurtowym urządzenia FCT są wykorzystywane do 
kierowania  ruchu pochodzącego z  sieci  innych operatorów 
do sieci operatora komórkowego w celu uzyskania połącze
nia z użytkownikiem danej sieci ruchomej. Połączenie nie od
bywa  się  poprzez  stałe  punkty  styku  ustanowione  według 
umowy o połączeniu  sieci,  ale  właśnie  poprzez urządzenia 
FCT i  zainstalowane w nich karty SIM. W tym przypadku 
użytkownik  końcowy,  najczęściej  klient  operatora  telefonii 
stacjonarnej,  realizuje  połączenia  do  sieci  ruchomych,  nie 
mając wpływu na techniczny sposób realizacji usługi, a więc 
czy jego połączenie zostanie zrealizowane poprzez konwen
cjonalny punkt styku, czy też poprzez urządzenia FCT.

3.2. 3.2. Oferta rynkowa urządzeń FCTOferta rynkowa urządzeń FCT
Od kilku lat można zaobserwować dynamiczny postęp w za
kresie funkcjonalności i różnorodności oferowanych rozwią
zań bramek GSM. Pojawiają się nowi producenci urządzeń 
FCT, a ci dotychczasowi oferują coraz to nowe wersje i roz
wiązania.  Producentów rozwiązań  w pełni  profesjonalnych 
(przeznaczonych dla operatorów lub połączenia sieci dużych 
przedsiębiorstw)  jest  kilkunastu  –  zdecydowana  większość 
w Europie i Izraelu. Szybko przybywa dostawców rozwiązań 
półprofesjonalnych – obecnie można ich wskazać kilkudzie
sięciu, z czego większość  w Chinach.

Chiny są o tyle ciekawym przypadkiem, że popyt ich ogrom
nego, i jak się przewiduje jeszcze przez wiele lata rosnącego, 
rynku wewnętrznego ma inne podstawy. W Chinach, podob
nie jak w USA, stosowany jest model rozliczeń opierający się 
na dopłacie za mobilność połączenia ze strony odbierającego 
połączenie (ang. RPP – Receiving Party Pays). W Polsce, podob
nie jak w większości krajów europejskich, stosowany jest mo
del opłacania całości przez stronę inicjującą połączenie (ang. 
CPP  –  Calling  Party  Pays).  W  przypadku  modelu  rozliczeń 
RPP nie występują anomalie cenowe, które są motorem sto
sowania urządzeń FCT w Europie.  W Chinach za użyciem 
FCT przemawiają inne względy: to nie stawki za połączenia, 
ale możliwość połączenia z siecią jest ważna – przy np. braku 
sieci stacjonarnej w danej lokalizacji.

Indywidualni użytkownicy mają do dyspozycji największy wy
bór bramek GSM – począwszy od  rozszerzeń do popularne
go komunikatora Skype (sprzętowych dla krajów stosujących 
model  rozliczeń  CPP,  a  programowych  dla  krajów  RPP), 
przez szeroką gamę urządzeń obsługujących pojedynczą linię 
(w tym bazujących na zwyczajnym aparacie telefoniczny np. 
Nokia 6210) do  rozwiązań realizujących nieco inne zadanie – 
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Rys. 8. Bramka na jedną kartę SIM.

Rys. 9. Bramka GSM przeznaczona 
do współpracy z centralką abonenc
ką umożliwiająca stosowanie 
dwóch kart SIM i funkcji LCR.



umożliwiających użytkownikom telefonii komórkowej korzystanie z taniej oferty telefonii interne
towej (VoIP).

Użytkownicy urządzeń FCT z grupy dużych firm  typowo potrzebują równoczesnej obsługi wielu 
linii komórkowych (czasem jest to nawet bardzo znaczna liczba). W takich sytuacjach do tej pory 
często wykorzystywano zestawy rozwiązań jednoliniowych. Od niedawna są dostępne również 
rozwiązania wieloliniowe: 2, 4, 8, a nawet 16 linii GSM obsługiwanych przez jedno urządzenie. 
Tego typu bramka typowo przyłączana jest do wewnętrznej centrali firmowej. Oferowane są też 
rozwiązania umożliwiające przyłączenie do stacjonarnej sieci publicznej przez łącza analogowe, 
ISDN lub łącze tranzytowe E1. Ze względu na rosnącą popularność wirtualnych sieci prywatnych 
realizowanych w technice IP (tzw. IP-VPN) oferowane są również FCT z interfejsem do sieci IP. 
Tego typu rozwiązanie może być wyposażone w standardowy interfejs dla połączeń VoIP.

Firmy operatorskie, które świadczą usługi telekomunikacyjne opierając się na urządzeniach FCT 
(najczęściej są to operatorzy alternatywni), używają głównie rozwiązań dedykowanych do obsługi 
segmentu hurtowego, tzn. takich, które umożliwiają realizację dużego ruchu, czyli głównie wyko
rzystujących paczki łączy tranzytowych typu E1 po stronie sieci stacjonarnej i znaczne liczby linii 
GSM po stronie mobilnej. Są to profesjonalne rozwiązania o dużej wydajności, realizujące pewne 
funkcje komutacyjne (np. wybór linii danego operatora zależnie od wybieranego numeru) i umoż
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Rys. 10: Przykładowa bramka GSM francuskiego dostawcy oferowana jako blok rozszerzający funk
cjonowanie firmowej centralki abonenckiej. Prezentowane na zdjęciu urządzenie umożliwia obsługę 
do 12 kart SIM i zapewnia użytkownikom możliwość automatycznego doboru drogi połączenia o naj
mniejszym koszcie (funkcja LCR – z ang. Least Cost Routing).



liwiające  m.in.  dokonywanie  rejestracji  zesta
wianych  połączeń  na  przykład  na  potrzeby 
rozliczeń.  Coraz  częściej  stosowane  są  rów
nież rozwiązania z interfejsem IP zamiast łą
cza  do sieci  stacjonarnej,  jak  też  dodatkowe 
rozwiązania wspomagające, np. serwery SIM.

Serwer SIM to urządzenie umożliwiające zgro
madzenie w jednej fizycznej  lokalizacji  dużej 
liczby kart SIM (w celu ich łatwej np. wymia
ny).  Informacje  z  takiego  repozytorium kart 
SIM  udostępniane  są  konkretnym  urządze
niom  FCT  poprzez  sieć  w  taki  sposób,  że 
bramka funkcjonuje tak, jakby dana karta SIM 
fizycznie została w niej umieszczona. Oznacza 
to więc nie tylko, że w trakcie nawiązania po
łączenia  wysyłany  jest  numer  IMSI  pobrany 
zdalnie z karty SIM, ale także wykonywane są 
operacje mające na celu potwierdzenie auten
tyczności karty. Do niedawna w ramach tych 
operacji do karty wysyłany był kod, który na
stępnie był przemnożony w karcie przez 16-
bajtowy klucz Ki, którego kopię przechowuje 
operator  wystawiający  kartę.  Wynik  działania 
odsyłany był do operatora w celu porównania. 
Jednak procedura taka okazała się zbyt podat
na na „złamanie” i możliwość generowania tak 
uzyskanych numerów kart przez inne urządze
nie. Od kliku lat operatorzy stosują ulepszone 
reguły badania autentyczności karty, które wy
magają fizycznej dostępności karty SIM w celu 
jej  identyfikacji.  Nadal  jednak karta  nie  musi 
znajdować się w urządzeniu nadawczo-odbior
czym, jeśli użyte zostaną rozwiązania podobne 
do emulatora pokazanego na rys. 12.

W  stosowanej  w  rozwiązaniu  SIM  serwera 
aranżacji  urządzenia FCT mogą być lokalizo
wane wszędzie tam, gdzie jest dostęp do sieci 
transmisji danych i praktycznie nie wymagają interwencji personelu. W szczególności możliwe jest 
uzyskanie efektu, w którym ta sama karta SIM fizycznie pozostając w tym samym miejscu, może 
np. co kilka godzin zmieniać miejsce, z którego będzie „widoczna” w sieci komórkowej przy re
alizacji połączeń. Należy tu podkreślić, że karty SIM w opisywanym rozwiązaniu nie są „klonowa
ne”, co stanowiłoby naruszenie prawa.

Producentów rozwiązań typu SIM serwer jest co najmniej kilku, a pojemności proponowanych 
repozytoriów liczone są w tysiącach kart SIM. Są to rozwiązania zorientowane na w pełni profe
sjonalną obsługę, z wieloma funkcjami wspierającymi administrację i obsługę kart SIM.
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Rys. 11: Urządzenie określane jako SIM serwer 
najczęściej ma modularną budowę umożliwiającą 
blokowe rozszerzanie zasobów obsługiwanych SIM 
kart. Na zdjęciu pokazano kartę rozszerzającą ob
sługującą do 32 SIM-ów.

Rys. 12: Jako urządzenie końcowe może być użyty 
zwykły aparat, w którym w miejsce karty SIM 
przyłączony jest emulator komunikujący się ze 
zdalnym serwerem.



3.3. 3.3. Ograniczenia funkcjonalne związane ze stosowaniemOgraniczenia funkcjonalne związane ze stosowaniem  
urządzeń FCTurządzeń FCT

W przypadku obsługi  połączenia przez operatora korzystającego z urządzenia FCT występują 
pewne ograniczenia funkcjonalności świadczonej usługi. Wynikają one z faktu, iż przerwana zo
staje ciągłość strumienia sygnalizacyjnego przenoszącego informacje o stronie wywołującej  do 
użytkownika wywoływanego. Występują tu więc następujące problemy:

(a) adresat połączenia (strona „B”) nie jest powiadomiony o faktycznym numerze strony ini
cjującej, co może wiązać się z niedogodnościami; może on bowiem nie przyjmować połą
czeń od nieidentyfikujących się numerów lub od osób, których nie wpisał do pamięci 
swojego aparatu; nie ma też możliwości oddzwonienia w przypadku niezrealizowania wy
wołania (jeśli nie pozostawiono stosownej informacji w systemie poczty głosowej);

(b) jeśli adresatem jest służba powołana do niesienia pomocy, nie będzie ona mogła ustalić, 
kto zainicjował połączenie;

(c) służby specjalne uzyskają od operatora komórkowego przyjmującego połączenie numer 
karty SIM umieszczonej w urządzeniu FCT, a nie numer, który faktycznie zainicjował po
łączenie. W miejscu gdzie połączenie przekazywane jest przez bramkę, informacja o nu
merze telefonu użytkownika „A” jest zastępowana numerem przypisanym do karty SIM 
bramki. 

Aspekt prawny tych problemów, tzn. czy ograniczenia te nie oznaczają naruszenia Prawa teleko
munikacyjnego w przypadku usług publicznych, przeanalizowano w rozdziale 6. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że podobne problemy techniczne występują przy korzystaniu z usług bazujących 
na technologii VoIP (przekazywanie połączeń głosowych w sieciach transmisji  danych).  Tech
niczne rozwiązanie problemów w pkt (a) i (b) ograniczane jest przez stosowane w sieciach teleko
munikacyjnych standardy przesyłania informacji sygnalizacyjnej, które mają za zadanie elimino
wać ewentualne oszustwa i próby podszywania się pod innych użytkowników. 

Osobnego rozpatrzenia wymaga techniczna możliwość realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa 
i obronności kraju w przypadku stosowania urządzenia FCT – punkt (c). Przerwanie łańcucha in
formacyjnego łączącego stronę inicjującą połączenie i stronę odbierającą połączenie w sieci tele
komunikacyjnej informacji na bieżąco przekazywanej w ramach sieci telekomunikacyjnych. Nie 
ma jednak przeszkód technicznych,  by zrealizowany został  rejestr,  w którym przechowywane 
będą  informacje o numerze sieci stacjonarnej, z którego inicjowano połączenie, numerze przypi
sanym do karty SIM i dokładnym czasie wywołania. Informacje te są wystarczające, by po skon
frontowaniu z informacją zarejestrowaną w sieci operatora komórkowego uzyskać pełny obraz 
faktycznego połączenia. Przy nawiązywaniu pierwszego połączenia z siecią komórkową oprócz 
numeru IMSI (z ang. International Mobile Subscriber Identity) z karty SIM przekazywany jest jeszcze 
numer IMEI (z ang. International Mobile Equipment Identity) identyfikujący konkretny aparat. Opera
tor może przetwarzać numer IMEI jedynie w celu porównania z listą aparatów zgłoszonych jako 
skradzione i dyskryminacji takiego połączenia. Ograniczenie to nie musi jednak wiązać służb spe
cjalnych i numery IMEI mogą ułatwić ustalenie, że dane połączenie realizowane było przez urzą
dzenie FCT. Zgodnie ze standardem numer IMEI składa się z 14 cyfr informacyjnych i jednej cy
fry kodu sprawdzającego. Znaczenie cyfr i sposób ich przypisywania zmienił się w 2004 roku. 
Pierwotnie w kodach odzwierciedlano fakt homologacji danego typu aparatów, przy czym po
szczególne kraje decydowały o przyznawaniu homologacji. Od 1 kwietnia 2004 roku zdecydowa
no, że dostawcy sprzętu sami będą regulować rynek urządzeń (tak by prawidłowo współpracowa
ły one z sieciami komórkowymi GSM). Nadal jednak z kodu IMEI nadal można odczytać typ 
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aparatu i dostawcę aparatu. Przykładowo: IMEI o numerze 35959300-274296-4 dotyczy aparatu 
SonyEricsson P990i przeznaczonego na rynek europejski i wyprodukowanego w I kwartale 2006.

W przypadku postępowania prowadzonego przez specjalne służby nie jest też szczególnym ogra
niczeniem ew. możliwość stosowania SIM serwerów. Urządzenie takie ma za zadnie utrudnić 
stwierdzenie przez operatora komórkowego, że połączenia są realizowane przez urządzenie FCT 
i w związku z tym zmienia przypisane do kart SIM numery IMSI zgłaszane w konkretnych lokali
zacjach. Prezentowane wcześniej rozwiązanie zakładało, że jako urządzenia końcowe stosowane 
są dostępne na rynku telefony. W takim przypadku połączenia z danej komórki będą obsługiwane 
przez to samo urządzenie i rozpoznawany przez sieć numer IMEI nie będzie ulegał zmianom. 
Jednak typ urządzenia wpisany do kodu IMEI nie musi (choć może) w przypadku FCT wskazy
wać, że jest to urządzenie typu bramka, gdyż możliwe jest stosowanie w systemie  zwykłych apa
ratów telefonii komórkowej. Jednak jeśli służbom specjalnym znany będzie zbiór numerów IMEI 
stosowanych przez operatora posługującego się urządzeniem FCT to ustalenie, że analizowane 
połączenie było przekierowane z sieci stacjonarnej będzie o wiele prostsze.

3.4. 3.4. Możliwość zaburzania funkcjonowania sieci komórkowejMożliwość zaburzania funkcjonowania sieci komórkowej
Sieć komórkowa budowana jest na podstawie założenia, że znajdujący się w zasięgu danej komór
ki użytkownicy będą wykorzystywać połączenie (odebrane lub zainicjowane) jedynie przez krótką 
część całego czasu. Urządzenie typu FCT, szczególnie jeśli eksploatowane jest przez operatora, 
może generować bardzo dużą liczbę połączeń – kanał w bramce firmowej ok. 30 minut połączeń 
dziennie natomiast kanał w bramce wykorzystywanej przez operatora ok. 400 minut dziennie. 
Tym samym dla innych użytkowników może zacząć brakować wolnego pasma. Takie sytuacje 
zdarzają się jednak w sieci także i bez udziału FCT, np. w przypadku jakichś niecodziennych zda
rzeń lub świąt (np. sylwestra).

Przeciążenie sieci przeszkadza także operatorowi alternatywnemu wykorzystującemu FCT, gdyż 
odrzucane są i jego zgłoszenia – za które tym samym nie uzyska zapłaty. Można więc oczekiwać, 
że choć ruch w sektorze, w którym umieszczone zostanie FCT znacząco się zwiększy to jednak 
nie na tyle, by doprowadzać do zaburzeń w funkcjonowaniu sieci komórkowej. W niektórych kra
jach przyjęto jednak, że bramki GSM dopuszczane są do użytku pod warunkiem ograniczenia ge
nerowanego przez nie ruchu.

W sieciach UMTS możliwe jest dynamiczne zarządzanie parametrami sieci poprzez zmianę cha
rakterystyki anten i mocy sygnału generowanego w danym sektorze. Niektóre z tych rozwiązań 
wprowadzane są do sieci GSM, szczególnie w miejscach, gdzie operatorzy spodziewają się dyna
micznych zmian w obciążeniu. Można więc przyjąć, że operator komórkowy ma środki technicz
ne do eliminacji ewentualnych zakłóceń, choć są one dosyć kapitałochłonne, gdyż wymagają za
równo rozbudowy instalacji antenowych, jak i wprowadzenie stosownych procedur w ośrodkach 
zarządzania siecią NOC (z ang. Network Operations Center).
Efektywniejsze ekonomicznie może być więc zaproponowanie użytkownikowi bramki FCT bu
dowy stałego punktu styku. Oczywiście,  jeśli  powodem stosowania bramek jest  struktura cen 
operatora,  to  użytkownik  przyjmie  taką  propozycję,  tylko  jeśli  nadal  będzie  mógł  korzystać 
z atrakcyjnych cen. A polityka cenowa jest już w gestii operatora komórkowego. W ten sposób 
osiągany jest więc efekt samoczynnej regulacji: operator może albo inwestować w rozbudowę po
jemności sieci albo zmienić strukturę taryf.
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3.5. 3.5. Czy FCT to „destabilizująca innowacja”?Czy FCT to „destabilizująca innowacja”?
W przypadku sektorów rynkowych zdominowanych przez ustabilizowaną grupę dużych podmio
tów  rzadko oczekuje się nadejścia istotnych zmian. Wprawdzie istniejące oligopole są obiektem 
działań regulatorów, ale najczęściej, nawet bez konieczności spisywania specjalnych porozumień, 
dominujące przedsiębiorstwa korzystają z renty monopolowej, przejmując znaczną część nadwyż
ki  konsumenckiej.  Jednak  w myśl  teorii12 sformułowanej   przez  profesora  Harvard  Business 
School  Claytona M. Christensena ta niekorzystna sytuacja może ulec destabilizacji w wyniku po
jawienia się nowej, niedocenianej przez gigantów technologii. W tym przypadku zaburzona zosta
je stabilność układu sił zdefiniowanych przez Michaela Portera albo poprzez stworzenie atrakcyj
nego substytutu, albo przez obniżenie progu dla wejścia na rynek przez nowych graczy w wyniku 
zastosowania nowej techniki. W przypadku urządzeń FCT pojawia się bardzo bliski substytut do
tychczasowej oferty zapewniający niemal identyczną wartość funkcjonalną, lecz za znacznie niż
szą cenę. Ułatwia to również pojawienie się w tym sektorze rynku nowych graczy, choć nie wkra
czają oni w pozostałe obszary działalności operatorów komórkowych.

W sektorze telekomunikacyjnym rolę destabilizującej innowacji odegrała już np. technika VoIP. 
Umożliwiła ona bowiem ominięcie monopolistycznych porozumień w obszarze połączeń mię
dzynarodowych.  Presja  jaką  wywiera  upowszechnianie  się  techniki  VoIP  (choćby  popularny 
w Polsce Skype) prowadzi nie tylko do szybkiej erozji cen ale nawet do zmiany modeli bizneso
wych operatorów. Wcześniej rozwiązania omijające budowane na subsydiach modele biznesowe 
realizowane były m.in. poprzez tzw. Calling Cards, które podobnie jak bramki GSM umożliwiały 
przekierowywanie połączeń do innych sieci. W Polsce przez dłuższy okres dużym zainteresowa
niem cieszyły się połączenia poprzez numery o podwyższonej płatności 0-708 XXX XXX, które 
ułatwiały pobór należności od użytkowników przy atrakcyjnej w porównaniu do standardowego 
cennika operatora opłacie dla połączeń zagranicznych.

FCT mają istotną szansę na odegranie podobnej roli. Użytkownik zyskuje tu możliwość ominięcia 
wprowadzanych przez operatorów anomalii taryfikacyjnych i korzystania z atrakcyjniejszych ele
mentów oferty. Poprzez fakt ogromnego zróżnicowania oferty bramek można je dobrać stosow
nie do wynikających z sytuacji potrzeb. Realizujący niewiele połączeń użytkownicy  mogą skorzy
stać z usług alternatywnych operatorów stosujących FCT. Małe firmy mogą obniżać koszty stosu
jąc urządzenia FCT umożliwiające stosowanie od jednej do kilku kart SIM. Duże, rozproszone 
geograficznie  firmy mogą  redukować  swoje  wydatki  na  usługi  telekomunikacyjne,  korzystając 
z wirtualnych sieci i przyłączonych do nich dużych bram GSM.

Praktykowana przez operatorów komórkowych forma subsydiowania nie ma żadnego powiązania 
z polityką społeczną, a jedynie odzwierciedla pewną koncepcję biznesową. Obciążenie wyższymi 
opłatami może okazać się bardzo dotkliwe na przykład dla osób, które z powodu ograniczonych 
środków nie decydują się na bezpośrednie korzystanie z telefonii komórkowej. Możliwość prze
ciwstawienia się tej koncepcji przez użytkowników, którzy są przez nią poszkodowani, wydaje się 
być godna wspierania i atrakcyjna. Ponadto użycie FCT jest elementem eliminującym dyskrymina
cję cenową ze względu na technikę stosowaną przez użytkownika. Rozwój gospodarczy i tech
niczny w dosyć znacznym stopniu zależy od przestrzegania zasady neutralności technicznej. Po
nieważ poszczególne firmy mają swój partykularny interes polegający na utrudnieniu klientowi 
skorzystania z oferty konkurentów i często starają się to zrealizować poprzez utrudnienia tech
niczne, neutralność ma duże znaczenie dla utrzymywania sprawności mechanizmów rynkowych.

12 Clayton M. Christensen The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail  
Harvard Business School Press, 1997.
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4. 4. Uwarunkowania  prawne  działalności  z  wykorzystaUwarunkowania  prawne  działalności  z  wykorzysta
niem urządzeń FCTniem urządzeń FCT

4.1. 4.1. Kwalifikacja działalności z Kwalifikacja działalności z wykorzystaniemwykorzystaniem urządzeń FCT urządzeń FCT  
na gruncie Prawa telekomunikacyjnego.na gruncie Prawa telekomunikacyjnego.

Zgodnie  z  art.  1  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  16  lipca  2004  r.  –  Prawo  telekomunikacyjne 
(Dz. U. Nr 171 poz. 1800), dalej zwanej „P.t.” lub „P.t. z 2004 r.”, działalność telekomunikacyjna 
może polegać na:

● świadczeniu usług telekomunikacyjnych,;

● dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych;

● dostarczaniu udogodnień towarzyszących.

Każdy z tych rodzajów działalności jest działalnością regulowaną i jej świadczenie wymaga wpisu 
do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa UKE.

W art. 2 P.t. ustawodawca zamieścił formalne definicje poszczególnych rodzajów działalności te
lekomunikacyjnej:

● dostarczanie  sieci  telekomunikacyjnej –  przygotowanie  sieci  telekomunikacyjnej 
w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub 
umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego;

● dostarczanie  udogodnień  towarzyszących –  dostarczanie  dodatkowych  możliwości 
funkcjonalnych lub usługowych związanych z siecią telekomunikacyjną, umożliwiających 
lub wspierających świadczenie w nich usług telekomunikacyjnych lub związanych z usługą 
telekomunikacyjną, umożliwiających lub wspierających świadczenie tej usługi, w szczegól
ności systemy dostępu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach;

● świadczenie usług telekomunikacyjnych – wykonywanie  usług za pomocą własnej 
sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na wła
sny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług.

Działalność z wykorzystaniem urządzeń FCT nie mieści się w pierwszych dwóch rodzajach dzia
łalności  telekomunikacyjnej.  Nie  ma też  wątpliwości,  że  świadczenie  usług  z  wykorzystaniem 
urządzeń FCT co do zasady mieścić się będzie w definicji świadczenia usług telekomunikacyj
nych, które – jak wskazano wyżej – może polegać zarówno na wykonywaniu usług telekomunika
cyjnych z wykorzystaniem sieci własnej lub sieci innego operatora, jak też na odsprzedaży usług 
wykonywanych przez innych dostawców usług. Należy przy tym pamiętać, że usługi telekomuni
kacyjne mogą być dostępne dla ogółu użytkowników (na gruncie P.t. kwalifikowane będą wtedy 
jako publicznie dostępne usługi telekomunikacyjnych) bądź też dostęp do tych usług może mieć 
tylko ograniczona grupa użytkowników, np. inni przedsiębiorcy telekomunikacyjni w ramach do
stępu telekomunikacyjnego.

Wykorzystywanie  urządzeń  FCT  przez  przedsiębiorców  telekomunikacyjnych  do  świadczenia 
usług we własnej sieci ruchomej nie jest w praktyce rynkowej oraz regulacyjnej kwestionowane. 
Pojawiające się wątpliwości dotyczą natomiast sytuacji, w której usługi świadczone z wykorzysta
niem urządzeń FCT są następnie – na kolejnym szczeblu obrotu – oferowane i świadczone przez 
użytkowników tych usług we własnym imieniu i na własny rachunek innym podmiotom. Działal
ność taka może przy tym polegać na oferowaniu usług bezpośrednio użytkownikom końcowym 
(korzystającym z tych usług dla zaspokojenia własnych potrzeb), jak też użytkownikom będącym 
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przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i  korzystającym z tych usług na potrzeby prowadzonej 
działalności  telekomunikacyjnej.  W obu powyższych przypadkach podmiot  sprzedający  usługi 
świadczone z wykorzystaniem urządzeń FCT działa we własnym imieniu i na własny rachunek. 
Samodzielnie zawiera bowiem umowy, w których zobowiązuje się do świadczenia usług teleko
munikacyjnych, i jednocześnie ponosi ryzyko ekonomiczne takiej działalności. Jednocześnie po
wyższe usługi są faktycznie wykonywane przez innego dostawcę usług (będącego najczęściej ope
ratorem sieci ruchomej). Oznacza to, że działalność ta posiada wszystkie wskazane wyżej cechy 
pozwalające na zakwalifikowanie jej jako działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadcze
niu usług telekomunikacyjnych. Tym samym przed podjęciem tej działalności powinna ona zo
stać zgłoszona do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa 
UKE.

4.2. 4.2. Dopuszczalność stosowania urządzeń FCTDopuszczalność stosowania urządzeń FCT

4.2.1. Dotychczasowe stanowiska organu regulacyjnego i sądów w 
zakresie dopuszczalności stosowania urządzeń FCT

Autorom raportu znane są dwa stanowiska organu regulacyjnego dotyczące urządzeń FCT.

W piśmie z 17 maja 2004 r. Prezes URTiP nie zajął jednoznacznego stanowiska co do legalności 
stosowania urządzeń FCT. Wprawdzie Prezes wskazał, iż współpraca publicznych sieci telekomunikacyj
nych odbywa się po podpisaniu umowy o połączeniu sieci, a  bez umowy o połączeniu sieci nie może być mowy  
o współpracy międzyoperatorskiej, ale jednocześnie podniósł, że dwa postępowania kontrolne dotyczą
ce działalności  telekomunikacyjnej  z wykorzystaniem urządzeń FCT nie doprowadziły do po
twierdzenia zarzutów. Powyższe stanowisko Prezesa zostało sformułowane na gruncie ustawy 
z 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852 z późn. zm.).

Natomiast w piśmie z 10 stycznia 2006 r. stwierdzono, że:

działalność telekomunikacyjna polegająca na odpłatnym przekierowywaniu połączeń zainicjowanych w innych sie
ciach wymagała zgłoszenia Prezesowi URTiP;

stosowanie urządzenia FCT na potrzeby realizacji zakańczania połączeń przychodzących z innych sieci w sieci  
ruchomej na podstawie zawartej z operatorem telefonii komórkowej umowy o świadczenie usług nie jest zgodne  
z przepisami P.t., jednocześnie świadczenie usług międzyoperatorskich wiąże się z koniecznością połączenia sieci  
i stosowania zasad z tym związanych. Natomiast wykorzystanie FCT do realizacji połączeń do sieci ruchomej  
przez abonenta dla jego potrzeb, na podstawie zawartej  z operatorem sieci komórkowej umowy o świadczenie  
usług telekomunikacyjnych jest zgodne z przepisami P.t.
Stanowisko powyższe zostało wyrażone na gruncie P.t. z 2004 r.

W uzasadnieniu wyroku z 27 lipca 2005 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał, że  Urządzenia  
FTC w ramach łączących strony umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych mogły być więc wykorzystywane  
do kierowania połączeń do sieci operatora PTC. Natomiast wykorzystywanie tych urządzeń do kierowania ruchu  
pochodzącego z sieci innych operatorów do sieci operatora PTC nie wchodzi w zakres przedmiotowych umów. (…) 
abonent naruszył więc warunki umów (…).
Ze względu na ograniczoną liczbę wypowiedzi organu regulacyjnego i sądu w sprawie stosowania 
urządzeń FCT, jak również zmieniające się otoczenie regulacyjne, w tym podejście innych krajów 
członkowskich Unii Europejskiej do tego zagadnienia, trudno mówić o utrwalonej linii orzecznic
twa w tym zakresie.
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4.2.2. Dopuszczalność stosowania urządzeń FCT w świetle przepi
sów Prawa telekomunikacyjnego

Dotychczas nie kwestionowano zgodności z przepisami P.t. działalności polegającej na świadcze
niu usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem FCT bezpośrednio przez operatorów sieci ru
chomych. Sensem stosowania tych urządzeń jest korzystanie z takich usług przez szerszy krąg 
użytkowników niż sam abonent. Zazwyczaj abonentem jest przedsiębiorca, a z usług poprzez sieć 
wewnętrzną korzysta szeroki, aczkolwiek zamknięty krąg osób (np. pracownicy). Operator sieci 
ruchomej w takiej sytuacji nie ma informacji, jaka konkretnie osoba korzysta z usług ani też z ja
kiego numeru wewnętrznego wykonano połączenie. W przypadku takiej działalności pojawia się 
pytanie, czy w dalszym ciągu mamy do czynienia z usługami w sieci ruchomej. Zgodnie bowiem z 
art. 2 pkt 33 P.t. ruchoma publiczna sieć telefoniczna jest siecią, w której zakończenia nie mają 
stałej lokalizacji. Urządzenia FCT jako zakończenia sieci bardziej wpisują się w definicję stacjo
narnej publicznej sieci telefonicznej, czyli sieci, w której zakończenia mają stałą lokalizację (art. 2 
pkt 38 P.t.). Gdyby na tyle rygorystycznie traktować podział na sieci stacjonarne i ruchome, żeby 
odmawiać charakteru usług w sieci ruchomej usługom świadczonym z wykorzystaniem urządzeń 
FCT, trzeba by było dojść do wniosku nie tylko, że z tego rodzaju działalnością wiąże się ko
nieczność zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczania oraz świad
czenia usług w sieci stacjonarnej, lecz również, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie w tego 
rodzaju działalności numeracji przewidzianej dla sieci ruchomych. Praktyka  w tym zakresie po
zwala jednak od tak daleko idących wniosków odstąpić i stanąć na stanowisku, że o charakterze 
sieci telefonicznej nie przesądza jedno z jej zakończeń. Pogląd ten wydaje się usprawiedliwiony 
tym bardziej, że FCT traktować należy raczej jako urządzenia końcowe, nie zaś zakończenia sieci, 
którymi w sieci ruchomej wydają się być karty SIM. Umieszczenie karty SIM w urządzeniu FCT 
unieruchamia tę kartę tylko czasowo, nie pozbawiając jej na stałe zdolności zmiany lokalizacji.

Przepisy P.t. wyrażają zasadę neutralności technologicznej i nie narzucają użytkownikom końco
wym stosowania urządzeń końcowych określonego rodzaju, ani też nie zastrzegają dla operato
rów sieci ruchomych monopolu na stosowanie takich urządzeń. Oznacza to, że każdy użytkownik 
końcowy – o ile nic innego nie wynika wyraźnie z uregulowań umownych z dostawcą usług – 
może korzystać  z  usług  telekomunikacyjnych  przy użyciu  swobodnie  wybranego przez  siebie 
urządzenia końcowego.  Nie ma zatem przeszkód prawnych,  by nabywca karty SIM korzystał 
z niej nie z użyciem telefonu komórkowego, ale urządzenia FCT. Operator sieci ruchomej nie 
musi być dostawcą tego urządzenia ani nawet nie musi wiedzieć o jego stosowaniu. W konse
kwencji, zgodne z prawem jest korzystanie przez użytkowników końcowych z usług telekomuni
kacyjnych przy użyciu urządzenia FCT. Skoro zatem usługi takie mogą być oferowane przez ope
ratorów sieci ruchomych, a także użytkownicy na podstawie zwykłych umów abonenckich (lub 
w systemie pre-paid) mogą korzystać z usług przy użyciu FCT, to nie ma powodów, by w drodze 
regulacji zakazać działalności polegającej na odsprzedaży usług telekomunikacyjnych nabytych na 
podstawie zwykłej umowy abonenckiej (lub w systemie pre-paid), tylko dlatego, że zamiast telefo
nu komórkowego wykorzystywane jest urządzenie FCT.

Trzeba jednak pamiętać, że w ramach swobody umów w takim zakresie, w jakim prawo jej nie 
ogranicza, operator może kwalifikować treść, zakres świadczenia. Nie powinno być wątpliwości, 
gdy użytkownik nieodpłatnie udostępnia swoim pracownikom czy członkom rodziny w ramach 
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gospodarstwa domowego. Inaczej jest jednak, gdy nie chce sam korzystać z usługi, lecz za wyna
grodzeniem oferować innym. Wątpliwości dotyczą sytuacji, w której usługi takie są świadczone 
przez przedsiębiorcę niebędącego operatorem sieci ruchomej nie w celu zaspokajania własnych 
potrzeb, ale stanowią element jego oferty usług telekomunikacyjnych. Odwołując się w tym miej
scu do ustawowych definicji użytkownika i użytkownika końcowego (art. 2 pkt 49 i 50 P.t.), nale
ży wskazać, że korzystanie z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla potrzeb do
starczania usług telekomunikacyjnych innym podmiotom kwalifikuje podmiot korzystający z tych 
usług jako użytkownika. W przeciwieństwie do użytkownika końcowego, który korzysta z tych 
usług wyłącznie dla zaspokajania potrzeb własnych. Jak wskazuje S. Piątek: Użytkownikiem będzie  
przedsiębiorca telekomunikacyjny, który korzysta z cudzych usług telekomunikacyjnych w celu świadczenia wła
snych usług telekomunikacyjnych13, a ponadto Pojęcie użytkownika końcowego pozwala na wyróżnienie wśród  
użytkowników tych podmiotów, które nie prowadzą działalności telekomunikacyjnej14. Użytkownik korzysta
jący z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych i następnie dostarczający je innym pod
miotom we własnym imieniu i na własny rachunek, jest – jak wskazano wyżej – przedsiębiorcą te
lekomunikacyjnym, ze wszystkimi tego konsekwencjami (obowiązek wpisu do rejestru, przestrze
ganie obowiązków obronnych itd.). Zasadnicza wątpliwość w tym zakresie dotyczy jednak cha
rakteru i formy prawnej umowy pomiędzy operatorem sieci ruchomej a dostawcą usług świadczo
nych z wykorzystaniem urządzeń FCT (patrz punkt 2.2.4 i 2.2.5).

Pojawiający się w związku z powyższą działalnością zarzut obejścia przepisów o połączeniu sieci 
trudno uznać za trafny. Połączenie sieci jest bowiem, zgodnie z ustawową definicją (art. 2 pkt 25 
P.t.) szczególną formą dostępu realizowaną pomiędzy operatorami, a więc przedsiębiorcami 
zapewniającymi usługi sieci telekomunikacyjnych. Przedsiębiorca telekomunikacyjny prowadzący 
działalność polegającą na dostarczaniu, we własnym imieniu i na własny rachunek, usług świad
czonych przez innego przedsiębiorcę, nie jest w tym zakresie operatorem, w związku z czym nie 
posiada zdolności  do bycia stroną umowy o połączeniu sieci.  Przedsiębiorcy prowadzący od
sprzedaż usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem urządzeń FCT najczęściej nie dysponują 
własną siecią, zatem nie posiadają statusu operatora również z innego tytułu. Szerzej na temat re
lacji pomiędzy operatorem sieci ruchomej a przedsiębiorcą wykonującym działalność telekomuni
kacyjną  opartą na usługach świadczonych w tej sieci w punkcie 2.2.4.

4.2.3. Możliwość umownego wyłączenia stosowania urządzeń FCT

Niezależnie od braku ustawowych zakazów należy podkreślić, że możliwość korzystania przez 
użytkowników z publicznie  dostępnych usług świadczonych w sieciach ruchomych w ramach 
własnej działalności telekomunikacyjnej może być wyłączona lub ograniczona warunkami umow
nymi świadczenia tych usług.

4.2.4. Charakter relacji z operatorem sieci ruchomej

W odróżnieniu  od  poprzedniego  porządku  regulacyjnego  nowy  pakiet  dyrektyw  dotyczących 
łączności elektronicznej z 2002 r., transponowany do polskiego porządku prawnego w P.t., nie 

13 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2005, s. 131 – 132.
14 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2003, s. 167.
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ogranicza się już do wąskiego definiowania współpracy między operatorami w ramach połączenia 
sieci (wyjątkowo dopuszczając inne formy dostępu telekomunikacyjnego), ale ustanawia jako za
sadę, iż współpraca międzyoperatorska może odbywać się poprzez wiele różnych form wspólnie 
określonych jako dostęp telekomunikacyjny – „access” (połączenie sieci – „interconnection” - 
jest tylko jedną z form takiego dostępu). Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i udogodnień towa
rzyszących oraz w sprawie połączeń międzysieciowych (dyrektywa o dostępie) definiuje dostęp 
jako: udostępnianie urządzeń lub usług innemu operatorowi, na ściśle określonych warunkach, na zasadzie wy
łączności albo braku wyłączności, w celu świadczenia usług łączności elektronicznej. Obejmuje to m. in.: do
stęp do elementów sieci i związanych z nimi urządzeń, co może wiązać się z podłączeniem wypo
sażenia, za pomocą stacjonarnych albo niestacjonarnych środków (w szczególności obejmuje to 
dostęp to lokalnej pętli oraz zasobów i usług niezbędnych do obsługi lokalnej pętli), dostęp do fi
zycznej infrastruktury, w tym budynków, przewodów i masztów; dostęp do odpowiednich syste
mów informatycznych, w tym do systemów operacyjnego wspierania, dostęp do translacji nume
rów albo systemów zapewniających ekwiwalentną funkcjonalność, dostęp do stacjonarnych i ru
chomych sieci, a w szczególności do roamingu, dostęp do systemów warunkowego dostępu dla 
usług telewizji cyfrowej, dostęp do usług wirtualnych sieci.

P.t. definiując w art. 2 pkt 6 dostęp telekomunikacyjny stanowi: dostęp telekomunikacyjny – korzysta
nie z urządzeń telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub usług świadczonych przez innego przedsię
biorcę telekomunikacyjnego, na określonych warunkach, celem świadczenia usług telekomunikacyjnych, polegające  
w szczególności na:

a) łączeniu urządzeń telekomunikacyjnych, w tym na dostępie do lokalnej pętli abonenckiej oraz urządzeń  
i usług niezbędnych do świadczenia usług w lokalnej pętli abonenckiej;

b) dostępie do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej;
c) dostępie do odpowiednich systemów oprogramowania, w tym do systemów wspomagających eksploatację;
d) dostępie do translacji numerów lub systemów zapewniających analogiczne funkcje;
e) dostępie do sieci telekomunikacyjnych, w tym na potrzeby roamingu;
f) dostępie do systemów dostępu warunkowego;
g) dostępie do usług sieci wirtualnych.

Z przytoczonej definicji dostępu telekomunikacyjnego wynika, że nie musi się on opierać wyłącz
nie na fizycznym i logicznym połączeniu sieci, ale może obejmować wiele różnych form współ
pracy. Ustawodawca wyraźnie przy tym wskazał, iż wyliczenie form dostępu telekomunikacyjnego 
w P.t. ma charakter przykładowy. Oznacza to, iż  dostęp do sieci ruchomej w celu dalszego 
świadczenia usług telekomunikacyjnych możliwy jest  także w inny sposób, a więc na 
przykład za pomocą urządzeń FCT.

4.2.5. Wymogi co do treści umowy z operatorem sieci ruchomej

W P.t. jedynie w odniesieniu do umów o połączeniu sieci, który jest szczególnym rodzajem dostę
pu telekomunikacyjnego, przewidziane zostały wymogi co do treści. Treść umów dotyczących in
nych rodzajów dostępu telekomunikacyjnego  nie  została  w P.t.  określona.  Normy prawa po
wszechnie  obowiązującego nie  stanowią  zatem wprost,  jakie  postanowienia powinna zawierać 
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umowa o dostępie do sieci ruchomej w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych z wykorzy
staniem urządzeń FCT. Z istoty takiej umowy i z ogólnych postanowień Kodeksu cywilnego (art. 
56 in principio) wynika jednak, iż przewidywać ona powinna możliwość posługiwania się kartą SIM 
w tym celu. Wydaje się przy tym, iż wystarczającym do uznania, że odsprzedaż usług w sieci ru
chomej jest dopuszczalna, będzie  szerokie określenie usługi przedmiotowo i podmiotowo oraz 
brak zakazu tego rodzaju działalności w umowie. Potwierdza to praktyka – operatorzy sieci ko
mórkowych,  których  intencją  jest  zapobieżenie  wykorzystywaniu  udostępnianych  przez  nich 
usług w celu dalszego świadczenia usług telekomunikacyjnych, zamieszczają we wzorcach umów 
wyraźne zakazy.

Nie ma przy tym znaczenia, iż identycznie określona co do charakteru usługa telekomunikacyjna 
świadczona być może przez operatorów ruchomych sieci telefonicznych zarówno na rzecz użyt
kowników końcowych, czyli na rzecz podmiotów korzystających z tych usług dla własnych po
trzeb, jak i na rzecz użytkowników będących jednocześnie dostawcami usług dla kolejnych pod
miotów. W ramach współpracy międzyoperatorskiej wiele usług świadczonych przez operatorów 
może być świadczonych równocześnie na rzecz operatorów, jak i na rzecz użytkowników końco
wych. Wśród takich usług można wskazać chociażby usługi dzierżawy łączy bądź też wymiany ru
chu IP. 

Wzorzec umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych stosowany w relacjach z użytkownika
mi końcowymi może być zarazem wzorcem umowy o dostępie telekomunikacyjnym, jeżeli po
zwala przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na korzystanie z usług świadczonych przez operatora 
sieci komórkowej w celu dalszego świadczenia usług telekomunikacyjnych.

4.2.6. Skutki niedotrzymania umowy z operatorem sieci komórko
wej

Artykuł 31 ust. 1 P.t. przewiduje, iż umowa o dostępie telekomunikacyjnym powinna być zawarta 
na piśmie po rygorem nieważności. W konsekwencji umowa zawarta bez zachowania tej formy 
będzie umową nieważną.

W przypadku korzystania przez użytkownika usług komórkowych w celu dalszego świadczenia 
usług telekomunikacyjnych innym podmiotom, przy jednoczesnej nieważności lub braku w ogóle 
umowy o dostępie telekomunikacyjnym (kwalifikacja konkretnych stanów faktycznych pod tym 
kątem  może  stanowić  przedmiot  kontrowersji),  powstałaby  kwestia  rozliczeń  za  nienależne 
świadczenia (art. 405 zw. z art. 410 § 1 i 2  oraz 493 lub 495 k.c.). Wydanie w naturze korzyści 
uzyskanych przez użytkownika – biorąc pod uwagę istotę usług telekomunikacyjnych – nie wcho
dziłoby w grę,  w związku z czym użytkownik ten byłby zobowiązany do zwrotu jej  wartości 
(art. 405 k.c.). 

Zatem z punktu widzenia wzajemnych świadczeń stron sytuacja, w której operator sieci ruchomej 
udostępnił użytkownikowi kartę SIM i świadczył odpłatnie na jego rzecz usługi wykorzystywane 
w celu dalszego świadczenia usług przez tego użytkownika, przy jednoczesnej nieważności lub 
braku umowy o dostępie telekomunikacyjnym, różniłaby się w zasadzie niewiele od przypadku, 
w którym świadczenia byłyby dokonywane na podstawie ważnej umowy.  Jednak z prostych po
wodów,  choćby  podatkowych  (VAT),  czy  prowadzenia  działalności  z  naruszeniem  prawa, 
w praktyce jest to niemożliwe.

Niezależnie od powyższego użytkownik musiałby się liczyć z negatywnymi konsekwencjami wy
nikającymi z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych będącej podstawą udostępnienia 
karty SIM, jeżeli ta umowa zakazywałby użytkownikowi świadczenia usług innym podmiotom.
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4.2.7. Kierowanie połączeń do sieci komórkowych za pomocą urzą
dzeń typu FCT w świetle regulaminów świadczenia usług

Przedmiotem tej części opracowania jest przedstawienie wyników analizy prawnej dopuszczalno
ści stosowania kart SIM, oferowanych przez polskich operatorów telefonii komórkowej na zasa
dzie usługi pre-paid (telefony na kartę) i post-paid (usługa abonamentowa), w urządzeniach FCT 
pozwalających na kierowanie za pomocą kart SIM połączeń telefonicznych do sieci komórko
wych.

Na potrzeby niniejszego opracowania poddano analizie następujące regulaminy świadczenia usług 
telekomunikacyjnych:

Regulaminy operatora Polkomtel S.A. (sieć Plus GSM)15

1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów, 
obowiązujący od 1 stycznia 2006 r.

2. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowni
ków, obowiązujący od 1 stycznia 2006 r.

3. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowni
ków MIXPLUS, obowiązujący od 1 stycznia 2006 r.

4. Regulamin  Promocji  Uczucie  Taniości  w  Mixie  24/30/36/42  (30),  obowiązujący  od 
15 grudnia 2006 r.

Regulaminy operatora Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. (sieć Orange)16

1. Regulamin  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych  w  sieci  telekomunikacyjnej  GSM 
900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spół
ka z ograniczoną odpowiedzialnością z 19 września 2005 r.

2. Ogólne warunki Świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Nowy Twój 
Plan i Twój Mix, obowiązujące od 30 października 2006 r.

Regulaminy operatora Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (sieć Era)17

1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, obowiązujący od 1 października 2003 r.

2. Regulamin usługi Heyah, obowiązujący od 13 marca 2004 r.

Regulaminy te kształtują stosunek prawny pomiędzy operatorem a abonentem/użytkownikiem 
kart SIM. Analiza wymienionych regulaminów prowadzi do wniosku, że zasadą jest, iż wszyscy 
operatorzy telefonii komórkowej przewidzieli w obowiązujących ich klientów regulaminach sytu
ację wykorzystywania kart SIM w urządzeniach typu FCT i wprowadzili wyraźne zakazy takiego 
wykorzystywania kart SIM. Zasada ta dotyczy zarówno usług telekomunikacyjnych typu pre-paid, 
jak i  post-paid. Poniżej przedstawione zostały szczegółowe regulacje  wprowadzone przez po
szczególnych operatorów, w tym sankcje przewidziane za naruszenie zakazu.

15 Dokumenty pochodzą ze strony internetowej http://www.plusgsm.pl
16 Dokumenty pochodzą ze strony internetowej http://www.orange.pl
17 Dokumenty pochodzą ze strony internetowej http://www.era.pl
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A. Regulacje prawne w sieci Plus GSM

A.1. Usługa typu post-paid
Zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych typu post-paid zawiera Regulamin świadczenia 
usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów. Zgodnie z § 7 ust. 5 tego regu
laminu zawierając umowę Klient/Abonent zobowiązuje się do nie używania kart SIM aktywowanych w sieci  
Plus GSM w adapterach bez zgody Polkomtel S.A. Adapterem w znaczeniu regulaminu jest urządzenie  
telekomunikacyjne, umożliwiające za pośrednictwem karty SIM podłączenie do sieci GSM/UMTS i kierowanie  
do niej połączeń telekomunikacyjnych, pochodzących z innych sieci telekomunikacyjnych.

Zgodnie z § 16 ust. 8 – 11 oraz ust. 13 regulaminu w przypadkach stwierdzenia, że:

a) abonent używa kart SIM w adapterach bez zgody operatora; 

b) abonent podejmuje działania powodujące zakłócenia pracy infrastruktury sieci telekomu
nikacyjnej i teleinformatycznej operatora, urządzeń aktywnych podłączonych do sieci tele
komunikacyjnej i teleinformatycznej operatora oraz sieci Internet;

c) abonent kieruje do sieci operatora ruch telekomunikacyjny z innych sieci telekomunika
cyjnych bez zgody operatora;

d) abonent wykorzystuje telefon i kartę SIM lub urządzenie telekomunikacyjne i kartę SIM 
lub urządzenie telekomunikacyjne niezgodnie z zawartą umową;

e) abonent w celu uzyskania korzyści majątkowych dla siebie lub osoby trzeciej udostępnia 
innym podmiotom usługi bez zgody operatora,

operator ma prawo do:

● natychmiastowego zablokowania możliwości inicjowania usług przez abonenta lub

● zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych zawartych z abonentem lub

● rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów o świadczenie usług teleko
munikacyjnych zawartych z abonentem,

● żądania od abonenta zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku, a gdy po
niesiona szkoda przewyższa kwotę kary umownej – żądania odszkodowania na zasadach 
ogólnych (sankcja ta nie dotyczy naruszenia zakazu podejmowania działań powodujących 
zakłócenia pracy infrastruktury sieci  telekomunikacyjnej  i  teleinformatycznej  operatora, 
urządzeń aktywnych podłączonych do sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej ope
ratora oraz sieci Internet – pkt a)

Zgodnie z obowiązującym obecnie cennikiem świadczenia usług, tj. Cennikiem taryfy Godziny, 
ważnym od 10 maja 2006 r.18, kara umowna wynosi 5 000 zł za każdą kartę SIM używaną we opi
sany  wcześniej sposób.

Regulamin  nie  zawiera  innych  postanowień  dotyczących  zasad  odpowiedzialności  abonenta 
w stosunku do operatora, zmieniających zasady ogólne.

18 Cennik dostępny na stronie internetowej http://www.plusgsm.pl
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A.2. Usługa typu pre-paid
W sieci Plus GSM usługi telekomunikacyjne typu pre-paid dostępne są obecnie w ramach oferty 
Simplus i Sami Swoi. Świadczenie tych usług normuje Regulamin świadczenia usług telekomuni
kacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników. Użytkownikiem w znaczeniu tego regulami
nu jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzy
sta z usług Polkomtel S.A. i przy wykorzystaniu karty SIM lub telekarty lub w inny sposób określony przez  
Polkomtel S.A. uiszcza opłatę za usługi świadczone przez Polkomtel S.A.
Regulamin ten zawiera analogiczny zakaz używania kart SIM aktywowanych w sieci Plus GSM w 
adapterach bez zgody operatora, jak regulamin dot. świadczenia usług post-paid (§ 4 ust. 5). Za 
naruszenie  tego  zakazu  przewidziana  jest  sankcja  w  postaci  natychmiastowego  zaprzestania 
świadczenia usług na rzecz użytkownika (§ 12 ust. 1). Taką samą sankcją zagrożone jest:

1. kierowanie do sieci operatora ruchu telekomunikacyjnego z innych sieci telekomunikacyj
nych bez zgody operatora (§ 12 ust. 3);

2. wykorzystywanie  karty  SIM,  telefonu  lub  urządzenia  telekomunikacyjnego  niezgodnie 
z zawartą umową lub przepisami prawa (§ 12 ust. 4).

Ponadto, w przypadku zaistnienia podejrzenia, że użytkownik karty SIM działa na szkodę opera
tora lub jego klientów, operator rezerwuje sobie prawo do zablokowania możliwości zasilania 
konta  lub  całkowitego  zaprzestania  świadczenia  usług,  bez  wcześniejszego  poinformowania 
o tym użytkownika (§ 8 ust. 4).

Regulamin dla użytkowników kart pre-paid w sieci Plus GSM nie zawiera postanowień dotyczą
cych kar umownych ani innych postanowień modyfikujących ogólne zasady odpowiedzialności 
abonenta w stosunku do operatora.

A.3. Usługa łączona
Oprócz usług typu post-paid i pre-paid Polkomtel S.A. oferuje również usługę łączoną o nazwie 
MIXPLUS, łączącą elementy telefonu na kartę (użytkownik sam zasila swoje konto) i usługi abo
namentowej (zobowiązanie do określonej liczby doładowań konta). Zasady świadczenia tej usługi 
zawiera Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowni
ków MIXPLUS.

Analogicznie do wskazanych wyżej regulaminów firmy Polkomtel S.A. regulamin ten zawiera za
kaz używania kart SIM aktywowanych w sieci Plus GSM w adapterach bez zgody operatora (§ 7 
ust.  12). Naruszenie tego zakazu może spowodować natychmiastowe zaprzestanie świadczenia 
usług na rzecz użytkownika (§ 13 ust. 2). Taka sama sankcja przewidziana jest w przypadku:

1. kierowania do sieci operatora ruchu telekomunikacyjnego z innych sieci telekomunikacyj
nych bez zgody operatora (§ 13 ust. 4);

2. wykorzystywania  karty  SIM,  telefonu  lub  urządzenia  telekomunikacyjnego  niezgodnie 
z zawartą umową lub przepisami prawa (§ 13 ust. 5).

We wszystkich tych przypadkach Polkomtel S.A. ma również prawo żądania od użytkowników 
MIXPLUS naprawienia szkody przez zapłatę kary umownej określonej w umowie lub w umowie 
dotyczącej udziału w promocji a gdy szkoda przewyższy wysokość kary zastrzeżonej w umowie, 
również prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych (§ 13 ust. 7).

Obowiązujący  od  15  grudnia  2006  r.  Regulamin  Promocji  Uczucie  Taniości  w  Mixie 
24/30/36/42 (30), ustala wysokość kary umownej na 5 000 zł za każda kartę SIM używaną w nie
dozwolony sposób.
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Ponadto bez wcześniejszego poinformowania użytkownika MIXPLUS Polkomtel S.A. ma prawo 
do zablokowania możliwości zasilania konta lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług, gdy 
istnieje podejrzenie o działanie na szkodę operatora lub klientów/użytkowników MIXPLUS (§ 10 
ust. 4).

B. Regulacje prawne w sieci Orange

Klientów sieci Orange, zarówno korzystających z usług telekomunikacyjnych typu post-paid, pre-
paid (obecnie POP i Orange Go) czy też usługi mieszanej (Twój Mix – połączenie karty i abona
mentu)  obowiązuje  Regulamin  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych  w  sieci  telekomunikacyjnej  GSM 
900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną od
powiedzialnością. Specyficzne uregulowanie zasad świadczenia usług w ramach oferty Twój Mix za
wierają Ogólne warunki Świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Nowy Twój 
Plan i Twój Mix, które w kwestiach nieuregulowanych odsyłają do regulaminu.

Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki operatora (Polska Telefonia Komórkowa Center
tel Sp. z o.o.) oraz abonentów (osoby korzystające z abonamentu, które wiąże z operatorem pi
semna umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych – § 4 pkt. 2) i użytkowników (osoby nie 
korzystające z abonamentu, które zawarły z operatorem umowę o świadczenie usług telekomuni
kacyjnych przez włączenie się do sieci telekomunikacyjnych – § 4 pkt. 37).

Operator przewidział w regulaminie przypadek wykorzystywania kart SIM w urządzeniach typu 
FCT. Zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 3.4 oraz § 31 ust. 1 pkt 1.4 regulaminu, w przypadku wykorzysty
wania numerów abonenckich aktywowanych w sieci operatora do:

1. kierowania do sieci operatora ruchu telekomunikacyjnego z innych sieci telekomunikacyj
nych bez zgody operatora lub 

2. kierowania ruchu telekomunikacyjnego w ramach sieci operatora za pomocą adaptera bez 
zgody operatora,

operator ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skut
kiem natychmiastowym lub zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych, bez prawa do 
odszkodowania oraz bez wcześniejszego uprzedzenia abonenta.

Ponadto w przypadku umowy na czas określony, z której zawarciem wiązało się przyznanie abo
nentowi przez operatora ulgi, operator jest uprawniony żądać kary umownej z tytułu rozwiązania 
umowy przez abonenta lub przez operatora z przyczyn leżących po stronie abonenta przed upły
wem okresu, na który umowa została zawarta, w wysokości wynikającej ze szczególnych warun
ków oferty (§ 20 ust. 8). Zgodnie ze wskazanym wyżej § 20 ust. 3 pkt 3.4 regulaminu przyczyną 
rozwiązania umowy przez operatora z przyczyn leżących po stronie abonenta może być wykorzy
stywanie kart SIM w urządzeniach typu FCT. Sankcja ta może być zastosowana w stosunku do 
użytkowników usługi abonamentowej oraz usługi Twój Mix (umowa na czas określony). W regu
laminie brak jest zastrzeżenia prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
kary umownej.

Wysokość kary umownej może zostać określona w warunkach poszczególnych promocji, i tak 
np. w regulaminie promocji „Złotówka w Orange dla Firm” z 23 października 2006 r. zastrzeżo
no, iż w przypadku rozwiązania umowy przez operatora z przyczyn leżących po stronie abonenta, 
operator naliczy opłatę specjalną w wysokości 1 500 zł dla każdego numeru abonenckiego, które
go naruszenie dotyczy.
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C. Regulacje prawne w sieci Era

W sieci Era świadczenie usług typu post-paid, pre-paid i usług mieszanych objęte jest Regulami
nem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie (dalej Regulamin PTC). Do świadczonych obecnie usług typu pre-paid należą usłu
ga Heyah i Tak Tak. Świadczenie usługi Heyah podlega ponadto osobnemu regulaminowi. Regu
lamin usługi Heyah odsyła w sprawach w nim nieuregulowanych do postanowień Regulaminu 
PTC. Usługą typu mieszanego jest usługa Era Mix, której szczególne zasady świadczenia zawiera
ją obecnie Warunki Oferty Promocyjnej „Taryfa Era Fun” w Systemie Mix Plus.

Zgodnie z § 17 ust. 10 Regulaminu PTC, operator może rozwiązać umowę w każdym czasie ze 
skutkiem natychmiastowym, gdy abonent kieruje do sieci operatora lub do innych sieci telekomu
nikacyjnych za pomocą wydanych mu kart SIM, ruch pochodzący z innych sieci telekomunikacyj
nych bez zgody operatora. Przepis ten obejmuje swoim zakresem kierowanie ruchu do sieci tele
komunikacyjnych za pomocą urządzeń typu FCT.

Regulaminy nie zawierają zastrzeżeń dotyczących kar umownych na wypadek wykorzystywania 
kart SIM pochodzących od operatora w urządzeniach FCT, jednakże zapisy pozwalające operato
rowi na nałożenie na abonentów kar umownych znajdują się w warunkach poszczególnych pro
mocji. Jako przykład można wskazać warunki oferty promocyjnej „10 numerów za grosz”19 waż
nej w okresie od 9 listopada do 13 grudnia 2006 r., w których zastrzeżono uprawnienie operatora 
do nałożenia kary umownej w wysokości 1 000 zł na abonenta w przypadku rozwiązania z nim 
umowy z powodu kierowania przez niego za pomocą kart SIM wydanych przez operatora ruchu 
pochodzącego z innych sieci telekomunikacyjnych do sieci operatora lub do innych sieci teleko
munikacyjnych ( pkt. 3 ppkt 3 warunków oferty w zw. z § 17 ust. 10 Regulaminu PTC).

Z kolei w ofercie promocyjnej „Wymiana telefonu Biznes z dostawą do Klienta”20 zastrzeżono, 
że rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze wskazanych wyżej powodów 
będzie zobowiązywało abonenta do zapłaty kary umownej w wysokości 900 zł lub 1.000 zł (w za
leżności od wybranej taryfy) lub w innej kwocie określonej w indywidualnych umowach lub anek
sach do umów (pkt. 30 i 31 ppkt 3 warunków oferty w zw. z § 17 ust. 10 Regulaminu PTC).

19 Regulamin dostępny na stronie http://www.era.pl
20 Regulamin dostępny na stronie http://www.era.pl
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5. 5. Prawne konsekwencje umów z operatorami komórkoPrawne konsekwencje umów z operatorami komórko
wymiwymi

5.1. 5.1. Konsekwencje stosowania urządzeń FCTKonsekwencje stosowania urządzeń FCT
Treść regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez operatorów telefonii komórko
wej wskazuje na to, iż wszyscy operatorzy działający na polskim rynku wprowadzili do swoich re
gulaminów, a tym samym do umów z abonentami lub użytkownikami usług telekomunikacyj
nych, zakazy wykorzystywania kart SIM w urządzeniach typu FCT bez zgody operatora. Stosowa
nie kart SIM w takich urządzeniach może wiązać się z następującymi konsekwencjami:

5.1.1. Zaprzestanie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 
operatora

Sankcją  stosowaną przez wszystkich  operatorów jest  zaprzestanie  świadczenia  usług  na  rzecz 
abonentów lub użytkowników wykorzystujących karty SIM w urządzeniach typu FCT bez zgody 
operatora.

5.1.2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyj
nych

Naruszenie zakazu stosowanie kart SIM w adapterach może również spowodować rozwiązanie 
przez operatora umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W przypadku umów abona
mentowych rozwiązanie następuje ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminów wy
powiedzenia. Regulamin obowiązujący w sieci Orange wyklucza w takim przypadku możliwość 
dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania przez abonenta. Regulaminy pozostałych operato
rów nie zawierają analogicznych postanowień.

5.1.3. Kary umowne

Warunkiem powstania po stronie operatora uprawnienia do żądania zapłacenia kary umownej od 
użytkownika lub abonenta stosującego karty SIM w urządzeniach FCT jest wyraźne zastrzeżenie 
takiej sankcji w regulaminie świadczenia usług, warunkach oferty promocyjnej bądź w umowie 
świadczenia usług, na których treść wyraził zgodę abonent. Kara umowna została przewidziana 
przez wszystkich operatorów. Odpowiednie zapisy zawarto  w regulaminach i warunkach ofert 
promocyjnych:

A) Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. - w stosunku do użytkowników 
usługi abonamentowej oraz usługi Twój Mix w przypadku umów na czas 
określony, z których zawarciem wiązało się przyznanie abonentowi przez operatora 
ulgi;

B) Polkomtela S.A. – w stosunku do użytkowników usługi post-paid oraz MIXPLUS;
C) Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. – w warunkach ofert promocyjnych 

przeznaczonych dla abonentów usług typu post-paid.

Ad A.

Wśród przewidzianych kar umownych należy zwrócić uwagę na kary umowne zastrzeżone 
w przypadku umów zawieranych na czas określony, w których operator przyznaje abonen
towi określoną ulgę. Możliwość nałożenia takiej kary w związku z rozwiązaniem umowy 
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z przyczyn leżących po stronie abonenta (np. używanie kart SIM w adapterach bez zgody 
operatora) została wyraźnie wskazana w regulaminie obowiązującym w sieci Orange.

Zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Prawa telekomunikacyjnego (art. 57 
ust.  6) w przypadku zawarcia umowy o świadczenie  usług telekomunikacyjnych,  w tym 
o zapewnienie przyłączenia do sieci, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, roszczenie 
z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez dostawcę usług z winy abonenta przed 
upływem terminu ustalonego w umowie nie może przekroczyć określonej w umowie rów
nowartości ulgi przyznanej abonentowi. Oznacza to, że na podstawie przepisów Prawa tele
komunikacyjnego  wysokość  kary  umownej  wynikająca  z  konkretnej  oferty  promocyjnej 
może ulec ograniczeniu,  jeżeli przekraczałaby ona wysokość ulgi przyznanej abonentowi 
w ramach promocji. Warunkiem stosowania tego przepisu jest wyraźne określenie w umo
wie wysokości ulgi przyznanej abonentowi, nie może być ona określona dopiero w sytuacji 
rozwiązania umowy. Ponadto umowa musi określać minimalny czas jej trwania ze względu 
na przyznaną ulgę.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązujący w sieci Orange nie prze
widuje możliwości dochodzenia odszkodowania przez operatora w przypadku poniesienia 
przez niego szkody, której wysokość przekroczy wysokość ustalonej kary umownej. Zgod
nie z art. 484 § 1 Kodeksu cywilnego wobec braku zastrzeżenia w regulaminie bądź w umo
wie uprawnienia do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, 
odpowiedzialność abonenta lub użytkownika ogranicza się do wysokości ustalonej kwoty 
kary umownej.

Ad. B.

Polkomtel S.A. zastrzegł prawo do dochodzenia przez operatora kary umownej w przypad
ku używania kart SIM w adapterach bez zgody operatora w przypadku usługi abonamento
wej oraz usługi mieszanej (MIXPLUS), przy czym nie ograniczył tej sankcji tylko do umów 
przyznających abonentom określoną ulgę.

Jako jedyny operator Polkomtel S.A. zastrzegł w regulaminie możliwość dochodzenia od 
abonentów/użytkowników swoich usług odszkodowania, w przypadku gdy wysokość po
niesionej przez Polkomtel S.A. szkody przekroczy zastrzeżoną wysokość kary umownej.

5.1.4. Odszkodowanie za utracone korzyści

Podmioty wykorzystujące karty SIM przekazane im przez operatorów sieci komórkowych powin
ny liczyć się z możliwością wystąpienia przez operatora z roszczeniem zapłaty odszkodowania 
za utracone korzyści z tytułu naruszenia umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych. Podsta
wą formułowania takich roszczeń byłby art. 471 Kodeksu cywilnego, zawierający przesłanki od
powiedzialności  odszkodowawczej  wynikającej  ze  stosunków  kontraktowych,  których  łączne 
spełnienie umożliwia wystąpienie z roszczeniami odszkodowawczymi. Należą do nich: 

a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy;

b) szkoda;

c) istnienie normalnego związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem stosunku zobowią
zaniowego a zaistniałą szkodą.

W tym przypadku nienależytym wykonywaniem umowy byłoby postępowanie użytkownika usług 
telekomunikacyjnych wbrew zapisom regulaminu świadczenia tych usług, zabraniających wyko
rzystywania  kart  SIM w urządzeniach FCT.  Za szkodę wywołaną  tym działaniem należałoby 
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uznać przychód utracony przez operatora publicznego wydającego karty SIM. Wysokość utraco
nego przychodu operatora publicznego określałaby różnica pomiędzy ceną, jaką podmiot korzy
stający z urządzeń FCT musiałby zapłacić za przekazywanie ruchu telekomunikacyjnego za po
mocą urządzeń FCT przy wykorzystaniu kart SIM operatora publicznego a ceną połączeń realizo
wanych bez takich urządzeń. W omawianym przypadku spełniona byłaby również przesłanka 
normalnego związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem umowy a powstałą szkodą.

5.2. 5.2. Podmiot odpowiedzialny w przypadku udostępnienia kartPodmiot odpowiedzialny w przypadku udostępnienia kart   
SIMSIM

Należy rozważyć kwestię, kto będzie ponosił odpowiedzialność w sytuacji gdy podmiot wykorzy
stujący karty SIM w urządzeniach typu FCT bez zgody operatora posługuje się kartami SIM nale
żącymi do innych podmiotów np. na podstawie umowy dzierżawy kart SIM, czyli na którym pod
miocie będzie ciążył obowiązek zapłacenia kary umownej bądź odszkodowania. 

W przypadku korzystania z kart SIM pozwalających na korzystanie z usług post-paid, zapisy regu
laminów  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych  nakładają  odpowiedzialność  za  korzystanie 
z kart w sposób sprzeczny z regulaminem na abonenta, a więc osobę, która podpisała umowę 
z operatorem. Sam fakt korzystania z kart SIM nabytych przez inną osobę w celu niezgodnym 
z umową lub regulaminem nie rodzi odpowiedzialności użytkownika kart. Tak więc w przypadku 
korzystania z kart SIM na podstawie umowy dzierżawy obowiązek zapłaty kary umownej bądź 
odszkodowania będzie ciążył na wydzierżawiającym. Jednakże wydzierżawiający, będący abonen
tem, będzie miał prawo żądania od dzierżawcy zwrotu tego co świadczył na rzecz operatora. Pod
stawą prawną roszczeń regresowych abonenta w stosunku do dzierżawcy będzie art. 415 Kodek
su cywilnego.  Przesłankami odpowiedzialności  są  szkoda (w tym wypadku obowiązek zapłaty 
kary umownej lub odszkodowania), czyn noszący znamiona winy (zawinione naruszenie umowy – 
postanowień  regulaminu  świadczenia  usług)  i  związek  przyczynowy  pomiędzy  tym  czynem 
a szkodą.  Należy  także  wziąć  pod uwagę  możliwość  dochodzenia  przez  właściciela  kart  SIM 
(szczególnie w przypadku usługi post-paid) od ich faktycznego użytkownika odszkodowania za 
sam fakt zaprzestania świadczenia usług i rozwiązania umowy o świadczenie usług przez operato
ra z powodu wykrycia korzystania z kart SIM w urządzeniach FCT bez zgody operatora.

Regulaminy dotyczące świadczenia usług typu pre-paid rodzą obowiązki prawne po stronie użyt
kowników kart SIM, a więc osób, które korzystają z usług operatora za pomocą tych kart, a nie 
korzystają z abonamentu. W takiej sytuacji każdy użytkownik kart SIM wykorzystujący je w urzą
dzeniach typu FCT bez zgody operatora ponosi ryzyko odpowiedzialności za działania sprzeczne 
z umową – regulaminem świadczenia usług. Należy również zauważyć, że wprowadzany przez 
operatorów obowiązek rejestrowania kart SIM przez ich użytkowników nie ogranicza kręgu pod
miotów zobowiązanych do zapłacenia kary umownej lub odszkodowania do użytkowników zare
jestrowanych.
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6. 6. Obowiązki formalne dotyczące działalności telekomuObowiązki formalne dotyczące działalności telekomu
nikacyjnej z wykorzystaniem urządzeń FCTnikacyjnej z wykorzystaniem urządzeń FCT
Analiza w rozdziale 6 została przeprowadzona przy założeniu, że działalność z wykorzystaniem 
urządzeń FCT stanowi działalność telekomunikacyjną dopuszczalną przepisami P.t., a podmioty 
ją wykonujące są przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

6.1. 6.1. Tajemnica telekomunikacyjnaTajemnica telekomunikacyjna
Korzystanie z urządzenia FCT powoduje, że w sieci ruchomej połączenie jest identyfikowane po 
numerze karty SIM zainstalowanej w urządzeniu FCT – numer (oznaczenie) abonenta wywołują
cego jest niedostępny dla tego operatora. Numery (oznaczenia) abonenta w sieci dostępowej nie 
są przekazywane do sieci ruchomej. Wprawdzie nie dochodzi tu do celowej zmiany numeru abo
nenta wywołującego i zastąpienia rzeczywistego numeru numerem karty SIM, ale faktycznie, na
wet jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi przy wykorzystaniu FCT otrzymuje taką informację, 
to nie jest ona dalej przekazywana. Niewątpliwie, zastosowanie urządzenia FCT i kart SIM do 
przekierowania połączenia wiąże się z opisywanym ograniczeniem technicznym. Numer linii wy
wołującej zalicza się do „danych transmisyjnych”, które podlegają ochronie jako tajemnica teleko
munikacyjna.  Powstrzymanie  się  z  przekazaniem informacji  o  numerze  wywołującym trudno 
kwalifikować jako przetwarzanie. Natomiast za przetwarzanie może zostać uznane nadanie połą
czeniu nowego numeru, który nie identyfikuje linii abonenta wywołującego, ale numer przypisany 
do karty SIM w urządzeniu FCT, czyli numer linii przekierowującej (wywołującej połączenie w 
sieci ruchomej). 

Operacje na numerze linii wywołującej podlegają reżimowi ustanowionemu dla ochrony tajemni
cy telekomunikacyjnej, co potwierdza już sam fakt umieszczenia przepisów dotyczących informa
cji CLI (art. 171 P.t.) w rozdziale P.t. o tajemnicy telekomunikacyjnej. Połączenie nie jest realizo
wane bezpośrednio na numer wywoływany, ale jest przekierowywane na ten numer. Ponadto od 
przekazywania  numeru  CLI,  które  ma służyć możliwości  identyfikacji  linii  wywołującej  przez 
abonenta wywołanego, trzeba odróżnić możliwość identyfikacji linii przez operatora sieci rucho
mej. 

Przetwarzanie „danych transmisyjnych” jest  zakazane, chyba że zostało wyraźne dopuszczone 
przez przepisy prawa. Wydaje się, że jedyna podstawa prawna, która może mieć zastosowanie 
w przypadku omawianej działalności to art. 159 ust. 2 pkt 1 oraz art. 161 ust. 1 P.t., czyli przetwa
rzanie jest „niezbędne do wykonania usługi”. Niewątpliwie przy ocenie spełnienia tego warunku 
trzeba uwzględnić  m.  in.  stosowaną technologię  telekomunikacyjną21.  Z drugiej  jednak strony 
abonent wywołujący połączenie nie ma wpływu na to, w jaki sposób połączenie zostanie zreali
zowane – poprzez punkt styku, urządzenie FCT, czy w inny sposób, a tym samym nie ma wpły
wu na to, jak będzie identyfikowany przez operatorów realizujących połączenie oraz przez abo
nenta wywołanego. Jeżeli pytanie o zgodność z powołanymi przepisami sformułujemy następują
co: czy w razie realizowania „dostępu telekomunikacyjnego” do sieci ruchomej nie poprzez połą
czenie sieci,  ale poprzez urządzenia FCT, opisane przetwarzanie „danych transmisyjnych” jest 
„niezbędne do wykonania usługi”, to odpowiedź będzie twierdząca. Sprawa nie jest jednak tak 
prosta. Do tej kwestii można bowiem podejść również w inny sposób i wskazać, że do wykonania 
usługi telefonicznej dla abonenta nie jest niezbędne opisywane przetwarzanie danych, bowiem dla 
realizacji połączeń może być ustanowiony punkt styku, który nie wymaga takiego przetwarzania. 
Ponadto działalność ta różni się od usługi przekierowania połączeń, w której użytkownik wybiera 
numer linii przekierowującej jego połączenie na inną linię. W rozważanym przypadku użytkownik 

21  S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2005, s. 862
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wskazuje od razu  numer docelowy, a jednak zestawiane dla niego połączenie jest realizowane po
przez przekierowanie.

Próbując rozstrzygnąć te problemy trzeba wyjść od tego, że niewątpliwie przedsiębiorca teleko
munikacyjny powinien co najmniej poinformować abonenta o zakresie i celu przetwarzania „da
nych transmisyjnych” oraz o możliwości wpływu na zakres tego przetwarzania (art. 163 P.t.). Je
żeli abonent otrzymał taką informację, to wydaje się, że nie jest konieczna jego zgoda na omawia
ne przetwarzanie danych i będzie się ono mieściło w podstawie wskazanej w art. 159 ust. 2 pkt 1 
oraz art. 161 ust. 1 P.t. Stanowisko przeciwne byłoby uzasadnione wówczas, gdyby uznać realiza
cję dostępu poprzez urządzenia FCT za niezgodne z przepisami P.t., w szczególności mające na 
celu obejście przepisów o łączeniu sieci. Skoro bowiem działalność taka jest dopuszczalna przez 
przepisy P.t., to należy brać pod uwagę wynikające z niej ograniczenia techniczne i nie można 
uzasadniać zakazu tym, że przy zastosowaniu alternatywnego sposobu dostępu poprzez połącze
nie sieci nie byłoby takiego przetwarzania. Zauważyć również trzeba, że w przypadku realizacji 
połączenia poprzez punkt styku użytkownik nie jest informowany o tym fakcie – istotne bowiem 
jest poinformowanie go o zakresie i celu przetwarzania danych transmisyjnych, a każdy ze sposo
bów dostępu wiąże się z własnym zakresem przetwarzanych danych, choć cel będzie ten sam (na
wiązanie połączenia i transmisja komunikatu). 

6.2. 6.2. Prezentacja numeru strony inicjującej połączeniePrezentacja numeru strony inicjującej połączenie
Zgodnie z art. 171 ust. 1 P.t. operator publicznej sieci telefonicznej zapewnia użytkownikom końcowym moż
liwość prezentacji identyfikacji zakończenia sieci, z którego inicjowane jest połączenie, przed dokonaniem połącze
nia. Celem tego przepisu jest umożliwienie abonentowi wywołanemu odrzucenie połączeń przy
chodzących od niezidentyfikowanych numerów. Z powołanego przepisu wynikałoby, że zapew
nienie prezentacji identyfikacji zakończenia sieci jest funkcją obligatoryjną, którą należy zapewnić 
w każdej sieci. Jednakże w doktrynie wskazano, co może być dyskusyjne, że z art. 179 ust. 2 P.t. 
wynika, iż dopuszczalne jest istnienie sieci, w których funkcja taka nie jest dostępna i przepisy P.t. 
nie nakazują zapewnienia technicznych możliwości prezentacji CLI22. Tym bardziej byłoby do
puszczalne realizowanie niektórych połączeń z prezentacją CLI, a niektórych bez takiej prezenta
cji, jeśli wynika to z uwarunkowań technicznych sieci i użytkownik końcowy jest informowany, że 
sieć zapewnia prezentację CLI i w jakich sytuacjach (art. 176 ust. 5 P.t.). Należy również zauwa
żyć, że art. 171 ust. 1 P.t. nie ma zastosowania do sytuacji, w której siecią dostępową nie jest pu
bliczna sieć telefoniczna.

Techniczny sposób realizacji działalności z wykorzystaniem urządzeń FCT polega nie tylko na 
tym, że operator sieci dostępowej nie może zapewnić użytkownikom końcowym prezentacji CLI, 
ale również na tym, że sieć ruchoma, do której skierowane zostało połączenie zapewnia możli
wość prezentacji  CLI, przy czym nie jest to CLI linii wywołującej,  lecz linii przekierowującej. 
Taka aktywność może zostać uznana za nadmierną ingerencję w prywatność zarówno użytkowni
ka wywołującego, jak i wywołanego (otrzymuje on mylną informację o połączeniu). Wydaje się, 
że w takiej sytuacji wystarczające byłoby wyeliminowanie prezentacji CLI linii przekierowującej, 
by abonent wywoływany nie otrzymywał mylnej informacji o numerze nadawcy połączenia.

Z przepisu art. 171 P.t. nie wynikają ograniczenia dotyczące identyfikacji zakończenia sieci dla po
trzeb operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług związanych z zarządzaniem siecią i po
bieraniem opłat. W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi sprawy te są re
gulowane w związku z sygnalizacją, w umowach o dostępie telekomunikacyjnym, a nie w art. 171 
P.t. Ponadto współpracy w tym zakresie dotyczy art. 76 P.t., zgodnie z którym operator publicznej  

22  S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2005, s. 928

strona 41 z 49



sieci telefonicznej zapewnia przekazywanie danych i sygnałów w celu ułatwienia oferowania udogodnień prezentacji  
identyfikacji linii wywołującej. Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorcy wykonującego działalność 
z wykorzystaniem urządzeń FCT, gdyż nie jest on operatorem, ale operatorów sieci wywołującej 
oraz sieci ruchomej, która przyjmuje połączenie. Co więcej, przepis ten należy interpretować w 
powiązaniu z art. 171 ust. 1 P.t., co wskazywałoby, że nie ma on charakteru bezwzględnego.

6.3. 6.3. Identyfikacja użytkownika wywołującego połączenie naIdentyfikacja użytkownika wywołującego połączenie na   
numer służby powołanej do niesienia pomocynumer służby powołanej do niesienia pomocy

Dla analizy zgodności działalności z wykorzystaniem FCT z przepisami P.t. dotyczącymi tajemni
cy telekomunikacyjnej istotne znaczenie ma również art. 179 ust. 8 P.t. Zgodnie z tym przepisem 
„operatorzy publicznej sieci telefonicznej są obowiązani do zapewnienia służbom ustawowo po
wołanym do niesienia pomocy dostępu do identyfikacji linii wywołującej oraz danych dotyczą
cych lokalizacji,  bez uprzedniej zgody zainteresowanych abonentów lub użytkowników końco
wych, jeżeli jest to konieczne do umożliwienia tym służbom wykonywania ich zadań w możliwie 
najbardziej efektywny sposób”. W przypadku omawianej działalności operator sieci ruchomej bę
dzie miał możliwość realizacji tego obowiązku wyłącznie w zakresie dostępu do identyfikacji linii 
przekierowującej oraz danych dotyczących jej lokalizacji, a nie linii wywołującej. Co więcej, nawet 
po zidentyfikowaniu faktu, że jest to lokalizacja urządzenia FCT, a nie linii wywołującej, przedsię
biorca oferujący usługi oparte na FCT, ani też operator sieci dostępowej, nie będą mieli możliwo
ści technicznych powiązania wykonanego połączenia z konkretną linią wywołującą. Nawet gdyby 
była taka możliwość, to trudno byłoby znaleźć rozwiązanie techniczne i organizacyjne, które po
zwalałoby na wykonanie obowiązku z art. 171 ust. 8 P.t. zgodnie z jego celem, czyli w sposób za
pewniający szybki i niezawodny dostęp do wymienionych w tym przepisie danych. Wydaje się, że 
jedynym rozwiązaniem tego problemu jest realizowanie połączeń do służb ustawowo powoła
nych do niesienia pomocy poprzez punkty styku.

6.4. 6.4. Udostępnianie danych o połączeniu uprawnionym orgaUdostępnianie danych o połączeniu uprawnionym orga
nom specjalnymnom specjalnym

Ostatnim z obowiązków w zakresie tajemnicy telekomunikacyjnej, z którym mogą być problemy 
przy prowadzeniu działalności z wykorzystaniem urządzeń FCT, jest art. 165 ust. 1 P.t. Zgodnie 
z tym przepisem, Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie dostępnych usług tele
komunikacyjnych przetwarzający dane transmisyjne dotyczące abonentów i użytkowników końcowych jest obowią
zany, z uwagi na realizację przez uprawnione organy zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa  
państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, dane te przechowywać przez okres 2 lat.
Każdy z podmiotów wymienionych w tym przepisie ma obowiązek przechowywać „dane trans
misyjne dotyczące abonentów i  użytkowników końcowych”,  które sam „przetwarza”.  Nie ma 
wątpliwości, że obowiązek operatora sieci ruchomej dotyczy przechowywania numeru linii prze
kierowującej (karty SIM w urządzeniu FCT), a także dalszych danych transmisyjnych (np. numer 
linii wywołanej), gdyż w jego sieci jako abonent lub użytkownik końcowy traktowany jest przed
siębiorca wykonujący działalność poprzez FCT. Z kolei operator sieci dostępowej, najczęściej te
lefonicznej,  ma  obowiązek  przechowywać  dane transmisyjne,  w  tym numer  linii  wywołującej 
i wywoływanej. Taki zasób informacji nie wyczerpuje jednak wszystkich danych transmisyjnych, 
które są przetwarzane w związku z działalnością FCT, a przede wszystkim nie pozwala na pełne 
osiągnięcie celu art. 165 ust. 1 P.t., gdyż nie odzwierciedlają one całej „historii” realizacji połącze
nia – na podstawie tych danych nie można powiązać numeru wywołanego z numerem wywołują
cym, wychodząc od sieci ruchomej, w której połączenie zostało zakończone. W procesie świad
czenia usług w omawiany sposób przetwarzane są również „dane transmisyjne” związane z linią 
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przekierowującą (urządzeniem FCT i kartą SIM, przez którą połączenie zostało przekierowane 
do sieci ruchomej) i one również „dotyczą abonentów i użytkowników końcowych”. Oznacza to, 
że dostawca usług i operator sieci dostępowej powinni przechowywać również te dane w takim 
zakresie, by po wskazaniu przez operatora sieci ruchomej numeru linii przekierowującej oraz da
nych identyfikujących dostawcę usług na tej linii, możliwe było ustalenie, z jakiej sieci dostępowej 
połączenie wyszło, z jakiego numeru linii wywołującej, na jaki numer linii wywoływanej, a także 
o czasie rozpoczęcia, trwania i zakończenia połączenia.

Wnioski powyższe wynikają z wykładni celowościowej art. 165 ust. 1 P.t., bowiem poprzestając 
na wykładni językowej, każdy z przedsiębiorców telekomunikacyjnych ma zapewnić przechowy
wanie  wyłącznie  przetwarzanych  przez  siebie  danych  transmisyjnych  dotyczących  abonentów 
i użytkowników końcowych. Należy również pamiętać o tym, że dostęp do danych transmisyj
nych jest tylko jednym ze źródeł informacji dla uprawnionych pomiotów i stosują one różnego 
rodzaju inne środki operacyjno-rozpoznawcze, mające na celu ustalenie popełnienia przestępstwa 
i wykrycie sprawców. 

Problem wykonania obowiązku przechowywania danych historycznych o zrealizowanych usłu
gach zwiększy się jeszcze po transpozycji do P.t. przepisów dyrektywy 2006/24/WE o retencji 
danych, która specyfikuje dane, których przechowanie musi być zapewnione przez przedsiębior
ców telekomunikacyjnych.

6.5. 6.5. Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwaObowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa  
oraz bezpieczeństwa i porządku publicznegooraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

Dostawca usług opartych na FCT, jak każdy inny przedsiębiorca, ma obowiązek posiadać aktual
ny plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, a także zgłosić do UKE osobę reprezentują
ca go w sprawach związanych z zadaniami z art. 179 ust. 3 P.t. Z wykonaniem tych obowiązków 
nie powinno być większych trudności, a przynajmniej specyfika rozwiązania FCT nie ma dla ich 
wykonania istotnego znaczenia.

Natomiast problemy może stwarzać wykonanie obowiązku z art. 179 ust. 3 P.t., czyli zapewnienia  
na koszt przedsiębiorcy telekomunikacyjnego:

1) w szczególności technicznych i organizacyjnych warunków jednoczesnego i wzajemnie niezależnego:
a) dostępu do wskazywanych treści przekazów telekomunikacyjnych i posiadanych przez przedsiębiorcę teleko
munikacyjnego danych, o których mowa w ust. 9, art. 159 ust. 1 i art. 161, danych związanych ze świadczo
ną usługą telekomunikacyjną,
b) utrwalania treści i danych, o których mowa w lit. a

– przez uprawnione jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nad
zorowane, uprawnione organy i jednostki organizacyjne nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu  
do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz Szefowi Agencji Bez
pieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

2) utrwalania treści i danych, o których mowa w pkt 1 lit. a, na rzecz sądu lub prokuratora.
Techniczne i organizacyjne warunki, o których mowa w tym przepisie są doprecyzowane w roz
porządzeniach wykonawczych do art. 181 P.t. oraz do art. 242 K.p.k. 

Urządzenia FCT mogą być stosowane przez przedsiębiorcę nie będącego przedsiębiorcą teleko
munikacyjnym na własne potrzeby, przy czym jego sieć wewnętrzna (korporacyjna) może obej
mować całe terytorium RP i dotyczyć znacznej liczby osób – stosowany wówczas model jest 
przedstawiony na rys.13.
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Urządzenia FCT mogą być również stosowane w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych 
przez przedsiębiorcę  telekomunikacyjnego i  wówczas stosowany model  jest  przedstawiony na 
rys. 14:

W pierwszym modelu przedsiębiorca korzystający z urządzenia FCT nie jest przedsiębiorcą tele
komunikacyjnym i nie stosuje się do niego art. 179 ust. 3 P.t., a tym samym nie ma obowiązku za
pewnienia warunków dostępu i utrwalenia treści komunikatów wychodzących z sieci wewnętrznej 
z określonego numeru wewnętrznego. Natomiast w drugim modelu urządzenia FCT eksploatuje 
wprawdzie przedsiębiorca telekomunikacyjny, ale nie ma on zakończeń sieci, ani użytkowników 
końcowych – warunki dostępu i utrwalenia treści komunikatów zapewnia operator sieci stacjonar
nej lub operator sieci ruchomej, każdy w zakresie użytkowników korzystających z jego sieci. 

W związku z powyższym podstawowym ich zadaniem jest zapewnienie warunków technicznych 
i organizacyjnych dostępu i utrwalenia tych danych, które są niezbędne, by w pełni zostały zaspo
kojone potrzeby uprawnionych podmiotów, a operatorzy sieci stacjonarnej i ruchomej mogli wy
konywać ciążące na nich obowiązki.

W obu modelach problemem przy stosowaniu urządzeń FCT jest to, że od strony operatora sieci 
ruchomej  połączenie  jest  identyfikowane  po numerze  karty  SIM umieszczonej  w urządzeniu 
FCT,  a  nie  po numerze  linii  wywołującej  (w  modelu  pierwszym jest  to  numer  wewnętrzny, 
a w modelu drugim numer w publicznej sieci stacjonarnej). Co więcej, od strony operatora sieci 
ruchomej wskazywana jest inna lokalizacja urządzenia wywołującego – w rzeczywistości połącze
nie jest inicjowane z innego numeru i w innym miejscu niż wskazują na to informacje operatora 
sieci ruchomej. Ponadto, z danego numeru karty SIM umieszczonej w urządzeniu FCT wychodzi 
ruch wielu użytkowników końcowych – w zasadzie przez karty SIM przechodzi „strumień” ruchu 
z sieci stacjonarnej.

Co do problemu z identyfikacją numeru linii wywoływanej, to problem praktyczny dla uprawnio
nych podmiotów występuje wówczas, gdy prowadzą kontrolę wobec użytkownika sieci ruchomej, 
z którą kontaktuje się inna osoba, a operator sieci ruchomej wskazuje numer karty SIM w urzą
dzeniu FCT jako numer, z którego nawiązano połączenie (dotyczy to zarówno połączeń kontro
lowanych w czasie rzeczywistym, jak i danych historycznych). Gdyby połączenie przeszło przez 
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Rys. 13. Wariant organizacyjny, w którym urządzenie FCT nie jest obsługiwane przez podmiot reali
zujący usługi telekomunikacyjne
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Rys. 14: Wariant organizacyjny, w którym urządzenie FCT stosowane jest przez przedsiębiorcę tele
komunikacyjnego
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punkt styku, to osoba ta byłaby identyfikowana numerem w sieci stacjonarnej i można byłoby od 
razu objąć ją czynnościami kontrolnymi. W tym jednak wypadku nie będzie to możliwe bez uzy
skania dodatkowych informacji od dostawcy usług FCT, który powinien zapewnić możliwości 
techniczne powiązania informacji posiadanych przez operatora sieci ruchomej z numerem w sieci 
stacjonarnej, z którego nawiązano dane połączenie (w tym za okres 24 miesięcy wstecz – vide art. 
165 ust. 1 P.t.). Bez tych informacji może być niemożliwe ustalenie przez uprawnione podmioty 
numer, z którego wywołano połączenie, a w konsekwencji również tożsamości osoby wywołują
cej połączenie. Brak tych informacji może utrudniać prowadzone postępowania.

Co do problemu w zlokalizowaniu urządzenia wywołującego, to operator sieci ruchomej dostar
czy uprawnionym podmiotom informacje o lokalizacji, w której jest urządzenie FTC, a nie urzą
dzenie rzeczywiście inicjujące połączenie, co może mieć wpływ na dalsze czynności operacyjno
-rozpoznawcze.

Co do problemu w przekazywaniu przez ten sam numer karty SIM strumienia ruchu z sieci sta
cjonarnej, to występuje on wówczas, gdy uprawniony podmiot nie wie, że karta SIM o danym nu
merze jest umieszczona w urządzeniu FCT. W razie posiadania takiej wiedzy „podsłuch” powi
nien być założony na numerze w sieci stacjonarnej. Dla numeru karty SIM w urządzeniu FCT nie 
ma to sensu, gdyż przez ten numer jest przesyłany jest ruch z wielu numerów sieci stacjonarnej, a 
czynnościami  kontrolnymi  objęty  jest  tylko  ruch  od  konkretnego  użytkownika.  Brak  wiedzy 
o tym, że numer karty SIM nie jest numerem linii wywołującej połączenie prowadzi do kontrolo
wania użytkowników nieobjętych tymi czynnościami, co narusza ich prawa do prywatności, a ko
lejne połączenie z będącej obiektem zainteresowania linii wywołującej najprawdopodobniej będą 
przechodziły przez inne karty SIM w urządzeniu FCT lub poprzez stały punkt styku.

Dostawcy usług FCT powinni zastosować techniczne i organizacyjne rozwiązania powyższych 
problemów. Skoro poprzez urządzenie FCT nie jest możliwe przekazywanie w czasie rzeczywi
stym numerów linii wywołującej do operatora sieci ruchomej, to dostawca usług FCT powinien 
zapewnić, że będzie otrzymywał od operatora sieci stacjonarnej w czasie rzeczywistym informacje 
o linii wywołującej,  które będzie rejestrował wraz z numerem linii  wywoływanej oraz danymi 
o czasie i rodzaju połączenia. Ponadto, powinien prowadzić bazę numerów kart SIM w urządze
niach FCT, do której zdalny dostęp miałyby uprawnione podmioty, co pozwoli im na ustalenie 
w łatwy sposób, czy numer wskazany przez operatora sieci ruchomej jest numerem karty SIM 
w urządzeniu FCT i czy powinien dalsze informacje pozyskać od dostawcy usług FCT (te infor
macje również mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom poprzez łącze telekomunika
cyjne). Oczywiście dostawca usług FCT musiałby spełniać warunki organizacyjne potrzebne do 
kontaktowania się z nim przez uprawnione podmioty.

Jeżeli problemy powyższe nie są rozwiązane przez dostawcę usług FCT, to może zostać stwier
dzone, że doszło do naruszenia obowiązku z art. 179 ust. 3 P.t. Nie jest wykluczone również wy
mierzenie kary pieniężnej na podstawie art. 209 ust. 1 pkt 10 P.t. W przypadkach wskazanych 
w art. 201 ust. 4 P.t. nie jest też wykluczone zakazanie podmiotowi kontrolowanemu wykonywa
nia działalności telekomunikacyjnej, w szczególności w razie stwierdzenia, że działalność teleko
munikacyjna mogłaby zagrozić obronności,  bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i po
rządkowi publicznemu. Nie wydaje się jednak, by w odniesieniu do działalności z wykorzystaniem 
usług FCT takie zagrożenie występowało. Trzeba bowiem wskazać, że użytkownik linii wywołu
jącej nie wie, czy jego połączenie „przejdzie” przez punkt styku, czy przez urządzenie FCT i dla
tego działalność dostawców usług FCT nie może być celowo wykorzystana jako narzędzie do ko
munikowania się bez możliwości identyfikacji. Trzeba również zauważyć, że opisane wyżej pro
blemy są spotykane w przypadku wielu innych rodzajów działalności, których legalności nikt nie 
kwestionuje. 
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Przykładem może być usługa przekierowania połączeń. Usługa taka jest zgodna z przepisami P.t., 
a polega na tym, że użytkownik wywołujący inicjuje połączenie na numer, z którego następuje 
przekierowanie na inny numer, który może być w sieci ruchomej. W takiej sytuacji gdy uprawnio
ne podmioty monitorują numer, na który połączenie zostało przekierowane, to uzyskują informa
cję o numerze przekierowującym, a nie inicjującym połączenie i na podstawie danych uzyskanych 
od operatora sieci, w której zakończono połączenie, nie mogą zidentyfikować użytkownika inicju
jącego, numeru urządzenia wywołującego i miejsca jego lokalizacji. Co więcej, w przypadku prze
kierowania połączeń utrudnione jest nawet monitorowanie użytkownika wywołującego. Wybiera 
on bowiem nie numer docelowy, ale numer urządzenia przekierowującego, natomiast w przypad
ku używania FCT wybierany jest numer docelowy i tym samym zbierane są użyteczne informacje. 

Dla takiej sytuacji przepisy rozporządzenia wykonawczego do art. 181 P.t. przewidują obowiązek 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do zapewnienia warunków dostępu i utrwalenia posiadanych 
lub przetwarzanych danych określających zakończenia sieci, użytkownika lub abonenta, w przypadku zasto
sowania środków służących przekierowywaniu połączeń do sieci innych przedsiębiorców lub innych zakończeń sieci 
(§ 2 ust. 1 pkt 2 ppkt b). 

Przepis powyższy należałoby więc odpowiednio stosować do działalności bazującej na urządze
niach FCT. W tym przypadku dostawca usług powinien zapewnić dostęp do informacji pozwala
jących na skorelowanie połączeń, poprzez dostęp do informacji wiążących numer wywoływany 
z numerem wywołującym Wychodząc od informacji  uzyskanych od operatora sieci  ruchomej, 
uprawnione podmioty mogłyby wówczas zwrócić się do dostawcy usług FTC o informacje, które 
pozwolą im na ustalenie sieci i numeru, z którego wywołano połączenie oraz zwrócenie się do 
operatora sieci dostępowej o dalsze informacje. Dostawca usług FTC powinien zapewnić dostęp 
do tych informacji, które są potrzebne do pełnego zrealizowania obowiązku z art. 179 ust. 3 P.t.

Innym przykładem są karty pre-paid, których użytkownik nie zarejestrował się u operatora (nie 
ma takiego obowiązku). Wówczas operator nie zna danych takiego użytkownika, z wyjątkiem nu
meru linii wywołującej i uprawnione podmioty muszą ustalić je w inny sposób. Działalność z wy
korzystaniem kart  pre-paid  bez  rejestracji  jest  całkowicie  legalna,  a  tym samym brak  danych 
o użytkowniku końcowym nie jest przeszkodą do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej.

Kolejnym przykładem jest stosowanie urządzeń FCT przez przedsiębiorców, którzy „przepusz
czają” przez nie ruch z sieci wewnętrznej (opisany wyżej model pierwszy). Legalność tej działal
ności nie jest kwestionowana, a przedsiębiorcy nie mają nawet obowiązku rejestracji danych o po
łączeniach z poszczególnych numerów wewnętrznych (z takiej formy komunikacji w rozbudowa
nych, wielodziałowych firmach może korzystać nawet kilka tysięcy pracowników) - w razie po
trzeby kontrolowania konkretnego numeru wewnętrznego uprawnione podmioty kontaktują się 
z tym przedsiębiorcą. Identyczne problemy powstają przy stosowaniu centralek PABX, niektóre 
z nich nie zapewniają przekazywania informacji o numerze linii wewnętrznej.

Przykłady powyższe dotyczą połączeń telefonicznych, a w przypadku usług dostępu do Interne
tu, telefonii internetowej, poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych występują jesz
cze poważniejsze problemy techniczne z wykonywaniem obowiązków z art. 165 ust. 1 oraz art. 
179 ust. 3 P.t. Jednakże nie pojawiają się głosy, by zakazać tych działalności ze względu na zagro
żenie obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Tech
niki telekomunikacyjne rozwijają się zdecydowanie szybciej niż systemy techniczne umożliwiające 
kontrolę komunikatów przekazywanych z wykorzystaniem tych technik. W takiej sytuacji przed
siębiorcy powinny zapewniać warunki techniczne i organizacyjne dostępu do treści i danych, jed
nakże rozwiązanie niektórych problemów wymaga czasu, a jeszcze inne na obecnym stanie wie
dzy technicznej są nierozwiązywalne, co jednak nie oznacza, że działalność z ich wykorzystaniem 
powinna być zdelegalizowana. Doskonałym przykładem tej tezy jest telefonia VoIP.
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Zasady dotyczące stosowania bramek GSM nie są w Europie jednolite. Niektóre kraje tolerują 
użycie bramek z minimalnymi ograniczeniami.  Inne zakazują stosowania rozwiązań obsługują
cych wielu użytkowników lub też włączenia  urządzeń FCT w komercyjne świadczenie  usług, 
bądź też wprowadzają restrykcje, które praktycznie uniemożliwiają publiczne świadczenie usług 
ale  zezwalają na korzystanie z bramek na własny użytek.

W Państwach Członkowskich UE, w których korzystanie z urządzeń FCT jest dopuszczane może 
to wynikać z różnych stanów prawnych. W niektórych istnieje regulacja bezpośrednia, a niekiedy 
jest  to ukształtowane w stosownych regulaminach i  dopuszczone przez fakt  „zgody”;  z kolei 
w przypadku Belgii istnieją np. komercyjne warunki korzystania z FCT.

Austria, Dania, Estonia, Grecja, Węgry, Rumunia, Malta, Holandia, Norwegia, Słowacja i Szwecja 
dopuszczają użycie bramek GSM, w niektórych przypadkach wymagając zgodności z unijną dy
rektywą dotyczącą urządzeń końcowych, bądź też nie formułując specyficznych warunków. Inne 
kraje ograniczają użycie bramek GSM w ogóle lub w pewnych przypadkach.

Tabela 3. Sytuacja formalna stosowania FCT w rożnych krajach UE. 
Źródło: Ofcom i informacje zbierane bezpośrednio

Kraj Stan formalny
Belgia Bramki mogą być instalowane do użytku własnego i komercyjnego tylko 

za zgodą operatora. Odmowa zgody może nastąpić tylko jeżeli nie ma ku 
temu racjonalnych podstaw lub instalacja mogłaby oznaczać naruszenie 
wymogów regulacyjnych dotyczących: bezpieczeństwa operacyjnego, 
integralność sieci, możliwości współpracy sieci, ochrony danych.

Bułgaria Przepisy dotyczące połączeń między operatorami nie zawierają żadnych 
szczegółowych uwarunkowań dla urządzeń końcowych takich jak bramki 
GSM

Czechy Brak formalnych uregulowań. Jednak operator odmówił realizacji 
przyłączenia przez bramki, a regulator scharakteryzował tę odmowę jako 
zgodną z prawem.

Grecja Z racji ograniczeń funkcjonalnych usług świadczonych z wykorzystaniem 
bramek GSM grecki regulator nie traktuje ich jako substytutu dla 
połączeń z sieci stacjonarnej do komórkowej lecz jako osobną usługę. 
Operatorzy nie mogą jednak bez ważnych powodów odmówić 
przyjmowania ruchu za pośrednictwem FCT, natomiast mogą zwrócić się 
do alternatywnego operatora o przedstawienie prognozy kierowanego 
przez bramkę ruchu.

Francja Regulator francuski uznał bramki jako technicznie i ekonomicznie 
nieefektywne w wykorzystywaniu spektrum radiowego.

Niemcy Regulator rozróżnia między wykorzystaniem bramek na własny użytek 
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Kraj Stan formalny
jak i do celów w pełni komercyjnych. Nie ma ostatecznych decyzji co do 
prawidłowego użycia częstotliwości przydzielonych dla sieci mobilnych.

Irlandia Wykorzystanie bramek na własny użytek jest dozwolone. Nie jest 
dozwolone wykorzystanie bramek do celów w pełni komercyjnych (przez 
alternatywnych operatorów).

Portugalia Wykorzystanie bramek na własny użytek jest dozwolone, wykorzystanie 
w pełni komercyjne nie, z powodu obniżki jakości usług i szkodliwości 
dla użytkowników i operatorów.

Słowenia Wykorzystanie bramek na własny użytek jest dozwolone. Nie jest 
dozwolone wykorzystanie bramek do celów w pełni komercyjnych (przez 
alternatywnych operatorów).

Szwajcaria Brak specjalnych uregulowań, ale operator bramek podlega tym samym 
regulacjom co inni dostawcy usług telekomunikacyjnych, włącznie 
z transmitowaniem CLI i w odniesieniu do  zastrzeżeń prawnych.

Zjednoczone 
Królestwo

W Zjednoczonym Królestwie obecnie są konsultowane środki regulacyjne 
dotyczące stosowania urządzeń FCT23, natomiast w 2005 roku dopuszczono 
stosowanie bramek GSM przez osoby indywidualne i przedsiębiorców nie 
świadczących komercyjnie usług telekomunikacyjnych.

23 Por. dokument: Future regulation of GSM gateways under the Wireless Telegraphy Act, zamieszony na stronie 
internetowej http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/gsm_gateways/
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8. 8. KonkluzjaKonkluzja

Praktykowany przez operatorów sieci komórkowych mechanizm wewnętrznego subsydiowania 
własnych usług wpływami za połączenia przyjmowane z sieci stacjonarnych w krajach o słabszej 
sile nabywczej ludności prowadzi do stopniowej likwidacji sieci stacjonarnej. Ze względu na wiele 
walorów sieci stacjonarnych, których nie uda się uzyskać w sieciach bazujących na technikach ra
diowych proces ten należy powstrzymać. Podjęte przez regulatora działania sprowadzające się do 
określenia cen maksymalnych za przyjmowanie połączeń mogą okazać się nie wystarczające.

Urządzenia typu FCT przyczyniają się do poprawy funkcjonowania mechanizmów rynkowych 
poprzez wprowadzenie technicznej możliwości arbitrażu cenowego między usługami sprzedawa
nymi z marżą przeznaczoną na wewnętrzne subsydia i usługami w wyniku tego zabiegu subsydio
wanymi. W odróżnieniu od dominującej  w UE praktyki interwencji regulatora w maksymalne 
ceny hurtowej sprzedaży dostępu do sieci, mechanizm w którym kluczową rolę odgrywają urzą
dzenia FCT nie wprowadza arbitralnych rozstrzygnięć i przynosi stosującemu korzyści tak długo 
aż anomalia cenowa nie zniknie. 

Usługi świadczone przy użyciu bramek GSM są dla użytkowników bardzo bliskim substytutem 
połączeń z sieci stacjonarnej do mobilnej (F2M) ale cechuje je pewne ograniczenie funkcjonalno
ści. Dla wielu użytkowników ograniczenie to może okazać się mało istotne jeśli oferowana usługa 
okaże się zdecydowanie tańsza od usług realizowanych tradycyjną metodą – poprzez stały punkt 
styku sieci. Jeśli operatorzy sieci komórkowych nie będą mogli odmawiać przyjmowania ruchu 
z bramek można będzie zobligować operatorów alternatywnych do wyróżniania tego sposobu po
łączenia jako oddzielnej usługi. Będzie to stymulować  zróżnicowanie cenowe, a w dłuższym ter
minie będzie sprzyjać przywróceniu opartej o wartości użytkowe oceny usług stacjonarnych i mo
bilnych.

Warto rozważyć, czy  operatorom komórkowym o znaczącej pozycji na rynku przyjmowa
nia połączeń do swoich sieci nie należałoby zabronić praktyki polegającej na ogranicza
niu stosowania urządzeń FCT. Sytuacja, w której stosowanie urządzeń FCT jest zagrożo
ne restrykcyjnymi działaniami ze strony operatorów sieci komórkowych ogranicza możli
wość wpływu tej technicznej innowacji na równoważenie rynku.

strona 49 z 49


	1. Anomalie w taryfach operatorów komórkowych
	1.1. Przedsiębiorstwa sieciowe: przyrost użyteczności wraz ze wzrostem liczby użytkowników
	1.2. Historyczne i ekonomiczne przesłanki różnicowania cen
	1.3. Rynek połączeń z sieci stacjonarnych do mobilnych
	1.4. Stawki za przyjmowanie połączeń
	1.5. Relacja hurt–detal
	1.6. Konwergencja usług mobilnych i stacjonarnych

	2. Działania regulacyjne
	3. Jak technika pomaga zrównoważyć rynek 
	3.1. Istota rozwiązania technicznego urządzenia FCT
	3.2. Oferta rynkowa urządzeń FCT
	3.3. Ograniczenia funkcjonalne związane ze stosowaniem urządzeń FCT
	3.4. Możliwość zaburzania funkcjonowania sieci komórkowej
	3.5. Czy FCT to „destabilizująca innowacja”?

	4. Uwarunkowania prawne działalności z wykorzystaniem urządzeń FCT
	4.1. Kwalifikacja działalności z wykorzystaniem urządzeń FCT na gruncie Prawa telekomunikacyjnego.
	4.2. Dopuszczalność stosowania urządzeń FCT
	4.2.1. Dotychczasowe stanowiska organu regulacyjnego i sądów w zakresie dopuszczalności stosowania urządzeń FCT
	4.2.2. Dopuszczalność stosowania urządzeń FCT w świetle przepisów Prawa telekomunikacyjnego
	4.2.3. Możliwość umownego wyłączenia stosowania urządzeń FCT
	4.2.4. Charakter relacji z operatorem sieci ruchomej
	4.2.5. Wymogi co do treści umowy z operatorem sieci ruchomej
	4.2.6. Skutki niedotrzymania umowy z operatorem sieci komórkowej
	4.2.7. Kierowanie połączeń do sieci komórkowych za pomocą urządzeń typu FCT w świetle regulaminów świadczenia usług
	A.Regulacje prawne w sieci Plus GSM
	A.1.Usługa typu post-paid
	A.2.Usługa typu pre-paid
	A.3.Usługa łączona

	B.Regulacje prawne w sieci Orange
	C.Regulacje prawne w sieci Era



	5. Prawne konsekwencje umów z operatorami komórkowymi
	5.1. Konsekwencje stosowania urządzeń FCT
	5.1.1. Zaprzestanie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez operatora
	5.1.2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
	5.1.3. Kary umowne
	5.1.4. Odszkodowanie za utracone korzyści

	5.2. Podmiot odpowiedzialny w przypadku udostępnienia kart SIM

	6. Obowiązki formalne dotyczące działalności telekomunikacyjnej z wykorzystaniem urządzeń FCT
	6.1. Tajemnica telekomunikacyjna
	6.2. Prezentacja numeru strony inicjującej połączenie
	6.3. Identyfikacja użytkownika wywołującego połączenie na numer służby powołanej do niesienia pomocy
	6.4. Udostępnianie danych o połączeniu uprawnionym organom specjalnym
	6.5. Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

	7. Stosowanie urządzeń FCT w wybranych krajach UE
	8. Konkluzja

