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Dziękujemy Państwu za kolejny rok razem.

Partnerzy w kancelarii Brightspot Legal

Katarzyna Orzeł i Maciej Jojczyk,

Szanowni Państwo,

Przed Państwem kolejna publikacja naszej kancelarii poświęcona problematyce 
prawnej biznesu telekomunikacyjnego. Wcześniejsze wydania poświęciliśmy kolejno 
aspektom prawnym sprzedaży sieci telekomunikacyjnych, projektowi ustawy Prawo 
komunikacji elektronicznej oraz kompleksowi zmian podatkowych pod tytułem 
„Polski Ład”. Niniejsze wydanie jest zbiorem artykułów o różnej tematyce. Ich cechą 
wspólną jest to, że każdy z nich dotyczy bieżących problemów prawnych i 
biznesowych, jakie rozwiązywaliśmy dla operatorów telekomunikacyjnych w 2022 
roku. Co może Państwa zdziwić to obecność w książeczce publikacji dotyczącej 
fotowoltaiki. Zamieszczenie tego artykułu nie jest jednak przypadkiem. Wielu z 
Państwa coraz odważniej wchodzi w ten rynek, a nasze kompetencje tradycyjnie 
podążają za Państwa potrzebami. 
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1. Co działo się w roku 2022
    a co czeka nas w roku 2023?

Rok 2022 upłynął w branży telekomunikacyjnej pod znakiem dalszego oczekiwania 
na wdrożenie przyjętego w grudniu 2018 r. Europejskiego Kodeksu Łączności 
Elektronicznej, które zrealizować się ma w postaci uchwalenia ustawy Prawo 
komunikacji elektronicznej. Nowe prawo miało planowo obowiązywać już od grudnia 
2020 r., tym razem jednak prace legislacyjne zmierzają już ku faktycznemu końcowi. 
Choć na dzień sporządzenia niniejszego artykułu projekt ustawy nie został jeszcze 
zatwierdzony przez Stały Komitet Rady Ministrów, to już po tym etapie 
wnioskodawca będzie mógł przekazać go pod obrady Rady Ministrów. Jednocześnie 
w sporządzonym dnia 22 kwietnia 2022 r. formularzu oceny skutków regulacji 
wskazano, że przepisy projektowanej ustawy powinny wejść w życie z 6-miesięcznym 
vaca�o legis, z kilkoma wyjątkami. Wbrew oczekiwaniom wyrażanym przez branżę 
jeszcze na początku 2022 roku, Prawo komunikacji elektronicznej nie zacznie zatem 
obowiązywać od początku nowego roku - co było wówczas scenariuszem 
pożądanym, bo zapobiegłoby rozpoczęciu naliczania nowych stawek w trakcie roku 
kalendarzowego - takich jak roczna opłata telekomunikacyjna, której maksymalna 
wysokość ma ulec zmianie z 0,05% rocznych przychodów przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego do 0,25% tych przychodów. 

Przeciągające się wdrożenie Prawa komunikacji elektronicznej przez polskiego 
ustawodawcę (który w 2022 roku ponosił poważne konsekwencje za przekroczenie 
terminów i brak implementacji do krajowego porządku przepisów przyjętego
w 2018 r. Europejskiego Kodeksu Łączności) zdążyło polskich przedsiębiorców 
te lekomunikacy jnych znużyć ,  tym bardz ie j  że  na  rodz imym rynku 
telekomunikacyjnym sporo się działo. 
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Na początku roku utworzona została pierwsza w Polsce organizacja branżowa 
rynku hurtowego – Fundacja Open Allies. W kwietniu odbyła się natomiast jedna z 
inicjatyw Fundacji -  I Konferencja Operatorów Hurtowych, gdzie podjęta została 
dyskusja nad kwes�ami kluczowymi dla działalności w modelu otwartych sieci 
światłowodowych. 

W kończącym się roku 2022 branża telekomunikacyjna nadal mierzyła się z 
częścią wyzwań, jakie przyniosła pandemia COVID-19, jednak w lutym 
okoliczności te zeszły na dalszy plan, wraz z wybuchem wojny na Ukrainie. 
Sytuacja geopolityczna nie pozostała bez wpływu na ten rynek – konieczne stało 
się między innymi stałe uwzględnianie zwiększonego zagrożenia wystąpienia 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym. W Polsce został wprowadzony trzeci z 
czterech stopni alarmowych CRP, dotyczących zagrożeń w cyberprzestrzeni – 
CHARLIE-CRP. Na celowniku cyberataków znalazła się nie tylko administracja 
publiczna, ale i przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej. Na terenie Unii 
Europejskiej zakazano ponadto nadawania i dystrybucji treści RT - Russia Today i 
Sputnik. Oprócz działań ukierunkowanych na dostarczanie niezbędnego sprzętu i 
zapewnianie ciągłości funkcjonowania infrastruktury za naszą wschodnią granicą, 
niebagatelne znaczenie miało również umożliwienie utrzymania łączności 
poprzez dostęp do usług telekomunikacyjnych dla uchodźców, którzy w wyniku 
agresji rosyjskiej trafili do naszego kraju. Adaptacja przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych do tych okoliczności była niewątpliwym sprawdzianem dla 
branży, któremu to jednak udało się jej podołać.  

Luty/ Marzec 2022
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Na kolejne dziesięć lat zostało przedłużone w Unii Europejskiej korzystanie z 
roamingu regulowanego bez dodatkowych opłat, zgodnie z systemem roam-like-
at-home (RLAH). Nowością w tym zakresie będzie wprowadzony w połowie 
przyszłego roku obowiązek informowania abonentów o sposobach dostępu do 
służb ratunkowych w odwiedzanym państwie członkowskim, zwłaszcza o 
sposobach alternatywnych, takich jak dedykowane aplikacje alarmowe. 

Tymczasem w naszym kraju z początkiem kwietnia, operatorzy telekomunikacyjni 
zostali wezwani przez Prezesa UKE do przedstawienia szczegółowych informacji z 
zakresu uiszczania lokalnych danin publicznych, w tym podatku od nieruchomości, 
a to w związku z próbą przeprowadzenia przez UKE analizy lokalnych warunków 
prowadzenia inwestycji związanych z rozwojem sieci telekomunikacyjnych. 
Powyższe wzbudziło uzasadniony sprzeciw w środowisku, dotyczący 
niedostatecznej gwarancji ochrony danych przed nieuprawnionym ujawnieniem 
osobom trzecim. 

Do kluczowych przejęć na rodzimym rynku telekomunikacyjnym doszło w 
kwietniu i w maju, kiedy to Play przejął UPC Polska, a Vectra sfinalizowała zakup 
całości udziałów spółki Evio Polska. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 26 kwietnia 2022 r. oddalił 
skargę Polski odnoszącą się do przepisu art. 17 dyrektywy DSM, 
wprowadzającego obowiązek po stronie dostawców usług telekomunikacyjnych 
w postaci konieczności weryfikowania treści umieszczanych na pla�ormach 
dostawców przez użytkowników przed ich publikacją, pod kątem ewentualnych 
naruszeń praw autorskich do utworów. Reżim ten w praktyce będzie wymuszał 
stosowanie przez dostawców usług automatycznych filtrów, co zdaniem TSUE nie 
narusza wolności wypowiedzi i informacji.

Kwiecień/Maj 2022

W czerwcu tego roku zakończył się w Polsce proces wdrażania nowego standardu 
nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T2), zapewniającego 
efektywniejsze wykorzystanie pasma częstotliwości, ale i posiadającego szereg 
zalet, które odczuwają sami konsumenci. Nowy standard pozwala bowiem na 
nadawanie w lepszej jakości i wzbogacanie oferty o jeszcze więcej kanałów.

Czerwiec 2022
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Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (tak zwanej megaustawy), która zakłada zbudowanie 
Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu 
Szerokopasmowego (SIDUSIS). Ekspresowo przyjęta nowelizacja tworzy ramy dla 
publicznej i bezpłatnej bazy danych o dostępności internetu szerokopasmowego 
w danym punkcie adresowym oraz o planach inwestycyjnych na poszczególnych 
obszarach. Utworzenie bazy wiąże się z kolejnymi obowiązkami raportowymi po 
stronie operatorów telekomunikacyjnych w ramach tak zwanej paszportyzacji 
sieci telekomunikacyjnych, odrębnymi zarówno od tych przewidzianych w 
systemie SIIS, jak i PIT. Z nielicznymi wyjątkami, przepisy nowelizacji wejdą w życie 
z dniem następującym po ogłoszeniu.

Październik 2022
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Zakończyły się konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, wdrażającej dyrektywy SATCAB II oraz DSM. Ideą SATCAB 
ma być skoordynowanie zasad rozpowszechniania programów telewizyjnych i 
radiowych pochodzących z innych państw członkowskich, z kolei dyrektywa DSM 
dotyka kwes�i ujednolicenia zasad eksploatacji utworów w środowisku cyfrowym. W 
uzasadnieniu polskiego projektu mowa o zagwarantowaniu tak zwanej „neutralności 
technologicznej” poprzez rozszerzenie pojęcia „reemisji” i konsekwentnym 
wprowadzeniu obligatoryjnego pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania w 
zawieraniu przez operatorów telekomunikacyjnych umów z nadawcami – niezależnie 
od rozwiązań technologicznych stosowanych przez tych operatorów. Kontrowersje 
budzi natomiast przede wszystkim propozycja zrównania tak zwanego wprowadzania 
bezpośredniego (direct injec�on) z pojęciem reemitowania. Wątpliwości te podziela 
między innymi Minister ds. Unii Europejskiej, Pan Konrad Szymański, który podczas 
opiniowania projektu resortu w sierpniu 2022 r., zasygnalizował, że uwzględnienie w 
definicji „reemitowania” pojęcia „wprowadzenia bezpośredniego” jest nieprawidłowe 
wobec brzmienia szczególnie art. 8 ust. 2 dyrektywy SATCAB II. Powyższe zmiany w 
prawie autorskim mogą mieć istotny wpływ na działanie w obrocie usług dosyłu 
technicznego. 

Implementowana do polskiego porządku prawnego będzie też wkrótce dyrektywa 
OMNIBUS, za pośrednictwem nowelizacji ustawy o prawach konsumenta oraz 
niektórych innych ustaw. Wskutek projektowanych rozwiązań wzmocniona zostanie 
ochrona konsumentów w sytuacji oferowania im towarów, treści i usług cyfrowych – 
także dostarczanych w zamian za dane osobowe, bez konieczności zapłaty ich ceny. 
Nowelizacja ustanowi między innymi mechanizmy przeciwdziałania praktykom 
sztucznego zawyżania cen przed okresami promocji. Przedsiębiorcy będą 
zobowiązani również między innymi do rzetelnego informowania o historii 
kształtowania się ceny w przeszłości oraz o ewentualnym wykorzystywaniu 
algorytmów optymalizujących ceny.

 

Trwają też prace nad ustawą o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, w 
których katalogu mieścić mają się zjawiska takie jak generowanie sztucznego ruchu, 
smishing i CLI spoofing. Uchwalenie ustawy będzie dla przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych skutkować koniecznością wdrożenia środków technicznych i 
organizacyjnych, które mogą wynikać między innymi z porozumień z Prezesem UKE 
czy z wzorca przekazanego przez wyspecjalizowany podmiot, jak na przykład CSIRT 
NASK – przy czym, co istotne, stosowane środki mają być proporcjonalne. Inaczej 
zatem będzie kształtował się zakres obowiązków w odniesieniu do operatorów 
telekomunikacyjnych o statusie małych, średnich i dużych przedsiębiorców.  

Co czeka operatorów telekomunikacyjnych w 2023?
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Rok 2023 może okazać się rokiem przełomowym dla branży telekomunikacyjnej – 
spodziewamy się bowiem aktualnie wejścia w życie kompleksowych i obszernych 
regulacji w tym zakresie, z Prawem komunikacji elektronicznej na czele. Dodatkowo 
rok 2023 będzie obfitował zapewne w nabory do programów dotacyjnych KPO i 
FERC, w ramach których operatorzy będą mogli pozyskać dodatkowe fundusze na 
budowę sieci. Motywem przewodnim projektowanych zmian pozostaje 
dostosowanie przepisów do zmieniającej się rzeczywistości i nowych wyzwań, jakie 
przynosi zarówno operatorom, jak i użytkownikom. Pozostaje mieć nadzieję, że 
zmiany te rzeczywiście będą przystawać do potrzeb, w jakich mają one swoje źródło. 

 
Autor:

Kinga Michałek - aplikant radcowski w kancelarii

Brightspot Legal Katarzyna Orzeł, Maciej Jojczyk spółka komandytowa.
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Sporządza między innymi umowy abonenckie, regulaminy 

świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz umowy o 

dostęp do nieruchomości w celu zapewnienia usług 

telekomunikacji. Doradza także w problemach z obszarów 

prawa pracy, prawa własności intelektualnej czy też prawa 

ochrony konkurencji i konsumentów.

W Kancelarii Brightspot zajmuje się obsługą prawną 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 



2. Obniżenie cen dzierżawy słupów
     od Tauron Dystrybucja SA. Co da się zrobić?

Wydanie przez Prezesa UKE ww. decyzji ma swoje pozytywne konsekwencje 
zarówno dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy już korzystają z zasobów 
OSD, jak i mających dopiero zamiar z nich korzystać. Przepisy prawa oraz same 
decyzje gwarantują stosowanie warunków tych decyzji w umowach dopiero 
zawieranych, ale także umożliwiają ich implementowanie w umowach zawartych 
przed datą wydania decyzji ramowych. 

W dniu 12 lutego 2021 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał pięć 
decyzji ramowych wobec największych operatorów systemu dystrybucyjnego tj. PGE 
Dystrybucja SA, Tauron Dystrybucja SA, Enea Operator sp. z o.o., Energa Operator 
SA, Stoen Operator sp. z o.o. (obecnie E.ON Polska SA), określając ramowe warunki 
dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii 
niskiego (nN) i średniego (SN) napięcia.  W decyzjach Prezes UKE określił między 
innymi nowe, niższe stawki za dostęp do słupów elektroenergetycznych, wynoszące 
1,73 zł per słup w przypadku słupów elektroenergetycznych linii niskiego napięcia 
oraz 2,75 zł w przypadku słupów elektroenergetycznych linii średniego napięcia. Do 
momentu wydania ww. decyzji przez Prezesa UKE, opłata miesięczna za dostęp do 
słupów elektroenergetycznych była określana dowolnie przez OSD, zazwyczaj w 
wysokości kilkukrotnie wyższej niż ta określona przez Prezesa UKE. Prezes UKE uznał 
jednak, że dotychczasowe ceny były nierynkowe i blokowały inwestycje 
telekomunikacyjne. 

Aby skorzystać z dobrodziejstwa dostępu do słupów elektroenergetycznych na 
warunkach wynikających z decyzji ramowych, konieczne jest wystąpienie albo z 
wnioskiem o dokonanie zmiany umowy dostępowej albo z wnioskiem o zawarcie 
takiej umowy. Decyzje ramowe (poza jedną, gdzie SOKIK wstrzymał wykonalność 
decyzji ramowej, o czym mowa będzie poniżej) mają nadany rygor natychmiastowej 
wykonalności – oznacza to, że OSD nie mają prawnych możliwości sprzeciwienia się 
zmianie umów czy zawarcia nowych umów na warunkach wynikających z decyzji 
ramowych, w tym szczególnie przy uwzględnieniu nowych warunków finansowych. 
Przy zmianie warunków dostępu do słupów OSD – operatorzy są na wygranej pozycji! 
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Wstrzymanie wykonalności decyzji wydanej wobec Tauron spowodowało, że chociaż 
decyzja ta w dalszym ciągu obowiązuje w obrocie prawnym, to utraciła ona przymiot 
wykonalności – Tauron co do zasady nie ma obowiązku stosowania warunków, 
wynikających z tej decyzji w umowach o dostęp do infrastruktury technicznej z 
przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. 

Co zrozumiałe, zwłaszcza z ekonomicznego punktu widzenia, wszyscy OSD złożyli 
odwołania od decyzji Prezesa UKE do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKIK). UKE uregulował bowiem dość 
znacznie rynek dostępu do słupów przedsiębiorstw energetycznych, a ceny za 
świadczenie usług dostępowych przez OSD obniżył. Jednocześnie każdy z OSD 
złożył wraz z odwołaniem wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji – głównie po 
to, aby do momentu uprawomocnienia się decyzji ramowych, móc stosować 
dotychczasowe stawki. Ku zaskoczeniu wszystkich, w grudniu 2021 r. SOKIK 
wstrzymał wykonalność tylko jednej decyzji tj. decyzji wydanej wobec Tauron 
Dystrybucja S.A. 

A zatem, czy obecnie składanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
wniosków do Tauron o dostosowanie warunków dostępu do słupów 
elektroenergetycznych utraciło jakikolwiek sens i szanse na pozytywne rozpatrzenie 
takiego wniosku oraz stosowanie niższych stawek w ramach dostępu do słupów 
elektroenergetycznych? 

Otóż, niekoniecznie.

Wstrzymanie wykonalności decyzji
wobec Tauron Dystrybucja S.A.
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Obniżenie kosztów najmu słupów od Tauron
wciąż możliwe

 

Prezes UKE przy wydawaniu decyzji oczywiście bierze pod uwagę fakt wstrzymania 
wykonalności decyzji z dnia 12 lutego 2021 r. wydanej wobec Tauron, natomiast nie 
jest to jedyna istotna okoliczność z punktu widzenia rozstrzygnięcia Prezesa UKE. 
Prezes UKE przy wydawaniu decyzji powinien rozpatrywać również takie 
okoliczności jak: 

Oczywiście, co jest zrozumiałe, Tauron prawdopodobnie nie uwzględni żadnego 
wniosku o dostosowanie dostępu do słupów elektroenergetycznych, powołując się 
na wstrzymanie wykonalności decyzji przez SOKIK i nie będzie chciał prowadzić 
negocjacji w przedmiocie zmiany warunków umów dostępowych. Jednakże, w sukurs 
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym przychodzi uprawnienie do wystąpienia z 
wnioskiem do Prezesa UKE o wydanie decyzji dostępowej zastępującej umowę o 
dostęp do słupów elektroenergetycznych lub aneks do takiej umowy. W tych 
przypadkach sprawa nabiera charakteru indywidualnego, a całe postępowanie przed 
Prezesem UKE toczy się z udziałem tylko Tauron oraz przedsiębiorcy inicjującego 
postępowanie. Tak wydawane decyzje w indywidualnych sprawach nie będą odnosić 
skutku wobec innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych (tak jak miało to miejsce 
w przypadku decyzji ramowych z 2021 roku).

 

To na wciąż rosnącej inflacji powinien szczególnie skupić się Prezes UKE przy 
wydawaniu decyzji indywidualnych, ponieważ w mojej ocenie obecnie jest ona 
najistotniejsza dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W dotychczas 
obowiązujących umowach dostępowych, Tauron gwarantował sobie możliwość 
waloryzacji stawki za dostęp z tytułu corocznej zmiany cennika usług pozataryfowych. 

12

obowiązywanie na lokalnym rynku przedsiębiorców telekomunikacyjnych,  
zróżnicowanych stawek za dostęp (jest bowiem dość spora grupa operatorów,
która zdążyła zmienić umowy z Tauron jeszcze przed wstrzymaniem wykonalności 
decyzji), co w oczywisty sposób niekorzystnie wpływa na konkurencję na 
lokalnym rynku; 

fakt ustalenia przez Prezesa UKE stawek rynkowych, dotyczących korzystania ze 
słupów elektroenergetycznych na poziomie 1,73 zł i 2,75 zł, uwzględniając w tej  
wysokości rozmaite składniki, składające się na ten koszt;

obecną sytuację gospodarczą, oddziałującą na sytuację przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, w szczególności rosnącą inflację. 



W zależności od umowy zawartej z Tauron - waloryzacja cen za dostęp do słupów 
elektroenergetycznych może nastąpić na podstawie wskaźników GUS lub na 
podstawie dowolnych kryteriów jako zwykła aktualizacja cennika. Zmiana cennika 
następuje jednostronnie – jest to uprawnienie Tauron, do którego wykonania nie 
potrzebuje zgody przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i nie wymaga podpisania 
aneksu do umowy. 

By przeciwdziałać takiej sytuacji i jak najszybciej obniżyć te koszty, konieczne jest 
wejście w formalne negocjacje z Tauron i wystąpienie do Tauron z wnioskiem o 
zawarcie umowy o dostęp do infrastruktury technicznej lub zmianę dotychczas 
obowiązującej umowy. Tauron prawdopodobnie nie podejmie negocjacji w tym 
zakresie, ale odmowa zawarcia takiej umowy lub zmiany takiej umowy albo po prostu 
brak zawarcia umowy lub zmiany takiej umowy w terminie 60 dni od dnia doręczenia 
wniosku, aktualizuje uprawnienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do 
wystąpienia z wnioskiem do Prezesa UKE o wydanie decyzji dostępowej, zastępującej 
umowę o dostęp do słupów elektroenergetycznych lub zmianę takiej umowy. 

Obecnie wszyscy obserwujemy coraz to wyższe wskaźniki inflacji, a co więcej, 
wszelkie prognozy wskazują, że inflacja będzie rosła. Wyższe wskaźniki oczywiście 
mają odzwierciedlenie w danych publikowanych przez Prezesa GUS, które to dane, 
jak wskazałem wyżej, mają bezpośredni wpływ na wykonanie przez Tauron 
uprawnienia do waloryzacji cen za dostęp do słupów elektroenergetycznych. 
Postanowienia decyzji ramowych z 2021 roku nie dają możliwości swobodnej zmiany 
cen za dostęp – Prezes UKE wyszedł z założenia (skądinąd słusznie), że koszty 
związane z utrzymaniem słupów są stałe i są ponoszone przez OSD jednokrotnie oraz 
niezależnie od tego, czy słupy są przedmiotem obrotu, czy też nie – są to między 
innymi podatki od nieruchomości czy opłaty za zajęcie pasa drogowego. Tymczasem, 
w sytuacji, w której przedsiębiorca telekomunikacyjny w dalszym ciągu korzysta ze 
słupów elektroenergetycznych na podstawie umowy sprzed wydania decyzji 
ramowych z 2021 roku, która to umowa daje wciąż uprawnienie Tauron do 
waloryzacji cen, to nie dość, że już na podstawie umowy, przedsiębiorca 
telekomunikacyjny płaci kilkukrotnie wyższe stawki za dostęp do słupów 
elektroenergetycznych, w porównaniu do stawek przyjętych przez Prezesa UKE, to 
jeszcze Tauron może te stawki dowolnie podwyższyć. Może się zatem okazać, że na 
tym samym lokalnym rynku, np. rynku jednego powiatu czy nawet jednej gminy, będą 
działać operatorzy telekomunikacyjni, spośród których jeden płaci stawki określone 
przez Prezesa UKE, a drugi ponosi koszty dostępu do słupów Tauron na warunkach 
sprzed wydania decyzji ramowych z 2021 roku. W skali nawet tylko jednego roku, na 
samym dostępie do słupów elektroenergetycznych, jeden z przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych,  przy dużej  l iczbie wykorzystywanych słupów 
elektroenergetycznych, może być stratny względem drugiego, nawet o kilkaset 
tysięcy złotych.  
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Szansa na zaoszczędzenie

Z naszego doświadczenia oraz z treści wydawanych decyzji indywidualnych wynika, 

że pomimo wstrzymania wykonalności decyzji wobec Tauron, Prezes UKE wydaje 

korzystne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych decyzje dostępowe, które w 

efekcie obniżają stawki za dostęp do słupów Tauron – co może generować ogromne 

oszczędności w budżecie przedsiębiorstwa. Warto zatem skorzystać z 

dobrodziejstwa, jakie w tych trudnych czasach daje przedsiębiorcom 

telekomunikacyjnym Prezes UKE.  

Ważne jednak jest jednak jak najszybsze podjęcie tematu i jak najszybsze wystąpienie 
do Tauron z wnioskiem o podjęcie negocjacji i zawarcie umowy o dostęp do słupów 
elektroenergetycznych lub zmianę takiej umowy. Po złożeniu takiego wniosku, 
przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą musieli co prawda odczekać czas 60 dni oraz 
czas kilku miesięcy na wydanie decyzji przez Prezesa UKE, jednakże w kontekście 
niezbędnej dla świadczenia usług telekomunikacyjnym współpracy z OSD, w tym z 
Tauron, podjęcie tego tematu i wyczekanie do pozytywnego rozstrzygnięcia wydaje 
się opłacalne.   

Filip Szczygieł - aplikant radcowski w kancelarii

Brightspot Legal Katarzyna Orzeł, Maciej Jojczyk spółka komandytowa.

Autor:
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W Kancelarii Brightspot zajmuje się obsługą prawną 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

Do jego obowiązków należy przede wszystkim 

opiniowanie i sporządzanie umów związanych z 

infrastrukturą telekomunikacyjną, praca nad audytem 

prawnym infrastruktury telekomunikacyjnej oraz bieżące 

doradztwo w pozostałych sprawach związanych z 

działalnością przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 



 

Na gruncie ustawy Prawo telekomunikacyjne, przedsiębiorca telekomunikacyjny ma 
obowiązek umożliwienia innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu 
telekomunikacyjnego, między innymi poprzez:

Współkorzystanie z sieci może z jednej strony polegać więc na korzystaniu z urządzeń 
pasywnych (na przykład kablach w budynkach wielorodzinnych) lub na korzystaniu z 
urządzeń aktywnych, zapewniających świadczenie usług dostępu do sieci typu BSA 
czy LLU. Zgodnie z raportem o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce z 2021 r., 
długość relacyjnych przebiegów własnych linii wyniosła 427 tys. kilometrów na dzień 
31 grudnia 2021 r. (wartość szacowana), a panujący na rynku trend udostępniania 
sieci światłowodowych w modelu hurtowym na rzecz innych operatorów, zwiększył 
liczbę przedsiębiorców świadczących usługi w trybie BSA o prawie 40%.

Obecnie w modelu hurtowym usługi świadczą nie tylko główni dostawcy usług 
hurtowych jak Orange Polska SA, a coraz więcej współprac międzyoperatorskich 
można zaobserwować na rynkach lokalnych. Operatorzy ISP przestają konkurować i 
rezygnują z budowania tzw. „nakładek”, widząc że wejście w model hurtowy może być 
bardziej opłacalne. Operatorzy, którzy zdecydowali się na współpracę w modelu 
hurtowym jako operatorzy udostępniający, wysycają sieci końcówkami z migracji 
klientów. Operator korzystający nie ponosi zbędnych kosztów budowy sieci, 
optymalizując cały proces inwestycyjny praktycznie do kosztu zawarcia umowy
w modelu hurtowym oraz kosztu uruchomienia usługi u klientów.

Większość przedsiębiorców telekomunikacyjnych rozpoczyna swoją działalność
z myślą o świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rynku usług detalicznych.
Z czasem okazuje się jednak, że budowana przez wiele lat sieć oraz infrastruktura 
telekomunikacyjna, może stanowić przedmiot obrotu i być współdzielona z innymi 
operatorami telekomunikacyjnymi w modelu hurtowym. 

3. Usługi hurtowe jako dodatkowe
źródło przychodu 
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świadczenie usług polegających na dostępie do elementów sieci oraz dostępie do 
lokalnej pętli abonenckiej. 

korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących;

świadczenie usług polegających na dostępie do budynków i infrastruktury 
telekomunikacyjnej;



Czy operator ma pełną dowolność w formułowaniu
oferty o świadczenie usług hurtowych?

Zasady dostępu hurtowego określono także dość szczegółowo dla beneficjentów 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 1.1. na lata 2014-
2020 (POPC), przy czym zasady te stanowią wyłącznie rekomendację i mają one 
ułatwić beneficjentom POPC opracowanie własnej oferty hurtowej. Ostatecznie 
warunki dostępu hurtowego do sieci wybudowanej w ramach konkursu POPC są 
zatwierdzane przez Prezesa UKE. 

Należy podkreślić, że jak na razie Prezes UKE ma realny wpływ na kształt ofert 
dostępowych (w tym ceny lub zasad jej obliczania) do zasobów dużych 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji na rynku usług 
telekomunikacyjnych (np. decyzje ramowe wydawane wobec Orange Polska SA 
czy decyzje ramowe dotyczące dostępu do kabli telekomunikacyjnych w 
budynkach wielorodzinnych wydane wobec 6 operatorów - między innymi Ne�i SA 
czy UPC Polska sp. z o.o.).

Czy to oznacza, że operator udostępniający sieć może kształtować własną ofertę 
hurtową w sposób całkowicie dowolny, o ile nie jest adresatem decyzji ramowej 
określającej warunki zapewnienia dostępu hurtowego lub nie jest beneficjentem 
programu unijnego? 

Niezależnie od tego z jakich środków została sfinansowana budowa sieci, dostęp 
hurtowy ma zapewniać niedyskryminujące warunki dostępowe oraz sprzyjać 
rozwojowi konkurencyjnego rynku usług telekomunikacyjnych. Kryterium 
zapewnienia niedyskryminujących warunków dostępowych oznacza, w 
odniesieniu do przedsiębiorcy udostępniającego, nakaz jednakowego traktowania 
przedsiębiorców ubiegających się o dostęp hurtowy w podobnych okolicznościach. 
Warunki cenowe z ofert hurtowych powinny stwarzać operatorom korzystającym 
możliwość kształtowania konkurencyjnej oferty na rynku detalicznym. Cena za 
usługi hurtowe nie może być zatem zbyt wysoka w porównaniu do opłaty za usługi 
detaliczne świadczone przez operatora udostępniającego – taka oferta nie obroni 
się w postępowaniu przed Prezesem UKE czy na etapie postępowania sądowego 
przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

16



b. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam podmiot lub małżonek albo 
krewny do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co 
najmniej jeden podmiot;

c. spółki niemające osobowości prawnej i ich wspólnicy;

d. spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz ich komplementariusze;

e. spółki jawne, w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz nie 
zostanie złożona przez spółkę informacja o udziale w zyskach;

W przypadku udostępniania sieci, formalnie nie jest wymagane stosowanie testu 
zawężenia marży (tak jak w przypadku sieci wybudowanych z dotacji publicznych), 
wciąż jednak operator udostępniający musi pamiętać o zapewnieniu 
niedyskryminujących warunków. Operator udostępniający może zatem już na etapie 
formułowania oferty, przeprowadzić samodzielnie test zawężenia marży i posiłkować 
się nim w przypadku wystąpienia wątpliwości co do zasadności stosowanych cen na 
poziomie hurtowym. Testowi zawężenia marży towarzyszyć może także analiza 
porównawcza cen stosowanych przez innych dostawców hurtowych – przy 
uwzględnieniu jednak takich czynników jak topologia sieci czy zagęszczenie ludności. 

Co istotne, niejednokrotnie operatorzy optymalizują własną działalność poprzez 
rozdzielenie elementu obsługi sieci oraz elementu usługowego do dwóch odrębnych 
podmiotów. Jeden z tych podmiotów staje się dostawcą sieci, a drugi dostawcą samej 
usługi. Przy tego rodzaju optymalizacjach, należy pamiętać, że podmiot świadczący 
usługi telekomunikacyjne dla użytkowników końcowych musi posiadać tytuł prawny 
do sieci wykorzystywanej do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Pomiędzy tymi 
dwoma podmiotami powinna zostać zawarta umowa umożliwiająca korzystanie z 
sieci jak np. umowa BSA. Ponadto, jeżeli te podmioty są ze sobą powiązane to warunki 
cenowe w umowach hurtowych powinny być ustalane na podstawie warunków 
rynkowych. Podmioty powiązane to w szczególności:

a. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden 
inny podmiot;

f. podatnicy i ich zagraniczny zakład.
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Na co zwrócić szczególną uwagę przy negocjowaniu
umów o dostęp hurtowy?

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na wszelkie zapisy ograniczające zbywanie sieci czy 
jej obciążanie w trakcie trwania współpracy stron. Z punktu widzenia operatora 
korzystającego istotne jest bowiem zapewnienie ciągłości świadczenia usług 
detalicznych. Zapisy te jednak nie powinny blokować działań operatora 
udostępniającego, w tym pozyskiwania zewnętrznego finansowania. Niejednokrotnie, 
warunkiem udzielania pożyczek czy kredytów jest ustanowienie zastawu rejestrowego 
na sieci, której budowę lub modernizację, podmiot zewnętrzny finansuje. Jeżeli zapisy 
w umowach o dostęp hurtowy będą w jakikolwiek sposób ograniczać obciążanie sieci, 
to w efekcie spowodują wykluczenie operatora udostępniającego z ubiegania się o 
zewnętrzne finansowanie, blokując rozwój prowadzonej działalności. Umowa nie 
powinna także ograniczać zbywania sieci na rzecz podmiotów trzecich – w dłuższej 
perspektywie wszelkie zapisy o prawie pierwokupu sieci przez operatora 
korzystającego mogą wydłużyć znacząco proces sprzedaży sieci, a nawet doprowadzić 
do odstąpienia od inwestycji przez inwestorów. Mając na względzie obecną sytuację 
ekonomiczną, w umowie warto także zabezpieczyć kwes�ę zmiany ceny poprzez 
zawarcie odpowiedniej klauzuli waloryzacyjnej.

Przed podpisaniem umowy, istotne jest dokładne przeanalizowanie warunków 
świadczenia usług hurtowych. Umowa o dostęp hurtowy powinna szczegółowo 
określać zasady korzystania z zasobów, w tym jeśli umowa dotyczy usług BSA, ważne 
jest dokładne opisanie zasad uruchomienia usług – tj. przyjmowania zamówień, godzin 
ich przyjmowania oraz wskazania okresu czasowego i ilościowego ich obsługi. 
Szczegółowe opisanie w umowie procesu obsługi zamówień związanych z usługą BSA 
jest moim zdaniem kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia uwolnienia sieci.
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Podsumowując, świadczenie usług w modelu hurtowym może przynieść wiele 
korzyści, począwszy od korzyści finansowych, a skończywszy na korzyściach 
związanych z usprawnieniem procesów organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Do 
uwolnienia sieci należy jednak przygotować się pod kątem prawnym i zabezpieczyć się 
w umowie o dostęp hurtowy, przede wszystkim przed blokowaniem dalszych 
inwestycji w sieć.

Marta Heród - radca prawny w kancelarii

Autor:

Brightspot Legal Katarzyna Orzeł, Maciej Jojczyk spółka komandytowa.
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W Kancelarii Brightspot zajmuje się obsługą prawną 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

Radca prawny, specjalista ds. prawa telekomunikacyjnego 

oraz audytor przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. 

Wspiera ISP w ramach bieżącej obsługi prawnej, w tym w 

postępowaniach przed UKE oraz UOKIK oraz uczestniczy 

w procesie negocjowania i zawierania umów rBSA, BSA 

oraz innych umów hurtowego dostępu. Uczestnik 

konferencj i  małych i  średnich przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych.



Ustawa o radiofonii i telewizji nakłada na nadawców programów telewizyjnych 
wskazanych w jej art. 43 ust. 1 obowiązek ich nieodpłatnego rozpowszechniania. Z 
powinnością nadawców związany jest obowiązek operatorów świadczących usługi 
telewizji, dotyczący rozprowadzania tych programów, nazywanych programami must 
carry – must offer, to jest oferowania ich abonentom w ramach pakietów 
telewizyjnych. Niestety, nadawcy powszechnie stosują praktyki niezgodne z ustawą o 
radiofonii i telewizji, przedstawiając operatorom projekty umów licencyjnych na 
reemisję programów must carry – must offer naruszające zastrzeżone przepisami 
tego aktu prawnego warunki ich rozprowadzania. W tym artykule pragniemy 
przybliżyć Państwu, jak prawidłowo powinna przebiegać realizacja obowiązku 
nałożonego na nadawców programów must carry – must offer.

4. Jak nadawcy powinni wykonywać obowiązek
udostępnienia programów must carry – must offer?
Przykłady niezgodnych z ustawą o radiofonii
i telewizji postanowień umów reemisyjnych

Obowiązkiem powszechnego, nieodpłatnego reemitowania objętych jest siedem 
programów telewizyjnych: TVP1, TVP2, właściwy dla obszaru, na którym operator 
prowadzi działalność regionalny program telewizyjny TVP (TVP3), TVN, TV4, Polsat 
oraz TV Puls. Realizacja tej powinności przez operatora jest uzależniona od 
udostępnienia mu programów must carry – must offer przez ich nadawców. 
Uzyskanie zgody nadawcy na korzystanie z nadań programu w prowadzonej przez 
operatora działalności gospodarczej powinno poprzedzać udostępnienie tych 
programów abonentom. Sam obowiązek dostarczania programów must carry – must 
offer nałożony na nadawców i operatorów, nie zwalnia operatora z uzyskania od 
nadawców zgody na reemisję. Brak takiej zgody rodzi ryzyko uznania, że operator nie 
legitymuje się prawem do korzystania z nadań programów na gruncie ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym narusza prawa pokrewne do nadań 
programów. 

Obowiązek wyrażenia zgody przez nadawcę
przed udostępnieniem programów abonentom
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Termin na udzielenie zgody przez nadawcę
i konsekwencje jego niedochowania

Nadawca programu must carry – must offer jest zobowiązany udostępnić go 
operatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zastrzeżenie stosunkowo 
krótkiego terminu na udzielenie operatorowi dostępu do wnioskowanego programu 
stanowi potwierdzenie intencji ustawodawcy, jaką było zapewnienie operatorowi 
możliwości szybkiej, bezwarunkowej realizacji nałożonego na niego obowiązku 
rozprowadzania programów must carry – must offer. Operator powinien móc zacząć 
świadczyć abonentom usługi telewizji z wykorzystaniem danego programu 
telewizyjnego niezwłocznie po upływie tego terminu. Najczęściej jednak nadawcy nie 
wywiązują się z nałożonego na nich ustawą obowiązku, wyrażając zgodę po upływie 14 
dni od złożenia wniosku przez operatora lub przedstawiając projekt umowy licencyjnej 
na reemisję, nieodpowiadający warunkom określonym w ustawie o radiofonii i telewizji, 
a tym samym wymagający dodatkowych negocjacji. 

W przypadku, gdy nadawca nie wykonuje swojego obowiązku, operator ma możliwość 
złożenia wniosku do Przewodniczącego KRRiT o wezwanie opieszałego nadawcy do 
złożenia wyjaśnień i zobowiązanie go do wyrażenia zgody na rozprowadzanie danego 
programu must carry – must offer. Dalsze niewykonywanie przez nadawcę 
obowiązków udostępnienia operatorowi programów must carry – must offer wiąże się z 
możliwością nałożenia na taki podmiot kary pieniężnej przez Przewodniczącego KRRiT.

Nieodpłatna i bezwarunkowa zgoda nadawcy
na rozprowadzanie programów must carry – must offer

Zgoda na rozprowadzanie programu must carry – must offer powinna zostać udzielona 
operatorowi niezależnie od stosowanej przez niego technologii dostarczania usług 
telewizji abonentom, a więc także w odniesieniu do nowoczesnych usług telewizji, 
takich jak IPTV czy OTT. Potwierdzają to kolejne stanowiska KRRIT, w tym wydane w 
dniu 27 stycznia 2022 roku. Nie znajdują podstaw prawnych jakiekolwiek ograniczenia 
stosowane w tym względzie przez nadawców, odmawiających operatorom 
rozprowadzania programów telewizyjnych z wykorzystaniem protokołu IP lub w 
otwartej sieci Internet.

Nadawca, który rozpowszechnia program must carry – must offer, nie może odmówić 
operatorowi zgody na rozprowadzanie tego programu, ani też nie może jej uzależnić od 
uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia, w tym w szczególności z tytułu udzielenia 
licencji za korzystanie z nadania. Oznacza to, że obowiązek określony w art. 43 ust. 2 
ustawy o radiofonii i telewizji zostaje przez nadawcę wypełniony wyłącznie w 
przypadku rzeczywistej nieodpłatności udostępnienia programu must carry – must 
offer operatorowi.
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Najczęściej stosowanym przez nadawców programów must carry – must offer 
zabiegiem jest udostępnianie tych programów w ramach pakietu programów 
bezpłatnych. Ze względu na przewidzianą przepisami ustawy o radiofonii i 
telewizji nieodpłatność rozpowszechniania programów must carry – must offer, 
taki zapis umowny wydaje się zgodny z jej przepisami. Jednakże, ze względu na 
fakt, że udostępnianie zarówno operatorom przez nadawców, jak i abonentom 
przez operatorów programów must carry – must offer podlega odrębnej regulacji, 
nadawca nie ma względem nich uprawnień do narzucenia operatorowi takich 
warunków, jakie mogą być stosowane przy udostępnianiu programów 
bezpłatnych (tzw. free-to-air). 

ukryte opłaty warunkujące rozprowadzanie programów must carry – must offer

Możliwość rozprowadzania programów must carry – must offer nie może być 
warunkowana uiszczeniem przez operatora nie tylko opłaty licencyjnej, ale też 
opłat jednorazowych np. opłaty za aktywację sprzętu dekodującego sygnał 
danego programu. Najczęściej takie postanowienia umowne pojawiają się w 
przypadku oferowania przez nadawców tych programów w ramach pakietu 
programów bezpłatnych. Wówczas konieczne jest wyodrębnienie postanowień 
dotyczących programów must carry – must offer do osobnego porozumienia lub 
wyraźne wskazanie, że wszelkie zapisy dotyczące odpłatności w związku z 
udostępnieniem przez nadawcę programów telewizyjnych nie mają zastosowania 
do programów must carry – must offer. 

udostępnianie programów must carry – must offer w ramach tzw. paczki 
programów bezpłatnych

czasowe ograniczenie zgody na rozprowadzanie programów must carry – must 
offer 

Projekty umów licencyjnych na reemisję programów must carry – must offer 
często zawierają postanowienia określające przedział czasowy, w którym ma 
obowiązywać umowa między operatorem a nadawcą. Takie zastrzeżenia nie mają 
podstaw prawnych, a jedynie stwarzają nadawcy możliwość zmiany wzorców 
umownych po upływie okresu obowiązywania umowy, co wiąże się z 
koniecznością dostosowania do nich oferty operatora oraz dodatkowymi 
kosztami po jego stronie. Powoduje to również, że wraz z upływem oznaczonego 
w umowie okresu, operator ponownie musi ubiegać się o uzyskanie zgody na 
rozprowadzanie programów must carry – must offer, która zgodnie z ustawą o 
radiofonii i telewizji nie powinna być w żaden sposób ograniczona, także w 
wymiarze czasowym.

Przykłady postanowień umów licencyjnych
niezgodnych z ustawą o radiofonii i telewizji
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zakaz świadczenia abonentom usług dodatkowych, w tym usługi nagrywania

obowiązek umieszczania programów must carry – must offer na konkretnej pozycji EPG

Wprowadzenie przez nadawców bezwzględnego zakazu świadczenia względem 
programów must carry – must offer usług dodatkowych, nie tylko nie znajduje 
uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa, ale także negatywnie oddziałuje 
na konkurencję na rynku usług telekomunikacyjnych, znacznie ją ograniczając. 
Zdecydowana większość nadawców programów must carry – must offer posiada 
własne pla�ormy telewizyjne, za których pośrednictwem oferuje abonentom usługi 
nagrywania lub udostępnia możliwość świadczenia takich usług wyłącznie innym 
podmiotom zarządzającym takimi pla�ormami. Wskazane działania bezpośrednio 
uderzają w rynek małych i średnich operatorów, wykluczając ich od świadczenia 
usług dodatkowych.

Postanowieniem umownym, niezgodnym z ustawą o radiofonii i telewizji jest 
wprowadzenie obowiązku przyporządkowania danym programom must carry – 
must offer określonych przez nadawcę numerów w ramach elektronicznego 
przewodnika po programach (EPG). Jego realizacja może polegać na umieszczeniu 
programu w oznaczonym przez nadawcę przedziale (np. w pierwszej 20-stce 
programów) lub poprzez przydzielenie programowi konkretnego numeru. Jednakże, 
w związku ze zmianami wprowadzonymi w brzmieniu ustawy o radiofonii i telewizji 
przepisami ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, nadawcom nie 
przysługuje uprawnienie do określania pozycji w ramach EPG w odniesieniu do 
programów must carry – must offer. Tak poczynione zastrzeżenie w umowie 
licencyjnej nadmiernie ingeruje w sposób wykonywania przez operatora 
działalności gospodarczej poprzez wpływ na kształt kierowanej do abonentów 
oferty.

Projekty przedstawianych przez nadawców programów must carry – must offer 
umów często zawierają postanowienia wyłączające możliwość oferowania przez 
operatora usług dodatkowych, w tym usług nieliniowych. W zakresie, w jakim 
wprowadzają one zakaz świadczenia abonentom usług nagrywania, naruszają art. 
231 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, statuujący uprawnienia 
osób fizycznych w ramach dozwolonego użytku osobistego. Na podstawie tego 
przepisu, abonenci mogą m.in. wykonywać pojedyncze kopie utworów 
udostępnianych w ramach danego programu telewizyjnego, a następnie odtwarzać 
je w sposób niezwiązany z wykonywaniem działalności gospodarczej. Świadczenie 
przez operatora usług nagrywania poprzez oferowanie dekodera posiadającego 
taką funkcję lub udostępnienie nagrywarki sieciowej (nPVR) nie stanowi naruszenia 
praw pokrewnych, przysługujących nadawcy do nadań programu. Zgodnie z 
wyrokiem TSUE z dnia 29 listopada 2017 roku, takie działania stanowią jedynie 
czynność techniczną pośredniczenia w wykonywaniu przez abonenta uprawnień w 
ramach dozwolonego użytku osobistego.
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Brightspot Legal Katarzyna Orzeł, Maciej Jojczyk spółka komandytowa.

W Kancelarii Brightspot zajmuje się obsługą prawną 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

Do jej obowiązków należy przede wszystkim bieżące 

wsparcie operatorów telekomunikacyjnych w zakresie 

świadczenia przez nich usług telewizji, w szczególności 

opiniowanie i negocjowanie umów licencyjnych na 

reemisję programów telewizyjnych, w tym z nadawcami 

programów must carry – must offer oraz z organizacjami 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi. Zajmuje się także wdrażaniem u operatorów 

usług mobilnych. 

Negocjowanie umów licencyjnych z nadawcami

Podsumowując, prawidłowe wykonanie przez nadawcę obowiązku dotyczącego 
rozpowszechniania programów must carry – must offer bezpośrednio oddziałuje na 
realizację przez operatora obowiązku oferowania tych programów telewizyjnych 
abonentom. Mając świadomość konieczności rozprowadzania programów must carry 
– must offer przez operatorów, nadawcy starają się często forsować niekorzystne 
oraz niezgodne z ustawą o radiofonii i telewizji warunki umów licencyjnych na 
reemisję, wymuszając ich akceptację na operatorach. Z obawy przed grożącymi na 
gruncie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych konsekwencjami, w tym odpowiedzialnością karną, operatorzy często na 
nie przystają, godząc się na wprowadzenie ukrytych, jednorazowych opłat przez 
nadawców czy na ograniczenie możliwości świadczenia usług dodatkowych 
względem programów must carry – must offer. Warto znać swoje prawa i 
podejmować negocjacje z nadawcami, z korzyścią nie tylko dla siebie, ale także dla 
abonentów. 
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5. Rozwiązania podatkowe
dla branży telekomunikacyjnej

Część przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, choć osiąga znaczne dochody, znajduje 
się na etapie wzrostu. Takie podmioty prowadzą politykę rozwoju ukierunkowaną na 
ciągłe inwestycje, budowanie zasobów oraz zakup środków trwałych, a w tym celu 
niezbędna jest kumulacja kapitału. Istnieją również dojrzałe przedsiębiorstwa, których 
pozycja rynkowa utrzymuje się na stabilnym poziomie, i dzięki temu generują stałe 
przychody. Ponadto, osiągany zysk pozwala na regularne wypłaty środków na rzecz 
wspólników. 

Rynek przedsiębiorstw telekomunikacyjnych wraz z ciągłym rozwojem tej branży, 
podlega nieustannym zmianom. Funkcjonujący w tym środowisku przedsiębiorcy 
ciągle dostosowują się do istniejących możliwości oraz wyzwań biznesowych. W 
obecnych realiach sukces wymaga ciągłego rozwoju, innowacyjności i nieustannego 
poszukiwania optymalnych rozwiązań. Zasadę tę można również z powodzeniem 
odnieść do planowania i wykorzystywania w firmie narzędzi o charakterze 
organizacyjno-prawnym.

Dla firm telekomunikacyjnych, które dokonują inwestycji, kumulują kapitał, a przy tym 
wstrzymują się z wypłatą środków na rzecz wspólników, atrakcyjnym narzędziem 
może być Estoński CIT. Natomiast w drugim przypadku warto pochylić się nad zmianą 
formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa na spółkę komandytową. 

Przytoczone przypadki wiążą się ze skrajnie odmiennymi modelami prowadzenia 
biznesu. Oznacza to konieczność rozważenia implementacji różnych rozwiązań, które 
pozwoliłyby na wykreowanie jak najkorzystniejszych warunków podatkowych.

Estoński CIT

Wbrew powszechnemu przekonaniu, Estoński CIT nie jest odrębnym podatkiem 
dochodowym. Jest to szczególny systemem opodatkowania podatkiem CIT, którego 
istota polega na tym, że tak długo jak spółka nie zdecyduje o wypłacie zysku (odnosi 
się to również do zaliczek na poczet dywidend), tak długo nie musi płacić podatku 
dochodowego. Wraz z wypłatą zysku ze spółki na rzecz akcjonariuszy, udziałowców 
albo wspólników, spółka zapłaci podatek na uproszczonych zasadach i uzależniony 
nie od dochodów spółki, a od wysokości wypłaty zysku. 

W ramach Estońskiego CIT opodatkowaniu podlegają również inne formy dystrybucji 
zysków spółki. Jest to m.in. przeznaczenie zysku na pokrycie strat, gdy straty te 
powstały w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem, wypłata tzw. 
ukrytych zysków (np. przypadek udzielenia przez spółkę pożyczki wspólnikowi lub 
jego podmiotom powiązanym), wypłata odsetek od pożyczek udzielonych spółce 
przez wspólnika, udzielenie darowizny oraz pokrycie wydatków na reprezentację.
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Dla kogo przeznaczony jest Estoński CIT?

Spółka musi zatrudniać (przez okres co najmniej 300 dni w roku kalendarzowym lub 
82% dni roku podatkowego innego niż kalendarzowy) w oparciu o umowę o pracę co 
najmniej trzy osoby nie będące wspólnikami (pod pewnymi warunkami dopuszczalne 
są umowy cywilnoprawne). Ponadto spółka nie może być przedsiębiorstwem 
finansowym, firmą pożyczkową, spółką w likwidacji, spółką w upadłości, 
beneficjentem specjalnych stref ekonomicznych i Polskiej Strefy Inwestycji, a jej 
przychody z działalności operacyjnej muszą być wyższe niż przychody pasywne.

Warunkiem stosowania Estońskiego CIT jest wybór tej formy opodatkowania co 
najmniej na okres 4 lat (z możliwością przedłużenia na kolejny czteroletni okres) i 
spełnienie szeregu warunków podmiotowych. Estoński CIT to przede wszystkim 
rozwiązanie skierowane do polskich spółek kapitałowych, czyli spółek z o.o., 
akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz prostych spółek 
akcyjnych, nieposiadających udziałów ani akcji w innych spółkach ani w inny sposób 
zaangażowanych kapitałowo w inny podmiot. 

Udziałowcami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, nieposiadające praw 
majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele 
(fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku o 
charakterze powierniczym.

Na możliwość skorzystania z tego rozwiązania nie będzie mieć jednak wpływu 
przekształcenie.

Przepisy ustanawiają także okres 24 miesięcznej karencji w stosowaniu Estońskiego 
CIT w przypadku, gdy spółka powstała wskutek określonych działań 
restrukturyzacyjnych. 

Jak działa Estoński CIT?

 

Gdy wystąpi zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego, spółka 
stosująca Estoński CIT będzie zobowiązana zapłacić CIT w stawce:

Wspólnik będący osobą fizyczną oraz otrzymujący dywidendę, może dodatkowo 
skorzystać z uprawnienia do obniżenia podatku PIT od otrzymanej dywidendy o 
odpowiednią część CIT zapłaconego przez spółkę, z tym że:
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20% - dla pozostałych spółek.

10% - w przypadku spółek posiadających status tzw. małego podatnika i spółek 
rozpoczynających działalność;

w przypadku dywidendy wypłacanej przez tzw. małego podatnika, PIT od 
dywidendy  - podlega obniżeniu o 90% zapłaconego CIT;

w przypadku dywidendy wypłacanej przez innych podatników, PIT od dywidendy 
- podlega obniżeniu o 70% zapłaconego CIT.



Spółka komandytowa

Warto pamiętać również, że wspólnikami spółki komandytowej mogą być osoby 
fizyczne, osoby prawne, jak również inne podmioty mające zdolność prawną. Spółka 
komandytowa jest więc atrakcyjnym rozwiązaniem dla podmiotów dysponujących 
różnym kapitałem. Popularną konfiguracją jest ustanowienie spółki z o.o. 
komplementariuszem, co marginalizuje rzeczywiste obciążenie majątku wspólników 
ryzykiem związanym z odpowiedzialnością za zobowiązania spółki komandytowej.

Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której za zobowiązania spółki wobec 
wierzyciel i ,  co najmniej  jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń 
(komplementariusz) oraz odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika 
(komandytariusza) jest ograniczona.

Wśród zalet tej formy prawnej wymienić można m.in. możliwość kształtowania 
odpowiedzialności wspólników. Wspólnicy podejmują decyzję, kto będzie 
komplementariuszem a kto komandytariuszem, a na etapie zawierania umowy spółki 
mogą ustalić sumę komandytową, która określi granicę odpowiedzialności 
komandytariusza. Suma komandytowa może być obniżana i podwyższana także w 
trakcie istnienia spółki komandytowej. 

Podatki w spółce komandytowej

Spółka komandytowa jest podatnikiem CIT. Stawka tego podatku wynosi zasadniczo 
19%, ale możliwe jest stosowanie stawki preferencyjnej w wysokości 9%. W 
przypadku wypłaty zysków na rzecz wspólników mamy do czynienia z podwójnym 
opodatkowaniem. Należy również pamiętać, że wspólnicy spółek komandytowych 
zobowiązani są do opłacania składki zdrowotnej. 

Spółki komandytowe, które spełniają warunki ustawowe, mogą korzystać z 
Estońskiego CIT, a jednocześnie dochody wspólników spółek komandytowych z 
tytułu udziału w zyskach tych podmiotów, nie są objęte daniną solidarnościową (4% 
podatkiem od dochodów przekraczających w wymiarze roku kalendarzowego kwotę 
miliona złotych).

Regulacje ustawowe przewidują ponadto liczne rozwiązania w zakresie podatkowym, 
które czynią spółkę komandytową atrakcyjną formą prowadzenia działalności.
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W rezultacie podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dywidendy jest 
obniżony z 19% do 10% lub z 19% do 5%. Co więcej, podatnicy korzystający z 
Estońskiego CIT nie będą podlegać minimalnemu podatkowi dochodowemu.



Opodatkowanie dochodu
komplementariusza i komandytariusza

Co do zasady dochód komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki 
komandytowej opodatkowany jest stawką w wysokości 19%. Jednocześnie 
komplementariusz może skorzystać z preferencji podatkowej – pomniejszenia 
podatku dochodowego o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału 
komplementariusza w zysku spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki za rok 
podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. 

Mechanizm zyskuje na atrakcyjności, gdy komplementariusz dysponuje jak 
najwyższym udziałem w zyskach spółki. Kiedy więc w podmiocie nie uczestniczy 
wielu wspólników, możliwe jest osiągnięcie istotnych korzyści podatkowych.

Dochód uzyskany przez komandytariusza z udziału w zyskach spółki komandytowej 
również podlega opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 19%. Komandytariusze, 
przy spełnieniu określonych warunków, skorzystają z uprawnienia do częściowego 
zwolnienia od podatku dochodowego. Takiej uldze podlega kwota stanowiąca 50% 
przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce 
komandytowej, z ograniczeniem do wysokości 60 tys. zł takich przychodów 
uzyskanych w roku podatkowym (odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej spółce 
komandytowej, w jakiej podatnik jest komandytariuszem).

Składka zdrowotna w spółce komandytowej

Dla przykładu – przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 roku wyniosło 
6.221,04 zł. Wobec tego składka zdrowotna wspólnika spółki komandytowej w roku 
2022 wynosi 559,89 zł. Składka jest należna za każdy miesiąc podlegania 
obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Stawka składki zdrowotnej wynosi 9% podstawy wymiaru, przy czym podstawę 
wymiaru składki stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z 
zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”.

Regulacje przywołanej ustawy nie różnicują sytuacji komandytariusza i 
komplementariusza, co oznacza, że zarówno komplementariusz jak i komandytariusz 
podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, obligującego ich do zapłaty 
składki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, wśród podmiotów podlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu zdrowotnemu znajdują się m.in. osoby prowadzące działalność 
pozarolniczą, przez którą rozumie się także wspólników spółki komandytowej (co 
wynika z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).
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Opisane powyżej rozwiązania mogą okazać się atrakcyjne z punktu widzenia 
podmiotów funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. 
Decyzja o wyborze najkorzystniejszego z nich powinna wynikać z wcześniej 
zaplanowanego i realizowanego modelu biznesowego. Zastosowanie właściwych 
mechanizmów może wiązać się z korzyściami na płaszczyźnie podatkowej, a także 
oddziaływać na rozwój firmy i tworzyć fundamenty do wykorzystania posiadanego 
potencjału. Wymaga to jednak dogłębnej analizy każdego indywidualnego 
przypadku, uwzględniającej wszelkie okoliczności wpływające na sytuację 
przedsiębiorstwa. W tym celu warto skorzystać z pomocy doświadczonych 
specjalistów, którzy posiadają wiedze i doświadczenie w sferze prawa 
korporacyjnego i podatkowego, a także znają realia branży telekomunikacyjnej. 

Korzyści na płaszczyźnie podatkowej

Autor:

Brightspot Legal Katarzyna Orzeł, Maciej Jojczyk spółka komandytowa.

Marcin Hejduk – prawnik w kancelarii 
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Wspiera zarówno bieżącą działalność Klientów, jak 

również uczestniczy w procesach inwestycyjnych. 

Przygotowuje dokumenty korporacyjne, umowy 

handlowe, planuje i koordynuje procesy wewnętrzne, 

zmiany strukturalne i organizacyjne. Bierze udział w 

badaniu stanu prawnego (due diligence) oraz opracowaniu 

umów inwestycyjnych i obsłudze potransakcyjnej. 

Przeprowadza analizy podatkowe i prawne dotyczące 

konkretnych transakcji, jak również na rzecz planowania 

bieżącej strategii prowadzenia firmy. 

W Kancelarii Brightspot obsługuje przedsiębiorców

i spółki prawa handlowego. 



6. Podatek od nieruchomości w telekomunikacji 

Jak pokazuje praktyka, powyższe stwierdzenie nie dla wszystkich zainteresowanych 
jest intuicyjne i oczywiste. Co więcej, również organy zobowiązane do egzekwowania 
obowiązku uiszczania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych niniejszego 
podatku, nie zawsze zdają sobie sprawę z jego istnienia lub jeżeli nawet wiedzą o 
obowiązku spoczywającym na operatorach, z uwagi na skomplikowany mechanizm 
obliczania podstawy opodatkowania, przez lata nie weryfikowały poprawności 
przedstawianych w deklaracjach podatkowych danych.

Brak świadomości po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych co do zakresu 
obowiązków podatkowych może skutkować dotkliwym obciążeniem finansowym, 
dlatego warto poświęcić chwilę, by nie dać się zaskoczyć obowiązkiem uiszczania 
podatku za kilka lat wstecz, powiększonym o odsetki za opóźnienia. 

Obserwujemy jednak zmianę tej tendencji, bowiem w ostatnim czasie
gminy rozpoczęły kampanię wezwań kierowanych do przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, w których żądają przedłożenia zaległych deklaracji 
podatkowych podatku od nieruchomości. Można podejrzewać, że działania te są 
odpowiedzią jednostek samorządu terytorialnego na zainteresowanie Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wysokości należności 
podatkowych operatorów. Aktualnie wezwania dotyczą bieżących okresów, nie 
można mieć jednak pewności czy organy nie będą dochodziły zaległych płatności, a są 
do tego uprawnione do 5 lat wstecz. 

Zespół składników składających się na infrastrukturę telekomunikacyjną podlega 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. 
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Od czego naliczany jest podatek od nieruchomości?

Zaczynając od podstaw, aktem prawnym regulującym kwes�ę podatku od 
nieruchomości jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(dalej jako „PiOL”) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (dalej 
jako „OP”), która definiuje pojęcie samego obowiązku podatkowego, przez który 
rozumiemy: „wynikającą z ustaw podatkowych nieskonkretyzowaną powinność 
przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia 
określonego w tych ustawach”.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podatkiem od nieruchomości 
objęte są: 

Z punktu widzenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, najbardziej interesującą 
będzie ostatnia kategoria, tj. budowle lub ich części związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, które zdefiniowane zostały w art. 1a ust 1 pkt 2) PiOL: 

Co istotne, ustawodawca wyłączył z obowiązku podatkowego kable zainstalowane w 
kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanałach technologicznych oraz kable 
telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej. 

 obiekty liniowe, takie jak linia kablowa nadziemna i umieszczona  
               bezpośrednio w ziemi oraz podziemna kanalizacja kablowa.

Ustawodawca przed kilkoma laty zrezygnował w ustawie Prawo budowlane z pojęcia 
„sieci telekomunikacyjnej”, na rzecz poszczególnych jej elementów. Zmiany te 
doprowadziły do wyodrębnienia kategorii składników ówczesnej sieci 
telekomunikacyjnej i stworzenia nowego mechanizmu obliczania podstawy 
opodatkowania. Budowlami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od 
nieruchomości są:

 grunty;

 budynki lub ich części;

 wolno stojące maszty antenowe; 

Dopiero powyższe odesłanie pozwala stwierdzić ,  że infrastruktura 
telekomunikacyjna będzie objęta obowiązkiem podatkowym, przy czym, co trzeba 
wyraźnie zaznaczyć, nie będą to wszystkie jej elementy.

„budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego 
niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie 
budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem 
budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem”

 podbudowa słupowa; 

 budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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Jak ustalić wysokość należności?

Oznacza to, że umieszczenie kabli zarówno we własnej kanalizacji, jak i w cudzej 
infrastrukturze, zwalnia właściciela z obowiązku włączenia kabli do podstawy 
opodatkowania. Podobnie wygląda sytuacja dla kabli podwieszonych na podbudowie 
słupowej, na której znajdują się już inne kable.

Dodatkowo, należy pamiętać, że podatkiem od nieruchomości nie będą objęte 
elementy aktywne infrastruktury.

Wysokość kwoty podatku będzie zależna od wartości składników majątku operatora 
objętego obowiązkiem podatkowym. Szczegółowe uregulowanie dotyczące 
ustalenia podstawy opodatkowania znalazło się w art. 4 ust. 1 pkt 3) PiOL: 

Ustawowy zapis nie wprowadził pewności co do sposobu obliczania wysokości 
podstawy opodatkowania budowli, które podlegają amortyzacji. W wyniku 
rozbieżności interpretacyjnych operatorzy, wskazując wartość elementów sieci, 
posiłkowali się wyliczeniami dla odpisów amortyzacyjnych, czego nie uznawały 
organy. Konsekwencją sporu jest bogate orzecznictwo w tym przedmiocie. Niestety, 
na niekorzyść operatorów, organy przesądziły o braku możliwości pomniejszenia 
podstawy opodatkowania o zapisy amortyzacyjne, co oznacza, że wartość instalacji 
ustalana na potrzeby obliczania podstawy opodatkowania, na przestrzeni lat nie ulega 
pomniejszeniu. 

Do składników majątkowych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są dokonywane, 
stosowany jest odmienny mechanizm ustalania podstawy opodatkowania. Jest ona 
bowiem obliczana w oparciu o wartość rynkową budowli, określaną przez podatnika. 
Z kolei wartości rynkowe określa się na podstawie cen osiąganych w obrocie rzeczami 
tego samego rodzaju na obszarze gminy, której deklaracja dotyczy, z uwzględnieniem 
ich stanu i stopnia zużycia. 

„wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 
stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, 
niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie 
zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano 
ostatniego odpisu amortyzacyjnego”.

A co, jeśli podatnik nie określi wartości budowli lub organ poweźmie wątpliwość co do 
poprawności przedstawionej w deklaracji wyceny? Wówczas organ może 
przeprowadzić w tym zakresie kontrolę i wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień, a 
jeśli te nie będą wystarczające, może powołać biegłego rzeczoznawcę, który dokona 
wyceny na zlecenie gminy. Koszt opinii biegłego podatnik będzie zobowiązany pokryć 
w sytuacji, jeśli w ogóle nie określił wartości budowli (nie złożył deklaracji w 
ustawowo przewidzianym terminie oraz uchyla się od obowiązku złożenia deklaracji 
na wezwanie organu) lub gdy w wyniku sporządzonej opinii organ stwierdzi, że 
podatnik zaniżył wartość budowli co najmniej o 33% w porównaniu do wyceny 
biegłego. 
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W praktyce zagadnienie to nie jest tak oczywiste jak mogłoby się wydawać. Organy 
nie potrafią bowiem wypracować jednolitego stanowiska, by określić, kiedy dochodzi 
do powstania nowego obiektu, a co za tym idzie, kiedy przedsiębiorca będzie 
zobowiązany do przedłożenia korekty deklaracji. W związku z tym, nie jest możliwe 
jednoznaczne udzielenie odpowiedzi, co do skutku prowadzonych prac 
inwestycyjnych, a każda taka sytuacja wymaga indywidualnej analizy.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, organem uprawnionym do 
ustalania wysokości stawki podatku od nieruchomości dla budowli jest gmina, która 
dokonuje tego w uchwale. Nie ma ona jednak pełnej dowolności, bowiem stawka 
podatku nie może przekraczać 2% wartości budowli. Należy również zaznaczyć, że 
gmina może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów 
przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej 
działalności, choć z praktyki można stwierdzić, że organy rzadko korzystają z tego 
uprawnienia i w większości przypadków stawka jest maksymalna. 

Przedsiębiorca telekomunikacyjny, sporządzając deklarację podatkową składa ją do 
gminy, na terenie której znajduje się przedmiot opodatkowania, a kwota podatku 
obliczona według powyższego schematu stanowi roczne zobowiązanie.

Istotną kwes�ą z punktu widzenia rozwoju firmy jest wpływ jaki modernizacja lub 
rozbudowa infrastruktury wywiera na określenie podstawy opodatkowania. W 
odniesieniu do budowli, dla których nie jest stosowana amortyzacja, takie działania 
nie będą skutkowały zmianą wysokości podatku w ciągu roku, inaczej natomiast 
wygląda sytuacja dla składników majątkowych objętych amortyzacją. Kierując się 
ściśle brzmieniem przepisów, należy przyjąć, że wszelkie prace skutkujące 
powstaniem nowego obiektu lub rozbudową budowli, tj. zwiększeniem jej 
powierzchni, będą wywoływały zmianę w naliczeniu podatku od 1 stycznia roku 
następnego po ukończeniu prac. Natomiast działania modernizacyjne, zwiększające 
w stosunku do wartości początkowej wartość budowli, będą skutkowały 
obowiązkiem złożenia korekty deklaracji podatkowej jeszcze w trakcie roku. 
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Jak zminimalizować wysokość podatku?

Pierwszą, a zarazem złotą zasadą, jest opłacanie zobowiązań podatkowych w 
terminie – niby nic odkrywczego, natomiast opóźnienie w płatności podatku od 
nieruchomości skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę już od dnia następującego po 
dniu upływu terminu płatności podatku. Na koniec października 2022 roku, stawka 
odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 16,50% kwoty zaległości w 
stosunku rocznym. 

Kolejną dobrą praktyką jest prowadzenie szczegółowej ewidencji składników 
majątku, na podstawie której sporządzana jest lista budowli podlegających 
opodatkowaniu. Jak zostało to wskazane powyżej, w kontekście należności 
podatkowych obecnie nie posługujemy się pojęciem sieci telekomunikacyjnej, 
dlatego zestawienia przygotowane pod obliczenie podatku od nieruchomości nie 
powinny ujednolicać całej infrastruktury do pojęcia sieci (nawet jeśli tak został ujęty 
ten środek w ewidencji środków trwałych). W dokumentacji należy zwrócić uwagę na 
poszczególne elementy infrastruktury, by możliwe było wykluczenie składników 
takich jak kable zainstalowane w kanalizacji lub kable dowieszone na słupach, na 
których już wiszą inne kable. Wówczas podstawa opodatkowania zostanie 
pomniejszona o wartość tych składników majątku. 
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Do jej obowiązków należy przede wszystkim prowadzenie 

p r o c e s ó w  d u e  d i l i g e n c e  p r z e d s i ę b i o r c ó w 

telekomunikacyjnych pod kątem realizacji transakcji 

sprzedażowych, opiniowanie i sporządzanie dokumentacji 

abonenckiej oraz bieżące doradztwo w pozostałych 

sprawach związanych z działalnością przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych. W obszarze jej zainteresowań 

pozostaje również prawo ochrony danych osobowych ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb operatorów.

W Kancelarii Brightspot zajmuje się obsługą prawną 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

Jak wskazano powyżej, kwes�a podatku od nieruchomości nie jest tematem 
oczywistym, w szczególności, jeżeli chodzi o optymalne obliczenie wysokości 
podstawy jego naliczenia. Mając na uwadze obecną aktywność gmin w dążeniu do 
kontro lowania  poprawnośc i  wykonywanych przez  przeds iębiorców 
telekomunikacyjnych obowiązków podatkowych, wielu operatorów może 
spodziewać się wezwania do przedłożenia zaległych deklaracji. W celu uniknięcia 
presji czasu, którą nałoży na nas gmina w wezwaniu, warto zaktualizować 
dokumentację firmy i zinwentaryzować swoje zasoby, aby móc poprawnie wyliczyć 
wartość składników majątku, od których należy odprowadzić podatek. Pomocne 
może okazać się „rozpisanie” elementów sieci i wylistowanie składników majątku, tak 
by zmniejszyć kwotę podstawy opodatkowania w stosunku do wartości całej sieci.

Brightspot Legal Katarzyna Orzeł, Maciej Jojczyk spółka komandytowa.

Autor:

Aleksandra Woźniak - prawnik w kancelarii

Wezwanie do przedłożenia zaległych deklaracji
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Unia Europejska prowadzi politykę klimatyczną mającą na celu osiągnięcie 
neutralności klimatycznej do 2050 r., czego wyrazem jest nowa strategia rozwoju – 
Europejski Zielony Ład. Aby sprostać wyzwaniom, które realizacja założeń zielonej 
transformacji stawia przed państwami członkowskimi niezbędne są jednak znaczne 
inwestycje zarówno ze strony Unii Europejskiej jak i krajowego sektora publicznego 
wraz z zaangażowaniem sektora prywatnego. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni 
doskonale rozumieją dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, z powodzeniem 
funkcjonując na rynku nowych technologii oraz rosnącej konkurencji 
międzysektorowej, co czyni ich aktywnymi uczestnikami transformacji cyfrowej. 
Posiadają również doświadczenie w walce z praktykami monopolistycznymi. 
Wszystko to pozwala stwierdzić, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni są gotowi na to, 
aby stać się także aktywnymi uczestnikami transformacji ekologicznej.

7. Jak wybudować farmę fotowoltaiczną?

Drugim, najbardziej popularnym modelem inwestycyjnym w obszarze odnawialnych 
źródeł energii pozostaje wciąż inwestycja indywidualna, która w przypadku 
przywołanej już farmy fotowoltaicznej generuje przychody przez sprzedaż energii. 

Środki na budowę farmy fotowoltaicznej można uzyskać także w ramach licznych 
programów dofinansowania fotowoltaiki jak np. dotacje, pożyczki, leasing czy 
gwarancja bankowa. Fundusze pozyskane w ramach dofinansowania mogą stanowić 
znaczną część inwestycji w farmę fotowoltaiczną, a w najbliższym czasie należy 
spodziewać się uruchomienia nowych programów wspierających inwestycje w 
odnawialne źródła energii.

Farma fotowoltaiczna to inwestycja, która co prawda wymaga znacznych nakładów 
finansowych, jednak w dłuższej perspektywie czasu może przynieść wymierne 
korzyści. Coraz bardziej popularną formą realizacji projektów na rynku odnawialnych 
źródeł energii jest crowdfunding inwestycyjny. W tym modelu inwestor jako 
udziałowiec podmiotu beneficjenta finansuje swoim wkładem budowę np. farmy 
fotowoltaicznej, licząc na zysk ze sprzedaży wyprodukowanej energii do sieci. 
Inwestor staje się więc wspólnikiem, który z jednej strony zachowuje wpływ na 
kluczowe decyzje, z drugiej zaś ma możliwość kontroli realizacji inwestycji.

Modele inwestycyjne
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 1. Lokalizacja inwestycji

Jednym z kluczowych aspektów w procesie budowy farmy fotowoltaicznej jest wybór 
lokalizacji oraz nabycie lub dzierżawa gruntu o odpowiednich parametrach. Przy 
wyborze gruntu przeznaczonego pod budowę farmy fotowoltaicznej należy zwrócić 
szczególną uwagę na płaskie ukształtowanie terenu, powierzchnię i szerokość działki 
(przyjmuje się, że na każdy 1MW energii potrzebna jest działka o powierzchni ok. 2 ha 
i szerokości minimum 50 m), a także klasę oraz pochodzenie gruntu. Zgodnie z 
aktualnymi przepisami, farma fotowoltaiczna powinna powstać na terenie o IV lub 
niższej klasie gruntu lub na nieużytku rolnym, który jest zorientowany na południe lub 
płaski.

    2. Projekt instalacji

Kolejnym krokiem w procesie budowy farmy fotowoltaicznej jest przygotowanie jej 
projektu, który powinien uwzględniać następujące elementy:

 układ urządzeń na działce;

 schematy elektryczne, dobór stacji transformatorowej;

 główne parametry inwestycji – moc, technologię, specyfikację urządzeń;

 trasy przewodów;

 systemy oświetlenia i bezpieczeństwa;

 kalkulację efektywności przedsięwzięcia.

 analizę potencjalnej produkcji energii;

Proces budowy farmy fotowoltaicznej

 3. Decyzja środowiskowa

Przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
nakładają obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przed 
ubieganiem się o decyzję o pozwoleniu na budowę urządzeń fotowoltaicznych.
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Zgodnie z przepisami prawa energetycznego, przedsiębiorstwo energetyczne 
zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest 
obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi 
się o takie przyłączenie, na zasadzie równoprawnego traktowania. Co więcej, w 
aktualnym stanie prawnym obowiązuje zasada przyłączania w pierwszej kolejności 
instalacji odnawialnego źródła energii, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne 
warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy 
spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. O ile operator sieci dystrybucyjnej ma 
obowiązek przyłączenia do sieci mikroinstalacji, to już w przypadku małych instalacji 
oraz farm fotowoltaicznych może on odmówić zawarcia umowy o przyłączenie do 
sieci, jeśli instalacja odnawialnych źródeł energii nie spełnia wszystkich 
przewidzianych ustawowo warunków. Operator sieci dystrybucyjnej w pierwszej 
kolejności sprawdza czy przedłożony został komplet dokumentacji środowiskowej i 
planistycznej. Jeżeli operator sieci dystrybucyjnej odmówi zawarcia umowy o 
przyłączenie lub przyłączenia, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym 
Prezesa URE oraz zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

 4. Uzyskanie przyłącza u operatora sieci dystrybucyjnej 

Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, działalność 
gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii w małej instalacji, stanowi działalność regulowaną i wymaga wpisu do rejestru 
wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji 
prowadzonego przez Prezesa URE – wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem 
wykonywania działalności. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w 
zakresie małych instalacji jest obowiązany posiadać i prowadzić dokumentację 
wskazaną w rzeczonym przepisie, dysponować stosownymi obiektami i instalacjami 
oraz przekazywać Prezesowi URE sprawozdania i informacje.

5. Rejestr Wytwórców Energii

Prawo budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na instalacji wolno 
stojących kolektorów słonecznych oraz urządzeń fotowoltaicznych o mocy 
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW. Jednakże, jeśli urządzenia te mają 
moc zainstalowaną większą niż 6,5 kW, obowiązkowe staje się uzgodnienie projektu z 
rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności 
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienie organów 
Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei dla urządzeń o mocy zainstalowanej większej niż 
50 kW, zawsze wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

6. Pozwolenie na budowę
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7. Obowiązek koncesyjny

Zgodnie z przepisami ustawy o OZE, podjęcie i wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem: 

 w ramach aukcji OZE;

 w ramach aukcji OZE;

 na zasadach rynkowych.

W instalacjach o mocy powyżej 50 kW jedyną możliwością spożytkowania nadwyżek 
energii jest sprzedaż energii, a w tym celu konieczne jest prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

 wytwarzania energii wyłącznie z biopłynów.

Instalacje, których moc jest równa lub przekracza 1 MW mogą sprzedawać energię:

Warto także zwrócić uwagę na możliwość sprzedaży energii na podstawie umowy 
cPPA (ang. corporate power purchase agreement), czyli umowy sprzedaży energii 
elektrycznej zawieranej pomiędzy wytwórcą energii a odbiorcą, na podstawie której 
odbiorca zgadza się na zakup odnawialnej energii elektrycznej bezpośrednio od 
producenta. Energia stanowiąca przedmiot sprzedaży jest wytwarzana w instalacji 
odnawialnych źródeł energii i wprowadzana do sieci, do której przyłączony jest 
wytwórca, stąd odbiorca nie zmniejsza zużycia energii pobieranej z sieci operatora 
systemu dystrybucyjnego. Umowę cPPA można zawrzeć jeszcze przed 
wybudowaniem instalacji, co może ułatwić inwestorowi pozyskanie komercyjnego 
finansowania projektu. 

 sprzedawcy zobowiązanemu na podstawie przepisów ustawy o OZE;

Małe instalacje, o mocy do 1 MW mogą sprzedawać energię z fotowoltaiki:

 mikroinstalacji oraz małej instalacji;

 na zasadach rynkowych.

 wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego;

Postępowanie koncesyjne jest wysoce skomplikowanym postępowaniem, bowiem 
Prawo energetyczne nie zawiera listy informacji i dokumentów jakie powinien 
przedstawić wnioskodawca. Niezbędna jest więc interpretacja przepisów oraz 
praktyki URE.
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Podsumowując, najbliższy czas przyniesie zmiany gospodarcze i społeczne wywołane 
kryzysem energetycznym oraz przyśpieszeniem zielonej transformacji. Obecnie 
największą blokadą inwestycji w odnawialne źródła energii są odmowy przyłączenia 
instalacji do sieci, co wynika głównie ze stanu technicznego infrastruktury sieciowej. 
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni posiadają potencjał, aby tę barierę ominąć i 
przyśpieszyć proces inwestycji w odnawialne źródła energii. Dlatego też powinni oni 
już teraz zbadać swój potencjał inwestycyjny w odnawialne źródła energii jako środek 
na obniżenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstw oraz wzmocnienie pozycji 
rynkowej. 

Katarzyna Sikora - prawnik w kancelarii

Brightspot Legal Katarzyna Orzeł, Maciej Jojczyk spółka komandytowa.

Autor:
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W Kancelarii Brightspot zajmuje się bieżącą obsługą 

prawną przedsiębiorców.

 

Do jej obowiązków należy w szczególności tworzenie, 

opiniowanie i negocjowanie umów projektowych oraz 

wdrożeniowych zarówno w modelach tradycyjnych, jak

i chmurowych (SaaS, SLA, PaaS), a także bieżące 

doradztwo prawne przedsiębiorców w zakresie prawa 

pracy, prawa własności intelektualnej oraz prawa 

antymonopolowego. Zajmuje się także opracowywaniem

i wdrażaniem nowych modeli biznesowych oraz 

podatkowych w oparciu o oczekiwania i interes klienta. 
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