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Liberalizacja polskiego rynku us ug czno ci
w kontek cie dostosowa  do wymogów integracyjnych 

Unii Europejskiej 

1. Wprowadzenie 

Ograniczenie monopolu operatorów publicznych i obj cie polskiego rynku cz-
no ci przemianami rynkowymi umo liwi a transformacja ustrojowa w Polsce zapo-
cz tkowana u schy ku lat 80-tych. Podstawowych kierunkiem zmian w tym obszarze 
jest liberalizacja, pod poj ciem której nale y rozumie  cz ciowe z agodzenie ograni-
czaj cych przepisów prawnych, wprowadzanie zasad wolnego handlu oraz prawne 
samoograniczanie zakresu i sposobu pe nienia funkcji zwierzchnich przez regulatora.  

D no  do liberalizowania rynku us ug czno ci w Polsce mia a swoje ród o
w powszechnie dostrzeganej niewystarczaj cej jako ci us ug oraz w niezadowalaj cej 
dynamice rozwoju strony poda owej rynku. Do wiadczenia pa stw nale cych do Unii 
Europejskiej wskazuj , e liberalny system rynkowy najsprawniej niweluje wymienio-
ne niedomagania rynku, b d c jednocze nie podatny na pozytywne zmiany.  

Rynek us ug czno ci w Polsce charakteryzuje silna pozycja operatorów pu-
blicznych wynikaj ca bezpo rednio z posiadanej wieloletniej wy czno ci na dzia al-
no  w okresie powojennym. Do wiadczenia pa stw wprowadzaj cych zmiany ryn-
kowe w obszarze rynku us ug czno ci wskazuj  jako po dane, aby towarzysz ce 
zmianom rynkowym uregulowania ci le okre la y post powanie dominuj cego opera-
tora, w tym zw aszcza: 

kszta towanie cen na jego us ugi,
utrzymywanie wyznaczonych podstawowych parametrów ilo ciowych i jako cio-
wych wiadczonych us ug,  
zapewnienie dost pu do w asnej infrastruktury konkurentom na rynku, 
mo liwo ci i ograniczenia transferowania przez dominuj cego operatora rodków 
finansowych mi dzy us ugami wiadczonymi w obszarze dopuszczaj cym konku-
rencj .

Dzia ania legislacyjne liberalizuj ce rynek czno ci w praktyce sprowadzaj  si
do zmniejszenia zakresu i stopnia szczegó owo ci regulacji ekonomicznej, tzn. oddzia-
ywania pa stwa na rynek przez ustalanie np. cen, jako ci i ilo ci produkcji. Nie nale y

jej jednak uto samia  z zanikiem regulacyjnych funkcji pa stwa, lecz nale y j  raczej 
rozumie  jako zmian  pe nionych przez pa stwo funkcji regulacyjnych. Jest to odcho-
dzenie od kompleksowej regulacji, opartej na nakazach i zakazach, na rzecz swobodnej 
regulacji przedsi biorczo ci, zasobów i strumieni finansowych1.
                                                
1  R. Czaplewski, Polityka gospodarcza w obszarze rynku us ug pocztowych i telekomunikacyjnych,

Uniwersytet Szczeci ski, Szczecin 2000, s. 108. 
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Liberalizuj ca rynek us ug czno ci w Polsce ustawa o czno ci z roku 19902

umo liwi a wej cie w wybrane segmenty tego rynku podmiotom niepublicznym. W 
odniesieniu do dzia alno ci pocztowej zapisy ustawy (uwzgl dniaj c kolejne jej zmia-
ny) zorganizowa y t  cz  rynku w trzy obszary, tj.: 

obszar zastrze ony operatora publicznego, obejmuj cy przesy ki listowe do 2000 g., 
paczki pocztowe oraz przekazy pocztowe; 
obszar obj ty zezwoleniami ministra w a ciwego do spraw czno ci;
obszar us ug wolnych, które mo na wiadczy  na podstawie wpisu do ewidencji 
dzia alno ci gospodarczej lub rejestru s dowego.

W odniesieniu do dzia alno ci telekomunikacyjnej ustawodawca za o y  stop-
niowe uwalnianie tego rynku pocz wszy od wiadczenia przez operatorów niepublicz-
nych po cze  lokalnych, nast pnie mi dzystrefowych, wy czaj c jednak e obszar 
po cze  mi dzynarodowych.  

Ustawa o czno ci oddzieli a wyra nie zakres dzia alno ci pocztowej i teleko-
munikacyjnej. Rozró nienie to by o o tyle konieczne, e do wej cia w ycie wspo-
mnianej ustawy rynek us ug czno ci w Polsce obs ugiwany by  przez jeden podmiot 
wykonuj cy oba rodzaje dzia alno ci, tj. przedsi biorstwo pa stwowe �Polska Poczta, 
Telegraf i Telefon�. Ustawodawca zobowi za  w tym akcie prawnym ministra w a ci-
wego dla spraw czno ci do wydzielenia z PPTiT dwóch niezale nych przedsi -
biorstw: pocztowego i telekomunikacyjnego.  

W zwi zku z powy szym kolejne projekty legislacyjne, maj ce na celu dalsz
liberalizacj  rynku czno ci realizowane by y dla potrzeb dwóch oddzielnych ustaw 
odno nie prawa pocztowego oraz prawa telekomunikacyjnego. 

2. Zmiany rynkowe w obszarze poczty  

Podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej w odniesieniu do rynku pocz-
towego jest tzw. �Zielona Ksi ga"3 w której podj to prób  sformu owania nadrz dnych 
celów jakie winny by  realizowane przez pa stwa cz onkowskie w d eniu do stwo-
rzenia jednolitego rynku us ug pocztowych. Doprecyzowaniem zagadnie  dotycz cych 
regulacji wspólnotowego rynku pocztowego jest dotycz ca us ug pocztowych Dyrek-
tywa4 zatwierdzona w 1997 roku. Dyrektywa to odnosi si  do nast puj cych zagad-
nie :

wiadczenia na obszarze Unii us ug pocztowych o charakterze powszechnym tj. 
us ug prawnie chronionych o zagwarantowanym poziomie dostepno ci czasowej, 
przestrzennej i cenowej; 
kryteriów okre laj cych us ugi, które mog  by  zastrze one dla podmiotów wiad-
cz cych us ugi o charakterze powszechnym oraz warunków zwi zanych ze wiad-
czeniem  us ug  nie zastrze onych; 

                                                
2  Ustawa  z dnia 23 listopada 1990 roku o czno ci, Dz. U. nr 86, poz. 504 (z pó niejszymi zmianami). 
3 Zielona Ksi ga na temat jednolitego rynku us ug pocztowych. Materia  informacyjny Komisji, Komisja 

Wspólnoty Europejskiej, Bruksela, 11 czerwca 1992. 
4  Dyrektywa 97/67/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych 

regu  rozwoju rynku wewn trznego us ug pocztowych Wspólnoty i poprawy jako ci us ug. 
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zasad taryfowych i przejrzysto ci rachunków zwi zanych ze wiadczeniem us ug o 
charakterze powszechnym; 
ustanawiania norm jako ci dla wiadczenia us ug o charakterze powszechnym  i  
stworzenia  systemu  zapewniaj cego  ich przestrzeganie; 
harmonizacji norm technicznych; 
utworzenia niezale nych krajowych organów regulacyjnych. 

Optuj c za dalsz  liberalizacj  krajowego rynku pocztowego nale y uwzgl dni
jego specyfik , zwi zan  z wyst powaniem obszarów o niewielkim popycie, gdzie 
uzyskiwane wp ywy nie wystarczaj  na pokrycie kosztów produkcji. Pe na liberaliza-
cja rynku pocztowego mog aby doprowadzi  do ograniczenia, b d  zaniechania obs u-
gi tych obszarów przez zorientowanych rynkowo operatorów. Niezb dnym wi c jest 
utrzymanie regulacji w zakresie na o enia na operatora publicznego obowi zku wiad-
czenia wyra nie okre lonej palety us ug na wskazanym obszarze i wobec wszystkich 
klientów. Rekompensat  za przypisane operatorowi publicznemu zobowi zanie jest 
nadanie mu przywileju wy czno ci wiadczenia wybranych us ug.  

W celu dalszego stopniowego otwierania rynku pocztowego za o ono, e projekt 
ustawy o prawie pocztowym powinien zawiera  zapisy zak adaj ce:  

ograniczenie obszaru zastrze onego dla Poczty Polskiej do przyjmowania, przewo-
zu i dor czania przesy ek listowych i adresowych druków reklamowych o masie do 
500 g (350g pocz wszy od momentu przyst pienia Polski do Unii Europejskiej) 
oraz przyjmowania i dor czania przekazów pocztowych;  
upowa nienie Rady Ministrów do wy czenia okre lonej us ugi pocztowej z zakre-
su us ug zastrze onych; 
odst pienie od obowi zku uzyskiwania przez operatorów zezwole  na wiadczenie 
us ug kurierskich oraz us ug o charakterze powszechnym powy ej 2000 g. 

Zaproponowane rozwi zania s  zbie ne z rozwi zaniami docelowo po danymi 
w pa stwach nale cych do Unii Europejskiej. Wbrew zamiarom i deklaracjom posel-
skim, rz dowym i ministerialnym prace nad ostatecznym kszta tem ustawy o prawie 
pocztowym przebiegaj  nader powoli. Pocz tkowo planowano jej uchwalenie równo-
legle z prawem telekomunikacyjnym w dniu 21 lipca 2000 roku. Potem prawodawca 
proponowa  zako czenie prac nad ustaw  do ko ca grudnia 2000 roku. Termin ten by
przed u any najpierw do ko ca marca 2001 roku, a nast pnie do ko ca czerwca 2001 
roku. Najnowsza wersja projektu ustawy zosta a przyj ta przez Rad  Ministrów 21 
maja 2002 r. Nie mo na jednak przewidzie , kiedy ustawa trafi pod obrady Sejmu, a 
tym bardziej, kiedy zostanie uchwalona. 

3. Zmiany rynkowe w obszarze telekomunikacji  

Dostosowanie polskiego prawa w dziedzinie telekomunikacji do standardów 
unijnych jest jednym z podstawowych kryteriów przysz ego uczestnictwa Polski we 
Wspólnocie Europejskiej5. Ustawa, która wesz a w ycie wraz z pocz tkiem 2001 roku 
reguluje nast puj ce podstawowe kwestie: 
                                                
5  Telekomunikacja i technologie informacyjne s  jednym z 20 dotychczas zamkni tych tzw. obszarów 

negocjacyjnym. 
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Zgodnie z wymogami Unii wprowadzono poj cie operatora o znacz cej pozycji 
rynkowej oraz o pozycji dominuj cej, co w du ym stopniu u atwia spraw  przypi-
sania obowi zku wiadczenia us ug podstawowych, powszechnych, dzier awy -
czy i przeciwdzia ania praktykom monopolistycznym. 
U ci lono zagadnienia dotycz ce us ug powszechnych b d cych prawem ka dego 
obywatela do korzystania z podstawowych rodków komunikacji i dost pu infor-
macji. Sformu owano wymogi przyst pno ci, wskazano operatorów zobowi za-
nych do zapewnienia powszechno ci us ug.
Obj to szczegó ow  regulacj  us ugi g osowe oraz transmisje danych w pa mie 
fonicznym, co ma zapewni  szerszym warstwom spo ecze stwa dost p do 
podstawowych us ug telekomunikacyjnych, w tym internetu. 
Sprecyzowano równie  wymogi dotycz ce uprawnie  w celu prowadzenia dzia al-
no ci telekomunikacyjnej, aby proces analizy potrzebnych dokumentów, zezwole
i op at przebiega  zgodnie z zasadami krajów Wspólnoty.  

Podobnie jak w Unii Europejskiej stworzone zosta y plany numeracji krajowej 
wraz z Tablicami Zagospodarowania Numeracji oraz plan zagospodarowania cz sto-
tliwo ci z Tablic  Przeznacze  Cz stotliwo ci. Pomini to jednak istotn  kwesti
mo liwo ci przeniesienia numeru z którego korzysta abonent, w przypadku zmiany 
operatora. Nowe prawo telekomunikacyjne uwzgl dnia tylko mo liwo  zachowania 
numeru w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub dzia alno ci firmy tylko w 
obszarze dzia alno ci tego  operatora. Jest to sytuacja szczególnie niekorzystna dla 
abonentów biznesowych mog cych utraci  cz  kontrahentów i klientów. 

Ustawa o prawie telekomunikacyjnym nie uwzgl dnia ponadto wielu innych 
wa nych kwestii, niezale nie od aspektów zwi zanych z przeprowadzan  w a nie
przez UE nowelizacj  prawa telekomunikacyjnego. Przyk adowo regulacje daj  mo -
liwo  szybkiego wprowadzenia konkurencji na rynek us ug miejscowych i mi dzy-
miastowych, poniewa  nowo wchodz ce na rynek podmioty nie musz  ponosi  znacz-
nych nak adów inwestycyjnych zwi zanych z tworzeniem i rozbudow  w asnej sieci 
abonenckiej (wydatki na budow  sieci dost powej stanowi  ponad 60% ogólnych 
kosztów inwestycyjnych operatora). Wi e si  to jednak z niedostateczn  wielko ci
nak adów inwestycyjnych na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej ze strony 
nowych operatorów oraz niepewno ci  inwestycyjn  u tzw. operatora narodowego. 

Nie zako czona zosta a sprawa tworzenia mechanizmu finansowania wiadcze-
nia us ug powszechnych w przypadku, gdy b dzie to konieczne ze wzgl du na straty 
ponoszone przez zobowi zanych operatorów np. odno nie telefonizacji obszarów 
wiejskich.

Podobne kontrowersje wzbudza sprawa nowego podej cia do koncesji udziela-
nych na prowadzenie dzia alno ci telekomunikacyjnej. Obecnie, zgodnie z wymogami 
Unii, aby rozpocz  prowadzenie dzia alno ci telekomunikacyjnej nale y uzyska
zezwolenie wydawane po spe nieniu podstawowych wymogów ustanowionych w tym 
celu. Op ata za zezwolenie wynosi 2500 Euro i obejmuje jedynie koszty administracyj-
ne. Stwarza to dogodne warunki dla zaistnienia nowych podmiotów na rynku, które 
b d  w stanie przeznaczy  ca o  swoich zasobów finansowych na rozbudow  sieci. 
Dodatkowo na równych warunkach uzyskuj  prawo do wiadczenia us ug nie tylko w 
pewnych wyodr bnionych obszarach, ale równie  na terenie ca ego kraju, a od 2003 r. 
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operatorzy ci b d  mogli równie  uczestniczy  w po czeniach mi dzynarodowych. 
Nierozwi zany natomiast zostaje problem tych operatorów, którzy uzyskali uprawnie-
nia na prowadzenie dzia alno ci w latach 90. wnosz c za nie wielomilionowe op aty. 
Ponosz  oni obecnie olbrzymie obci enia z tytu u tych op at, co jest oczywi cie
niesprawiedliwe i wymaga niezw ocznego uregulowania. Operatorzy ci zapowiedzieli 
skierowanie sprawy do organów europejskich, co w konsekwencji mo e zmusi  polski 
rz d do zwrotu op at za poprzednio wydane koncesje (plus odsetki od tych kwot). 

Innym przyk adem niew a ciwych uregulowa  jest dopuszczenie przez regulato-
ra do sytuacji, w której ceny za korzystanie z czy zagranicznych utrzymuj  si  w 
Polsce na poziomie kilkunastokrotnie wy szym ni  przeci tne ceny wiatowe, w tym 
ceny pomi dzy krajami Unii Europejskiej. Ponadto ceny wiatowe cechuje tendencja 
spadkowa, co nie znajduje odzwierciedlenia w cenach oferowanych w Polsce. 

Powa nym problemem, który równie  zosta  pomini ty, a dotyczy wszystkich 
operatorów dzia aj cych w krajach Wspólnoty jest rozliczanie kosztów dzia alno ci. 
Prawo telekomunikacyjne nie formu uje wystarczaj co precyzyjnie wymogów w 
zakresie rachunkowo ci przedsi biorstwa, sporz dzanej dla celów regulacyjnych, a 
która umo liwia a by ca kowite rozdzielenie kosztów i dochodów z poszczególnych 
rodzajów dzia alno ci na zasadzie przyczyn ich powstawania i ustalania opartych na 
kosztach op at za poszczególne us ugi. Potrzebna jest zatem w tym zakresie pilna 
korekta zapewniaj ca regulatorowi skuteczne narz dzie kontroli cen i to jeszcze przed 
wst pieniem Polski do Unii Europejskiej. 

4. Podsumowanie 

Rola us ug pocztowych i telekomunikacyjnych w yciu spo ecznym i gospodar-
czym ro nie ze wzgl du na nasilenie procesów informacji i komunikacji. Stworzenie 
warunków sprawnego wiadczenia us ug pocztowych i telekomunikacyjnych uzale -
nione jest nie tylko od nowoczesnych technologii umo liwiaj cych szybki obieg in-
formacji oraz jej przetwarzanie i przechowywanie, ale przede wszystkim od wprowa-
dzanych rozwi za  z zakresu polityki gospodarczej. 

Liberalizacja gospodarki jest kierunkiem preferowanym przez Uni  Europejsk ,
a staraj ca si  o cz onkostwo w Unii Polska powinna kszta towa  swoje rozwi zania 
wewn trzne zgodnie z wymogami tej organizacji. 

Nale y zaakcentowa , e w Polsce dokonano ju  szeregu dzia a , które nadaj
ten kierunek przekszta ce  krajowemu rynkowi us ug czno ci. Wa ne jest jednak 
kontynuowanie tego procesu, co wymaga wypracowania koncepcji okre laj cej kolej-
no  i czas wprowadzenia poszczególnych zmian. Na podkre lenie zas uguje ponadto 
potrzeba skutecznego egzekwowania prawa w obszarze rynku czno ci. Zlekcewa e-
nie tego postulatu niesie niebezpiecze stwo, e przyj te uregulowania nie przynios
po danych efektów. 
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