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List Noworoczny Prezesa Zarządu Polskiej Izby Komunikacji 
Elektronicznej Jerzego Straszewskiego i Prezesa Zarządu Polskiej 
Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL 

Włodzimierza Zielińskiego do członków PIKE 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie PIKE, 

Szanowni  Przyjaciele i Partnerzy PIKE współpracujący z branżą telewizji 
kablowej,  

 

   koniec roku to przede wszystkim okres podsumowania i rozliczenia z 
realizacji zamierzonych projektów, podjętych inicjatyw i minionych 
wydarzeń, ale nie tylko. To także czas dokonywania prognoz, 
formułowania nowych planów i przedsięwzięć. Działalność Polskiej Izby 
Komunikacji Elektronicznej i Fundacji PIKSEL- choć naznaczona w 2020 
roku walką z niespodziewaną pandemią wirusa COVID19- nieprzerwanie  
nastawiona była na dalszy rozwój branży i wspieranie swoich członków 
we wszelkich zmaganiach z otaczającą rzeczywistością regulacyjną i 
legislacyjną. W trudach tych niezmiennie wspierali nas współpracownicy i 
partnerzy, w tym eksperci z poznańskiej Kancelarii Prawnej Media.  

   Priorytetem PIKE i Fundacji PIKSEL jest reprezentowanie interesów 
wszystkich naszych członków, a tam gdzie to zadanie wydaje się prawie 
niewykonalne, prowadzenie partnerskiego dialogu celem znalezienia 
wspólnych wszystkim wartości i celów. Sobie, jako reprezentacji całej 
branży i skupionego wokół niej środowiska, życzymy aby nasze 
kompetencje i podejmowane na ich podstawie interwencje przynosiły 
jeszcze lepsze rezultaty. By były sprawiedliwe i wyważone, tak aby każdy 
z członków PIKE czuł się odpowiednio reprezentowany i odnajdujący 
swoje miejsce w szeregach Izby i w środowisku.  

   Aby ten cel móc codziennie realizować niezbędne jest współpraca 
wszystkich podmiotów gospodarczych i przedsiębiorców zrzeszonych w 
Izbie. Każdy rodzaj wsparcia, od organizacyjnego po finansowy, ale 
przede wszystkim aktywny udział w projektach oraz zabieranie głosu w 
ważnych sprawach Izby są kluczem dla osiągnięcia pełnej satysfakcji z 
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podejmowanych przez PIKE i Fundacje PIKSEL przedsięwzięć i 
zamierzeń.  

   Mijający 2020 rok był dla nas wszystkich bardzo wyczerpujący, 
wymagający jeszcze większego niż dotychczas zaangażowania i wysiłku. 
Najważniejsze zadanie, przed którym staliśmy- zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania społeczeństwa w dobie pandemii wirusa COVID 19- 
wypełniliśmy wzorowo. Obsługiwana przez przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych infrastruktura nabrała w tym czasie strategicznego 
znaczenia, umożliwiając obywatelom w sposób zdalny wykonywanie 
szeregu zadań dnia codziennego w zakresie pracy, edukacji, działalności 
urzędów, służby zdrowia, działalności gospodarczej. Pomimo tak 
olbrzymiego wyzwania, jakiemu zostaliśmy poddani, zawsze mogliśmy 
liczyć na siebie, na naszych Przyjaciół i Partnerów oraz tych wszystkich, 
którzy wspierali nas w tworzeniu lepszych warunków życia i pracy.  

   Tym samym na progu nowego 2021 roku możemy powiedzieć, że 
mijający rok, choć inny niż wszystkie dotychczasowe, upłynął pod znakiem 
sukcesów i wymiernych osiągnięć. Niech dadzą one Członkom PIKE oraz 
wszystkim przedstawicielom naszej branży gwarancję lepszego 
wypełniania naszej codziennej misji w 2021 i kolejnych latach. 

  

1. Implementacja Europejskiego Kodeksu Łączności 
Elektronicznej 

   Już od roku trwają prowadzone przez polski rząd (wcześniej 
Ministerstwo Cyfryzacji, obecnie Departament Telekomunikacji przy 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) prace nad wdrożeniem do polskiego 
porządku prawnego przepisów unijnej dyrektywy EKŁE. W tym czasie 
PIKE, reprezentowana przez ekspertów z Kancelarii Prawnej Media, przy 
dodatkowym udziale zainteresowanych przedstawicieli przedsiębiorców 
zrzeszonych w Izbie, nawiązała cenną relację z przedstawicielami 
MC/KPRM. Dzięki tak nawiązanej więzi i zdobytej renomie, PIKE mogła 
brać aktywny udział w pracach nad projektem PKE od samego początku, 
m.in. składając  stanowiska już na etapie prekonsultacji, opiniując projekt 
w ramach oficjalnych konsultacji publicznych, biorąc udział w warsztatach 
dla wybranych zainteresowanych podmiotów. Dzięki tak zaktywizowanej 
działalności w zakresie prac nad PKE, reprezentantom PIKE udało się 
przekonać ustawodawcę do wprowadzenia wielu cennych dla 
członków Izby zmian w projekcie nowych przepisów, m.in. wydłużony 
został okres vacatio legis do 6 miesięcy, dopuszczono możliwość 
stosowania odrębnych regulaminów dla ofert promocyjnych i usług 
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dodatkowych, niezmienione zostały zasady obliczania ulg oraz 
zrezygnowano z konieczności automatycznego skracania umów do 24 
miesięcy w zakresie umów zawartych z abonentami przed wejściem w 
życie przepisów PKE. Ponadto, dokonano pewnych korzystnych zmian 
dotyczących klauzuli modyfikacyjnej oraz wprowadzono ograniczenia w 
możliwości udzielania koncesji na nadawanie programu na okres krótszy 
niż 10 lat do wybranych przypadków (uzupełnienie Multipleksu, na 
wniosek nadawcy). Obecnie prace nad projektem PKE są na końcowym 
etapie prac rządowych. Na początku 2021 roku należy się spodziewać 
wniesienia projektu ustawy do Sejmu i kontynuację ustawodawczych prac 
parlamentarnych. PIKE będzie pilnie obserwowała prowadzony proces, w 
miarę potrzeby składając dalsze stanowiska, uwagi do przepisów ustawy, 
a także biorąc udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich 
celem utrzymania w treści projektu wynegocjowanych wcześniej 
korzystnych zapisów i nie tylko. 

2. Współpraca z nadawcami 

   Istotną sferą działalności PIKE w 2020 roku były działania prowadzone 
celem eliminacji nadużyć nadawców telewizyjnych wobec operatorów. W 
tym zakresie PIKE odniosła wielki sukces- prowadzona korespondencja 
oraz odbyte liczne spotkania z UOKiK poskutkowały wszczęciem przez 
Prezesa UOKiK dwóch odrębnych postępowań w przedmiocie nadużyć 
nadawców. PIKE w ramach prowadzonych wyjaśnień podniosła, że 
działania nadawców (w szczególności pionowo zintegrowanej grupy 
Cyfrowego Polsatu) noszą znamiona nadużywania pozycji dominującej. 
Obecnie w UOKiK podejmowane są czynności w ramach postępowania 
wyjaśniającego. W nadchodzącym roku PIKE oczekuje podjęcia przez 
regulatora postępowania antymonopolowego w tym zakresie, a także 
niedopuszczenie do nałożenia na operatorów obowiązku dystrybucji ofert 
w opcji a’la carte.  

3. Nowe korzystne warunki współpracy z OSD 

   PIKE brała aktywny udział w konsultacjach decyzji regulatora 
określającej nowe warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury 
technicznej przedsiębiorców energetycznych (OSD). Izba kolejny raz 
może się pochwalić dużym sukcesem -projektowana decyzja uwzględnia 
bowiem postulaty PIKE dotyczące obniżenia należnych opłat o połowę, a 
także wprowadza część postulowanych udogodnień we współpracy z 
operatorami systemu dystrybucji energii. W połowie bieżącego miesiąca 
wydane zostały przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
postanowienia uzgadniające projekt decyzji, dlatego należy się 
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spodziewać, że na początku 2021 roku zostanie wydana przez Prezesa 
UKE ostateczna decyzja. Oznacza to, że w końcu zakończą się od dawna 
prowadzone negocjacje z UKE i URE dotyczące usprawnienia i 
zoptymalizowania współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych z 
OSD, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na czas i ponoszone koszty 
przyszłych inwestycji telekomunikacyjnych.  

4. Spory z OZZ 

   Od listopada 2018 roku PIKE monitoruje oraz bierze aktywny udział w 
postępowaniach wszczętych z urzędu wobec organizacji zbiorowego 
zarządzania w zakresie zmiany lub cofnięcia zezwolenia na zbiorowe 
zarządzanie prawami pokrewnymi. Celem PIKE jest doprowadzenie do 
cofnięcia OZZ zezwolenia w szczególności na polu reemisji oraz 
nadawania. Aktualnie postępowania są na końcowym etapie wydawania 
decyzji. Już w styczniu 2021 roku w wyniku skutecznych działań PIKE 
spodziewamy się wydania pierwszych korzystnych decyzji cofających 
zezwolenia w interesującym Izbę zakresie. PIKE cały czas uważnie śledzi, 
składa stanowiska, w razie potrzeby skarży istotne dla sprawy 
rozstrzygnięcia organu.  

5. Sukcesy z zakresu legislacji branżowej 

   PIKE bardzo aktywnie monitorowała wszelkie procesy legislacyjne 
mające wpływ na zakres praw i obowiązków podmiotów ze środowiska 
telekomunikacyjnego. Rok 2020 obfitował w wiele inicjatyw legislacyjnych 
podejmowanych z jednej strony przez organy Unii Europejskiej (prace nad 
Digital Services Act package, nowelizacja dyrektywy kosztowej, 
nowelizacja rozporządzenia ws. wysokości stawek FTR i MTR, 
nowelizacja GBER czy rozporządzenia ws. pomocy państwa), z drugiej 
przez krajowego ustawodawcę (prace obejmujące implementację unijnych 
przepisów EKŁE, AVMSD, czy własne, autorskie propozycje legislacyjne 
polskiego prawodawcy dot. podatku cyfrowego, utworzenia odrębnych 
sądów właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu własności 
intelektualnej, zmiany w Prawie budowlanym, Prawie geodezyjnym, tarcze 
antykryzysowe itp.). We wszystkich tych procesach Izba reprezentowała 
istotne interesy swoich członków, dbając, aby prawodawca nie obciążył 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych nadmiernymi i nieproporcjonalnymi 
obowiązkami, a projektowane nowe regulacje odpowiadały aktualnym 
potrzebom rynku i trendom, nie powtarzając błędów przeszłości. Z drugiej 
strony PIKE czyniło starania, aby udoskonalić obowiązujące przepisy 
prawne. W tym zakresie niewątpliwym sukcesem Izby jest 
przeprowadzenie szeregu działań w kierunku wyeliminowania wątpliwości 
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interpretacyjnych i doprecyzowania stanu prawnego w zakresie poboru 
podatku od nieruchomości przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Dzięki 
zmianom wprowadzonym w definicji „obiektu liniowego” w ustawie Prawo 
budowlane polegającym na dookreśleniu, że kable telekomunikacyjne 
podwieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią 
obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego, 
wyeliminowane zostało ryzyko niekorzystnych interpretacji organów 
podatkowych w zakresie kwalifikowania infrastruktury pod katem 
podlegania opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tym samym, 
zwiększona została przewidywalność skutków finansowych planowanych 
przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych inwestycji.  

 

*** 

Szanowni Państwo, 

w imieniu Władz Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz Polskiej 
Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL oraz 
swoim własnym, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
spokoju oraz wielu sukcesów w nadchodzącym Nowym 2021 Roku! 

 

                           Jerzy Straszewski 
 
 
Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 
 

 
 
                            Włodzimierz Zieliński 
 
                                       
  Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju  
                Komunikacji Elektronicznej PIKSEL 
 


