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Wnioski 

Przedstawiamy trzecie sprawozdanie Prezesa UKE dotyczące przestrzegania na polskim rynku 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 w zakresie dostępu do 
otwartego internetu1 w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.  

W mijającym roku przyjrzeliśmy się w jaki sposób dostawcy usług internetowych (ISP) prezentują 
abonentom informacje o jakości świadczonych usług, a w szczególności informacje o prędkościach 
i limitach oferowanych usług. Sprawdziliśmy także warunki świadczenia usług, a w szczególności 
stosowane środki zarządzania ruchem, a także usługi specjalistyczne i warunki ich świadczenia. 
Przeanalizowaliśmy skargi użytkowników końcowych w odniesieniu do praw  
i obowiązków wynikających z art. 3 oraz art. 4 ust. 1 Rozporządzenia. 

Prezentujemy działania UKE dotyczące tworzenia i udostępnienia certyfikowanego narzędzia 
monitorowana jakości oraz dane na temat jakości usługi dostępu do internetu w Polsce. 

Analiza sytuacji rynkowej pokazuje, że: 
 ISP wywiązują się z obowiązku publikacji informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 

Rozporządzenia, przede wszystkim poprzez zamieszczanie odpowiednich wzorców 
umownych, w szczególności regulaminów oraz cenników na odpowiednich podstronach 
witryn internetowych,  

 ISP świadczący usługi w sieciach ruchomych wyjaśniają, w jaki sposób limity ilości danych 
(limity pakietów danych) wpływają na korzystanie z różnych typów treści, aplikacji i usług,  
w szczególności poprzez wskazanie konsekwencji osiągnięcia określonego limitu, 

 większość ISP wskazuje, że najistotniejszymi parametrami jakościowymi – poza 
prędkością – mogącymi wpływać na usługę dostępu do internetu i korzystanie z treści, są: 
opóźnienie, zmienność opóźnienia oraz utrata pakietów, 

 większość ISP wskazuje takie same usługi specjalistyczne jak w poprzednich okresach 
sprawozdawczych; najczęściej wskazywanymi usługami były: VoIP, IPTV, transmisja 
danych, VPN oraz VoLTE; jedynymi nowymi usługami specjalistycznymi, które zostały 
wykazane w kwestionariuszu są: prywatny APN, NB-IoT oraz VPBX, 

 stwierdzony został jeden przypadek praktyki zarządzania ruchem niezgodny  
z zasadami neutralności sieci określonymi w Rozporządzeniu, 

 wyniki pomiarów jakości usług wskazują stały (względem poprzednich lat objętych 
monitoringiem) wzrost prędkości transmisji danych, świadczy o tym wzrost liczby 
pomiarów, których wyniki prędkości pobierania znajdują się w przedziałach powyżej 30 
Mb/s i powyżej 100 Mb/s. 

Od 1 grudnia 2018 r. Prezes UKE udostępnił użytkownikom końcowym korzystającym z internetu 
mechanizm kontroli jakości usług, który umożliwia dokonanie certyfikowanych pomiarów usług 
w sieciach stacjonarnych. Mechanizm jest bezpłatnie dostępny pod adresem 
www.pro.speedtest.pl.  

                                                         
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające 
środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi 
powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także 
rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii 

http://www.pro.speedtest.pl/
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1. Wykaz aktów prawnych i skrótów  

 Agenda Cyfrowa – Europejska Agenda Cyfrowa (EAC) to przyjęty przez Unię Europejską 
plan rozwoju sektora ICT do 2020 roku mający na celu upowszechnienie dostępu do sieci 
szerokopasmowej; 

 Certyfikowany mechanizm – system pomiarowy przeznaczony do pomiaru m.in. prędkości 
transmisji danych w obu kierunkach dla usługi dostępu do internetu świadczonej w 
stacjonarnych publicznych sieciach telekomunikacyjnych, system składa się m.in. z 
serwisu internetowego oraz natywnej aplikacji pomiarowej na komputery  
z systemem operacyjnym Windows (np. desktop, laptop);  

 Prawo telekomunikacyjne (Pt) – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954, z zm.); 

 Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120  
z dnia 25 listopada 2015 r. w części odnoszącej się do ustanawiania środków dotyczących 
dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie 
usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw 
użytkowników;  

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz., 1000 ze 
zm.); 

 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz., 847 ze 
zm.); 

 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (u.o.k.k)  - ustawa o ochronie konkurencji  
i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369); 

 Wytyczne BEREC – Wytyczne BEREC dotyczące wdrażania europejskich zasad neutralności 
sieci przez krajowych regulatorów (ang. BEREC Guidelines on the Implementation by 
National Regulators of European Net Neutrality Rules) () – BoR (16) 127; 

 ACL (ang. Access Control List) – lista kontroli dostępu, zestaw reguł filtrowania ruchu  
w sieci; 

 APN (ang. Access Point Name) - nazwa bądź adres bramy pomiędzy siecią komórkową 
operatora a zewnętrzną siecią komputerową, umożliwiającą m.in. routowanie pakietów 
między tymi sieciami; 

 BEREC (ang. Body of European Regulators for Electronic Communications) – Organ 
Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej; 

 IAS (ang. Internet Access Service) – usługa dostępu do internetu; 
 ICT (ang. Information and Communication Technologies) – pojęcie obejmujące 

technologie przetwarzania, gromadzenia i przesyłania informacji w formie elektronicznej; 
 IPTV (ang. Internet Protocol Television) - technika umożliwiająca przesyłanie sygnału 

telewizyjnego w sieciach szerokopasmowych opartych na protokole IP; 
 ISP (ang. Internet Service Provider) – dostawca usług internetowych;  
 NAT (ang. Network Address Translation) – technika przesyłania ruchu sieciowego poprzez 
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router, która wiąże się ze zmianą źródłowych lub docelowych adresów IP, zwykle również 
numerów portów TCP/UDP; 

 LTE lub 4G (ang. Long Term Evolution) – standard bezprzewodowego przesyłu danych 
bedący następcą systemów trzeciej generacji rozwijany przez konsorcjum 3GPP; 

 LTE Advanced (ang. Long Term Evolution Advanced) – technologia mobilna dostępu  
do internetu z prędkością do 300 Mb/s;  

 NB-IoT (ang. Narrowband Internet of Things) – standard technologii radiowej, 
pozwalający na implementację w rozległej sieci bezprzewodowej o niskim poborze energii 
i niskiej przepływności m.in. usług typu M2M (Machine to Machine);  

 PSTN (ang. Public Switched Telephone Network) – publiczna komutowana sieć 
telefoniczna; 

 Prezes UKE – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 
 Prezes UOKiK – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 
 QoS (ang. Quality of Service) – jakość usług; 
 TCP (ang. Transmission Control Protocol) – protokół sterowania transmisją;  
 UMTS lub 3G (ang. Universal Mobile Telecommunications System) – standard telefonii 

komórkowej trzeciej generacji; 
 VDSL (ang. Very High Speed DSL) – technologia xDSL umożliwiająca szybką transmisję 

danych przez dwużyłowy kabel miedziany; 
 VOD (ang. Video on Demand) – usługa zezwalająca na oglądanie nadawanego materiału 

filmowego lub słuchanie nadawanego nagrania dźwiękowego w wybranym przez kogoś 
czasie, późniejszym niż czas emisji; 

 VoLTE (ang. Voice over Long Term Evolution) – transmisja głosu za pośrednictwem 
technologii LTE; 

 VoWiFi (ang. Voice over WiFi) – technologia pozwalająca na przeprowadzanie rozmów 
audio poprzez bezprzewodowe sieci lokalne; 

 VPBX (ang. Virtual Private Branch Exchange) – wirtualna centrala abonencka, 
zapewniająca realizację połączeń głosowych za pośrednictwem sieci IP, jako rozwiązanie 
działające w chmurze. 

2. Wprowadzenie  

Art. 5 ust. 1 akapit 2 Rozporządzenia nakłada na Prezesa UKE jako na krajowy organu regulacyjny 
w zakresie rynku usług telekomunikacyjnych obowiązek publikacji corocznych sprawozdań 
dotyczących monitorowania sytuacji rynkowej w zakresie otwartego internetu i dokonanych  
w tym zakresie działań oraz przedkładania ich Komisji i BEREC. Rozporządzenie wprowadziło na 
obszarze Unii Europejskiej jednolite zasady równego dostępu do otwartego internetu oraz 
związane z tym prawa użytkowników końcowych i obowiązki dostawców usługi dostępu do 
internetu.  

W sprawozdaniu przedstawiamy informacje dotyczące: 

 parametrów jakości IAS dla użytkowników końcowych, publikacji informacji oraz skarg 
użytkowników końcowych w odniesieniu do praw i obowiązków określonych w art. 3 oraz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Protok%C3%B3%C5%82_sterowania_transmisj%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
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art. 4 ust. 1 Rozporządzenia, 
 monitorowania zarządzania ruchem, 
 monitorowania i oceny zasad świadczenia usług specjalistycznych i ich wpływu na ogólną 

jakość IAS,  
 działania mechanizmu monitorowania jakości IAS, 
 danych na temat jakości usługi dostępu do internetu. 

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. 

3. Organy regulacyjne  

Organem monitorującym i zapewniającym zgodność sytuacji rynkowej z art. 3 oraz z art. 4 
Rozporządzenia, a także wspierającym dostępność niedyskryminacyjnego dostępu do internetu  
z zachowaniem poziomów jakości, które odzwierciedlają postęp techniczny jest zgodnie  
z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia krajowy organ regulacyjny. W Polsce – zgodnie z art. 190 Pt – 
organem tym jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Dodatkowo część praktyk rynkowych - w szczególności dotyczących przekazów reklamowych 
związanych z usługami dostępu do internetu, stanowiących naruszenie przepisów Rozporządzenia 
w przypadku spełnienia przesłanek opisanych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów2 - może naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Zgodnie z u.o k.k. 
prowadzenie postępowań, w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 
należy do kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów. 

W przypadku, gdy stosowanie środków zarządzania ruchem wiąże się z przetwarzaniem danych 
osobowych, praktyki te mogą być przedmiotem analizy i oceny pod kątem zgodności zasad 
przetwarzania tych danych z przepisami. Organem odpowiedzialnym za te zagadnienia od 25 maja 
2018 r., w związku z wejściem w życie ustawy o ochronie danych osobowych, 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych3. 

4. Monitoring Rozporządzenia na podstawie art. 5 ust.2 
Rozporządzenia 

W ramach monitorowania przestrzegania obowiązków określonych w art. 3 i 4 Rozporządzenia, 
na podstawie art. 5 ust. 2 Rozporządzenia, Prezes UKE wezwał 27 ISP do przekazania odpowiedzi 
na pytania zawarte w opracowanym przez UKE kwestionariuszu, w zakresie dotyczącym: 

 stosowanych środków zarządzania ruchem; 

                                                         
2 Stosownie do art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazane jest stosowanie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie 
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności: naruszanie obowiązku udzielania konsumentom 
rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji; nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji.  

3 Art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
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 oceny zasad świadczenia usług specjalistycznych i ich wpływu na ogólną jakość usługi 
dostępu do internetu; 

 wymogów przejrzystości dotyczących ISP, jakości usług dostępu do internetu dla 
użytkowników końcowych oraz publikacji informacji zgodnie z Rozporządzeniem, 

 procedur rozpatrywania skarg. 

Prezes UKE skierował wezwanie o udzielenie odpowiedzi do następujących ISP:  
P4 sp. z o.o., Orange Polska S.A., Polkomtel sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Cyfrowy Polsat S.A., 
Inea S.A.,Multimedia Polska S.A., Netia S.A., Internetia sp.zo.o., Sileman sp. z o.o., Aero2 sp. z o.o., 
Toya sp. z o.o., UPC Polska sp. z o.o., Vectra S.A., Virgin Mobile Polska sp. z o.o., Asta-Net S.A., FM 
Group Mobile sp. z o.o., Klucz Telekomunikacja sp. z o.o., Marcina Sebastiana Ziółek 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MATCOM Marcin Sebastian Ziółek, Michała 
Szczygłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Spidernet Szczygłowski Michał, 
Supermedia sp.z o.o., Zicom Next sp. z o.o., East and West sp. z o.o.,Fiberlink sp. z o.o., TIMPLUS 
B.Dudek R.Walentowski spółka jawna oraz Satpol sp. z o.o. oraz Starnet Telecom sp. z o.o.  

Wszyscy wezwani ISP udzielili odpowiedzieli na kwestionariusz Prezesa UKE. 

Kryterium doboru ISP, do których Prezes UKE zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na wskazane  
w kwestionariuszu pytania, wynikało z procentowego pokrycia usługami pod względem liczby 
użytkowników oraz obszaru świadczenia usług w Polsce.  

Wybrani ISP świadczą usługi dla około 70% użytkowników internetu w sieci stacjonarnej oraz dla 
niemal 100% użytkowników internetu w sieci ruchomej.  

4.1. Środki zarządzania ruchem  

Prezes UKE badał czy środki zarządzania ruchem stosowane przez ISP są zgodne z wymaganiami 
określonymi w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia.  

ISP nie mogą stosować środków zarządzania ruchem wykraczających poza środki odpowiednie 
(ang. reasonable), określone w art. 3 ust. 3 akapit 2 Rozporządzenia, w szczególności nie mogą 
blokować, spowalniać, zmieniać, ograniczać, pogarszać jakości, faworyzować określonych treści, 
aplikacji lub usług lub szczególnych ich kategorii, ani też ingerować w nie, za wyjątkiem 
przypadków określonych w art. 3 ust. 3 akapit 3 lit a-c Rozporządzenia. 

Analizy informacji otrzymanych w bieżącym roku od 27 ISP, nie ujawniła praktyk zarządzania ruchem 
naruszających zasady neutralności sieci, określonych w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia.   

Z przekazanych informacji wynika, że ISP stosują środki zarządzania ruchem dopuszczone  
w wyjątkowych sytuacjach określonych art. 3 ust. 3 lit. a-c Rozporządzenia.  

Do praktyk tych należą: 

 blokowanie ruchu z uwagi na obowiązki wynikające z przepisu art. 15f ust. 5 ustawy  
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 4 (lit. a); 

                                                         
4Art.15f ust. 5 ustawy o grach hazardowych- Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do 
sieci Internet jest obowiązany do: 1) nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych 
wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez ich usunięcie z systemów 
teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych 
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 zarządzanie ruchem wykonywane w celu utrzymania integralności, bezpieczeństwa sieci  
i usług świadczonych za pośrednictwem tych sieci oraz urządzeń końcowych użytkowników 
końcowych (lit. b); 

 zarządzanie ruchem w celu zapobiegania przeciążeniom sieci (lit. c).  

W celu utrzymania integralności i bezpieczeństwa sieci, usług oraz urządzeń końcowych 
użytkowników końcowych, ISP wykorzystują mechanizmy umożliwiające identyfikowanie  
i reagowanie na pojawiające się zagrożenia m.in. rozwiązania antyspamowe, systemy 
zabezpieczeń takie jak: firewall, ACL, IDS/IPS, skrypty analizujące i ograniczające wolumen 
niepożądanego ruchu przychodzącego z internetu, mechanizmy kontroli dostępu, rozwiązania 
typu: sinkhole, blackhole, honeypot. Ww. środki zarządzania ruchem działają w sieci w tle  
w sposób ciągły, ale stają się aktywne tylko w sytuacjach wykrycia konkretnego zagrożenia 
bezpieczeństwa. Siedmiu ISP poinformowało o stosowaniu praktyki blokowania portów TCP/UDP. 
Dla ruchu przychodzącego z sieci internet blokowane są porty: 67, 123, 22(tcp), 23 (tcp), 80 (tcp), 
443(tcp), 8080 (tcp), 9494(tcp), 35300 (tcp), 135, 139, 445 oraz inne uznawane za niebezpieczne, 
których lista aktualizowana jest w oparciu o portale eksperckie. Z wyjaśnień ISP wynika także, że 
stosowanie mechanizmu NAT wpływa na ograniczenie dostępności portów TCP/UDP otwartych  
w ramach aktywnej sesji. Jeden ISP podał, że blokuje porty UDP. Blokowane są także porty 
wykorzystywane do zarządzania siecią i urządzeniami do obsługi głosu. Dwóch ISP podało, że 
blokuje wszystkie porty dla ruchu przychodzącego z sieci internet. Jeden z nich wyjaśnił, że wyjątki 
stanowią porty otwarte dla usług posiadających odpowiednie certyfikaty, umożliwiające 
bezpieczną komunikację pomiędzy urządzeniem końcowym ISP. W przypadku portu 25 (tcp) 
blokowany jest ruch wychodzący. Blokada tego portu wykonywana jest w związku z rozsyłaniem 
przez użytkowników końcowych niezamówionych informacji (SPAM).  
Z przeprowadzonej analizy wynika również, że praktyką mogącą negatywnie oddziaływać na 
możliwości korzystania przez użytkowników końcowych z ich prawa dostępu do nieograniczonego 
internetu jest stosowanie mechanizmu NAT. O stosowaniu NAT w swoich sieciach poinformowało 
dwóch ISP.  

W okresie objętym Sprawozdaniem Prezes UKE zakończył prowadzenie czynności wyjaśniających 
dotyczących stosowania praktyki priorytetyzacji, w stanach przeciążenia sieci, ruchu 
generowanego przez użytkowników końcowych, biznesowych usług dostępu do internetu nad 
pozostałym ruchem internetowym. Praktyka wykonywana była przez dostawcę usługi 
stacjonarnego dostępu do internetu. Ze względu na to, że środek zarządzania ruchem nie opierał 
się na jednakowym traktowaniu równoważnych rodzajów transferu danych (a stosowany był ze 
względu na usługę świadczoną klientom biznesowym i indywidualnym, ustalono, że stanowi on 
naruszenie przepisu art. 3 ust. 3 Rozporządzenia. ISP został poinformowany o występującej 

                                                         
na adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do Rejestru; 2) nieodpłatnego przekierowania 
połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej 
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierającej komunikat, skierowany do 
odbiorców usługi dostępu do Internetu obejmujący w szczególności informacje o lokalizacji Rejestru, wpisaniu 
szukanej nazwy domeny internetowej do tego Rejestru, listę podmiotów legalnie oferujących gry hazardowe na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także powiadomienie o grożącej odpowiedzialności karno-skarbowej 
uczestnika gier urządzanych wbrew przepisom ustawy; 3) nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron 
internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z Rejestru, nie później niż w ciągu 48 godzin od 
wykreślenia nazwy domeny internetowej z Rejestru. 
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niezgodności i zobowiązany do przekazania Prezesowi UKE informacji o podjętych w tym zakresie 
działaniach. ISP poinformował o zaprzestaniu stosowania ww. praktyki. 

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Prezes UKE przeprowadził dwa postępowania 
administracyjne dotyczące niewypełniania przez ISP w 2017 r. obowiązków określonych w art. 3 
ust. 3 Rozporządzenia. ISP stosowali praktyki polegające na blokowaniu/ograniczaniu 
użytkownikom końcowym dostępu do treści znajdujących się na stronie internetowej 
 www.bet-at-home.com, przed wejściem w życie przepisu art. 15f ust. 5 ustawy z 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych. W obu przypadkach Prezes UKE wydał decyzje administracyjne 
odstępujące od nałożenia kary, o której mowa w art. 209 ust. 1 pkt 29a Pt, ze względu na znikomą 
wagę naruszenia. ISP pouczeni zostali o ciążących na nich obowiązkach, wynikających z przepisu 
art. 3 ust. 3 Rozporządzenia. Opis postępowań administracyjnych prowadzonych w ww. sprawach 
znajduje się na str. 23 w punkcie 5.2 Postępowania o nałożenie kary. 

4.2. Usługi specjalistyczne  

Wykonywane przez Prezesa UKE monitorowanie zgodności stosowanych praktyk i świadczonych 
usług z przepisami art. 3 i 4 Rozporządzenia obejmuje ocenę warunków świadczenia usług 
specjalistycznych. 

Przeprowadzone na podstawie kwestionariusza UKE badanie miało na celu ustalenie czy: 

1) wykazane usługi specjalistyczne spełniają wymogi swobodnego ich oferowania zgodnie 
z art. 3 ust. 5 akapit 1 Rozporządzenia tj. w szczególności czy: 

 są usługami innymi niż usługi IAS, 
 są zoptymalizowane dla konkretnych treści, aplikacji lub usług, bądź ich kombinacji, 
 optymalizacja jest obiektywnie niezbędna w celu spełnienia wymagań dla określonego 

poziomu jakości; 

2) warunki ustanawiania oraz świadczenia usług specjalistycznych są zgodne z art. 3 ust. 5 
akapit 2 Rozporządzenia tj.: 

 przepustowość sieci jest wystarczająca do świadczenia usługi specjalistycznej oprócz 
jakiejkolwiek świadczonej usługi dostępu do internetu, 

 usługi specjalistyczne nie mogą być wykorzystywane, ani nie są oferowane jako 
substytut usługi dostępu do internetu, 

 usługi specjalistyczne nie ograniczają dostępności lub nie powodują uszczerbku dla 
ogólnej jakości usługi dostępu do internetu dla użytkowników końcowych; 

3) usługa specjalistyczna nie jest wykorzystywana do obchodzenia przepisów dotyczących 
środków zarządzania ruchem, jakie mają zastosowanie do usługi dostępu do internetu. 

 

Poniżej zaprezentowano informacje i wnioski z przeprowadzonego badania: 

1) 12 ISP potwierdziło fakt świadczenia w swojej sieci następujących usług specjalistycznych:  

 VoIP (8 ISP), IPTV (8 ISP), transmisja danych (2 ISP), VPN (3 ISP), VoLTE (2 ISP), 
telemetria (1 ISP), MMS (1 ISP), VoWiFi (1 ISP), prywatny APN (1 ISP), NB-IoT (1 ISP), 
VPBX (1 ISP), VOD (1 ISP); 

http://www.bet-at-home.com/
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2) 5 ISP wskazało również, że pośredniczy w oferowaniu następujących usług 
specjalistycznych w imieniu i na rzecz innego podmiotu:  

 VPN (2 IPS), IPTV (1 ISP), VOD (1 ISP), IPTV+VOD (1 ISP), telewizja światłowodowa 
(1 ISP) oraz transmisja danych (2 ISP). 

Zdecydowanie najczęściej wskazywanymi usługami specjalistycznymi przez ISP były: telefonia 
VoIP, telewizja IPTV oraz VPN. 

O ile Wytyczne BEREC w pkt 113 wskazują, że linearne usługi transmisji telewizyjnej IPTV, obok 
usługi VoLTE, są typowym przykładem usługi specjalistycznej (o ile spełnia ona wymagania 
Rozporządzenia, w szczególności art. 3 ust. 5 akapit 1), to usługa VoIP nie jest wymieniona 
w Wytycznych BEREC w tym kontekście. ISP, wskazujący na VoIP jako usługę specjalistyczną, 
podnoszą, że nie może być ona świadczona w ramach IAS m.in. z powodu zagrożenia degradacją 
tej usługi w warunkach wysycenia łącza. Ważną kwestią jest natomiast podnoszona przez ISP 
konieczność zapewnienia dla VoIP jakości porównywalnej z jakością usług głosowych w sieci PSTN. 
Przy czym wydaje się, że nie chodzi tutaj o optymalizację przepływności kanału cyfrowego dla tej 
usługi, gdzie wymagania te nie są duże i możliwe są do spełnienia w ramach IAS, a bardziej  
o optymalizację dotyczącą takich parametrów jak opóźnienie i wahanie opóźnienia, które 
w sieciach IP mogą podlegać dużym zmianom, obiektywnie wpływającym na jakość usługi. Dla 
usługi VoIP, w celu zapewnienia optymalizacji, ISP stosują przede wszystkim separację w warstwie 
łącza danych (L2) z wykorzystaniem techniki VLAN. Jeden ISP wskazał, że stosuje separację ruchu 
na najniższym poziomie sieci tj. w warstwie fizycznej (L1) poprzez wydzielenie dla usługi 
oddzielnego portu fizycznego na urządzeniu końcowym.  

Większość ISP wskazało, że nie wykorzystuje usługi specjalistycznej do świadczenia IAS. 
W przypadku usługi VPN dla biznesu, usługa IAS jest wykazana jako opcja dodatkowa. ISP 
informuje, że parametry tego dostępu nie różnią się od parametrów dostępu oferowanego  
na warunkach ogólnych. Należy przy tym wskazać, że zgodnie z pkt. 115 Wytycznych BEREC  
w zakresie w jakim usługi korporacyjne takie jak VPN zapewniają również dostęp do internetu, 
świadczenie takiego dostępu powinno pozostawać w zgodzie z art. 3 ust. 1-4.  

Wątpliwości Prezesa UKE budzą natomiast następujące informacje: 

 wskazanie przez jednego ISP, że w niektórych przypadkach dostęp do internetu 
świadczony na warunkach ogólnych jest podkładem pod usługę specjalistyczną, 

 wskazanie usługi MMS jako usługi specjalistycznej. 

Dostęp do internetu możliwy jest również w przypadku usługi Prywatny APN oraz IP VPN. Prezes 
UKE będzie badał oferty ISP pod kątem warunków oferowania tego dostępu i ewentualnego jego 
różnicowania ze względu na przeznaczenie tj. kategorię użytkownika docelowego (rynek 
biznesowy i rynek klienta masowego). 

Większość ISP wskazało takie same usługi specjalistyczne jak w poprzednich okresach 
sprawozdawczych. Jedynymi nowymi usługami specjalistycznymi, które zostały wykazane 
w kwestionariuszu są: Prywatny APN, NB-IoT oraz VPBX. 

W zakresie oceny wpływu świadczenia usługi specjalistycznej na IAS, ISP podają następujące 
metody: 

 kontrola przepustowości łącz oraz analiza jakości dostępu, 
 ustalenie górnego limitu wysycenia pasma w sieci przy świadczeniu usług 

specjalistycznych, 
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 zapobieganie wysyceniom oraz prowadzenie monitoringu danego obszaru sieci, 
 monitoring straty pakietów na interfejsach sieciowych, 
 prowadzenie wywiadu technicznego w trakcie którego określa się możliwości techniczne 

świadczenia usługi z poszanowaniem Fair Usage Policy. 

Część ISP stwierdziła, że nie oceniała wpływu usług specjalistycznych na IAS ze względu na 
znikomy stopień wykorzystania ich zasobów sieciowych przez usługę specjalistyczną lub też ze 
względu na sposób separacji ruchu dla IAS i usług specjalistycznych (na różnych poziomach sieci). 

Wśród działań zapobiegawczych stosowanych przez ISP wyróżnić można: 

 budowę sieci szkieletowej z nadmiarem pozwalającym na pokrycie zapotrzebowania na 
pasmo, 

 rozbudowę infrastruktury mającą na celu zwiększenie pojemności sieci przy przekroczeniu 
określonych poziomów zajętości pasma np. 80%, 

 podział obszaru na mniejsze obszary, aby zmniejszyć utylizację linków dostępowych. 

Weryfikacja informacji przekazanych w kwestionariuszu, które dotyczą ewentualnego 
negatywnego wpływu świadczenia usług specjalistycznych na poziom jakości IAS jest utrudniona, 
w związku z brakiem odpowiednich narzędzi pomiarowych 

4.3. Przejrzystość umów  

ISP są zobowiązani, na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a-e Rozporządzenia, do zapewnienia jasnego 
i zrozumiałego wyjaśnienia w umowie: 

 w jaki sposób środki zarządzania ruchem stosowane przez dostawcę mogłyby wpłynąć na 
jakość usług dostępu do internetu, prywatność użytkowników końcowych i ochronę ich 
danych osobowych. 

 w jaki sposób limity ilości danych, prędkość oraz inne parametry jakości usług mogą  
w praktyce wpłynąć na usługę dostępu do internetu, a w szczególności na korzystanie  
z treści, aplikacji i usług; 

 w jaki sposób którekolwiek usługi specjalistyczne5, z których korzysta użytkownik końcowy 
mogłyby w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do internetu świadczone na rzecz tego 
użytkownika końcowego; 

 minimalnych, zwykle dostępnych, maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania  

i wysyłania danych w ramach usług dostępu do internetu w przypadku sieci stacjonarnych,  
lub dotyczące szacunkowych maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania 
danych w ramach usług dostępu do internetu w przypadku sieci ruchomych oraz tego, w jaki 
sposób znaczne odstępstwa od odpowiednich deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania 
danych mogłyby wpływać na korzystanie przez użytkowników końcowych z praw do otwartego 
internetu6jakie środki ochrony prawnej przysługują konsumentowi zgodnie z prawem krajowym  
w przypadku jakichkolwiek stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy 
faktycznym wykonaniem usługi dostępu do internetu pod względem prędkości lub innych 

                                                         
5 O których mowa w art. 3 ust. 5 Rozporządzenia. 
6 Określonych w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia. 
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parametrów jakości usługi a jej wykonaniem. Wszystkie ww. informacje i wyjaśnienia muszą 
zostać zawarte w umowie oraz opublikowane. 

Prezes UKE w poprzednim okresie sprawozdawczym zweryfikował przejrzystość regulaminów, 
cenników oraz innych stosowanych wzorców umownych pod względem zawarcia postanowień 
odnoszących się do jakości usługi dostępu do internetu7. Wywiązywanie się z obowiązków 
informacyjnych na temat jakości usługi dostępu do internetu przez dostawców jest każdorazowo 
analizowane w przypadku otrzymania sygnałów od użytkowników końcowych. 

Prezes UKE w 2019 r. przeanalizował, w jaki sposób ISP wyjaśniają jak limity danych, prędkości 
oraz inne parametry jakościowe mogą w praktyce wpłynąć na usługę dostępu do internetu,  
a w szczególności na korzystanie z treści, aplikacji i usług. 

Weryfikowani przez Prezesa UKE ISP wskazują w umowach z klientami informację i wyjaśniają jak 
limity danych, prędkości oraz inne parametry jakościowe mogą w praktyce wpłynąć na usługę 
dostępu do internetu, a w szczególności na korzystanie z treści, aplikacji i usług 

Jeden z dostawców wskazał, że jest w trakcie wdrożeń odpowiednich postanowień umownych  
w tym zakresie.ISP świadczący usługi w sieciach ruchomych wyjaśniają, w jaki sposób limity ilości 
danych (limity pakietów danych) wpływają na korzystanie z różnych typów treści, aplikacji i usług,  
w szczególności poprzez wskazanie konsekwencji osiągnięcia określonego limitu. Taka sytuacja 
może wiązać się z: blokowaniem usługi dostępu do internetu, istotnemu ograniczeniu 
maksymalnej prędkości łącza (nałożenia przez dostawcę tzw. lejka, mogącego utrudniać lub 
uniemożliwiać dostęp do określonych treści) lub naliczeniu dodatkowych opłat. 

Część ISP zawiera w umowach ogólną informację o tym, w jaki sposób dostęp do przykładowego 
rodzaj treści, usług lub aplikacji (np. pobieranie pliku wideo w rozdzielczości 480p, 720p lub plików 
w formacie mp3) zużywa transfer danych w ramach dostępnego limitu, przy zakładanej prędkości 
łącza.  

Poza limitem ilości danych, istotne w kontekście dostępu do treści są parametry jakościowe. 
Większość ISP wskazuje, że najistotniejszymi parametrami jakościowymi – poza prędkością – 
mogącymi wpływać na usługę dostępu do internetu, są przede wszystkim: opóźnienie, zmienność 
opóźnienia oraz utrata pakietów8.  

Blisko połowa przedsiębiorców wskazuje rekomendowane minimalne wartości parametrów 
prędkości dla poszczególnych kategorii treści. Niektórzy dostawcy wskazują również górną granicę 
wartości parametru opóźnienia pakietów. Rekomendowane przez dostawców wartości prędkości 
dla jednego urządzenia końcowego użytkownika końcowego (np. komputera, telewizora, 
smartphonu, tabletu) wynoszą: 

 64 kb/s pobierania oraz wysyłania, opóźnienie do 150 ms dla korzystania z VoIP,  
 1 Mb/s pobierania, opóźnienie do 200 ms dla przeglądanie stron www, 
 2 Mb/s pobierania, opóźnienie do 200 ms dla oglądanie wideo w jakości SD, 
 6 Mb/s pobierania i opóźnienie do 200 ms dla oglądanie wideo w jakości HD, 
 18 Mb/s pobierania i opóźnienie do 200 ms dla oglądania wideo w jakości 4K, 

                                                         
7 Sprawozdanie dotyczące monitorowania wdrożenia regulacji Rozporządzenia 2015/2120 w zakresie otwartego 
internetu w Polsce, UKE 2018, s. 14 
https://www.uke.gov.pl/download/gfx/uke/pl/defaultaktualnosci/36/90/1/sprawozdanie_nn__27.pdf. 
8 Definicja oraz metoda pomiaru parametrów opóźnienia, zmienności opóźnia oraz utraty pakietów jest zawarta 
w Rekomendacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego – ITU-T Y.2617. 

https://www.uke.gov.pl/download/gfx/uke/pl/defaultaktualnosci/36/90/1/sprawozdanie_nn__27.pdf
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 5 Mb/s pobierania oraz wysyłania i opóźnienie do 150 ms dla rozmów HD, 
 2 Mb/s pobierania oraz 1,5 Mb/s wysyłania i opóźnienie do 30 ms dla korzystania z gier 

sieciowych czasu rzeczywistego, 
 1 Mb/s pobierania oraz wysyłania i opóźnienie do 200 ms do korzystania z gier sieciowych 

innych niż czasu rzeczywistego. 

Niektórzy dostawcy wskazują także czas pobierania plików o określonych objętościach (np. 100, 
500 megabajtów) dla usług o różnych prędkościach. 

Część dostawców wyjaśnia wpływ parametrów jakościowych z perspektywy doświadczenie 
użytkownika końcowego w korzystaniu z konkretnych typów treści, usług i aplikacji. Zgodnie  
z informacjami pogorszenie parametrów jakościowych takich jak prędkość, opóźnienie czy 
wahanie opóźnienia może powodować zacięcia i przerwy w grach on-line, przerywanie 
i opóźnienia głosu w komunikacji, czy przerywanie odtwarzania treści wideo. Przejawem spadku 
parametrów jakościowych usługi może być obniżenie szybkości wczytywania stron www, 
pogorszenie jakości obrazu lub dźwięku dla transmisji wideo oraz rozmów telefonicznych 
w technologii VoIP. 

Dwóch ISP ustanowiło czterostopniową skalę9 określającą jak istotne są poszczególne parametry 
usługi: ilość danych, przepływność do sieci i z sieci, opóźnienie do sieci i z sieci, zmienność 
opóźnienia (jitter) oraz utrata pakietów, wpływają na 10, wyszczególnionych przez dostawcę, 
rodzajów treści, usług i aplikacji: 

 pocztę i grupy dyskusyjne,  
 www (http i https),  
 VoD, video streaming, IPTV, 
 AoD, Audio streaming,  
 czaty i komunikatory tekstowe,  
 Peer to Peer,  
 telefonię VoIP,  
 wideokonferencje,  
 gry interaktywne,  
 przesyłanie plików FTP. 

Na rynku funkcjonują również wyjaśnienia opisujące z jakich usług może korzystać użytkownik 
końcowy we wskazanym przedziale prędkości usługi (np. ISP podaje informację, że prędkość 
pobierania danych 1–2 Mb/s pozwala na korzystanie z większości aplikacji i serwisów, w tym np. 
oglądanie wideo w średniej jakości, ale nie na dostęp do materiałów wideo w wysokiej jakości czy 
treści nadawanych na żywo). Kilku dostawców poprzestaje na przekazaniu użytkownikom 
końcowym ogólnych informacji o wpływie różnych czynników na jakość świadczonej usługi 
dostępu do internetu, wskazując, że dokładne informacje na temat wymaganych wartości 
parametrów podawane są przez dostawcę danych treści. 

                                                         
9 ***bardzo istotny parametr, ** istotny, * pomijalny, - nieistotny. 
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4.4. Publikacja informacji 

ISP wywiązują się z obowiązku publikacji informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 
Rozporządzenia poprzez zamieszczanie odpowiednich wzorców umownych, w szczególności 
regulaminów oraz cenników na odpowiednich podstronach witryn internetowych, w szczególności 
w zakładkach „Dokumenty”, „Do pobrania” lub na podstronach przeznaczonym poszczególnym 
ofertom. Dostęp do opublikowanych wzorców, w zależności od dostawcy, wymaga użycia od 
dwóch do pięciu odesłań (kliknięć) strony.  

Część ISP dodatkowo publikuje również informacje wykraczające poza wzorce umowne. 
Przedsiębiorcy zawierają informacje i wyjaśnienia istotne z perspektywy użytkownika końcowego 
również w zakładkach: „Pomoc”, „FAQ”, „Instrukcje”, „Aktualności”, „Neutralność sieci”. 

4.5. Jakość usługi dostępu do internetu 

Prezes UKE podejmuje działania w obszarze monitorowania jakości usług. Poniżej zostały 
przedstawione dane o jakości IAS w zakresie prędkości pobierania (download) i wysyłania 
(upload) danych oraz opóźnienia pakietów (ping). Aby przedstawić aktualną sytuację rynkową 
analizowane dane pochodzą z kwietnia 2019 roku oraz w celu obserwacji trendu zachodzących 
zmian na przestrzeni czterech lat odniesiono je do danych z kwietnia 2018, 2017 i 2016 roku. 
Dane te zostały zebrane na podstawie pomiarów wykonanych ogólnodostępnymi i popularnymi 
w Polsce aplikacjami pomiarowymi oferowanymi przez V-SPEED sp. z o.o:  

 aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem www.speedtest.pl. 
Wyniki dotyczą wszystkich technologii dostępowych w sieciach stacjonarnych i ruchomych 
(w kwietniu 2018 roku wykonano około 1,7 mln testów,  
a w kwietniu 2019 roku wykonano około 2,0 mln testów); 

 aplikacja Internet Speed Test dostępna na urządzenia mobilne; wyniki dotyczą wszystkich 
technologii dostępowych w sieciach ruchomych (w kwietniu 2018 roku wykonano około 
250 tys., a w kwietniu 2019 roku wykonano około 530 tys. testów). 

Duża liczba pomiarów pozwala na sformułowanie wniosków o charakterze ogólnym, zwłaszcza  
w kontekście trendu zmian. Należy mieć na uwadze, że pomiary były przeprowadzane 
samodzielnie przez użytkowników końcowych tj. użytkowników internetu i są obarczone 
wpływem ich urządzeń końcowych, ograniczeń planów taryfowych, wykorzystania w sieciach 
domowych technologii Wi-Fi, ilości równocześnie aktywnych urządzeń, warunkami propagacji fal 
radiowych itp. W ten sposób pozyskane dane pozwalają poznać odczuwalną jakość usługi z jakiej 
korzystają użytkownicy końcowi, a w mniejszym stopniu wskazują na techniczne możliwości 
dostarczania usług przez ISP. 
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Wykres 1  
Średnia prędkość pobierania z aplikacji przeglądarkowej - wszyscy dostawcy 

 

Źródło: UKE 

Przez ostatnie cztery lata rośnie średnia prędkość pobierania danych.  

 

 

Wykres 2  
Średnia prędkość wysyłania z aplikacji przeglądarkowej – wszyscy dostawcy 

 

Źródło: UKE 

Widać wyraźny wzrost średniej prędkości wysyłania danych. 
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Wykres 3  
Średnie opóźnienie dla pomiarów z aplikacji przeglądarkowej – wszyscy dostawcy 

 
 

Źródło: UKE 
Średnie wartości opóźnienia utrzymują się na podobnym poziomie. 

 

 

Wykres 4  
Średnia prędkość pobierania z aplikacji mobilnej - wszyscy dostawcy mobilni 

 
Źródło: UKE 

Rośnie średnia prędkości pobierania danych. 
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Wykres 5  
Średnia prędkość wysyłania z aplikacji mobilnej - wszyscy dostawcy mobilni 

 
Źródło: UKE 

Rośnie średnia prędkość wysyłania danych. 

 

 

 

Wykres 6  
Średnie opóźnienie dla pomiarów z aplikacji mobilnej - wszyscy dostawcy mobilni 

 
Źródło: UKE 

Średnie opóźnienie oscyluje około 46 ms. W przypadku samego LTE wynosi około 41 ms.  
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Wykres 7  
Rozkład liczby pomiarów prędkości pobierania w przedziałach – wszyscy dostawcy (%) 

 

Źródło: UKE 

W przypadku pomiarów realizowanych za pośrednictwem przeglądarki w kierunku do 
użytkownika uzyskane wyniki świadczą o tym, że na przestrzeni czterech lat nastąpił wyraźny 
wzrost udziału prędkości w kierunku do użytkownika (download) z zakresu 30-100 Mb/s oraz  
z zakresu powyżej 100Mb/s. Ten kierunek zmian jest zgodny ze wzrostem udziału technologii 
światłowodowych w sieciach stacjonarnych. 
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Wykres 8  
Rozkład liczby pomiarów prędkości pobierania w przedziałach– wszyscy dostawcy mobilni (%) 

 
Źródło: UKE 

Podobne tendencje odnotowano w przypadku pomiarów realizowanych za pomocą aplikacji  
w sieciach mobilnych. Ten kierunek zmian jest zgodny ze wzrostem udziału technologii LTE 
w sieciach ruchomych. Jest to pozytywny sygnał w kontekście realizacji w Polsce Agendy 
Cyfrowej 202010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
10 Agenda Cyfrowa 2020 zakłada, że Europie potrzebny jest szeroko dostępny i konkurencyjny cenowo szybki i bardzo szybki dostęp do 
internetu. Program ten ma zagwarantować wszystkim Europejczykom dostęp do szerokopasmowego Internetu do 2020 r. o przepustowości 
przekraczającej 30 Mb/s i przynajmniej połowie europejskich gospodarstw domowych dostęp do połączeń o przepustowości przekraczającej 
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Mapa 1 
Średnia prędkość pobierania i zmiana r/r z aplikacji przeglądarkowej dla dostawców stacjonarnych 
Wynik: download [Mb/s] dostawcy: dostawcy razem 
 
 
 

 

Źródło: UKE 

Średnie wartości prędkości pobierania danych (download) w sieciach stacjonarnych na terenie 
całego kraju są zbliżone. W kwietniu br. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego we 
wszystkich województwach odnotowano wzrost średniej prędkości w kierunku pobierania danych 
(8-28%). Największy przyrost średniej prędkości pobierania danych został osiągnięty w 
województwie podkarpackim. Podobną tendencję stwierdzono we wszystkich województwach 
odnośnie średniej prędkości w kierunku wysyłania danych(8-23%). Ponadto w większości 
województw odnotowano nieznaczny spadek średniej wartości opóźnienia strumieni danych (2-
11%) z wyjątkiem województwa pomorskiego, dolnośląskiego  
i świętokrzyskiego. 
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Mapa 2 
Średnia prędkość pobierania i zmiana r/r z aplikacji mobilnej 
Wynik: download [Mb/s] dostawcy: dostawcy razem 

 

 

Źródło: UKE 

Średnie wartości prędkości pobierania danych w sieciach ruchomych na terenie całego kraju 
są zbliżone. W stosunku do kwietnia 2018 roku w prawie wszystkich województwach odnotowano 
znaczący wzrost średniej prędkości w kierunku pobierania danych od 8,3% do 23%. Największy 
przyrost średniej prędkości pobierania został osiągnięty w województwie wielkopolskim. Dla 
kierunku wysyłania te przyrosty prędkości są mniej wyraźne i wynoszą od 0,4% do 17,4% 
z wyjątkiem województw: kujawsko-pomorskiego (-1,1%) i podlaskiego (-7,1%). W większości 
województw stwierdzono spadek średniej wartości opóźnienia strumieni danych od -16,3% do -
3,9%, z wyjątkiem województw: pomorskiego (+4,4%) i kujawsko-pomorskiego (+4,4%), gdzie 
odnotowano wzrost średniej wartości opóźnienia strumieni danych.  

W kwietniu 2019 roku udział pomiarów wykonanych w technologii LTE wyniosł 84% z wszystkich 
pomiarów wykonanych w sieciach ruchomych przy pomocy aplikacji mobilnej. W kwietniu 2018 
roku udział ten wynosił 74%, w kwietniu 2017 roku 69%, a w kwietniu 2016 wynosił 56 %. Może to 
świadczyć o wzroście wykorzystania technologii LTE do transmisji danych w sieciach ruchomych, 
co przekłada się bezpośrednio na wzrost jakości usług. 
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5. Działania Prezesa UKE  

5.1. Skargi użytkowników końcowych 

Przedmiotem skarg związanych z prawem do otwartego internetu kierowanych do Prezesa UKE 
była przede wszystkim jakość świadczonych usług dostępu do internetu. Użytkownicy końcowi 
przekazywali informacje o zaniżonych - względem treści umowy - prędkościach usług, a także 
skarżyli się na wysokie wartości opóźnienia i utraty pakietów. Skargi te stanowiły około 3% 
wszystkich skarg złożonych do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w okresie od 1 maja 2018 r.  
do 30 kwietnia 2019 r. Ponad 2/3 skarg związanych z jakością dotyczyło usług świadczonych  
w sieciach ruchomych. Pozostałe odnosiły się do usług świadczonych w sieciach stacjonarnych. 

Jedynie kilkanaście skarg dotyczyło innych zagadnień objętych przepisami Rozporządzenia. Wśród 
nich można wyróżnić te, dotyczące: 

 transparentności umów w zakresie jakości usługi, w szczególności: nieokreślenie 
parametrów prędkości przez dostawcę; niezrozumiałe lub niepełne wyjaśnienie 
użytkownikowi końcowemu wpływu usługi linearnej IPTV na usługę dostępu do internetu, 

 blokowania portów uniemożliwiającym korzystanie z innej usługi, 

 blokowania dostępu do zagranicznych stron internetowych, 

 dyskryminacji ruchu przez wzgląd na odbiorcę treści. 

Podobna prawidłowość dostrzegalna jest w informacjach dotyczących reklamacji kierowanych 
przez abonentów do ISP, w sprawie usługi dostępu do internetu. Z informacji przekazanych przez 
ISP Prezesowi UKE wynika, że reklamacje związane z uprawnieniem do otwartego internetu, 
kierowane przez użytkowników końcowych do dostawców w okresie do 1 maja 2018 roku do 15 
kwietnia 2019 roku dotyczyły przede wszystkim jakości świadczonych usług – zaniżonej prędkości 
usług, zrywania połączeń oraz przerw w dostępie do usługi. ISP zidentyfikowali pojedyncze skargi 
związane z innymi aspektami prawa do otwartego internetu. Dotyczyły one podejrzenia 
blokowania dostępu do treści, usług lub aplikacji oraz dyskryminowanie lub faworyzowanie ruchu 
przez wzgląd na rodzaj treści lub odbiorcę. Niektórzy ISP w odpowiedzi na kwestionariusz Prezesa 
UKE oświadczyli, że ze względu na ilość reklamacji lub przyjęty sposób ich kwalifikacji, nie mogą 
wskazać precyzyjnej liczby skarg odnoszących się do obowiązków określonych w art. 3 i 4 
Rozporządzenia. 

5.2. Postępowania o nałożenie kary  

Zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 29a Pt karze pieniężnej podlega każdy, kto nie wypełnia obowiązków 
określonych w art. 3, art. 4 i art. 5 ust. 2 Rozporządzenia. Prezes UKE nakłada karę pieniężną  
w drodze decyzji po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Wysokość kary pieniężnej 
może wynosić do 3% przychodu ukaranego podmiotu osiągniętego w poprzednim roku 
kalendarzowym. Prezes UKE ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia zakres naruszenia, 
dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe. 
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W okresie sprawozdawczym Prezes UKE przeprowadził dwa postępowania administracyjne 
w związku z niewypełnianiem obowiązków określonych w art. 3 Rozporządzenia, a także Prezes 
UKE rozpoczął postępowanie administracyjne w stosunku do jednego z ISP za naruszenie 
określonego w art. 4 ust. 1 lit. d Rozporządzenia. 

9 sierpnia 2018 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na 
Vectra S.A. polegającym na blokowaniu lub ograniczaniu dostępu do treści zamieszczonych na 
stronie internetowej pod adresem: www.bet-at-home.com w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 
2017 r.  

Postępowanie zakończyło się wydaniem 31 grudnia 2018 r. decyzji administracyjnej odstępującej 
od nałożenia na Vectra S.A. kary, o której mowa w art. 209 ust. 1 pkt 29a Pt  
w związku z niewypełnianiem obowiązków określonych w art. 3 Rozporządzenia oraz pouczeniem 
ww. podmiotu o konieczności wypełnia obowiązków określonych w art. 3 ust 3 Rozporządzenia, 
polegających m.in. na: zakazie stosowania środków zarządzania ruchem wykraczających poza 
odpowiednie środki zarządzania ruchem określone w art. 3 ust 3 akapicie drugim Rozporządzenia, 
a w szczególności na zakazie blokowania, określonych treści, aplikacji lub usług, lub szczególnych 
ich kategorii, ani też ingerowania w nie, z wyjątkiem przypadków, w których jest to konieczne,  
i jedynie tak długo, jak jest to konieczne, aby zapewnić zgodność z aktami prawodawczymi Unii  
lub zgodnymi z prawem Unii przepisami prawa polskiego, którym podlega Vectra S.A. 

Wprawdzie w stwierdzonym stanie faktycznym sprawy doszło do naruszenia, o którym mowa w 
art. 209 ust. 1 pkt 29a Pt polegającego na niewypełnianiu obowiązków określonych w art. 3 ust. 3 
Rozporządzenia, które to naruszenie podlega karze pieniężnej, nakładanej zgodnie z art. 210 ust. 
1 Pt w drodze decyzji przez Prezesa UKE. Jednakże uwzględniając fakt, że naruszenie prawa, 
którego dopuściła się Vectra S.A. trwało jedynie przez 7 dni i Vectra S.A. po tym krótkim czasie 
zaprzestała naruszenia, a podjęte przez  przedsiębiorcę  działania i tak miały nieuchronny, choć 
odwleczony w czasie charakter, Prezes UKE uznał, że stwierdzone naruszenie prawa przez Vectrę 
S.A. miało znikomą wagę. Jednocześnie należy podkreślić, że Vectra S.A. zaprzestała naruszania 
prawa od 11 maja 2017 r., a zatem dużo wcześniej niż wprowadzone zmiany w postaci dodania 
przepisów art. 15f ust. 5 ustawy o grach hazardowych dotyczących stosowania mechanizmów 
uniemożliwiających dostęp do stron internetowych wpisanych do Rejestru, które powinny być 
stosowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych tj. od 1 lipca 2017 r. Tym samym doszło 
do spełnienia przesłanki zaprzestania naruszania prawa.  

Drugie postępowanie dotyczyło P4 sp. z o.o. i zostało wszczęte również w związku  
z niewypełnianiem obowiązków określonych w art. 3 Rozporządzenia polegającym na blokowaniu 
lub ograniczaniu dostępu do treści zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: 
www.bet-at-home.com w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r.  

Przedmiotowe postępowanie zakończyło się wydaniem 31 grudnia 2018 r. decyzji 
administracyjnej odstępującej od nałożenia na P4 sp. z o.o. kary, o której mowa w art. 209 ust. 1 
pkt 29a Pt w związku z niewypełnianiem obowiązków określonych w art. 3 Rozporządzenia oraz 
pouczeniem ww. podmiotu o konieczności wypełnia obowiązków określonych w art. 3 ust. 3 
Rozporządzenia, polegających m.in. na: zakazie stosowania środków zarządzania ruchem 
wykraczających poza odpowiednie środki zarządzania ruchem określone w art. 3 ust 3 akapicie 
drugim Rozporządzenia, a w szczególności na zakazie blokowania określonych treści, aplikacji lub 
usług, lub szczególnych ich kategorii, ani też ingerowania w nie, z wyjątkiem przypadków,  
w których jest to konieczne, i jedynie tak długo, jak jest to konieczne, aby zapewnić zgodność  

http://www.bet-at-home.com/
http://www.bet-at-home.com/
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z aktami prawodawczymi Unii lub zgodnymi z prawem Unii przepisami prawa polskiego, którym 
podlega P4 sp. z o.o. 

Wprawdzie w stwierdzonym stanie faktycznym sprawy doszło do naruszenia, o którym mowa  
w art. 209 ust. 1 pkt 29a Pt polegającego na niewypełnianiu obowiązków określonych w art. 3 ust. 
3 Rozporządzenia, które to naruszenie podlega karze pieniężnej, nakładanej zgodnie z art. 210 ust. 
1 Pt w drodze decyzji przez Prezesa UKE. Jednakże uwzględniając fakt, że naruszenie prawa, 
którego dopuściła się P4 sp. z o.o. trwało jedynie przez 19 dni, a podjęte przez P4 sp. z o.o. 
działania i tak miały nieuchronny, choć odwleczony w czasie charakter, Prezes UKE uznał, że 
stwierdzone naruszenie prawa przez P4 sp. z o.o. miało znikomą wagę. Jednocześnie należy 
podkreślić, że P4 sp. z o.o. zaprzestała naruszania prawa od 1 lipca 2017 r. tj. z dniem wejścia w 
życie przepisu art. 15f ust. 5 ustawy o grach hazardowych (wówczas była już bowiem uprawniona 
do blokowania strony internetowej www.bet-at-home.com). Tym samym doszło do spełnienia 
przesłanki zaprzestania naruszania prawa.  

8 marca 2019 r. zostało wszczęte w stosunku do jednego z ISP postępowanie administracyjne  
w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie określonego w art. 4 ust. 1 lit. d 
Rozporządzenia obowiązku zawarcia w umowie obejmującej usługę dostępu do internetu jasnego 
i zrozumiałego wyjaśnienia dotyczącego minimalnych, zwykle dostępnych, maksymalnych  
i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do internetu  
w sieci stacjonarnej. Postępowanie to zostało wszczęte z uwagi na skargę jednego z abonentów 
tego ISP i nie zostało do chwili obecnej zakończone. 

5.3. Certyfikowany mechanizm monitorowania jakości IAS  

Prezes UKE, działając w myśl art. 4 ust. 4 Rozporządzenia, mając na uwadze wspieranie uprawnień 
użytkowników końcowych, jak również tworzenie warunków rynkowych wspierających działania 
ISP w zakresie podnoszenia jakości usług telekomunikacyjnych podjął decyzję o stworzeniu  
i udostępnieniu użytkownikom końcowym narzędzia do pomiarów jakości IAS (certyfikowany 
mechanizm monitorowania jakości IAS).  

W tym celu Prezes UKE w pierwszym kwartale 2018 roku wybrał, w toku postępowania 
konkursowego, podmiot ekspercki, który pod nadzorem Prezesa UKE opracował i stworzył 
narzędzie pomiarowe dla użytkowników końcowych. W Polsce mechanizm monitorowania 
parametrów jakości IAS był wprowadzany dwuetapowo. W pierwszym etapie, realizowanym  
w trzecim kwartale 2018 r., mechanizm został poddany wdrożeniu pilotażowemu, w trakcie 
którego niezależny ekspert przeprowadził szereg audytów poprawności wykonywanych 
pomiarów. W tej fazie narzędzie pomiarowe zostało przekazane zarówno ISP, jak również 
użytkownikom końcowym w celu przeprowadzenia pomiarów testowych. W testach tych wzięło 
udział 230 przedsiębiorców oraz ponad 1600 użytkowników końcowych, którzy wykonali ponad 
7500 pomiarów. W grudniu 2018 r., po wykonaniu audytów bezpieczeństwa i weryfikacji 
udogodnień dla osób niedowidzących, mechanizm został certyfikowany przez Prezesa UKE  
i finalnie udostępniony użytkownikom końcowym.  

Od 1 grudnia 2018 r. użytkownicy końcowi IAS mogą korzystać z mechanizmu kontroli jakości 
usług certyfikowanego przez Prezesa UKE. Mechanizm jest dostępny bezpłatnie pod adresem 
www.pro.speedtest.pl. Składa się z certyfikowanej aplikacji na komputery oraz dodatkowych 
(niecertyfikowanych przez Prezesa UKE) serwisów takich jak aplikacja WEB czy aplikacje mobilne, 

http://www.bet-at-home.com/
http://www.pro.speedtest.pl/
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działające na systemach Android oraz iOS i umożliwiających pomiary w sieciach wykorzystujących 
technologie radiowe. 

Certyfikowany mechanizm jest przeznaczony do pomiaru jakości IAS świadczonych  
w stacjonarnych publicznych sieciach telekomunikacyjnych. Techniczne możliwości systemu nie 
wykluczają również pomiarów w sieciach mobilnych poprzez udostępnioną aplikację web czy 
dedykowane aplikacje na systemy mobilne – jednak pomiary te mają charakter informacyjny  
i jako takie nie są objęte certyfikacją Prezesa UKE. 

Udostępniony mechanizm pomiarowy umożliwia użytkownikom IAS świadczonej w sieci 
stacjonarnej wykazanie stałych i regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktyczną 
jakością usługi, a jakością wskazaną przez dostawcę IAS w umowie. Zgodnie z art. 4 
Rozporządzenia, pomiar wykonany w sieciach stacjonarnych za pomocą mechanizmu pozwala 
stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec 
dostawcy usług. Pomiary wykonane zgodnie z przyjętą metodologią wskazują wyniki, które 
umożliwiają konsumentom dochodzenie roszczeń w ramach postępowania reklamacyjnego lub 
sądowego. Użytkownik, który wykonana serię pomiarów i wygeneruje certyfikowany raport  
o jakości usług będzie mógł wykorzystać go w ewentualnym sporze z ISP. 

Na certyfikowane pomiary składają się dwa cykle dobowe, które muszą być wykonane w odstępie 
czasowym nie większym niż 6 dni. Cykl dobowy oznacza minimum 6 pomiarów certyfikowanych 
wykonanych w ciągu jednego dnia (od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59) w odstępie minimum  
30 minut pomiędzy kolejnymi pomiarami. Pomiar certyfikowany to pomiar, który spełnia 
wszystkie poniższe warunki: 

 przeprowadzony jest w aplikacji dla systemu Windows na połączeniu kablowym Ethernet 
w trybie full-duplex, 

 prędkość połączenia interfejsu sieciowego to 1000 Mb/s; w przypadku maksymalnej 
prędkości odczytanej z umowy mniejszej niż 80 Mb/s, dopuszczalne jest połączenie 
interfejsu sieciowego o prędkości 100 Mb/s, 

 obciążenie procesora przed pomiarem jest mniejsze niż 20%, 
 prędkość transmisji danych pochodząca od innych aplikacji nie jest większa niż 1 Mb/s  

w każdym kierunku przed pomiarem, 
 obciążenie procesora w trakcie pomiaru jest mniejsze niż 85%, 
 brak aktywnych połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN), 
 brak aktywnego udostępniania internetu na urządzeniu końcowym użytkownika, 
 brak obecności innych urządzeń poza routerem i komputerem użytkownika w sieci, 
 pomiar wykonany na łączu operatora stacjonarnego. 

Dodatkowo, w trakcie pomiarów certyfikowane narzędzie weryfikuje, w jakich warunkach był 
realizowany pomiar. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty 
sieciowej, obecność aktywnych połączeń VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę 
urządzeń w sieci domowej użytkownika.  

Z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji 
WEB oraz aplikacji mobilnych w sieciach mobilnych mają jedynie walor informacyjny. 
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Od 1 grudnia 2018 roku do końca maja 2019 roku użytkownicy wykonali poprzez aplikacje na 
komputery łącznie ponad 17000 certyfikowanych pomiarów i wygenerowali ponad 300 raportów, 
które mogą być wykorzystane w procesie reklamacyjnym.  

Obecnie Prezes UKE prowadzi działania monitorujące celem oceny istotności wpływu 
certyfikowanego narzędzia na wzmocnienie uprawnień użytkowników końcowych oraz na 
podnoszenie jakości usług. Rynkowy wpływ certyfikowanego narzędzia będzie możliwy do oceny 
w 2020 r. 

Poniżej zostały przedstawione dane z okresu działania certyfikowanego mechanizmu w okresie 
sprawozdawczym, tj. od 1 grudnia 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku.  

Kategoria Dane za okres 
12.2018 r. - 04.2019 r. 

Pomiary Certyfikowane - aplikacja Windows 16046 
Pomiary niecertyfikowane - aplikacja Windows 40533 
Pomiary niecertyfikowane - aplikacja Web 6708 
Pomiary niecertyfikowane - aplikacja Android 151689 
Pomiary niecertyfikowane - aplikacja iOS 22028 
Wygenerowane raporty 284 
Zarejestrowani użytkownicy 23419 

Kategorie wskazane w tabeli oznaczają:  

Pomiary certyfikowane (aplikacja Windows) – Pomiary wykonane w aplikacji na komputerach  
z systemem Windows spełniające określone wymogi dostępne na stronie 
https://pro.speedtest.pl/pomiar_certyfikowany_i_niecertyfikowany  

Pomiary niecertyfikowane (aplikacja Windows) – Pomiary wykonane w aplikacji na komputerach  
z systemem Windows niespełniające określonych wymogów dostępnych na stronie 
https://pro.speedtest.pl/pomiar_certyfikowany_i_niecertyfikowany 

Pomiary niecertyfikowane (aplikacja Web) – Pomiary zrealizowane poprzez system pomiary 
wykonany w technologii HTML5 dla przeglądarek (Web) 

Pomiary niecertyfikowane (aplikacja Android) - Pomiary zrealizowane w aplikacji przygotowanej 
na urządzenia mobilne z systemem Android  

Pomiary niecertyfikowane (aplikacja iOS) - Pomiary zrealizowane w aplikacji przygotowanej  
na urządzenia mobilne z systemem iOS 

Wygenerowane raporty – Raporty do wykorzystania w procesie reklamacyjnym przygotowane 
zgodnie 
zinstrukcjąhttps://pro.speedtest.pl/generowanie_raportow_z_certyfikowanych_pomiarow  

Zarejestrowani użytkownicy – Nowo zarejestrowani w systemie użytkownicy zgodnie z informacją 
dostępną na stronie https://pro.speedtest.pl/rejestracja_konta_uzytkownika  

Dodatkowo 18 czerwca 2019 r. Prezes UKE opublikował informację o certyfikowanym 
mechanizmie monitorowania dostępu do internetu za okres sześciu miesięcy obowiązywania 
mechanizmu. W okresie tym liczba pomiarów wynosiła 17 410.  

https://pro.speedtest.pl/pomiar_certyfikowany_i_niecertyfikowany
https://pro.speedtest.pl/pomiar_certyfikowany_i_niecertyfikowany
https://pro.speedtest.pl/generowanie_raportow_z_certyfikowanych_pomiarow
https://pro.speedtest.pl/rejestracja_konta_uzytkownika
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Mapa 3 

Liczba pomiarów certyfikowanych w województwach w okresie 6 miesięcy obowiązywania mechanizmu  

 
 

 

Szczegółowe zestawienie znajduje się na https://www.uke.gov.pl/akt/certyfikowany-mechanizm-
monitorowania-internetu,217.html  

 

 

 

 

 

https://www.uke.gov.pl/akt/certyfikowany-mechanizm-monitorowania-internetu,217.html
https://www.uke.gov.pl/akt/certyfikowany-mechanizm-monitorowania-internetu,217.html


 

Sprawozdanie dotyczące monitorowania wdrożenia regulacji Rozporządzenia 2015/2120 w zakresie otwartego  
internetu w Polsce                          28 / 28 

 

 

 

 

 

www.uke.gov.pl 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Departament Kontroli  
T  +48 22 534 9158 
F  +48 22 534 9162 
sekretariat.dk@uke.gov.pl 
 
Departament Techniki 
T  +48 22 534 9320 
F  +48 22 534 9327 
sekretariat.dt@uke.gov.pl 
 
Departament Polityki Konsumenckiej 
T  +48 22 534 9225 
F  +48 22 534 9162 
sekretariat.dpk@uke.gov.pl 
 


	Wnioski
	1. Wykaz aktów prawnych i skrótów
	2. Wprowadzenie
	3. Organy regulacyjne
	4. Monitoring Rozporządzenia na podstawie art. 5 ust.2 Rozporządzenia
	4.1. Środki zarządzania ruchem
	4.2. Usługi specjalistyczne
	4.3. Przejrzystość umów
	4.4. Publikacja informacji
	4.5. Jakość usługi dostępu do internetu

	5. Działania Prezesa UKE
	5.1. Skargi użytkowników końcowych
	5.2. Postępowania o nałożenie kary
	5.3. Certyfikowany mechanizm monitorowania jakości IAS


