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Szanowni Państwo, 
w odpowiedzi na pismo odnoszące się do kwestii związanych z prowadzeniem inwentaryzacji 
infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, przesyłam poniższe wyjaśnienia. 

Terminy przekazania danych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług 
telekomunikacyjnych zostały określone na gruncie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884, z późn. zm.), a ich 
modyfikacja nie leży w kompetencji żadnego z organów. Terminy te zostały określone na 
mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815) i obowiązują od 1 
stycznia 2023 r. 

Nieprzekazanie danych w terminie objęte jest sankcją, o której mowa w art. 209 ust. 11 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, z późn. 
zm.), który stanowi, że Prezes UKE, jeżeli przemawia za tym charakter lub zakres 
naruszenia, może nałożyć karę pieniężną na podmiot, który nie wypełnia obowiązku 
udzielania informacji lub dostarczania dokumentów przewidzianych ustawą lub ustawą 
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych lub udziela 
informacji niepełnych lub nieprawdziwych, lub dostarcza dokumenty zawierające informacje 
niepełne lub nieprawdziwe. 

Z treści powyższego przepisu wynika, że nałożenie kary za niewypełnienie obowiązku 
przekazania danych nie jest obligatoryjne, jest uprawnieniem Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, z którego może skorzystać wyłącznie jeśli jest to uzasadnione charakterem 
lub zakresem stwierdzonego naruszenia. Należy zauważyć, że każde postępowanie 
administracyjne zmierzające do ustalenia czy dany podmiot podlega karze z uwagi na fakt 
nieprzekazania danych, ma charakter indywidualny i wiąże się z oceną innych okoliczności. 
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Weryfikacji podlegają wszelkie kwestie mogące mieć wpływ na brak realizacji obowiązku, 
w tym, przede wszystkim, czynniki niezależne od podmiotu obowiązanego. 

Pragnę poinformować, że w celu umożliwienia podmiotom obowiązanym realizację 
obowiązku informacyjnego w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług 
telekomunikacyjnych, UKE zapewni możliwość przekazania wymaganych danych również po 
upływie terminów wskazanych w ustawie. 
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