Projekt

USTAWA
z dnia

o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w odnośniku 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9)

dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie
zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych
danych

w

dostępnych

związku
usług

ze

świadczeniem

łączności

ogólnie

elektronicznej

lub

udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz
zmieniająca

dyrektywę

2002/58/WE

(Dz.Urz. UE L 105 z 13.4.2006, str. 54)”;
2)

w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.

Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331
i Nr 99, poz. 660), ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253,
poz. 2531, z późn. zm.3)) oraz ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.4)).”;
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3)

w art. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

abonent – podmiot, który jest stroną umowy
o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;”,

b) po punkcie 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) informacja niezamówiona – informacja mająca
w szczególności charakter ideologiczny, polityczny, rozrywkowy, charytatywny lub informacja
handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
przesłana do oznaczonego odbiorcy lub grupy
odbiorców za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, wizjofonu,
telefaksu, telefonu lub podobnego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
na otrzymanie której odbiorca uprzednio nie
wyraził zgody, w szczególności poprzez udostępnienie w tym celu identyfikującego go adresu
elektronicznego lub innych danych umożliwiających bezpośrednie komunikowanie się na
odległość;”,
c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
,,15)

kolokacja – udostępnienie fizycznej przestrzeni
lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora;”,
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d) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) łącze dzierżawione – pojemność łącza udostępnioną

innemu

zapewniającą

mu

użytkownikowi,

możliwość

transmisji

sygnałów pomiędzy określonymi punktami sieci
telekomunikacyjnej bez komutacji wykonywanej
na żądanie tego użytkownika lub poprzez niego
nadzorowanej i z

zachowaniem tej samej

postaci sygnałów: wejściowego i wyjściowego;”,
e) po pkt 46 dodaje się pkt 46a w brzmieniu:
„46a) usługa o podwyższonej opłacie – publicznie
dostępną usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem polegającym w szczególności na dostarczaniu treści, usług i produktów
multimedialnych, głosowych, tekstowych o charakterze

informacyjnym,

rozrywkowym

lub

użytkowym, z wyłączeniem przekazów radiowych i telewizyjnych, z tym że dodatkowe
świadczenie może być realizowane przez inny
podmiot;”,
f) pkt 48 otrzymuje brzmienie:
„48) usługa telekomunikacyjna – usługę polegającą
głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci
telekomunikacyjnej;”;
4)

w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dla

poprawy

realizacji

celów

ustawy

minister

właściwy do spraw łączności może, w drodze
rozporządzenia, wprowadzić do stosowania wymagania i zalecenia międzynarodowe o charakterze
specjalistycznym, w tym dotyczące bezpieczeństwa
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i prawidłowości telekomunikacji, gospodarowania numeracją, częstotliwościami oraz zasobami orbitalnymi
lub wykonywania obowiązków na rzecz obronności,
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku

publicznego,

zawarte

w

dokumentach

normalizacyjnych, ustanawianych w szczególności
przez:
1)

Międzynarodowy

Związek

Telekomunikacyjny

(ITU);
2)

Europejską Konferencję Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT);

3)

Europejski

Komitet

do

spraw

Normalizacji

Elektrotechniki (CENELEC);
4)

Międzynarodową

Komisję

Elektrotechniczną

(IEC);
5)

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
(ETSI);

6)

Międzynarodową

Organizację

Normalizacyjną

(ISO);
7)

Organizację

Paktu

Północnoatlantyckiego

(NATO).”;
5)

w art. 4:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) organy, komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej
lub przez niego nadzorowane – dla własnych
potrzeb;”,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
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„1a) jednostki sił zbrojnych państw obcych, przebywające czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska
jest stroną – na czas pobytu;”,
c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

organy i jednostki organizacyjne nadzorowane
lub podległe ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych – dla własnych potrzeb;”,

d) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
w odniesieniu

do

sieci

telekomunikacyjnej

eksploatowanej przez te organy i jednostki dla
potrzeb

Kancelarii

Sejmu,

Kancelarii

Prezydenta,
Senatu

i

Kancelarii
administracji

rządowej;”,
e) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)

jednostki organizacyjne zagranicznych organów
państwowych i organów międzynarodowych,
przebywające czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska
jest stroną – na czas pobytu;”;

6)

w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do
spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw łączności, mogą w zakresie
swojej właściwości określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wykonywania dzia-
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łalności telekomunikacyjnej przez organy, komórki
i jednostki, o których mowa w art. 4 pkt 1, 1a, 2 i 3,
a także używania urządzeń radiowych, uwzględniając
zakres zadań wykonywanych przez te organy,
komórki i jednostki.”;
7)

art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6.

1. Przedsiębiorca

telekomunikacyjny

lub

podmiot, który uzyskał pozwolenie radiowe,
rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych lub przydział numeracji, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 4,
jest obowiązany do przekazywania na żądanie Prezesa UKE informacji, w tym dokumentów

niezbędnych

do

wykonywania

przez Prezesa UKE jego uprawnień i obowiązków, określonych w art. 192 ust. 1.
2. Jeżeli oryginał dokumentu został sporządzony
w języku obcym, przedsiębiorca lub podmiot,
o którym mowa w ust. 1, przedkłada poświadczone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie tego dokumentu na język polski.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno
być proporcjonalne do celu jakiemu ma
służyć.
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno
zawierać:
1) wskazanie Prezesa UKE oraz przedsiębiorcy lub podmiotu, o którym mowa
w ust. 1;
2) datę żądania;
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3) wskazanie żądanych dokumentów i informacji oraz okresu, których dotyczą;
4) wskazanie celu jakiemu dokumenty lub
informacje mają służyć;
5) wskazanie terminu udzielenia informacji
i dostarczenia dokumentów;
6) uzasadnienie;
7) pouczenie o karze, o której mowa
w art. 209 ust. 1.
5. Prezes UKE może zastosować do pozyskania
informacji, o których mowa w ust. 1, opracowane przez siebie formularze, dążąc do
ujednolicenia i zapewnienia spójności pozyskanych danych.”;
8)

w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy służących do
przekazywania Prezesowi UKE danych dotyczących
rodzaju

i

zakresu

wykonywanej

działalności

telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług
telekomunikacyjnych wraz z objaśnieniami co do
sposobu ich wypełniania, kierując się koniecznością
zapewnienia Prezesowi UKE informacji niezbędnych
do właściwego realizowania jego obowiązków.”;
9)

art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. Prezes UKE zapewnia dostęp do informacji
otrzymanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych organom regulacyjnym innych państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz państw
członkowskich

Europejskiego

Porozumienia
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o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej
„państwami członkowskimi”, i Komisji Europejskiej,

z

wyjątkiem

przypadków

określonych

w ustawie.”;
10) w art. 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zwanego dalej
„rejestrem”. Wpisowi do rejestru podlega również
działalność telekomunikacyjna prowadzona przez
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z państwa
członkowskiego albo państwa, które zawarło ze
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia
usług, który czasowo świadczy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej usługi na zasadach
określonych odpowiednio w przepisach Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U.
z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2), umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w przepisach innej umowy regulującej swobodę świadczenia usług.”,
b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji
działalności gospodarczej lub innym właściwym
rejestrze w państwie członkowskim;”;
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11) art. 15 otrzymuje brzmienie:
,,Art. 15. Prezes UKE przed podjęciem rozstrzygnięcia
w sprawach:
1)

określenia rynku właściwego, analizy rynku i wyznaczenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej lub uchylenia decyzji w tej sprawie,

2)

nałożenia,

zniesienia,

utrzymania

lub

zmiany obowiązków regulacyjnych w stosunku do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej lub
nieposiadającego takiej pozycji,
3)

decyzji, o której mowa w art. 29,

4)

innych wskazanych w ustawie

– przeprowadza postępowanie konsultacyjne,
umożliwiając zainteresowanym podmiotom wyrażenie stanowiska na piśmie w określonym
terminie.”;
12) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16.

1. Prezes UKE ogłasza rozpoczęcie postępowania konsultacyjnego na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, zwanej dalej „stroną BIP
UKE”, określając przedmiot i termin postępowania konsultacyjnego i udostępniając
projekt rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem.
Prezes UKE informuje o wszczęciu postępowania

konsultacyjnego

Prezesa

Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem UOKiK”. W sprawach
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dotyczących rynków transmisji radiofonicznych i telewizyjnych Prezes UKE informuje
o wszczęciu postępowania konsultacyjnego
również Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,
zwaną dalej „KRRiT”.
2. O ile Prezes UKE nie ustali dłuższego
terminu, postępowanie konsultacyjne trwa
30 dni od dnia ogłoszenia jego rozpoczęcia.
Wyniki tego postępowania, a także niezastrzeżone stanowiska uczestników postępowania konsultacyjnego są ogłaszane w siedzibie

Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

zwanego dalej „UKE”, oraz na stronie BIP
UKE.”;
13) w art. 21:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Prezes UKE przeprowadza postępowanie w celu:
1) określenia rynku właściwego, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, w zakresie wyrobów i usług telekomunikacyjnych podlegającego regulacji, zwanego dalej „rynkiem
właściwym”;
2) ustalenia czy na rynku właściwym występuje
przedsiębiorca telekomunikacyjny lub przedsiębiorcy telekomunikacyjni o znaczącej pozycji rynkowej, a tym samym ustalenia czy na
rynku właściwym występuje skuteczna konkurencja;
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3) wyznaczenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej oraz
4) nałożenia

obowiązków

przedsiębiorcę

regulacyjnych

telekomunikacyjnego

na
lub

przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających znaczącą pozycję rynkową, zgodnie
z zasadami prawa konkurencji, mając na
uwadze poziom rozwoju krajowego rynku
produktów i usług telekomunikacyjnych oraz
wytyczne i zalecenia Komisji Europejskiej,
o których mowa w art. 19 ust. 3.
2.

Przez obowiązek regulacyjny rozumie się obowiązek, o którym mowa w art. 34, 36-40, 42,
44-47 lub art. 72 ust. 3.”,

b) uchyla się ust. 3 i 4,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Prezes UKE po przeprowadzeniu postępowania,
o którym mowa w ust. 1, wydaje decyzję, w której:
1) określa rynek właściwy mając na uwadze
poziom rozwoju krajowego rynku produktów
i usług telekomunikacyjnych, zgodnie z zasadami prawa konkurencji, oraz mając na
uwadze
w sprawie

zalecenia

Komisji

właściwych

rynków

Europejskiej
produktów

i usług w sektorze łączności elektronicznej
podlegających regulacji;
2) ustala czy na rynku właściwym występuje
przedsiębiorca telekomunikacyjny lub przedsiębiorcy telekomunikacyjni o znaczącej pozycji rynkowej, a tym samym ustala czy na
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rynku właściwym występuje skuteczna konkurencja.”,
e) dodaje się ust. 6-9 w brzmieniu:
„6. W przypadku ustalenia, że na rynku właściwym
występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny lub
przedsiębiorcy telekomunikacyjni o znaczącej
pozycji rynkowej, a tym samym, że na rynku
właściwym nie występuje skuteczna konkurencja,
Prezes UKE w decyzji, o której mowa w ust. 5:
1) wyznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej oraz
nakłada na nich obowiązki regulacyjne albo
2) utrzymuje nałożone obowiązki regulacyjne,
jeżeli przedsiębiorca telekomunikacyjny nie
utracił tej pozycji, albo
3) zmienia nałożone obowiązki regulacyjne,
jeżeli przedsiębiorca telekomunikacyjny nie
utracił tej pozycji ale zmiany na rynku
właściwym uzasadniają zmianę obowiązków.
7. W przypadku ustalenia, że na rynku właściwym
nie występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny
lub przedsiębiorcy telekomunikacyjni o znaczącej
pozycji rynkowej, Prezes UKE w decyzji, o której
mowa w ust. 5:
1) stwierdza występowanie skutecznej konkurencji oraz uchyla nałożone obowiązki regulacyjne, jeżeli przedsiębiorca telekomunikacyjny utracił znaczącą pozycję rynkową albo
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2) stwierdza występowanie skutecznej konkurencji, jeśli na danym rynku właściwym nie
występował

przedsiębiorca

telekomunika-

cyjny posiadający znaczącą pozycję rynkową.
8. W przypadku decyzji, o której mowa w ust. 7 pkt
1,

Prezes

UKE

określa

termin

uchylenia

obowiązków regulacyjnych, tak aby uchylenie to
uwzględniało sytuację przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających na rynku objętych tą
decyzją.
9. Decyzja Prezesa UKE w zakresie ust. 6 i 7 jest
wydawana po zasięgnięciu opinii Prezesa UOKIK
w zakresie jego właściwości, wydanej w formie
postanowienia.”;
14) w art. 22:
a)

uchyla się ust. 1:

b)

ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. W przypadku określenia rynku właściwego
odbiegającego od zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 19 ust. 3,
Prezes UKE poddaje projekt decyzji, o której
mowa

w art.

21

ust.

5,

postępowaniu

konsolidacyjnemu.
4.

W postępowaniu konsolidacyjnym projekt decyzji przekazuje się do Komisji Europejskiej
i organów
wskich.”,

c)

uchyla się ust. 5;

regulacyjnych

państw

członko-

14

15) w art. 23:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Postępowanie, o którym mowa w art. 21 ust. 1,
odbywa się z uwzględnieniem wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie analizy rynku i ustalania znaczącej pozycji rynkowej.”,
c)

uchyla się ust. 3-5,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku rynku uznanego decyzją Komisji
Europejskiej za rynek ponadnarodowy Prezes
UKE przeprowadza jego analizę w porozumieniu
z

organami

regulacyjnymi

innych

państw

członkowskich, przy uwzględnieniu wytycznych
Komisji Europejskiej w sprawie analizy rynku
i ustalania znaczącej pozycji rynkowej, i stwierdza wspólnie z nimi, czy na danym rynku
występuje jeden lub więcej przedsiębiorców
telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej, bądź czy występuje na nim skuteczna
konkurencja.”,
e) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Prezes
UKE wydaje decyzję w sprawie nałożenia,
utrzymania, zmiany lub uchylenia obowiązków
regulacyjnych

w

porozumieniu

z

organami

regulacyjnymi innych państw członkowskich.”;
16) w art. 24:
a) uchyla się ust. 1,
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b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a.

Prezes UKE,

przy ocenie pozycji rynkowej

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na rynku
właściwym, ocenia w szczególności udział
danego przedsiębiorcy w rynku właściwym oraz
cechy tego rynku.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezes UKE przy ocenie pozycji rynkowej
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na rynku
właściwym może zastosować w szczególności
następujące kryteria:
1)

brak technicznej i ekonomicznej zasadności
budowy alternatywnej infrastruktury telekomunikacyjnej;

2)

istnienie przewagi technologicznej przedsiębiorcy;

3)

brak albo niewielki poziom równoważącej
siły nabywczej;

4)

łatwy bądź uprzywilejowany dostęp przedsiębiorcy do rynków kapitałowych bądź
zasobów finansowych;

5)

ekonomie skali;

6)

ekonomie zakresu;

7)

pionowe zintegrowanie przedsiębiorcy;

8)

poziom rozwoju sieci dystrybucji i sprzedaży
przedsiębiorcy;

9)

brak potencjalnej konkurencji;

10) istnienie

barier

dla

dalszego

rozwoju

przedsiębiorcy oraz rynku właściwego;
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11) istnienie barier wejścia na rynek właściwy.”,
d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a.

Prezes UKE przy ustalaniu, że dwóch lub
więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych
zajmuje kolektywną znaczącą pozycję na rynku
właściwym, ocenia cechy właściwego rynku,
w szczególności poziom koncentracji rynku
oraz jego przejrzystość.”,

e) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Prezes

UKE

ustalając,

że

dwóch

lub

więcej

przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmuje kolektywną znaczącą pozycję na rynku właściwym
może zastosować w szczególności następujące
kryteria:”,
f)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Uznanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub
przedsiębiorców telekomunikacyjnych za przedsiębiorcę lub przedsiębiorców o znaczącej pozycji rynkowej następuje na podstawie wyników
oceny kryteriów, przy czym kryteria te nie muszą
być spełnione łącznie.”;

17) w art. 25:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prezes UKE w decyzjach, o których mowa
w art. 21 ust. 5, nakłada, utrzymuje, zmienia lub
znosi jeden lub więcej obowiązków regulacyjnych, biorąc pod uwagę adekwatność i proporcjonalność danego obowiązku do problemów
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rynkowych, których rozwiązanie służy realizacji
celów określonych w art. 1 ust. 2.”;
18) w art. 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej jest
obowiązany do prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o dostępie telekomunikacyjnym na wniosek innego przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego lub podmiotów, o których
mowa w art. 4 pkt 1, 2, 2a, 4, 5, 7 i 8, w celu
świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienia interoperacyjności usług.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. O ile ustawa nie stanowi inaczej, przepisy tego
rozdziału odnoszące się do przedsiębiorców
telekomunikacyjnych mają zastosowanie odpowiednio do podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1, 2, 2a, 4, 5, 7 i 8.”;
19) w art. 27 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. W przypadku niepodjęcia negocjacji, odmowy dostępu
telekomunikacyjnego przez podmiot do tego obowiązany, niezawarcia umowy w terminie, o którym
mowa w ust. 1, lub niezawarcia umowy w terminie
90 dni licząc od dnia rozpoczęcia negocjacji, każda ze
stron może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem
o wydanie decyzji w sprawie rozstrzygnięcia kwestii
spornych lub określenia warunków współpracy.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać
projekt

umowy

o

dostępie

telekomunikacyjnym,
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zawierający stanowiska stron w zakresie określonym
ustawą, z zaznaczeniem tych części umowy, co do
których strony nie doszły do porozumienia. Do
wniosku o zmianę umowy o dostępie telekomunikacyjnym, która została przynajmniej raz zmieniona,
dołącza się jednolity tekst tej umowy zawierający
wszelkie dokonane zmiany.”;
20) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes UKE wydaje decyzję o zapewnieniu podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 2a, 4, 5, 7
i 8, dostępu telekomunikacyjnego w terminie 60 dni
od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 27
ust. 2, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa
w ust. 1 pkt 1-4, pkt 5 lit. a i c oraz pkt 6-8, oraz
potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także
specyficzny charakter zadań wykonywanych przez te
podmioty.”;
21) w art. 31:
a) w ust. 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych

w

przypadku

rozwiązania

umowy.”,
b) w ust. 3:
–

uchyla się pkt 1,

–

w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) równego dostępu do usług polegających na
udzielaniu informacji o numerach abonentów,
do numerów alarmowych oraz innych numeracji uzgodnionych w skali międzynarodowej,
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z

zastrzeżeniem

wymagań

podmiotów,

o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 2a, 4, 5,
7 i 8,”;
22) w art. 32 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zapewnienia podmiotom, o których mowa w art. 4
pkt 1, 2, 2a, 4, 5, 7 i 8, dostępu telekomunikacyjnego
do publicznej sieci telekomunikacyjnej,”;
23) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny obowiązany na
podstawie art. 34 lub 45 oraz podmiot, o którym
mowa w art. 4 pkt 1, 2, 2a, 4, 5, 7 i 8, będący stroną
umowy o dostępie telekomunikacyjnym, przekazuje
tekst tej umowy Prezesowi UKE w terminie 14 dni od
dnia jej podpisania.”;
24) w art. 34 w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12)

świadczeniu

usług

telekomunikacyjnych

z

uwzględnieniem pierwszeństwa zgodnie z art.
176a ust. 2 pkt 4, ust. 4 i art. 178 ust. 1 pkt 1.”;
25) w art. 37 uchyla się ust. 3 i 4;
26) art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39.

1. Prezes

UKE

może,

zgodnie

z

przesłankami, o których mowa w art. 25 ust.
4, w drodze decyzji, nałożyć na operatora o
znaczącej pozycji rynkowej obowiązek:
1) kalkulacji uzasadnionych kosztów świadczenia

dostępu

telekomunikacyjnego,

wskazując sposoby kalkulacji kosztów,
jakie operator powinien stosować na
podstawie

przepisów

rozporządzenia,
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o którym mowa w art. 51, zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UKE opisem
kalkulacji kosztów oraz
2) stosowania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego, uwzględniających zwrot
uzasadnionych kosztów operatora, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
2. Operator, na którego nałożono obowiązki,
o których mowa w ust. 1, przedstawia Prezesowi UKE, na jego żądanie, szczegółowe
uzasadnienie wysokości opłat opartych o uzasadnione koszty.
3. W celu weryfikacji prawidłowości obliczonych
przez operatora, o którym mowa w ust. 1,
uzasadnionych kosztów, Prezes UKE przeprowadza badanie, o którym mowa w art. 53
ust. 5.
4. Prezes UKE może, w drodze decyzji, ustalić
wysokość opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego i nałożyć obowiązek ich stosowania w przypadku:
1) braku możliwości przeprowadzenia badania, o którym mowa w art. 53 ust. 5,
z przyczyn leżących po stronie operatora;
2) odmowy wyrażenia opinii przez podmiot
uprawniony do przeprowadzenia badania,
o którym mowa w art. 53 ust. 5, z uwagi
na zaistnienie, z przyczyn leżących po
stronie operatora, okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie;
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3) wyrażenia przez podmiot uprawniony do
przeprowadzenia badania, o którym mowa
w art. 53 ust. 5, opinii negatywnej albo
opinii z zastrzeżeniami.
5. Przy ustalaniu opłat, o których mowa w ust. 4,
Prezes UKE może zastosować odpowiednie
metody ich ustalania, w tym wziąć pod uwagę
wysokość opłat stosowanych na porównywalnych konkurencyjnych rynkach europejskich.
6. W celu weryfikacji wysokości opłat, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes UKE może
zastosować odpowiednie metody ustalania
opłat, w tym wziąć pod uwagę wysokość opłat
stosowanych na porównywalnych konkurencyjnych rynkach europejskich.
7. W przypadku wystąpienia istotnych różnic
pomiędzy wysokością opłat, o których mowa
w ust. 1 pkt 2,

a wysokością opłat wy-

znaczonych zgodnie z ust. 6, Prezes UKE
może, w drodze decyzji, określić wysokość
opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego
i nałożyć obowiązek dostosowania do nich
tych opłat.
8. Prezes UKE wydając decyzję, o której mowa
w ust. 4 i 7, bierze pod uwagę promocję
efektywności i zrównoważonej konkurencji
oraz zapewnienie maksymalnej korzyści dla
użytkowników końcowych.”;
27) w art. 43:
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a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Prezes UKE zatwierdza, w drodze decyzji,
projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym, jeżeli odpowiada on przepisom prawa
i potrzebom rynku.
2. Jeżeli projekt, o którym mowa w ust. 1, nie
odpowiada przepisom prawa, obowiązkom regulacyjnym ciążącym na operatorze, nie odpowiada potrzebom rynku lub w przypadku zmiany
zapotrzebowania na usługi, Prezes UKE, w drodze decyzji, zmienia projekt i go zatwierdza albo
go odrzuca.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:
„2a.

Jeżeli oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym nie odpowiada warunkom rynkowym, Prezes UKE może, w drodze decyzji,
z urzędu

lub

na

uzasadniony

wniosek

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, zobowiązać operatora

do przedstawienia

projektu

zmiany oferty ramowej lub projektu nowej oferty
ramowej, wskazując termin jej przedstawienia,
nie krótszy niż 30 dni.
2b.

Do projektu zmiany oferty ramowej o dostępie
telekomunikacyjnym stosuje się odpowiednio
ust. 1i 2.

2c.

W przypadku nieprzedstawienia przez zobowiązanego operatora w terminie określonym
decyzją, o której mowa w ust. 2a lub w art. 42
ust. 1, projektu oferty ramowej lub jej zmiany
albo w przypadku odrzucenia takiego projektu,
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Prezes UKE, w drodze decyzji, ustala ofertę
ramową o dostępie telekomunikacyjnym.”,
c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Wniosek operatora o zatwierdzenie projektu
oferty ramowej lub jej zmiany zawiera informacje
i dokumenty wykazujące zgodność oferty ramowej z przepisami prawa, obowiązkami regulacyjnymi ciążącymi na operatorze oraz potrzebami rynku wskazanymi w decyzji nakładającej obowiązek przedłożenia oferty ramowej.
4. Prezes

UKE

publikuje

zatwierdzone

oferty

ramowe o dostępie telekomunikacyjnym lub ich
zmiany na stronie BIP UKE.”;
28) w art. 46:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) obowiązki regulacyjne, o których mowa w art. 34,
36-40, 42, 44 i 45, nie doprowadziłyby do
osiągnięcia celów, o których mowa w art. 189
ust. 2, lub”,
b) w ust. 3:
–

pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) określić przedział cen usług, maksymalne lub
minimalne ceny usług, w oparciu o koszty
świadczenia usług lub na podstawie cen
stosowanych na porównywalnych rynkach
państw członkowskich albo
2) określić formuły ograniczające wzrost cen
usługi lub koszyka usług , albo”,

–

w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
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„b) prowadzenia kalkulacji kosztów usług zgodnie
z zatwierdzonym przez Prezesa UKE opisem
kalkulacji kosztów oraz”,
– pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) nałożyć obowiązek przedstawiania do zatwierdzenia cennika, wzoru umowy o świadczenie usług lub regulaminu świadczenia
usług.”;
29) w art. 47 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.

Zaprzestanie świadczenia usługi łącza dzierżawionego wymaga uprzedniej konsultacji z zainteresowanymi użytkownikami.”;

30) art. 48 otrzymuje brzmienie:
„Art. 48. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, na którego
nałożono obowiązki regulacyjne, o których
mowa w art. 46 ust. 3 pkt 4 lub art. 47 ust. 8,
przedkłada Prezesowi UKE projekt:
1) cennika,
2) wzoru umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej,
3) regulaminu świadczenia usługi telekomunikacyjnej
lub ich zmiany, wraz z uzasadnieniem, w terminie, co najmniej 30 dni przed planowanym
wprowadzeniem ich w życie.
2. Prezes UKE, w drodze decyzji, w terminie
30 dni od dnia przedłożenia projektu, o którym mowa w ust. 1, lub jego zmiany, może
zgłosić sprzeciw do całego projektu lub jego
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części, jeżeli projekt ten lub jego zmiana są
sprzeczne z decyzjami, o których mowa
w art. 46 ust. 2 i art. 47 ust. 1.
3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, Prezes
UKE

może

zobowiązać

telekomunikacyjnego

do

przedsiębiorcę
przedstawienia

w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji,
poprawionego projektu, o którym mowa
w ust. 1, lub jego zmiany.
4. Prezes UKE może zażądać od obowiązanego
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego przedłożenia dodatkowych dokumentów lub udzielenia dodatkowych informacji. Bieg terminu do
zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust.
2, ulega zawieszeniu od dnia wysłania
żądania Prezesa UKE do dnia doręczenia do
UKE odpowiedzi przedsiębiorcy.
5. Cennik, wzór umowy o świadczenie usług
oraz regulamin świadczenia usług

lub ich

zmiany, objęte sprzeciwem Prezesa UKE nie
wchodzą w życie.
6. Cennik, wzór umowy o świadczenie usług
oraz regulamin świadczenia usług lub ich
zmiany podlegają publikacji na stronie BIP
UKE.”;
31) art. 49 otrzymuje brzmienie:
„Art. 49. 1.

Prowadzenie rachunkowości regulacyjnej,
której celem jest zapobieganie dyskryminacji i

nieuczciwemu subsydiowaniu

skrośnemu, polega na wyodrębnieniu
i przypisaniu aktywów, pasywów, przy-
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chodów i kosztów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do działalności w zakresie dostępu telekomunikacyjnego lub
działalności w zakresie usług na rynku
detalicznym w podziale na poszczególne
usługi detaliczne, tak jakby każdy rodzaj
działalności był świadczony przez innego
przedsiębiorcę

telekomunikacyjnego,

a

ustaleniu

także

na

przychodów

i związanych z nimi kosztów odrębnie dla
każdej

z

usług

objętych

kalkulacją

kosztów.
2.

Rachunkowość regulacyjną prowadzi się
w sposób
przepływów

umożliwiający
transferów

identyfikację
wewnętrznych

pomiędzy rodzajami działalności, o których mowa w ust. 1, w podziale na
poszczególne usługi świadczone w zakresie tych działalności.”;
32) w art. 53:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny przedkłada
Prezesowi UKE do uzgodnienia i zatwierdzenia
projekt instrukcji lub opisu kalkulacji kosztów
w terminach, o których mowa w art. 51 pkt 4.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny przedkłada
Prezesowi UKE zatwierdzoną instrukcję lub
opis kalkulacji kosztów, o których mowa
w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji, o której mowa w ust. 2.”,
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c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Roczne sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości

regulacyjnej

oraz

wyniki

kalkulacji

kosztów podlegają badaniu zgodności z przepisami

prawa

oraz

zatwierdzonymi

przez

Prezesa UKE instrukcją lub opisem kalkulacji
kosztów, na koszt przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w terminie 6 miesięcy od zakończenia
roku obrotowego, przez podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych.
6. Prezes UKE powołuje podmiot uprawniony do
przeprowadzenia badania, o którym mowa
w ust. 5.”,
d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:
„6a.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany przekazać Prezesowi UKE roczne sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej lub wyniki kalkulacji kosztów wraz
z opinią i raportem podmiotu określonego
w ust. 6, w terminie, o którym mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 51
pkt 5.

6b.

W raporcie, o którym mowa w ust. 6a, zamieszcza się w szczególności:
1) ogólną

charakterystykę

jednostki

(dane

identyfikujące jednostkę);
2)

stwierdzenie

uzyskania

od

jednostki

żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń;
3) wnioski z przeprowadzonego badania;
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4) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach;
5) zalecenia wraz z opisem skutków ich wprowadzenia;
6) opis zastosowanej podczas badania metody
weryfikacji;
7) zbiorcze dane finansowe i księgowe dotyczące zastosowanych przez przedsiębiorcę
telekomunikacyjnego:
a) korekt z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych,
b) korekt efektywności,
c) podstawowych założeń odnośnie zastosowanych metod przypisania składników
średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów,
d) poziomu alokowanych kosztów według
metody przypisania składników średniorocznego

kapitału

zaangażowanego

oraz przychodów i kosztów,
e) poziomu ziarnistości stosowanego modelu kalkulacji kosztów.”,
e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Roczne sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, wyniki kalkulacji kosztów,
opinia

i

raport

z

badania

przez

podmiot

uprawniony, o którym mowa w ust. 6, podlegają
publikacji na stronie BIP UKE w terminie
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2 miesięcy od dnia zakończenia badania, o którym mowa w ust. 5.”;
33) w art. 54 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Prezes UKE może, w drodze decyzji, nałożyć na
przedsiębiorcę

telekomunikacyjnego

o

znaczącej

pozycji rynkowej obowiązek publikowania na stronie
BIP UKE cen lub opłat stosowanych przez tego
przedsiębiorcę.
4. Prezes UKE w decyzjach, o których mowa w ust. 1-3,
określa, z zachowaniem wymogów dotyczących
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres publikacji
instrukcji, opisu kalkulacji kosztów lub zakres publikacji cen lub opłat, stosowanych przez przedsiębiorcę

telekomunikacyjnego,

mając

na

celu

zapobieganie nadużywaniu przez przedsiębiorców
telekomunikacyjnych ich znaczącej pozycji rynkowej
w sprawach cen lub opłat, a w szczególności nieuzasadnionemu zawyżaniu lub zaniżaniu cen lub
opłat, stosowaniu presji cenowej w stosunku do
konkurentów poprzez zawężanie przedziału między
opłatami

i cenami detalicznymi oraz stosowaniu

nieuzasadnionych przywilejów cenowych.”;
34) w art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać
w szczególności:
1)

nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy usług,

2)

usługi świadczone na podstawie umowy,

3)

czas oczekiwania na przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej lub termin rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych,
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4)

okres, na jaki umowa została zawarta,

5)

pakiet taryfowy, jeżeli na usługi świadczone na
podstawie umowy obowiązują różne pakiety
taryfowe,

6)

sposób składania zamówień na pakiety taryfowe
oraz dodatkowe opcje usługi,

7)

okres rozliczeniowy,

8)

dane o jakości usług świadczonych na podstawie
umowy,

9)

zakres usług obsługi serwisowej,

10) sposoby uzyskania aktualnych informacji o wszystkich stosowanych pakietach taryfowych i kosztach usług obsługi serwisowej,
11) warunki przedłużenia i rozwiązania umowy,
12) wysokość kar umownych w przypadku niewykonania

lub

nienależytego

wykonania

usługi

telekomunikacyjnej oraz zasady ich wypłaty,
13) tryb postępowania reklamacyjnego,
14) informację

o

możliwości

rozwiązania

sporu

w drodze postępowania mediacyjnego lub przed
Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy
Prezesie UKE, zwanym dalej „sądem polubownym”
–

chyba, że informacje i dane, o których mowa

w pkt

6-14, zostały zawarte w regulaminie świad-

czenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 60.”;
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35) w art. 57 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej,
związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość
roszczenia

z

tytułu

jednostronnego

rozwiązania

umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług
z winy abonenta przed upływem terminu ustalonego
w umowie, nie może przekroczyć wartości ulgi
przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy
do dnia jej rozwiązania.”;
36) w art. 58 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Za

usługi

zrealizowane

w

wyniku

naruszenia

integralności sieci telekomunikacyjnej w tej części
infrastruktury telekomunikacyjnej, która pozostaje
poza główną lokalizacją abonenta, w której znajduje
się zakończenie sieci, odpowiada operator.”;
37) w art. 59 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do określenia zakresu
i warunków wykonywania usług telekomunikacyjnych
w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, podanym do publicznej wiadomości i doręczanym nieodpłatnie abonentowi wraz z umową
o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do
publicznej sieci telekomunikacyjnej, a także na każde
jego żądanie.
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2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych doręcza treść każdej zmiany w regulaminie, o którym mowa w ust. 1, abonentom
posiadającym umowę pisemną oraz podaje tę zmianę
do publicznej wiadomości, z wyprzedzeniem co
najmniej jednego okresu rozliczeniowego

przed

wprowadzeniem jej w życie. Abonenta informuje się
o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku
akceptacji zmian zakresu i warunków świadczenia
usług telekomunikacyjnych, a także o tym, że w razie
skorzystania z tego prawa dostawcy publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot
ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6.”;
38) art. 60 otrzymuje brzmienie:
„Art. 60. Regulamin świadczenia publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych powinien określać
w szczególności:
1) nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy
usług;
2) zakres świadczonych publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych ze wskazaniem
elementów składających się na opłatę abonamentową;
3) standardowe warunki umowy, w tym wskazanie minimalnego czasu trwania umowy,
jeżeli taki został określony.”;
39) w art. 61 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. W przypadku każdej zmiany cennika usług telekomunikacyjnych, dostawca publicznie dostępnych
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usług telekomunikacyjnych jest obowiązany, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego,

do

doręczenia

treści

zmian

cennika

abonentom posiadającym umowę pisemną oraz do
podania tej zmiany do publicznej wiadomości.
6. Abonent posiadający umowę pisemną powinien być
poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy
w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen
usług telekomunikacyjnych, a także o tym, że w razie
skorzystania z tego prawa dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje
roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi,
o której mowa w art. 57 ust. 6.”;
40) uchyla się art. 62;
41) w art. 63 uchyla się ust. 2;
42) po art. 63 dodaje się art. 63a-63e w brzmieniu:
„Art. 63a.

Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, na wniosek konsumenta
będącego abonentem posiadającym umowę
pisemną, zapewnia możliwość sprawdzenia
przez tego abonenta aktualnej wysokości
opłat

za

zrealizowane

połączenia

lub

powiadamia go o przekroczeniu wskazanej
przez tego abonenta kwoty za połączenia
generowane w okresie rozliczeniowym.
Art. 63b. Kto podaje do publicznej wiadomości numer
usługi o podwyższonej opłacie jest obowiązany podawać wraz z tym numerem cenę za
jednostkę rozliczeniową połączenia do numeru danej usługi, ze wskazaniem ceny
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brutto wraz z nazwą i adresem podmiotu
dostarczającego dodatkowe świadczenie.
Art. 63c. 1. Dostawca

publicznie

telekomunikacyjnych,

dostępnych
na

rzecz

usług
którego

dokonany został przydział numeracji wykorzystywanej do świadczenia
podwyższonej

opłacie

publicznie

lub

dostawca

dostępnych

telekomunikacyjnych,
umowy

usługi o

z

który

podmiotem

usług
jest

stroną

zapewniającym

dodatkowe świadczenie, jest obowiązany
bezpłatnie, każdorazowo, na 5 sekund
przed rozpoczęciem naliczania opłaty za
usługę o podwyższonej opłacie realizowanej
jako

głosowe

informować
cenie

połączenie

użytkownika

brutto

telefoniczne,
końcowego

jednostki

o

rozliczeniowej

połączenia do numeru danej usługi; jeżeli w
trakcie

połączenia

zmianie

ulegnie

wysokość opłaty – użytkownik musi być o
tym poinformowany na 5 sekund przed
zmianą wysokości opłaty.
2. W przypadku świadczenia usługi o podwyższonej opłacie za pomocą serwisów
internetowych

lub

poprzez

wiadomości

tekstowe SMS lub multimedialne MMS
związane z usługami subskrybowanymi,
abonent musi wyrazić zgodę na otrzymywanie zamówionych treści.
Art. 63d. Prezes UKE podaje do publicznej wiadomości
uzgodniony przez organizacje reprezentujące
konsumentów oraz przedsiębiorców telekomu-
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nikacyjnych

i

podmioty

dostarczające

do-

datkowe świadczenia Kodeks Dobrych Praktyk
Świadczenia Usług o Podwyższonej Opłacie,
zwany dalej „Kodeksem”. Prezes UKE podaje
do publicznej wiadomości na stronach BIP UKE
listę

przedsiębiorców

telekomunikacyjnych

i podmiotów dostarczających dodatkowe świadczenia,

którzy

zobowiązali

się

do

prze-

strzegania Kodeksu.
Art. 63e. Dostawca usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do blokowania ruchu na numery
o podwyższonej opłacie, chyba że abonent
wyrazi zgodę na zdjęcie blokady.”;
43) uchyla się art. 64;
44) w art. 65:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dostawca usługi o podwyższonej opłacie, w terminie co najmniej na jeden dzień przed dniem
rozpoczęcia

świadczenia

tej

usługi

lub

re-

alizowania dodatkowego świadczenia do tej
usługi, przekazuje Prezesowi UKE informacje o:
1) swojej nazwie (firmie), adresie i siedzibie;
2) rodzaju i zakresie świadczonej usługi o podwyższonej opłacie;
3) numerze lub numerach wykorzystywanych do
świadczenia usługi o podwyższonej opłacie;
4) nazwie (firmie), adresie i siedzibie podmiotu
realizującego dodatkowe świadczenie;
5) nazwie, rodzaju i zakresie dodatkowego
świadczenia;
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6) numerze lub numerach wykorzystywanych do
realizowania dodatkowego świadczenia;
7) terminie

rozpoczęcia

świadczenia

usługi

o podwyższonej opłacie.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu:
„1a. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być
przekazywane Prezesowi UKE pisemnie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1450, z późn. zm.5)).",
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes UKE prowadzi jawny rejestr numerów
wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie zawierający informacje, o których mowa w ust. 1. W rejestrze zamieszcza się
również datę przekazania informacji Prezesowi
UKE.”,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezes UKE zamieszcza rejestr, o którym mowa
w ust. 2, na stronach BIP UKE.”;
45) art. 66 otrzymuje brzmienie:
„Art. 66. 1. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych w sieci stacjonarnej udostępnia
swoim
niającej

abonentom,
koszty,

abonentów

po

cenie

aktualny

z obszaru

o

uwzględ-

spis

swoich

tym

samym

wskaźniku obszaru geograficznego, w któ-
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rym znajduje się zakończenie sieci abonenta, nie rzadziej niż raz na 2 lata.
2. Dostawca

publicznie

dostępnych

usług

telefonicznych świadczy swoim abonentom
usługę

informacji

o

numerach

telefonicznych obejmującą co najmniej jego
abonentów, których dane posiada.”;
46) w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych
udostępnia niezbędne, posiadane przez siebie dane,
innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym usługę
informacji o numerach telefonicznych, w tym usługę
ogólnokrajowego

spisu

abonentów

oraz

usługę

ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych
abonentów

publicznych

sieci

telefonicznych

na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej
"ogólnokrajową

informacją

o

numerach

telefo-

nicznych.”;
47) art. 70 otrzymuje brzmienie:
,,Art. 70. 1. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania,
siedziby lub miejsca wykonywania działalności, abonent będący stroną pisemnej
umowy z dostawcą usług zapewniającym
przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej operatora może żądać przeniesienia
przydzielonego

numeru

w

ramach

istniejącej sieci tego samego operatora na
obszarze:
1) o tym samym wskaźniku obszaru ge-
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ograficznego – w przypadku numerów
geograficznych;
2) całego kraju – w przypadku numerów
niegeograficznych.
2. Od abonenta nie pobiera się opłat za
przeniesienie przydzielonego numeru w ramach

istniejącej

sieci

tego

samego

operatora.”;
48) w art. 71:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Abonent

będący

stroną

umowy

pisemnej

z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do
publicznej sieci telefonicznej operatora może
żądać przy zmianie operatora przeniesienia
przydzielonego numeru do istniejącej sieci innego
operatora na obszarze:
1)

o tym samym wskaźniku obszaru geograficznego – w przypadku numerów geograficznych;

2)

całego kraju – w przypadku numerów niegeograficznych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezes UKE może określić wysokość
malnej opłaty
podstawie

maksy-

za przenoszenie numerów na

wyników

badań

opinii

publicznej

zleconych przez Prezesa UKE specjalistycznej
firmie badawczej.”,
c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
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„4. Prezes UKE prowadzi bazę danych zawierającą
przeniesione numery, o których mowa w ust. 1.
5. Operator

publicznej

sieci

telefonicznej

jest

obowiązany połączyć tę sieć bezpośrednio lub za
pośrednictwem

publicznej

sieci

telefonicznej

innego operatora z bazą danych, o której mowa
w ust. 4. Operator publicznej sieci telefonicznej
jest obowiązany dokonywać aktualizacji bazy
danych, o której mowa w ust. 4.”;
49) w art. 72:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Abonent będący stroną pisemnej umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do
stacjonarnej

publicznej

sieci

telefonicznej

operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie

świadczenia

usługi

przyłączenia

do

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania jej w gotowości do świadczenia usług
telekomunikacyjnych

dla

konsumentów

lub

świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej i utrzymania jej
w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników końcowych z wyłączeniem konsumentów, może wybrać dowolnego dostawcę publicznie dostępnych usług
telefonicznych,

którego

usługi

są

dostępne

w połączonych sieciach, z zastrzeżeniem art. 91
ust. 3 pkt 2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Kierując się stanem konkurencji na rynku usług
połączeń telefonicznych świadczonych w ruchomej

publicznej

potrzebami

sieci

abonentów

w

telefonicznej
zakresie

oraz

wyboru

dostawcy usług Prezes UKE, po przeprowadzeniu
zgodnie z art. 21 - 24 analizy rynku usług
połączeń telefonicznych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, może, w drodze
decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 5, nałożyć na
wyznaczonego operatora o znaczącej pozycji na
tym rynku obowiązek realizacji na rzecz abonentów przyłączonych do jego sieci uprawnienia,
o którym mowa w ust. 1.”;
50) w art. 80:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza abonentowi, na wskazany przez niego adres, nieodpłatnie z każdą
fakturą podstawowy wykaz wykonanych usług
telekomunikacyjnych

zawierający

informację

o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem, dla każdego typu połączeń, ilości jednostek
rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez abonenta połączeń.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza, na żądanie abonenta, szczegółowy wykaz wykonanych usług
telekomunikacyjnych za okresy rozliczeniowe
poprzedzające nie więcej niż 24 miesiące okres
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rozliczeniowy, w którym abonent zażądał tego
świadczenia.”;
51) po art. 80 dodaje się art. 80a w brzmieniu:
„Art.

80a.

Dostawca

publicznie

dostępnych

usług

telekomunikacyjnych zapewnia abonentom posiadającym

umowę

pisemną

możliwość

nie-

odpłatnego ograniczenia wysokości maksymalnej
miesięcznej kwoty za połączenia telefoniczne, po
przekroczeniu której zawieszeniu ulega świadczenie usług przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych powodujących zadłużenie ze strony abonenta z jednoczesnym utrzymaniem świadczenia usług nie
powiększających zadłużenia abonenta, w tym
przekazywanie połączeń do abonenta lub połączeń
bezpłatnych.”;
52) w art. 81:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zestaw usług telekomunikacyjnych, jakie powinny
być

dostępne

końcowych

na

dla

wszystkich

terytorium

użytkowników

Rzeczypospolitej

Polskiej, z zachowaniem wymaganej jakości i po
przystępnej cenie, stanowi usługę powszechną.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do zestawu usług telekomunikacyjnych, o których
mowa w ust. 1, zalicza się:
1) przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej i utrzymanie w gotowości do
świadczenia usług telekomunikacyjnych polegające na:
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a) zapewnieniu przyłączenia do pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta, o której mowa w ust. 4,
z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją
usług, zwanej dalej „ISDN”,
b) utrzymaniu łącza abonenckiego z zakończeniem sieci, o którym mowa w lit. a,
w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
c) umożliwieniu wykonywania i odbierania
połączeń telefonicznych krajowych i międzynarodowych, w tym do sieci ruchomych, obejmujących także zapewnienie
transmisji faksu oraz transmisji danych,
w tym połączeń do sieci Internet;
2) świadczenie usługi ogólnokrajowego spisu
abonentów i usługi ogólnokrajowej informacji
o numerach telefonicznych;
3) świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych;
4) świadczenie usług telefonicznych za pomocą
aparatów publicznych.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Przez

pojęcie

głównej

lokalizacji

abonenta

rozumie się adres wskazany przez abonenta jako
główny w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wskazany może zostać adres,
pod którym abonent posiada stałe zameldowanie,
adres nieruchomości, do której abonent posiada
tytuł prawny lub adres nieruchomości, w której
przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci
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wymaga przedstawienia zgody, o której mowa
w art. 58 ust. 1, z wyłączeniem budynków
rekreacji indywidualnej, to jest budynków przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego.”,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw łączności określi,
w drodze

rozporządzenia, warunki

dotyczące

świadczenia usługi powszechnej oraz wymagania
dotyczące świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych, w szczególności:
1) wskaźniki dostępności i jakości usługi powszechnej oraz usługi przyłączenia do sieci,
w celu zapewnienia korzystania z usługi
szerokopasmowego dostępu do Internetu
jednostek uprawnionych,
2) wymagania dotyczące udogodnień dla osób
niepełnosprawnych, w tym rodzaje urządzeń
końcowych, jakie powinny być oferowane
osobom

niepełnosprawnym

przez

przed-

siębiorcę wyznaczonego oraz wymagania
dotyczące przystosowania aparatów publicznych do używania przez osoby niepełnosprawne,
3) wymaganą przepływność łącza dla usługi
szerokopasmowego dostępu do Internetu
jednostek uprawnionych,
4) warunki świadczenia usługi ogólnokrajowego
spisu abonentów i usługi ogólnokrajowej
informacji o numerach telefonicznych
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– mając na uwadze poziom rozwoju telefonizacji,
stymulowanie rozwoju telefonizacji oraz zwiększenie dostępności usług telekomunikacyjnych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także
kierując się obowiązującymi w tym zakresie
przepisami Unii Europejskiej i praktyką europejską.”;
53) w art. 82:
a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a.

Prezes UKE ogłasza wyniki konkursu w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prezes

UKE

wyznacza,

w

drodze

decyzji,

przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych
usług wchodzących w jej skład, na podstawie
najniższego oszacowanego kosztu netto świadczenia usługi powszechnej oraz danych o jakości
świadczenia tych usług zawartych w ofercie
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, biorąc pod
uwagę jego zdolność do świadczenia usługi
powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład.”,
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a.

Koszt netto świadczenia usługi powszechnej
stanowi

sumę

kosztów

netto

świadczenia

poszczególnych usług wchodzących w skład
usługi powszechnej. Koszt netto świadczenia
usługi wchodzącej w skład usługi powszechnej
jest to różnica pomiędzy kosztem ponoszonym
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przez

przedsiębiorcę

wyznaczonego

przy

zobowiązaniu do jej świadczenia a kosztem
świadczenia tej usługi bez takiego zobowiązania.”;
54) art. 83 otrzymuje brzmienie:
„Art. 83. 1. Konkurs, o którym mowa w art. 82 ust. 1,
uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
1) do

konkursu

nie

przystąpił

żaden

podmiot albo przystąpił tylko jeden
podmiot;
2) żaden z uczestników konkursu nie
spełnił warunków uczestnictwa w konkursie.
2. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu
Prezes UKE wyznacza, w drodze decyzji,
do świadczenia usługi powszechnej albo
poszczególnych usług wchodzących w jej
skład dostawcę publicznie dostępnej usługi
telekomunikacyjnej o największej liczbie
stacjonarnych telefonicznych łączy abonenckich na obszarze określonym w ogłoszeniu
o konkursie.”;
55) art. 84 otrzymuje brzmienie:
„Art. 84. Decyzje, o których mowa w art. 82 ust. 4
i art. 83 ust. 2, Prezes UKE publikuje na stronie
BIP UKE, podając zakres świadczonej usługi
powszechnej

albo

poszczególnych

usług

wchodzących w jej skład oraz obszar, na
którym będą świadczone.”;
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56) w art. 85 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„W decyzji, o której mowa w art. 82 ust. 4 albo art. 83
ust. 2, Prezes UKE określa w szczególności:”;
57) art. 90 otrzymuje brzmienie:
„Art. 90. Przedsiębiorca wyznaczony ustala cenę:
1) usługi powszechnej albo
2) poszczególnych usług wchodzących w jej
skład, lub
3) usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5
– w oparciu o uzasadnione koszty jej świadczenia, obliczone w sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 51,
a w przypadku ceny usługi, o której mowa
w pkt 1 i 2, tak aby uwzględniała ona możliwości ekonomiczne użytkowników końcowych
lub odpowiadała ich potrzebom poprzez oferowanie różnych pakietów cenowych.”;
58) art. 91 otrzymuje brzmienie:
,,Art. 91. 1. Przedsiębiorca wyznaczony świadczy usługi
telekomunikacyjne w ramach podstawowego pakietu cenowego, w którym opłata
abonamentowa stanowi opłatę za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług
telekomunikacyjnych przyłączenia, o którym
mowa w art. 81 ust. 3 pkt 1 lit. a, i nie
obejmuje

innych

telekomunikacyjnych.

usług
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2. Prezes UKE kierując się uwarunkowaniami
krajowymi może, w decyzji, o której mowa
w art. 82 ust. 4 lub art. 83 ust. 2, nałożyć na
przedsiębiorcę wyznaczonego obowiązek:
1) zapewnienia specjalnego pakietu cenowego,
2) stosowania
obszarze

ujednoliconych
świadczenia

taryf

usługi

na
po-

wszechnej albo poszczególnych usług
wchodzących

w

skład

usługi

po-

wszechnej, w tym uśrednienia geograficznego,
a także określić ceny maksymalne usługi
powszechnej albo poszczególnych usług
wchodzących w skład usługi powszechnej.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2 pkt
1,

w

celu

zapewnienia

konsumentom

o niskich dochodach i o szczególnych potrzebach społecznych dostępu i korzystania
z publicznie dostępnych usług, oferuje specjalny pakiet cenowy, który:
1)

świadczony

będzie

na

warunkach

innych niż zwykłe warunki komercyjne;
2)

może być świadczony bez konieczności
realizacji uprawnienia, o którym mowa
w art. 72 ust. 1, o ile wykaże, że
przychody z tytułu świadczenia pakietu
specjalnego łącznie z tym uprawnieniem

nie doprowadzą do pokrycia

kosztów świadczenia tego pakietu.
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4. W przypadku wyboru przez konsumenta
specjalnego pakietu cenowego, przedsiębiorca wyznaczony może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających niskie
dochody lub szczególne potrzeby społeczne
konsumenta.”;
59) po art. 91 dodaje się art. 91a w brzmieniu:
"Art. 91a. 1. Przedsiębiorca

wyznaczony

przedkłada

Prezesowi UKE projekt:
1) cennika w zakresie specjalnego pakietu
cenowego i podstawowego pakietu cenowego,
2) wzoru umowy o świadczenie usługi
powszechnej,
3) regulaminu

świadczenia

usługi

po-

wszechnej albo poszczególnych usług
wchodzących w ich skład
– lub

ich zmiany wraz z uzasadnieniem

w terminie,

co

najmniej

30

dni

przed

planowanym wprowadzeniem ich w życie.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku
przedłożenia

Prezesowi

UKE

projektu,

o którym mowa w ust. 1, lub jego zmiany
w trybie art. 48 ust. 1.
3. Prezes UKE może, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu,
o którym mowa w ust. 1, lub jego zmiany
zgłosić sprzeciw do projektu lub jego części,
jeżeli projekt ten lub jego zmiana jest
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sprzeczny z decyzją, o której mowa
w art. 82 ust. 4 lub art. 83 ust. 2.
4. W decyzji, o której mowa w ust. 3, Prezes
UKE może zobowiązać przedsiębiorcę wyznaczonego do przedstawienia w terminie
30 dni od dnia doręczenia decyzji poprawionego projektu, o którym mowa w ust. 1,
lub jego zmiany.
5. Prezes UKE może żądać od przedsiębiorcy
wyznaczonego przedłożenia dodatkowych
dokumentów lub udzielenia dodatkowych
informacji. Bieg terminu do zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3, ulega
zawieszeniu od dnia wysłania żądania
Prezesa UKE do dnia doręczenia do UKE
tych dokumentów lub informacji.
6. Projekt, o którym mowa w ust. 1, lub jego
zmiany w zakresie objętym sprzeciwem
Prezesa UKE nie wchodzą w życie.
7. Cennik w zakresie specjalnego pakietu
cenowego i podstawowego pakietu cenowego, wzór umowy o świadczenie usługi
powszechnej oraz regulamin świadczenia
usługi powszechnej albo poszczególnych
usług wchodzących w jej skład lub ich
zmian podlegają publikacji na stronie BIP
UKE.";
60) w art. 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

Przedsiębiorca wyznaczony publikuje w dzienniku
o zasięgu ogólnopolskim oraz zamieszcza na swoich
stronach internetowych aktualne informacje do-
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tyczące jakości świadczenia przez niego usługi
powszechnej w zakresie spełniania wskaźników
dostępności i jakości usług określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 81 ust. 6,
za każde półrocze oraz za każdy rok, dla całego
obszaru działania oraz odrębnie dla każdego
wskaźnika obszaru geograficznego objętego jego
działalnością.”;
61) w art. 95:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dopłatę ustala Prezes UKE w wysokości kosztu
netto świadczenia usługi powszechnej.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister właściwy do spraw łączności określi,
w drodze

rozporządzenia,

sposób

obliczania

kosztu netto usługi wchodzącej w skład usługi
powszechnej, kierując się obowiązującymi w tym
zakresie

przepisami

oraz

praktyką

państw

członkowskich Unii Europejskiej.”;
62) w art. 96:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Przedsiębiorca wyznaczony przedstawia Prezesowi UKE wysokość kosztu netto poszczególnych usług wchodzących w skład usługi
powszechnej, które świadczy, oraz wysokość
kosztu netto świadczenia usługi powszechnej,
a także rachunki lub inne dokumenty zawierające
dane lub informacje stanowiące podstawę ich
obliczenia. Do przeprowadzenia weryfikacji prawidłowości dokonanych obliczeń Prezes UKE
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powołuje podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
3. Prezes UKE, w terminie 6 miesięcy od dnia
złożenia wniosku, weryfikuje wyliczony przez
przedsiębiorcę koszt netto poszczególnych usług
wchodzących w skład usługi powszechnej oraz
koszt netto usługi powszechnej i w zależności od
wyników tej weryfikacji przyznaje, w drodze
decyzji, ustaloną kwotę dopłaty bądź odmawia jej
przyznania.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a.

W przypadku przedsiębiorcy wyznaczonego
w drodze decyzji, o której mowa w art. 82
ust. 4, wysokość dopłaty nie może być wyższa
od

kosztu

netto

świadczenia

usługi

po-

wszechnej zadeklarowanego w ofercie konkursowej tego przedsiębiorcy.”;
63) w art. 98 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes UKE ustala jednolity wskaźnik procentowego
udziału wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do udziału w pokryciu dopłaty,
biorąc pod uwagę wysokość dopłaty, która podlega
pokryciu. Wysokość udziału danego przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego w pokryciu dopłaty, nie wyższa
niż 1% jego przychodów, ustalana jest proporcjonalnie do wysokości przychodów tego przedsiębiorcy uzyskanych z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w roku kalendarzowym,
w którym wystąpił koszt netto.”;
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64) w art. 99 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Prezes UKE publikuje corocznie na stronie BIP UKE
sprawozdanie

obejmujące

końcowe

wyniki

ustaleń

dotyczące:”;
65) w art. 101:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przedsiębiorca wyznaczony może:
1) ograniczyć świadczenie usług telekomunikacyjnych powodujących zadłużenie abonenta,
jeżeli abonent pozostaje w opóźnieniu z płatnością należności za wykonanie tych usług
przez okres dłuższy niż jeden okres rozliczeniowy, utrzymując świadczenie usług niepowiększających zadłużenia abonenta, w tym
przekazywanie

połączeń

do

abonenta

lub

połączeń bezpłatnych;
2) ograniczyć lub zawiesić świadczenie usług
telekomunikacyjnych, jeżeli abonent uporczywie
narusza warunki regulaminu świadczenia tych
usług lub umowy o świadczenie tych usług albo
podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające

świadczenie

lub

korzystanie

z usług telekomunikacyjnych.”,
b) uchyla się ust. 5;
66) art. 103 otrzymuje brzmienie:
„Art. 103. 1. Przedsiębiorca wyznaczony do świadczenia
usługi ogólnokrajowego spisu abonentów
i usługi ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych jest obowiązany do
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świadczenia

tych

usług

użytkownikom

końcowym publicznych sieci telefonicznych,
a usługi ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych, także użytkownikom
końcowym korzystającym z aparatów publicznych.
2. Prezes UKE określa w decyzji, o której
mowa w art. 82 ust. 4, szczegółowe warunki
świadczenia usługi ogólnokrajowego spisu
abonentów

i

ogólnokrajowej

informacji

o numerach telefonicznych, w tym dane
dotyczące formy oraz zakresu świadczenia
tych usług, a także stopnia szczegółowości
danych abonentów, które będą udostępniane w ramach tych usług.
3. Do usługi ogólnokrajowego spisu abonentów i usługi ogólnokrajowej informacji
o numerach telefonicznych i związanego
z tym udostępniania danych stosuje się
przepisy art. 161 i 169.
4. Dane zawarte w ogólnokrajowym spisie
numerów i ogólnokrajowej informacji o numerach

telefonicznych

są

uaktualnianie

przez przedsiębiorcę wyznaczonego nie
rzadziej niż raz w roku.”;
67) w art. 104:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do odpowiedzialności przedsiębiorców telekomunikacyjnych za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie usługi telekomunikacyjnej stosuje się
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przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem
art. 107 ust. 1.”,
b) uchyla się ust. 2 i 3;
68) w art. 105:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa
w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej płatnej
okresowo, trwająca dłużej niż 4 godziny, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wypłaca abonentowi, w sposób uprzednio z nim uzgodniony, odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej
według rachunków z ostatnich trzech okresów
rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż
ostatnie 12 miesięcy.”,
b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Z tytułu niedotrzymania z winy przedsiębiorcy
wyznaczonego:
1) terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi
powszechnej lub
2) określonego w umowie o świadczenie usługi
powszechnej

terminu

rozpoczęcia

świad-

czenia tej usługi
–

za

każdy

dzień

przekroczenia

terminu

przedsiębiorca wyznaczony wypłaca użytkownikowi końcowemu, w sposób uprzednio z nim
uzgodniony, odszkodowanie w wysokości 1/15
określonej w umowie miesięcznej opłaty abonamentowej,

stosowanej

przez

tego

przed-
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siębiorcę za świadczenie usługi powszechnej
płatnej okresowo.”,
d) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Z

tytułu

niedotrzymania

z

winy

dostawcy

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
określonego w umowie o świadczenie publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych terminu
rozpoczęcia świadczenia tych usług, za każdy
dzień przekroczenia terminu przysługuje abonentowi

od

tego

przedsiębiorcy

telekomuni-

kacyjnego odszkodowanie w wysokości 1/15
określonej w umowie miesięcznej opłaty abonamentowej,

stosowanej

przez

tego

przed-

siębiorcę za świadczenie usługi płatnej okresowo.
6. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, związanej z ulgą przyznaną abonentowi
w zakresie miesięcznej opłaty abonamentowej,
podstawę obliczenia odszkodowania, o którym
mowa w ust. 4 i 5, stanowi miesięczna opłata
abonamentowa, jaką płaciłby abonent nie korzystając z ulgi.”;
69) w art. 106 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli

reklamacja

usługi

telekomunikacyjnej

nie

zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej
złożenia, uważa się, że ta reklamacja została uznana.
Do zachowania tego terminu konieczne jest wysłanie
przed jego upływem odpowiedzi na reklamację.”;
70) po art. 106 dodaje się art. 106a w brzmieniu:
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„Art. 106a.

W przypadku sporu co do zasadności lub
wysokości należności, dostawca publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych nie
może ograniczyć ani zawiesić świadczenia
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych do czasu rozstrzygnięcia sporu
w drodze

postępowania

mediacyjnego,

przed sądem polubownym lub przed sądem
powszechnym, pod warunkiem zapłaty należności bezspornych.”;
71) w art. 108 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Roszczenia dochodzone na podstawie art. 105 przedawniają się z upływem 24 miesięcy od końca okresu
rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa
w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, albo od
dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana
lub miała być wykonana.”;
72) po art. 108 dodaje się art. 108a w brzmieniu:
„Art. 108a. W

przypadku

sporu

pomiędzy

konsumentem

a przedsiębiorcą telekomunikacyjnym co do zasadności lub wysokości należności, przeniesienie
przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wierzytelności z tytułu wykonanych usług telekomunikacyjnych oraz zlecenie dochodzenia należności
nie może nastąpić przed upływem 24 miesięcy od
dnia wniesienia reklamacji.”;
73) w dziale III uchyla się rozdział 4;
74) po dziale III dodaje się dział IIIa „Postępowanie mediacyjne” w brzmieniu:
„DZIAŁ IIIa
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Postępowanie mediacyjne
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 110a. 1. W drodze postępowania mediacyjnego
prowadzonego przez Prezesa UKE, które
kończy się polubownie w drodze ugody,
może być rozstrzygany:
1)

spór cywilnoprawny między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

2)

spór pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi

nie

posiadającymi

znaczącej pozycji rynkowej na rynku,
którego

dotyczy

postępowania,

przedmiot

dotyczący

tego

zawarcia

umowy, o której mowa w art. 26.
2. Postępowanie

mediacyjne

jest

dobro-

mediacyjne

może

wolne.
Art. 110b. 1. Postępowanie

być

wszczęte przez Prezesa UKE:
1) z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona
interesu konsumenta lub
2) na wniosek złożony przez:
a)

konsumenta, lub

b)

przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
zwany dalej „wnioskiem mediacyjnym”,
powinien zawierać:
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1)

oznaczenie stron;

2)

określenie przedmiotu sporu i propozycji

polubownego

zakończenia

sporu;
3)

przytoczenie okoliczności powstania
sporu

i

oczekiwania

strzygnięcia
dowodów

wraz
na

ze

jego

roz-

wskazaniem

poparcie

tych

oko-

liczności;
4)

podpis strony.

3. W ramach danego sporu możliwe jest
jednokrotne

złożenie

wniosku

media-

cyjnego.

Art. 110c. 1. Prezes UKE odstępuje od postępowania
mediacyjnego, jeżeli:
1)

strona nie wyraziła zgody na to
postępowanie;

2)

w trakcie postępowania mediacyjnego co najmniej jedna ze stron
oświadczyła, że nie wyraża zgody na
polubowne zakończenie sporu.

Art. 110d. 1. Prezes UKE kierując do rozpatrzenia
wniosek mediacyjny wskazuje:
1)

pracownika UKE

odpowiedzialnego

za prowadzenie postępowania mediacyjnego, zwanego dalej „mediatorem”;
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2)

termin

zakończenia

postępowania

mediacyjnego nie dłuższy niż 1 miesiąc

liczony

od

dnia

złożenia

wniosku. Termin ten może być wydłużony nie więcej niż o 1 miesiąc,
na zgodny wniosek stron.
Art. 110e. 1. Postępowanie mediacyjne prowadzi mediator kierując się zasadą zachowania
bezstronności.
2. Mediator

jest

obowiązany

zachować

w tajemnicy fakty, o których dowiedział się
w związku z prowadzeniem postępowania
mediacyjnego, chyba że strony zwolnią go
z tego obowiązku.
3. Do wyłączenia mediatora z postępowania
mediacyjnego stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Mediator podlega wyłączeniu od udziału
w innych postępowaniach administracyjnych w takiej samej sprawie i między tymi
samymi stronami, jeżeli postępowanie
mediacyjne nie doprowadziło do zawarcia
ugody przez strony.
5. Ponowny wniosek o wyłączenie mediatora
oparty na takich samych okolicznościach
lub wniosek oczywiście bezzasadny podlega odrzuceniu. O odrzuceniu orzeka
Prezes UKE w drodze postanowienia.
Art. 110f.

W toku postępowania mediacyjnego mediator
zapoznaje stronę z wnioskiem mediacyjnym,
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przedstawia przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz propozycje polubownego zakończenia sporu.

Art. 110h. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku
postępowania

przed

Prezesem

UKE

na

propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych
ustępstw lub inne oświadczenia składane
w postępowaniu mediacyjnym.
Rozdział 2
Postępowanie mediacyjne w sprawie
zawarcia umowy o dostępie
telekomunikacyjnym
Art. 110i.

Wniosek, o którym mowa w art. 110b ust. 1
pkt 2 lit b, może być złożony do czasu
doręczenia stronom wezwania do złożenia
wyjaśnień co do zebranych dowodów przed
wydaniem decyzji, o której mowa w art. 27
ust. 2.

Art. 110j.

Mediator niezwłocznie ustala termin i miejsce
posiedzenia mediacyjnego; posiedzenie mediacyjne jest niejawne. Wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego nie jest wymagane,
jeżeli strony zgodzą się na przeprowadzenie
postępowania mediacyjnego bez posiedzenia
mediacyjnego.

Art. 110k. Na okres trwania postępowania mediacyjnego
zawieszeniu ulega bieg terminów do wydania
decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 2.
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Art. 110l.

1. Z przebiegu postępowania mediacyjnego,
o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 2,
sporządza się protokół, w którym oznacza
się strony i przedmiot sporu oraz wynik
postępowania

mediacyjnego.

Protokół

podpisuje mediator oraz strony.
2. Jeżeli w wyniku postępowania mediacyjnego

strony

mediatorem,

zawarły

ugoda

ugodę

przed

podpisana

przez

strony i mediatora stanowi załącznik do
protokołu.
3. Mediator przekazuje Prezesowi UKE
i stronom postępowania odpis protokołu.
4. Do ugody zawartej przez strony w wyniku
postępowania mediacyjnego w zakresie
nieuregulowanym w niniejszej ustawie
stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące ugody
administracyjnej.
5. Po zawarciu ugody, Prezes UKE dokonuje
jej zatwierdzenia w drodze postanowienia.
Rozdział 3
Postępowanie mediacyjne w sporach konsumenckich
Art. 110m. 1. Mediator może prowadzić postępowanie
mediacyjne bez zwoływania posiedzenia
mediacyjnego.
2. Ugoda pomiędzy konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zawarta przed media-
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torem ma moc prawną ugody zawartej
przed sądem.”;
75) po dziale IIIa dodaje się dział IIIb w brzmieniu:
„DZIAŁ IIIb
Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie UKE
Art. 110n. 1. Stały polubowny sąd konsumencki przy
Prezesie

UKE,

zwany

dalej

"sądem

polubownym", tworzony jest na podstawie
umowy o zorganizowaniu sądu polubownego, zawartej przez Prezesa UKE z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi konsumentów, przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub operatorów pocztowych. Koszty administracyjne funkcjonowania sądu polubownego oraz koszty
funkcjonowania organów sądu polubownego pokrywa Prezes UKE.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa
w szczególności zasady dotyczące wynagrodzenia arbitrów oraz zwrotu kosztów
poniesionych w związku z wykonywaniem
czynności arbitra.
3. Sąd polubowny rozpatruje spory:
1) o prawa majątkowe wynikłe z umów
o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej,

zawartych

pomiędzy

konsumentami i przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi;
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2) o prawa majątkowe wynikłe z umów
o świadczenie usług pocztowych.
4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw łączności
określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania sądu polubownego przy Prezesie UKE, w tym:
1) wewnętrzną organizację sądu polubownego,
2) tryb funkcjonowania sądu polubownego,
3) czynności jurysdykcyjne i administracyjne sądu polubownego i jego organów,
4) wymagania

dotyczące

kwalifikacji

i bezstronności arbitrów
– mając na uwadze zasady niezawisłości,
przejrzystości, kontradyktoryjności, skuteczności i reprezentacji oraz specyfikę
spraw telekomunikacyjnych i pocztowych.
5. W

postępowaniu

przed

sądem

polu-

bownym w zakresie nieuregulowanym
ustawą stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego.”;
76) w art. 111:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Częstotliwości mogą być użytkowane jako:
1) cywilne;
2) rządowe;
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3) wojskowe.”;
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a – 2e w brzmieniu:
„2a. Podmioty inne niż określone w art. 4, użytkują
częstotliwości:
1) cywilne,
2) rządowe,
3) wojskowe
– po uzyskaniu rezerwacji częstotliwości, o której mowa w art. 114.
2b. Podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 1a,
użytkują częstotliwości:
1) wojskowe, na podstawie rozporządzenia,
o którym mowa w art. 111 ust. 3;
2) cywilne, na podstawie decyzji Prezesa UKE
o prawie do wykorzystania częstotliwości;
3) rządowe, na podstawie decyzji Prezesa UKE
o prawie do wykorzystania częstotliwości.
2c. Podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 2 i 2a,
użytkują częstotliwości:
1) rządowe,

na

podstawie

rozporządzenia,

o którym mowa w art. 111 ust. 3;
2) cywilne, na podstawie decyzji Prezesa UKE
o prawie do wykorzystania częstotliwości;
3) wojskowe, na podstawie decyzji Prezesa
UKE o prawie do wykorzystania częstotliwości.
2d. Podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 3-8,
użytkują częstotliwości:
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1) rządowe, po uprzednim uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;
2) cywilne, na podstawie decyzji Prezesa UKE
o prawie do wykorzystania częstotliwości;
3) wojskowe, na podstawie decyzji Prezesa
UKE o prawie do wykorzystania częstotliwości.
2e. Przypadki, o których mowa w ust. 2b pkt 2,
ust. 2c pkt 2 i ust. 2d pkt 2, dotyczą wykonywania ustawowych zadań i obowiązków przez
podmioty, o których mowa w art. 4.
2f. Do decyzji Prezesa UKE o prawie do wykorzystywania częstotliwości stosuje się przepis
art. 114 ust. 3 pkt 1-6.”;
77) w art. 112 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W odniesieniu do częstotliwości przeznaczonych do
rozpowszechniania lub rozprowadzania programów
radiofonicznych i telewizyjnych Prezes UKE ustala
plany zagospodarowania częstotliwości oraz zmiany
tych planów w uzgodnieniu z Przewodniczącym
KRRiT na jego wniosek lub z własnej inicjatywy.”;
78) w art. 114:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Z zastrzeżeniem ust. 8, rezerwacji częstotliwości
dokonuje,
Rezerwacji

zmienia

lub

częstotliwości

cofa
na

Prezes

UKE.

cele

rozpo-

wszechniania w sposób cyfrowy lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, Prezes UKE dokonuje, zmienia
i cofa w porozumieniu z KRRiT.”,
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b)

w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) są dostępne i jeżeli do dnia wydania decyzji
o rezerwacji nie został złożony wniosek o przyznanie prawa do wykorzystania tych częstotliwości przez podmiot, o którym mowa
w art. 4;”,

c)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku. o którym mowa w art. 111 ust. 2a
pkt 2, Prezes UKE dokonuje rezerwacji częstotliwości po uprzednim uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.”,

d)

po ust. 7 dodaje się ust. 7a-7c w brzmieniu:
„7a. W przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 2a
pkt 3, Prezes UKE dokonuje rezerwacji częstotliwości, po uprzednim uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
7b. W przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 2b
pkt 3, Prezes UKE wydaje decyzję o prawie do
wykorzystania częstotliwości, po uprzednim
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych.
7c. W przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 2c
pkt 3 oraz w art. 111 ust. 2d pkt 3, Prezes UKE
wydaje decyzję o prawie do wykorzystania
częstotliwości,

po

uprzednim

uzgodnieniu

z Ministrem Obrony Narodowej.”,
e)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Przepisów dotyczących rezerwacji częstotliwości
nie stosuje się do podmiotów, o których mowa
w art. 4, użytkujących częstotliwości:
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1) cywilne, jeżeli są one wykorzystywane dla
wykonywania przez te podmioty ich ustawowych zadań i obowiązków;
2) rządowe;
3) wojskowe.”;
79) w art. 115 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W

rezerwacji

częstotliwości

przeznaczonych

do

rozpowszechniania lub rozprowadzania programów
w sposób cyfrowy, drogą rozsiewczą naziemną lub
rozsiewczą satelitarną można dokonać ponadto:
1) określenia

programów

telewizyjnych

lub

ra-

diofonicznych, wchodzących w skład multipleksu
w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.
– o radiofonii i telewizji, rozpowszechnianych lub
rozprowadzanych za pomocą rezerwowanej częstotliwości, oraz ich minimalnego procentowego
udziału w multipleksie;
2) uporządkowania

w

multipleksie

programów,

o których mowa w pkt 1;
3) określenia minimalnego procentowego udziału
w multipleksie składników innych niż programy,
o których mowa w pkt 1.”;
80) w art. 116 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) konkursu – w przypadku rezerwacji częstotliwości na
cele rozprowadzania lub rozpowszechniania w sposób
cyfrowy

programów

radiofonicznych

zyjnych;”;
81) w art. 118 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

lub

telewi-
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„4. Prezes UKE, z zastrzeżeniem ust. 5, określa w dokumentacji warunki uczestnictwa w przetargu albo
konkursie

oraz

wymagania,

jakim

powinna

odpowiadać oferta, a także kryteria oceny ofert.
W dokumentacji Prezes UKE może określić minimum
kwalifikacyjne.
5. Warunki

uczestnictwa

w konkursie

w zakresie

dodatkowych obowiązków i zadań przedsiębiorcy
dotyczących zawartości programowej, w tym warunków dotyczących transmisji obowiązkowej, przy
uwzględnieniu pozaekonomicznych interesów narodowych dotyczących kultury, języka i pluralizmu
mediów, na wniosek Prezesa UKE określa KRRiT
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.”;
82) w art. 126 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes UKE przydziela numerację, zgodnie z planami
numeracji krajowej dla sieci publicznych, w drodze
decyzji, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym i podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 2a, 4 i 8, na
ich wniosek.”;
83) w art. 132 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Publiczne

sieci

telekomunikacyjne

używane

do

świadczenia usług telewizji cyfrowej powinny spełniać
wymagania

techniczne

i

eksploatacyjne

umoż-

liwiające świadczenie usług telewizji szerokoekranowej. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy odbierają programy i usługi w formacie szerokoekranowym, rozpowszechniają lub rozprowadzają je
w sposób cyfrowy bez zmiany formatu szerokoekranowego na inny.
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3. Minister właściwy do spraw łączności może określić,
w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne
i eksploatacyjne dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych, mając na uwadze zapewnienie interoperacyjności usług cyfrowych transmisji
radiofonicznych i telewizyjnych przez nie odbieranych.”;
84) w art. 133 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu
z KRRiT może określić, w drodze rozporządzenia:”;
85) w art. 136 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Prezes UKE w porozumieniu z KRRiT może, w drodze
decyzji, nałożyć na przedsiębiorców telekomunikacyjnych
obowiązek zapewnienia dostępu do następujących udogodnień towarzyszących:”;
86) w art. 144:
a) w ust. 2:
–

pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) używanego przez zagraniczny statek powietrzny, morski lub żeglugi śródlądowej,
zgodnie z międzynarodowymi przepisami
radiokomunikacyjnymi,

jeżeli

urządzenie

zostało dopuszczone do używania przez
właściwy organ;
2) używanego w służbie radiokomunikacyjnej
amatorskiej, zgodnie z przepisami między-
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narodowymi, podczas pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznej osoby
fizycznej, jeżeli jednorazowo pobyt taki nie
jest dłuższy niż 90 dni;”,
– w pkt 3:
– – lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) dołączanego

do

zakończenia

sieci

tele-

komunikacyjnej, z wyłączeniem urządzeń
stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej
lotniczej, morskiej lub w żegludze śródlądowej,”,
– – uchyla się lit. c,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Nie wymaga pozwolenia używanie radiowych
urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych,
nie będących urządzeniami stacji bazowych lub
przekaźnikowych,

stanowiących,

zgodnie

z przepisami Unii Europejskiej, urządzenia klasy 1, których lista klasyfikacyjna zamieszczana
jest na stronach BIP UKE.”;
87) w art. 145 w ust. 1 uchyla się pkt 6;
88) w art. 147 w ust. 3 uchyla się pkt 3;
89) w art. 148:
a) w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit. b,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku braku dostatecznych zasobów
częstotliwości, wydanie pozwolenia radiowego
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poprzedzone jest rezerwacją częstotliwości
z zastosowaniem art. 114 i art. 116 ust. 1-7.”,
c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a.

Pozwolenia radiowe dla służby radiodyfuzyjnej
na eksperymentalne emisje programów naziemnej radiofonii i telewizji cyfrowej wydaje się
w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT
w zakresie emitowanych programów na okres
nie dłuższy niż rok.";

90) po art. 148 dodaje się art. 148a i 148b w brzmieniu:
„Art. 148a. 1. Prezes UKE, w drodze decyzji, może
dopuścić używanie urządzenia radiowego
bez pozwolenia w przypadku czasowego
używania urządzenia:
1) w celu przeprowadzenia badań technicznych, testów i eksperymentów,
związanych z wprowadzaniem nowych
technologii w urządzeniach radiowych,
pod warunkiem przedstawienia harmonogramu prowadzenia tych badań,
testów i eksperymentów;
2) w celu zapewnienia okazjonalnego
przekazu informacji na okres nieprzekraczający 14 dni.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, Prezes
UKE

wydaje

na

wniosek

podmiotu

zainteresowanego czasowym używaniem
urządzenia.
3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes
UKE określa:
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1)

uprawniony podmiot oraz jego siędzibę i adres;

2)

warunki wykorzystania częstotliwości;

3)

warunki

używania

urządzenia,

w szczególności rodzaj służby radiokomunikacyjnej;
4)

okres ważności;

5)

termin

rozpoczęcia

wykorzystania

częstotliwości.
4. Prezes UKE odmawia wydania decyzji,
o której mowa w ust. 1, jeżeli wystąpi
jedna z okoliczności, o których mowa
w art. 123 ust. 7 pkt 1-3.
5. Prezes UKE wydaje decyzję o cofnięciu
uprawnień przyznanych decyzją, o której
mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia,
że urządzenia, których decyzja dotyczy,
powodują

zakłócenia w pracy innych

urządzeń lub sieci telekomunikacyjnych.
6. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie
może być wydana na okres dłuższy niż
rok.
Art. 148b. 1. Na wniosek podmiotu o ponowne wydanie
pozwolenia radiowego z takimi samymi
warunkami

wykorzystywania

częstotli-

wości, złożony nie później niż 3 miesiące
przed upływem terminu ważności pozwolenia, Prezes UKE może ponownie
wydać

pozwolenie

radiowe,

jeżeli

w okresie jego wykonywania nie wystąpiły
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okoliczności uzasadniające odmowę wydania, cofnięcie lub ograniczenie zakresu
pozwolenia.
2. Do postępowania, o którym mowa
w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 116
ust. 8.”;
91) w art. 149 uchyla się ust. 2;
92) w art. 150 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Egzaminy osób ubiegających się o świadectwo
operatora urządzeń radiowych przeprowadza komisja
powołana przez Prezesa UKE. Prezes UKE może
powierzyć przeprowadzanie egzaminów w służbie
radiokomunikacyjnej amatorskiej organizacji zrzeszającej krótkofalowców.”;
93) w art. 153 w ust. 4 uchyla się pkt 5-7;
94) w art. 154 uchyla się ust. 4;
95) w art. 159 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) dane

o

próbach

uzyskania

połączenia

między

zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych
próbach połączeń, oznaczających połączenia między
telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi lub
zakończeniami sieci, które zostały zestawione i nie
zostały odebrane przez użytkownika końcowego lub
nastąpiła interwencja sieci.”;
96) w art. 161 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających
tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie
jest

obywatelem

państwa

członkowskiego

albo
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Konfederacji Szwajcarskiej – numeru paszportu lub
karty pobytu;”;
97) art. 163 otrzymuje brzmienie:
„Art. 163. Dostawca

publicznie

telekomunikacyjnych

dostępnych
jest

usług

obowiązany

do

poinformowania abonenta, z którym zawiera
umowę pisemną o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a także pozostałych użytkowników

końcowych

przetwarzania
innych

o

danych

danych

ich

zakresie

i

celu

transmisyjnych

oraz

dotyczących,

a

także

o możliwościach wpływu na zakres tego przetwarzania.”;
98) w art. 165 uchyla się ust. 1;
99) w art. 166 uchyla się ust. 5;
100) w art. 169 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Dane osobowe posiadane przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zawarte w publicznie dostępnym
spisie abonentów, zwanym dalej "spisem", wydawanym
w formie

książkowej

lub

elektronicznej,

a

także

udostępniane za pośrednictwem służb informacyjnych
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego powinny być ograniczone do:”;
101) w art. 171:
a) w ust. 2:
–

uchyla się pkt 1,

–

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) użytkownikowi wywołującemu - możliwość
jednorazowego wyeliminowania prezentacji
identyfikacji linii wywołującej u użytkownika
wywoływanego podczas wywołania i połączenia;”,
–

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) abonentowi wywołującemu – możliwość stałego wyeliminowania prezentacji identyfikacji
linii wywołującej u użytkownika wywoływanego podczas wywołania i połączenia,
u operatora, do którego sieci jest przyłączony abonent będący stroną umowy
z dostawcą usług;”,

–

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) abonentowi wywoływanemu – możliwość eliminacji

dla

prezentacji

połączeń

identyfikacji

przychodzących
linii

wywołującej,

a jeżeli taka prezentacja jest dostępna przed
rozpoczęciem połączenia przychodzącego,
także możliwość blokady połączeń przychodzących od abonenta lub użytkownika
stosującego eliminację prezentacji ideatyfikacji linii wywołującej.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dostawca usług świadczonych w publicznej sieci
telefonicznej zapewniającej prezentację identyfikacji zakończenia sieci, do której zostało
przekierowane połączenie, zwaną dalej "prezentacją identyfikacji linii wywoływanej", jest
obowiązany zapewnić abonentowi wywoływanemu możliwość eliminacji, za pomocą prostych
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środków, prezentacji identyfikacji linii wywoływanej u użytkownika wywołującego.”,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Operatorzy

publicznej

sieci

telefonicznej

są

obowiązani do zapewnienia służbom ustawowo
powołanym do niesienia pomocy dostępu do
identyfikacji

linii

wywołującej

oraz

danych

dotyczących lokalizacji, bez uprzedniej zgody
zainteresowanych abonentów lub użytkowników,
jeżeli jest to konieczne do umożliwienia tym
służbom wykonywania ich zadań w możliwie
najbardziej efektywny sposób.”,
d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Dane, o których mowa w ust. 9, pozostają
w dyspozycji operatora, który jest obowiązany
udostępniać je podmiotom, o których mowa
w art. 180d.”,
e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Użytkownik ponoszący koszty połączeń przychodzących

nie

umożliwiających

może
pełną

otrzymywać

danych

identyfikację

numeru

wywołującego.”;
102) uchyla się art. 172;
103) po dziale VII dodaje się dział VIIa w brzmieniu:
„DZIAŁ VIIa
Zwalczanie przesyłania informacji niezamówionych
Art. 175a. 1. Zakazane

jest

niezamówionej.

przesyłanie

informacji
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2. Ciężar udowodnienia posiadania zgody
odbiorcy na otrzymanie informacji spoczywa na wysyłającym.
3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi

czyn

nieuczciwej

konkurencji

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503, z późn. zm.6)).
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku używania poczty elektronicznej lub
podobnego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość między
osobami fizycznymi, w celach osobistych
niezwiązanych z prowadzoną przez te
osoby, chociażby ubocznie, działalnością
zarobkową,

wykonywanym

przez

nie

zawodem lub pełnioną funkcją.
Art. 175b. Każda informacja, o której mowa w art. 2
pkt 7a, przesłana po uprzednim uzyskaniu
zgody odbiorcy powinna zawierać oznaczenie
wysyłającego i jego adres korespondencyjny
oraz informacje o możliwości i sposobie
odwołania zgody. Przepis art. 174 stosuje się
odpowiednio.
Art. 175c.

Prezes

UKE

wszczyna

z

urzędu

postępowanie w sprawach o nałożenie
kary pieniężnej za przesyłanie informacji
niezamówionych, które ze względu na
liczbę

lub

stanowią

cel

przesyłania

zagrożenie

dla

informacji,
świadczenia
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usług

drogą

elektroniczną

lub

usług

telekomunikacyjnych.
Art. 175d. 1. Przy Prezesie UKE tworzy się ogólnopolski

punkt

przyjmowania

zgłoszeń

o przesyłaniu informacji niezamówionych,
w celu:
1) gromadzenia i przetwarzania informacji na potrzeby prowadzonych postępowań;
2) wykrywania i eliminowania przypadków masowego przesyłania informacji
niezamówionych;
3) wykonywania

zadań

określonych

w art. 192 ust. 1 pkt 13, w szczególności w zakresie współpracy międzynarodowej z jednostkami odpowiedzialnymi za zwalczanie przesyłania
informacji niezamówionych.
2. Prezes UKE może powierzyć utworzenie
i prowadzenie punktu określonego w ust. 1
podmiotowi

posiadającemu

techniczne

i kadrowe możliwości reagowania na naruszenia bezpieczeństwa telekomunikacyjnego.
Art. 175e. Prezes UKE w związku z prowadzonym
postępowaniem

dotyczącym

przesyłania

informacji niezamówionych może żądać od
dostawców usług telekomunikacyjnych i operatorów

dostarczenia

terminie

informacji

w

wyznaczonym

niezbędnych

dla

wy-
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pełnienia swoich zadań, w tym danych osobowych abonentów.
Art. 175f.

Dostawcy usług telekomunikacyjnych obowiązani są, w ramach oferowanych przez nich
usług, do utworzenia i prowadzenia punktów
przyjęć

skarg

dotyczących

naruszenia

bezpieczeństwa telekomunikacyjnego, w tym
incydentów przesyłania bądź otrzymywania
informacji niezamówionej, w celu:
1) badania przypadków masowego przesyłania informacji niezamówionych;
2) umożliwienia swoim abonentom zgłaszania przypadków naruszeń bezpieczeństwa telekomunikacyjnego;
3) współpracy z punktami przyjęć skarg
innych dostawców usług telekomunikacyjnych na terenie kraju.
Art. 175g. 1. Dostawca

usług

telekomunikacyjnych

w przypadku ujawnienia masowego przesyłania informacji niezamówionych w ramach dostarczanych usług ustala zakończenie sieci, z którego wysłane zostały
informacje niezamówione oraz metodę ich
przesyłania.
2. W przypadku zlokalizowania zakończenia
sieci, z którego wysłane zostały informacje
niezamówione, dostawca usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do poinformowania

drogą

elektroniczną

lub

za

pomocą podobnego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość
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o tym fakcie abonenta oraz do udostępnienia

bezpłatnego

oprogramowania,

a także jasnej i przejrzystej instrukcji
umożliwiających usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości.
3. Abonent ma obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 2 dni
od dnia otrzymania informacji, o których
mowa w ust. 2.
4. W przypadku uchybienia terminowi wskazanemu

w

ust.

3,

dostawca

usług

telekomunikacyjnych zawiesza świadczoną abonentowi usługę do czasu usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości.
5. Przywrócenie

świadczenia

usługi

po

usunięciu nieprawidłowości przez abonenta w terminie, o którym mowa w ust. 3, jest
wolne od opłat.
6. Dostawca

usług

telekomunikacyjnych

przesyła niezwłocznie do jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 175d,
wszelkie informacje dotyczące zlokalizowanego w ramach świadczonych usług
zakończenia sieci, z którego wysyłane
były informacje niezamówione, w tym dane osobowe abonenta, oraz informacje
dotyczące

podjętych

przez

dostawcę

działań.
7. Dostawca

usług

telekomunikacyjnych

przesyła niezwłocznie do jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 175d,
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informacje o przypadkach przesyłania do
swoich abonentów informacji niezamówionych spoza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.”;
104) art. 176 otrzymuje brzmienie:
„Art. 176.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do wykonywania zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej ustawie
oraz w przepisach odrębnych.”;

105) po art. 176 dodaje się art. 176a w brzmieniu:
„Art. 176a. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, w celu
zapewnienia ciągłości świadczenia usług
telekomunikacyjnych

lub

dostarczania

sieci telekomunikacyjnej, jest obowiązany
uwzględniać możliwość wystąpienia:
1) sytuacji stwarzających zagrożenie dla
integralności

terytorialnej

państwa,

jego podstawowych interesów ekonomicznych, bezpieczeństwa, zdrowia
i życia obywateli oraz bezpieczeństwa
i porządku publicznego, w tym spowodowanego

działalnością

terrory-

styczną,
2) sytuacji

stwarzających

zagrożenie

klęską żywiołową, katastrofą naturalną
lub awarią techniczną,
3) sytuacji

bezpośrednich

zagrożeń

dla infrastruktury telekomunikacyjnej
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przedsiębiorcy lub świadczenia usług
telekomunikacyjnych dla użytkowników korzystających z tych usług
– zwanych dalej „sytuacjami szczególnych zagrożeń”.
2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2, jest obowiązany
posiadać aktualny plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, zwany
dalej „planem”, dotyczący w szczególności:
1) współpracy z innymi przedsiębiorcami
telekomunikacyjnymi;
2) współpracy z:
a) podmiotami koordynującymi działania ratownicze,
b) podmiotami zarządzania kryzysowego,
c) służbami ustawowo powołanymi do
niesienia pomocy,
d) podmiotami realizującymi zadania
na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa
i porządku publicznego, wskazanymi przez organy, o których mowa
w ust. 5;
3) zabezpieczania infrastruktury telekomunikacyjnej przed:
a) skutkami sytuacji szczególnych zagrożeń,
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b) nieuprawnionym dostępem;
4) utrzymania ciągłości, a w przypadku jej
utraty odtwarzania:
a) świadczenia usług telekomunikacyjnych,
b) dostarczania

sieci

telekomunika-

cyjnej
– na zasadach preferencyjnych dla
podmiotów i służb, o których mowa w
pkt 2;
5)

technicznych i organizacyjnych możliwości
w

wprowadzania

działalności

ograniczeń

telekomunikacyjnej

przewidzianych ustawą;
6)

sposobu udostępniania urządzeń telekomunikacyjnych,

o

którym

mowa

w art. 177 ust. 3, przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
7)

ewidencji i gromadzenia rezerw przedsiębiorcy lub współpracy z dostawcami
sprzętu oraz usług serwisowych i naprawczych.

3. Prezes UKE może, w drodze decyzji,
nakazać przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu

uzupełnienie

planu

lub

dosto-

sowanie stanu faktycznego do stanu
zgodnego z planem.
4. Po

stwierdzeniu

wystąpienia

sytuacji

szczególnych zagrożeń lub po uzyskaniu
informacji o ich wystąpieniu od podmiotów
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lub służb, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
przedsiębiorca telekomunikacyjny podejmuje niezwłocznie działania określone
w planie.
5. Przedsiębiorca telekomunikacyjny sporządzający plan dokonuje uzgodnienia jego
zawartości z:
1) Ministrem Obrony Narodowej;
2) ministrem właściwym do spraw łączności;
3) ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;
4) ministrem właściwym do spraw zagranicznych;
5) ministrem właściwym do spraw finansów publicznych;
6) Ministrem Sprawiedliwości;
7) Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
8) Szefem Agencji Wywiadu;
9) Prezesem UKE;
10)właściwym terytorialnie wojewodą;
11)właściwym terytorialnie starostą.
6. Rada Ministrów, mając na uwadze zakres
i

charakter

wykonywanej

telekomunikacyjnej

oraz

działalności
wymagania,

o których mowa w ust. 2, w drodze rozporządzenia:
1) określi:
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a)

zawartość oraz tryb sporządzania
i aktualizacji planu,

b)

zakres uzgodnień planu z organami, o których mowa w ust. 5,

c)

rodzaje przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do
uzgadniania zawartości planów;

2) może określić rodzaje działalności
telekomunikacyjnej lub rodzaje przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających obowiązkowi sporządzania planu.”;
106)

w art. 177:
a) uchyla się ust. 1 i 2,
b) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny w sytuacji
szczególnego zagrożenia jest obowiązany do
nieodpłatnego udostępniania urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej innym przedsiębiorcom
telekomunikacyjnym, podmiotom i służbom,
o których mowa w art. 176a ust. 2 pkt 2,
z zachowaniem zasady minimalizowania negatywnych skutków takiego udostępnienia dla
ciągłości wykonywania działalności telekomunikacyjnej przez przedsiębiorcę.

4.

Przepisy ust. 3 stosuje się także wobec
podmiotów, w tym niebędących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, używających radiowe urządzenia nadawcze lub nadawczo-od-
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biorcze stosowane w służbach radiokomunikacyjnych.
5.

Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio
podczas przeprowadzania akcji ratowniczej
o zasięgu

międzynarodowym,

co

najmniej

w zakresie ustalonym umowami międzynarodowymi, których Rzeczpospolita Polska jest
stroną.”;
107)

w art. 178:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

utrzymania ciągłości lub odtwarzania:
a) dostarczania sieci telekomunikacyjnej,
b) świadczenia usług telekomunikacyjnych
– na zasadach preferencyjnych dla podmiotów
i służb, o których mowa w art. 176a ust. 2
pkt 2;”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2.

Decyzja

Prezesa

UKE,

o

której

mowa

w ust. 1, wydawana jest z urzędu lub na
wniosek podmiotów koordynujących działania
ratownicze,

organów

zarządzania

kryzysowego, służb ustawowo powołanych do
niesienia pomocy, a także innych podmiotów
realizujących zadania na rzecz obronności,
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
3.

W sytuacji szczególnego zagrożenia i przez
czas jej trwania Komendant Główny Policji,
komendant

wojewódzki

Policji,

Komendant

Główny Straży Granicznej, Komendant Główny
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Żandarmerii

Wojskowej,

Szef

Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Służby
Kontrwywiadu Wojskowego lub Szef Biura
Ochrony

Rządu

zastosowaniu

urządzeń

telekomunikację
informując

mogą

na

zarządzić

o

uniemożliwiających

określonym

jednocześnie

obszarze,

Prezesa

UKE

o podjętych działaniach. Przy podejmowaniu
decyzji

należy

minimalizacji

uwzględnić

skutków

konieczność

braku

możliwości

korzystania z usług telekomunikacyjnych.”;
108)

w art. 179:
a) uchyla się ust. 1 i 2,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.

Przedsiębiorca

telekomunikacyjny,

z

za-

strzeżeniem ust. 12 pkt 3, jest obowiązany do
zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych dostępu i utrwalania, zwanych
dalej

„warunkami

umożliwiających

dostępu

i

jednoczesne

utrwalania”,
i

wzajemnie

niezależne:
1) uzyskiwanie przez Policję, Straż Graniczną,
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Służbę

Kontrwywiadu

Wojskowego,

Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro
Antykorupcyjne i wywiad skarbowy, zwane
dalej

„uprawnionymi

podmiotami”,

a w przypadku wyznaczenia przez Radę
Ministrów, na podstawie art. 180f ust. 1,
podmiotów,

zwanych

dalej

„podmiotami

88

pośredniczącymi”,

przez

te

podmioty

– dostępu do:
a) treści rozmów telefonicznych i innych
informacji przekazywanych za pomocą
sieci

telekomunikacyjnych,

zwanych

dalej „przekazami telekomunikacyjnymi”,
nadawanych

lub

odbieranych

przez

wskazanego użytkownika końcowego,
zakończenia

sieci

lub

urządzenia

końcowe,
b) posiadanych
danych

przez

przedsiębiorcę

związanych

telekomunikacyjnymi
ustalenie

z

przekazami

umożliwiających

zakończenia

sieci

telekomunikacyjnej,

urządzenia

końcowego i użytkownika końcowego
inicjującego

połączenie

i do

którego

kierowane jest połączenie, określenie
daty i godziny połączenia oraz czasu
jego

trwania,

określenie

rodzaju

połączenia,

określenie

lokalizacji

urządzenia

końcowego

używanego

w ruchomej

publicznej

sieci

telefonicznej,
c) danych

związanych

ze

świadczoną

usługą telekomunikacyjną,
d) danych, o których mowa w ust. 9,
art. 159 ust. 1 pkt 1,

pkt 3-5 oraz

w art. 161;
2) utrwalanie przez uprawnione podmioty lub
podmioty

pośredniczące

przekazów
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telekomunikacyjnych i danych, o których
mowa w pkt 1 lit. b;
3) utrwalanie na rzecz sądu lub prokuratora
przekazów telekomunikacyjnych i danych,
o których mowa w pkt 1 lit. b.”;
c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia,
na swój koszt, utrwalanie na rzecz sądu lub
prokuratora

przekazów

telekomunikacyjnych

i danych, o których mowa w ust. 3.”;
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Warunki

dostępu

zapewniane

i

za

zlokalizowanych

utrwalania

mogą

pomocą

interfejsów,

w miejscach

być

obejmowanych

przez sieć przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i
wskazanych przez uprawnione podmioty lub
podmioty

pośredniczące,

na

zasadach

określonych w porozumieniach zawartych przez
te

podmioty

telekomunikacyjnym.
określać

współudział

z

przedsiębiorcą

Porozumienie
stron

w

może
kosztach

zastosowania interfejsów.”,
e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a- 4c w brzmieniu:
„4a. Zapewnienie warunków dostępu i utrwalania
powinno umożliwiać uprawnionym podmiotom
lub podmiotom pośredniczącym dostęp do
przekazów telekomunikacyjnych bez udziału
służb

przedsiębiorcy

z miejsca

telekomunikacyjnego

obejmowanego

przedsiębiorcy

przez

sieć

telekomunikacyjnego,

wskazanego przez podmiot uprawniony lub
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podmiot pośredniczący, a w przypadku braku
możliwości technicznych takiego rozwiązania,
przy ich niezbędnym współudziale.
4b. W przypadku braku porozumienia, o którym
mowa

w

ust.

4,

przedsiębiorca

telekomunikacyjny jest obowiązany zapewnić
warunki dostępu i utrwalania, z zachowaniem
wymagań określonych w rozporządzeniu,
o którym mowa w ust. 12.
4c. Dopuszcza

się

możliwość

zapewnienia

warunków dostępu i utrwalania przez dwóch
lub

więcej

przedsiębiorców

telekomunikacyjnych za pomocą tych samych
interfejsów. Szczegółowe zasady współpracy
przedsiębiorców telekomunikacyjnych w tym
zakresie regulują umowy zawarte pomiędzy
nimi

i

uzgodnione

z uprawnionymi podmiotami. Zawarcie umowy
nie

zwalnia

jej

stron

z

indywidualnej

odpowiedzialności za zapewnienie warunków
dostępu i utrwalania.”,
f) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia,
na własny koszt, warunki dostępu i utrwalania
w zakresie wszystkich świadczonych usług
telekomunikacyjnych,

począwszy

od

dnia

rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej,
a w przypadku rozpoczęcia świadczenia nowej
usługi

telekomunikacyjnej

uruchomienia.

od

dnia

jej

91

6.

Prezes UKE w szczególnie uzasadnionych
przypadkach może, na wniosek przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego,

zawiesić,

na

czas

określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, w całości
lub

w

części

obowiązek

zapewnienia

warunków dostępu i utrwalania.”,
g) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:
„6a. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6,
Prezes UKE może, na wniosek przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego,

dokonać

kolejnego

zawieszenia obowiązku zapewnienia warunków
dostępu i utrwalania na okres nie dłuższy niż
określony w ust. 6, po uzyskaniu pozytywnej
opinii uprawnionych podmiotów.
6b. Złożenie wniosku lub zawieszenie obowiązku
zapewnienia warunków dostępu i utrwalania nie
zwalnia

przedsiębiorcy

telekomunikacyjnego

z obowiązku zapewnienia warunków dostępu
i utrwalania

przekazów telekomunikacyjnych

i danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1
lit. b-d, w zakresie posiadanych możliwości
technicznych, organizacyjnych i finansowych.”,
h) w ust. 8:
– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1)

jednostki organizacyjnej lub osoby mającej
siedzibę

lub

terytorium

miejsce

zamieszkania

Rzeczypospolitej

uprawnionej

do

na

Polskiej,

reprezentowania

przedsiębiorcy w sprawach związanych
z

zapewnieniem

i utrwalania;

warunków

dostępu
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2)

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który
będzie w jego imieniu zapewniał warunki
dostępu i utrwalania;”,

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3)

przedsiębiorcy

telekomunikacyjnego,

wspólnie, z którym będzie zapewniał
warunki dostępu i utrwalania, za pomocą
tych samych interfejsów.”,
i) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Prezes

UKE

przekazuje

niezwłocznie

informacje, o których mowa w ust. 8, Ministrowi
Sprawiedliwości, Ministrowi Obrony Narodowej,
ministrowi

właściwemu

wewnętrznych,

ministrowi

do

spraw

właściwemu

do

spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji
Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,

Szefowi

Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Szefowi
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a także
ministrowi, którego zakres zadań obejmuje
koordynowanie działalności służb specjalnych –
jeżeli został powołany.”,
j) uchyla się ust. 11,
k) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. Rada

Ministrów

określi,

w

drodze

sposób

zapewnienia

rozporządzenia:
1) wymagania

i

warunków dostępu i utrwalania, o których
mowa

w ust. 3,

uregulowanych

z
w

wyłączeniem
art.

242

spraw

Kodeksu

postępowania karnego, kierując się zasadą
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osiągania

celu

przy

jak

najniższych

nakładach;
2) warunki, jakie muszą być spełnione w celu
zawieszenia, o którym mowa w ust. 6,
termin złożenia wniosku o zawieszenie oraz
maksymalny
kierując

okres

się

ustawowych

tego

potrzebą
zadań

zawieszenia,
wykonywania

przez

uprawnione

podmioty;
3) rodzaje działalności telekomunikacyjnej lub
rodzaje

przedsiębiorców

telekomunika-

cyjnych

niepodlegających

obowiązkowi

zapewnienia warunków dostępu i utrwalania, o których mowa w ust. 3, kierując się
zakresem i rodzajem świadczonych usług
telekomunikacyjnych lub wielkością sieci
telekomunikacyjnych.”;
109)

po art. 180 dodaje się art. 180a-180i w brzmieniu:
„Art. 180a. 1. Operator
nikacyjnej

publicznej
oraz

sieci

telekomu-

dostawca

publicznie

dostępnych usług telekomunikacyjnych
–

z

uwagi

na

realizację

przez

uprawnione podmioty oraz sądy i prokuratorów zadań na rzecz obronności,
bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym
zapobieganie, wykrywanie i ściganie
przestępstw – jest obowiązany na własny koszt:
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1) zatrzymywać dane, o których mowa
w art. 180c, o ile dane te są dostępne
operatorowi lub dostawcy;
2) przechowywać dane, o których mowa
w art. 180c, przez okres 4 lat, licząc
od dnia połączenia lub nieudanej
próby

połączenia,

generowane

w sieci telekomunikacyjnej lub przez
niego przetwarzane, a po upływie
tego okresu dane te niszczyć lub
anonimizować;
3) udostępniać dane, o których mowa
w art.

180c,

Policji,

Straży

Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego,

Agencji

Wywiadu,

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Służbie

Wywiadu

Wojskowego,

Żandarmerii

Wojskowej,

Centralnemu

Biuru

Antykorupcyjnemu,

wywiadowi

skarbowemu

podmiotom

lub

pośredniczącym,

jeżeli

zostały

wyznaczone w sposób określony
w art. 180f ust. 1, a także sądowi
i prokuratorowi na zasadach i przy
zachowaniu procedur określonych
w przepisach odrębnych;
4) chronić

dane,

o

których

mowa

w art. 180c, przed przypadkowym lub
bezprawnym

zniszczeniem,

lub

nieuprawnionym

zmianą,

bezprawnym

utratą
lub

przechowywaniem,
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przetwarzaniem, dostępem lub ujawnieniem,

zgodnie

z

przepisami

art. 159-175.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, obowiązek,
o którym mowa w ust. 1, uważa się za
wykonany,

jeżeli

operator

publicznej

sieci telekomunikacyjnej lub dostawca
publicznie

dostępnych

telekomunikacyjnych
działalności
przekaże

usług

zaprzestający
telekomunikacyjnej

dane

przechowywania,

do

dalszego

udostępniania

oraz

ochrony innemu operatorowi publicznej
sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
3. Jeżeli ogłoszono upadłość operatora
publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
dostawcy publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych, upadły
lub

dostawca

ma

operator

obowiązek

przekazania danych, o których mowa w
art. 180c, do dalszego przechowywania,
udostępniania oraz ochrony Prezesowi
UKE.
4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia, sposób przekazywania
Prezesowi UKE danych w przypadku,
o którym mowa w ust. 3, oraz sposób
udostępniania przez Prezesa UKE tych
danych podmiotom, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, zapewniając w szcze-
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gólności

spełnienie

jednolitych

stan-

dardów techniczno-organizacyjnych.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1,
dotyczy danych związanych z połączeniami zrealizowanymi i nieudanymi
próbami połączeń, o których mowa
w art. 159 ust. 1 pkt 5.
6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1,
powinien być realizowany w sposób,
który nie powoduje ujawniania przekazu
telekomunikacyjnego.
7. Udostępnianie danych, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, może nastąpić za pomocą
sieci

telekomunikacyjnej,

chyba

że

przepisy odrębne stanowią inaczej.
Art. 180b. 1. Obowiązek, o którym mowa w art. 180a
ust. 1, może być wykonywany wspólnie
przez

dwóch

lub

więcej

operatorów

publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
dostawców publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych.
2. Szczegółowe

zasady

współpracy

operatorów lub dostawców w tym zakresie
regulują umowy zawarte pomiędzy nimi,
które

operatorzy

lub

dostawcy

mają

obowiązek przekazywać Prezesowi UKE
w terminie 30 dni od dnia ich zawarcia.
Zawarcie umowy nie zwalnia jej stron
z indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie obowiązku, o którym mowa
w art. 180a ust. 1.
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Art. 180c. 1. Obowiązkiem, o którym mowa w art. 180a
ust.

1,

objęte

są

kategorie

danych

niezbędnych do:
1) ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego
i użytkownika końcowego:
a) inicjującego połączenie,
b) do którego kierowane jest połączenie;
2) określenia:
a) daty i godziny połączenia oraz
czasu jego trwania,
b) rodzaju połączenia,
c) lokalizacji

telekomunikacyjnego

urządzenia końcowego używanego
w

ruchomej

publicznej

sieci

telefonicznej.
2. Minister właściwy do spraw łączności
w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych, mając na uwadze
charakter

wykonywanej

telekomunikacyjnej

przez

działalności
operatorów

publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
dostawców publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych,

kategorie

danych

określonych w ust. 1, oraz potrzebę
unikania

wielokrotnego zatrzymywania i

przechowywania tych samych danych,
określi, w drodze rozporządzenia:
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1) szczegółowy wykaz danych, o których
mowa w ust. 1;
2) rodzaje operatorów publicznej sieci
telekomunikacyjnej
publicznie

lub

dostawców

dostępnych

usług

te-

lekomunikacyjnych obowiązanych do
zatrzymywania

i

przechowywania

określonych kategorii lub rodzajów
danych.
Art. 180d. Przedsiębiorcy

telekomunikacyjni

obowiązani

udostępniać

Granicznej,

Agencji

Policji,

są
Straży

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie
Kontrwywiadu
Wywiadu

Wojskowego,
Wojskowego,

Wojskowej,

Służbie
Żandarmerii

Centralnemu

Antykorupcyjnemu

i

skarbowemu

lub

pośredniczącym

–

Biuru
wywiadowi
podmiotom

jeżeli

zostały

wyznaczone w sposób określony w art. 180f
ust.1, a także sądom i prokuratorom,
przetwarzane przez tych przedsiębiorców
dane o lokalizacji, dane z elektronicznego
wykazu

abonentów,

użytkowników

lub

zakończeń sieci i dane, o których mowa
w art. 161, na zasadach i przy zachowaniu
procedur

określonych

w

przepisach

odrębnych.
Art. 180e. W celu ochrony danych, o której mowa
w art. 180a ust. 1 pkt 4, operator publicznej
sieci

telekomunikacyjnej

publicznie

dostępnych

lub

dostawca

usług

tele-
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komunikacyjnych stosuje właściwe środki
techniczne i organizacyjne oraz zapewnia
dostęp

do

tych

danych

jedynie

upoważnionemu personelowi.
Art. 180f. 1. Rada

Ministrów

rozporządzenia,

może,

w

wyznaczyć

uprawnionych

podmiotów,

pośredniczące

do

współpracy

drodze

z

spośród
podmioty

wykonywania

we

przedsiębiorcami

te-

lekomunikacyjnymi

zadań,

o których

mowa w art. 179 ust. 3, art. 180a ust. 1
pkt 3 lub art. 180d, na rzecz innych
uprawnionych podmiotów.
2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa
w ust. 1, Rada Ministrów określi również:
1) zadania, które będą realizowane przez
podmioty pośredniczące,
2) podmioty uprawnione, na rzecz których
następuje realizacja tych zadań,
3) termin rozpoczęcia realizacji zadań
przez podmioty pośredniczące
– mając na uwadze posiadane przez
podmioty

pośredniczące

zasoby

techniczne i organizacyjne umożliwiające
rozpoczęcie
powierzonych

sprawnego
zadań

w

wykonywania
wyznaczonym

terminie.
3. W przypadku wydania rozporządzenia,
o którym mowa w ust. 1, Prezes Rady
Ministrów:
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1) może,

w

drodze

rozporządzenia,

dokonać przeniesienia planowanych
dochodów i wydatków budżetowych,
także

między

częściami

budżetu

państwa, w stopniu niezbędnym do
zapewnienia realizacji zadań, o których
mowa w ust. 2 pkt 1, przez podmioty
pośredniczące
przeznaczenia

i

z

zachowaniem

środków

publicznych

wynikającego z ustawy budżetowej;
2) określa, w drodze zarządzenia, tryb,
formę, sposób i termin przekazywania
przez podmioty pośredniczące danych
i

informacji

uzyskanych

od

przedsiębiorców telekomunikacyjnych
innym

uprawnionym

zapewniający

podmiotom,

bezpieczeństwo,

efektywność i bezstronność przekazu,
z

uwzględnieniem

zasad

ochrony

informacji niejawnych.
4. Z początkiem biegu terminu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 3:
1) przedsiębiorcy

telekomunikacyjni

realizują, we współpracy z podmiotami
pośredniczącymi, zadania, o których
mowa

w

ust.

1,

na

zasadach

normujących

współpracę

podmiotami

pośredniczącymi

i

przedsiębiorcami

między

telekomunika-

cyjnymi, obowiązujących w pierwszym
dniu terminu, o którym mowa w ust. 2
pkt 3;
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2) podmioty uprawnione realizują zadania
wymagające

współpracy

z

przed-

siębiorcami

telekomunikacyjnymi,

o których mowa w ust. 2 pkt 1, poprzez
podmioty pośredniczące;
3) podmioty

pośredniczące,

pracując

z

przedsiębiorcami

telekomunikacyjnymi,
efektywnie
innych

i

współwykonują

terminowo,

podmiotów

na

rzecz

uprawnionych,

zadania, o których mowa w ust. 2 pkt
1;
4) tracą moc porozumienia, o których
mowa w art. 179 ust. 4, zawarte
między

przedsiębiorcami

teleko-

munikacyjnymi i podmiotami uprawnionymi, na rzecz których następuje
realizacja

zadań przez podmioty

pośredniczące,
realizowanych

w

zakresie

przez

zadań

podmioty

po-

średniczące we współpracy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.
Art. 180g. Przedsiębiorca
obowiązany

telekomunikacyjny

do

wykonywania

jest

zadań

w zakresie przygotowania i utrzymywania
infrastruktury

telekomunikacyjnej

dla

systemów łączności na potrzeby obronne
państwa,

w

tym

bezpieczeństwem

systemu
narodowym,

kierowania
na

pod-

stawie decyzji wydanych przez organy
administracji rządowej właściwe w zakresie
organizowania i sprawowania nadzoru nad
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realizacją tych zadań, po zawarciu umów
pomiędzy

przedsiębiorcami

a

tymi

organami.
Art. 180h. 1. Przedsiębiorca

telekomunikacyjny

jest

obowiązany dostarczać Prezesowi UKE
dane

dotyczące

infrastruktury

tele-

komunikacyjnej

eksploatowanej

lub

używanej

tego

przez

przedsiębiorcę,

niezbędnej do przygotowania systemów
łączności na potrzeby obronne państwa,
w

tym

systemu

kierowania

bezpie-

czeństwem narodowym.
2. Minister właściwy do spraw łączności
określi, w drodze rozporządzenia, zakres
danych, o których mowa w ust. 1, formę
i tryb ich dostarczania oraz aktualizacji,
mając na uwadze obowiązek Prezesa
UKE

polegający

danych

o

na

utworzeniu

przedsiębiorcach

bazy

telekomu-

nikacyjnych.
Art. 180i. 1. Operator
nikacyjnej
dostępnych

publicznej
oraz

sieci

telekomu-

dostawca

publicznie

usług

telekomunikacyjnych

składa do Prezesa UKE w terminie do
dnia 31 stycznia informacje o:
1) przypadkach,

w

których

organom,

o których mowa w art. 180a ust. 1
pkt 3,

będą

udostępniane

dane

zgodnie z przepisami ustawy;
2) czasie,

jaki

upłynął

między

datą

zatrzymania danych a datą złożenia
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przez

organ,

o

którym

mowa

w art. 180a ust. 1 pkt 3, wniosku
o udostępnienie danych;
3) przypadkach, w których wniosek,
o którym mowa w pkt 2, nie mógł być
zrealizowany.
2. Prezes UKE przekazuje corocznie Komisji
Europejskiej informacje, o których mowa
w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw łączności
określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularzy służących do przekazywania
informacji Prezesowi UKE, kierując się
potrzebą przekazania pełnej i rzetelnej
informacji Komisji Europejskiej.”;
110)

uchyla się art. 181 i 182;

111)

art. 184 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7)

za numer strefowy abonenckich usług specjalnych
za każdy obszar o tym samym wskaźniku obszaru
geograficznego, w którym przysługuje prawo do
wykorzystywania numeru – 1.600 zł; za numery
alarmowe, z którymi połączenia są bezpłatne dla
abonentów, opłata nie jest pobierana;”;

112)

po art. 184 dodaje się art. 184a w brzmieniu:
„Art. 184a. 1. Podmiot,

który

dokonuje

aktualizacji

bazy danych, o której mowa w art. 71
ust. 4, uiszcza opłatę za dokonanie
każdej aktualizacji tej bazy danych.
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2. Minister właściwy do spraw łączności,
w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych, określi,
w drodze rozporządzenia, wysokość,
terminy i sposób uiszczania opłaty,
o której mowa w ust. 1, mając na
uwadze

optymalne

działanie

bazy

danych, o której mowa w art. 71 ust. 4,
kierując się kosztami jej prowadzenia.”;
113)

w art. 185:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.

Podmiot

nieposiadający

stotliwości,

który

rezerwacji

uzyskał

prawo

czędo

wykorzystywania częstotliwości w pozwoleniu,
uiszcza opłatę roczną, o której mowa w ust. 1,
chyba że zgodnie z tym pozwoleniem świadczy
innemu podmiotowi usługę z wykorzystaniem
częstotliwości
podmiotu

będącej
na

w

dyspozycji

podstawie

tego

rezerwacji

częstotliwości na cele rozpowszechniania lub
rozprowadzania

programów

radiofonicznych

lub telewizyjnych.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.

Podmiot, na rzecz którego dokonano rezerwacji
częstotliwości w drodze przetargu, o którym
mowa w art. 116, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji o udzieleniu rezerwacji
częstotliwości, uiszcza jednorazową opłatę za
dokonanie rezerwacji w kwocie zadeklarowanej
w tym przetargu, nie niższej niż 50% opłaty
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rocznej

za

prawo

do

dysponowania

częstotliwością, ustalonej zgodnie z warunkami
podanymi

w

rezerwacji

częstotliwości,

na

rachunek bieżących dochodów UKE.”,
d) w ust. 5:
– w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d)

dla systemów radiowego dostępu abonenckiego (SRDA):
– za

prawo

do

dysponowania

częstotliwością w łączu RSŁA – 200
złotych,
– za prawo do dysponowania częstotliwością dla każdej sieci w standardzie
DECT lub CT2 – 1.200 złotych,”,
– pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a)

a prawo do dysponowania częstotliwością
przez

każdą

stałą

stację

satelitarną

– 14.500 złotych,”,
– w pkt 4 uchyla się lit. c,
e) w ust. 6:
– uchyla się pkt 3 i 4,
– pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6)

przeprowadzenia

badań

technicznych

i eksperymentów.”,
f) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:
„6a. Limity opłat, o których mowa w ust. 5, obniża
się do 20% w przypadku:
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1) radiokomunikacji

lądowej

przeznaczonej

wyłącznie do świadczenia doraźnej pomocy
przy ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego
przez jednostki służby zdrowia;
2) prowadzenia
organizacyjne,

akcji

przez

których

jednostki
statutowym

obowiązkiem jest planowanie, prowadzenie
i uczestnictwo w akcjach zapobiegania
i łagodzenia skutków klęsk żywiołowych
i katastrof;
3) radiokomunikacji

lądowej

przeznaczonej

wyłącznie dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
6b. Limity opłat, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lit. c,
obniża się do 20 % w przypadku nadawczych
i

nadawczo-odbiorczych

komunikacyjnych

stacji

radio-

zlokalizowanych

na

obszarach administracyjnych gmin o gęstości
zaludnienia nie większej niż 40 mieszkańców
na 1 km².”,
g) w ust. 7:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

w służbie radiokomunikacyjnej morskiej:
a) w morskim paśmie VHF:
– w kanale 16 (156,800 MHz),
– w kanale 70 (156,525 MHz),
b) w morskim paśmie MF: 2174,5 kHz,
2182 kHz, 2187,5 kHz,
c) w zakresie 406,0 – 406,1 MHz;”,
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– w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a)

za częstotliwości alarmowe: 121,5 MHz,
123,1 MHz, 243 MHz oraz w zakresie
406,0 – 406,1 MHz,”,

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5)

dla zapewnienia okazjonalnego przekazu
informacji.”,

h) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 2a, 4,
5,

7

i

8,

wnoszą

opłaty

za

prawo

do

dysponowania częstotliwością. Opłata za prawo
do dysponowania częstotliwością przez jednostki
sił zbrojnych państw obcych, przebywające
czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie odrębnych przepisów, zawarta jest
w opłacie ryczałtowej za prawo do dysponowania
częstotliwością,

wnoszonej

przez

Ministra

w

drodze

Obrony Narodowej.”,
i) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Rada

Ministrów

określi,

rozporządzenia, wysokość, terminy i sposób
uiszczania opłat, o których mowa w ust. 8,
z uwzględnieniem specyfiki wykorzystywania
częstotliwości przez podmioty, o których mowa
w art. 4 pkt 1, 2, 2a, 4, 5, 7 i 8.”;
115)

Tytuł działu X otrzymuje brzmienie:
„DZIAŁ X
Administracja łączności i postępowanie przed Prezesem
UKE”;
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116)

w art. 190:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prezesa UKE powołuje i odwołuje Prezes Rady
Ministrów. Kadencja Prezesa UKE trwa 5 lat.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:
„4a. Na Prezesa UKE oraz jego zastępcę może być
powołana

osoba

posiadająca

wyłącznie

obywatelstwo polskie, stale zamieszkująca na
terytorium

Rzeczypospolitej

posiadająca

wykształcenie

doświadczenie

Polskiej,

wyższe

w zakresie

oraz

działalności

telekomunikacyjnej lub pocztowej.
4b. Prezes

UKE

może

być

odwołany

przed

upływem kadencji, na którą został powołany,
wyłącznie w przypadku:
1) rażącego naruszenia ustawy;
2) odrzucenia przez Prezesa Rady Ministrów
sprawozdania, o którym mowa w art. 192
ust. 2;
3) popełnienia przestępstwa z winy umyślnej
ściganego

z

urzędu,

stwierdzonego

prawomocnym wyrokiem sądu;
4) choroby

trwale

uniemożliwiającej

wyko-

nywanie zadań;
5) złożenia rezygnacji.
4c. W przypadku odwołania Prezesa UKE przed
upływem kadencji Prezes Rady Ministrów
powołuje jego następcę na czas do końca
kadencji.”;
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117)

uchyla się art. 191;

118)

w art. 192:
a) w ust. 1:
– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 717/2007 z dnia
27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu
w publicznych
wewnątrz

sieciach

Wspólnoty

telefonii
oraz

ruchomej

zmieniającego

dyrektywę 2002/21/WE (Dz.Urz. UE L 171
z 29.06.2007, str. 32);”,
– po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) rozstrzygania sporów pomiędzy dostawcami
usług

a

konsumentami

w

zakresie

właściwości Prezesa UKE;”,
– po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:
„14a) podejmowanie
i

działań

edukacyjnych,

informacyjnych

w

szczególności

polegających na wydawaniu publikacji,
ulotek,

organizowaniu

seminariów,

konferencji i szkoleń oraz zamieszczaniu
na

stronie

BIP

konsumentów

UKE
w

telekomunikacyjnego
nadzoru

rynku

informacji

zakresie
i

aparatury,

informacji niezamówionych;” ,
– dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

dla

rynku

pocztowego,
zwalczania
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„21) prowadzenie postępowań i wykonywanie
innych zadań związanych ze zwalczaniem
przesyłania informacji niezamówionych.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes UKE składa Prezesowi Rady Ministrów
coroczne sprawozdania ze swojej
regulacyjnej

oraz

realizacji

działalności

polityki

rządu

i wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej, za rok
poprzedni, wraz z opinią ministra właściwego do
spraw łączności, w terminie do dnia 30 kwietnia.
Minister właściwy do spraw łączności opiniuje
sprawozdanie w terminie miesiąca od dnia jego
przedstawienia przez Prezesa UKE.”,
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Prezes UKE przekazuje ministrowi właściwemu
do spraw łączności informacje o swojej działalności na żądanie tego ministra.”,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na

podstawie

przedsiębiorców

informacji

uzyskanych

telekomunikacyjnych

od

Prezes

UKE, w terminie do dnia 30 czerwca, ogłasza
raport o stanie rynku telekomunikacyjnego za rok
ubiegły. Raport publikuje się na stronie BIP
UKE.”;
119)

w art. 198:
a) uchyla się ust. 1,
b) w ust. 2:
– wprowadzenie
brzmienie:

do

wyliczenia

otrzymuje
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„Prezes UKE zamieszcza na stronie BIP UKE
wymagane ustawą informacje i rozstrzygnięcia,
w tym:”,
– pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)

roczne

sprawozdania

rachunkowości

z

prowadzonej

regulacyjnej

lub

wyniki

kalkulacji kosztów, wraz z opinią i raportem
z badania, o których mowa w art. 53
ust. 6a;”,
– po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) wyniki kontroli, o której mowa w art. 199;”,
– uchyla się pkt 9;
120)

w art. 199:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

Prezes

UKE

jest uprawniony

przestrzegania
postanowień

przepisów,
z

zakresu

do kontroli

decyzji

oraz

telekomunikacji,

gospodarki częstotliwościami lub spełniania
wymagań

dotyczących

kompatybilności

elektromagnetycznej, a także realizacji umów
o dostępie telekomunikacyjnym.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Prezes UKE wszczyna z urzędu postępowania
kontrolne i pokontrolne .”;
121)

po art. 199 dodaje się art. 199a i 199b w brzmieniu:
„Art. 199a. 1. Kontrolę, o której mowa w art. 199,
przeprowadza

się w kontrolowanej

jednostce

po

okazaniu

służbowej

i doręczeniu kierownikowi

legitymacji
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kontrolowanej jednostki lub osobie przez
niego

upoważnionej

pisemnego

upoważnienia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli

okoliczności

faktyczne

uza-

sadniają niezwłoczne podjęcie kontroli,
kontrola

może

okazaniu

być

wszczęta

legitymacji

Upoważnienie

do

po

służbowej.

przeprowadzenia

kontroli należy doręczyć niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 7 dni
od dnia wszczęcia kontroli.
Art. 199b. 1.

Kontrola, o której mowa w art. 199,
może być przeprowadzona w UKE, na
podstawie dokumentów dostarczonych
przez

kontrolowaną

doręczeniu

jednostkę,

pisemnego

stanowiącego

po

upoważnienia,

załącznik

do

pisma

zawiadamiającego o kontroli.
2.

Pismo, o którym mowa w ust. 1, zawiera
w szczególności:
1)nazwę kontrolowanej jednostki;
2)zakres kontroli;
3)określenie żądanych dokumentów;
4)termin

dostarczenia

żądanych

do-

kumentów.”;
122)

w art. 200:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Pracownikom UKE przeprowadzającym kontrolę,
o której mowa w art. 199, przysługuje prawo:”,
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b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Kierownicy

kontrolowanych

upoważnione

lub

osoby

przeprowadzanych
również

jednostek,
czynne

czynności

kontrolowane

w

osoby
miejscu

kontrolnych,

jak

fizyczne

są

osoby

obowiązane udzielać pracownikom UKE, o których
mowa w ust.

1, wszelkich potrzebnych informacji

oraz zapewnić im:”,
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W

przypadku

kontroli,

o

której

mowa

w art. 199b ust. 1, kierownicy kontrolowanych
jednostek

są

obowiązani

dostarczyć

pracownikom UKE żądane dokumenty.”,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kontrola osób fizycznych przeprowadzana jest
po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego
upoważnienia.”,
e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Do czynności kontrolnych oraz badań, o których
mowa w ust. 1-5, stosuje się przepisy o ochronie
informacji

niejawnych

oraz

o

tajemnicy

telekomunikacyjnej, a także o ochronie danych
osobowych.”;
123)

po art. 200 dodaje się art. 200a w brzmieniu:
„Art. 200a. 1. Pracownik UKE w toku kontroli może
również

dokonać

przeszukania

pomieszczeń lub rzeczy za zgodą sądu
ochrony

konkurencji

i

konsumentów

udzieloną na wniosek Prezesa UKE.
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Przy przeszukaniu pracownik UKE może
korzystać

z pomocy

funkcjonariuszy

innych organów kontroli państwowej lub
Policji.
2. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów
wydaje w ciągu 48 godzin postanowienie
w sprawie, o której mowa w ust. 1. Na
postanowienie sądu ochrony konkurencji
i konsumentów

nie

przysługuje

za-

żalenie.
3. Policja, na polecenie Prezesa UKE,
wykonuje czynności, o których mowa
w ust. 1.
4. W

sprawach

w ustawie

nieuregulowanych

stosuje się odpowiednio

przepisy Kodeksu postępowania karnego o przeszukaniu.”;
124)

w art. 201:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa
w art. 199,

stwierdzono,

że

przedsiębiorca

telekomunikacyjny lub podmiot posiadający
pozwolenie radiowe, rezerwację częstotliwości
lub

przydział

"podmiotem

numeracji,

zwany

kontrolowanym",

nie

dalej

wypełnia

obowiązków wynikających z ustawy, umowy
o dostępie telekomunikacyjnym lub decyzji
Prezesa UKE, Prezes UKE wydaje zalecenia
pokontrolne,

w których

wzywa

podmiot

kontrolowany do usunięcia nieprawidłowości
lub

udzielenia

wyjaśnień.

Usunięcie
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nieprawidłowości

lub

udzielenie

wyjaśnień

powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia
doręczenia

podmiotowi

kontrolowanemu

zaleceń pokontrolnych.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.

Jeżeli

nieprawidłowości,

o

których

mowa

w ust. 1, występowały w przeszłości i mają
poważny charakter, a podmiot kontrolowany nie
zastosował się do decyzji, o której mowa
w ust. 3, Prezes UKE może, w drodze decyzji,
zakazać

podmiotowi

kontrolowanemu

wykonywania działalności telekomunikacyjnej,
cofnąć pozwolenie radiowe, zmienić lub cofnąć
rezerwację częstotliwości, zasobów orbitalnych
lub przydział numeracji. Jeżeli decyzja odnosi
się

do

działalności

powszechnianiu
programów

polegającej
lub

radiowych

na

roz-

rozprowadzaniu
lub

telewizyjnych,

Prezes UKE wydaje ją w porozumieniu
z Przewodniczącym KRRiT.”;
125)

w art. 206:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu
ochrony konkurencji i konsumentów przysługuje
odwołanie od:
1) decyzji, o których mowa w art. 21 ust. 5,
z wyjątkiem decyzji umarzających postępowanie w tych sprawach;
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2) decyzji,

o

których

mowa

w

art.

43,

z wyjątkiem decyzji umarzających postępowanie w tych sprawach;
3) decyzji, o których mowa w art. 201 ust. 3,
z wyjątkiem

decyzji

umarzających

postę-

powanie w tych sprawach;
4) decyzji wydanych w sprawach spornych,
z wyjątkiem decyzji w sprawie rezerwacji
częstotliwości po przeprowadzeniu przetargu
albo konkursu, decyzji o uznaniu przetargu
albo konkursu za nierozstrzygnięty oraz
decyzji umarzających postępowanie w tych
sprawach.”,
b) ust. 2a i 2b otrzymują brzmienie:
„2a. Decyzje, od których przysługuje odwołanie do
Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu
ochrony konkurencji i konsumentów, a także
decyzje w sprawach nałożenia kar – podlegają
natychmiastowemu wykonaniu.
2b. Na postanowienia wyjaśniające wątpliwości co
do treści decyzji, o których mowa w ust. 2,
przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego
w Warszawie – sądu ochrony konkurencji
i konsumentów.”;
126)

po art. 206 dodaje się art. 206a i 206b w brzmieniu:
„Art. 206a. 1. Prezes

UKE

administracyjną
rakterze

prowadzi
obowiązków

niepieniężnym

egzekucję
o

cha-

stosując

przepisy ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
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w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229,
poz. 1954, z późn. zm.7)).
2.

W celu egzekucji obowiązków, o których
mowa w ust. 1, Prezes UKE stosuje
środki

egzekucyjne

zmierzające

do

bezpośrednio

wykonania

tych

obowiązków.
3.

Do czynności egzekucyjnych Prezesa
UKE nie stosuje się art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r.
ministracji
(Dz. U.

o

ad-

rządowej w województwie
z 2001 r. Nr 80, poz. 872,

z późn. zm.8)).
Art. 206b. W

sprawach

konsumentem
dostępnych

spornych
a

pomiędzy

dostawcą

usług

publicznie

telekomunikacyjnych

dotyczących naruszenia przepisów ustawy
lub decyzji Prezesa UKE, rozstrzyga Prezes
UKE w drodze decyzji, na wniosek strony.”;
127)

po art. 208 dodaje się art. 208a brzmieniu:
„Art. 208a. 1. Kto

umyślnie

oraz

niezgodnie

z przepisami prawa uzyskuje dostęp do
danych, o których mowa w art. 180c, lub
przekazuje takie dane, podlega karze
aresztu,

ograniczenia

wolności

albo

grzywny.
2. Orzekanie
w ust.

w
1

przewidzianym
postępowania
kroczenia.”;

sprawach

określonych

następuje

w

przepisami
w

sprawach

trybie
Kodeksu
o

wy-
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128)

w art. 209:
a)

w ust. 1:
– po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
„13a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia
obowiązki, o których mowa w art. 56
i 57,”,
– dodaje się pkt 28-30 w brzmieniu:
„28) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia
obowiązki regulacyjne związane z prowadzeniem rachunkowości regulacyjnej
lub kalkulacji kosztów,
29) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia
obowiązki opracowania i przedłożenia do
zatwierdzenia przez Prezesa UKE oraz
stosowania oferty ramowej o dostępie
telekomunikacyjnym,
30) nie przestrzega obowiązków wynikających
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 717/2007 z dnia
27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu
w publicznych sieciach telefonii ruchomej
wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego
dyrektywę 2002/21/WE”,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa
w ust. 1, Prezes UKE może nałożyć na
kierującego

przedsiębiorstwem

komunikacyjnym,

w

szczególności

teleosobę

pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą
w

skład

organu

zarządzającego
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przedsiębiorcy

telekomunikacyjnego

związku

takich

pieniężną

w

przedsiębiorców,

wysokości

do

300%

lub
karę
jego

miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego
jak

dla

celów

ekwiwalentu

za

urlop

wypoczynkowy.”,
c)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4.

Jeżeli podmiot usunie naruszenie w terminie
14 dni od dnia wszczęcia postępowania
w sprawie

nałożenia

kary,

Prezes

UKE

nakłada karę pieniężną, o której mowa
w ust. 1, w wysokości 15.000 złotych”;
129)

po art. 209 dodaje się art. 209a-209c w brzmieniu:
„Art. 209a. Kto

przesyła

informację

niezamówioną,

zleca jej przesyłanie lub odnosi korzyści
z jej przesłania podlega karze pieniężnej
w wysokości od 100 do 100.000 złotych.
Art. 209b. Podmiot, który w wyznaczonym terminie nie
udzieli Prezesowi UKE informacji, o których
mowa art. 175e oraz informacji określonych
w art. 175g ust. 6 i 7, bądź nie podejmie
działania określonego w art. 175g ust. 4,
podlega karze pieniężnej w wysokości od
100 do 5.000 złotych.
Art. 209c. Dostawca usługi telekomunikacyjnej, który
nie

dopełnia

obowiązku

utworzenia

i prowadzenia punktu przyjmowania skarg,
o którym mowa w art. 175f, dotyczących
naruszenia

bezpieczeństwa

lekomunikacyjnego,

podlega

tekarze
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pieniężnej w wysokości od 100 do 5.000
złotych.”;
130)

w art. 210:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

Karę pieniężną, o której mowa w art. 209 ust. 1
oraz w art. 209a-209c, nakłada Prezes UKE
w drodze decyzji, przy czym karę pieniężną,
o której mowa w art. 209 ust. 1, wymierza się
w wysokości do 3% przychodu ukaranego
podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku
kalendarzowym.”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

pięciokrotność

wysokości

miesięcznego

wynagrodzenia

przedsiębiorstw

za

kwartał

średniego
w

sektorze

poprzedzający

wszczęcie postępowania, o którym mowa
w art. 209 ust. 2, ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego – w przypadku kary, o której mowa w art. 209
ust. 2;”,
c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6.

Podmiot

ukarany

uiszcza

nałożoną

karę

pieniężną w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji, o której mowa w ust. 1, na rachunek
depozytowy Sądu Okręgowego w Warszawie
– sądu ochrony konkurencji i konsumentów.”;
131)

użyte w art. 54 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 7, art. 116 ust. 4,
art. 126 ust. 4 oraz art. 183 ust. 6 wyrazy „w Biuletynie
UKE” zastępuje się wyrazami „na stronie BIP UKE.”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277 , Nr 57, poz. 390,

Nr 120, poz. 818 i Nr 140, poz. 981)

w art. 20c wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw
Policja może występować o udostępnienie danych,
o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.9)), w trybie:
1)

pisemnego

wniosku

Komendanta

Głównego

Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji albo
osoby przez niego upoważnionej,
2)

ustnego

żądania

policjanta

posiadającego

pisemne upoważnienie osób, o których mowa w
pkt 1,
3)

przyjmowania automatycznie drogą elektroniczną
przez

policjanta

wykorzystującego

teleinformatyczne

wspomagające

systemy

przyjmowanie

zgłoszeń od obywateli
oraz przetwarzać te dane.”,
b) uchyla się ust. 2 i 3,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Operator
dostawca

publicznej

sieci

publicznie

telekomunikacyjnej
dostępnych

usług

oraz
te-

lekomunikacyjnych udostępniają nieodpłatnie dane,
o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia
16

lipca

2004

r.

–

Prawo

telekomunikacyjne,

policjantowi wskazanemu we wniosku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, lub policjantowi, o którym mowa w ust. 1
pkt 2 i 3.”,
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d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Udostępnienie

Policji

danych,

o

których

mowa

w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
–

Prawo

telekomunikacyjne,

może

nastąpić

za

pomocą sieci telekomunikacyjnych, bez konieczności
składania pisemnych wniosków, jeżeli:
1) sieci te są wyposażone w:
a) urządzenia

umożliwiające

ustalenie

osoby,

czasu oraz rodzaju danych uzyskanych przez
tę osobę,
b) zabezpieczenia

techniczne

i

organizacyjne

uniemożliwiające wykorzystanie danych przez
osoby nieuprawnione;
2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem
wykonywanych
Policji

zadań

przez
albo

jednostki

organizacyjne

prowadzonych

przez

nie

czynności.”,
e) uchyla się ust. 5,
f) w ust. 6 i 7 wyrazy „ust. 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1”,
g) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. W przypadku wyznaczenia przez Radę Ministrów
podmiotów pośredniczących, o których mowa w art.
180f ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne, występowanie o dane, o których
mowa w ust. 1, i ich udostępnianie za pomocą sieci
telekomunikacyjnych, a także prowadzenie kontroli
operacyjnej, o której mowa w art. 19, następuje za
pośrednictwem

podmiotów

pośredniczących,

na

zasadach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 180f ust. 2 i ust. 3 pkt 2 tej ustawy.”,
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h) uchyla się ust. 8.

Art. 3. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm. 10)) w art. 10b wprowadza się
następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw
Straż Graniczna może występować o udostępnienie
danych, o których mowa w art. 180c i 180d ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 11)), w trybie:
1)

pisemnego

wniosku

Komendanta

Głównego

Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży
Granicznej albo osoby przez niego upoważnionej,
2)

ustnego żądania funkcjonariusza, posiadającego
pisemne upoważnienie organu, o którym mowa
w pkt 1,

3)

przyjmowania automatycznie drogą elektroniczną
przez funkcjonariusza wykorzystującego systemy
teleinformatyczne

wspomagające

przyjmowanie

zgłoszeń od obywateli
oraz przetwarzać te dane.”,
b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.

Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz
dostawca

publicznie

dostępnych

usług

te-

lekomunikacyjnych udostępniają nieodpłatnie dane,
o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia
16

lipca

2004

funkcjonariuszowi

r.

–

Prawo

wskazanemu

telekomunikacyjne,
we

wniosku
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właściwego

organu

Straży

Granicznej

lub

fun-

kcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.”,
d) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Ujawnienie Straży Granicznej danych, o których mowa
w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne,

może

telekomunikacyjnych,

nastąpić

bez

za

pomocą

konieczności

sieci

składania

pisemnych wniosków, jeżeli:”,
e) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7.

W przypadku wyznaczenia przez Radę Ministrów
podmiotów pośredniczących, o których mowa w art.
180f ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne, występowanie o dane, o których
mowa w ust. 1, i ich udostępnianie za pomocą sieci
telekomunikacyjnych, a także prowadzenie kontroli
operacyjnej, o której mowa w art. 9e, następuje za
pośrednictwem

podmiotów

pośredniczących,

na

zasadach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 180f ust. 2 i ust. 3 pkt 2 tej ustawy.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm. 12)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 36b:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1.

W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw
skarbowych lub przestępstw, o których mowa
w art. 3 pkt 4 i 5, wywiad skarbowy może
występować o udostępnienie danych:
1) o których mowa w art. 180c i 180d ustawy
z dnia

16

lipca

2004

r.

–

Prawo

te-
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lekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,
z późn. zm.13));
2) identyfikujących podmiot korzystający z usług
pocztowych

oraz

dotyczących

faktu,

oko-

liczności świadczenia usług pocztowych lub
korzystania z tych usług.
2.

Udostępnienie przez operatora publicznej sieci
telekomunikacyjnej,
dostępnych
operatora

usług

dostawcę

publicznie

telekomunikacyjnych

świadczącego

usługi

lub

pocztowe

posiadanych danych następuje nieodpłatnie na
pisemny wniosek:
1) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
2) pracownika

wywiadu

skarbowego

posia-

dającego pisemne upoważnienie Generalnego
Inspektora

Kontroli

Skarbowej

do

wy-

stępowania w jego imieniu o udostępnienie
danych, o których mowa w ust. 1.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych
nakazuje niezwłoczne, komisyjne i protokolarne
zniszczenie danych uzyskanych od operatora
publicznej

sieci

telekomunikacyjnej,

dostawcy

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
lub operatora świadczącego usługi pocztowe,
w przypadku gdy uzna wystąpienie z wnioskiem,
o którym mowa w ust. 2, za nieuzasadnione.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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„6.

Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz
dostawca

publicznie

telekomunikacyjnych,

dostępnych
a

także

usług
operator

świadczący usługi pocztowe udostępniają dane, o
których mowa w ust. 1, pracownikom wywiadu
skarbowego wskazanym we wniosku, o którym
mowa w ust. 2.”;

2) w art. 36c:
a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Operator
dostawca

publicznej

sieci

publicznie

telekomunikacyjnej,
dostępnych

usług

telekomunikacyjnych oraz operator świadczący
usługi pocztowe są obowiązani do zapewnienia na
własny

koszt

warunków

technicznych

i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie
przez wywiad skarbowy kontroli operacyjnej.”,
b) po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:
„14a. W przypadku wyznaczenia przez Radę Ministrów
podmiotów pośredniczących, o których mowa
w art. 180f ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. –
Prawo

telekomunikacyjne,

występowanie

o dane, o których mowa w art. 36b ust.1, i ich
udostępnianie

za

pomocą

sieci

te-

lekomunikacyjnych, a także prowadzenie kontroli
operacyjnej, o której mowa w ust. 1, następuje za
pośrednictwem podmiotów pośredniczących, na
zasadach określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 180f ust. 2 i ust. 3 pkt 2 tej
ustawy.”.
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Art. 5.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. – o radiofonii i telewizji

(Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 4:
a) w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c)

wprowadzenie programu do multipleksu:
– naziemnego albo
– satelitarnego, jeżeli programy umieszczone
w tym

multipleksie

jednemu

objęte

podmiotowi,

są,

koncesją

udzieloną
na

roz-

prowadzanie programów drogą rozsiewczą
satelitarną;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)

rozprowadzaniem jest przejmowanie w całości
i bez zmian rozpowszechnianego programu nadawcy krajowego lub zagranicznego, z wyjątkiem
programu rozpowszechnianego poprzez wprowadzenie do sieci kablowej, i równoczesna jego
emisja;",

c) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a)

multipleksem jest zespolony strumień danych
cyfrowych, przesyłanych w kanale lub bloku
częstotliwościowym,

wykorzystywanych

w służbie radiodyfuzji lub radiodyfuzji satelitarnej,
składający się z dwóch lub więcej strumieni
utworzonych
diofonicznych,

z kodowania
telewizyjnych,

programów

ra-

danych

do-

tyczących systemu dostępu warunkowego lub
usług dodatkowych;”;
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2) w art. 37:
a) w ust. 1 w pkt 3:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„sposób rozpowszechniania programu (analogowy
rozsiewczy

naziemny,

analogowy

rozsiewczy

satelitarny, cyfrowy rozsiewczy satelitarny poza
multipleksem,

poprzez

wprowadzenie

do

sieci

kablowej, poprzez wprowadzenie do multipleksu)
oraz:”,
– tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„– dla

analogowego

rozpowszechniania

na-

ziemnego:",
– lit. c otrzymuje brzmienie:
„c)

maksymalną moc promieniowania,”,

– tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„– dla

rozpowszechniania

litarnego

i

cyfrowego

analogowego

sate-

satelitarnego

poza

multipleksem:",
– lit. j otrzymuje brzmienie:
„j) lokalizację stacji dosyłowej,”,
– tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
„– dla rozpowszechniania poprzez wprowadzenie do
sieci kablowej:”,
– po lit. l dodaje się tiret czwarte i lit. m-o w brzmieniu:
„– dla rozpowszechniania poprzez wprowadzenie do
multipleksu:
m) rodzaj multipleksu (naziemny, satelitarny),
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n) obszar

rozpowszechniania

w

przypadku

multipleksu naziemnego,
o) lokalizacja

stacji

dosyłowej

w

przypadku

multipleksu satelitarnego,”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.

Koncesja, w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3,
jest

udzielana

Urzędem

w

porozumieniu

Komunikacji

z

Prezesem

Elektronicznej,

który

zajmuje stanowisko mając na względzie spełnienie
warunków określonych w art. 114 ust. 3 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.”,
c) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Niezwłocznie po udzieleniu, zmianie lub cofnięciu
koncesji

na

rozpowszechnianie

radiofonicznych

lub

programów

telewizyjnych

w

sposób

analogowy rozsiewczy naziemny, Prezes Urzędu
Komunikacji
nadawcy,

Elektronicznej

który

uzyskał

wydaje

na

koncesję,

rzecz

decyzję

w sprawie zmiany

albo cofnięcia koncesji

odpowiednio

w

rezerwacji

decyzję

sprawie

częstotliwości

rozpowszechniania
w sprawie

przeznaczonej

przeznaczonej

tych

zmiany

programów,

rezerwacji

do

dokonania
do

decyzję

częstotliwości

rozpowszechniania

tych

programów albo decyzję w sprawie cofnięcia
rezerwacji

częstotliwości

rozpowszechniana
decyzje
rezerwacji

w

tych

sprawie

przeznaczonej
programów.

dokonania

częstotliwości,

lub

Prezes

do

Wydając
zmiany
Urzędu

Komunikacji Elektronicznej zachowuje warunki
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techniczne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawarte
odpowiednio w koncesji lub decyzji zmieniającej
koncesję. Do dokonania, zmiany lub cofnięcia
rezerwacji częstotliwości w tym trybie stosuje się
przepisy art. 114 i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004
r. – Prawo telekomunikacyjne oraz nie stosuje się
art. 116 tej ustawy. Prezes UKE wydaje

z urzędu

decyzję w sprawie cofnięcia rezerwacji.”,
d) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
„3b. Przewodniczący

KRRiT

zmienia

z

urzędu

koncesję w zakresie warunków technicznych,
o których mowa w ust. 1 pkt 3, dostosowując
treść koncesji do treści decyzji w sprawie
rezerwacji częstotliwości wydanej przez Prezesa
UKE na podstawie art. 123, art. 201 ust. 4 lub 5
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne

i

Prezesa

Komunikacji

Urzędu

niezwłocznie

informuje

Elektronicznej

o dokonanej zmianie.";
3) w art. 38 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5)

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał
decyzję w sprawie cofnięcia rezerwacji częstotliwości
na podstawie art. 123, art. 201 ust. 4 lub 5 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.15))
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 19 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
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„5)

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jeżeli czyn
nieuczciwej konkurencji zagraża lub narusza interesy
użytkowników usługi telekomunikacyjnej.”;

2)

w art. 27 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Z wnioskiem o ściganie przestępstw określonych
w art. 24b mogą wystąpić także podmioty, o których
mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 i 3.”.

Art 7. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania
karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 218 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Urzędy,

instytucje

i

podmioty

prowadzące

działalność w dziedzinie poczty lub działalność
telekomunikacyjną, urzędy celne oraz instytucje
i przedsiębiorstwa

transportowe

obowiązane

są

wydać sądowi lub prokuratorowi, na żądanie zawarte
w postanowieniu, korespondencję i przesyłki oraz
dane, o których mowa w art. 180c i 180d ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.17)), jeżeli
mają znaczenie dla toczącego się postępowania.
Tylko sąd lub prokurator mają prawo je otwierać lub
zarządzić ich otwarcie.”;
2) art. 218b otrzymuje brzmienie:
„Art. 218b. Minister

Sprawiedliwości

w

porozumieniu

z ministrem właściwym do spraw łączności,
Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych określi,
w drodze rozporządzenia, sposób technicznego
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przygotowania systemów i sieci służących do
przekazywania informacji – do gromadzenia
danych, o których mowa w art. 218 § 1,
niestanowiących treści rozmowy telefonicznej
lub

innego

sposoby

przekazu

informacji,

zabezpieczania

a

także

danych

in-

formatycznych w urządzeniach zawierających
te dane oraz w systemach i na nośnikach
informatycznych,

mając

na

uwadze

konieczność zabezpieczenia tych danych przed
ich

utratą,

zniekształceniem

lub

nie-

uprawnionym ujawnieniem.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353,
z późn. zm.18)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 30:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw
Żandarmeria Wojskowa może występować o udostępnienie danych, o których mowa w art. 180c
i 180d

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,
z późn. zm.19)), w trybie:
1) pisemnego wniosku Komendanta Głównego
Żandarmerii

Wojskowej

lub

komendanta

oddziału Żandarmerii Wojskowej albo
2) ustnego
Wojskowej

żądania

żołnierza

posiadającego

Żandarmerii

pisemne

ważnienie osób, o których mowa w pkt 1

upo-
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oraz przetwarzać te dane. ”,
b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.

Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz
dostawca

publicznie

dostępnych

usług

telekomunikacyjnych udostępniają dane, o których
mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca
2004 r.

– Prawo telekomunikacyjne, żołnierzowi

wskazanemu we wniosku, o którym mowa w ust. 1
pkt 1 lub żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1
pkt 2.”,
d) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Ujawnienie Żandarmerii Wojskowej danych, o których
mowa

w

art.

180c

i

180d

ustawy

z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
może nastąpić za pomocą sieci telekomunikacyjnych,
bez konieczności składania pisemnych wniosków,
jeżeli:”;
2) w art. 31 po ust. 19 dodaje się ust. 19a w brzmieniu:
„19a. W przypadku wyznaczenia przez Radę Ministrów
podmiotów

pośredniczących,

o

których

mowa

w art. 180f ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne, występowanie o dane, o których
mowa w art. 30 ust. 1, i ich udostępnianie za
pomocą

sieci

telekomunikacyjnych,

a

także

prowadzenie kontroli operacyjnej, o której mowa
w ust. 1, następuje za pośrednictwem podmiotów
pośredniczących,

na

zasadach

określonych
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w przepisach wydanych na podstawie art. 180f ust. 2
i ust. 3 pkt 2 tej ustawy.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 20))
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 27 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Operator
dostawca

publicznej
publicznie

lekomunikacyjnych,

sieci

telekomunikacyjnej,

dostępnych

operator

usług

świadczący

teusługi

pocztowe są obowiązani do zapewnienia na własny
koszt

warunków

technicznych

i

organizacyjnych

umożliwiających prowadzenie przez ABW kontroli
operacyjnej.”;
2) art. 28 otrzymuje brzmienie:
„1.

Obowiązek uzyskania zgody sądu, o której mowa
w art. 27 ust. 1, nie dotyczy informacji niezbędnych do
realizacji przez ABW zadań, o których mowa w art. 5
ust. 1, i przez AW zadań, o których mowa w art. 6
ust. 3, w postaci danych:
1) o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.21)),
2) identyfikujących podmiot korzystający z usług
pocztowych oraz dotyczących faktu, okoliczności
świadczenia usług pocztowych lub korzystania
z tych usług.

2.

Udostępnienie

przez

operatora

publicznej

sieci

telekomunikacyjnej, dostawcę publicznie dostępnych
usług

telekomunikacyjnych

lub

operatora
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świadczącego usługi pocztowe posiadanych danych,
następuje nieodpłatnie na:
1) pisemny wniosek Szefa ABW, Szefa AW lub osoby
upoważnionej przez te organy,
2) ustne

żądanie

funkcjonariusza

funkcjonariusza

AW,

ABW

posiadającego

albo

pisemne

upoważnienie odpowiednio Szefa ABW albo Szefa
AW.
3.

Podmioty wymienione w ust. 2 udostępniają dane,
o

których

mowa

w

ust.

1,

odpowiednio

funkcjonariuszom ABW i AW wskazanym we wniosku,
o którym mowa w ust. 2 pkt 1, albo w upoważnieniu,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
4.

Występowanie o informacje i dane, o których mowa
w ust. 1, i ich udostępnienie może następować bez
konieczności składania pisemnych wniosków, za
pomocą sieci telekomunikacyjnej, w sposób ustalony
odpowiednio przez Szefa ABW albo Szefa AW.

5.

W przypadku wyznaczenia przez Radę Ministrów
podmiotów pośredniczących, o których mowa w art.
180f ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne, występowanie o dane, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, i ich udostępnianie za pomocą
sieci

telekomunikacyjnych,

a

także

prowadzenie

kontroli operacyjnej, o której mowa w art. 27 ust. 1,
następuje

za

pośredniczących,

pośrednictwem
na

zasadach

podmiotów
określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 180f ust. 2
i ust. 3 pkt 2 tej ustawy.”.
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Art. 10. W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.22)) wprowadza się
następujące zmiany:
1) uchyla się art. 10;
2) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. Kto wbrew obowiązkowi nie podaje danych,
o których mowa w art. 5 ust. 2, 3 lub 5, albo
podaje dane nieprawdziwe lub niepełne, podlega
karze pieniężnej w wysokości od 100 do 5.000
złotych nakładanej przez Prezesa UKE w drodze
decyzji administracyjnej.”;
3) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:
„Art. 23a.

Kto nie wypełnia obowiązków określonych
w art. 9, podlega karze pieniężnej w wysokości
od 100 do 5.000 złotych nakładanej przez
Prezesa

UKE

w

drodze

decyzji

admi-

nistracyjnej.”;
4) uchyla się art. 24 i 25.

Art. 11. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.23)) w art. 53 dodaje się ust. 6
w brzmieniu:
„6. Jeżeli

upadły

jest

operatorem

publicznej

sieci

telekomunikacyjnej lub dostawcą publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.24)) o ogłoszeniu upadłości
powiadamia się Prezesa UKE. Powiadomienie następuje
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w dniu ogłoszenia upadłości i dokonuje się go przy
zastosowaniu

środków

bezpośredniego

przekazu

informacji, takich jak telefon, faks, poczta elektroniczna.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.25)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 51 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Cenniki powszechnych usług pocztowych operatora
publicznego oraz ich zmiany podlegają niezwłocznie
ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej
„stroną BIP UKE”.”;
2) użyte w art. 52 ust. 5 i art. 55 ust. 2 wyrazy „w Biuletynie
UKE” zastępuje się wyrazami „na stronie BIP UKE. ”;
3) art. 62a i 62b otrzymują brzmienie:
„Art. 62a. 1. Spór cywilnoprawny między konsumentem
a operatorem

pocztowym

o

wartości

przedmiotu sporu niższej niż 10 złotych lub
spór

pomiędzy

operatorami

pocztowymi

dotyczący zawarcia umowy o dostępie do
sieci operatora,

może być zakończony

polubownie w drodze dobrowolnego dla obu
stron postępowania mediacyjnego.
2. Postępowanie

mediacyjne

może

być

wszczęte przez Prezesa UKE na wniosek
konsumenta,
pocztowego lub

na

wniosek

operatora

z urzędu, jeżeli wymaga

tego ochrona interesu konsumenta.
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3. W

ramach

danego

sporu

możliwe

jest

jednokrotne złożenie wniosku o wszczęcie i
prowadzenie mediacji.
4. Wniosek o przeprowadzenie postępowania
mediacyjnego powinien zawierać:
1)

oznaczenie stron;

2)

dokładnie określone żądanie;

3)

przytoczenie

okoliczności

sadniających

żądanie

uza-

wraz

ze

wskazaniem dowodów na poparcie tych
okoliczności;
4)

podpis

strony

i

datę

oraz

miejsce

sporządzenia wniosku.
5. Prezes UKE kierując spór do postępowania
mediacyjnego wskazuje:
1) pracownika UKE odpowiedzialnego za
prowadzenie postępowania mediacyjnego,
zwanego dalej „mediatorem”;
2) termin zakończenia postępowania mediacyjnego nie dłuższy niż miesiąc od daty
wpływu wniosku.
6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może
być wydłużony na zgodny wniosek stron
przez Prezesa UKE.
7. Postępowanie mediacyjne jest niejawne.
8. Postępowanie mediacyjne prowadzi mediator,
który

jest

bezstronności

obowiązany
przy

do

zachowania

prowadzeniu

po-

stępowania mediacyjnego oraz zachowania
w tajemnicy faktów, o których dowiedział się
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w związku z prowadzeniem postępowania
mediacyjnego chyba, że strony zwolnią go
z tego obowiązku.
9. Do wyłączenia mediatora z postępowania
mediacyjnego
przepisy

stosuje

Kodeksu

się

odpowiednio

postępowania

admi-

nistracyjnego o wyłączeniu pracownika lub
organu.
10. Ponowny wniosek o wyłączenie mediatora
oparty na takich samych okolicznościach lub
wniosek bezzasadny pozostawia się bez
rozpoznania.
11. Mediator

może

mediacyjne

bez

prowadzić

postępowanie

zwoływania

posiedzenia

mediacyjnego, a w przypadku jego zwołania
określa jego tryb, który w szczególności
uwzględnia następujące czynności mediatora:
1) zapoznanie drugiej strony z roszczeniem
strony

wnioskującej

mediacyjne,
sporu
tualnych

postępowanie

przedstawienie

przepisów

zastosowanie

o

w

prawa
sprawie

propozycji

stronom
mających

oraz

ewen-

polubownego

za-

kończenia sporu;
2) sporządzenie protokołu, w którym oznacza
się strony i przedmiot sporu oraz wynik
postępowania mediacyjnego, podpisanego
przez mediatora oraz strony, w przypadku
gdy

przedmiotem

mediacji

był

pomiędzy operatorami pocztowymi;

spór
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3) dołączenie ugody podpisanej przez strony
i mediatora jako załącznika do protokołu
i przekazanie Prezesowi UKE i stronom
odpisu protokołu.
12. Prezes UKE odstępuje od postępowania
mediacyjnego, jeżeli:
1) strona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
lub

doręczenia

jej

skierowania

do

postępowania mediacyjnego nie wyraziła
zgody na to postępowanie;
2) w trakcie postępowania mediacyjnego co
najmniej jedna ze stron oświadczyła, że
nie

wyraża

zgody

na

polubowne

zakończenie sprawy.
13. Powoływanie się w toku postępowania przed
sądem lub Prezesem UKE na propozycje
ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw
lub

inne

oświadczenia

stępowaniu

składane

w

po-

uznaje

się

za

mediacyjnym

bezskuteczne.
14. Ugoda pomiędzy konsumentem a operatorem
pocztowym zawarta przed mediatorem ma
moc prawną ugody zawartej przed sądem
w rozumieniu

przepisów

Kodeksu

postę-

powania cywilnego.
15. Do ugody zawartej pomiędzy operatorami
pocztowymi

w

wyniku

postępowania

mediacyjnego w zakresie nieuregulowanym
w niniejszej ustawie stosuje się przepisy
Kodeksu

postępowania

administracyjnego

dotyczące ugody administracyjnej.
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Art. 62b. Stały

Polubowny

Sąd

Konsumencki

przy

Prezesie UKE działa na zasadach określonych
w art. 110n ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
– Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z późn.zm.26)).

Art. 13. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz.
1592) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 17 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Operator

publicznej

dostawca

sieci

publicznie

telekomunikacyjnych

oraz

telekomunikacyjnej,
dostępnych
operator

usług

świadczący

usługi pocztowe są obowiązani do zapewnienia, na
własny
i

koszt,

organizacyjnych

warunków

technicznych

umożliwiających

prowadzenie

przez CBA kontroli operacyjnej.”;
2) w art. 18:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.27)).”,
– uchyla się pkt 2,
b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Udostępnienie

przez

operatora

publicznej

sieci

telekomunikacyjnej, dostawcę publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych, operatora świadczącego
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usługi

pocztowe

posiadanych

danych,

następuje

nieodpłatnie na:”,
d) uchyla się ust. 3,
e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.

Podmioty wymienione w ust. 2 udostępniają dane,
o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszom CBA
wskazanym we wniosku lub upoważnieniu,
o którym mowa w ust. 2.” ,

f) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6.

W przypadku wyznaczenia przez Radę Ministrów
podmiotów pośredniczących, o których mowa
w art. 180f ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne,

występowanie

o

dane,

o których mowa w ust. 1 pkt 1, i ich udostępnianie
za pomocą sieci telekomunikacyjnych, a także
prowadzenie kontroli operacyjnej, o której mowa
w art. 17 ust. 1, następuje za pośrednictwem
podmiotów

pośredniczących,

na

zasadach

określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 180f ust. 2 i ust. 3 pkt 2 tej ustawy.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709
i Nr 218, poz. 1592) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 31 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Operator
dostawca

publicznej
publicznie

lekomunikacyjnych,

sieci

telekomunikacyjnej,

dostępnych

operator

usług

świadczący

teusługi

pocztowe są obowiązani do zapewnienia na własny
koszt

warunków

technicznych

i

organizacyjnych
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umożliwiających prowadzenie przez SKW kontroli
operacyjnej.”;
2) art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32. 1. Obowiązek uzyskania zgody sądu, o której
mowa w art. 31 ust. 1, nie dotyczy informacji
niezbędnych do realizacji przez SKW i SWW
zadań, o których mowa odpowiednio w art. 5
ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 3, w postaci danych:
1) o których mowa w art. 180c i 180d ustawy
z dnia

16

lipca

telekomunikacyjne

2004
(Dz.

r.

–

U.

Nr

Prawo
171,

poz. 1800, z późn. zm.28));
2) identyfikujących

podmiot

korzystający

z usług pocztowych oraz dotyczących faktu,
okoliczności świadczenia usług pocztowych
lub korzystania z tych usług.
2. Udostępnienie przez operatora publicznej sieci
telekomunikacyjnej,
dostępnych
operatora

usług

dostawcę

publicznie

telekomunikacyjnych,

świadczącego

usługi

pocztowe

posiadanych danych następuje nieodpłatnie na:
1) pisemny wniosek Szefa SKW lub osoby
przez niego upoważnionej;
2) pisemny wniosek Szefa SWW lub osoby
przez niego upoważnionej;
3) ustne

żądanie

posiadającego
Szefa SKW;

funkcjonariusza
pisemne

SKW,

upoważnienie
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4) ustne

żądanie

posiadającego

funkcjonariusza
pisemne

SWW,

upoważnienie

Szefa SWW.
3. Podmioty wymienione w ust. 2 udostępniają
dane, o których mowa w ust. 1, odpowiednio
funkcjonariuszom SKW i SWW wskazanym we
wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
4. Występowanie o informacje i dane, o których
mowa w ust. 1, i ich udostępnienie może
następować
pisemnych

bez

konieczności

wniosków,

telekomunikacyjnej,

w

za

składania

pomocą

sposób

sieci

ustalony

odpowiednio przez Szefa SKW albo Szefa
SWW.
5. W

przypadku

Ministrów

wyznaczenia

podmiotów

przez

Radę

pośredniczących,

o których mowa w art. 180f ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
występowanie o dane, o których mowa w ust. 1
pkt 1, i ich udostępnianie za pomocą sieci
telekomunikacyjnych,

a

także

prowadzenie

kontroli operacyjnej, o której mowa w art. 31
ust. 1, następuje za pośrednictwem podmiotów
pośredniczących, na zasadach określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 180f
ust. 2 i ust. 3 pkt 2 tej ustawy.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie
kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217,
z późn. zm.29)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1)

kierowników

centralnych

urzędów

administracji

rządowej i ich zastępców, z zastrzeżeniem art. 4b;”;
2) po art. 4a dodaje się art. 4b w brzmieniu:
„Art. 4b. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do
organu regulacyjnego w dziedzinie rynku usług
telekomunikacyjnych i pocztowych.”.

Art. 16. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który został wyznaczony
jako zajmujący znaczącą pozycję rynkową przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy wykonuje obowiązki regulacyjne, do których stosuje się
przepisy tej ustawy.

Art. 17. Do spraw wszczętych na podstawie art. 10 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i niezakończonych
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy
dotychczasowe.

Art. 18. Do podmiotów, które w dniu wejścia w życie ustawy
użytkownikami końcowymi w rozumieniu

są

ustawy, o której mowa w art. 1,

przepisu art. 63e tej ustawy nie stosuje się, o ile nie wyraziły one pisemnej
zgody na założenie blokady.
Art. 19. Przepisu art. 63e ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje
się do abonentów, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy posiadali
umowę pisemną.

Art. 20. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Sprawy:
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1) o których mowa w art. 15 pkt 3 w zakresie art. 28 oraz
art. 222 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 lub
2) wszczęte na podstawie art. 179 ust. 6 ustawy, o której
mowa w art. 1, oraz niezakończone przed dniem
wejścia w życie ustawy
– umarza się.
3. Do spraw z wniosków o wydanie pozwolenia radiowego,
złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy
tej ustawy, z tym że wnioskodawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, może wniosek zmienić lub wycofać.

Art. 21. Do analiz poszczególnych rynków właściwych rozpoczętych
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 22. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przedsiębiorca wyznaczony do
świadczenia usługi powszechnej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
świadczy tę usługę zgodnie z przepisami tej ustawy.
2. Obowiązek świadczenia usługi udzielania informacji
o numerach telefonicznych oraz udostępniania spisów abonentów przez
przedsiębiorcę wyznaczonego w trybie art. 103 ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 1, staje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy obowiązkiem
przedsiębiorcy wyznaczonego w trybie art. 82 ust. 4 ustawy, o której mowa
w art. 1.
3. Do obowiązku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się
przepisy niniejszej ustawy.

Art. 23. Prezes UKE, w drodze decyzji, potwierdzi prawo do
wykorzystania częstotliwości, które przed dniem wejścia w życie przepisów pkt
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76 i pkt 78 lit. b-e ustawy, o której mowa w art. 1, były użytkowane przez
podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 1a tej ustawy, z wyjątkiem
częstotliwości określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 3,
jako wojskowe.

Art. 24. Pozwolenia radiowe wydane przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane.

Art. 25. 1. Dotychczasowe

przepisy

wykonawcze

wydane

na

podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 73, art. 81 ust. 6, art. 82 ust. 2, art. 95
ust. 4, art. 110 ust. 4, art. 126 ust. 12, art. 176 ust. 4 i art. 181 ustawy, o której
mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 73 ust. 1,
art. 81 ust. 6, art. 95 ust. 4, art. 110 ust. 4, art. 126 ust. 12, art. 176 ust. 4
i art. 179 ust. 12 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Dotychczasowe

przepisy

wykonawcze

wydane

na

podstawie art. 218b Kodeksu postępowania karnego, zachowują moc do czasu
wydania przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 218b Kodeksu
postępowania karnego w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 26. Formularze określone w rozporządzeniu wydanym na
podstawie art. 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do roku obrotowego
następującego po roku, w którym zostanie ogłoszone rozporządzenie.

Art.

27. 1. Do

opłat

rocznych

za

prawo

do

dysponowania

częstotliwościami oraz za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji,
należnych za rok 2006, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem
ust. 3.
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2. Opłaty

roczne

za

numer

strefowy

abonencki

usług

specjalnych za każdą strefę numeracyjną, z dniem wejścia niniejszej ustawy
stają się opłatami za numer strefowy abonenckich usług specjalnych za każdy
obszar o tym samym wskaźniku obszaru geograficznego.
3. Opłaty, o których mowa w art. 185 ust. 5 pkt 2 lit. d i pkt 3
lit. a ustawy, o której mowa w art. 1, uiszczone w roku wejścia w życie niniejszej
ustawy w wysokości wyższej, zalicza się na poczet opłat, o którym mowa
w art. 185 ust. 5 pkt 2 lit. d i pkt 3 lit. a, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 28. Powołany przed dniem wejścia w życie ustawy Prezes UKE
pełni tę funkcję do końca swojej kadencji.

Art. 29. Art. 25, art. 165 ust. 1 i art. 166 ust. 5 ustawy, o której mowa
w art. 1,w brzmieniu dotychczasowym obowiązują do dnia 15 września 2007 r.,
a w zakresie danych związanych z dostępem do sieci Internet, telefonii
internetowej i poczty elektronicznej - do dnia 15 marca 2009 r.

Art. 30. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,
z tym, że przepisy:
1) art. 1 pkt 42 w zakresie art. 63c ust. 2 ustawy, o której
mowa w art. 1, pkt 51 i pkt 118 w zakresie art. 192, ust 1
pkt 21 ustawy, o której mowa w art. 1, wchodzą w życie po
upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
2) art. 1 pkt 76 i pkt 78 lit. b-e oraz art. 23 wchodzą w życie
z dniem 1 września 2008 r.;
3)

art. 1 pkt 110 w zakresie art. 180a, ustawy, o której mowa
w art. 1 wchodzi w życie z dniem 15 września 2007 r.,
z zastrzeżeniem pkt 4;
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4)

art. 1 pkt 110 w zakresie art. 180a ustawy, o której mowa
w art. 1, dotyczącym obowiązku zatrzymywania, przechowywania, udostępniania i ochrony danych, o których
mowa w art. 180c, związanych z dostępem do sieci
Internet, telefonii internetowej i poczty elektronicznej,
wchodzi w życie z dniem 15 marca 2009 r.

____________________
1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia
12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli
skarbowej, ustawę z dnia z dnia 29 grudnia 1992 r. – o radiofonii i telewizji, ustawę z dnia
16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porządkowych, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 18 lipca 2002 r.
– o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe, ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe, ustawę z dnia 9 czerwca
2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego.

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r.
Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82 poz. 556.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 85, poz. 728, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 83, poz. 574, Nr 133, poz. 935
i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 61, poz. 411.

4)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.

5)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.
Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565
oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 162, poz. 1693 i Nr 172, poz. 1804 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68.

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104
poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157 , poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381 oraz z 2007 r. Nr 89,
poz. 589 i Nr 115, poz. 794.

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128,
poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804
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i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452,
z 2004 r. Nr 33, poz. 287, z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462.
9)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r.
Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

10)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104
poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558.

11)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz
z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

12)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64,
poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110
i Nr 183, poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157,
poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590.

13)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r.
Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

14)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 85, poz. 728, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 83, poz. 574, Nr 133, poz. 935
i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 61, poz. 411.

15)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 162, poz. 1693 i Nr 172, poz. 1804 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68.

16)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999, Nr 83, poz. 931, z 2000 r.
Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111,
poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889,
Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77,
poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 43, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169,
poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648
oraz z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99,
poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903.

17)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r.
Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

18)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711.

19)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r.
Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

20)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171,
poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 218, poz. 1592.
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21)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r.
Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

22)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.

23)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91,
poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808
i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539,
z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 123,
poz. 850.

24)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r.
Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

25)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96,
poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413.

26)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz
z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

27)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz
z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

28)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz
z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

29)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660 i Nr 123, poz. 847.

152

8-09-om

