Projekt
USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną1)
Art. 1. W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm. 2)) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 2:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi
świadczonej

bez

jednoczesnej

obecności

stron

(na

odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne
żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za
pomocą

urządzeń

do

elektronicznego

przetwarzania,

włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych,
która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana

za

pomocą

sieci

telekomunikacyjnej

w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z
późn. zm.3)),”,
b) dodaje się pkt 8 -10 w brzmieniu:
„8)

punkt

kontaktowy

dla

administracji

–

jednostka

organizacyjna, do której zadań należy współpraca z
państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronami
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie
świadczenia usług drogą elektroniczną;
9) punkt kontaktowy dla usługodawców i usługobiorców –
jednostka organizacyjna, do której zadań należy:
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umożliwienie

a)

usługodawcom

i

usługobiorcom

otrzymywania informacji ogólnych na temat ich
praw i obowiązków, jak również na temat procedur
reklamacyjnych

oraz

naprawiania

szkody

w

przypadku sporów, łącznie z informacjami na temat
praktycznych

aspektów

związanych

z

wykorzystaniem tych procedur,
umożliwienie

b)

usługodawcom

i

usługobiorcom

uzyskiwania danych szczegółowych dotyczących
władz, stowarzyszeń lub organizacji, od których
mogą

oni

otrzymać

dalsze

informacje

lub

praktyczną pomoc;
10) siedziba – siedziba w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z późn. zm.4)) lub oddział w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 2

lipca

2004

r.

o

swobodzie

działalności

gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180,
poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416).”;
2) w art. 3:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego
usług telekomunikacyjnych, z wyłączeniem art. 12 -15.",
b) uchyla się pkt 4 i 5;
3) po art. 3 dodaje się art. 3a - 3c w brzmieniu:
„Art. 3a. 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu
państwa

członkowskiego

Unii

Europejskiej

oraz

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
–

strony

umowy

o

Europejskim

Obszarze

Gospodarczym, na którego terytorium usługodawca ma
miejsce zamieszkania lub siedzibę.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

3
1) ochrony praw autorskich i praw pokrewnych w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631, z późn. zm.5)), baz danych w
rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz.
1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr
99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238) oraz własności
przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.6));
2) emisji pieniądza elektronicznego przez instytucje,
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12
września 2002 r. o elektronicznych instrumentach
płatniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385,
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z
2006 r. Nr 157, poz. 1119);
3) wykonywania
Polskiej

na

terytorium

działalności

Rzeczypospolitej

ubezpieczeniowej

przez

zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa
w art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r.
Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.7));
4) udostępniania

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej informacji reklamowych przez fundusz
zagraniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.8));
5) umów z udziałem konsumentów – w zakresie, w
jakim ochronę praw konsumentów zapewniają
przepisy odrębne;
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6) warunków

dopuszczalności

niezamówionych

informacji

przesyłania
handlowych

za

pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Przepis ust. 1 nie skutkuje również:
1) wyłączeniem swobody stron w zakresie wyboru
prawa właściwego dla zobowiązań umownych;
2) wyłączeniem
czynności

stosowania
prawnych

przenoszących

przepisów

o

ustanawiających

prawa

rzeczowe

formie
lub
na

nieruchomościach, które obowiązują w państwie, w
którym znajduje się nieruchomość.
Art. 3b. Na zasadach określonych przez przepisy odrębne swoboda
świadczenia usług drogą elektroniczną może zostać
ograniczona, jeżeli jest to niezbędne ze względu na
ochronę zdrowia, obronność, bezpieczeństwo państwa lub
bezpieczeństwo publiczne.
Art. 3c. 1.

Punkty kontaktowe, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9,
tworzy, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do
spraw

gospodarki

w

porozumieniu

z

ministrem

właściwym do spraw informatyzacji.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa
w szczególności:
1) liczbę i rodzaj punktów kontaktowych oraz ich
szczegółowy zakres zadań,
2) warunki techniczne i organizacyjne punktu kontaktowego
–

uwzględniając

potrzebę

zapewnienia

właściwej

realizacji zadań punktów kontaktowych.”;
4) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Usługodawca, który świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące

transmisję

w

sieci

telekomunikacyjnej

danych
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przekazywanych

przez

odbiorcę

usługi

lub

zapewnienie

dostępu do sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, nie ponosi
odpowiedzialności za treść tych danych, jeżeli:
1) nie jest inicjatorem przekazu danych;
2) nie wybiera odbiorcy przekazu danych;
3) nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych
w przekazie.”;

5) w art. 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nie modyfikuje danych,”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2000/31/WE z dnia 8
czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w
szczególności handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.
Urz. WE L 178 z 17.07.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 399).
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.
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.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19,
poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r.
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z
1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr
149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998
r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz.
855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz.
1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr
60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162,
poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 538 i Nr 82, poz.
557.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843
oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10,
poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539
oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959,
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z
2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 112, poz.
769.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, poz. 183, poz.
1537 i 1538, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769.

05/10si

