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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 6 wrzeÊnia 2000 r. Nr 73

852
USTAWA

z dnia 21 lipca 2000 r.

Prawo telekomunikacyjne.

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady:
1) wykonywania i kontroli dzia∏alnoÊci polegajàcej na

Êwiadczeniu lub udost´pnianiu us∏ug telekomuni-
kacyjnych oraz eksploatacji sieci telekomunikacyj-
nych, zwanej dalej „dzia∏alnoÊcià telekomunikacyj-
nà”, 

2) u˝ywania i kontroli u˝ywania urzàdzeƒ radiowych,
3) funkcjonowania organów regulacyjnych w teleko-

munikacji,
4) gospodarowania numeracjà,
5) gospodarowania zasobami widma cz´stotliwoÊci

fal radiowych oraz zasobami orbitalnymi.

2. Przepisy ustawy okreÊlajà równie˝:
1) wymagania, jakim muszà odpowiadaç urzàdzenia

telekomunikacyjne,
2) wymagania, jakim muszà odpowiadaç urzàdzenia

lub przedmioty w zakresie kompatybilnoÊci elek-
tromagnetycznej,

3) zasady wprowadzania do obrotu handlowego urzà-
dzeƒ lub przedmiotów obj´tych wymogami usta-
wy.

3. Celem ustawy jest stworzenie warunków dla:
1) zapewnienia powszechnego dost´pu na ca∏ym te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej do us∏ug teleko-
munikacyjnych,

2) ochrony interesów u˝ytkowników telekomunikacji,
3) wspierania równoprawnej i efektywnej konkurencji

w zakresie Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyj-
nych,

4) rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunika-
cyjnej, integrujàcej us∏ugi telekomunikacyjne, in-
formacyjne i audiowizualne, umo˝liwiajàcej do-
st´p do ogólnoeuropejskich oraz Êwiatowych sieci
i us∏ug telekomunikacyjnych,

5) zapewnienia ∏adu w gospodarce zasobami: nume-
racji, widma cz´stotliwoÊci fal radiowych oraz orbi-
talnymi,

6) ochrony interesu paƒstwa w zakresie obronnoÊci,
bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego.

Art. 2. OkreÊlenia u˝yte w ustawie oznaczajà:
1) abonent — podmiot, który jest stronà umowy

o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych, zawar-
tej na piÊmie z operatorem lub z podmiotem udo-
st´pniajàcym us∏ugi telekomunikacyjne,

2) aparatura — urzàdzenia zawierajàce podzespo∏y
elektryczne lub elektroniczne, a tak˝e instalacje, ka-
ble i osprz´t,

3) dzier˝awa ∏àczy telekomunikacyjnych — us∏ug´ te-
lekomunikacyjnà polegajàcà na zapewnianiu mo˝-
liwoÊci transmisji sygna∏ów pomi´dzy okreÊlony-
mi punktami sieci telekomunikacyjnej, bez komuta-
cji wykonywanej na ˝àdanie u˝ytkownika lub przez
niego nadzorowanej i z zachowaniem tej samej po-
staci sygna∏ów: wejÊciowego i wyjÊciowego, 
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4) eksploatacja sieci telekomunikacyjnych — faktycz-
ne i bezpoÊrednie dysponowanie ca∏oÊcià funkcji
urzàdzeƒ i sieci zapewniajàcych telekomunikacj´,

5) infrastruktura telekomunikacyjna — urzàdzenia te-
lekomunikacyjne, nie b´dàce urzàdzeniami koƒco-
wymi, linie, kanalizacj´, s∏upy, wie˝e, maszty, ka-
ble, przewody oraz osprz´t, wykorzystywane do za-
pewnienia telekomunikacji,

6) interoperacyjnoÊç sieci — zdolnoÊç sieci telekomu-
nikacyjnych do efektywnej wspó∏pracy w celu za-
pewnienia wzajemnego dost´pu u˝ytkowników do
us∏ug Êwiadczonych w tych sieciach, 

7) kompatybilnoÊç elektromagnetyczna — zdolnoÊç
aparatury lub systemu do zadowalajàcego dzia∏a-
nia w jego Êrodowisku elektromagnetycznym bez
wywo∏ywania ze swojej strony zak∏óceƒ elektro-
magnetycznych o wartoÊciach przekraczajàcych
odpornoÊç na zak∏ócenia elektromagnetyczne in-
nej aparatury lub innych systemów wyst´pujàcych
w tym Êrodowisku,

8) komutacja — zestawianie po∏àczeƒ przez wybór do-
celowego punktu zakoƒczenia sieci spoÊród wielu
mo˝liwych zakoƒczeƒ sieci,

9) mi´dzynarodowe przepisy radiokomunikacyjne —
przepisy dotyczàce zadaƒ oraz zasad wykonywania
s∏u˝b radiokomunikacyjnych, okreÊlone w umo-
wach mi´dzynarodowych ratyfikowanych przez
Rzeczpospolità Polskà i og∏oszonych w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 

10) numer alarmowy — skrócony numer, ustalony
w ustawie lub w planie numeracji krajowej dla pu-
blicznych sieci telefonicznych, przeznaczony dla
inicjowania po∏àczeƒ do s∏u˝b powo∏anych usta-
wowo do niesienia pomocy,

11) odpornoÊç na zak∏ócenia elektromagnetyczne —
zdolnoÊç do dzia∏ania zgodnie z przeznaczeniem
bez ograniczania wykonywanych funkcji w obec-
noÊci zak∏óceƒ elektromagnetycznych,

12) operator — przedsi´biorc´, uprawnionego na pod-
stawie odr´bnych przepisów do wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, prowadzàcego dzia∏alnoÊç pole-
gajàcà na eksploatacji sieci publicznej lub Êwiad-
czeniu us∏ug telekomunikacyjnych w sieci publicz-
nej,

13) operator publiczny — operatora wykonujàcego
dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà na podstawie ze-
zwolenia telekomunikacyjnego,

14) po∏àczenie sieci telekomunikacyjnych — fizyczne
i funkcjonalne po∏àczenie sieci telekomunikacyj-
nych, eksploatowanych przez tego samego opera-
tora lub przez ró˝nych operatorów, w celu zapew-
niania telekomunikacji u˝ytkownikom tych sieci
lub Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych za-
równo przez operatorów ∏àczonych sieci, jak i przez
inne podmioty majàce dost´p do sieci, 

15) publiczna sieç telefoniczna — sieç publicznà stosu-
jàcà techniki komutacji, wymagajàcà wykorzysta-
nia zasobów numeracji, zapewniajàcà mi´dzy in-
nymi:
a) us∏ug´ telefonicznà, 
b) transmisj´ faksów,

c) transmisj´ danych w paÊmie fonicznym za po-
mocà modemów

— pomi´dzy zakoƒczeniami sieci o sta∏ej lokaliza-
cji, zwanà dalej „stacjonarnà publicznà siecià tele-
fonicznà”, albo pomi´dzy zakoƒczeniami sieci
o zmiennej lokalizacji, zwanà dalej „ruchomà pu-
blicznà siecià telefonicznà”,

16) s∏u˝ba radiokomunikacyjna — nadawanie, przesy-
∏anie lub odbiór fal radiowych dla wype∏nienia za-
daƒ okreÊlonych dla danej s∏u˝by w mi´dzynaro-
dowych przepisach radiokomunikacyjnych, 

17) s∏u˝ba radiokomunikacyjna amatorska — s∏u˝b´
radiokomunikacyjnà, majàcà na celu nawiàzywa-
nie wzajemnych ∏àcznoÊci, badania techniczne
oraz indywidualne szkolenie, wykonywane w ce-
lach niezarobkowych przez uprawnione osoby wy-
∏àcznie dla potrzeb w∏asnych, 

18) satelitarna stacja naziemna — urzàdzenie radiowe
lub zestaw urzàdzeƒ radiowych, umieszczone na
powierzchni Ziemi, przeznaczone do ∏àcznoÊci
z urzàdzeniami lub zestawami urzàdzeƒ, umiesz-
czonymi na sztucznych satelitach Ziemi, 

19) sieç publiczna — sieç telekomunikacyjnà, nie b´dà-
cà siecià wewn´trznà, s∏u˝àcà do Êwiadczenia
us∏ug telekomunikacyjnych,

20) sieç telekomunikacyjna — urzàdzenia telekomuni-
kacyjne i linie telekomunikacyjne, zestawione i po-
∏àczone w sposób umo˝liwiajàcy przekaz sygna∏ów
pomi´dzy okreÊlonymi zakoƒczeniami sieci, za po-
mocà przewodów, fal radiowych bàdê optycznych
lub innych Êrodków wykorzystujàcych energi´
elektromagnetycznà, 

21) sieç wewn´trzna — sieç telekomunikacyjnà eksplo-
atowanà przez podmiot wy∏àcznie dla w∏asnych
potrzeb lub za∏o˝onà w budynkach niemieszkal-
nych usytuowanych na terenie jednej nieruchomo-
Êci gruntowej, 

22) strefa numeracyjna — obszar geograficzny, dla któ-
rego ustalono wskaênik mi´dzymiastowy w planie
numeracji krajowej dla publicznych sieci telefo-
nicznych,

23) telekomunikacja — nadawanie, odbiór lub transmi-
sj´ informacji jakiejkolwiek natury, w szczególno-
Êci: sygna∏ów, znaków, pisma, obrazów lub dêwi´-
ków, za pomocà przewodów, fal radiowych bàdê
optycznych lub innych Êrodków wykorzystujàcych
energi´ elektromagnetycznà, 

24) udost´pnianie us∏ug telekomunikacyjnych — dzia-
∏alnoÊç gospodarczà polegajàcà na zapewnianiu
dost´pu do us∏ug telekomunikacyjnych Êwiadczo-
nych przez operatora,

25) urzàdzenie koƒcowe — urzàdzenie telekomunika-
cyjne lub jego podzespó∏ przeznaczony do wspó∏-
pracy z siecià publicznà, do∏àczane bezpoÊrednio
lub poÊrednio do zakoƒczenia sieci publicznej,

26) urzàdzenie telekomunikacyjne — urzàdzenie elek-
tryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapew-
niania telekomunikacji, 

27) urzàdzenie radiowe — urzàdzenie telekomunika-
cyjne wykorzystujàce fale radiowe, 

28) us∏uga mi´dzynarodowa — us∏ug´ telekomunika-
cyjnà polegajàcà na transmisji lub kierowaniu sy-
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gna∏ów do zakoƒczenia sieci lub jej punktu nie b´-
dàcego zakoƒczeniem sieci, zlokalizowanego poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

29) us∏uga mi´dzystrefowa — us∏ug´ telekomunika-
cyjnà polegajàcà na transmisji lub kierowaniu sy-
gna∏ów do zakoƒczenia sieci zlokalizowanego w in-
nej strefie numeracyjnej,

30) us∏uga telefoniczna — us∏ug´ telekomunikacyjnà
polegajàcà na bezpoÊredniej transmisji, za pomo-
cà sieci publicznej wykorzystujàcej technik´ komu-
tacji lub sieci publicznych wykorzystujàcych tech-
niki komutacji, sygna∏ów mowy, w czasie rzeczywi-
stym, w taki sposób, ˝e ka˝dy u˝ytkownik mo˝e
u˝yç urzàdzenia koƒcowego do∏àczonego do okre-
Êlonego zakoƒczenia sieci dla komunikowania si´
z innym u˝ytkownikiem innego urzàdzenia koƒco-
wego, do∏àczonego do innego zakoƒczenia sieci,

31) us∏uga telekomunikacyjna — dzia∏alnoÊç gospo-
darczà polegajàcà na transmisji lub kierowaniu sy-
gna∏ów w sieciach telekomunikacyjnych, 

32) u˝ytkownik — podmiot korzystajàcy z us∏ug teleko-
munikacyjnych lub ˝àdajàcy ich Êwiadczenia albo
udost´pnienia takich us∏ug,

33) u˝ytkownik koƒcowy — podmiot korzystajàcy
z us∏ug telekomunikacyjnych lub ˝àdajàcy ich
Êwiadczenia albo udost´pnienia takich us∏ug, dla
zaspokojenia w∏asnych potrzeb,

34) zak∏ócenie elektromagnetyczne — ka˝de zjawisko
elektromagnetyczne, a w szczególnoÊci szum elek-
tromagnetyczny, niepo˝àdany sygna∏ elektroma-
gnetyczny lub niepo˝àdana zmiana w∏aÊciwoÊci
Êrodowiska propagacyjnego, prowadzàce do naru-
szenia normalnej pracy aparatury lub systemu,

35) zakoƒczenie sieci — punkt sieci telekomunikacyj-
nej przeznaczony do zapewniania u˝ytkownikowi
dost´pu do sieci,

36) zasoby orbitalne — pozycje na orbicie geostacjo-
narnej lub orbity satelitarne, które sà lub mogà byç
wykorzystywane do umieszczania sztucznych sate-
litów Ziemi przeznaczonych do zapewniania tele-
komunikacji.

DZIA¸ II 

Uprawnienia do dzia∏alnoÊci telekomunika-
cyjnej oraz u˝ywania urzàdzeƒ radiowych

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 3. 1. Z zastrze˝eniem art. 4 i art. 5, eksploatacja: 
1) publicznej sieci telefonicznej, 
2) sieci publicznej, przeznaczonej do rozpowszechnia-

nia lub rozprowadzania programów radiofonicz-
nych lub telewizyjnych

— wymaga posiadania zezwolenia telekomunikacyj-
nego, zwanego dalej „zezwoleniem”.

2. Zezwolenie uprawnia do Êwiadczenia za pomocà
sieci obj´tej zezwoleniem, na obszarze ca∏ego kraju,
wszelkich us∏ug telekomunikacyjnych, je˝eli:
1) przepisy niniejszej ustawy nie stanowià o zakazie

lub ograniczeniu Êwiadczenia okreÊlonych rodza-
jów us∏ug telekomunikacyjnych,

2) operator posiada stosowne uprawnienia do dyspo-
nowania lub wykorzystywania wymaganych dla
Êwiadczenia okreÊlonych us∏ug telekomunikacyj-
nych:
a) cz´stotliwoÊci, kana∏ów cz´stotliwoÊci lub zakre-

sów cz´stotliwoÊci, zwanych dalej „cz´stotliwo-
Êciami”,

b) zasobów orbitalnych,
c) zakresów numeracji oraz wskaêników obszarów,

sieci telekomunikacyjnych lub us∏ug telekomu-
nikacyjnych, zwanych dalej „numeracjà”,

d) znaków identyfikujàcych abonenta albo zakoƒ-
czenie sieci, w szczególnoÊci adresów, kodów
lub hase∏, zwanych dalej „znakami identyfikujà-
cymi abonenta”,

3) w zezwoleniu nie ograniczono obszaru dzia∏alnoÊci
telekomunikacyjnej lub rodzaju us∏ug telekomuni-
kacyjnych, jakie mogà byç Êwiadczone w sieci ob-
j´tej zezwoleniem.

3. Wykonywanie w sieci publicznej dzia∏alnoÊci te-
lekomunikacyjnej nie obj´tej zezwoleniem wymaga pi-
semnego zg∏oszenia Prezesowi Urz´du Regulacji Tele-
komunikacji, zwanemu dalej „Prezesem URT”, co naj-
mniej na 28 dni przed planowanym terminem rozpo-
cz´cia tej dzia∏alnoÊci.

4. Z zastrze˝eniem art. 4 i art. 6, u˝ywanie urzàdzeƒ
radiowych wymaga posiadania pozwolenia radiowe-
go, zwanego dalej „pozwoleniem”.

Art. 4. 1. Przepisów art. 3 nie stosuje si´ do wyko-
nywania dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej oraz u˝ywa-
nia urzàdzeƒ radiowych przez: 
1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne

nadzorowane lub podporzàdkowane Ministrowi
Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne
nadzorowane lub podleg∏e ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw wewn´trznych — dla w∏asnych po-
trzeb, 

2) jednostki organizacyjne podleg∏e ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw wewn´trznych — w odniesie-
niu do sieci telefonicznej eksploatowanej przez te
jednostki dla potrzeb Kancelarii Prezydenta, Kance-
larii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rzàdo-
wej, 

3) jednostki si∏ zbrojnych obcych paƒstw oraz jednost-
ki organizacyjne innych zagranicznych organów
paƒstwowych, przebywajàce czasowo na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
umów, których Rzeczpospolita Polska jest stronà —
na czas pobytu,

4) jednostki organizacyjne Urz´du Ochrony Paƒstwa
— dla w∏asnych potrzeb, 

5) jednostki organizacyjne podleg∏e ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw zagranicznych — dla w∏asnych
potrzeb,

6) przedstawicielstwa dyplomatyczne, urz´dy konsu-
larne, zagraniczne misje specjalne oraz przedstawi-
cielstwa organizacji mi´dzynarodowych, korzysta-
jàce z przywilejów i immunitetów na podstawie
ustaw, umów i zwyczajów mi´dzynarodowych,
majàce swe siedziby na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej — wy∏àcznie w zakresie zwiàzanym
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z dzia∏alnoÊcià dyplomatycznà tych podmiotów,
z zastrze˝eniem ust. 2, 

7) jednostki organizacyjne S∏u˝by Wi´ziennej — dla
w∏asnych potrzeb.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zagranicz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb i szczegó-
∏owe warunki wykonywania dzia∏alnoÊci telekomuni-
kacyjnej oraz u˝ywania urzàdzeƒ radiowych przez pod-
mioty, o których mowa w ust. 1 pkt 6, cz∏onków ich per-
sonelu, jak równie˝ inne osoby zrównane z nimi,
uwzgl´dniajàc normy prawa mi´dzynarodowego oraz
zakres zadaƒ zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci
dyplomatycznej.

3. Minister Obrony Narodowej oraz minister w∏a-
Êciwy do spraw wewn´trznych, w porozumieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw ∏àcznoÊci, mogà w zakre-
sie swoich w∏aÊciwoÊci okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe warunki wykonywania dzia∏alno-
Êci telekomunikacyjnej, o której mowa w ust. 1 
pkt 1—3, a tak˝e u˝ywania urzàdzeƒ radiowych przez
podleg∏e, nadzorowane i podporzàdkowane jednostki
organizacyjne oraz jednostki wymienione w ust. 1
pkt 3, uwzgl´dniajàc zakres zadaƒ wykonywanych
przez te jednostki.

4. Prezes Rady Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady wykonywania
dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej, o której mowa
w ust. 1 pkt 4, a tak˝e u˝ywania urzàdzeƒ radiowych
przez jednostki organizacyjne Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, uwzgl´dniajàc zakres zadaƒ wykonywanych
przez te jednostki.

Art. 5. 1. Nie wymaga zezwolenia eksploatacja:
1) publicznej sieci telefonicznej, której infrastruktura

telekomunikacyjna oraz wszystkie zakoƒczenia sà
zlokalizowane w ca∏oÊci na obszarze jednej gminy,

2) stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, wyko-
rzystujàcej zasoby numeracji udost´pnione przez
operatora publicznego na podstawie umów, o któ-
rych mowa w art. 101,

3) sieci publicznej za∏o˝onej w jednym budynku
mieszkalnym, przeznaczonej do rozprowadzania
lub rozpowszechniania programów radiofonicz-
nych lub telewizyjnych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje dzia∏alnoÊci
telekomunikacyjnej spe∏niajàcej kryteria okreÊlone
w art. 3 ust. 1, której wykonywanie nie wymaga zezwo-
lenia, dà˝àc do zmniejszania zakresu dzia∏alnoÊci tele-
komunikacyjnej wykonywanej na podstawie zezwole-
nia. 

3. Zezwolenia udzielone na wykonywanie dzia∏al-
noÊci telekomunikacyjnej, o której mowa w ust. 2, tra-
cà moc w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia. Dzia∏al-
noÊç telekomunikacyjna obj´ta tymi zezwoleniami mo-
˝e byç wykonywana nadal, na zasadach okreÊlonych
w niniejszej ustawie.

Art. 6. 1. Nie wymaga pozwolenia u˝ywanie urzà-
dzeƒ radiowych przewidzianych wy∏àcznie do odbioru,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do urzàdzeƒ radio-
wych, umo˝liwiajàcych odbiór w zakresach cz´stotli-
woÊci przeznaczonych dla s∏u˝b radiokomunikacyj-
nych, które prowadzà przekaz informacji nie przewi-
dzianych do publicznego odbioru.

3. Nie wymaga pozwolenia u˝ywanie urzàdzenia
radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego:
1) u˝ywanego w zagranicznej s∏u˝bie radiokomunika-

cyjnej lotniczej lub morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej
zgodnie z mi´dzynarodowymi przepisami radioko-
munikacyjnymi, je˝eli urzàdzenie zosta∏o dopusz-
czone do u˝ywania przez w∏aÊciwy do tego organ
krajowy lub zagraniczny,

2) u˝ywanego w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej ama-
torskiej, zgodnie z mi´dzynarodowymi przepisami
radiokomunikacyjnymi, je˝eli urzàdzenie zosta∏o
dopuszczone do u˝ywania przez w∏aÊciwy do tego
organ krajowy lub zagraniczny, na okres nie prze-
kraczajàcy 3 miesi´cy,

3) koƒcowego, wykorzystujàcego mi´dzynarodowo
uzgodnione zakresy cz´stotliwoÊci oraz dopusz-
czonego do u˝ywania przez w∏aÊciwy do tego or-
gan krajowy lub zagraniczny: 
a) do∏àczanego do zakoƒczenia sieci telekomunika-

cyjnej operatora publicznego,
b) s∏u˝àcego do utrzymywania ∏àcznoÊci z przeby-

wajàcym krótkookresowo na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub znajdujàcym si´ na nim
w tranzycie, zagranicznym pojazdem, statkiem
morskim lub ˝eglugi Êródlàdowej albo statkiem
powietrznym, przytwierdzonego w sposób trwa-
∏y do tego pojazdu lub statku.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, rozszerzyç zakres urzàdzeƒ
radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych,
które mogà byç u˝ywane bez pozwolenia, kierujàc si´
zasadà zwi´kszania liczby rodzajów takich urzàdzeƒ.

5. Pozwolenia dotyczàce urzàdzeƒ, o których mowa
w ust. 4, tracà moc w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
nia. Urzàdzenia radiowe obj´te tymi pozwoleniami
mogà byç u˝ywane nadal, na zasadach okreÊlonych
w niniejszej ustawie. 

Rozdzia∏ 2
Zezwolenie telekomunikacyjne

Art. 7. 1. Organem w∏aÊciwym w sprawach zezwo-
leƒ jest Prezes URT.

2. Post´powanie w sprawie wydania zezwolenia,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, wszczyna si´ na pi-
semny wniosek, który powinien zawieraç:
1) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedzib´ i adres,
2) numer w rejestrze przedsi´biorców,
3) okreÊlenie rodzaju i zakresu dzia∏alnoÊci telekomu-

nikacyjnej, na którà ma byç wydane zezwolenie. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku o wydanie ze-
zwolenia oraz tryb jego sk∏adania, a tak˝e rodzaje do-
kumentów wymagane przy rozstrzyganiu wniosku,
uwzgl´dniajàc zakres informacji niezb´dnej do roz-
strzygni´cia sprawy.
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Art. 8. 1. Prezes URT wydaje zezwolenie, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, operatorowi uprawnionemu
na podstawie odr´bnych przepisów do wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, który zamierza wykonywaç dzia∏alnoÊç te-
lekomunikacyjnà okreÊlonà w art. 3 ust. 1 pkt 2, je˝eli
nie zachodzà:
1) przewidziane niniejszà ustawà okolicznoÊci uzasad-

niajàce odmow´ udzielenia rezerwacji cz´stotliwo-
Êci,

2) uzasadnione okolicznoÊci prowadzàce do:
a) zagro˝enia obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒ-

stwa lub bezpieczeƒstwa i porzàdku publiczne-
go,

b) naruszenia umów mi´dzynarodowych, których
Rzeczpospolita Polska jest stronà,

c) zak∏ócania pracy innych urzàdzeƒ telekomunika-
cyjnych i sieci telekomunikacyjnych.

2. Odmowa wydania zezwolenia z powodu okolicz-
noÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), nast´puje
po zasi´gni´ciu opinii Ministra Obrony Narodowej lub
Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa, w zakresie ich w∏aÊci-
woÊci. Opinia Ministra Obrony Narodowej lub Szefa
Urz´du Ochrony Paƒstwa stwierdzajàca, ˝e zachodzà
okolicznoÊci prowadzàce do zagro˝enia obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa, nie wymaga uzasadnie-
nia.

3. Zezwolenia wydaje si´ na czas okreÊlony, nie
krótszy ni˝ 10 lat oraz nie d∏u˝szy ni˝ 25 lat, chyba ˝e
wnioskodawca zamierza wykonywaç dzia∏alnoÊç przez
krótszy okres.

Art. 9. Do wydawania i odmowy wydania zezwole-
nia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 7 i art. 8.

Art. 10. 1. W zezwoleniu okreÊla si´:
1) uprawnionego operatora oraz jego siedzib´ i adres,
2) rodzaj sieci obj´tej zezwoleniem,
3) okres wa˝noÊci.

2. W zezwoleniu mo˝na okreÊliç:
1) rodzaje us∏ug telekomunikacyjnych, jakie mogà 

byç Êwiadczone w sieci obj´tej zezwoleniem,
w przypadku:
a) gdy wnioskodawca zamierza Êwiadczyç us∏ugi

telekomunikacyjne w zakresie w´˝szym, ni˝ to
wynika z przeznaczenia sieci,

b) o którym mowa w art. 142 ust. 4 oraz w art. 146
ust. 2,

2) obszar, na którym b´dzie wykonywana dzia∏alnoÊç
telekomunikacyjna obj´ta zezwoleniem, je˝eli
wnioskodawca nie zamierza prowadziç dzia∏alno-
Êci na obszarze ca∏ego kraju, z zastrze˝eniem ust. 3,
a tak˝e w przypadku, o którym mowa w art. 142
ust. 4,

3) zakres wykonywania obowiàzków lub zadaƒ prze-
widzianych ustawà,

4) termin rozpocz´cia Êwiadczenia us∏ug telekomuni-
kacyjnych,

5) okres wa˝noÊci.

3. W przypadku gdy zezwolenie dotyczy eksploata-
cji publicznej sieci telefonicznej, obszar, na którym b´-
dzie wykonywana dzia∏alnoÊç telekomunikacyjna, po-
winien byç spójny.

4. W zezwoleniu mo˝na podaç opis sieci publicznej
obj´tej zezwoleniem, w zakresie wynikajàcym z wnio-
sku.

5. Zezwolenie mo˝e zawieraç rezerwacj´ cz´stotli-
woÊci, przydzia∏ numeracji lub znaków identyfikujà-
cych abonenta. 

6. Zezwolenie jest jawne, je˝eli przepisy odr´bne
nie stanowià inaczej.

7. Prezes URT og∏asza w Biuletynie Urz´du Regula-
cji Telekomunikacji, zwanym dalej „Biuletynem URT”,
wykaz udzielonych zezwoleƒ, nie rzadziej ni˝ raz w ro-
ku kalendarzowym.

Art. 11. 1. Nie mo˝na odmówiç ponownego wyda-
nia zezwolenia na wniosek uprawnionego operatora,
z∏o˝ony nie póêniej ni˝ 6 miesi´cy przed up∏ywem ter-
minu wa˝noÊci zezwolenia, je˝eli w okresie jego wyko-
nywania nie wystàpi∏y okolicznoÊci uzasadniajàce od-
mow´ wydania, cofni´cie lub ograniczenie zakresu ze-
zwolenia. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasa-
dy zmieniania warunków okreÊlonych w zezwoleniach,
przez zniesienie ograniczeƒ okreÊlonego rodzaju lub
rozszerzenie zakresu wydanych zezwoleƒ, majàc na
uwadze przyspieszenie procesu dostosowania udzielo-
nych uprawnieƒ do zmian przepisów zwiàzanych z li-
beralizacjà rynku telekomunikacyjnego.

Art. 12. 1. Prezes URT cofa zezwolenie, je˝eli:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujàce opera-

torowi wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
obj´tej zezwoleniem,

2) operator przesta∏ spe∏niaç warunki okreÊlone prze-
pisami prawa, wymagane do uzyskania zezwole-
nia, z zastrze˝eniem ust. 4,

3) operator nie usunà∏, w wyznaczonym terminie, sta-
nu faktycznego lub prawnego niezgodnego z prze-
pisami prawa.

2. Prezes URT mo˝e cofnàç zezwolenie albo ograni-
czyç przedmiot lub obszar dzia∏alnoÊci, je˝eli:
1) operator narusza przepisy ustawy,
2) operator narusza warunki zezwolenia lub innych

decyzji wydanych na podstawie ustawy,
3) podj´to decyzj´ o likwidacji lub og∏oszono upa-

d∏oÊç operatora,
4) operator uchyla si´ od uiszczania op∏at przewidzia-

nych w ustawie.

3. Prezes URT mo˝e ograniczyç przedmiot lub ob-
szar dzia∏alnoÊci, je˝eli operator nie zapewnia ciàg∏oÊci
Êwiadczenia us∏ug powszechnych.

4. W przypadku gdy operator przesta∏ spe∏niaç wa-
runek okreÊlony w art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. a), zezwolenie
cofa si´ na wniosek Ministra Obrony Narodowej lub
Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa, w zakresie ich w∏aÊci-
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woÊci. Wniosek Ministra Obrony Narodowej lub Szefa
Urz´du Ochrony Paƒstwa nie wymaga uzasadnienia.

5. Z wyjàtkiem przypadków nie cierpiàcych zw∏oki
oraz zdarzeƒ nieodwracalnych, decyzja o cofni´ciu ze-
zwolenia albo o ograniczeniu przedmiotu, zakresu lub
obszaru dzia∏alnoÊci mo˝e byç podj´ta po bezskutecz-
nym wezwaniu operatora do usuni´cia przyczyn uza-
sadniajàcych wydanie takich decyzji.

6. Decyzja o cofni´ciu zezwolenia albo o ogranicze-
niu przedmiotu lub obszaru dzia∏alnoÊci mo˝e okreÊlaç
warunki dotyczàce zachowania ciàg∏oÊci Êwiadczenia
us∏ug telekomunikacyjnych.

7. O zamiarze zastosowania przepisów ust. 1—6
wobec operatorów, którym wydano zezwolenie na eks-
ploatacj´ sieci telekomunikacyjnych przeznaczonych
do rozpowszechniania lub rozprowadzania progra-
mów radiofonicznych lub telewizyjnych, Prezes URT
informuje Przewodniczàcego Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji.

Art. 13. 1. W zezwoleniu mo˝na na∏o˝yç na spó∏k´
obowiàzek ka˝dorazowego zg∏aszania Prezesowi URT
przypadków wejÊcia w posiadanie przez jednego akcjo-
nariusza prawa do ponad 10%, 30%, 50% g∏osów na
walnym zgromadzeniu, w terminie 14 dni od powzi´cia
wiadomoÊci w tej sprawie.

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do zgro-
madzenia wspólników oraz nabywania lub obejmowa-
nia udzia∏ów albo praw z udzia∏ów.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszajà przepisów usta-
wy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia∏aniu prakty-
kom monopolistycznym i ochronie interesów konsu-
mentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 oraz z 2000 r.
Nr 31, poz. 381 i Nr 60, poz. 704).

Rozdzia∏ 3

Zg∏oszenie dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej

Art. 14. 1. Zg∏oszenie dzia∏alnoÊci telekomunikacyj-
nej nie wymagajàcej zezwolenia, wykonywanej w sieci
publicznej, zwane dalej „zg∏oszeniem”, powinno za-
wieraç:
1) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedzib´ i adres,
2) oznaczenie formy prawnej przedsi´biorcy,
3) numer w rejestrze przedsi´biorców,
4) okreÊlenie rodzaju i zakresu zamierzonej dzia∏alno-

Êci telekomunikacyjnej,
5) obszar, na którym b´dzie wykonywana dzia∏alnoÊç

telekomunikacyjna,
6) dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci.

2. Prezes URT mo˝e zg∏osiç, w drodze decyzji, w ter-
minie 21 dni od dnia wp∏ywu zg∏oszenia, sprzeciw wo-
bec podj´cia przez przedsi´biorc´ zg∏aszanej dzia∏alno-
Êci telekomunikacyjnej, je˝eli zg∏oszenie narusza prze-
pisy ustawy, jest niekompletne lub zawarte w nim da-
ne nie sà zgodne ze stanem faktycznym.

3. Do potwierdzania okolicznoÊci zwiàzanych z do-
konaniem zg∏oszenia stosuje si´ przepisy Kodeksu po-

st´powania administracyjnego, dotyczàce wydawania
zaÊwiadczeƒ.

Art. 15. 1. Przedsi´biorca prowadzàcy w sieci pu-
blicznej dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà nie wymagajàcà
zezwolenia jest obowiàzany zg∏aszaç Prezesowi URT
zmiany stanu faktycznego i prawnego uj´tego w zg∏o-
szeniu, zaistnia∏e od czasu ostatniego zg∏oszenia, w tym
dotyczàce zaprzestania przez przedsi´biorc´ wykony-
wania dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej obj´tej zg∏osze-
niem, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

2. Do zg∏aszania zmian stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 14.

Art. 16. Wykonywanie dzia∏alnoÊci telekomunikacyj-
nej wymagajàcej zg∏oszenia: bez zg∏oszenia, niezgodnej
ze zg∏oszeniem lub obj´tej sprzeciwem Prezesa URT,
o którym mowa w art. 14 ust. 2, jest zabronione.

Rozdzia∏ 4

Pozwolenia radiowe

Art. 17. 1. Organem w∏aÊciwym w sprawach po-
zwoleƒ jest Prezes URT.

2. Post´powanie w sprawie wydania pozwolenia
wszczyna si´ na pisemny wniosek.

3. Pozwolenie mo˝e byç wydane ∏àcznie z zezwole-
niem.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wzór i szczegó∏owy
tryb sk∏adania wniosku o wydanie pozwolenia oraz ro-
dzaje dokumentów niezb´dnych do rozstrzygni´cia
sprawy, uwzgl´dniajàc specyfik´ s∏u˝b radiokomunika-
cyjnych, sieci telekomunikacyjnych lub us∏ug teleko-
munikacyjnych, w których b´dà wykorzystywane urzà-
dzenia radiowe.

Art. 18. 1. Pozwolenie wydaje si´ podmiotowi, któ-
ry spe∏nia wymagania okreÊlone ustawà, a tak˝e je˝eli:
1) nie zachodzà okolicznoÊci, o których mowa w art. 8

ust. 1 pkt 2,
2) cz´stotliwoÊci obj´te wnioskiem:

a) sà dost´pne,
b) zosta∏y przeznaczone w Krajowej Tablicy Prze-

znaczeƒ Cz´stotliwoÊci dla wnioskowanej s∏u˝-
by radiokomunikacyjnej oraz plan zagospodaro-
wania cz´stotliwoÊci przewiduje ich zagospoda-
rowanie zgodne z wnioskiem,

c) mogà byç ochronione przed zak∏óceniami, 
d) zosta∏y mi´dzynarodowo uzgodnione w zakresie

i formie okreÊlonej w mi´dzynarodowych prze-
pisach radiokomunikacyjnych lub umowach,
których Rzeczpospolita Polska jest stronà, 

3) wnioskodawca przed∏o˝y:
a) dokument lub znak potwierdzajàcy spe∏nianie

zasadniczych wymagaƒ, o których mowa
w art. 88 ust. 2 pkt 2, je˝eli urzàdzenie podlega
obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci,

b) wymagane Êwiadectwo operatora radiowego, 
c) wymagane zezwolenie, do którego wykonywa-

nia urzàdzenie b´dzie u˝ywane, 
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d) rezerwacj´ cz´stotliwoÊci, je˝eli zosta∏a dokona-
na.

2. Pozwolenia sà wydawane na okres nie przekra-
czajàcy 10 lat.

3. Prezes URT odmawia wydania pozwolenia, je˝e-
li zachodzà okolicznoÊci, o których mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 lit. a), po zasi´gni´ciu opinii Ministra Obrony Na-
rodowej lub Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa, w zakre-
sie ich w∏aÊciwoÊci. Opinia Ministra Obrony Narodo-
wej lub Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa stwierdzajàca,
˝e zachodzà okolicznoÊci prowadzàce do zagro˝enia
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa, nie wymaga
uzasadnienia.

4. Do pozwoleƒ stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 11. 

5. Pozwolenie jest jawne.

Art. 19. 1. Pozwolenie okreÊla:
1) uprawniony podmiot oraz jego siedzib´ i adres,
2) rodzaj oraz cechy identyfikacyjne urzàdzenia radio-

wego, 
3) warunki wykorzystywania cz´stotliwoÊci, 
4) warunki u˝ywania urzàdzenia, w szczególnoÊci ro-

dzaj s∏u˝by radiokomunikacyjnej lub sieci teleko-
munikacyjnej, w której urzàdzenie mo˝e byç wyko-
rzystywane,

5) okres wa˝noÊci. 

2. W pozwoleniu mo˝na okreÊliç:
1) zasady u˝ywania urzàdzenia i obowiàzki u˝ytkowni-

ka w sytuacjach szczególnych zagro˝eƒ, 
2) sposób uiszczania op∏at za prawo do wykorzysty-

wania cz´stotliwoÊci. 

3. Pozwolenie mo˝e zawieraç przydzia∏ sygna∏ów
identyfikacyjnych lub znaków wywo∏awczych.

4. Pozwolenie uprawnia do wykorzystywania obj´-
tych pozwoleniem cz´stotliwoÊci, sygna∏ów identyfi-
kacyjnych oraz znaków wywo∏awczych.

Art. 20. 1. Warunki wykorzystywania cz´stotliwoÊci
powinny okreÊlaç w szczególnoÊci:
1) dla urzàdzenia radiowego naziemnego lub rezer-

wacji cz´stotliwoÊci dla Êwiadczenia us∏ug teleko-
munikacyjnych za pomocà takich urzàdzeƒ:
a) cz´stotliwoÊç lub cz´stotliwoÊci graniczne kana-

∏ów cz´stotliwoÊci lub zakresów cz´stotliwoÊci
albo numery kana∏ów, 

b) odpowiednio, lokalizacj´ urzàdzenia albo obszar
jego przemieszczania, 

c) odpowiednio, moc promieniowanà lub moc wyj-
Êciowà,

d) odpowiednio, polaryzacj´, wysokoÊç zawiesze-
nia lub charakterystyk´ promieniowania anteny
nadawczej,

e) rodzaj sygna∏u i parametry techniczne jego
nadawania,

2) dla naziemnej stacji satelitarnej lub rezerwacji cz´-
stotliwoÊci dla Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyj-
nych za pomocà nadawczo-odbiorczego urzàdze-

nia radiowego umieszczonego na sztucznym sate-
licie Ziemi:
a) nazw´ wykorzystywanego satelity i jego po∏o˝e-

nie,
b) odpowiednio, lokalizacj´ naziemnej stacji sateli-

tarnej lub obszar jej przemieszczania, 
c) cz´stotliwoÊç lub cz´stotliwoÊci skrajne zakre-

sów cz´stotliwoÊci lub kana∏ów cz´stotliwoÊci
albo numery kana∏ów, wykorzystywane do
transmisji sygna∏ów w kierunkach: kosmos —
Ziemia i Ziemia — kosmos,

d) rodzaj sygna∏u i parametry techniczne jego
nadawania.

2. Warunki wykorzystywania cz´stotliwoÊci mogà
okreÊlaç dat´ rozpocz´cia wykorzystywania cz´stotli-
woÊci.

Art. 21. 1. Do cofni´cia lub zmiany pozwolenia sto-
suje si´ odpowiednio przepisy art. 12 ust. 1, 2 i 4—7.

2. Prezes URT mo˝e tak˝e cofnàç pozwolenie lub
zmieniç warunki wykorzystywania cz´stotliwoÊci
w przypadku:
1) stwierdzenia, ˝e u˝ywanie urzàdzenia radiowego

zgodnie z pozwoleniem zak∏óca prac´ innych urzà-
dzeƒ lub sieci telekomunikacyjnych,

2) zmiany w Krajowej Tablicy Przeznaczeƒ Cz´stotli-
woÊci przeznaczenia cz´stotliwoÊci obj´tych po-
zwoleniem,

3) nierozpocz´cia wykorzystywania cz´stotliwoÊci ob-
j´tych pozwoleniem w terminie 12 miesi´cy od
dnia wydania pozwolenia lub dnia rozpocz´cia ich
wykorzystywania wskazanego w pozwoleniu.

3. Prezes URT mo˝e zmieniç warunki wykorzysty-
wania cz´stotliwoÊci, je˝eli:
1) cz´stotliwoÊci obj´te pozwoleniem sà wykorzysty-

wane w stopniu niewielkim lub w sposób nieefek-
tywny,

2) praca urzàdzenia radiowego jest zak∏ócana przez in-
ne urzàdzenia lub sieci telekomunikacyjne.

4. Pozwolenie wygasa z mocy prawa w przypadku
wygaÊni´cia rezerwacji cz´stotliwoÊci.

Rozdzia∏ 5
Rezerwacja cz´stotliwoÊci

Art. 22. 1. Rezerwacja cz´stotliwoÊci lub zasobów
orbitalnych, zwana w ustawie „rezerwacjà cz´stotliwo-
Êci”, okreÊla cz´stotliwoÊci lub zasoby orbitalne, które
w okresie rezerwacji pozostajà w dyspozycji podmiotu,
któremu dokonano rezerwacji.

2. Rezerwacji cz´stotliwoÊci dokonuje, zmienia jà
lub cofa:
1) Prezes URT — w zezwoleniu lub w drodze innej de-

cyzji, z zastrze˝eniem ust. 4,
2) Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewi-

zji, w porozumieniu z Prezesem URT — w zakresie
okreÊlonym ustawà z dnia 29 grudnia 1992 r. o ra-
diofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34,
z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
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poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999 oraz z 2000 r.
Nr 29, poz. 356 i 358).

3. Rezerwacji cz´stotliwoÊci dokonuje si´ podmio-
towi, który spe∏nia wymagania okreÊlone ustawà,
a tak˝e je˝eli nie zachodzà okolicznoÊci, o których mo-
wa w art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz art. 18 ust. 1 pkt 2.

4. Rezerwacji cz´stotliwoÊci przeznaczonych do
rozpowszechniania lub rozprowadzania programów
w sposób cyfrowy, drogà rozsiewczà naziemnà lub roz-
siewczà satelitarnà dokonuje si´ w porozumieniu
z Przewodniczàcym Krajowej Rady Radiofonii i Telewi-
zji w zakresie dotyczàcym:
1) okreÊlenia programów telewizyjnych lub radiofo-

nicznych, tworzàcych zespolony sygna∏ cyfrowy
rozpowszechniany lub rozprowadzany za pomocà
rezerwowanej cz´stotliwoÊci, zwany dalej „sygna-
∏em multipleksu”,

2) uporzàdkowania w sygnale multipleksu progra-
mów, o których mowa w pkt 1, zwanych dalej „au-
diowizualnymi sk∏adnikami sygna∏u multipleksu”,

3) proporcji udzia∏u w sygnale multipleksu audiowizu-
alnych sk∏adników tego sygna∏u,

4) obszaru, na którym mo˝e byç rozpowszechniany
lub rozprowadzany sygna∏ multipleksu.

5. Rezerwacji cz´stotliwoÊci dokonuje si´ na czas
okreÊlony.

6. Do odmowy rezerwacji cz´stotliwoÊci stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 8 ust. 2.

7. Rezerwacja cz´stotliwoÊci jest jawna. 

Art. 23. 1. W rezerwacji cz´stotliwoÊci okreÊla si´:
1) uprawniony podmiot oraz jego siedzib´ i adres,
2) cz´stotliwoÊci obj´te ustalonym planem zagospo-

darowania cz´stotliwoÊci, o którym mowa w art.
106 ust. 1 pkt 1, lub pozycje orbitalne,

3) obszar, na którym mogà byç wykorzystywane cz´-
stotliwoÊci,

4) rodzaj s∏u˝by radiokomunikacyjnej, sieci telekomu-
nikacyjnej lub us∏ugi telekomunikacyjnej, w której
cz´stotliwoÊci obj´te rezerwacjà mogà byç wyko-
rzystywane,

5) audiowizualne sk∏adniki sygna∏u multipleksu, ich
uporzàdkowanie w sygnale multipleksu oraz pro-
porcje ich udzia∏u w sygnale multipleksu w przy-
padku, o którym mowa w art. 22 ust. 4,

6) okres rezerwacji.

2. Rezerwacja cz´stotliwoÊci mo˝e okreÊlaç warun-
ki wykorzystywania cz´stotliwoÊci, o których mowa
w art. 20. 

3. Rezerwacja cz´stotliwoÊci mo˝e zostaç zmienio-
na lub cofni´ta w przypadku zmiany zezwolenia, w któ-
rym zosta∏a udzielona, oraz w przypadkach okreÊlo-
nych w art. 21 ust. 1—3. 

4. Rezerwacja cz´stotliwoÊci wygasa z mocy prawa
w przypadku cofni´cia lub wygaÊni´cia uprawnienia,
z którym zosta∏a dokonana.

5. W okresie wa˝noÊci rezerwacji cz´stotliwoÊci nie
mo˝na odmówiç wydania pozwolenia na u˝ywanie

urzàdzenia radiowego wykorzystujàcego cz´stotliwo-
Êci obj´te rezerwacjà z tytu∏u wystàpienia okolicznoÊci,
o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, lub niespe∏niania
warunków okreÊlonych w art. 18 ust. 1 pkt 2, chyba ˝e
uleg∏ zmianie stan prawny lub faktyczny przyj´ty za
podstaw´ dokonania rezerwacji. 

6. Przepisów ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3—5 nie stosuje
si´ do rezerwacji cz´stotliwoÊci dla komórek i jedno-
stek, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Art. 24. 1. W przypadku braku dostatecznych zaso-
bów cz´stotliwoÊci podmioty wnioskujàce o dokona-
nie rezerwacji cz´stotliwoÊci:
1) sà wy∏aniane w drodze przetargu, w przypadku za-

sobów cz´stotliwoÊci wykorzystywanych do pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej,

2) mogà byç wy∏onione w drodze przetargu, w pozo-
sta∏ych przypadkach.

2. Przetargi og∏asza i przeprowadza Prezes URT.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
zmian rezerwacji cz´stotliwoÊci.

4. Przy ponownym udzielaniu rezerwacji cz´stotli-
woÊci przetargu nie przeprowadza si´.

Art. 25. 1. Przetarg og∏asza si´ niezw∏ocznie, nie
póêniej ni˝ w terminie 12 miesi´cy od dnia wp∏yni´cia
pierwszego wniosku o dokonanie rezerwacji cz´stotli-
woÊci obj´tej przetargiem.

2. W og∏oszeniu o przetargu okreÊla si´ jego przed-
miot i zakres oraz warunki uczestnictwa.

3. Prezes URT okreÊla w dokumentacji przetargo-
wej szczegó∏owe warunki przetargowe, w tym warun-
ki uczestnictwa w przetargu oraz szczegó∏owe kryteria
oceny ofert.

4. Dokumentacja przetargowa mo˝e okreÊlaç wa-
runki prowadzenia dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej
wymagajàcej wykorzystania zasobów cz´stotliwoÊci
obj´tych przetargiem.

5. Dokumentacja przetargowa jest udost´pniana za
op∏atà, która nie mo˝e przekroczyç kosztów wykonania
dokumentacji. Op∏ata jest pobierana przez Urzàd Regu-
lacji Telekomunikacji, zwany dalej „URT”.

6. Prezes URT, w drodze decyzji, uniewa˝nia prze-
targ, je˝eli zosta∏y ra˝àco naruszone przepisy prawa
lub interesy uczestników przetargu.

7. Prezes URT uznaje, w drodze decyzji, przetarg za
nierozstrzygni´ty, je˝eli:
1) ˝aden z uczestników nie spe∏ni∏ warunków uczest-

nictwa w przetargu albo nie osiàgnà∏ wskazanego
w dokumentacji przetargowej minimum kwalifika-
cyjnego,

2) w terminie wskazanym w dokumentacji przetargo-
wej do przetargu nie przystàpi∏ ˝aden podmiot,

3) liczba uczestników przetargu jest mniejsza lub rów-
na liczbie podmiotów uprawnionych do ubiegania
si´ o rezerwacj´ cz´stotliwoÊci.

8. Wobec uczestników przetargu, o których mowa
w ust. 7 pkt 3, przepisów art. 24 ust. 1 nie stosuje si´.
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9. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki prze-
prowadzania przetargów, zapewniajàc w szczególno-
Êci, aby:
1) sposób og∏aszania przetargów zapewnia∏ w∏aÊciwe

poinformowanie podmiotów zainteresowanych
przetargiem,

2) warunki uczestnictwa w przetargu nie eliminowa∏y
podmiotów spe∏niajàcych wymagania dla dokona-
nia rezerwacji cz´stotliwoÊci,

3) oceny ofert mia∏y charakter obiektywny, przejrzysty
i niedyskryminujàcy ̋ adnego uczestnika przetargu.

Rozdzia∏ 6

Âwiadectwa operatora urzàdzeƒ radiowych

Art. 26. Obs∏ugiwanie urzàdzenia radiowego
nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, u˝ywanego
w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej lotniczej, s∏u˝bie radio-
komunikacyjnej morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej oraz
w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej amatorskiej, wymaga
posiadania Êwiadectwa operatora urzàdzeƒ radio-
wych.

Art. 27. 1. Prezes URT wydaje Êwiadectwo operato-
ra urzàdzeƒ radiowych na podstawie pozytywnego wy-
niku egzaminu z wiadomoÊci i umiej´tnoÊci osoby
ubiegajàcej si´ o Êwiadectwo operatora urzàdzeƒ ra-
diowych oraz po udokumentowaniu przez nià wyma-
ganej praktyki.

2. Egzaminy osób ubiegajàcych si´ o Êwiadectwo
operatora urzàdzeƒ radiowych przeprowadza URT.

3. Za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie
Êwiadectwa operatora urzàdzeƒ radiowych pobiera si´
op∏aty. Op∏aty te sà pobierane przez URT.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu
i ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki morskiej,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) rodzaje i wzory Êwiadectw operatora urzàdzeƒ ra-

diowych, zakres wymogów egzaminacyjnych,
a tak˝e zakres, tryb i okres niezb´dnych szkoleƒ
oraz praktyki, bioràc pod uwag´ mi´dzynarodowe
przepisy radiokomunikacyjne oraz przepisy zawar-
te w dokumentach europejskich organizacji teleko-
munikacyjnych,

2) szczegó∏owy tryb przeprowadzania egzaminów,
a tak˝e wysokoÊç op∏at za przeprowadzenie egza-
minu i wydanie Êwiadectwa, kierujàc si´ zasadà, i˝
nie powinny one stanowiç bariery dla osób zainte-
resowanych obs∏ugà urzàdzeƒ radiowych.

Art. 28. Osoby posiadajàce w∏aÊciwe Êwiadectwo
operatora urzàdzeƒ radiowych, wydane przez Prezesa
URT lub przez uprawniony do tego organ zagraniczny,
mogà obs∏ugiwaç na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej urzàdzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-od-
biorcze, pracujàce w zagranicznej radiokomunikacyj-
nej s∏u˝bie lotniczej albo morskiej i ˝eglugi Êródlàdo-
wej, zgodnie z mi´dzynarodowymi przepisami radio-
komunikacyjnymi. 

Rozdzia∏ 7

Op∏aty za wydanie lub posiadanie uprawnieƒ

Art. 29. 1. Za wydanie zezwolenia pobiera si´ jed-
norazowà op∏at´. Op∏ata stanowi dochód bud˝etu paƒ-
stwa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
i terminy uiszczania op∏at za wydanie zezwolenia,
z uwzgl´dnieniem zasady, ˝e op∏aty te nie mogà prze-
wy˝szaç kosztów wydania zezwolenia.

Art. 30. 1. Podmiot, który uzyska∏ prawo do wyko-
rzystywania zasobów numeracji w przydziale numera-
cji, uiszcza:
1) jednorazowà op∏at´ za przydzia∏ numeracji, je˝eli

wybór podmiotu nastàpi∏ w drodze przetargu,
2) roczne op∏aty za prawo do wykorzystywania zaso-

bów numeracji,
— a w razie opóênienia w uiszczaniu tych op∏at — na-
liczane sà odsetki ustawowe.

2. Operator publiczny, któremu nie przys∏uguje pra-
wo do wykorzystywania zasobów numeracji, uiszcza
roczne op∏aty za posiadanie zezwolenia, a w razie
opóênienia w uiszczaniu tych op∏at — naliczane sà od-
setki ustawowe.

3. Op∏aty, o których mowa w ust. 1 i 2, sà pobiera-
ne przez URT.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç,
terminy i sposób uiszczania op∏at, o których mowa
w ust. 1 i 2, odpowiednio do przedmiotu i zakresu dzia-
∏alnoÊci telekomunikacyjnej prowadzonej przez opera-
torów, w tym specyfiki wykorzystania przez nich zaso-
bów numeracji, przyjmujàc, ˝e op∏aty te powinny byç
uzasadnione kosztami regulacji i kontroli dzia∏alnoÊci
telekomunikacyjnej, której dotyczà.

Art. 31. 1. Podmiot, który uzyska∏ prawo do wyko-
rzystywania cz´stotliwoÊci w pozwoleniu albo dyspo-
nowania nià w rezerwacji cz´stotliwoÊci, uiszcza:
1) op∏at´ za dokonanie rezerwacji cz´stotliwoÊci, je˝e-

li wybór podmiotu nastàpi∏ w drodze przetargu,
2) roczne op∏aty za prawo do wykorzystywania cz´sto-

tliwoÊci,
— a w razie opóênienia w uiszczaniu tych op∏at — na-
liczane sà odsetki ustawowe.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, sà pobierane
przez URT.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw

finansów publicznych, wysokoÊç, terminy i sposób
uiszczania op∏aty, o której mowa w ust. 1 pkt 1,

2) wysokoÊç, terminy i sposób uiszczania op∏at, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2:
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a) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, Ministrem Obrony
Narodowej oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych, ponoszonych przez komórki or-
ganizacyjne i jednostki organizacyjne, o których
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1—3, z uwzgl´dnieniem
specyfiki wykorzystania cz´stotliwoÊci przez te
jednostki,

b) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, w pozosta∏ych
przypadkach

— majàc na uwadze koszty prowadzenia gospodarki
zasobami cz´stotliwoÊci.

Art. 32. 1. Op∏aty okreÊlone w art. 25 ust. 5, art. 27
ust. 3 oraz art. 30 stanowià dochód Êrodka specjalnego
URT, z przeznaczeniem na:
1) finansowanie prowadzenia egzaminów na Êwia-

dectwo operatora urzàdzeƒ radiowych,
2) finansowanie kosztów zwiàzanych z prowadzeniem

przetargów, o których mowa w art. 24 i 25, w tym
kosztów zwiàzanych z przygotowaniem dokumen-
tacji przetargowej,

3) zakup aparatury pomiarowo-kontrolnej,
4) finansowanie prac naukowo-badawczych z zakresu

gospodarki zasobami cz´stotliwoÊci oraz kompaty-
bilnoÊci elektromagnetycznej,

5) premie dla Prezesa URT, zast´pców Prezesa URT
oraz pracowników URT — do wysokoÊci 45% Êrod-
ków zgromadzonych na wydzielonym rachunku
Êrodka specjalnego.

2. Szczegó∏owy sposób rozdysponowania wp∏y-
wów, stanowiàcych dochód Êrodka specjalnego, okre-
Êla Prezes URT, z zastrze˝eniem art. 112 ust. 5—7.

Art. 33. Do op∏at, o których mowa w art. 30
i w art. 31, stosuje si´ przepisy o post´powaniu egze-
kucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obo-
wiàzków o charakterze pieni´˝nym.

DZIA¸ III

Âwiadczenie i udost´pnianie us∏ug teleko-
munikacyjnych

Rozdzia∏ 1

Zasady Êwiadczenia i udost´pniania us∏ug telekomu-
nikacyjnych

Art. 34. 1. Âwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych
odbywa si´ na podstawie umowy o Êwiadczenie us∏ug
telekomunikacyjnych.

2. Operator nie mo˝e uzale˝niaç zawarcia umowy
o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych, a tak˝e
Êwiadczenia tych us∏ug, od:
1) zawarcia przez u˝ytkownika umowy o Êwiadczenie

innych us∏ug lub nabycia urzàdzenia u okreÊlone-
go dostawcy,

2) niezawierania z innym operatorem umowy
o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych,

3) udzielenia informacji lub danych, innych ni˝ okre-
Êlone w art. 69 ust. 1 i 2.

3. Operator mo˝e uzale˝niç zawarcie umowy
o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych od uprzed-
niego uzyskania przez operatora urz´dowego potwier-
dzenia danych u˝ytkownika, o których mowa w art. 69
ust. 2, z zastrze˝eniem art. 51 ust. 3.

4. Warunki umowy o Êwiadczenie us∏ug telekomu-
nikacyjnych nie mogà uniemo˝liwiaç lub utrudniaç
abonentowi korzystania z prawa do zmiany operatora
Êwiadczàcego us∏ugi telekomunikacyjne.

5. W przypadku gdy zawarcie umowy o Êwiadcze-
nie us∏ug telekomunikacyjnych by∏o zwiàzane z ulgà
przyznanà abonentowi, roszczenie z tytu∏u jednostron-
nego rozwiàzania umowy przez abonenta przed up∏y-
wem terminu ustalonego w umowie nie mo˝e przekro-
czyç okreÊlonej w umowie wartoÊci ulgi przyznanej
abonentowi, z zastrze˝eniem art. 51 ust. 7.

6. W przypadku Êwiadczenia us∏ug telekomunika-
cyjnych za pomocà urzàdzeƒ koƒcowych publicznie
dost´pnych, warunki Êwiadczenia us∏ugi telekomuni-
kacyjnej podaje si´ do publicznej wiadomoÊci w spo-
sób dost´pny dla u˝ytkownika. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wa-
runki Êwiadczenia okreÊlonych us∏ug telekomunikacyj-
nych, w tym wskaêniki dotyczàce ich jakoÊci, kierujàc
si´ wymaganiami europejskich organizacji normaliza-
cyjnych, a w przypadku braku takich wymagaƒ — wy-
maganiami innych mi´dzynarodowych organizacji
normalizacyjnych, których Rzeczpospolita Polska jest
cz∏onkiem.

Art. 35. 1. Operatorzy ustalajà ceny us∏ug teleko-
munikacyjnych, o ile przepisy niniejszej ustawy nie sta-
nowià inaczej.

2. Ceny us∏ug telekomunikacyjnych sà ustalane na
podstawie przejrzystych i obiektywnych kryteriów, za-
pewniajàcych równe traktowanie u˝ytkowników.

3. W przypadku zmiany cen us∏ug telekomunikacyj-
nych operator jest obowiàzany do pisemnego powia-
domienia abonenta, z wyprzedzeniem co najmniej jed-
nego okresu rozliczeniowego, o zakresie zmian i termi-
nie ich wprowadzenia. 

4. Operator jest obowiàzany do przed∏o˝enia Preze-
sowi URT, na jego ˝àdanie, w terminie przez niego
okreÊlonym, aktualnego cennika us∏ug telekomunika-
cyjnych, zwanego dalej „cennikiem”.

Art. 36. 1. Operator jest obowiàzany do rejestracji
danych o wykonanych us∏ugach telekomunikacyjnych,
w zakresie umo˝liwiajàcym ustalenie nale˝noÊci za wy-
konanie tych us∏ug oraz rozpatrzenie reklamacji. 

2. Operator jest obowiàzany do dostarczania abo-
nentowi rachunków za wykonane us∏ugi telekomunika-
cyjne w formie uniemo˝liwiajàcej osobom trzecim bez-
poÊredni dost´p do informacji w nich zawartych.

3. Operator udost´pnia abonentowi szczegó∏owy
wykaz wykonanych us∏ug telekomunikacyjnych
w przypadkach przewidzianych ustawà lub umowà
o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych, nieodp∏at-
nie w przypadku uwzgl´dnienia reklamacji.
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4. Operator przechowuje dane, o których mowa
w ust. 1, co najmniej przez okres 12 miesi´cy, a w przy-
padku wniesienia reklamacji — przez okres niezb´dny
do rozstrzygni´cia sporu.

Art. 37. 1. Operatorzy, których roczny przychód ze
Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych w poprzednim
roku kalendarzowym przekroczy∏ równowartoÊç 2 mi-
lionów EURO, sà obowiàzani do przedk∏adania Preze-
sowi URT, w terminie do dnia 30 czerwca, sprawozda-
nia z dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej w poprzednim ro-
ku kalendarzowym, zawierajàcego roczne sprawozda-
nie finansowe, informacj´ o stosowanych systemach
kalkulacji kosztów, a tak˝e dane dotyczàce rodzaju i za-
kresu prowadzonej dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej
oraz wielkoÊci sprzeda˝y us∏ug telekomunikacyjnych.

2. Operatorzy, których roczny przychód ze Êwiad-
czenia us∏ug telekomunikacyjnych w poprzednim roku
kalendarzowym by∏ równy lub mniejszy od równowar-
toÊci 2 milionów EURO, sà obowiàzani do przedk∏ada-
nia Prezesowi URT, w terminie do dnia 31 marca, pi-
semnej informacji o rodzaju i zakresie prowadzonej
dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej.

3. RównowartoÊç kwot EURO, o których mowa
w ust. 1 i 2, przelicza si´ na z∏ote wed∏ug Êredniego kur-
su Narodowego Banku Polskiego dla EURO, obowiàzu-
jàcego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, obj´te-
go sprawozdaniem lub informacjà. 

Art. 38. Do udost´pniania us∏ug telekomunikacyj-
nych oraz do podmiotów udost´pniajàcych te us∏ugi
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 34—37. 

Art. 39. 1. Operatorzy sà obowiàzani do realizacji
postanowieƒ Konwencji wiedeƒskiej o stosunkach dy-
plomatycznych, sporzàdzonej w dniu 18 kwietnia
1961 r. w Wiedniu (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232 i 233),
oraz innych umów mi´dzynarodowych, których Rzecz-
pospolita Polska jest stronà, w zakresie zapewniania
Êrodków ∏àcznoÊci przedstawicielstwom dyplomatycz-
nym, urz´dom konsularnym, misjom specjalnym oraz
przedstawicielstwom organizacji mi´dzynarodowych,
korzystajàcym z przywilejów i immunitetów na podsta-
wie ustaw, umów i zwyczajów mi´dzynarodowych,
majàcym siedziby na terenie ich dzia∏ania. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zagranicz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady post´powania w sprawach, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc zakres zadaƒ zwiàzanych z pro-
wadzeniem dzia∏alnoÊci dyplomatycznej. 

Art. 40. 1. Operatorzy sà obowiàzani do wykonywa-
nia zadaƒ na rzecz obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w zakresie i na warunkach okreÊlonych w niniejszej
ustawie oraz przepisach odr´bnych.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy za-
pewnienia, na koszt operatora, technicznych i organiza-
cyjnych mo˝liwoÊci wykonywania w sieci telekomuni-
kacyjnej eksploatowanej przez operatora zadaƒ na
rzecz prokuratury, sàdów, a tak˝e uprawnionych jedno-
stek organizacyjnych podporzàdkowanych Ministrowi
Obrony Narodowej, uprawnionych jednostek organiza-
cyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw

wewn´trznych, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw fi-
nansów publicznych oraz Szefowi Urz´du Ochrony
Paƒstwa, poczàwszy od dnia rozpocz´cia eksploatowa-
nia tej sieci, je˝eli Prezes URT nie ustali, na wniosek za-
interesowanego operatora, póêniejszego terminu.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w poro-
zumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem
SprawiedliwoÊci, ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych, ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych, po zasi´gni´ciu opinii Szefa
Urz´du Ochrony Paƒstwa, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:
1) przypadki, w których podmiot mo˝e wnioskowaç

o odroczenie, o którym mowa w ust. 2, warunki, ja-
kie muszà byç spe∏nione dla udzielenia odroczenia,
a tak˝e maksymalne terminy odroczeƒ, uwzgl´d-
niajàc rodzaj i zakres dzia∏alnoÊci telekomunikacyj-
nej wykonywanej przez podmiot,

2) szczegó∏owe wymagania i sposób wype∏niania
obowiàzków, o których mowa w ust. 1 i 2, z wy∏à-
czeniem spraw uregulowanych w art. 242 Kodeksu
post´powania karnego, kierujàc si´ zasadà osiàga-
nia celu przy najni˝szych nak∏adach.

Art. 41. 1. W∏aÊciciel lub u˝ytkownik wieczysty nie-
ruchomoÊci nie mogà uniemo˝liwiaç lub utrudniaç
osobom, posiadajàcym tytu∏ prawny do korzystania
z nieruchomoÊci lub jej cz´Êci, korzystania z us∏ug tele-
komunikacyjnych Êwiadczonych u˝ytkownikom przez
operatorów publicznych. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli nie-
ruchomoÊç stanowi przedmiot u˝ytkowania, najmu,
dzier˝awy lub trwa∏ego zarzàdu.

Art. 42. 1. U˝ytkownik mo˝e do∏àczaç do udost´p-
nionych zakoƒczeƒ sieci publicznej, w sposób zgodny
z prawem, urzàdzenia koƒcowe, spe∏niajàce zasadni-
cze wymagania okreÊlone w art. 88 ust. 2 pkt 2. 

2. Zabrania si´ podejmowania dzia∏aƒ utrudniajà-
cych albo uniemo˝liwiajàcych Êwiadczenie lub korzy-
stanie z us∏ug telekomunikacyjnych, a w szczególnoÊci:
1) do∏àczania do sieci publicznej urzàdzeƒ telekomu-

nikacyjnych nie spe∏niajàcych zasadniczych wyma-
gaƒ, o których mowa w art. 88 ust. 2 pkt 2, lub urzà-
dzeƒ nie przeznaczonych do do∏àczania do sieci pu-
blicznej, nawet gdy spe∏niajà zasadnicze wymaga-
nia, o których mowa w art. 88 ust. 2 pkt 2,

2) do∏àczania urzàdzeƒ telekomunikacyjnych do sieci
publicznej w punktach nie b´dàcych jej zakoƒcze-
niami, z wy∏àczeniem dzia∏aƒ podejmowanych
przez operatora w ramach eksploatacji tej sieci al-
bo na podstawie art. 62 lub art. 77 ust. 3, 

3) zak∏ócania pracy sieci telekomunikacyjnych.

Art. 43. 1. Abonent publicznej sieci telefonicznej
mo˝e ˝àdaç zmiany przydzielonego numeru, je˝eli wy-
ka˝e, ˝e korzystanie z przydzielonego numeru jest
ucià˝liwe.

2. Abonent publicznej sieci telefonicznej mo˝e ˝à-
daç zachowania przydzielonego numeru, co najmniej
na obszarze strefy numeracyjnej sieci tego samego
operatora, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania,
siedziby lub miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci.
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3. Abonent sieci telefonicznej mo˝e wybraç opera-
tora publicznego Êwiadczàcego us∏ugi telefoniczne
mi´dzynarodowe, a w przypadku sieci stacjonarnej —
tak˝e us∏ugi telefoniczne mi´dzystrefowe. Z tytu∏u
zmiany przez abonenta operatora publicznego Êwiad-
czàcego telefoniczne us∏ugi mi´dzystrefowe lub mi´-
dzynarodowe nie przys∏uguje roszczenie w stosunku
do abonenta.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki korzy-
stania przez abonentów z uprawnieƒ, o których mowa
w ust. 1—3, uwzgl´dniajàc dost´pnoÊç us∏ug teleko-
munikacyjnych, mo˝liwoÊci techniczne publicznych
sieci telefonicznych oraz istniejàce zasoby numeracji.

Art. 44. 1. Operator Êwiadczàcy us∏ugi telefoniczne
jest obowiàzany zapewniç techniczne mo˝liwoÊci dla
realizacji uprawnieƒ abonenta, o których mowa
w art. 43, a w przypadku gdy mo˝liwoÊci takie istniejà
— zapewniç abonentowi korzystanie z tych uprawnieƒ.

2. Prezes URT, na wniosek operatora sieci telefo-
nicznej, mo˝e w drodze decyzji, na czas okreÊlony, za-
wiesiç realizacj´ lub ograniczyç zakres realizacji okre-
Êlonego uprawnienia, o którym mowa w art. 43, je˝eli
techniczne mo˝liwoÊci sieci wnioskodawcy nie pozwa-
lajà na realizacj´ uprawnienia w ca∏oÊci lub cz´Êci,
okreÊlajàc harmonogram przystosowania tej sieci do
realizacji uprawnienia obj´tego wnioskiem. 

Art. 45. 1. Operator publicznej sieci telefonicznej
jest obowiàzany zapewniç u˝ytkownikom swej sieci
bezp∏atne po∏àczenia z numerami alarmowymi.

2. Operator jest obowiàzany zapewniç kierowanie
po∏àczeƒ inicjowanych za pomocà numeru alarmowe-
go do w∏aÊciwych terytorialnie jednostek s∏u˝b, którym
przydzielono ten numer alarmowy.

Art. 46. 1. Do umów o Êwiadczenie us∏ug telekomu-
nikacyjnych polegajàcych na udost´pnianiu sieci pu-
blicznych u˝ytkownikom dla zarobkowego pozyskiwa-
nia, wytwarzania, przetwarzania, przechowywania,
wykorzystywania lub udost´pniania informacji, zwa-
nych dalej „us∏ugami dost´pu do sieci”, stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 79, art. 81 pkt 4 oraz 
art. 83—85. 

2. W umowie o Êwiadczenie us∏ug dost´pu do sie-
ci ustala si´ w szczególnoÊci warunki techniczne pod-
∏àczenia urzàdzeƒ koƒcowych u˝ytkownika oraz zasady
rozliczeƒ pomi´dzy operatorem a u˝ytkownikiem.

3. Operator jest obowiàzany udzielaç u˝ytkowni-
kom ˝àdajàcym zawarcia umów, o których mowa
w ust. 1, danych niezb´dnych do zawarcia umowy
o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych, a tak˝e ofe-
rowaç im warunki Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyj-
nych nie gorsze, dla pozosta∏ych stron umowy, od sto-
sowanych przez siebie w ramach w∏asnego przedsi´-
biorstwa lub w stosunkach z podmiotami zale˝nymi
w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r.
Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22,
poz. 270 i Nr 60, poz. 702 i 703).

Art. 47. Przepisów o Êwiadczeniu us∏ug telekomu-
nikacyjnych nie stosuje si´ do dzia∏alnoÊci prowadzo-
nej w sieciach wewn´trznych.

Art. 48. Potwierdzenie nadania telegramu, wysta-
wione przez jednostk´ organizacyjnà paƒstwowego
przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci publicznej „Poczta Pol-
ska”, ma moc dokumentu urz´dowego. 

Rozdzia∏ 2

Âwiadczenie us∏ug powszechnych 

Art. 49. 1. Us∏ugi telefoniczne, z wy∏àczeniem us∏ug
dost´pu do sieci, us∏ugi faksowe oraz us∏ugi transmisji
danych w paÊmie fonicznym za pomocà modemów
Êwiadczone przez operatorów publicznych w stacjo-
narnych publicznych sieciach telefonicznych, wraz ze
Êwiadczeniami dodatkowymi, polegajàcymi na: 
1) udzielaniu informacji o numerach abonentów, zwa-

nym dalej „us∏ugà biura numerów”,
2) udogodnieniach dla osób niepe∏nosprawnych, 
3) dostarczaniu, na pisemne ˝àdanie abonenta, szcze-

gó∏owego wykazu wykonanych mu us∏ug teleko-
munikacyjnych

— zwane dalej „us∏ugami powszechnymi”, powinny
byç dost´pne ka˝demu u˝ytkownikowi z zachowa-
niem wymaganej jakoÊci i po przyst´pnej cenie, na
obszarze ca∏ego kraju. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania do-
tyczàce Êwiadczenia us∏ug powszechnych, w tym wy-
magania dotyczàce ich jakoÊci i dost´pnoÊci, a tak˝e
liczby publicznie dost´pnych telefonów, w których po-
∏àczenie jest op∏acane automatycznie, w szczególnoÊci
za pomocà monety, ̋ etonu, karty telefonicznej albo kar-
ty p∏atniczej, zwanych dalej „aparatami publicznymi”,
w tym przystosowanych dla osób niepe∏nosprawnych.

Art. 50. 1. Operator Êwiadczàcy us∏ugi powszechne
jest obowiàzany do okreÊlenia zakresu i warunków ich
wykonywania w regulaminie wykonywania us∏ug, po-
danym do publicznej wiadomoÊci i dostarczanym nie-
odp∏atnie abonentowi wraz z umowà o Êwiadczenie
us∏ug powszechnych, a tak˝e na jego ˝àdanie. 

2. Regulamin wykonywania us∏ug powszechnych
powinien okreÊlaç w szczególnoÊci: 
1) rodzaje Êwiadczonych us∏ug telekomunikacyjnych

oraz us∏ug i Êwiadczeƒ dodatkowych,
2) warunki wykonywania us∏ug telekomunikacyjnych,

w tym wymagania techniczne dla zakoƒczeƒ sieci,
3) warunki zawierania i rozwiàzywania umów

o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych,
4) maksymalne terminy rozpocz´cia Êwiadczenia

us∏ug telekomunikacyjnych obj´tych umowà,
5) tryb post´powania reklamacyjnego. 

3. Operator jest obowiàzany Êwiadczyç us∏ugi po-
wszechne zgodnie z regulaminem, o którym mowa
w ust. 1.

Art. 51. 1. Operator Êwiadczàcy us∏ugi powszechne
nie mo˝e odmówiç zawarcia umowy o Êwiadczenie
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tych us∏ug, je˝eli u˝ytkownik spe∏ni warunki wynikajà-
ce z regulaminu wykonywania us∏ug telekomunikacyj-
nych.

2. Umowa o Êwiadczenie us∏ug powszechnych po-
winna byç zawarta w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku o jej zawarcie oraz okreÊlaç w szczególnoÊci
termin rozpocz´cia ich Êwiadczenia.

3. Do umów o Êwiadczenie us∏ug powszechnych
nie stosuje si´ przepisu art. 34 ust. 3.

4. Z tytu∏u niedotrzymania z winy operatora:
1) terminu zawarcia umowy o Êwiadczenie us∏ug po-

wszechnych lub
2) okreÊlonego w umowie o Êwiadczenie us∏ug po-

wszechnych terminu rozpocz´cia Êwiadczenia
u˝ytkownikowi, który nie posiada dost´pu do
us∏ug powszechnych z tytu∏u innej umowy
o Êwiadczenie us∏ug powszechnych, zawartej z tym
u˝ytkownikiem

— za ka˝dy dzieƒ przekroczenia terminu przys∏uguje
u˝ytkownikowi od operatora odszkodowanie w wyso-
koÊci 1/30 okreÊlonej w umowie miesi´cznej op∏aty
abonamentowej, stosowanej przez operatora za
Êwiadczenie us∏ug powszechnych p∏atnych okreso-
wo.

5. Do post´powania reklamacyjnego z tytu∏u niedo-
trzymania terminów, o których mowa w ust. 4, stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 74 i 75.

6. Do przej´cia zobowiàzaƒ wynikajàcych z umowy
o Êwiadczenie us∏ug przez innego operatora Êwiadczà-
cego us∏ugi powszechne wymagana jest zgoda abo-
nenta, z wyjàtkiem zmiany operatora w trybie okreÊlo-
nym przepisami art. 54. 

7. Z tytu∏u wypowiedzenia przez abonenta umowy
o Êwiadczenie us∏ug powszechnych, przed up∏ywem
terminu ustalonego w umowie, operatorowi nie przy-
s∏uguje roszczenie odszkodowawcze wobec abonenta.

Art. 52. 1. Operatorzy Êwiadczàcy us∏ugi powszech-
ne sà obowiàzani zapewniç osobom niepe∏nospraw-
nym dost´p do Êwiadczonych przez siebie us∏ug po-
wszechnych przez zak∏adanie aparatów publicznych
przystosowanych do u˝ywania przez osoby niepe∏no-
sprawne oraz oferowanie osobom niepe∏nosprawnym
urzàdzeƒ koƒcowych przystosowanych do u˝ywania
przez te osoby, je˝eli u˝ywanie takiego urzàdzenia jest
niezb´dne dla zapewnienia im dost´pu do us∏ug po-
wszechnych. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy zakres realizacji obowiàzku, o którym mo-
wa w ust. 1, uwzgl´dniajàc specyfik´ potrzeb osób
o ró˝nych rodzajach niesprawnoÊci. 

Art. 53. 1. Operator Êwiadczàcy us∏ugi powszechne
mo˝e przerwaç albo w istotnym zakresie ograniczyç
Êwiadczenie us∏ug powszechnych lub zmieniç warunki
Êwiadczenia us∏ug powszechnych, je˝eli zachodzà uza-
sadnione okolicznoÊci uniemo˝liwiajàce spe∏nienie za-
sadniczych wymagaƒ dotyczàcych:

1) zachowania ciàg∏oÊci Êwiadczenia us∏ug telekomu-
nikacyjnych w przypadku awarii sieci telekomuni-
kacyjnej lub w sytuacjach szczególnego zagro˝e-
nia,

2) zachowania integralnoÊci sieci,
3) interoperacyjnoÊci sieci,
4) zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej lub

ochrony danych w sieci, 
5) efektywnego wykorzystania zasobów cz´stotliwo-

Êci i spe∏niania wymagaƒ dotyczàcych kompatybil-
noÊci elektromagnetycznej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, abo-
nentom sieci operatora przys∏uguje skarga w tej spra-
wie do Prezesa URT, który rozpatruje skarg´ w terminie
jednego tygodnia od dnia jej wniesienia.

3. Operator Êwiadczàcy us∏ugi powszechne mo˝e: 
1) ograniczyç Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyj-

nych, w pierwszej kolejnoÊci nie b´dàcych us∏uga-
mi powszechnymi, utrzymujàc Êwiadczenie us∏ug
nie powi´kszajàcych zad∏u˝enia abonenta, w tym
przekazywanie po∏àczeƒ do abonenta lub po∏àcze-
nia nieodp∏atne, je˝eli abonent pozostaje w zw∏oce
z p∏atnoÊcià nale˝noÊci za wykonanie us∏ug teleko-
munikacyjnych przez okres d∏u˝szy ni˝ 45 dni, 

2) ograniczyç lub zawiesiç Êwiadczenie us∏ug teleko-
munikacyjnych, je˝eli abonent uporczywie narusza
warunki regulaminu wykonywania us∏ug lub umo-
wy o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych albo
podejmuje dzia∏ania utrudniajàce albo uniemo˝li-
wiajàce Êwiadczenie lub korzystanie z us∏ug teleko-
munikacyjnych.

4. Operator Êwiadczàcy us∏ugi powszechne mo˝e
jednostronnie rozwiàzaç umow´ z abonentem, które-
mu ograniczy∏ lub zawiesi∏ Êwiadczenie us∏ug teleko-
munikacyjnych, po uprzednim bezskutecznym wezwa-
niu abonenta do:
1) zap∏aty nale˝noÊci w terminie nie krótszym ni˝

15 dni, w przypadku zw∏oki w p∏atnoÊci za us∏ugi te-
lekomunikacyjne, 

2) usuni´cia przyczyn zawieszenia lub ograniczenia
Êwiadczenia us∏ug, w przypadkach, o których mo-
wa w ust. 3 pkt 2.

Art. 54. 1. Operator nie mo˝e zaprzestaç Êwiadcze-
nia us∏ug powszechnych do czasu przej´cia ich Êwiad-
czenia przez innego operatora.

2. Operator Êwiadczàcy us∏ugi powszechne, który
zamierza zaprzestaç Êwiadczenia tych us∏ug, jest obo-
wiàzany niezw∏ocznie poinformowaç na piÊmie abo-
nentów swojej sieci, zwanych dalej „abonentami sieci
przejmowanej”, oraz Prezesa URT o swym zamiarze,
a tak˝e o dzia∏aniach prowadzàcych do zachowania cià-
g∏oÊci Êwiadczenia us∏ug powszechnych. Operatorowi
przys∏uguje prawo wskazania operatora publicznego,
który przejmie Êwiadczenie us∏ug powszechnych.

3. Prezes URT wydaje zezwolenie lub odpowiednio
rozszerza zakres zezwolenia na Êwiadczenie us∏ug po-
wszechnych abonentom sieci przejmowanej, operato-
rowi publicznemu wskazanemu przez operatora, który
zamierza zaprzestaç Êwiadczenia us∏ug powszechnych,
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je˝eli wskazany operator publiczny wystàpi ze stosow-
nym wnioskiem oraz spe∏nia warunki okreÊlone usta-
wà. 

4. W przypadku gdy na podstawie przepisu ust. 3
przej´cie Êwiadczenia us∏ug powszechnych abonen-
tom sieci przejmowanej nie jest mo˝liwe, Prezes URT
wydaje zezwolenie lub odpowiednio rozszerza zakres
zezwolenia na Êwiadczenie us∏ug powszechnych abo-
nentom sieci przejmowanej, operatorowi publicznemu
lub operatorom publicznym, którzy wystàpià ze sto-
sownymi wnioskami oraz spe∏niajà warunki okreÊlone
ustawà, po konsultacji z wnioskujàcymi operatorami.

5. W przypadku gdy, na podstawie przepisów ust. 3
albo ust. 4, przej´cie Êwiadczenia us∏ug powszechnych
abonentom sieci przejmowanej nie jest mo˝liwe, Pre-
zes URT wydaje decyzj´, zobowiàzujàcà do Êwiadcze-
nia us∏ug powszechnych abonentom sieci przejmowa-
nej, operatorowi publicznemu o najwi´kszym udziale
w rynku Êwiadczenia tych us∏ug na obszarze obj´tym
decyzjà. 

Art. 55. Operator Êwiadczàcy us∏ugi powszechne
jest obowiàzany do dostarczania abonentom swojej
sieci, po cenie uwzgl´dniajàcej koszty, aktualnego spi-
su swoich abonentów z obszaru strefy numeracyjnej,
w której znajduje si´ zakoƒczenie sieci abonenta, nie
rzadziej ni˝ raz na 2 lata. 

Art. 56. 1. Operator publicznej sieci telefonicznej
jest obowiàzany do udost´pnienia operatorowi innej
publicznej sieci telefonicznej, na jego wniosek i na za-
sadach nie dyskryminujàcych ˝adnego z nich, danych
niezb´dnych do Êwiadczenia us∏ugi biura numerów na
obszarze obj´tym dzia∏alnoÊcià us∏ugowà wniosko-
dawcy. Udost´pnienie danych nast´puje na podstawie
umowy, do której stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 83—85. 

2. Operator publicznej stacjonarnej sieci telefonicz-
nej o najwi´kszym udziale w rynku Êwiadczenia us∏ug
powszechnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
jest obowiàzany do Êwiadczenia wszystkim u˝ytkowni-
kom publicznych sieci telefonicznych, ∏àcznie z u˝yt-
kownikami aparatów publicznych, us∏ugi biura nume-
rów obejmujàcej wszystkich abonentów tych sieci.

3. Prezes URT ustala, w drodze decyzji, operatora,
o którym mowa w ust. 2, okreÊlajàc szczegó∏owe wa-
runki Êwiadczenia us∏ugi biura numerów. 

4. Do us∏ugi biura numerów oraz do sporzàdzania
spisu abonentów i zwiàzanego z tym udost´pniania
danych stosuje si´ przepisy art. 69 i 70. 

Rozdzia∏ 3

Podmioty o pozycji dominujàcej i o znaczàcej pozycji
rynkowej

Art. 57. 1. W zakresie okreÊlonym w ust. 4, Prezes
URT, w porozumieniu z Prezesem Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, ustala w drodze decyzji,
˝e na obszarze wskazanym w decyzji operator publicz-
ny:
1) zajmuje pozycj´ dominujàcà, w rozumieniu ustawy

o przeciwdzia∏aniu praktykom monopolistycznym
i ochronie interesów konsumentów, na rynku

Êwiadczenia okreÊlonej us∏ugi telekomunikacyjnej
na tym obszarze,

2) jest operatorem o znaczàcej pozycji rynkowej w za-
kresie Êwiadczenia okreÊlonej us∏ugi telekomuni-
kacyjnej, je˝eli udzia∏ operatora w rynku Êwiadcze-
nia danej us∏ugi na tym obszarze jest równy lub
wi´kszy od 25%, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. W zakresie okreÊlonym w ust. 4, Prezes URT,
w porozumieniu z Prezesem Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, mo˝e ustaliç, w drodze decyzji,
˝e na obszarze wskazanym w decyzji operator publicz-
ny o udziale w rynku Êwiadczenia okreÊlonej us∏ugi te-
lekomunikacyjnej ni˝szym od 25% jest operatorem
o znaczàcej pozycji rynkowej w zakresie Êwiadczenia
danej us∏ugi telekomunikacyjnej, bioràc ∏àcznie pod
uwag´:
1) zdolnoÊç operatora do wp∏ywania na funkcjonowa-

nie rynku, 
2) przychody operatora w odniesieniu do rozmiaru

rynku,
3) mo˝liwoÊci dost´pu operatora do u˝ytkowników

koƒcowych, 
4) doÊwiadczenie operatora w Êwiadczeniu us∏ug te-

lekomunikacyjnych na rynku.

3. Prezes URT, w porozumieniu z Prezesem Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mo˝e ustaliç,
w drodze decyzji, ˝e na obszarze wskazanym w decyzji
operator publiczny spe∏niajàcy warunki, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2, nie jest operatorem o znaczàcej po-
zycji rynkowej w zakresie Êwiadczenia okreÊlonej us∏u-
gi telekomunikacyjnej, bioràc ∏àcznie pod uwag´ czyn-
niki, o których mowa w ust. 2.

4. Prezes URT wydaje decyzje, o których mowa
w ust. 1—3, w zakresie Êwiadczenia us∏ug:
1) powszechnych,
2) dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyjnych,
3) telefonicznych, Êwiadczonych w ruchomych pu-

blicznych sieciach telefonicznych,
4) Êwiadczonych na krajowym rynku po∏àczeƒ mi´-

dzyoperatorskich.

5. Prezes URT sporzàdza wykazy operatorów zaj-
mujàcych pozycj´ dominujàcà i operatorów o znaczà-
cej pozycji rynkowej i publikuje je w Biuletynie URT, nie
rzadziej ni˝ raz w roku.

6. Prezes URT, w porozumieniu z Prezesem Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uchyla decyzj´,
o której mowa w ust. 1—3, z urz´du lub na wniosek
operatora, je˝eli operator nie spe∏nia kryteriów uzasad-
niajàcych podj´cie takiej decyzji.

7. Na postanowienia Prezesa Urz´du Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów w sprawach, o których mowa
w ust. 1—3 oraz ust. 6, przys∏uguje za˝alenie do Sàdu
Okr´gowego w Warszawie — sàdu antymonopolowe-
go.

8. Przepisy dotyczàce operatorów o znaczàcej pozy-
cji rynkowej stosuje si´ odpowiednio do operatora zaj-
mujàcego pozycj´ dominujàcà.
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9. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe kryteria stoso-
wane przy ustalaniu udzia∏u operatora w rynku danej
us∏ugi telekomunikacyjnej oraz sposób okreÊlania tego
udzia∏u, bioràc pod uwag´ przedmiot i specyfik´
Êwiadczenia ka˝dej z us∏ug, o których mowa w ust. 4. 

Art. 58. 1. Operator zajmujàcy pozycj´ dominujàcà
w zakresie Êwiadczenia us∏ug powszechnych jest obo-
wiàzany do przedk∏adania Prezesowi URT:
1) wzorów umów o Êwiadczenie us∏ug powszechnych

lub ich zmian,
2) projektu regulaminu wykonywania us∏ug po-

wszechnych lub jego zmiany co najmniej na 3 mie-
siàce przed planowanym terminem wejÊcia w ˝y-
cie. 

2. Prezes URT, w drodze decyzji, mo˝e w terminie
30 dni od dnia przed∏o˝enia wzoru umowy lub jego
zmiany albo projektu regulaminu wykonywania us∏ug
lub jego zmiany zg∏osiç sprzeciw wobec ich postano-
wieƒ, je˝eli sà sprzeczne z przepisami prawa albo naru-
szajà prawa u˝ytkownika.

3. Regulamin lub jego zmiany w cz´Êci obj´tej
sprzeciwem Prezesa URT nie wchodzà w ˝ycie. 

4. Wzór umowy lub jego zmiana obj´te w ca∏oÊci
lub w cz´Êci sprzeciwem Prezesa URT nie mogà byç
stosowane.

5. Operator zajmujàcy pozycj´ dominujàcà w zakre-
sie Êwiadczenia us∏ug powszechnych jest obowiàzany
do zawierania umów o Êwiadczenie tych us∏ug, na wa-
runkach nie gorszych, dla drugiej strony umowy, od
okreÊlonych we wzorach umów nie obj´tych sprzeci-
wem Prezesa URT. 

Art. 59. 1. Ceny us∏ug powszechnych Êwiadczonych
przez operatorów o znaczàcej pozycji rynkowej powin-
ny uwzgl´dniaç koszt ich Êwiadczenia i byç niezale˝ne
od sposobu wykonywania us∏ugi, je˝eli u˝ytkownik nie
˝àda Êwiadczeƒ dodatkowych.

2. Operatorzy zajmujàcy pozycj´ dominujàcà w za-
kresie Êwiadczenia us∏ug powszechnych lub w zakresie
Êwiadczenia us∏ugi dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyj-
nych sà obowiàzani do prowadzenia kalkulacji kosztów
odr´bnie dla:
1) ka˝dej z us∏ug, w których zajmujà pozycj´ dominu-

jàcà,
2) rozliczeƒ wynikajàcych z umów o po∏àczeniu sieci,

zawartych z innymi operatorami.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw ∏àcznoÊci, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposoby kalkulacji kosztów, jakie mogà byç stosowane
przez operatorów, o których mowa w ust. 2, a tak˝e ter-
miny ich wprowadzenia, przyjmujàc jako zasad´, ˝e
sposoby kalkulacji kosztów powinny byç wzajemnie
porównywalne, a tak˝e powinny umo˝liwiaç rozdziele-
nie kosztów ponoszonych przez operatora z tytu∏u
Êwiadczenia ka˝dej z us∏ug, w której zajmuje pozycj´
dominujàcà, od kosztów, które nie mogà byç bezpo-
Êrednio przypisane do Êwiadczenia zarówno danej
us∏ugi, jak i innych us∏ug telekomunikacyjnych.

Art. 60. 1. Operator o znaczàcej pozycji rynkowej
w zakresie Êwiadczenia us∏ug powszechnych jest obo-
wiàzany do przedk∏adania Prezesowi URT projektu
cennika us∏ug powszechnych lub jego zmian, wraz
z uzasadnieniem, co najmniej na 30 dni przed planowa-
nym terminem wprowadzenia cennika lub jego zmian
w ˝ycie. 

2. Prezes URT, w drodze decyzji, w terminie 14 dni
od dnia przed∏o˝enia projektu cennika lub jego zmiany,
mo˝e zg∏osiç sprzeciw wobec projektu cennika lub je-
go zmiany, je˝eli projekt cennika lub jego zmiany sà
sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy.

3. Cennik lub jego zmiany obj´te sprzeciwem Pre-
zesa URT nie wchodzà w ˝ycie. 

4. Cenniki lub ich zmiany podlegajà publikacji
w Biuletynie URT, na koszt operatora.

5. Przepisy ust. 1—3 nie naruszajà przepisów usta-
wy o przeciwdzia∏aniu praktykom monopolistycznym
i ochronie interesów konsumentów.

Art. 61. 1. Operatorzy o znaczàcej pozycji rynkowej
w zakresie Êwiadczenia us∏ugi dzier˝awy ∏àczy teleko-
munikacyjnych sà obowiàzani do jej Êwiadczenia, z za-
chowaniem odpowiedniej jakoÊci, wymagaƒ okreÊlo-
nych w art. 53 ust. 1 oraz w sposób dost´pny ka˝demu
u˝ytkownikowi na obszarze wskazanym w decyzji,
o której mowa w art. 57 ust. 1—3.

2. Operator Êwiadczàcy us∏ug´ dzier˝awy ∏àczy te-
lekomunikacyjnych nie mo˝e odmówiç Êwiadczenia
us∏ugi z tytu∏u niespe∏niania wymagaƒ technicznych
przez urzàdzenia koƒcowe u˝ytkownika, je˝eli urzàdze-
nia te spe∏niajà zasadnicze wymagania, o których mo-
wa w art. 88 ust. 2 pkt 2.

3. Zaprzestanie Êwiadczenia us∏ugi dzier˝awy ∏àczy
telekomunikacyjnych wymaga uprzedniej konsultacji
z zainteresowanymi u˝ytkownikami. 

4. W przypadku gdy operator, o którym mowa
w ust. 1, odmawia zawarcia umowy o Êwiadczenie tej
us∏ugi, zaprzestaje jej Êwiadczenia albo zmniejsza licz-
b´ dzier˝awionych ∏àczy telekomunikacyjnych, uzasad-
niajàc to nieprzestrzeganiem przez u˝ytkownika wa-
runków dzier˝awy, u˝ytkownik mo˝e zwróciç si´ do
Prezesa URT z wnioskiem o rozstrzygni´cie sporu. Pre-
zes URT podejmuje decyzj´ okreÊlajàcà zakres obo-
wiàzku Êwiadczenia us∏ugi po przeprowadzeniu roz-
prawy administracyjnej.

5. Cena us∏ugi dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyj-
nych powinna byç niezale˝na od sposobu wykorzysta-
nia ∏àczy telekomunikacyjnych przez u˝ytkownika oraz
dotyczyç wy∏àcznie:
1) ∏àczy telekomunikacyjnych znajdujàcych si´ pomi´-

dzy punktami sieci, do których u˝ytkownik ma do-
st´p, 

2) nale˝noÊci za zestawienie ∏àcza oraz okresowej na-
le˝noÊci za jego dzier˝aw´.

6. Ceny us∏ugi dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyj-
nych Êwiadczonej przez operatorów o znaczàcej pozy-
cji rynkowej powinny uwzgl´dniaç koszt ich Êwiadcze-
nia i byç niezale˝ne od sposobu wykonania us∏ugi, je-
˝eli u˝ytkownik nie ˝àda Êwiadczeƒ dodatkowych. Do
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cenników za us∏ug´ dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyj-
nych stosuje si´ odpowiednio art. 60.

7. Operatorzy zajmujàcy pozycj´ dominujàcà w za-
kresie Êwiadczenia us∏ugi dzier˝awy ∏àczy telekomuni-
kacyjnych sà obowiàzani do opracowania oferty okre-
Êlajàcej ramowe warunki umów o Êwiadczenie us∏ugi
dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyjnych. Do oferty stosu-
je si´ odpowiednio przepisy art. 79 oraz art. 81 pkt 4.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, minimalny zestaw rodzajów
∏àczy telekomunikacyjnych, jaki powinien byç oferowa-
ny w ramach us∏ugi dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyj-
nych wraz z odpowiednimi wymaganiami techniczno-
-eksploatacyjnymi, a tak˝e minimalny zakres oferty,
o której mowa w ust. 7, kierujàc si´ dà˝eniem do stwo-
rzenia warunków dla efektywnego Êwiadczenia us∏ugi. 

Art. 62. Operator, zajmujàcy pozycj´ dominujàcà
w zakresie Êwiadczenia us∏ug powszechnych lub us∏u-
gi dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyjnych, jest obowià-
zany do zapewnienia innemu operatorowi dost´pu do
swojej sieci w ka˝dym technicznie uzasadnionym jej
punkcie, nie b´dàcym zakoƒczeniem sieci, chyba ̋ e ist-
niejà inne, alternatywne pod wzgl´dem technicznym
i ekonomicznym mo˝liwoÊci wykonania dost´pu albo
gdy spe∏nienie ˝àdania wià˝e si´ z niewspó∏miernie
wysokimi nak∏adami. Do zapewniania dost´pu stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 78—85. 

Art. 63. Podmioty zajmujàce pozycj´ dominujàcà,
w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdzia∏aniu
praktykom monopolistycznym i ochronie interesów
konsumentów, na rynkach innych ni˝ rynek us∏ug tele-
komunikacyjnych sà obowiàzane do prowadzenia dzia-
∏alnoÊci telekomunikacyjnej przez wyodr´bniony pod-
miot. 

Rozdzia∏ 4

Sytuacje szczególnych zagro˝eƒ

Art. 64. 1. Operatorzy sà obowiàzani uwzgl´dniaç
przy planowaniu, budowie, rozbudowie, eksploatacji
lub ∏àczeniu sieci telekomunikacyjnych mo˝liwoÊç wy-
stàpienia sytuacji szczególnych zagro˝eƒ, a w szczegól-
noÊci wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjàtko-
wego lub stanu kl´ski ˝ywio∏owej.

2. Operatorzy publiczni sà obowiàzani posiadaç ak-
tualny plan dzia∏aƒ w sytuacjach szczególnych zagro-
˝eƒ, dotyczàcy w szczególnoÊci:
1) wzajemnej wspó∏pracy operatorów z organami ko-

ordynujàcymi dzia∏ania ratownicze, s∏u˝bami usta-
wowo powo∏anymi do niesienia pomocy oraz Si∏a-
mi Zbrojnymi,

2) zabezpieczania sieci telekomunikacyjnych i urzà-
dzeƒ telekomunikacyjnych przed skutkami zagro-
˝enia, 

3) zachowania ciàg∏oÊci Êwiadczenia us∏ug telekomu-
nikacyjnych, zw∏aszcza dla s∏u˝b ratowniczych, 

4) sposobu wykonywania przez operatorów sieci tele-
komunikacyjnych i osoby eksploatujàce urzàdze-
nia telekomunikacyjne Êwiadczeƒ rzeczowych
przewidzianych w ustawie, 

5) ewidencji i gromadzenia rezerw.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb sporzàdza-
nia planu, o którym mowa w ust. 2, oraz jego aktualiza-
cji, majàc na uwadze zakres dzia∏alnoÊci telekomunika-
cyjnej prowadzonej przez operatorów, a tak˝e wyma-
gania okreÊlone w ust. 2.

Art. 65. 1. W sytuacji szczególnego zagro˝enia ope-
ratorzy publiczni podejmujà niezw∏ocznie dzia∏ania
okreÊlone w planie, o którym mowa w art. 64 ust. 2,
utrzymujàc lub odtwarzajàc Êwiadczenie us∏ug teleko-
munikacyjnych w pierwszej kolejnoÊci s∏u˝bom powo-
∏anym do ratowania ˝ycia ludzkiego, a nast´pnie orga-
nom administracji rzàdowej lub samorzàdu terytorial-
nego, Policji, Si∏om Zbrojnym, obronie cywilnej, S∏u˝-
bie Wi´ziennej oraz pozosta∏ym u˝ytkownikom, zarów-
no w∏asnej sieci telekomunikacyjnej, jak i sieci teleko-
munikacyjnych innych operatorów, w szczególnoÊci
przez u˝yczanie, w miar´ mo˝liwoÊci, urzàdzeƒ teleko-
munikacyjnych na czas akcji ratowniczej.

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio wobec
osób u˝ywajàcych urzàdzenia radiowe nadawcze
i nadawczo-odbiorcze, wykorzystywane w s∏u˝bach ra-
diokomunikacyjnych.

3. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio podczas
dzia∏aƒ ratunkowych lub ∏agodzenia skutków katastrof
o zasi´gu mi´dzynarodowym, co najmniej w zakresie
ustalonym umowami, których Rzeczpospolita Polska
jest stronà.

Art. 66. 1. W przypadku wprowadzenia stanu wo-
jennego, stanu wyjàtkowego lub stanu kl´ski ˝ywio∏o-
wej minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e,
w drodze decyzji:
1) na∏o˝yç na operatorów publicznych okreÊlone obo-

wiàzki dotyczàce utrzymania ciàg∏oÊci Êwiadczenia
us∏ug telekomunikacyjnych, 

2) okreÊliç numery alarmowe dla okreÊlonych s∏u˝b
lub podmiotów,

3) ograniczyç publicznà dost´pnoÊç niektórych us∏ug
telekomunikacyjnych,

4) ograniczyç zakres eksploatacji sieci telekomunika-
cyjnych lub u˝ywania urzàdzeƒ radiowych nadaw-
czych lub nadawczo-odbiorczych, z wy∏àczeniem
urzàdzeƒ radiowych u˝ywanych przez komórki
i jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 1,

5) nakazaç nieodp∏atne Êwiadczenie, w okreÊlonym
zakresie, us∏ug telefonicznych inicjowanych z apa-
ratów publicznych. 

2. Decyzje wydane na podstawie ust. 1 wygasajà
z mocy prawa w dniu odwo∏ania stanu wojennego, sta-
nu wyjàtkowego lub stanu kl´ski ˝ywio∏owej.

Rozdzia∏ 5

Tajemnica telekomunikacyjna i przetwarzanie danych
osobowych w telekomunikacji 

Art. 67. 1. Tajemnica komunikowania si´ w teleko-
munikacji, zwana dalej „tajemnicà telekomunikacyj-
nà”, obejmuje informacje przekazywane w sieciach te-
lekomunikacyjnych, dane dotyczàce u˝ytkowników
oraz dane dotyczàce faktu, okolicznoÊci i rodzaju po∏à-
czenia, prób uzyskania po∏àczenia mi´dzy okreÊlonymi
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zakoƒczeniami sieci, a tak˝e identyfikacji bàdê lokaliza-
cji zakoƒczeƒ sieci, pomi´dzy którymi wykonano po∏à-
czenie.

2. Wszystkie osoby, które z tytu∏u dzia∏alnoÊci tele-
komunikacyjnej majà dost´p do informacji i danych,
o których mowa w ust. 1, sà obowiàzane do zachowa-
nia tajemnicy telekomunikacyjnej.

3. Z wyjàtkiem przypadków okreÊlonych ustawà,
ujawnianie lub przetwarzanie informacji albo danych,
obj´tych tajemnicà telekomunikacyjnà, narusza obo-
wiàzek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej. 

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje si´ do informacji
i danych ze swojej istoty jawnych albo z przeznaczenia
publicznych albo ujawnionych postanowieniem sàdu,
postanowieniem prokuratora lub na podstawie odr´b-
nych przepisów.

5. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç telekomunika-
cyjnà sà obowiàzane do zachowania nale˝ytej staran-
noÊci, w zakresie uzasadnionym wzgl´dami technicz-
nymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urzà-
dzeƒ telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych
oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy te-
lekomunikacyjnej.

6. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç telekomunika-
cyjnà jest obowiàzany do informowania u˝ytkowników
o tym, ˝e stosowane przez niego Êrodki techniczne nie
gwarantujà bezpieczeƒstwa przekazu informacji, a tak-
˝e o istniejàcych mo˝liwoÊciach zapewnienia takiego
bezpieczeƒstwa i zwiàzanych z tym kosztach.

Art. 68. 1. Osoba, która, korzystajàc z urzàdzenia ra-
diowego, zapozna∏a si´ z informacjà dla niej nie prze-
znaczonà, jest obowiàzana do zachowania tajemnicy
telekomunikacyjnej. Przepisy art. 67 ust. 3 i 4 stosuje
si´ odpowiednio.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy telekomunika-
cyjnej zarejestrowanie przez organ wykonujàcy kontro-
l´ dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej informacji uzyskanej
w sposób, o którym mowa w ust. 1, w celu udokumen-
towania faktu naruszenia przepisu niniejszej ustawy. 

3. Osoby dzia∏ajàce w imieniu operatora mogà w∏à-
czyç si´ do trwajàcego po∏àczenia, je˝eli jest to nie-
zb´dne do usuni´cia awarii, zak∏óceƒ lub w innym ce-
lu zwiàzanym z utrzymaniem sieci telekomunikacyj-
nych lub Êwiadczeniem us∏ugi telekomunikacyjnej,
pod warunkiem sygnalizacji tego faktu osobom uczest-
niczàcym w po∏àczeniu.

Art. 69. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2, informacje lub da-
ne obj´te tajemnicà telekomunikacyjnà mogà byç zbie-
rane, utrwalane, przechowywane, opracowywane,
zmieniane, usuwane lub udost´pniane tylko wówczas,
gdy czynnoÊci te, zwane w ustawie „przetwarzaniem”,
sà przedmiotem us∏ugi Êwiadczonej u˝ytkownikowi al-
bo sà niezb´dne do jej wykonania. Przetwarzanie infor-
macji lub danych w innych celach jest dopuszczalne je-
dynie na podstawie przepisów ustawowych. 

2. Przetwarzanie danych osobowych u˝ytkowni-
ków, b´dàcych osobami fizycznymi, mo˝e dotyczyç:
1) nazwisk i imion u˝ytkownika,
2) imion rodziców u˝ytkownika,

3) miejsca i daty urodzenia u˝ytkownika,
4) miejsca sta∏ego pobytu u˝ytkownika,
5) numeru ewidencyjnego PESEL u˝ytkownika,
6) nazwy i numeru dokumentów potwierdzajàcych

to˝samoÊç u˝ytkownika,
7) numeru ewidencji podatkowej NIP u˝ytkownika, na

jego wniosek,
8) numeru konta bankowego lub karty p∏atniczej u˝yt-

kownika, na jego wniosek.

3. Operator lub podmiot udost´pniajàcy us∏ugi te-
lekomunikacyjne jest obowiàzany do poinformowania
u˝ytkownika, z którym zawiera umow´ o Êwiadczenie
us∏ug, jakiego rodzaju dane dotyczàce u˝ytkownika b´-
dà przetwarzane przez operatora.

Art. 70. 1. Dane osobowe zawarte w publicznie do-
st´pnym spisie abonentów, a tak˝e udost´pniane za
poÊrednictwem s∏u˝b informacyjnych operatora po-
winny byç ograniczone do:
1) numeru abonenta lub znaku identyfikujàcego abo-

nenta,
2) nazwiska i imion abonenta,
3) nazwy miejscowoÊci, w której znajduje si´ zakoƒ-

czenie sieci udost´pnione abonentowi,
4) nazwy ulicy, przy której znajduje si´ zakoƒczenie

sieci udost´pnione abonentowi.

2. Rozszerzenie zakresu danych, o których mowa
w ust. 1, wymaga zgody abonenta.

3. Abonent b´dàcy osobà fizycznà mo˝e z∏o˝yç za-
strze˝enie dotyczàce umieszczania w publicznie do-
st´pnym spisie abonentów okreÊlonych danych iden-
tyfikujàcych abonenta, dotyczàcych w szczególnoÊci
nazwiska, imion, p∏ci albo adresu lub cz´Êci adresu,
a tak˝e ich udost´pniania za poÊrednictwem s∏u˝b in-
formacyjnych operatora. 

4. Z tytu∏u zastrze˝enia, o którym mowa w ust. 3,
operator mo˝e pobieraç op∏at´. Op∏ata powinna odpo-
wiadaç kosztom wykonania zastrze˝enia, a jej wyso-
koÊç nie mo˝e stanowiç przeszkody do korzystania
z uprawnienia.

5. Udost´pnianie w publicznie dost´pnym spisie
abonentów lub za poÊrednictwem s∏u˝b informacyj-
nych danych identyfikujàcych abonentów innych ni˝
wymienieni w ust. 3 nie mo˝e naruszaç s∏usznych inte-
resów tych podmiotów.

Art. 71. 1. Operator publicznej sieci telefonicznej,
umo˝liwiajàcej prezentacj´ identyfikacji zakoƒczenia
sieci, z której jest wywo∏ywane lub zosta∏o dokonane
po∏àczenie, zwanà dalej „prezentacjà identyfikacji linii
wywo∏ujàcej”, jest obowiàzany zapewniç, za pomocà
prostych Êrodków:
1) abonentowi wywo∏ujàcemu — mo˝liwoÊç wyelimi-

nowania prezentacji identyfikacji linii wywo∏ujàcej
u u˝ytkownika wywo∏ywanego, podczas wywo∏a-
nia i po∏àczenia lub w sposób trwa∏y u operatora,

2) abonentowi wywo∏ywanemu — mo˝liwoÊç elimi-
nacji dla po∏àczeƒ przychodzàcych prezentacji
identyfikacji linii wywo∏ujàcej, a w przypadku gdy
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taka prezentacja jest dost´pna przed rozpocz´ciem
po∏àczenia przychodzàcego — tak˝e mo˝liwoÊç
blokady po∏àczeƒ przychodzàcych od abonenta lub
u˝ytkownika stosujàcego eliminacj´ prezentacji
identyfikacji linii wywo∏ujàcej.

2. Operator publicznej sieci telefonicznej, zapew-
niajàcej prezentacj´ identyfikacji zakoƒczenia sieci, do
której jest kierowane lub zosta∏o skierowane po∏àcze-
nie, zwanà dalej „prezentacjà identyfikacji linii wywo-
∏ywanej”, jest obowiàzany zapewniç abonentowi wy-
wo∏ywanemu mo˝liwoÊç eliminacji, za pomocà pro-
stych Êrodków, prezentacji identyfikacji linii wywo∏y-
wanej u u˝ytkownika wywo∏ujàcego.

3. Operator publicznej sieci telefonicznej, zapew-
niajàcej automatyczne przekazywanie wywo∏aƒ, jest
obowiàzany zapewniç abonentowi mo˝liwoÊç zabloko-
wania, za pomocà prostych Êrodków, automatycznego
przekazywania przez osob´ trzecià wywo∏aƒ do urzà-
dzenia koƒcowego tego abonenta.

4. Operator sieci publicznej jest obowiàzany do po-
informowania abonentów, ˝e eksploatowana przez
niego sieç zapewnia prezentacj´ identyfikacji linii wy-
wo∏ujàcej lub wywo∏ywanej, a tak˝e o mo˝liwoÊciach,
o których mowa w ust. 1—3. 

5. Z tytu∏u korzystania przez abonenta z mo˝liwo-
Êci, o których mowa w ust. 1—3, nie pobiera si´ op∏at.

6. Eliminacja prezentacji identyfikacji linii wywo∏u-
jàcej mo˝e byç anulowana przez:
1) s∏u˝by ustawowo powo∏ane do niesienia pomocy,

a tak˝e organy paƒstwa wykonujàce zadania na
rzecz obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego, w zakresie
i na warunkach okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach, w celu umo˝liwienia odpowiedzi na wywo∏a-
nie,

2) operatora sieci, na wniosek abonenta, je˝eli wnio-
skujàcy uprawdopodobni, ˝e do jego aparatu koƒ-
cowego sà kierowane po∏àczenia ucià˝liwe lub za-
wierajàce groêby, w celu identyfikacji numerów
u˝ytkowników wywo∏ujàcych tego abonenta.

7. Dane identyfikujàce u˝ytkowników wywo∏ujà-
cych, o których mowa w ust. 6, sà rejestrowane przez
operatora na ˝àdanie:
1) organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1,
2) abonenta, o którym mowa w ust. 6 pkt 2.

8. Dane, o których mowa w ust. 6, pozostajà w dys-
pozycji operatora, który udost´pnia je organom paƒ-
stwa wykonujàcym zadania na rzecz bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego w zakresie i na warunkach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

Rozdzia∏ 6
OdpowiedzialnoÊç za niewykonanie lub nienale˝yte

wykonanie us∏ug telekomunikacyjnych 

Art. 72. 1. Do odpowiedzialnoÊci operatorów za
niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie us∏ugi tele-
komunikacyjnej stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilne-
go, z zastrze˝eniem ust. 2 oraz przepisu art. 75 ust. 1. 

2. Operator Êwiadczàcy us∏ugi powszechne odpo-
wiada za ich niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie
jedynie w zakresie okreÊlonym ustawà. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´, gdy niewykonanie
lub nienale˝yte wykonanie us∏ugi by∏o wynikiem winy
umyÊlnej, ra˝àcego niedbalstwa operatora lub nast´p-
stwem czynu niedozwolonego.

4. Operator Êwiadczàcy us∏ugi mi´dzynarodowe
odpowiada za ich niewykonanie lub nienale˝yte wyko-
nanie w zakresie i na zasadach ustalonych w umowach
mi´dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska
jest stronà.

Art. 73. 1. Za ka˝dy dzieƒ przerwy w Êwiadczeniu
us∏ugi powszechnej p∏atnej okresowo, abonentowi
przys∏uguje odszkodowanie w wysokoÊci 1/30 Êredniej
op∏aty miesi´cznej liczonej wed∏ug rachunków z ostat-
nich trzech okresów rozliczeniowych, jednak nie d∏u˝ej
ni˝ z okresu ostatnich 12 miesi´cy. 

2. Odszkodowanie nie przys∏uguje, je˝eli w okresie
rozliczeniowym ∏àczny czas przerw by∏ krótszy od
48 godzin.

3. Niezale˝nie od odszkodowania, za ka˝dy dzieƒ
przerwy w Êwiadczeniu us∏ugi telefonicznej p∏atnej
okresowo, abonentowi przys∏uguje zwrot 1/30 mie-
si´cznej op∏aty abonamentowej. 

Art. 74. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warun-
ki, jakim powinna odpowiadaç reklamacja za:
1) niedotrzymanie z winy operatora terminów, o któ-

rych mowa w art. 51 ust. 4,
2) niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie us∏ugi

powszechnej
— a tak˝e szczegó∏owy tryb post´powania reklama-
cyjnego, majàc na uwadze niezb´dnà ochron´ intere-
su abonenta.

2. Drog´ post´powania reklamacyjnego uwa˝a si´
za wyczerpanà, je˝eli operator nie zap∏aci∏ dochodzo-
nej nale˝noÊci w terminie 3 miesi´cy od dnia wniesie-
nia reklamacji. 

Art. 75. 1. Prawo dochodzenia w post´powaniu sà-
dowym roszczeƒ okreÊlonych w ustawie, wynikajàcych
ze stosunków z operatorami Êwiadczàcymi us∏ugi tele-
komunikacyjne, przys∏uguje u˝ytkownikowi po wy-
czerpaniu drogi post´powania reklamacyjnego.

2. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy
przedawniajà si´ z up∏ywem 12 miesi´cy od koƒca
okresu rozliczeniowego, w którym zakoƒczy∏a si´ prze-
rwa w Êwiadczeniu us∏ugi telekomunikacyjnej, albo od
dnia, w którym us∏uga zosta∏a wykonana lub mia∏a byç
wykonana. 

3. Bieg przedawnienia roszczeƒ zawiesza si´ na
okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamacj´, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na
okres przewidziany do za∏atwienia reklamacji.

DZIA¸ IV
¸àczenie sieci  telekomunikacyjnych i wspó∏-

praca operatorów 

Art. 76. 1. Operator publiczny o znaczàcej pozycji
rynkowej nie mo˝e odmówiç po∏àczenia swojej sieci



Dziennik Ustaw Nr 73 — 4387 — Poz. 852

telekomunikacyjnej z siecià telekomunikacyjnà innego
operatora, je˝eli przy∏àczana sieç telekomunikacyjna
zosta∏a wybudowana zgodnie z przepisami prawa. 

2. Z zastrze˝eniem art. 77 ust. 3, punktem po∏àcze-
nia sieci telekomunikacyjnych mo˝e byç ka˝dy, tech-
nicznie uzasadniony punkt tych sieci, umiejscowiony
na obszarze dzia∏alnoÊci operatora przy∏àczanej sieci
telekomunikacyjnej, chyba ˝e istnieje alternatywny
punkt, umiejscowiony na obszarze dzia∏alnoÊci opera-
tora sieci przy∏àczajàcej, równowa˝ny ekonomicznie
dla obu operatorów. 

Art. 77. 1. ¸àczenie sieci telekomunikacyjnych
i zwiàzana z tym wspó∏praca operatorów powinny byç
prowadzone na warunkach nie dyskryminujàcych ˝ad-
nego podmiotu. 

2. Operatorzy ∏àczonych sieci telekomunikacyjnych
sà obowiàzani:
1) zachowaç wymagania, o których mowa w art. 53

ust. 1,
2) umo˝liwiç wzajemny dost´p do posiadanej infra-

struktury telekomunikacyjnej s∏u˝àcej do po∏àcze-
nia sieci telekomunikacyjnych, a tak˝e, na zasa-
dach okreÊlonych w art. 61, dzier˝aw´ ∏àczy teleko-
munikacyjnych o jakoÊci, liczbie i przep∏ywno-
Êciach odpowiednich dla nale˝ytego Êwiadczenia
us∏ug telekomunikacyjnych, 

3) przekazywaç informacje dotyczàce wzajemnie
Êwiadczonych us∏ug telekomunikacyjnych w po∏à-
czonych sieciach, w zakresie niezb´dnym dla doko-
nania rozliczeƒ z tego tytu∏u,

4) informowaç si´ wzajemnie, co najmniej z rocznym
wyprzedzeniem, je˝eli operatorzy nie uzgodnià ina-
czej, o zamierzonych zmianach w swej sieci teleko-
munikacyjnej, wymagajàcych wprowadzenia
zmian lub adaptacji w sieci telekomunikacyjnej
wspó∏pracujàcego operatora. 

3. Przy ∏àczeniu sieci telekomunikacyjnych opera-
tor zajmujàcy pozycj´ dominujàcà jest obowiàzany do
spe∏niania wszystkich uzasadnionych ˝àdaƒ zwiàza-
nych z dost´pem do jego sieci, w∏àcznie z ˝àdaniem za-
pewnienia dost´pu do swojej sieci w ka˝dym technicz-
nie uzasadnionym jej punkcie nie b´dàcym zakoƒcze-
niem sieci.

4. Wspó∏pracujàcy operatorzy nie mogà podejmo-
waç dzia∏aƒ technicznych, ekonomicznych lub organi-
zacyjnych utrudniajàcych lub uniemo˝liwiajàcych wy-
konywanie uprawnieƒ lub obowiàzków stron zwiàza-
nych z ∏àczeniem ich sieci. 

Art. 78. 1. Warunki po∏àczenia sieci telekomunika-
cyjnych oraz zwiàzanej z tym wspó∏pracy operatorzy
ustalajà w umowie o po∏àczeniu sieci. 

2. Umowa o po∏àczeniu sieci powinna byç zawarta
na piÊmie i zawieraç co najmniej ustalenia dotyczàce:
1) umiejscowienia punktów po∏àczenia sieci teleko-

munikacyjnych, 
2) warunków technicznych po∏àczenia sieci telekomu-

nikacyjnych,
3) rozliczeƒ z tytu∏u:

a) zapewnienia dost´pu oraz wzajemnego korzy-
stania z sieci telekomunikacyjnych,

b) niewykonania lub nienale˝ytego wykonania
Êwiadczonych wzajemnie us∏ug telekomunika-
cyjnych,

4) sposobów wype∏niania wymagaƒ: 
a) o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1—4,
b) dotyczàcych kompatybilnoÊci elektromagne-

tycznej,
5) procedur rozstrzygania sporów,
6) post´powania w przypadkach:

a) zmian treÊci umowy,
b) badaƒ interoperacyjnoÊci po∏àczonych sieci tele-

komunikacyjnych, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem badaƒ jakoÊci us∏ug telekomunikacyjnych, 

c) przebudowy po∏àczonych sieci telekomunikacyj-
nych,

d) zmian oferty us∏ug telekomunikacyjnych,
e) zmian numeracji,

7) warunków rozwiàzania umowy, dotyczàcych
w szczególnoÊci zachowania ciàg∏oÊci Êwiadczenia
us∏ug powszechnych, je˝eli sà Êwiadczone w ∏àczo-
nych sieciach telekomunikacyjnych, ochrony inte-
resów u˝ytkowników, a tak˝e potrzeb obronnoÊci,
bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego.

3. Umowa o po∏àczeniu sieci mo˝e zawieraç tak˝e,
odpowiednio do rodzajów ∏àczonych sieci, ustalenia
dotyczàce:
1) rodzajów wzajemnie Êwiadczonych us∏ug teleko-

munikacyjnych oraz zwiàzanych z nimi Êwiadczeƒ
dodatkowych, a tak˝e us∏ug pomocniczych oraz za-
awansowanych,

2) utrzymania jakoÊci Êwiadczonych us∏ug telekomu-
nikacyjnych,

3) efektywnego wykorzystania zasobów cz´stotliwo-
Êci,

4) wspó∏wykorzystywania zasobów numeracji, w tym
zapewnienia:
a) równego dost´pu do us∏ug biura numerów, nu-

merów alarmowych oraz innych numeracji
uzgodnionych w skali mi´dzynarodowej,

b) przenoszenia numeracji,
5) zachowania zgodnoÊci z wymaganiami techniczny-

mi,
6) zapewnienia ciàg∏oÊci Êwiadczenia us∏ug po-

wszechnych w przypadku rozwiàzania umowy.

4. Prezes URT okreÊla, w drodze postanowienia, na
wniosek jednej ze stron negocjacji o zawarcie umowy
o po∏àczeniu sieci lub w miar´ potrzeby z urz´du, któ-
re z zagadnieƒ wymienionych w ust. 3 powinny byç ob-
j´te umowà o po∏àczeniu sieci.

5. Operator jest obowiàzany udzielaç operatorom,
którzy zamierzajà zawrzeç z nim umow´ o po∏àczeniu
sieci, informacji niezb´dnych do przygotowania takiej
umowy, a tak˝e oferowaç warunki po∏àczenia sieci te-
lekomunikacyjnych nie gorsze, dla pozosta∏ych stron
umowy, od stosowanych przez siebie w ramach w∏a-
snego przedsi´biorstwa lub w stosunkach z podmiota-
mi zale˝nymi w rozumieniu ustawy, o której mowa
w art. 46 ust. 3. 



Dziennik Ustaw Nr 73 — 4388 — Poz. 852

6. Strony umowy o po∏àczeniu sieci, której stronà
jest operator o znaczàcej pozycji rynkowej, podlegajà-
cej rozwiàzaniu, sà obowiàzane powiadomiç o tym
Prezesa URT co najmniej 30 dni przed dniem rozwiàza-
nia umowy.

Art. 79. 1. Operator, zajmujàcy pozycj´ dominujàcà
w zakresie Êwiadczenia us∏ug powszechnych lub w za-
kresie Êwiadczenia us∏ugi dzier˝awy ∏àczy telekomuni-
kacyjnych, jest obowiàzany do opracowania ofert okre-
Êlajàcych ramowe warunki umów o po∏àczeniu sieci
z operatorami.

2. Operator, o którym mowa w ust. 1, przedk∏ada
projekty ofert lub ich zmiany Prezesowi URT w celu za-
twierdzenia.

3. Prezes URT mo˝e w drodze decyzji, w terminie
30 dni od dnia przekazania projektu oferty lub jej zmia-
ny, odmówiç zatwierdzenia projektu oferty lub jej zmia-
ny, je˝eli projekt oferty lub jej zmiany narusza przepisy
prawa.

4. Prezes URT publikuje zatwierdzone oferty lub ich
zmiany w Biuletynie URT na koszt operatora.

5. Operator, o którym mowa w ust. 1, jest obowià-
zany do zawierania umów o po∏àczeniu sieci na warun-
kach nie gorszych, dla pozosta∏ych stron umowy, ni˝
okreÊlone w zatwierdzonej ofercie. 

Art. 80. 1. Op∏aty z tytu∏u wzajemnego korzystania
z po∏àczonych sieci telekomunikacyjnych przez strony
umowy o po∏àczeniu sieci zawartej pomi´dzy operato-
rami publicznymi powinny: 
1) byç ustalane na podstawie przejrzystych i obiek-

tywnych kryteriów, zapewniajàcych równe trakto-
wanie u˝ytkowników, 

2) uwzgl´dniaç uzasadnione koszty, zwiàzane ÊciÊle
z wykonywanymi us∏ugami telekomunikacyjnymi,
niezale˝nie od sposobu ich wykonywania —
w przypadku operatora zajmujàcego pozycj´ domi-
nujàcà, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ do op∏at z ty-
tu∏u Êwiadczenia us∏ug dost´pu do sieci.

3. Do op∏at z tytu∏u wzajemnego korzystania z po∏à-
czonych sieci telekomunikacyjnych przez strony umo-
wy o po∏àczeniu sieci, zawartej pomi´dzy operatorem
publicznym a komórkà organizacyjnà lub jednostkà or-
ganizacyjnà, o której mowa w art. 4 ust. 1, stosuje si´
odpowiednio przepisy ust. 1, z zastrze˝eniem art. 87. 

4. Prezes URT mo˝e ˝àdaç od stron umowy przed-
∏o˝enia uzasadnienia wysokoÊci stosowanych przez
siebie op∏at, o których mowa w ust. 1, a w przypadku
operatora zajmujàcego pozycj´ dominujàcà — tak˝e
uzasadnienia wysokoÊci kosztów ponoszonych przy
wymianie us∏ug telekomunikacyjnych.

Art. 81. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania
zwiàzane z ∏àczeniem sieci telekomunikacyjnych w za-
kresie dotyczàcym:
1) wykonywania obowiàzków zwiàzanych z ∏àczeniem

sieci, zw∏aszcza dotyczàcych spe∏niania wymagaƒ,
o których mowa w art. 53 ust. 1, 

2) rozliczeƒ z tytu∏u wzajemnego korzystania z sieci te-
lekomunikacyjnych przez operatorów, w tym kalku-
lacji op∏at z tego tytu∏u, w przypadku operatora zaj-
mujàcego pozycj´ dominujàcà,

3) zakresu i zasad wyrównywania operatorom stacjo-
narnych publicznych sieci telefonicznych deficytu
ponoszonego z tytu∏u budowy i eksploatacji linii ∏à-
czàcych udost´pnione abonentom przez operatora
zakoƒczenia sieci z urzàdzeniami sieci telekomuni-
kacyjnej tego operatora wykonujàcymi komutacj´,
w tym kalkulacji op∏at z tego tytu∏u, uwzgl´dniajàc
zasad´ rozdzielania op∏at z tego tytu∏u od op∏at,
o których mowa w pkt 2,

4) zakresu ofert, o których mowa w art. 79.

Art. 82. 1. Umow´ o po∏àczeniu sieci, której stronà
jest operator o znaczàcej pozycji rynkowej, strona
wnioskujàca o przy∏àczenie do sieci przekazuje Preze-
sowi URT w terminie 14 dni od podpisania umowy.

2. Teksty umów o po∏àczeniu sieci, o których mowa
w ust. 1, Prezes URT udost´pnia nieodp∏atnie wszystkim
zainteresowanym operatorom, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Prezes URT mo˝e okreÊliç cz´Êci umowy o po∏à-
czeniu sieci nie podlegajàce udost´pnieniu. Wy∏àcze-
nie to nie mo˝e obejmowaç spraw dotyczàcych wza-
jemnych rozliczeƒ z tytu∏u po∏àczenia sieci oraz realiza-
cji wymagaƒ, o których mowa w art. 53 ust. 1, w zakre-
sie us∏ug powszechnych.

Art. 83. 1. Prezes URT mo˝e, w drodze postanowie-
nia, okreÊliç termin zakoƒczenia negocjacji o zawarcie
umowy o po∏àczeniu sieci, nie d∏u˝szy ni˝ 90 dni od
dnia wystàpienia o po∏àczenie, na pisemny wniosek
ka˝dej ze stron negocjacji o zawarcie takiej umowy al-
bo z urz´du, je˝eli stronà negocjacji jest operator o zna-
czàcej pozycji rynkowej.

2. W przypadku odmowy zawarcia umowy o po∏à-
czeniu sieci przez jednà ze stron albo gdy umowa o po-
∏àczeniu sieci nie zosta∏a zawarta w terminie, o którym
mowa w ust. 1, albo po up∏ywie 90 dni od dnia wystà-
pienia o po∏àczenie sieci telekomunikacyjnych, ka˝da
ze stron mo˝e zwróciç si´ do Prezesa URT z wnioskiem
o wydanie decyzji w sprawie ustalenia warunków po-
∏àczenia sieci telekomunikacyjnych oraz rozliczeƒ z ty-
tu∏u wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyj-
nych, zwanej dalej „decyzjà o po∏àczeniu sieci”.

3. Wniosek powinien zawieraç projekt umowy o po∏à-
czeniu sieci, zawierajàcy stanowiska stron w zakresie usta-
leƒ okreÊlonych ustawà, z zaznaczeniem tych cz´Êci umo-
wy, wzgl´dem których strony nie dosz∏y do porozumienia.

4. Strony sà obowiàzane do przed∏o˝enia Prezeso-
wi URT, na jego ˝àdanie, w terminie 14 dni, stanowisk
stron wobec rozbie˝noÊci oraz dokumentów niezb´d-
nych do rozpatrzenia wniosku.

Art. 84. 1. Prezes URT podejmuje decyzj´ o po∏àczeniu
sieci w terminie 60 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym
mowa w art. 83 ust. 2, po przeprowadzeniu rozprawy ad-
ministracyjnej, bioràc mi´dzy innymi pod uwag´:
1) interes u˝ytkowników ∏àczonych sieci,
2) zobowiàzania na∏o˝one na operatorów ∏àczonych

sieci,
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3) dà˝enie do zapewnienia u˝ytkownikom ∏àczonych
sieci jak najszerszego dost´pu do us∏ug telekomu-
nikacyjnych,

4) promocj´ nowoczesnych us∏ug telekomunikacyj-
nych,

5) charakter zaistnia∏ych rozbie˝noÊci oraz praktycznà
mo˝liwoÊç wdro˝enia rozwiàzaƒ dotyczàcych tech-
nicznych i ekonomicznych aspektów po∏àczenia
sieci, zarówno zaproponowanych przez operato-
rów ∏àczonych sieci, jak te˝ mogàcych stanowiç
rozwiàzania alternatywne,

6) zapewnienie:
a) integralnoÊci i interoperacyjnoÊci po∏àczonych

sieci,
b) równoÊci dost´pu,
c) rozwoju konkurencyjnego rynku us∏ug teleko-

munikacyjnych,
7) pozycje rynkowe operatorów ∏àczonych sieci na

rynku us∏ug telekomunikacyjnych,
8) interes publiczny, w tym ochron´ Êrodowiska,
9) utrzymanie ciàg∏oÊci Êwiadczenia us∏ug powszech-

nych.

2. Decyzja o po∏àczeniu sieci zast´puje umow´
o po∏àczeniu sieci.

3. W przypadku podpisania przez zainteresowane
strony umowy o po∏àczeniu sieci, decyzja o po∏àczeniu
sieci wygasa z mocy prawa w cz´Êci obj´tej umowà.

4. W sprawach dochodzenia roszczeƒ majàtko-
wych, z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wyko-
nania obowiàzków wynikajàcych z decyzji o po∏àczeniu
sieci, w∏aÊciwa jest droga post´powania sàdowego. 

Art. 85. 1. Prezes URT mo˝e w ka˝dym czasie zobo-
wiàzaç, w drodze postanowienia, strony umowy o po-
∏àczeniu sieci do zmiany jej treÊci, w celu zapewnienia
efektywnej konkurencji lub interoperacyjnoÊci sieci.

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przy-
s∏uguje za˝alenie.

Art. 86. Do zmian umów o po∏àczeniu sieci stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 82—84. 

Art. 87. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki wspó∏pracy ko-
mórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych
okreÊlonych w art. 4 ust. 1 z operatorami sieci publicz-
nych, zwiàzanej z ∏àczeniem sieci telekomunikacyj-
nych, kierujàc si´ zasadami, o których mowa w art.
76—85, oraz uwzgl´dniajàc specyfik´ dzia∏alnoÊci pro-
wadzonej przez te jednostki.

DZIA¸ V
Infrastruktura telekomunikacyjna i urzàdze-

nia koƒcowe

Rozdzia∏ 1

Wymagania dla sieci telekomunikacyjnych i urzàdzeƒ
telekomunikacyjnych

Art. 88. 1. Urzàdzenia telekomunikacyjne, a tak˝e
kable, przewody i osprz´t, u˝ywane w sieciach teleko-

munikacyjnych lub do nich do∏àczane, powinny:
1) byç bezpieczne w u˝ywaniu,
2) posiadaç zdolnoÊç do wspó∏pracy z innymi urzà-

dzeniami telekomunikacyjnymi u˝ywanymi w sieci
telekomunikacyjnej lub do niej do∏àczonymi,
w szczególnoÊci nie powodowaç uszkodzeƒ sieci
telekomunikacyjnej lub zak∏ócaç jej funkcjonowa-
nia, 

3) efektywnie wykorzystywaç zasoby cz´stotliwoÊci
lub zasoby orbitalne, w przypadku urzàdzeƒ radio-
wych,

4) spe∏niaç wymagania dotyczàce kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej, w zakresie wynikajàcym
z przeznaczenia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia: 
1) ustaliç dodatkowe wymagania, spoÊród dotyczà-

cych:
a) zapewniania ochrony tajemnicy telekomunika-

cji,
b) zabezpieczenia przed nieuprawnionym u˝ywa-

niem,
c) umo˝liwienia dost´pu do urzàdzeƒ lub sieci s∏u˝-

bom ustawowo powo∏anym do niesienia pomo-
cy,

d) przystosowania do u˝ywania przez osoby nie-
pe∏nosprawne

— które niezale˝nie od wymagaƒ wymienionych
w ust. 1 powinny byç spe∏niane przez urzàdzenia
okreÊlonego typu lub przez okreÊlonà klas´ urzà-
dzeƒ, okreÊlajàc termin, do którego mogà byç u˝y-
wane urzàdzenia wprowadzone zgodnie z prawem
do obrotu handlowego przed dniem wydania roz-
porzàdzenia, nie spe∏niajàce wymagaƒ ustalonych
w rozporzàdzeniu,

2) okreÊliç szczegó∏owe wymagania techniczne i eks-
ploatacyjne dla urzàdzeƒ telekomunikacyjnych
oraz sieci telekomunikacyjnych, w tym wymagania
techniczne i eksploatacyjne dla powszechnie sto-
sowanych zakoƒczeƒ sieci publicznych, analogo-
wych lub cyfrowych, w szczególnoÊci dla zakoƒ-
czeƒ sieci w cyfrowych, zintegrowanych sieciach
transmisji danych w zakresie spe∏niania wymagaƒ,
o których mowa w pkt 1 oraz ust. 1, zwanych dalej
„zasadniczymi wymaganiami” dla urzàdzeƒ tele-
komunikacyjnych i sieci telekomunikacyjnych —
kierujàc si´ wymaganiami europejskich organizacji
normalizacyjnych, a w przypadku braku takich wy-
magaƒ — wymaganiami innych mi´dzynarodo-
wych organizacji normalizacyjnych, których Rzecz-
pospolita Polska jest cz∏onkiem.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozu-
mieniu z Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem
SprawiedliwoÊci, ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych, po zasi´gni´ciu opinii Szefa
Urz´du Ochrony Paƒstwa, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe wymagania techniczne i eksplo-
atacyjne dla sieci telekomunikacyjnych i urzàdzeƒ tele-
komunikacyjnych, dotyczàce ich przystosowania do
wype∏niania przez operatorów obowiàzku, o którym
mowa w art. 40 ust. 2, majàc na uwadze, ˝e sieci tele-
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komunikacyjne i urzàdzenia telekomunikacyjne eksplo-
atowane przez tych operatorów powinny zapewniaç
uprawnionym organom dost´p do informacji oraz da-
nych okreÊlonych w art. 67 ust. 1, a tak˝e ich rejestra-
cj´, kierujàc si´ wymaganiami europejskich organiza-
cji normalizacyjnych, a w przypadku braku takich wy-
magaƒ — wymaganiami innych mi´dzynarodowych
organizacji normalizacyjnych, których Rzeczpospolita
Polska jest cz∏onkiem.

Art. 89. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw go-
spodarki, ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
morskiej oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw transpor-
tu, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki budowy
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowoÊciach,
wzd∏u˝ dróg publicznych, kana∏ów i dróg wodnych oraz
w pobli˝u lotnisk, a tak˝e ustali warunki, jakim ta infra-
struktura powinna odpowiadaç w przypadku wspó∏wy-
korzystywania, skrzy˝owania si´ lub zbli˝ania do torów
kolejowych, dróg publicznych, dróg wodnych i kana∏ów,
linii i urzàdzeƒ energetycznych oraz urzàdzeƒ s∏u˝àcych
do przesy∏ania p∏ynów i gazów, majàc na uwadze
uproszczenie procesu budowy infrastruktury telekomu-
nikacyjnej oraz zapewnienie bezpieczeƒstwa jej eksplo-
atacji, a tak˝e bezpieczeƒstwo osób trzecich. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki,
ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki morskiej
oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu, okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, warunki, jakim powinna
odpowiadaç infrastruktura telekomunikacyjna oraz li-
nie energetyczne, linie trakcji elektrycznej oraz urzà-
dzenia do przesy∏ania p∏ynów i gazów w razie ich
wspó∏wykorzystywania, ich skrzy˝owania lub zbli˝e-
nia, majàc na uwadze zapewnienie funkcjonowania in-
frastruktury telekomunikacyjnej w przypadku awarii
tych urzàdzeƒ, a tak˝e jej zabezpieczenia przed zak∏óce-
niami pochodzàcymi od linii energetycznych lub trak-
cji elektrycznej.

Art. 90. 1. Podmiot wprowadzajàcy do obrotu han-
dlowego urzàdzenie telekomunikacyjne jest obowiàza-
ny udzieliç Prezesowi URT, na jego ˝àdanie, wyjaÊnieƒ
dotyczàcych przeznaczenia urzàdzenia telekomunika-
cyjnego oraz jego w∏aÊciwoÊci technicznych i eksplo-
atacyjnych, a tak˝e wskazaç zakres zastosowania.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do urzàdzeƒ tele-
komunikacyjnych wykorzystywanych przez komórki
i jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1—6 .

Rozdzia∏  2

Ocena zgodnoÊci urzàdzeƒ telekomunikacyjnych 

Art. 91. 1. Obowiàzkowi oceny zgodnoÊci z wyma-
ganiami zasadniczymi podlegajà, o ile ustawa nie sta-
nowi inaczej, urzàdzenia koƒcowe przeznaczone do do-
∏àczania do zakoƒczeƒ sieci publicznej, osprz´t prze-
znaczony do do∏àczania urzàdzeƒ koƒcowych do sieci
telekomunikacyjnej oraz urzàdzenia radiowe nadawcze
lub nadawczo-odbiorcze.

2. Dokumentem lub znakiem potwierdzajàcym, ˝e
urzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, spe∏nia zasadni-
cze wymagania, jest:

1) certyfikat zgodnoÊci lub znak zgodnoÊci urzàdzenia
z zasadniczymi wymaganiami, wydane przez
uprawniony organ,

2) certyfikat zgodnoÊci lub znak zgodnoÊci urzàdzenia
z zasadniczymi wymaganiami, wydane przez
uprawniony organ innego paƒstwa, uznany przez
polski organ w∏aÊciwy w sprawach certyfikacji,
z zastrze˝eniem ust. 3,

3) deklaracja zgodnoÊci urzàdzenia z zasadniczymi
wymaganiami, wydana przez producenta albo jego
przedstawiciela, z zastrze˝eniem ust. 3,

4) Êwiadectwo homologacji lub znak wskazujàcy na po-
siadanie przez urzàdzenie takiego Êwiadectwa, wy-
dany na podstawie ustawy, o której mowa w art. 131.

3. Przepisów ust. 2 pkt 2 i 3 nie stosuje si´ do urzà-
dzeƒ radiowych nadawczych lub nadawczo-odbior-
czych, których u˝ywanie nie wymaga pozwolenia,
przewidzianych do pracy w zakresach cz´stotliwoÊci
nie dopuszczonych do stosowania na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej przez s∏u˝b´ radiokomunikacyjnà,
dla której wykonywania urzàdzenie zosta∏o przezna-
czone.

4. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ do urzàdzeƒ:
1) przystosowanych do wy∏àcznego u˝ywania w ra-

diokomunikacyjnej s∏u˝bie amatorskiej, nie b´dà-
cych przedmiotem oferty handlowej,

2) urzàdzeƒ radiowych, przystosowanych wy∏àcznie
do odbioru sygna∏ów radiofonicznych lub telewi-
zyjnych,

3) u˝ytkowanych przez komórki i jednostki, o których
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1—6.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne rodzaje urzà-
dzeƒ spoÊród okreÊlonych w ust.1, które nie podlegajà
obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci z zasadniczymi wy-
maganiami, je˝eli zasada dzia∏ania lub konstrukcji tych
urzàdzeƒ zapewnia spe∏nianie przez nie tych wyma-
gaƒ.

Art. 92. Zasady przeprowadzania oceny zgodnoÊci
z zasadniczymi wymaganiami, udzielania certyfikatów
zgodnoÊci, oznaczania znakiem zgodnoÊci, a tak˝e
sankcje za nadanie znaku zgodnoÊci urzàdzeniu nie
spe∏niajàcemu zasadniczych wymagaƒ, okreÊlajà prze-
pisy odr´bne. 

Art. 93. Prezes URT, w drodze decyzji, mo˝e dopu-
Êciç czasowe u˝ywanie urzàdzenia telekomunikacyjne-
go podlegajàcego obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci z za-
sadniczymi wymaganiami bez dokumentu lub znaku po-
twierdzajàcego spe∏nianie zasadniczych wymagaƒ:
1) dla przeprowadzenia procesu oceny zgodnoÊci z za-

sadniczymi wymaganiami, na wniosek laborato-
rium wykonujàcego badanie urzàdzenia, 

2) w celach eksperymentalnych, w zakresie okreÊlo-
nym przez Prezesa URT, 

3) dla zapewnienia okazjonalnego przekazu informa-
cji

— na warunkach okreÊlonych w decyzji, a w przypad-
ku urzàdzeƒ radiowych — w pozwoleniu.

Art. 94. 1. Wprowadzane do obrotu handlowego
urzàdzenia telekomunikacyjne podlegajàce obowiàz-
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kowej ocenie zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami
powinny byç oznakowane w sposób wskazujàcy na
spe∏nianie przez nie zasadniczych wymagaƒ.

2. Wprowadzanie do obrotu handlowego urzàdzeƒ
telekomunikacyjnych podlegajàcych obowiàzkowej
ocenie zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami, nie
posiadajàcych znaku potwierdzajàcego spe∏nianie za-
sadniczych wymagaƒ, jest zabronione.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób oznakowania urzà-
dzeƒ, którym udzielono Êwiadectwa homologacji, ma-
jàc na uwadze, aby oznakowanie by∏o jednoznaczne
i czytelne dla nabywcy urzàdzenia. 

Rozdzia∏  3

Ewidencja i wspó∏korzystanie z infrastruktury teleko-
munikacyjnej 

Art. 95. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç teleko-
munikacyjnà sà obowiàzane do dostarczania Prezeso-
wi URT, na jego ˝àdanie, danych dotyczàcych sieci te-
lekomunikacyjnych lub urzàdzeƒ telekomunikacyjnych
eksploatowanych lub u˝ywanych przez te podmioty.

Art. 96. 1. Operator publiczny jest obowiàzany
umo˝liwiç operatorom eksploatujàcym sieci publiczne
wspó∏korzystanie z posiadanych budynków, linii, kana-
lizacji, s∏upów, wie˝y i masztów, a w szczególnoÊci za-
k∏adanie, eksploatacj´ i konserwacj´ urzàdzeƒ teleko-
munikacyjnych, je˝eli wykonanie tych czynnoÊci bez
wspó∏korzystania z infrastruktury jest niemo˝liwe lub
wià˝e si´ z niewspó∏miernie wysokimi nak∏adami. 

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy
wspó∏korzystania, w celu Êwiadczenia us∏ugi telefo-
nicznej, z linii ∏àczàcej udost´pnione abonentowi przez
operatora zakoƒczenie sieci z urzàdzeniami sieci tele-
komunikacyjnej tego operatora wykonujàcymi komu-
tacj´. 

3. Warunki wspó∏korzystania z infrastruktury tele-
komunikacyjnej w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
operatorzy ustalajà w umowie, która powinna byç za-
warta w terminie 30 dni od dnia wystàpienia o jej za-
warcie.

4. W przypadku gdy strony nie zawrà umowy w ter-
minie, o którym mowa w ust. 3, stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 79, art. 80 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz art.
83—85.

Art. 97. 1. W∏aÊciciel lub u˝ytkownik wieczysty nie-
ruchomoÊci jest obowiàzany umo˝liwiç operatorom
publicznym instalowanie na nieruchomoÊci urzàdzeƒ
telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablo-
wych pod, na albo nad nieruchomoÊcià oraz umiesz-
czanie tabliczek informacyjnych o urzàdzeniach, a tak-
˝e ich eksploatacj´ i konserwacj´, je˝eli nie uniemo˝li-
wia to racjonalnego korzystania z nieruchomoÊci. 

2. Korzystanie z nieruchomoÊci w zakresie okreÊlo-
nym w ust. 1 jest odp∏atne, chyba ˝e linia lub urzàdze-
nia telekomunikacyjne s∏u˝à zapewnianiu telekomuni-
kacji w∏aÊcicielowi lub u˝ytkownikowi nieruchomoÊci,
na ich wniosek.

3. Warunki korzystania z nieruchomoÊci przez ope-
ratora ustala si´ w umowie, która powinna byç zawar-
ta w terminie 30 dni od dnia wystàpienia przez opera-
tora o jej zawarcie. 

4. W przypadku gdy strony nie zawrà umowy w ter-
minie, stosuje si´ przepisy art. 124 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami
(Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543). 

5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio, je˝e-
li nieruchomoÊç stanowi przedmiot u˝ytkowania, naj-
mu, dzier˝awy lub trwa∏ego zarzàdu.

Art. 98. Do wspó∏korzystania z infrastruktury tele-
komunikacyjnej przez operatorów, którzy nabyli
uprawnienia do jej zak∏adania, u˝ywania lub konser-
wacji na cudzej nieruchomoÊci, stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 97. 

DZIA¸ VI

Gospodarka zasobami numeracji  oraz cz´-
stotl iwoÊci

Rozdzia∏ 1 

Gospodarka zasobami numeracji

Art. 99. 1. Prezes URT przydziela numeracj´:
1) operatorom w zezwoleniu lub w decyzji, zgodnie

z planami numeracji krajowej dla sieci publicznych,
2) komórkom i jednostkom, o których mowa w art. 4

ust. 1 pkt 1—6, w drodze decyzji, na ich wniosek. 

2. Przydzia∏ numeracji mo˝e okreÊlaç warunki wy-
korzystywania lub udost´pniania numeracji.

3. Do przydzia∏u numeracji stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1, ust. 2—4 oraz art. 25.

4. Prezes URT odmawia przydzia∏u numeracji
w przypadku braku numeracji lub gdy wnioskowane
przeznaczenie numeracji nie jest zgodne z w∏aÊciwym
planem numeracji krajowej dla sieci publicznych.

5. Prezes URT mo˝e cofnàç przydzia∏ numeracji al-
bo ograniczyç jego zakres, je˝eli:
1) nastàpi∏y zmiany we w∏aÊciwym planie numeracji

krajowej dla sieci publicznych,
2) operator nie wykorzystuje przydzielonego zakresu

numeracji w sposób efektywny,
3) operator wykorzystuje przydzielonà numeracj´

w sposób niezgodny z warunkami przydzia∏u nu-
meracji lub jej przeznaczeniem we w∏aÊciwym pla-
nie numeracji krajowej dla sieci publicznych.

6. Decyzja o cofni´ciu przydzia∏u numeracji albo
o ograniczeniu jego zakresu:
1) nie mo˝e powodowaç naruszenia ciàg∏oÊci Êwiad-

czenia us∏ug telekomunikacyjnych przez operatora,
któremu udzielono przydzia∏u,

2) powinna uwzgl´dniaç obecne i wynikajàce z zezwo-
lenia potrzeby operatora,

3) mo˝e byç podj´ta po bezskutecznym wezwaniu
operatora do usuni´cia przyczyny nieprawid∏owo-
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Êci, w przypadkach wymienionych w ust. 5 pkt 2
i 3. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe wymagania dotyczàce gospodarowa-

nia numeracjà,
2) plan numeracji krajowej dla publicznych sieci tele-

fonicznych
— uwzgl´dniajàc obecne i prognozowane potrzeby
operatorów publicznych oraz u˝ytkowników, w tym
s∏u˝b, o których mowa w art. 102, ustalenia europej-
skich organizacji telekomunikacyjnych, w szczególno-
Êci dotyczàce d∏ugoterminowych, ogólnoeuropej-
skich planów numeracji, a tak˝e postanowienia
umów, których Rzeczpospolita Polska jest stronà.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e okre-
Êliç, w drodze rozporzàdzenia, plany numeracji krajowej
dla sieci publicznych innych ni˝ publiczne sieci telefo-
niczne, a tak˝e szczegó∏owe wymagania dotyczàce two-
rzenia i udost´pniania znaków identyfikujàcych abonen-
ta, uwzgl´dniajàc obecne i prognozowane potrzeby
operatorów publicznych oraz u˝ytkowników, ustalenia
europejskich organizacji telekomunikacyjnych, w szcze-
gólnoÊci dotyczàce d∏ugoterminowych, ogólnoeuropej-
skich planów numeracji, a tak˝e postanowienia umów,
których Rzeczpospolita Polska jest stronà.

Art. 100. 1. Prezes URT opracowuje zbiorcze zesta-
wienie numeracji przydzielonych operatorom, w po-
staci Tablicy Zagospodarowania Numeracji. Tablica
jest jawna.

2. URT udziela nieodp∏atnie zainteresowanym pod-
miotom informacji o dost´pnej numeracji.

Art. 101. 1. Operator udost´pnia przydzielonà nu-
meracj´ operatorom wspó∏pracujàcym z jego siecià te-
lekomunikacyjnà oraz podmiotom udost´pniajàcym
us∏ugi telekomunikacyjne, na ich wniosek, na podsta-
wie pisemnej umowy o udost´pnieniu numeracji.

2. Umowa o udost´pnieniu numeracji mo˝e ustalaç
warunki wykorzystywania udost´pnionej numeracji. 

3. Odmawia si´ zawarcia umowy o udost´pnieniu
numeracji w przypadku braku numeracji lub gdy udo-
st´pnienie numeracji mog∏oby utrudniç albo ograni-
czyç wykonywanie zezwolenia przez operatora publicz-
nego lub operatora, któremu wczeÊniej udost´pniono
numeracj´.

4. Do umowy stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 80 ust. 1 i 4 oraz art. 83—85. 

Art. 102. 1. S∏u˝bom ustawowo powo∏anym do nie-
sienia pomocy przys∏uguje przydzia∏ numerów alar-
mowych.

2. Ustala si´ numer „112” jako wspólny numer
alarmowy dla wszystkich s∏u˝b ustawowo powo∏anych
do niesienia pomocy.

Art. 103. Do przydzia∏u, odmowy przydzia∏u lub co-
fania przydzia∏u znaków identyfikujàcych abonenta
oraz do ich udost´pniania lub odmowy udost´pnienia
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 99 oraz art. 101. 

Art. 104. 1. Operator mo˝e dokonaç niezb´dnej
zmiany numeracji dla okreÊlonych obszarów swojej
sieci publicznej lub zmiany indywidualnych numerów
abonentów tej sieci, w przypadku zmiany przydzia∏u
zakresu numeracji albo przebudowy lub rozbudowy
eksploatowanej sieci publicznej.

2. Planowane zmiany numeracji dla okreÊlonych
obszarów sieci telekomunikacyjnej powinny byç poda-
ne przez operatora do publicznej wiadomoÊci co naj-
mniej 3 miesiàce przed zamierzonym terminem wpro-
wadzenia zmiany.

3. Operator jest obowiàzany zawiadomiç pisemnie
abonentów o planowanej zmianie ich indywidualnych
numerów oraz o ich nowych numerach, co najmniej 3
miesiàce przed zamierzonym terminem wprowadzenia
zmiany. Skrócenie tego okresu wymaga zgody Prezesa
URT. 

4. Operator jest obowiàzany do zapewnienia bez-
p∏atnej, automatycznej informacji s∏ownej o wprowa-
dzonych zmianach numeracji, o których mowa
w ust. 1—3, dost´pnej pod poprzednimi numerami,
przez okres nie krótszy ni˝ 12 miesi´cy. 

Rozdzia∏ 2

Gospodarka zasobami cz´stotliwoÊci 

Art. 105. 1. Przeznaczenie cz´stotliwoÊci lub zakre-
sów cz´stotliwoÊci dla poszczególnych s∏u˝b radioko-
munikacyjnych okreÊla si´ w Krajowej Tablicy Przezna-
czeƒ Cz´stotliwoÊci.

2. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, Krajowà Tablic´ Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci, reali-
zujàc polityk´ paƒstwa w zakresie gospodarki zasoba-
mi cz´stotliwoÊci, spe∏niania wymagaƒ dotyczàcych
kompatybilnoÊci elektromagnetycznej oraz telekomu-
nikacji, z uwzgl´dnieniem mi´dzynarodowych przepi-
sów radiokomunikacyjnych oraz wymagaƒ dotyczà-
cych:
1) zapewnienia warunków dla harmonijnego rozwoju

s∏u˝b radiokomunikacyjnych oraz dziedzin nauki
i techniki, wykorzystujàcych zasoby cz´stotliwoÊci,

2) wdra˝ania nowych, efektywnych technik telekomu-
nikacyjnych, 

3) bezpieczeƒstwa i obronnoÊci paƒstwa. 

3. Krajowa Tablica Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci pod-
lega aktualizacji nie rzadziej ni˝ raz na 2 lata. 

Art. 106. 1. Prezes URT, po zasi´gni´ciu opinii Rady
Telekomunikacji, ustala plany zagospodarowania cz´-
stotliwoÊci oraz zmiany tych planów:
1) na wniosek i w porozumieniu z Przewodniczàcym

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w przypadku
cz´stotliwoÊci przeznaczonych do rozpowszech-
niania lub rozprowadzania programów radiofo-
nicznych lub telewizyjnych,

2) na wniosek organu, na rzecz którego jest dokony-
wana rezerwacja cz´stotliwoÊci, przy wspó∏pracy
z tym organem,

3) w miar´ potrzeb i mo˝liwoÊci technicznych, w po-
zosta∏ych zakresach cz´stotliwoÊci.



Dziennik Ustaw Nr 73 — 4393 — Poz. 852

2. Plany zagospodarowania cz´stotliwoÊci oraz ich
zmiany uwzgl´dniajà w szczególnoÊci polityk´ paƒ-
stwa w zakresie gospodarki zasobami cz´stotliwoÊci,
radiofonii i telewizji, telekomunikacji, spe∏niania wy-
magaƒ dotyczàcych kompatybilnoÊci elektromagne-
tycznej oraz obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa,
a tak˝e za∏o˝enia polityki wydawania uprawnieƒ wy-
magajàcych rezerwacji cz´stotliwoÊci, zawarte we
wnioskach organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Plany zagospodarowania cz´stotliwoÊci oraz ich
zmiany nie mogà naruszaç wydanych pozwoleƒ lub
dokonanych rezerwacji cz´stotliwoÊci.

4. URT udziela nieodp∏atnie zainteresowanym pod-
miotom informacji o mo˝liwoÊci wykorzystania cz´sto-
tliwoÊci.

5. Prezes URT og∏asza w Biuletynie URT informa-
cj´ o przystàpieniu do opracowania planu zagospoda-
rowania okreÊlonego zakresu cz´stotliwoÊci lub do
opracowania jego zmiany. Podmioty zainteresowane
wykorzystaniem cz´stotliwoÊci mogà zg∏aszaç propo-
zycje do planu lub jego zmiany. 

Art. 107. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki wykonywania okreÊlonych s∏u˝b radiokomu-
nikacyjnych w przewidzianych dla nich zakresach cz´-
stotliwoÊci, z uwzgl´dnieniem wymagaƒ stosowanych
przy okreÊlaniu Krajowej Tablicy Przeznaczeƒ Cz´stotli-
woÊci. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wa-
runki wykorzystywania zakresów cz´stotliwoÊci prze-
znaczonych dla urzàdzeƒ u˝ywanych w przemyÊle, me-
dycynie i nauce, z uwzgl´dnieniem wymagaƒ przyjmo-
wanych przy okreÊlaniu Krajowej Tablicy Przeznaczeƒ
Cz´stotliwoÊci.

Art. 108. 1. Aparatura powinna byç konstruowana
tak, aby:
1) nie wywo∏ywa∏a w swoim Êrodowisku zak∏óceƒ

elektromagnetycznych o wartoÊciach przekraczajà-
cych odpornoÊç na te zak∏ócenia innej aparatury
lub innych systemów wyst´pujàcych w tym Êrodo-
wisku,

2) posiada∏a wymaganà odpornoÊç na zak∏ócenia
elektromagnetyczne. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci lub mini-
ster w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w zakresie swych
w∏aÊciwoÊci, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe wymagania techniczne i eksploatacyjne,
jakim powinna odpowiadaç aparatura, aby wype∏niç
wymagania okreÊlone w ust. 1, kierujàc si´ wymaga-
niami europejskich organizacji normalizacyjnych,
a w przypadku braku takich wymagaƒ — wymagania-
mi innych mi´dzynarodowych organizacji normaliza-
cyjnych, których Rzeczpospolita Polska jest cz∏on-
kiem.

3. Aparatura podlega obowiàzkowej ocenie zgod-
noÊci z wymaganiami, o których mowa w ust. 1, zwa-
nymi dalej „zasadniczymi wymaganiami dotyczàcymi
kompatybilnoÊci elektromagnetycznej”, z wy∏àczeniem
urzàdzeƒ, o których mowa w art. 91 ust. 4 pkt 1 i 3.

4. Do aparatury podlegajàcej obowiàzkowej ocenie
zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami dotyczàcymi
kompatybilnoÊci elektromagnetycznej stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 91 ust. 2 i 3, art. 92, art. 93 oraz
art. 94 ust. 1 i 2.

DZIA¸ VII

Organy regulacyjne i kontrolne

Rozdzia∏ 1

Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji

Art. 109. 1. Organem regulacyjnym w zakresie dzia-
∏alnoÊci telekomunikacyjnej i gospodarki cz´stotliwo-
Êciowej oraz kontroli spe∏niania wymagaƒ dotyczàcych
kompatybilnoÊci elektromagnetycznej jest Prezes URT.

2. Prezes URT jest centralnym organem administra-
cji rzàdowej. 

3. Prezes URT jest powo∏ywany i odwo∏ywany
przez Prezesa Rady Ministrów. 

4. Prezes URT jest powo∏ywany na okres 5 lat.

5. Na stanowisko Prezesa URT mo˝e byç powo∏any
obywatel polski, posiadajàcy wykszta∏cenie wy˝sze.

6. Prezes URT mo˝e byç odwo∏any przed up∏ywem
okresu, na który zosta∏ powo∏any, wy∏àcznie w przy-
padku: 
1) ra˝àcego naruszenia ustawy, 
2) orzeczenia o zakazie zajmowania kierowniczych

stanowisk lub pe∏nienia funkcji zwiàzanych ze
szczególnà odpowiedzialnoÊcià w organach paƒ-
stwa, 

3) pope∏nienia przest´pstwa z winy umyÊlnej Êcigane-
go z urz´du, stwierdzonego prawomocnym wyro-
kiem sàdu, 

4) choroby trwale uniemo˝liwiajàcej wykonywanie
zadaƒ, 

5) rezygnacji.

7. W przypadku odwo∏ania Prezesa URT przed up∏y-
wem kadencji Prezes Rady Ministrów powo∏uje jego
nast´pc´ na czas do koƒca kadencji. 

8. Zast´pców Prezesa URT powo∏uje i odwo∏uje
Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa URT.

9. Prezes URT jest organem egzekucyjnym w zakre-
sie administracyjnej egzekucji obowiàzków o charakte-
rze niepieni´˝nym. 

Art. 110. 1. Do zakresu dzia∏ania Prezesa URT nale-
˝y w szczególnoÊci: 
1) wykonywanie zadaƒ z zakresu regulacji dzia∏alno-

Êci telekomunikacyjnej i gospodarki cz´stotliwo-
Êciowej oraz kontroli spe∏niania wymagaƒ dotyczà-
cych kompatybilnoÊci elektromagnetycznej, prze-
widzianych ustawà i przepisami wydanymi na jej
podstawie,

2) wspó∏dzia∏anie z ministrem w∏aÊciwym do spraw
∏àcznoÊci w przygotowywaniu aktów prawnych,
w zakresie w∏aÊciwoÊci Prezesa URT,
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3) ocena funkcjonowania rynku us∏ug telekomunika-
cyjnych oraz rynku urzàdzeƒ telekomunikacyjnych,

4) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczà-
cych funkcjonowania rynku us∏ug telekomunika-
cyjnych, z w∏asnej inicjatywy lub wniesionych
przez zainteresowane podmioty, w szczególnoÊci
u˝ytkowników i operatorów, w tym podejmowanie
decyzji w tych sprawach w zakresie okreÊlonym ni-
niejszà ustawà,

5) tworzenie warunków dla rozwoju krajowych s∏u˝b
radiokomunikacyjnych przez zapewnianie Rzeczy-
pospolitej Polskiej niezb´dnych przydzia∏ów cz´-
stotliwoÊci oraz dost´pu do zasobów orbitalnych,

6) wykonywanie obowiàzków na rzecz obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa paƒstwa,

7) wspó∏praca z mi´dzynarodowymi organizacjami
telekomunikacyjnymi, a tak˝e z w∏aÊciwymi orga-
nami innych paƒstw, w zakresie w∏aÊciwoÊci Preze-
sa URT, 

8) rozstrzyganie w sprawach uprawnieƒ zawodowych
w dziedzinie telekomunikacji, okreÊlonych w prze-
pisach odr´bnych,

9) inspirowanie oraz wspieranie badaƒ naukowych.

2. Prezes URT sk∏ada Prezesowi Rady Ministrów co-
rocznie sprawozdanie ze swojej dzia∏alnoÊci za rok po-
przedni, w terminie do koƒca kwietnia.

3. Prezes URT przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw ∏àcznoÊci, w terminie okreÊlonym w ust. 2, in-
formacj´ o swojej dzia∏alnoÊci. 

Art. 111. 1. Do post´powania przed Prezesem URT
stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego, z zastrze˝eniem ust. 2—4.

2. Od decyzji Prezesa URT, o których mowa
w art. 57 ust. 1—3, art. 84 ust. 1, art. 124 ust. 2 oraz
art. 125 ust. 1, przys∏uguje odwo∏anie do Sàdu Okr´go-
wego w Warszawie — sàdu antymonopolowego, w ter-
minie 14 dni od dnia dor´czenia decyzji.

3. Post´powanie w sprawie odwo∏ania od decyzji
Prezesa URT, wymienionych w ust. 2, toczy si´ wed∏ug
przepisów Kodeksu post´powania cywilnego o post´-
powaniu w sprawach gospodarczych. 

4. Do postanowieƒ Prezesa URT, na które s∏u˝y za-
˝alenie, przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio,
z tym ˝e za˝alenie wnosi si´ w terminie 7 dni.

Art. 112. 1. Prezes URT wykonuje zadania przy po-
mocy Urz´du Regulacji Telekomunikacji, zwanego da-
lej „URT”.

2. Prezes URT prowadzi dzia∏alnoÊç finansowà na
zasadach okreÊlonych dla jednostek bud˝etowych.

3. Wydatki URT sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa
w wysokoÊci ustalonej corocznie w ustawie bud˝etowej.

4. WysokoÊç Êrodków na wynagrodzenia Prezesa
URT, wiceprezesów i pracowników URT okreÊlana jest
w relacji do wynagrodzeƒ wyp∏acanych w sektorze te-
lekomunikacyjnym, liczonych ∏àcznie z premiami i in-
nymi dodatkami.

5. Prezesowi URT, zast´pcom Prezesa URT oraz
pracownikom URT mo˝e byç przyznana premia, wyp∏a-

cana z wydzielonego rachunku Êrodka specjalnego
okreÊlonego w art. 32 ust. 1 pkt 5.

6. Prezes URT okreÊla w regulaminie, zatwierdza-
nym przez Prezesa Rady Ministrów, szczegó∏owy tryb
przyznawania, okreÊlania wysokoÊci oraz wyp∏aty pra-
cownikom URT premii, o której mowa w ust. 5,
z uwzgl´dnieniem zastrze˝enia, o którym mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 5, przyjmujàc jako zasad´, ̋ e przyzna-
nie i wysokoÊç premii powinny byç powiàzane z indywi-
dualnà ocenà osoby premiowanej, uwzgl´dniajàcà za-
kres i jakoÊç wykonywania powierzonych obowiàzków,
a tak˝e stopieƒ zaanga˝owania w ich realizacj´.

7. Prezes Rady Ministrów przyznaje Prezesowi URT
oraz zast´pcom Prezesa URT premi´, o której mowa
w ust. 5, a tak˝e ustala jej wysokoÊç, z uwzgl´dnieniem
zastrze˝enia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 5.

8. Prezes Rady Ministrów okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, zasady wynagradzania osób wymienionych
w ust. 4, z uwzgl´dnieniem sposobu ustalania wysokoÊci
Êrodków na wynagrodzenia tych osób oraz zasad kszta∏-
towania wynagrodzeƒ dla pracowników s∏u˝by cywilnej.

9. Prezes Rady Ministrów nadaje, w drodze rozpo-
rzàdzenia, statut URT, okreÊlajàc jego komórki i jed-
nostki organizacyjne, w tym jednostk´ powo∏anà do
koordynacji rezerwacji cz´stotliwoÊci w zakresach cz´-
stotliwoÊci przeznaczonych dla u˝ytkowników, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1—4, w szczególnoÊci
w zakresach cz´stotliwoÊci przez nich zwalnianych lub
dla nich nowo udost´pnianych albo wspó∏wykorzysty-
wanych z innymi u˝ytkownikami.

Art. 113. 1. W sk∏ad URT wchodzà oddzia∏y okr´go-
we URT.

2. Statut URT okreÊla siedziby oddzia∏ów okr´go-
wych URT, ich w∏aÊciwoÊç rzeczowà oraz miejscowà,
z uwzgl´dnieniem zasadniczego podzia∏u terytorialne-
go paƒstwa.

3. Oddzia∏em okr´gowym URT kieruje dyrektor od-
dzia∏u okr´gowego URT.

4. Dyrektorów oddzia∏ów okr´gowych URT powo-
∏uje i odwo∏uje Prezes URT.

Art. 114. 1. Przy Prezesie URT dzia∏a Rada Teleko-
munikacji jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa
URT w sprawach dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej, go-
spodarki cz´stotliwoÊciowej oraz spe∏niania wymagaƒ
dotyczàcych kompatybilnoÊci elektromagnetycznej. 

2. Rada Telekomunikacji wyra˝a opinie w sprawach
wniesionych przez Prezesa URT. Rada mo˝e tak˝e
z w∏asnej inicjatywy przedstawiaç opinie w sprawach
nale˝àcych do zadaƒ Prezesa URT, z wy∏àczeniem
spraw dotyczàcych wykonywania przez Prezesa URT
obowiàzków na rzecz bezpieczeƒstwa paƒstwa.

3. Prezes URT zasi´ga opinii Rady Telekomunikacji
w sprawach zwiàzanych z:
1) zapewnianiem dost´pu do us∏ug powszechnych,
2) jakoÊcià Êwiadczenia us∏ug powszechnych,
3) okreÊlaniem zasad ∏àczenia sieci telekomunikacyj-

nych oraz zwiàzanej z tym wspó∏pracy operatorów.
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4. W sk∏ad Rady Telekomunikacji wchodzi 15 osób.
Cz∏onków Rady Telekomunikacji powo∏uje i odwo∏uje
Prezes Rady Ministrów.

5. Prezes Rady Ministrów powo∏uje w sk∏ad Rady
Telekomunikacji:
1) po jednym przedstawicielu ministra w∏aÊciwego do

spraw ∏àcznoÊci, Ministra Obrony Narodowej, mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, Prze-
wodniczàcego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa oraz Prezesa Urz´-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zg∏oszo-
nym przez te organy,

2) osoby wyró˝niajàce si´ wiedzà i doÊwiadczeniem
w sprawach b´dàcych przedmiotem dzia∏alnoÊci
Rady, w tym zg∏oszone przez organizacje Êrodowi-
skowe, placówki naukowe, jednostki badawcze,
a tak˝e organizacje reprezentujàce operatorów,
u˝ytkowników, podmioty udost´pniajàce us∏ugi te-
lekomunikacyjne, producentów lub dostawców
urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz podmioty
zwiàzane z budownictwem telekomunikacyjnym.

6. Przewodniczàcego Rady Telekomunikacji powo-
∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów spoÊród cz∏on-
ków Rady Telekomunikacji. 

7. Kadencja Rady Telekomunikacji up∏ywa z up∏y-
wem kadencji Prezesa URT. 

Art. 115. 1. Organizacj´ i tryb pracy Rady Telekomu-
nikacji okreÊla regulamin pracy uchwalony przez Rad´.

2. Obs∏ug´ Rady Telekomunikacji zapewnia Prezes
URT.

3. Za udzia∏ w posiedzeniach Rady Telekomunikacji
jej cz∏onkowie otrzymujà wynagrodzenie, a tak˝e zwrot
kosztów wed∏ug zasad obowiàzujàcych przy ustalaniu
nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u po-
dró˝y s∏u˝bowej.

4. Pracodawca jest obowiàzany zwalniaç pracowni-
ka od pracy do wykonywania zadaƒ cz∏onka Rady Tele-
komunikacji. 

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia za udzia∏ w posie-
dzeniach Rady Telekomunikacji, nie ni˝szà ni˝ 150%
przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego w sektorze
przedsi´biorstw z grudnia poprzedniego roku, og∏o-
szonego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycz-
nego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”.

Art. 116. 1. Prezes URT wydaje Biuletyn URT.

2. W Biuletynie URT zamieszcza si´ wymagane usta-
wà informacje i rozstrzygni´cia Prezesa URT, zalecenia
dotyczàce stosowania norm lub wymagaƒ technicz-
nych, roczne raporty o jakoÊci Êwiadczenia us∏ug po-
wszechnych przez operatorów, informacj´ o sposobach
kalkulacji kosztów stosowanych przez operatorów
o znaczàcej pozycji rynkowej w zakresie Êwiadczenia
us∏ug za pomocà publicznych sieci telefonicznych lub
w zakresie Êwiadczenia us∏ugi dzier˝awy ∏àczy teleko-
munikacyjnych, wykazy udzielonych zezwoleƒ, informa-
cje i og∏oszenia dotyczàce wykorzystania cz´stotliwoÊci

i kompatybilnoÊci elektromagnetycznej oraz inne infor-
macje — w zakresie ustalonym przez Prezesa URT.

Rozdzia∏ 2

Kontrola i post´powanie pokontrolne

Art. 117. Prezes URT jest uprawniony do kontroli
przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowieƒ
z zakresu telekomunikacji, gospodarki zasobami cz´-
stotliwoÊci lub spe∏niania wymagaƒ dotyczàcych kom-
patybilnoÊci elektromagnetycznej.

Art. 118. 1. Pracownikom URT przys∏uguje, po oka-
zaniu legitymacji s∏u˝bowej i pisemnego upowa˝nie-
nia, prawo: 
1) dost´pu do materia∏ów, dokumentów oraz innych

danych niezb´dnych do przeprowadzenia kontroli,
a tak˝e sporzàdzania ich kopii, 

2) wst´pu do wszystkich obiektów i nieruchomoÊci
oraz pomieszczeƒ kontrolowanej jednostki, 

3) przeprowadzania ogl´dzin sieci telekomunikacyj-
nych lub urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, 

4) zabezpieczenia przed dalszym u˝ywaniem lub przy-
j´cia do depozytu urzàdzeƒ radiowych u˝ywanych
bez wymaganego pozwolenia lub obs∏ugiwanych
przez nieuprawnionà osob´,

5) czasowego zaj´cia aparatury w trybie, o którym
mowa w art. 121, w celu przeprowadzenia badaƒ
prowadzàcych do ustalenia przyczyn zak∏óceƒ,

6) wykonywania czynnoÊci kontrolno-pomiarowych,
badaƒ sieci telekomunikacyjnych lub urzàdzeƒ te-
lekomunikacyjnych oraz kontroli jakoÊci Êwiadczo-
nych us∏ug telekomunikacyjnych.

2. Kierownicy kontrolowanych jednostek sà obo-
wiàzani udzielaç pracownikom URT, o których mowa
w ust. 1, wszelkich potrzebnych informacji oraz zapew-
niç im:
1) warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli,
2) dost´p do materia∏ów, dokumentów, danych urzà-

dzeƒ, aparatury i sieci, o których mowa w ust. 1, 
3) dost´p do obiektów, nieruchomoÊci i pomieszczeƒ,

o których mowa w ust. 1,
4) nieodp∏atne udost´pnienie sieci telekomunikacyjnych

lub urzàdzeƒ telekomunikacyjnych podlegajàcych
kontroli, dla przeprowadzenia badaƒ sieci telekomu-
nikacyjnych lub urzàdzeƒ telekomunikacyjnych.

3. Do kontrolowanych osób fizycznych stosuje si´
odpowiednio przepisy ust. 2 pkt 1 i 2.

4. Prezes URT mo˝e ˝àdaç przed∏o˝enia materia-
∏ów, dokumentów lub danych, o których mowa w ust. 1
pkt 1, a tak˝e prowadziç kontrol´ we wspó∏pracy z in-
nymi paƒstwowymi organami kontrolnymi.

5. CzynnoÊci kontrolne mogà byç przeprowadzone
w sposób zdalny. Wyniki pomiarów wykonanych zdal-
nie powinny zawieraç dane umo˝liwiajàce identyfika-
cj´ urzàdzeƒ kontrolnych. Do kontroli wykonanej zdal-
nie przepisu ust. 7 nie stosuje si´.

6. Organ przeprowadzajàcy kontrol´ jest obowiàza-
ny sporzàdziç protokó∏ kontroli, podpisany przez pra-
cownika przeprowadzajàcego kontrol´.
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7. Protokó∏, o którym mowa w ust. 6, podpisuje tak-
˝e kierownik kontrolowanej jednostki lub osoba przez
niego upowa˝niona albo kontrolowana osoba fizyczna. 

8. Do czynnoÊci kontrolnych oraz badaƒ, o których
mowa w ust. 1—5, stosuje si´ przepisy o ochronie in-
formacji niejawnych oraz o tajemnicy telekomunika-
cyjnej. 

Art. 119. W przypadku stwierdzenia naruszenia
przepisów, decyzji lub postanowieƒ z zakresu teleko-
munikacji, gospodarki zasobami cz´stotliwoÊci lub
spe∏niania wymagaƒ dotyczàcych kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej, Prezes URT wydaje decyzj´ okre-
Êlajàcà zakres naruszeƒ oraz termin usuni´cia niepra-
wid∏owoÊci.

Art. 120. 1. W przypadku stwierdzenia u˝ywania
urzàdzenia radiowego bez wymaganego pozwolenia
lub obs∏ugiwania tego urzàdzenia przez osob´ nie-
uprawnionà, Prezes URT wydaje u˝ytkownikowi urzà-
dzenia decyzj´ nakazujàcà wstrzymanie u˝ywania lub
zaprzestanie obs∏ugiwania urzàdzenia radiowego
przez osob´ nieuprawnionà. Decyzja podlega natych-
miastowemu wykonaniu.

2. Decyzja, wydana na podstawie ust. 1, mo˝e za-
wieraç postanowienie o zabezpieczeniu urzàdzenia ra-
diowego przed dalszym u˝ywaniem lub obs∏ugà albo
o przej´ciu urzàdzenia do depozytu. 

3. Prezes URT uchyla postanowienie o zabezpiecze-
niu urzàdzenia radiowego w zwiàzku z:
1) brakiem pozwolenia — z dniem wydania u˝ytkow-

nikowi pozwolenia, chyba ˝e sàd orzek∏ przepadek
urzàdzenia,

2) jego obs∏ugà przez osob´ nieuprawnionà — nie-
zw∏ocznie po udokumentowaniu, ˝e osoba obs∏u-
gujàca urzàdzenie radiowe posiada wymagane
Êwiadectwo operatora urzàdzeƒ radiowych.

4. Urzàdzenie radiowe przyj´te do depozytu
w zwiàzku z:
1) brakiem pozwolenia — jest zwracane u˝ytkowniko-

wi po wydaniu mu pozwolenia, chyba ̋ e sàd orzek∏
przepadek urzàdzenia,

2) jego obs∏ugà przez osob´ nieuprawnionà — jest
zwracane u˝ytkownikowi niezw∏ocznie po udoku-
mentowaniu, ˝e osoba obs∏ugujàca urzàdzenie ra-
diowe posiada wymagane Êwiadectwo operatora
urzàdzeƒ radiowych.

Art. 121. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e aparatu-
ra wytwarzajàca pole elektromagnetyczne powoduje
zak∏ócenie pracy innej aparatury, spe∏niajàcej wyma-
gania dotyczàce kompatybilnoÊci elektromagnetycz-
nej, Prezes URT mo˝e w decyzji, o której mowa
w art. 119, nakazaç:
1) czasowe wstrzymanie u˝ywania aparatury wywo∏u-

jàcej zak∏ócenia, 
2) zmian´ sposobu u˝ywania aparatury,
3) zastosowanie Êrodków technicznych prowadzà-

cych do eliminacji zak∏ócenia, na koszt podmiotu,
któremu wydano decyzj´

— a tak˝e postanowiç o czasowym zaj´ciu aparatury,
w celu przeprowadzenia badaƒ niezb´dnych do usta-

lenia przyczyn zak∏óceƒ. Decyzja podlega natychmia-
stowemu wykonaniu.

2. Prezes URT mo˝e uzale˝niç wydanie zaj´tej apa-
ratury od zgody jej u˝ytkownika na usuni´cie, na koszt
u˝ytkownika, przyczyn zak∏óceƒ.

3. Badania zaj´tej aparatury URT przeprowadza
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia jej zaj´cia.

Art. 122. 1. Przepisów art. 118—121 nie stosuje si´
do komórek organizacyjnych i jednostek organizacyj-
nych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1—6, wykonu-
jàcych zadania okreÊlone w tych przepisach we w∏a-
snym zakresie. 

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe sposoby post´powania
w przypadku stwierdzenia, ˝e aparatura wytwarzajàca
pole elektromagnetyczne, u˝ywana przez komórki or-
ganizacyjne i jednostki organizacyjne, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 1—6, powoduje zak∏ócenie pracy in-
nej aparatury, spe∏niajàcej wymagania dotyczàce kom-
patybilnoÊci elektromagnetycznej, uwzgl´dniajàc cha-
rakter zadaƒ realizowanych przez te jednostki oraz
s∏uszny interes u˝ytkownika aparatury, której praca
jest zak∏ócana.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci w porozu-
mieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe sposoby realizacji prze-
pisów  art. 118—121 wobec jednostek organizacyj-
nych S∏u˝by Wi´ziennej, uwzgl´dniajàc charakter za-
daƒ realizowanych przez te jednostki oraz s∏uszny in-
teres u˝ytkownika aparatury, której praca jest zak∏óca-
na.

DZIA¸ VIII 

Przepisy karne, zmiany w przepisach obowià-
zujàcych, przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Rozdzia∏ 1

Przepisy karne i kary pieni´˝ne

Art. 123. 1. Kto bez wymaganego pozwolenia u˝y-
wa urzàdzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-od-
biorcze

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do  lat 2.

2. Sàd mo˝e orzec przepadek urzàdzeƒ przeznaczo-
nych lub s∏u˝àcych do pope∏nienia czynu okreÊlonego
w ust. 1, chocia˝by nie stanowi∏y one w∏asnoÊci spraw-
cy.

3. Sàd orzeka przepadek urzàdzeƒ lub przedmiotów
przeznaczonych lub s∏u˝àcych do pope∏nienia czynu
okreÊlonego w ust.1, chocia˝by nie stanowi∏y one w∏a-
snoÊci sprawcy, je˝eli ich u˝ycie zagra˝a ̋ yciu lub zdro-
wiu cz∏owieka. Przepis art. 195 Kodeksu karnego wyko-
nawczego stosuje si´ niezale˝nie od wartoÊci przed-
miotów, których przepadek orzeczono.

Art. 124. 1. Karze pieni´˝nej podlega podmiot, któ-
ry:
1) nie wykonuje decyzji Prezesa URT w sprawie pro-

wadzenia dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej bez wy-
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maganego zezwolenia albo bez wymaganego zg∏o-
szenia, albo z naruszeniem przepisu art. 16,

2) nie zg∏asza Prezesowi URT zmian stanu faktyczne-
go i prawnego obj´tego zg∏oszeniem,

3) nie przekazuje Prezesowi URT wymaganej informa-
cji o przychodach ze Êwiadczenia us∏ug telekomu-
nikacyjnych albo informacji lub dokumentów nie-
zb´dnych do ustalenia wielkoÊci sprzeda˝y po-
szczególnych us∏ug telekomunikacyjnych oraz
udzia∏u w rynku, albo dostarcza informacje niew∏a-
Êciwe,

4) prowadzi kalkulacj´ kosztów niezgodnie z przepisa-
mi ustawy,

5) nie przedk∏ada wymaganego sprawozdania z dzia-
∏alnoÊci telekomunikacyjnej albo wymaganej infor-
macji o zakresie tej dzia∏alnoÊci, 

6) nie wykonuje obowiàzków na∏o˝onych decyzjà wy-
danà na podstawie art. 54 ust. 5 albo okreÊlonych
w art. 56 ust. 3,

7) nie przedk∏ada w trybie i zakresie okreÊlonym
w ustawie wzorów umów o Êwiadczenie us∏ug po-
wszechnych lub ich zmian, projektu cennika us∏ug
telekomunikacyjnych lub jego zmian albo projektu
regulaminu wykonywania us∏ug telekomunikacyj-
nych lub jego zmian,

8) pomimo posiadania technicznych mo˝liwoÊci unie-
mo˝liwia abonentom korzystanie z uprawnieƒ
okreÊlonych w art. 43 oraz art. 71, 

9) nie wype∏nia wymagaƒ dotyczàcych udogodnieƒ
dla osób niepe∏nosprawnych korzystajàcych
z us∏ug powszechnych, 

10) zaprzestaje Êwiadczenia us∏ug powszechnych
przed przej´ciem ich Êwiadczenia przez innego
operatora,

11) nie wype∏nia obowiàzków lub zadaƒ na rzecz
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpie-
czeƒstwa i porzàdku publicznego, w zakresie i na
warunkach okreÊlonych w ustawie lub decyzjach
wydanych na jej podstawie, 

12) nie wype∏nia obowiàzków lub wymagaƒ dotyczà-
cych ∏àczenia sieci telekomunikacyjnych, 

13) nie wype∏nia obowiàzków dotyczàcych ofert okre-
Êlajàcych ramowe warunki umów o po∏àczeniu sie-
ci lub o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych, 

14) rozwiàzuje umow´ o po∏àczeniu sieci niezgodnie
z przepisami ustawy,

15) wprowadza do obrotu handlowego urzàdzenia te-
lekomunikacyjne podlegajàce obowiàzkowej oce-
nie zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami, nie
posiadajàce wymaganego dokumentu lub znaku
potwierdzajàcego spe∏nianie zasadniczych wyma-
gaƒ albo oznakowane w sposób niew∏aÊciwy lub
fa∏szywie, 

16) wprowadza do obrotu handlowego aparatur´ nie
spe∏niajàcà wymagaƒ dotyczàcych kompatybilno-
Êci elektromagnetycznej,

17) nie stosuje warunków po∏àczenia sieci telekomuni-
kacyjnych oraz rozliczeƒ z tytu∏u wzajemnego ko-
rzystania z sieci telekomunikacyjnych, okreÊlonych
w decyzji wydanej na podstawie art. 84 ust. 1. 

2. Niezale˝nie od kary pieni´˝nej, o której mowa
w ust. 1, Prezes URT mo˝e na∏o˝yç na kierownika pod-
miotu gospodarczego kar´ pieni´˝nà w kwocie do
300% jego miesi´cznego wynagrodzenia, naliczanego
dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,
w przypadkach okreÊlonych w ust. 1 pkt 2—7 i 17. 

3. Wymierzenie kary pieni´˝nej nie wy∏àcza mo˝li-
woÊci zastosowania przepisów art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2
oraz ust. 3. 

4. Kary pieni´˝ne podlegajà Êciàgni´ciu w trybie
przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji w zakresie egzekucji obowiàzków o charakterze
pieni´˝nym.

Art. 125. 1. Kar´ pieni´˝nà, o której mowa w art. 124
ust. 1, nak∏ada Prezes URT, w drodze decyzji, w wyso-
koÊci do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiàgni´-
tego w poprzednim roku kalendarzowym. Decyzji o na-
∏o˝eniu kary pieni´˝nej nie mo˝na nadaç klauzuli na-
tychmiastowej wykonalnoÊci.

2. Ustalajàc wysokoÊç kary pieni´˝nej, Prezes URT
uwzgl´dnia stopieƒ szkodliwoÊci czynu, stopieƒ zawi-
nienia, dotychczasowà dzia∏alnoÊç podmiotu oraz jego
mo˝liwoÊci finansowe. 

3. Podmiot jest obowiàzany do dostarczenia Preze-
sowi URT, na jego ˝àdanie, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania ˝àdania, danych niezb´dnych do okreÊle-
nia podstawy wymiaru kary pieni´˝nej. W przypadku
niedostarczenia danych lub gdy dostarczone dane
uniemo˝liwiajà ustalenie podstawy wymiaru kary, Pre-
zes URT mo˝e ustaliç podstaw´ wymiaru kary pieni´˝-
nej w sposób szacunkowy, nie mniejszà jednak ni˝:
1) wysokoÊç wynagrodzenia okreÊlonego w art. 115

ust. 5 — w przypadku kary, o której mowa w art. 124
ust. 2,

2) równowartoÊç 100 tysi´cy EURO — w pozosta∏ych
przypadkach.

4. W przypadku gdy okres dzia∏ania podmiotu jest
krótszy ni˝ rok kalendarzowy, za podstaw´ wymiaru ka-
ry przyjmuje si´ równowartoÊç 100 tysi´cy EURO.

5. Kara pieni´˝na stanowi dochód bud˝etu paƒ-
stwa. 

6. RównowartoÊç kwot wyra˝onych w EURO, o któ-
rej mowa w ust. 3 i 4, przelicza si´ na z∏ote wed∏ug Êred-
niego kursu og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski
dla EURO w dniu wydania decyzji o na∏o˝eniu kary.

Rozdzia∏ 2
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych 

Art. 126. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27,
poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234,
z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5,
poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20,
poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41,
poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r.
Nr 14,  poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55,
poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22,
poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53,
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z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350
i Nr 149,  poz. 703, z 1997r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr
139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r.
Nr 52, poz. 532 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48,
poz. 552 i 554 i Nr 55, poz. 665) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:
1) w art. 4791 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nale˝àce do w∏aÊciwoÊci sàdów na podstawie
przepisów o przeciwdzia∏aniu praktykom mo-
nopolistycznym oraz prawa energetycznego
i prawa telekomunikacyjnego.”;

2) w cz´Êci pierwszej, ksi´dze pierwszej, tytule VII,
dziale IVa, tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:
„Rozdzia∏ 2. Post´powanie w sprawach z zakresu
przeciwdzia∏ania praktykom monopolistycznym
oraz w sprawach z zakresu regulacji energetyki i te-
lekomunikacji”;

3) w art. 47928 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Od decyzji Prezesa Urz´du Ochrony Konku-

rencji i Konsumentów lub delegatur tego
Urz´du, decyzji Prezesa Urz´du Regulacji
Energetyki lub oddzia∏ów terenowych tego
Urz´du oraz od decyzji Prezesa Urz´du Regu-
lacji Telekomunikacji w zakresie okreÊlonym
ustawà z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo tele-
komunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852), zwa-
nych w przepisach niniejszego rozdzia∏u
«Prezesem», mo˝na wnieÊç do Sàdu Okr´go-
wego w Warszawie — sàdu antymonopolo-
wego odwo∏anie w terminie dwutygodnio-
wym od dnia dor´czenia decyzji.”;

4) w art. 47931 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W sprawach z zakresu przeciwdzia∏ania prak-

tykom monopolistycznym oraz w sprawach
z zakresu regulacji energetyki i telekomunika-
cji stronami sà tak˝e Prezes i zainteresowany.”

Art. 127. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks
wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24,
poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35
i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14,
poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193,
z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324,  z 1989 r. Nr 34,
poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422
i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95,
poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85,
poz. 539,  Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106,
poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133,
poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r.
Nr 22, poz. 271) art. 63 otrzymuje brzmienie:
„Art. 63. § 1. Kto bez wymaganego zezwolenia teleko-

munikacyjnego prowadzi dzia∏alnoÊç te-
lekomunikacyjnà,

podlega karze aresztu, ograniczenia
wolnoÊci lub grzywny.

§ 2. Kto prowadzi dzia∏alnoÊç telekomunika-
cyjnà bez wymaganego zg∏oszenia lub

niezgodnà ze zg∏oszeniem lub obj´tà
sprzeciwem Prezesa Urz´du Regulacji
Telekomunikacji,

podlega karze grzywny.
§ 3. Kto u˝ywa lub wprowadza do obrotu

osprz´t lub urzàdzenia telekomunikacyj-
ne podlegajàce obowiàzkowej ocenie
zgodnoÊci z zasadniczymi wymagania-
mi, nie posiadajàce wymaganego znaku
potwierdzajàcego spe∏nianie przez urzà-
dzenie zasadniczych wymagaƒ,

podlega karze grzywny.
§ 4. Kto u˝ywa lub wprowadza do obrotu

handlowego urzàdzenia elektryczne lub
elektroniczne, kable lub osprz´t nie spe∏-
niajàce wymagaƒ dotyczàcych kompaty-
bilnoÊci elektromagnetycznej,

podlega karze grzywny.”

Art. 128. W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o ce-
nach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11,
poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 62, poz. 718) w art. 25 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:
„1) op∏at za najem lokali, op∏at taryfowych za us∏ugi

pocztowe, op∏at za us∏ugi telekomunikacyjne oraz
innych op∏at ustalanych na podstawie odr´bnych
ustaw,”.

Art.129. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422
i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r.
Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163
i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88,
poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 110,
poz. 1255) po art. 20b dodaje si´ art. 20c w brzmieniu:
„Art. 20c. 1. Dane identyfikujàce abonenta sieci tele-

komunikacyjnej lub zakoƒczenia sieci,
mi´dzy którymi wykonano po∏àczenie,
oraz dane dotyczàce uzyskania lub próby
uzyskania po∏àczenia mi´dzy okreÊlony-
mi zakoƒczeniami sieci, a tak˝e okolicz-
noÊci i rodzaj wykonywanego po∏àcze-
nia, mogà byç ujawnione Policji oraz
przetwarzane przez Policj´ — wy∏àcznie
w celu zapobiegania lub wykrywania
przest´pstw.

2. Ujawnienie danych, o których mowa
w ust. 1, nast´puje na:
1) pisemny wniosek Komendanta G∏ów-

nego Policji lub komendanta woje-
wódzkiego Policji,

2) ustne ˝àdanie policjanta posiadajàce-
go pisemne upowa˝nienie osób,
o których mowa w pkt 1.

3. O ujawnieniu danych w przypadkach,
o których mowa w ust. 2 pkt 2, operator
sieci telekomunikacyjnej informuje w∏a-
Êciwego miejscowo komendanta woje-
wódzkiego Policji.
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4. Operatorzy sieci telekomunikacyjnych sà
obowiàzani udost´pniç dane, o których
mowa w ust. 1, policjantom wskazanym
we wniosku organu Policji.

5. Ujawnienie danych, o których mowa
w ust. 1, mo˝e nastàpiç za pomocà sieci
telekomunikacyjnej.

6. Materia∏y uzyskane w wyniku czynnoÊci
podj´tych na podstawie ust. 2, które za-
wierajà informacje majàce znaczenie dla
post´powania karnego, Policja przekazu-
je w∏aÊciwemu miejscowo i rzeczowo
prokuratorowi.

7. Materia∏y uzyskane w wyniku czynnoÊci
podj´tych na podstawie ust. 2, które nie
zawierajà informacji majàcych znaczenie
dla post´powania karnego, podlegajà
niezw∏ocznemu komisyjnemu i protoko-
larnemu zniszczeniu.”

Art. 130. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urz´-
dzie Ochrony Paƒstwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526,
Nr 53, poz. 548 i Nr 110, poz. 1255) w art. 10:
1) dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:

„1a. Obowiàzek uzyskiwania zgody Prokuratora
Generalnego nie dotyczy:
1) uzyskania informacji w postaci danych

identyfikacyjnych abonenta oraz danych
dotyczàcych faktu, okolicznoÊci i rodzaju
po∏àczenia, prób uzyskania po∏àczenia mi´-
dzy okreÊlonymi zakoƒczeniami sieci tele-
komunikacyjnej,

2) identyfikacji zakoƒczeƒ sieci, pomi´dzy któ-
rymi wykonano po∏àczenie.

1b. Na pisemny wniosek Szefa Urz´du Ochrony
Paƒstwa lub kierownika jednostki organizacyj-
nej Urz´du Ochrony Paƒstwa operator udo-
st´pnia informacje, o których mowa w ust. 1a.

1c. Udost´pnianie informacji i danych, o których
mowa w ust. 1a, mo˝e nast´powaç za pomocà
sieci telekomunikacyjnej.”;

2) w ust. 6 wyrazy „w ust. 1” zast´puje si´ wyrazami
„w ust. 1, 1a i 2”;

3) w ust. 7 wyrazy „w ust. 1 i 2” zast´puje si´ wyraza-
mi „w ust. 1, 1a i 2”.

Art. 131. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r.
o ∏àcznoÊci (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88,
poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137,
poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984,
z 1999 r. Nr 47, poz. 461 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustawa reguluje zasady dzia∏alnoÊci w dziedzi-
nie poczty.”;

2) w art. 2: 
a) w ust. 1 skreÊla si´ pkt 8—25,
b) w ust. 1 dodaje si´ pkt 26 w brzmieniu:

„26) Paƒstwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej
i Pocztowej — rozumie si´ przez to Prezesa
Urz´du Regulacji Telekomunikacji.”,

c) skreÊla si´ ust. 2 i oznaczenie ust. 1; 

3) u˝yte w art. 3 w ust. 2 i 7, w art. 4 w ust. 2, w art. 6,
w art. 29 w ust. 1, w art. 43 w ust. 4, w art. 52,
w art. 54 w ust. 5, w art. 71 w ust. 5, w art. 79 w ró˝-
nych przypadkach wyrazy „Minister ¸àcznoÊci” za-
st´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci”;

4) w art. 4:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) komórki organizacyjne i jednostki organiza-
cyjne nadzorowane lub podporzàdkowane
Ministrowi Obrony Narodowej oraz jednost-
ki organizacyjne nadzorowane lub podleg∏e
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trz-
nych oraz jednostki organizacyjne Urz´du
Ochrony Paƒstwa — w zakresie w∏asnych
potrzeb zaspokajanych za pomocà w∏asnych
sieci telekomunikacyjnych,”

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw ∏àcznoÊci, mogà, w zakresie swych
w∏aÊciwoÊci, okreÊliç, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe warunki prowadzenia dzia-
∏alnoÊci w dziedzinie telekomunikacji przez
jednostki nadzorowane lub podleg∏e przez
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych, w zakresie, o którym mowa w ust. 1
pkt 2 i 4, uwzgl´dniajàc zakres zadaƒ wyko-
nywanych przez te jednostki.”;

5) skreÊla si´ art. 4;
6) w art. 6 skreÊla si´ wyrazy „lub telekomunikacyj-

nà”;
7) skreÊla si´ art. 7—28;
8) w art. 29:

a) w ust. 1 wyrazy „Organy ministra w∏aÊciwego do
spraw ∏àcznoÊci wykonujà kontrol´ urzàdzeƒ
i sieci telekomunikacyjnych” zast´puje si´ wyra-
zami „Organy powo∏ane do kontroli wykonujà
kontrol´”,

b) w ust. 1 skreÊla si´ pkt 2—5,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W razie stwierdzenia, ˝e naruszono obowià-
zujàce przepisy w dziedzinie poczty, organ
przeprowadzajàcy kontrol´ wydaje decyzj´,
w której okreÊla zakres naruszeƒ i termin
usuni´cia nieprawid∏owoÊci.”,

d) skreÊla si´ ust. 7;
9) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. 1. Organami powo∏anymi do kontroli,
o której mowa w art. 29, sà:
1) Prezes Urz´du Regulacji Telekomuni-

kacji, w zakresie kontroli przewodo-
wych sieci i urzàdzeƒ telekomunika-
cyjnych, a tak˝e w dziedzinie poczty,

2) Paƒstwowa Agencja Radiokomuni-
kacyjna, b´dàca organem ministra
w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci, po-
wo∏anym w szczególnoÊci do kontro-
li sieci, linii i urzàdzeƒ radiokomuni-
kacyjnych oraz kontroli wykorzysta-
nia cz´stotliwoÊci.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
mo˝e zleciç PAR wykonanie innych
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czynnoÊci i zadaƒ z zakresu administra-
cji paƒstwowej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
sprawuje nadzór nad PAR.”; 

10) w art. 30: 
a) w ust. 1 skreÊla si´ pkt 2, 
b) skreÊla si´ ust. 2 i 3;

11) skreÊla si´ art. 31 i 32;
12) skreÊla si´ art. 33;
13) skreÊla si´ art. 34 i 35;
14) skreÊla si´ art. 36—41;
15) u˝yte w art. 44 w ust. 3, 4 i 5, w art. 47 w ust. 3, w art.

48, w art. 56 w ust. 2, w art. 60 w ust. 1 i w art. 70
w ró˝nych przypadkach wyrazy „Minister ¸àczno-
Êci” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przy-
padkach wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw
∏àcznoÊci”;

16) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:
„OdpowiedzialnoÊç podmiotów Êwiadczàcych
us∏ugi pocztowe za ich niewykonanie lub nienale-
˝yte wykonanie”;

17) w art. 57:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „lub telekomunikacyj-

nà”,
b) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „lub telekomunikacyj-

nà”,
c) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „lub telekomunikacyj-

nà”;
18) w art. 58 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „lub telekomu-

nikacyjnà”;
19) w art. 59 skreÊla si´ wyrazy „lub telekomunikacyj-

nà”;
20) skreÊla si´ art. 68;
21) w art. 70:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „lub telekomunikacyj-
nej”,

b) w ust. 5 skreÊla si´ wyrazy „lub telekomunikacyj-
nej”;

22) w art. 71 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W odniesieniu do us∏ug pocztowych o charak-

terze powszechnym minister w∏aÊciwy do
spraw ∏àcznoÊci okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki, jakim powinna odpowiadaç rekla-
macja, oraz szczegó∏owy tryb post´powania
reklamacyjnego.”;

23) art. 72 otrzymuje brzmienie:
„Art. 72. Spory pomi´dzy Pocztà Polskà a osobami

korzystajàcymi z us∏ug pocztowych o cha-
rakterze powszechnym rozstrzygajà sàdy
powszechne.”;

24) skreÊla si´ rozdzia∏ 5 „Og∏aszanie zarzàdzeƒ”;
25) skreÊla si´ rozdzia∏ 5a „Przepisy karne”;
26) skreÊla si´ art. 76;
27) skreÊla si´ art. 78;
28) skreÊla si´ art. 80—85;
29) skreÊla si´ art. 88—93.

Art. 132. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o ra-
diofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1995 r.

Nr 66, poz. 335, Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770,
z 1999 r. Nr 90, poz. 999 oraz z 2000 r. Nr 29, poz. 356
i 358) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 26: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Przewodniczàcy Krajowej Rady w porozu-

mieniu z Prezesem Urz´du Regulacji Teleko-
munikacji dokonuje, w drodze decyzji, rezer-
wacji cz´stotliwoÊci niezb´dnych do wyko-
nywania ustawowych zadaƒ przez spó∏ki
oraz okreÊla warunki wykorzystania tych cz´-
stotliwoÊci. Do dokonywania, wprowadzania
zmian lub cofania rezerwacji cz´stotliwoÊci,
w zakresie okreÊlonym w art. 37 ust. 1 pkt 3,
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 22 i 23
ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo tele-
komunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852).”, 

b) w ust. 6 wyrazy „Minister ¸àcznoÊci” zast´puje
si´ wyrazami „Prezes Urz´du Regulacji Teleko-
munikacji”,

c) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:
„8. Do rezerwacji cz´stotliwoÊci przeznaczonych

do rozpowszechniania lub rozprowadzania
programów w sposób cyfrowy, drogà roz-
siewczà naziemnà lub rozsiewczà satelitar-
nà, stosuje si´ art. 22 ust. 4 i art. 23 ust. 1
pkt 5 ustawy — Prawo telekomunikacyjne.”;

2) w art. 34 w ust. 1 wyrazy „Ministrem ̧ àcznoÊci” za-
st´puje si´ wyrazami „Prezesem Urz´du Regulacji
Telekomunikacji”;

3) w art. 37: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Koncesja, w zakresie okreÊlonym w ust. 1
pkt 3, jest udzielana w porozumieniu z Preze-
sem Urz´du Regulacji Telekomunikacji.”, 

b) dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Je˝eli do rozpowszechniania programów

radiofonicznych lub telewizyjnych jest wy-
magana rezerwacja cz´stotliwoÊci, dokonu-
je si´ jej wraz z koncesjà. Do dokonywania,
wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji
cz´stotliwoÊci stosuje si´ przepisy art. 22
i 23 ustawy — Prawo telekomunikacyjne.”,

c) w ust. 4 wyrazy „Ministra ¸àcznoÊci” zast´puje
si´ wyrazami „Prezesa Urz´du Regulacji Teleko-
munikacji”;

4) w art. 44 w ust. 3 w pkt 4 po wyrazach „nadawczych
i” dodaje si´ wyraz „eksploatacji”. 

Art. 133. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 50, poz. 580
i Nr 62, poz. 717) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 218 w § 1 wyrazy „i telekomunikacji” zast´-

puje si´ wyrazami „lub dzia∏alnoÊç telekomunika-
cyjnà”;

2) w art. 237 w § 5 wyrazy „i telekomunikacji ” zast´-
puje si´ wyrazami „lub dzia∏alnoÊç telekomunika-
cyjnà,”.

Art. 134. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
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Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718 i Nr 70, poz. 816) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 16 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 16. Dzia∏ ∏àcznoÊç obejmuje sprawy poczty

i telekomunikacji.”;

2) w art. 33a w ust. 1 dodaje si´ pkt 9a w brzmieniu:
„9a) Urzàd Regulacji Telekomunikacji,”.

Rozdzia∏ 3
Przepisy przejÊciowe, dostosowujàce i koƒcowe

Art. 135. 1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. nie mo˝na:

1) Êwiadczyç mi´dzynarodowych us∏ug telefonicz-
nych,

2) Êwiadczyç us∏ug mi´dzynarodowych za pomocà
sieci eksploatowanych przez podmiot zagraniczny
lub spó∏k´ z udzia∏em podmiotów zagranicznych.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ wobec spó∏ki Te-
lekomunikacja Polska S.A., zwanej dalej „TP S.A.”,
a tak˝e wobec prawnych nast´pców TP S.A. lub pod-
miotów powsta∏ych w wyniku jej podzia∏u lub prze-
kszta∏ceƒ, odpowiednio do ustalonego dla nich zakre-
su i obszaru dzia∏alnoÊci us∏ugowej.

3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ do us∏ug, nie
b´dàcych mi´dzynarodowymi us∏ugami telefoniczny-
mi, Êwiadczonych za pomocà urzàdzeƒ radiowych re-
alizujàcych ∏àcznoÊç radiowà o zasi´gu przekraczajà-
cym granice Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Rada Ministrów mo˝e znieÊç, w drodze rozporzà-
dzenia, w cz´Êci lub ca∏oÊci, ograniczenia, o których
mowa w ust. 1, kierujàc si´ dà˝eniem do rozwoju kon-
kurencyjnego rynku us∏ug telekomunikacyjnych, ma-
jàc na uwadze, ˝e znoszenie ograniczeƒ powinno mieç
charakter stopniowy, uwzgl´dniajàcy niezb´dnà
ochron´ polskiego interesu.

Art. 136. 1. Tworzy si´ Urzàd Regulacji Telekomuni-
kacji.

2. Prezes Rady Ministrów powo∏a Prezesa URT
w terminie 30 dni od dnia og∏oszenia niniejszej ustawy.

3. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych do dokonania odpowiednich
zmian w bud˝ecie paƒstwa na rok 2000, zapewniajà-
cych finansowanie URT w zakresie niezb´dnym dla wy-
konania postanowieƒ niniejszej ustawy.  

Art. 137. 1. Znosi si´ Paƒstwowà Inspekcj´ Teleko-
munikacyjnà i Pocztowà, zwanà dalej „PITiP”.

2. Pracownicy PITiP stajà si´ pracownikami URT.

3. Majàtek PITiP staje si´ majàtkiem URT.

4. Nale˝noÊci i zobowiàzania PITiP stajà si´ nale˝-
noÊciami i zobowiàzaniami URT.

Art. 138. 1. Znosi si´ Paƒstwowà Agencj´ Radioko-
munikacyjnà, zwanà dalej „PAR”.

2. Pracownicy PAR stajà si´ pracownikami URT.

3. Majàtek PAR staje si´ majàtkiem URT.

Art. 139. 1. Pracownicy URT zatrudnieni na stano-
wiskach urz´dniczych w PITiP przed dniem zniesienia
PITiP:
1) stajà si´ z mocy prawa pracownikami s∏u˝by cywil-

nej,
2) zachowujà stosunki pracy nawiàzane na podstawie

mianowania na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów
paƒstwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r.
Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r.
Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20,
poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400
i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90,
poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132,
poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155,
poz. 1016 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69
i Nr 66, poz. 787), nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia
2003 r., chyba ˝e stosunki te wczeÊniej zostanà
w sposób okreÊlony w ustawie z dnia 18 grudnia
1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255) prze-
kszta∏cone, rozwiàzane lub wygasnà.

2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, za-
trudnionych na podstawie mianowania na zasadach
okreÊlonych w ustawie o pracownikach urz´dów paƒ-
stwowych, stosuje si´ przepisy art. 10 ust. 1a, 1b i 5,
art. 13—16 oraz art. 27 ust. 3 tej ustawy.

3. Osoby zatrudnione w PITiP przed dniem zniesie-
nia PITiP, odwo∏ane z funkcji organu administracji paƒ-
stwowej lub innego stanowiska kierowniczego w ad-
ministracji paƒstwowej, które przed powo∏aniem na t´
funkcj´ lub stanowisko by∏y urz´dnikami paƒstwowy-
mi mianowanymi zgodnie z przepisami ustawy o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych, stajà si´ pracowni-
kami s∏u˝by cywilnej i w stosunku do nich stosuje si´
odpowiednio art. 45 ust. 2 ustawy o pracownikach
urz´dów paƒstwowych.

Art. 140. Do pracowników URT zatrudnionych
w PAR jako urz´dnicy paƒstwowi, przed dniem zniesie-
nia PAR, stosuje si´ odpowiednio przepis art. 139. 

Art. 141. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
wyznaczy likwidatora PITiP. Likwidator sporzàdzi bilans
zamkni´cia PITiP. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci wyznaczy
likwidatora PAR. Likwidator sporzàdzi bilans zamkni´-
cia PAR.

Art. 142. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2 i 3:
1) wydane na podstawie ustawy o ∏àcznoÊci:

a) koncesje na Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyj-
nych wraz z zezwoleniem na zak∏adanie i u˝ywa-
nie sieci, o których mowa w art. 3 ust. 1, stajà si´
z mocy prawa zezwoleniami w rozumieniu ni-
niejszej ustawy. 

b) zezwolenia na zak∏adanie i u˝ywanie urzàdzeƒ
i sieci do kablowego, zbiorowego odbioru pro-
gramów radiofonicznych i telewizyjnych stajà
si´ z mocy prawa zezwoleniami w rozumieniu
niniejszej ustawy,
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c) zezwolenia na zak∏adanie i u˝ywanie radiokomu-
nikacyjnych urzàdzeƒ nadawczych lub nadaw-
czo-odbiorczych, udzielone wraz z przydzia∏ami
cz´stotliwoÊci dla tych urzàdzeƒ, stajà si´ z mo-
cy prawa pozwoleniami w rozumieniu niniejszej
ustawy.

d) zezwolenia na zak∏adanie i u˝ywanie radiokomu-
nikacyjnych urzàdzeƒ nadawczych lub nadaw-
czo-odbiorczych, s∏u˝àcych do rozpowszechnia-
nia lub rozprowadzania programów radiofonicz-
nych lub telewizyjnych, stajà si´ z mocy prawa
pozwoleniami w rozumieniu niniejszej ustawy,

2) przydzia∏y cz´stotliwoÊci zawarte w koncesjach i ze-
zwoleniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) i b),
oraz w decyzjach o przydziale cz´stotliwoÊci stajà
si´ z mocy prawa rezerwacjami cz´stotliwoÊci,

3) przydzia∏y cz´stotliwoÊci zawarte w koncesjach na
rozprowadzanie lub rozpowszechnianie progra-
mów telewizyjnych lub radiofonicznych, udzielo-
nych przez Przewodniczàcego Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, stajà si´ z mocy prawa rezerwacja-
mi cz´stotliwoÊci.

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje si´ do koncesji
i zezwoleƒ, wydanych na podstawie ustawy o ∏àczno-
Êci, dotyczàcych prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której
mowa w art. 4 i 5. Uprawnienia te wygasajà z mocy
prawa. 

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ do tych postano-
wieƒ zawartych w koncesjach, zezwoleniach oraz przy-
dzia∏ach cz´stotliwoÊci wymienionych w ust. 1, których
wykonywanie stanowi∏oby naruszenie przepisów usta-
wy. Do stwierdzenia wygaÊni´cia tych postanowieƒ
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 162 Kodeksu po-
st´powania administracyjnego. 

4. Warunki prowadzenia dzia∏alnoÊci telekomuni-
kacyjnej oraz u˝ywania urzàdzeƒ radiokomunikacyj-
nych, zawarte w koncesjach, zezwoleniach oraz przy-
dzia∏ach cz´stotliwoÊci, wymienionych w ust. 1, z wy-
∏àczeniem okreÊlonych w ust. 2 i 3, nie ulegajà zmianie. 

5. Udzielone na podstawie ustawy o ∏àcznoÊci kon-
cesje na Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych, ze-
zwolenia oraz przydzia∏y cz´stotliwoÊci, inne ni˝ wy-
mienione w ust. 1, wygasajà z mocy prawa. 

6. Podmiot, któremu udzielono uprawnienia podle-
gajàcego wygaÊni´ciu z tytu∏u wymienionego w ust. 2,
3 lub 5, mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç telekomunikacyj-
nà w dotychczasowym zakresie, na zasadach okreÊlo-
nych w niniejszej ustawie:
1) do czasu rozpatrzenia przez Prezesa URT wniosku

podmiotu o dostosowanie posiadanego uprawnie-
nia do przepisów niniejszej ustawy lub wydanie
stosownego uprawnienia, pod warunkiem z∏o˝enia
takiego wniosku w terminie 12 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy — w przypadku
gdy prowadzona przez podmiot dzia∏alnoÊç teleko-
munikacyjna wymaga zezwolenia, pozwolenia lub
rezerwacji cz´stotliwoÊci,

2) je˝eli w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy dokona zg∏oszenia wykony-
wanej dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej, a Prezes
URT nie wyrazi sprzeciwu, o którym mowa w art.

14 ust. 2 — w przypadku gdy prowadzona przez
podmiot dzia∏alnoÊç telekomunikacyjna wymaga
zg∏oszenia.

7. Prezes URT jest organem w∏aÊciwym do dosto-
sowania lub wydania zezwolenia, o którym mowa
w ust. 6 pkt 1.

Art. 143. 1. Wydane na podstawie ustawy o ∏àczno-
Êci Êwiadectwa homologacji dla urzàdzeƒ telekomuni-
kacyjnych:
1) zachowujà swojà wa˝noÊç, w przypadku urzàdzeƒ

telekomunikacyjnych, które podlegajà obowiàzko-
wej ocenie zgodnoÊci z zasadniczymi wymagania-
mi,

2) wygasajà z mocy prawa, dla pozosta∏ych urzàdzeƒ
telekomunikacyjnych.

2. Urzàdzenia telekomunikacyjne, których Êwiadec-
twa homologacji uleg∏y wygaÊni´ciu, mogà byç u˝y-
wane na zasadach okreÊlonych w niniejszej ustawie. 

3. Urzàdzenia telekomunikacyjne, z wy∏àczeniem
urzàdzeƒ radiowych, zainstalowane zgodnie z prawem
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, o której mowa
w art.131, mogà byç u˝ywane bez wymaganego Êwia-
dectwa homologacji do czasu ich technicznego zu˝y-
cia.

Art. 144. 1. TP S.A. przed∏o˝y Prezesowi URT, w ter-
minie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia niniejszej ustawy,
pisemny wniosek o wydanie spó∏ce zezwolenia na eks-
ploatacj´ wszystkich wymagajàcych zezwolenia pu-
blicznych sieci telefonicznych oraz publicznych sieci
przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowa-
dzania sygna∏ów radiofonicznych lub telewizyjnych,
eksploatowanych przez TP S. A. w dniu z∏o˝enia wnio-
sku.

2. Wykazy sieci publicznych okreÊlonych w ust. 1
oraz dokumenty potwierdzajàce posiadanie uprawnieƒ
do wykorzystywania wymaganych dla Êwiadczenia
wnioskowanych us∏ug telekomunikacyjnych zasobów
cz´stotliwoÊci, numeracji lub znaków identyfikujàcych
abonenta TP S.A. do∏àcza do wniosku o zezwolenie.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ tak˝e odpowiednio
do prawnych nast´pców TP S.A. lub podmiotów po-
wsta∏ych w wyniku jej podzia∏u lub przekszta∏ceƒ, od-
powiednio do ustalonego dla nich zakresu i obszaru
dzia∏alnoÊci us∏ugowej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia og∏oszenia
ustawy:
1) wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1,
2) form´ wykazów oraz rodzaje dokumentów, o któ-

rych mowa w ust. 2.

Art. 145. 1. TP S.A. przed∏o˝y Prezesowi URT, w ter-
minie 2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, pi-
semny wniosek o wydanie spó∏ce pozwoleƒ na u˝ywa-
nie urzàdzeƒ radiowych eksploatowanych przez spó∏k´
i nie obj´tych posiadanymi pozwoleniami, wed∏ug sta-
nu z dnia z∏o˝enia wniosku.

2. TP S.A. do∏àcza do wniosku o pozwolenie wyka-
zy urzàdzeƒ okreÊlonych w ust. 1. 
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Art. 146. 1. Prezes URT wyda TP S.A., w terminie
2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, zezwolenie
na eksploatacj´ przez TP S.A. sieci publicznych okre-
Êlonych w art. 144 ust. 1, na okres 25 lat.

2. W przypadku gdy TP S.A. nie przed∏o˝y w termi-
nie wniosku, o którym mowa w art. 144, Prezes URT
wyda TP S.A., w terminie 2 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, zezwolenie na eksploatacj´ przez TP
S.A. stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych,
eksploatowanych przez TP S.A. w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy, uprawniajàce do Êwiadczenia za ich pomocà
jedynie us∏ug telefonicznych, krajowych i mi´dzynaro-
dowych, na okres 25 lat. 

3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 albo 2, wy-
daje si´ wraz ze stosownymi rezerwacjami cz´stotliwo-
Êci, przydzia∏ami numeracji oraz przydzia∏ami innych
znaków identyfikujàcych abonentów lub zakoƒczenia
sieci, w zakresie niezb´dnym do wykonywania zezwo-
lenia. 

4. Za wydanie zezwoleƒ, o których mowa w ust. 1
albo 2, nie pobiera si´ op∏at.

Art. 147. 1. Prezes URT wyda TP S.A., w terminie
12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, pozwole-
nia na u˝ywanie urzàdzeƒ radiowych nadawczych lub
nadawczo-odbiorczych, na okres nie d∏u˝szy ni˝ 10 lat,
w zakresie okreÊlonym we wniosku TP S.A., z∏o˝onym
w terminie, o którym mowa w art. 145 ust. 1. 

2. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje si´
wraz ze stosownymi sygna∏ami identyfikacyjnymi lub
znakami wywo∏awczymi.

Art. 148. 1. Do czasu uprawomocnienia si´ zezwo-
leƒ, o których mowa w art. 146, TP S.A. przys∏uguje
uprawnienie do prowadzenia dzia∏alnoÊci telekomuni-
kacyjnej nabyte na podstawie ustawy o ∏àcznoÊci,
z uwzgl´dnieniem postanowieƒ umów zawartych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci z TP
S.A. na podstawie ustawy o ∏àcznoÊci.

2. Do czasu uprawomocnienia si´ pozwoleƒ, o któ-
rych mowa w art. 147, TP S.A. przys∏ugujà uprawnie-

nia do u˝ywania urzàdzeƒ radiowych nabyte na pod-
stawie ustawy o ∏àcznoÊci.

3. O uprawnienia nie wymienione w art. 146
i w art. 147 TP S.A. ubiega si´ na zasadach ogólnych. 

4. Dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà nie wymagajàcà
zezwolenia TP S.A. prowadzi na zasadach ogólnych.

Art. 149. Przepisy art. 145—148 stosuje si´ tak˝e
odpowiednio do prawnych nast´pców TP S.A. lub pod-
miotów powsta∏ych w wyniku jej podzia∏u lub prze-
kszta∏ceƒ, odpowiednio do ustalonego dla nich zakre-
su i obszaru dzia∏alnoÊci us∏ugowej. 

Art. 150. 1. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych, przewidzianych w niniejszej ustawie, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez okres 2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, zachowujà moc przepisy wykonawcze
wydane na podstawie ustawy, o której mowa
w art. 131, je˝eli nie sà sprzeczne z przepisami niniej-
szej ustawy. 

2. Do spraw wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, a nie zakoƒczonych decyzjà ostatecznà, sto-
suje si´ przepisy ustawy, z wy∏àczeniem art. 124
i art. 125.

Art. 151. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z wyjàtkiem przepisów:
1) art. 131 pkt 3 i 4, art. 136 ust. 2, art. 141 oraz art. 144,

które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia ustawy,
2) art. 109 ust. 2—9, art. 112 ust. 1—4 i 8, art. 113,

art. 131 pkt 2 lit. b), pkt 8 lit. a), pkt 9 i 12, art. 136
ust. 1 i 3, art. 137 oraz art. 139, które wchodzà w ˝y-
cie po up∏ywie 30 dni od dnia og∏oszenia ustawy, 

3) art. 9, art. 25 ust. 1, art. 32 oraz art. 112 ust. 5—7,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., 

4) art. 59 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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z dnia 5 wrzeÊnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Na podstawie art. 13 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W Taryfie celnej, stanowiàcej za∏àcznik do roz-
porzàdzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r.
w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 107,
poz. 1217 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 277 i Nr 29, poz. 361),
w cz´Êci drugiej „Tabela Stawek Celnych”, dla pozycji

towarowych wymienionych w za∏àczniku do niniejsze-
go rozporzàdzenia ustanawia si´ stawki celne w wyso-
koÊci okreÊlonej w tym za∏àczniku.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
5 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


