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USTAWA

z dnia 22 maja 2003 r.

o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo te-
lekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r.
Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz
z 2003 r. Nr 50, poz. 424) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. OkreÊlenia u˝yte w ustawie oznaczajà:

1) abonent — podmiot, który jest stronà
umowy o Êwiadczenie us∏ug telekomu-
nikacyjnych zawartej na piÊmie z opera-
torem lub z podmiotem udost´pniajà-
cym us∏ugi telekomunikacyjne,

2) aparatura — urzàdzenia elektryczne
i elektroniczne oraz instalacje i systemy,
które zawierajà podzespo∏y elektryczne
lub elektroniczne, 

3) dost´p do lokalnej p´tli abonenckiej —
mo˝liwoÊç korzystania z lokalnej p´tli
abonenckiej lub lokalnej podp´tli abo-
nenckiej pozwalajàca na korzystanie
z pe∏nego pasma cz´stotliwoÊci p´tli
abonenckiej (pe∏ny dost´p do lokalnej
p´tli abonenckiej) lub nieg∏osowego pa-
sma cz´stotliwoÊci p´tli abonenckiej
przy zachowaniu mo˝liwoÊci korzysta-
nia z lokalnej p´tli abonenckiej przez jej
operatora do Êwiadczenia us∏ug telefo-
nicznych (wspó∏dzielony dost´p do lo-
kalnej p´tli abonenckiej),

4) dzier˝awa ∏àczy telekomunikacyjnych —
us∏ug´ telekomunikacyjnà polegajàcà
na zapewnianiu mo˝liwoÊci transmisji
sygna∏ów pomi´dzy okreÊlonymi punk-

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw´ z dnia 12 paêdziernika
1990 r. o Stra˝y Granicznej, ustaw´ z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porzàdkowych oraz ustaw´ z dnia 24 maja 2002 r. o Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu.



tami sieci telekomunikacyjnej, bez ko-
mutacji wykonywanej na ˝àdanie u˝yt-
kownika lub przez niego nadzorowanej
i z zachowaniem tej samej postaci sy-
gna∏ów: wejÊciowego i wyjÊciowego,

5) eksploatacja sieci telekomunikacyjnych
— faktyczne i bezpoÊrednie dysponowa-
nie ca∏oÊcià funkcji urzàdzeƒ i sieci za-
pewniajàcych telekomunikacj´,

6) infrastruktura telekomunikacyjna —
urzàdzenia telekomunikacyjne nieb´dà-
ce urzàdzeniami koƒcowymi, linie, kana-
lizacj´, s∏upy, wie˝e, maszty, kable, prze-
wody oraz osprz´t, wykorzystywane do
zapewnienia telekomunikacji,

7) interoperacyjnoÊç sieci — zdolnoÊç sieci
telekomunikacyjnych do efektywnej
wspó∏pracy w celu zapewnienia wza-
jemnego dost´pu u˝ytkowników do
us∏ug Êwiadczonych w tych sieciach,

8) kolokacja — udost´pnianie fizycznej
przestrzeni lub urzàdzeƒ technicznych
w celu umieszczenia i pod∏àczenia nie-
zb´dnego sprz´tu operatora pod∏àczajà-
cego swojà sieç do sieci innego operato-
ra lub korzystajàcego z dost´pu do lokal-
nej p´tli abonenckiej, 

9) kompatybilnoÊç elektromagnetyczna —
zdolnoÊç aparatury do zadowalajàcego
dzia∏ania w okreÊlonym Êrodowisku
elektromagnetycznym bez wprowadza-
nia do tego Êrodowiska niedopuszczal-
nych zaburzeƒ elektromagnetycznych,

10) komutacja — zestawianie po∏àczeƒ
przez wybór docelowego punktu zakoƒ-
czenia sieci spoÊród wielu mo˝liwych
zakoƒczeƒ sieci,

11) lokalna p´tla abonencka — obwód ∏àczà-
cy zakoƒczenie sieci bezpoÊrednio
z punktem dost´pu do stacjonarnej pu-
blicznej sieci telefonicznej, w szczegól-
noÊci z prze∏àcznicà g∏ównà lub równo-
wa˝nym urzàdzeniem,

12) lokalna podp´tla abonencka — obwód
∏àczàcy zakoƒczenie sieci z poÊrednim
punktem dost´pu do stacjonarnej pu-
blicznej sieci telefonicznej, w szczegól-
noÊci z koncentratorem lub innym urzà-
dzeniem dost´pu poÊredniego do sta-
cjonarnej publicznej sieci telefonicznej, 

13) mi´dzynarodowe przepisy radiokomu-
nikacyjne — przepisy dotyczàce zadaƒ
oraz zasad wykonywania s∏u˝b radioko-
munikacyjnych, okreÊlone w umowach
mi´dzynarodowych ratyfikowanych
przez Rzeczpospolità Polskà i og∏oszo-
nych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

14) numer alarmowy — numer ustalony
w ustawie lub w planie numeracji krajo-
wej dla publicznych sieci telefonicznych

przeznaczony dla inicjowania po∏àczeƒ
ze s∏u˝bami powo∏anymi ustawowo do
niesienia pomocy,

15) odpornoÊç na zaburzenia elektromagne-
tyczne — zdolnoÊç aparatury do dzia∏a-
nia zgodnie z przeznaczeniem bez ogra-
niczania wykonywanych funkcji w obec-
noÊci zaburzeƒ elektromagnetycznych,

16) operator — przedsi´biorc´ uprawnione-
go na podstawie odr´bnych przepisów
do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, prowadzàcego dzia∏alnoÊç polega-
jàcà na eksploatacji sieci publicznej lub
Êwiadczeniu us∏ug telekomunikacyjnych
w sieci publicznej,

17) operator publiczny — operatora wyko-
nujàcego dzia∏alnoÊç telekomunikacyj-
nà na podstawie zezwolenia telekomuni-
kacyjnego,

18) po∏àczenie sieci telekomunikacyjnych —
fizyczne i funkcjonalne po∏àczenie sieci
telekomunikacyjnych eksploatowanych
przez tego samego operatora lub przez
ró˝nych operatorów, w celu zapewnia-
nia telekomunikacji u˝ytkownikom tych
sieci lub Êwiadczenia us∏ug telekomuni-
kacyjnych zarówno przez operatorów ∏à-
czonych sieci, jak i przez inne podmioty
majàce dost´p do sieci,

19) publiczna sieç telefoniczna — sieç pu-
blicznà stosujàcà techniki komutacji, wy-
magajàcà wykorzystania zasobów nu-
meracji,

20) ruchoma publiczna sieç telefoniczna —
publicznà sieç telefonicznà, w której za-
koƒczenia sieci nie majà sta∏ej lokaliza-
cji,

21) satelitarna stacja naziemna — urzàdze-
nie radiowe lub zestaw urzàdzeƒ radio-
wych, umieszczone na powierzchni Zie-
mi, przeznaczone do ∏àcznoÊci z urzàdze-
niami lub zestawami urzàdzeƒ, umiesz-
czonymi na sztucznych satelitach Ziemi,

22) sieç publiczna — sieç telekomunikacyjnà
nieb´dàcà siecià wewn´trznà, s∏u˝àcà
do Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyj-
nych,

23) sieç telekomunikacyjna — urzàdzenia te-
lekomunikacyjne i linie telekomunika-
cyjne, zestawione i po∏àczone w sposób
umo˝liwiajàcy przekaz sygna∏ów pomi´-
dzy okreÊlonymi zakoƒczeniami sieci, za
pomocà przewodów, fal radiowych bàdê
optycznych lub innych Êrodków wyko-
rzystujàcych energi´ elektromagnetycz-
nà,

24) sieç wewn´trzna — sieç telekomunika-
cyjnà eksploatowanà przez podmiot wy-
∏àcznie dla w∏asnych potrzeb lub za∏o˝o-
nà w budynkach niemieszkalnych usytu-
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owanych na terenie jednej nieruchomo-
Êci gruntowej,

25) s∏u˝ba radiokomunikacyjna — nadawa-
nie, przesy∏anie lub odbiór fal radiowych
dla wype∏nienia zadaƒ okreÊlonych dla
danej s∏u˝by w mi´dzynarodowych
przepisach radiokomunikacyjnych,

26) s∏u˝ba radiokomunikacyjna amatorska
— s∏u˝b´ radiokomunikacyjnà majàcà
na celu nawiàzywanie wzajemnych ∏àcz-
noÊci, badania techniczne oraz indywi-
dualne szkolenie wykonywane w celach
niezarobkowych przez uprawnione oso-
by wy∏àcznie dla potrzeb w∏asnych,

27) stacjonarna publiczna sieç telefoniczna
— publicznà sieç telefonicznà, w której
zakoƒczenia sieci majà sta∏à lokalizacj´,

28) strefa numeracyjna — cz´Êç obszaru
kraju, dla którego ustalono wskaênik
strefy numeracyjnej w planie numeracji
krajowej dla publicznych sieci telefonicz-
nych,

29) telekomunikacja — nadawanie, odbiór
lub transmisj´ informacji jakiejkolwiek
natury za pomocà przewodów, fal radio-
wych bàdê optycznych lub innych Êrod-
ków wykorzystujàcych energi´ elektro-
magnetycznà,

30) udost´pnianie us∏ug telekomunikacyj-
nych — dzia∏alnoÊç gospodarczà pole-
gajàcà na zapewnianiu dost´pu do
us∏ug telekomunikacyjnych Êwiadczo-
nych przez operatora,

31) urzàdzenie telekomunikacyjne — urzà-
dzenie elektryczne lub elektroniczne
przeznaczone do zapewniania telekomu-
nikacji,

32) urzàdzenie koƒcowe — urzàdzenie tele-
komunikacyjne lub jego podzespó∏ prze-
znaczony do wspó∏pracy z siecià publicz-
nà, do∏àczane bezpoÊrednio lub poÊred-
nio do zakoƒczenia sieci publicznej,

33) urzàdzenie radiowe — urzàdzenie tele-
komunikacyjne wykorzystujàce fale ra-
diowe,

34) us∏uga mi´dzynarodowa — us∏ug´ tele-
komunikacyjnà polegajàcà na transmisji
lub kierowaniu sygna∏ów do lub od za-
koƒczenia sieci lub jej punktu nieb´dà-
cego zakoƒczeniem sieci, zlokalizowane-
go poza granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

35) us∏uga mi´dzystrefowa — us∏ug´ tele-
komunikacyjnà polegajàcà na transmisji
lub kierowaniu sygna∏ów do lub od za-
koƒczenia sieci zlokalizowanego w innej
strefie numeracyjnej,

36) us∏uga telefoniczna — us∏ug´ telekomu-
nikacyjnà polegajàcà na bezpoÊredniej
transmisji za pomocà sieci publicznej

wykorzystujàcej technik´ komutacji lub
sieci publicznych wykorzystujàcych
techniki komutacji, sygna∏ów mowy,
w czasie rzeczywistym, w taki sposób, ̋ e
ka˝dy u˝ytkownik mo˝e u˝yç urzàdzenia
koƒcowego do∏àczonego do okreÊlone-
go zakoƒczenia sieci dla komunikowania
si´ z innym u˝ytkownikiem innego urzà-
dzenia koƒcowego, do∏àczonego do in-
nego zakoƒczenia sieci,

37) us∏uga telekomunikacyjna — dzia∏al-
noÊç gospodarczà polegajàcà na trans-
misji lub kierowaniu sygna∏ów w sie-
ciach telekomunikacyjnych,

38) u˝ytkownik — podmiot korzystajàcy
z us∏ug telekomunikacyjnych lub ̋ àdajà-
cy ich Êwiadczenia albo udost´pniania
takich us∏ug,

39) u˝ytkownik koƒcowy — podmiot korzy-
stajàcy z us∏ug telekomunikacyjnych lub
˝àdajàcy ich Êwiadczenia albo udost´p-
niania, dla zaspokojenia w∏asnych po-
trzeb,

40) zaburzenie elektromagnetyczne — do-
wolne zjawisko elektromagnetyczne,
które mo˝e obni˝yç jakoÊç dzia∏ania apa-
ratury albo niekorzystnie wp∏ynàç na
materi´ o˝ywionà i nieo˝ywionà, 

41) zakoƒczenie sieci — punkt sieci teleko-
munikacyjnej przeznaczony do zapew-
niania u˝ytkownikowi dost´pu do sieci,

42) zasoby orbitalne — pozycje na orbicie
geostacjonarnej lub orbity satelitarne,
które sà lub mogà byç wykorzystywane
do umieszczania sztucznych satelitów
Ziemi przeznaczonych do zapewniania
telekomunikacji.”;

2) w art. 4:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) komórki organizacyjne i jednostki organiza-
cyjne nadzorowane lub podporzàdkowane
Ministrowi Obrony Narodowej oraz organy
i jednostki organizacyjne nadzorowane lub
podleg∏e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
wewn´trznych — dla w∏asnych potrzeb,

2) organy i jednostki organizacyjne podleg∏e
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trz-
nych — w odniesieniu do sieci telefonicznej
eksploatowanej przez te organy i jednostki
dla potrzeb Kancelarii Prezydenta, Kancelarii
Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rzà-
dowej,”,

b) uchyla si´ ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Obrony Narodowej oraz minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
∏àcznoÊci, mogà w zakresie swojej w∏aÊciwo-
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Êci okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe warunki wykonywania dzia∏alnoÊci
telekomunikacyjnej, o której mowa w ust. 1
pkt 1—3, a tak˝e u˝ywania urzàdzeƒ radio-
wych przez podleg∏e, nadzorowane i podpo-
rzàdkowane organy i jednostki organizacyj-
ne oraz jednostki wymienione w ust. 1 pkt 3,
uwzgl´dniajàc zakres zadaƒ wykonywanych
przez te organy i jednostki.”;

3) w art. 7 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „, o którym mo-
wa w art. 3 ust. 1 pkt 2,”;

4) w art. 8:

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Prezes URTiP wydaje zezwolenie wnioskodaw-
cy, który zamierza wykonywaç dzia∏alnoÊç tele-
komunikacyjnà, je˝eli nie zachodzà:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odmowa wydania zezwolenia z powodu
okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 2
lit. a), nast´puje po zasi´gni´ciu opinii Mini-
stra Obrony Narodowej, ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych lub Szefa Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, w zakre-
sie ich w∏aÊciwoÊci. Je˝eli uzasadnienie opi-
nii Ministra Obrony Narodowej, ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych lub
Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go stwierdzajàcej, ˝e zachodzà okolicznoÊci
prowadzàce do zagro˝enia obronnoÊci, bez-
pieczeƒstwa paƒstwa lub bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego, zawiera informacje
stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà, zamiast
uzasadnienia dor´cza si´ zawiadomienie, ˝e
uzasadnienie zosta∏o sporzàdzone.”;

5) uchyla si´ art. 9;

6) w art. 10 w ust. 2 w pkt 4 przecinek zast´puje si´
kropkà i uchyla si´ pkt 5; 

7) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy operator przesta∏ spe∏niaç
warunek okreÊlony w art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. a), ze-
zwolenie cofa si´ na wniosek Ministra Obrony
Narodowej, ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych lub Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, w zakresie ich w∏aÊciwoÊci. Je-
˝eli uzasadnienie wniosku Ministra Obrony Na-
rodowej, ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych lub Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego stwierdzajàcej, ˝e zachodzà
okolicznoÊci prowadzàce do zagro˝enia obron-
noÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa lub bezpieczeƒ-
stwa i porzàdku publicznego, zawiera informa-
cje stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà, zamiast
uzasadnienia dor´cza si´ zawiadomienie, ˝e
uzasadnienie zosta∏o sporzàdzone.”;

8) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszajà przepisów usta-
wy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konku-

rencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86,
poz. 804).”;

9) po art. 13 dodaje si´ art. 13a w brzmieniu:

„Art. 13a. Operator nie mo˝e posiadaç na tym sa-
mym obszarze zezwoleƒ, o ile jednocze-
Ênie zachodzà nast´pujàce warunki:

1) Skarb Paƒstwa posiada wi´kszoÊç ak-
cji albo udzia∏ów operatora,

2) jest operatorem o znaczàcej pozycji
rynkowej w zakresie Êwiadczenia
us∏ug, o których mowa w art. 57 ust. 4
pkt 1, 

3) eksploatuje sieç publicznà przezna-
czonà do rozpowszechniania lub roz-
prowadzania programów telewizyj-
nych na podstawie uprawnienia wy-
∏àcznego.”;

10) w art. 14:

a) w ust. 2 w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „jest niekom-
pletne lub”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2
pkt 3, Prezes URTiP zg∏asza sprzeciw, po za-
si´gni´ciu opinii Ministra Obrony Narodo-
wej, ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych lub Szefa Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, w zakresie ich w∏aÊci-
woÊci. Opinia Ministra Obrony Narodowej,
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych lub Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego stwierdzajàca, ˝e zachodzà
okolicznoÊci prowadzàce do zagro˝enia
obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa lub
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego, nie
wymaga uzasadnienia.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wzór zg∏osze-
nia dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej i tryb je-
go sk∏adania, majàc na uwadze rodzaj zg∏a-
szanej dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej oraz
form´ prawnà przedsi´biorcy zg∏aszajàcego
t´ dzia∏alnoÊç.”;

11) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
Prezes URTiP zg∏asza sprzeciw, po zasi´gni´ciu
opinii Ministra Obrony Narodowej, ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych lub Szefa
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, w za-
kresie ich w∏aÊciwoÊci. Opinia Ministra Obrony
Narodowej, ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych lub Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego stwierdzajàca, ̋ e zachodzà oko-
licznoÊci prowadzàce do zagro˝enia obronno-
Êci, bezpieczeƒstwa paƒstwa lub bezpieczeƒ-
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stwa i porzàdku publicznego, nie wymaga uza-
sadnienia.”;

12) w art. 18:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„1. Z zastrze˝eniem ust. 2a, pozwolenie wydaje
si´ podmiotowi, który spe∏nia wymagania
okreÊlone ustawà oraz je˝eli:

1) nie zachodzà okolicznoÊci, o których mo-
wa w art. 8 ust. 1 pkt 2,

2) cz´stotliwoÊci obj´te wnioskiem:

a) sà dost´pne,

b) zosta∏y przeznaczone w Krajowej Tabli-
cy Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci dla wnio-
skowanej s∏u˝by radiokomunikacyjnej
oraz plan zagospodarowania cz´stotli-
woÊci przewiduje ich zagospodarowa-
nie zgodne z wnioskiem,

c) mogà byç ochronione przed zaburzenia-
mi elektromagnetycznymi,

d) zosta∏y mi´dzynarodowo uzgodnione
w zakresie i formie okreÊlonej w mi´-
dzynarodowych przepisach radiokomu-
nikacyjnych lub umowach, których
Rzeczpospolita Polska jest stronà,

3) wnioskodawca przed∏o˝y:

a) dokument potwierdzajàcy spe∏nianie
zasadniczych wymagaƒ, o których mo-
wa w art. 88 ust. 1 i 2, je˝eli urzàdzenie
podlega obowiàzkowej ocenie zgodno-
Êci, z tym ˝e Êwiadectwo homologacji
wydane na podstawie ustawy, o której
mowa w art. 131, mo˝e byç przed∏o˝one
bez wzgl´du na okreÊlony w nim termin
zak∏adania i u˝ywania,

b) wymagane Êwiadectwo operatora ra-
diowego,

c) wymagane zezwolenie, do którego wy-
konywania urzàdzenie b´dzie u˝ywane,

d) rezerwacj´ cz´stotliwoÊci, je˝eli zosta∏a
dokonana.

2. Pozwolenia radiowe dla s∏u˝b radiokomuni-
kacyjnych innych ni˝ s∏u˝ba radiokomunika-
cyjna amatorska sà wydawane na okres nie-
przekraczajàcy 10 lat.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, dla s∏u˝by ra-
diokomunikacyjnej amatorskiej:

1) rodzaje pozwoleƒ,

2) wymagania, niezb´dne do uzyskania po-
zwolenia,

3) okres wa˝noÊci pozwoleƒ,

bioràc pod uwag´ rodzaj posiadanego
przez wnioskodawc´ Êwiadectwa operatora
urzàdzeƒ radiowych w s∏u˝bie radiokomu-
nikacyjnej amatorskiej.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes URTiP odmawia wydania pozwolenia,
je˝eli zachodzà okolicznoÊci, o których mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. a), po zasi´gni´ciu opi-
nii Ministra Obrony Narodowej, ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych lub
Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, w zakresie ich w∏aÊciwoÊci. Opinia Mini-
stra Obrony Narodowej, ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych lub Szefa Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego stwier-
dzajàca, ˝e zachodzà okolicznoÊci prowadzà-
ce do zagro˝enia obronnoÊci, bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa lub bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego, nie wymaga uzasadnienia.”; 

13) w art. 22 uchyla si´ ust. 8;

14) w art. 23 w ust. 6 po wyrazie „dla” dodaje si´ wy-
raz „organów,”;

15) w art. 25:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Przetarg og∏asza si´ niezw∏ocznie, nie póê-
niej ni˝ w terminie 6 miesi´cy od dnia wp∏y-
ni´cia pierwszego wniosku o dokonanie re-
zerwacji cz´stotliwoÊci obj´tej przetargiem.

2. W og∏oszeniu o przetargu okreÊla si´ przed-
miot przetargu, jego zakres, warunki uczest-
nictwa oraz wysokoÊç wadium.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2c w brzmieniu:

„2a. WysokoÊç wadium nie mo˝e byç ni˝sza ni˝
5% jednorazowej op∏aty, o której mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 1, i wy˝sza ni˝ 20% tej
op∏aty, jednak˝e nie ni˝sza ni˝ 500 z∏otych.

2b. Wycofanie oferty z przetargu lub rezygna-
cja z uzyskania rezerwacji przez oferenta
wy∏onionego w post´powaniu przetargo-
wym powoduje utrat´ wadium.

2c. Wadium wniesione przez oferenta wy∏onio-
nego w post´powaniu przetargowym pod-
lega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia
uzyskania rezerwacji.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes URTiP okreÊla w dokumentacji prze-
targowej warunki jakie powinien spe∏niaç
uczestnik przetargu oraz wymagania jakim
powinna odpowiadaç oferta, a tak˝e kryteria
oceny ofert.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kryterium oceny oferty stanowi równie˝
wysokoÊç kwoty zadeklarowanej przez pod-
miot wnioskujàcy o dokonanie rezerwacji
cz´stotliwoÊci.”,

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, tryb og∏aszania
przetargu zapewniajàcy w∏aÊciwe poinfor-
mowanie podmiotów zainteresowanych
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przetargiem, a tak˝e szczegó∏owe wymaga-
nia co do treÊci og∏oszenia zawartoÊci doku-
mentacji przetargowej, warunki i tryb orga-
nizowania, przeprowadzania i zakoƒczenia
przetargu, w tym powo∏ywania i pracy komi-
sji przetargowej oraz sposób wp∏aty i zwrotu
wadium, kierujàc si´ potrzebà zapewnienia
obiektywnych, przejrzystych i niedyskrymi-
nujàcych ˝adnego uczestnika warunków
przetargu.”;

16) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Za wydanie lub zmian´ zezwolenia po-
biera si´ op∏at´. Op∏ata stanowi do-
chód bud˝etu paƒstwa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wyso-
koÊç i terminy uiszczania op∏at za wyda-
nie lub zmian´ zezwolenia, z uwzgl´d-
nieniem zasady, ˝e op∏aty te nie mogà
przewy˝szaç odpowiednio kosztów wy-
dania lub zmiany zezwolenia.”;

17) w art. 30 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Obowiàzek uiszczania op∏at za prawo do wy-
korzystywania zasobów numeracji ustaje nie
póêniej ni˝ z up∏ywem 30 dni od daty z∏o˝enia
wniosku o cofni´cie przydzia∏u tej numera-
cji.”;

18) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. 1. Podmiot, który uzyska∏ prawo do dys-
ponowania cz´stotliwoÊcià w rezerwa-
cji cz´stotliwoÊci, uiszcza:

1) jednorazowà op∏at´ za dokonanie re-
zerwacji cz´stotliwoÊci, je˝eli wybór
podmiotu nastàpi∏ w drodze przetar-
gu,

2) roczne op∏aty za prawo do dyspono-
wania cz´stotliwoÊcià.

2. Podmiot nieposiadajàcy rezerwacji cz´-
stotliwoÊci, który uzyska∏ prawo do wy-
korzystywania cz´stotliwoÊci w pozwo-
leniu, uiszcza roczne op∏aty za prawo
do wykorzystywania cz´stotliwoÊci.

3. Op∏ata, o której mowa w ust. 2, nie do-
tyczy podmiotu Êwiadczàcego us∏ug´
innemu podmiotowi z wykorzystaniem
cz´stotliwoÊci b´dàcej w dyspozycji te-
go podmiotu na podstawie rezerwacji
cz´stotliwoÊci, o której mowa w art. 22
ust. 2 pkt 2.

4. Podmiot, który zadeklarowa∏ w przetar-
gu, o którym mowa w art. 24 ust. 1,
kwot´ wy˝szà ni˝ wysokoÊç op∏aty,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, uiszcza t´
op∏at´ w kwocie zadeklarowanej
w przetargu.

5. Op∏aty, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i ust. 2, nie mogà byç wy˝sze ni˝:

1) w s∏u˝bie radiokomunikacji rucho-
mej làdowej: 

a) za prawo do wykorzystywania jed-
nego kana∏u radiowego w sieci te-
lekomunikacyjnej — 24 000 z∏otych,

b) za prawo do wykorzystywania jed-
nego dupleksowego kana∏u radio-
wego w publicznej sieci telefonii
ruchomej o strukturze komórko-
wej — 3 000 000 z∏otych,

2) w s∏u˝bie radiokomunikacji sta∏ej là-
dowej: 

a) w zakresie cz´stotliwoÊci poni˝ej
30 MHz, za prawo do wykorzysty-
wania jednego kana∏u radiowego
o szerokoÊci 4 kHz — 8 000 z∏otych,

b) dla linii radiowych typu punkt —
punkt (PP):

— za prawo do wykorzystywania
jednego kana∏u radiowego
(1 prz´s∏o) — 400 000 z∏otych,

— za prawo do wykorzystywania
jednego kana∏u radiowego
w liniach radiowych przewoê-
nych, w przypadku linii s∏u˝à-
cych do ∏àcznoÊci awaryjnej
lub tymczasowej — 100 000
z∏otych, i w pozosta∏ych przy-
padkach — 300 000 z∏otych,

c) dla linii radiowych typu punkt —
wiele punktów (PMP) za prawo do
wykorzystywania cz´stotliwoÊci
w liniach radiowych typu punkt —
wiele punktów (PMP), stosowa-
nych w stacjonarnych sieciach
o strukturze komórkowej, za ka˝dy
1 MHz wykorzystywanego widma
cz´stotliwoÊci — 800 z∏,

d) dla systemów radiowych dost´pu
abonenckiego (RS¸A):

— za prawo do wykorzystywania
cz´stotliwoÊci w ∏àczu jednoka-
na∏owym RS¸A — 200 z∏otych,

— za prawo do wykorzystywania
cz´stotliwoÊci przez ka˝dà sta-
cj´ bazowà pracujàcà w syste-
mie radiowego dost´pu abo-
nenckiego wykorzystujàcego
standard cyfrowych telefonów
bezprzewodowych DECT lub
CT2 — 1 200 z∏otych,

— za prawo do wykorzystywania
cz´stotliwoÊci przez ka˝dà sta-
cj´ bazowà lub przekaênikowà
pracujàcà w systemach radio-
wego dost´pu abonenckiego
z rozproszeniem widma (SS),
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za ka˝dy 1 MHz wykorzystywa-
nego pasma — 800 z∏otych,

3) w s∏u˝bie radiokomunikacji sate-
litarnej:

a) za prawo do wykorzystywania cz´-
stotliwoÊci przez ka˝dà sta∏à na-
ziemnà stacj´ satelitarnà pracujà-
cà w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej —
14 500 z∏otych,

b) za prawo do wykorzystywania cz´-
stotliwoÊci w s∏u˝bie sta∏ej sateli-
tarnej s∏u˝àcej do dosy∏ania sy-
gna∏ów radiodyfuzyjnych w relacji
„Ziemia — satelita”, wykonywa-
nej za pomocà jednej sta∏ej na-
ziemnej stacji satelitarnej, za ka˝-
de 10 kHz wykorzystywanego wid-
ma cz´stotliwoÊci — 130 z∏otych,

c) za prawo do wykorzystywania cz´-
stotliwoÊci w s∏u˝bie radiokomu-
nikacyjnej satelitarnej, przez jednà
naziemnà stacj´ satelitarnà pracu-
jàcà w sieci typu VSAT:

— dla stacji centralnej zarzàdzajà-
cej siecià stacji koƒcowych
oraz stacji koƒcowej pe∏niàcej
funkcje sterujàce siecià, za ka˝-
dy 1 kHz widma wykorzysty-
wanych cz´stotliwoÊci —
130 z∏otych,

— dla stacji koƒcowej zwyk∏ej —
130 z∏otych,

d) za prawo do wykorzystywania cz´-
stotliwoÊci przez jednà sta∏à na-
ziemnà stacj´ satelitarnà u˝ywanà
przez jednostk´ bud˝etowà wy-
∏àcznie do celów szkoleniowych —
2 400 z∏otych,

4) w s∏u˝bie radiokomunikacji morskiej
i ˝eglugi Êródlàdowej oraz w s∏u˝bie
radiokomunikacji lotniczej:

a) za prawo do wykorzystania jedne-
go kana∏u radiowego w radioko-
munikacji lotniczej w zakresie cz´-
stotliwoÊci 117,975 — 137,000 MHz
przez jednà stacj´ lotniskowà w re-
lacji „Ziemia — statek powietrzny”
— 1 000 z∏otych,

b) za prawo do wykorzystywania jed-
nej cz´stotliwoÊci w systemach ra-
dionawigacji i radiolokacji —
600 z∏otych,

c) za prawo do wykorzystywania jed-
nego kana∏u radiowego szerokoÊci
30,3 kHz przez naziemnà stacj´
pracujàcà w systemie telefonii pu-
blicznej dla pasa˝erów (TFTS) —
1 200 z∏otych,

d) za prawo do wykorzystywania cz´-
stotliwoÊci w radiokomunikacji

morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej
przez ka˝dà stacj´ nadbrze˝nà
w relacji „brzeg — statek”:

— za jeden kana∏ w paÊmie mor-
skim ultrakrótkofalowym VHF
— 1 000 z∏otych,

— za jedno pasmo poza pasmem
morskim ultrakrótkofalowym
VHF — 6 000 z∏otych,

e) za prawo do wykorzystywania jed-
nego kana∏u radiowego w radio-
komunikacji morskiej i ˝eglugi
Êródlàdowej w paÊmie ultrakrót-
kofalowym VHF przez ka˝dà stacj´
przewoênà lub przenoÊnà w relacji
„brzeg — statek” nie pracujàcà na
podstawie pozwolenia statkowe-
go — 800 z∏otych,

5) w radiofonii:

a) za prawo do wykorzystywania jed-
nej cz´stotliwoÊci przez jednà sta-
cj´ radiofonicznà w zakresie fal ul-
trakrótkich UKF FM (66—74 MHz
i 87,5—108 MHz) — 79 200 z∏otych,

b) za prawo do wykorzystywania jed-
nej cz´stotliwoÊci przez jednà sta-
cj´ radiofonicznà w zakresie fal
d∏ugich (30—300 kHz) — 20 000
z∏otych,

c) za prawo do wykorzystywania jed-
nej cz´stotliwoÊci przez jednà sta-
cj´ radiofonicznà w zakresie fal
Êrednich (300—3 000 kHz) — 4 000
z∏otych,

d) za prawo do wykorzystywania jed-
nej cz´stotliwoÊci przez jednà sta-
cj´ radiofonicznà w zakresie fal
krótkich (3—30 MHz) — 8 000 z∏o-
tych,

e) za prawo do wykorzystywania jed-
nej cz´stotliwoÊci przez jednà stacj´
radiofonicznà pracujàcà zgodnie ze
standardem naziemnej radiofonii
cyfrowej T-DAB — 2 400 z∏otych,

6) w telewizji:

a) za prawo do wykorzystywania jed-
nego kana∏u telewizyjnego przez
jednà stacj´ telewizyjnà analogo-
wà — 118 800 z∏otych,

b) za prawo do wykorzystywania jed-
nego kana∏u telewizyjnego przez
jednà stacj´ telewizyjnà pracujàcà
zgodnie ze standardem naziemnej
telewizji cyfrowej DVB-T — 4 800
z∏otych.

6. Limity op∏at, o których mowa w ust. 5,
obni˝a si´ do 50 % w przypadku:

1) stacji nadawczych i nadawczo-od-
biorczych zlokalizowanych na obsza-
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rach administracyjnych miast liczà-
cych poni˝ej 100 000 mieszkaƒców,

2) stacji radiofonicznych i telewizyj-
nych o mocy promieniowanej poni-
˝ej 0,1 kW zlokalizowanych na obsza-
rach administracyjnych miast liczà-
cych poni˝ej 100 000 mieszkaƒców
oraz na obszarach odleg∏ych o po-
nad 20 km od Êrodka obszaru admi-
nistracyjnego miasta liczàcego po-
nad 100 000 mieszkaƒców,

3) s∏u˝b radiokomunikacji làdowej
przeznaczonych wy∏àcznie do Êwiad-
czenia doraênej pomocy przy rato-
waniu ˝ycia i zdrowia ludzkiego
przez jednostki s∏u˝by zdrowia,

4) prowadzenia akcji przez jednostki or-
ganizacyjne, których statutowym
obowiàzkiem jest planowanie, pro-
wadzenie i uczestnictwo w akcjach
zapobiegania i ∏agodzenia skutków
kl´sk ˝ywio∏owych i katastrof,

5) operatorów ogólnokrajowych sieci
radiokomunikacji ruchomej làdowej
o jednolitej strukturze dzia∏ania na
obszarze kraju,

6) przeprowadzania badaƒ, ekspery-
mentów oraz dla zapewnienia oka-
zjonalnego przekazu informacji.

7. Komórki organizacyjne, organy i jed-
nostki organizacyjne, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 wnoszà
op∏aty za prawo do dysponowania cz´-
stotliwoÊcià. Op∏aty za prawo do dys-
ponowania cz´stotliwoÊcià przez jed-
nostki si∏ zbrojnych paƒstw obcych,
przebywajàce czasowo na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
odr´bnych przepisów, zawarta jest
w op∏acie rycza∏towej za prawo do dys-
ponowania cz´stotliwoÊcià, wnoszonej
przez Ministra Obrony Narodowej.

8. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, 2 i 7,
sà pobierane przez URTiP i stanowià
dochód bud˝etu paƒstwa.

9. Obowiàzek uiszczania op∏at za prawo
do wykorzystania cz´stotliwoÊci oraz
za prawo do dysponowania cz´stotli-
woÊcià w rezerwacji ustaje nie póêniej
ni˝ z up∏ywem 30 dni od daty z∏o˝enia
wniosku o rezygnacj´ z prawa do wy-
korzystywania cz´stotliwoÊci albo
z prawa do dysponowania nià w rezer-
wacji.

10. W przypadku utraty prawa do wykorzy-
stywania cz´stotliwoÊci wskutek cof-
ni´cia pozwolenia, uiszczone op∏aty nie
podlegajà zwrotowi.

11. W razie opóênienia w uiszczaniu op∏at
sà naliczane odsetki w wysokoÊci jak

dla zaleg∏oÊci podatkowych w rozumie-
niu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r.
Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216,
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315,
z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459,
Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189,
Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452
oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387).

12. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, minimalnà wysokoÊç
op∏aty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wy-
sokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 1
pkt 2 i ust. 2, oraz terminy i sposób ich
uiszczania, rodzaje podmiotów lub za-
kresy cz´stotliwoÊci zwolnione z tych
op∏at, majàc na uwadze kwoty okreÊlo-
ne w ust. 5, warunki wykorzystania cz´-
stotliwoÊci przez te podmioty, kierujàc
si´ przy tym kosztami prowadzenia go-
spodarki zasobami cz´stotliwoÊci,
a tak˝e potrzebà zagwarantowania
optymalnego wykorzystania zasobów
cz´stotliwoÊci.

13. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wysokoÊç, terminy i spo-
sób uiszczania op∏at, o których mowa
w ust. 7, oraz rodzaje podmiotów lub
zakresy cz´stotliwoÊci zwolnione z tych
op∏at, z uwzgl´dnieniem specyfiki wy-
korzystania cz´stotliwoÊci przez te or-
gany, komórki i jednostki.”;

19) w art. 32 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) finansowanie prac naukowych i badawczo-roz-
wojowych oraz opinii i ekspertyz, w zakresie
dzia∏ania Prezesa URTiP, o którym mowa
w art. 110 ust. 1,”; 

20) w art. 34:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Operator mo˝e uzale˝niç zawarcie umowy
o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych,
a tak˝e Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyj-
nych od ustalenia danych u˝ytkownika,
o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1—6, na
podstawie dokumentu to˝samoÊci przedsta-
wionego przez u˝ytkownika.”,

b) po ust. 3a dodaje si´ ust. 3b i 3c w brzmieniu: 

„3b. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ do u˝ytkow-
nika korzystajàcego z publicznie dost´pne-
go telefonu, w którym po∏àczenie jest op∏a-
cane automatycznie, w szczególnoÊci za
pomocà monety, ̋ etonu, karty telefonicznej
albo karty p∏atniczej, zwanego dalej „apara-
tem publicznym”.
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3c. Operator publiczny mo˝e uzale˝niç zawar-
cie umowy o Êwiadczenie us∏ug telekomu-
nikacyjnych od:

1) dostarczenia przez u˝ytkownika doku-
mentów potwierdzajàcych mo˝liwoÊç
wykonania zobowiàzania wobec opera-
tora wynikajàcego z umowy,

2) wiarygodnoÊci p∏atniczej u˝ytkownika
wynikajàcej z danych b´dàcych w posia-
daniu operatora publicznego lub udo-
st´pnionych mu przez innego operatora
publicznego. Operator publiczny powia-
damia u˝ytkownika o wystàpieniu takie-
go zastrze˝enia oraz przekazuje u˝ytkow-
nikowi informacje o podmiocie, który
udost´pni∏ dane uzasadniajàce zastrze-
˝enie operatora.”,

c) w ust. 5 skreÊla si´ wyrazy „, z zastrze˝eniem
art. 51 ust. 7”;

21) w art. 35:

a) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „, zapewniajàcych
równe traktowanie u˝ytkowników”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie podwy˝szenia cen us∏ug telekomuni-
kacyjnych operator jest obowiàzany — z wy-
przedzeniem co najmniej jednego okresu
rozliczeniowego — do: 

1) w przypadku abonentów — powiadomie-
nia ich o tym na piÊmie,

2) w pozosta∏ych przypadkach — podania te-
go do publicznej wiadomoÊci.”;

22) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Operatorzy, których roczny przychód ze Êwiad-
czenia us∏ug telekomunikacyjnych w poprzed-
nim roku kalendarzowym przekroczy∏ równo-
wartoÊç 2 milionów euro, sà obowiàzani do
przedk∏adania Prezesowi URTiP, w terminie do
dnia 30 czerwca, sprawozdania z dzia∏alnoÊci
telekomunikacyjnej w poprzednim roku kalen-
darzowym zawierajàcego:

1) roczne sprawozdanie finansowe,

2) dane dotyczàce rodzaju i zakresu prowadzo-
nej dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej oraz
wielkoÊci sprzeda˝y us∏ug telekomunikacyj-
nych,

3) dane o jakoÊci Êwiadczonych us∏ug po-
wszechnych.”;

23) w art. 37 w ust. 2 i dwukrotnie w ust. 3, w art. 125
w ust. 3 w pkt 2, w ust. 4 i dwukrotnie w ust. 6 wy-
raz „EURO” zast´puje si´ wyrazem „euro”;

24) w art. 39 uchyla si´ ust. 2;

25) w art. 40 w ust. 2 wyrazy „uprawnionych jednostek
organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw wewn´trznych” zast´puje si´ wyra-
zami „uprawnionych organów i jednostek organi-

zacyjnych nadzorowanych lub podleg∏ych mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych”;

26) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. U˝ytkownik mo˝e do∏àczaç do udost´pnio-
nych zakoƒczeƒ sieci publicznej, w sposób
zgodny z prawem, urzàdzenia koƒcowe spe∏-
niajàce zasadnicze wymagania okreÊlone
w art. 88 ust. 1 i 2.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) do∏àczania do sieci publicznej urzàdzeƒ tele-
komunikacyjnych niespe∏niajàcych zasadni-
czych wymagaƒ, o których mowa w art. 88
ust. 1 i 2, lub urzàdzeƒ nieprzeznaczonych do
do∏àczania do sieci publicznej, nawet gdy
spe∏niajà te wymagania,”;

27) w art. 43:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Abonent stacjonarnej publicznej sieci tele-
fonicznej mo˝e ˝àdaç zachowania przydzie-
lonego numeru przy zmianie operatora
Êwiadczàcego us∏ugi. W przypadku nume-
rów majàcych powiàzanie z danym obsza-
rem uprawnienie to ogranicza si´ do obsza-
ru strefy numeracyjnej. Do udost´pniania
numeracji pomi´dzy operatorami, zwiàza-
nego z wykonywaniem niniejszego upraw-
nienia, stosuje si´ art. 101.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Abonent stacjonarnej publicznej sieci telefo-
nicznej eksploatowanej przez operatora
o znaczàcej pozycji rynkowej w zakresie
Êwiadczenia us∏ug telefonicznych Êwiadczo-
nych w tej sieci mo˝e wybraç operatora pu-
blicznego Êwiadczàcego us∏ugi telefoniczne
lub inne us∏ugi wykorzystujàce techniki ko-
mutacji. Z tytu∏u dokonania wyboru nie przy-
s∏uguje roszczenie w stosunku do abonen-
ta.”,

c) w ust. 4 po wyrazie „telefonicznych” dodaje si´
wyrazy „na danym obszarze”;

28) po art. 43 dodaje si´ art. 43a w brzmieniu:

„Art. 43a. 1. Za przenoszenie numerów przy zmia-
nie operatora stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej mogà byç pobiera-
ne od abonentów op∏aty okreÊlone
w cenniku tego operatora, uwzgl´d-
niajàce ponoszone przez niego koszty.

2. W przypadku operatora o znaczàcej
pozycji rynkowej w zakresie Êwiadcze-
nia us∏ug telefonicznych w stacjonar-
nych publicznych sieciach telefonicz-
nych us∏ugi zwiàzane z przenoszeniem
numerów oferowane innym operato-
rom publicznym powinny byç cz´Êcià
oferty, o której mowa w art. 79.
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3. W przypadku operatora o znaczàcej
pozycji rynkowej w zakresie Êwiadcze-
nia us∏ug telefonicznych w stacjonar-
nych publicznych sieciach telefonicz-
nych do us∏ug zwiàzanych z przeno-
szeniem numerów oferowanych in-
nym operatorom publicznym stosuje
si´ odpowiednio art. 80 ust. 1 i 4—6
oraz art. 83—85.”;

29) w art. 46 w ust. 3 po wyrazie „Operator” dodaje si´
wyrazy „o znaczàcej pozycji rynkowej”;

30) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. 1. Operator publiczny o znaczàcej pozycji
rynkowej w zakresie Êwiadczenia us∏ug
telefonicznych w stacjonarnych pu-
blicznych sieciach telefonicznych na
obszarze województwa, obowiàzany
jest do zawarcia z u˝ytkownikiem koƒ-
cowym umowy o Êwiadczenie us∏ug te-
lefonicznych oraz Êwiadczenia mu
us∏ug telefonicznych umo˝liwiajàcych
komunikowanie si´ z innymi u˝ytkow-
nikami koƒcowymi przy∏àczonymi do
publicznych sieci telefonicznych, faksu
i transmisji danych w paÊmie fonicz-
nym, z wykorzystaniem modemów, do-
st´pu do internetu szkó∏ publicznych,
placówek oÊwiatowych, bibliotek
i szkó∏ wy˝szych, o odpowiedniej prze-
pustowoÊci, z wy∏àczeniem us∏ug do-
st´pu do sieci, wraz ze Êwiadczeniami
dodatkowymi polegajàcymi na:

1) udzielaniu informacji o numerach
abonentów, 

2) udogodnieniach dla osób niepe∏no-
sprawnych,

3) dostarczaniu, na pisemne ˝àdanie
abonenta, szczegó∏owego wykazu
wykonanych mu us∏ug telekomuni-
kacyjnych 

— zwanych dalej „us∏ugami powszech-
nymi”, które powinny byç dost´pne
u˝ytkownikowi koƒcowemu, z zachowa-
niem wymaganej jakoÊci i po przyst´p-
nej cenie, na obszarze ca∏ego kraju.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, kata-
log us∏ug powszechnych, szczegó∏owe
wymagania dotyczàce Êwiadczenia
us∏ug powszechnych, w tym wymaga-
nia dotyczàce ich jakoÊci, dost´pnoÊci
i przyst´pnoÊci cenowej, wymagania
dotyczàce przepustowoÊci a tak˝e licz-
by aparatów publicznych, w tym przy-
stosowanych dla osób niepe∏nospraw-
nych, majàc na uwadze poziom rozwo-
ju telefonizacji kraju.”;

31) w art. 51: 

a) w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ wyrazy „z zastrze˝eniem art. 34 ust. 3.”,

b) uchyla si´ ust. 3,

c) w ust. 7 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ wyrazy „z zastrze˝eniem art. 34 ust. 5.”;

32) w art. 53:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyraz „zasadniczych”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ograniczyç Êwiadczenie us∏ug telekomunika-

cyjnych w pierwszej kolejnoÊci nieb´dàcych
us∏ugami powszechnymi, utrzymujàc Êwiad-
czenie us∏ug niepowi´kszajàcych zad∏u˝enia
abonenta, w tym przekazywanie po∏àczeƒ do
abonenta lub po∏àczenia nieodp∏atne, je˝eli
abonent pozostaje w opóênieniu z p∏atnoÊcià
nale˝noÊci za wykonanie us∏ug telekomuni-
kacyjnych przez okres d∏u˝szy ni˝ jeden
okres rozliczeniowy,”; 

33) w art. 56 w ust. 1—4 wyrazy „biura numerów” za-
st´puje si´ wyrazami „polegajàcej na udzielaniu
informacji o numerach abonentów”;

34) w dziale III tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:
„Podmioty o znaczàcej pozycji rynkowej”;

35) w art. 57:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zakresie okreÊlonym w ust. 4 Prezes

URTiP, w porozumieniu z Prezesem Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, usta-
la, w drodze decyzji, ˝e na obszarze wskaza-
nym w decyzji operator jest operatorem
o znaczàcej pozycji rynkowej w zakresie
Êwiadczenia okreÊlonej us∏ugi telekomunika-
cyjnej, je˝eli udzia∏ operatora w rynku Êwiad-
czenia danej us∏ugi na tym obszarze jest rów-
ny lub wi´kszy od 25%, z zastrze˝eniem
ust. 3.”,

b) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 pkt 2” zast´puje si´ wy-
razami „ust. 1”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prezes URTiP wydaje decyzje, o których mo-

wa w ust. 1—3, w zakresie Êwiadczenia
us∏ug:
1) telefonicznych Êwiadczonych w stacjonar-

nych publicznych sieciach telefonicznych,
2) telefonicznych Êwiadczonych w rucho-

mych publicznych sieciach telefonicz-
nych,

3) dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyjnych,
4) na krajowym rynku po∏àczeƒ mi´dzyope-

ratorskich, w tym po∏àczeƒ wewnàtrzsie-
ciowych.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Prezes URTiP sporzàdza wykaz operatorów

o znaczàcej pozycji rynkowej i publikuje go
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w Biuletynie URTiP, nie rzadziej ni˝ raz w ro-
ku.”,

e) uchyla si´ ust. 8;

36) w art. 58: 

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Operator obowiàzany do Êwiadczenia us∏ug
powszechnych przedk∏ada Prezesowi URTiP:”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Operator, o którym mowa w ust. 1, jest obo-
wiàzany do zawierania umów o Êwiadczenie
tych us∏ug na warunkach nie gorszych, dla
drugiej strony umowy, od okreÊlonych we
wzorach umów nieobj´tych sprzeciwem Pre-
zesa URTiP.”;

37) art. 59 otrzymuje brzmienie:

„Art. 59. 1. Ceny us∏ug powszechnych Êwiadczo-
nych przez operatora obowiàzanego do
Êwiadczenia us∏ug powszechnych po-
winny byç ustalane na podstawie
obiektywnych kryteriów zapewniajà-
cych równe traktowanie u˝ytkowników,
uwzgl´dniaç koszt Êwiadczenia us∏ug,
byç niezale˝ne od sposobu wykonywa-
nia us∏ugi, z wyjàtkiem przypadku gdy
u˝ytkownik wymaga dodatkowych
us∏ug lub Êwiadczeƒ, oraz nie mogà
uwzgl´dniaç kosztów Êwiadczeƒ dodat-
kowych niezwiàzanych ze Êwiadcze-
niem us∏ugi ̋ àdanej przez u˝ytkownika.

2. Operatorzy o znaczàcej pozycji rynko-
wej w zakresie Êwiadczenia us∏ug,
o których mowa w art. 57 ust. 4 pkt 1, sà
obowiàzani do:

1) kalkulacji kosztów odr´bnie dla ka˝-
dej z us∏ug powszechnych oraz dla
rozliczeƒ wynikajàcych z umów o po-
∏àczeniu sieci, zawartych z innymi
operatorami,

2) prowadzenia rachunkowoÊci w spo-
sób zapewniajàcy wyodr´bnienie ak-
tywów i pasywów, przychodów
i kosztów, na poszczególne rodzaje
dzia∏alnoÊci oraz ustalenie przycho-
dów i zwiàzanych z nimi kosztów od-
r´bnie dla ka˝dej z us∏ug i rozliczeƒ,
obj´tych kalkulacjà kosztów.

3. Operatorzy, o znaczàcej pozycji rynko-
wej w zakresie Êwiadczenia us∏ug,
o których mowa w art. 57 ust. 4 pkt 3 i 4,
sà obowiàzani do:

1) kalkulacji kosztów odr´bnie dla ka˝dej
z us∏ug, w której zajmujà znaczàcà po-
zycj´ rynkowà oraz dla rozliczeƒ wyni-
kajàcych z umów o po∏àczeniu sieci,
zawartych z innymi operatorami,

2) prowadzenia rachunkowoÊci w spo-
sób zapewniajàcy wyodr´bnienie ak-

tywów i pasywów, przychodów
i kosztów, na poszczególne rodzaje
dzia∏alnoÊci oraz ustalenie przycho-
dów i zwiàzanych z nimi kosztów od-
r´bnie dla ka˝dej z us∏ug i rozliczeƒ,
obj´tych kalkulacjà kosztów.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposoby przypisania aktywów i pa-
sywów, przychodów i kosztów, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3
pkt 2, do dzia∏alnoÊci:

a) w zakresie sieci dost´powej, pole-
gajàcej na zapewnieniu dost´pu
do sieci transportowej, obejmujà-
cej wszystkie elementy sieci bio-
ràce udzia∏ w zapewnieniu u˝yt-
kownikom dost´pu do stacjonar-
nej sieci telekomunikacyjnej,

b) w zakresie sieci transportowej,
polegajàcej na Êwiadczeniu us∏ug
wewn´trznego i zewn´trznego
udost´pniania tej sieci,

c) detalicznej, polegajàcej na Êwiad-
czeniu u˝ytkownikom koƒcowym
us∏ug telefonicznych, us∏ug trans-
misji danych w paÊmie fonicznym
za pomocà modemów oraz us∏ug
dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyj-
nych,

2) sposób kalkulacji kosztów i baz´ ich
obliczania, stosowany przez opera-
torów oraz termin jego wprowadze-
nia, przyjmujàc zasad´, i˝ sposób
kalkulacji kosztów powinien zapew-
niaç ustalenie cen na podstawie
kosztów uzasadnionych, byç wza-
jemnie porównywalny, a tak˝e powi-
nien umo˝liwiaç rozdzielenie kosz-
tów ponoszonych przez operatora
z tytu∏u Êwiadczenia ka˝dej z us∏ug,
w której zajmuje znaczàcà pozycj´
rynkowà, od kosztów, które nie mo-
gà byç bezpoÊrednio przypisane do
Êwiadczenia zarówno danej us∏ugi,
jak i innych us∏ug telekomunikacyj-
nych,

3) wskaênik zwrotu kosztu zaanga˝o-
wanego kapita∏u, który operator
uwzgl´dni w kalkulacji kosztów,
z uwzgl´dnieniem udokumentowa-
nych rzeczywistych kosztów pozy-
skania kapita∏u,

4) sposób i terminy dokonywania aktu-
alizacji wyceny okreÊlonych rodza-
jów Êrodków trwa∏ych i wartoÊci nie-
materialnych i prawnych oraz doko-
nanych od tych Êrodków i wartoÊci
odpisów amortyzacyjnych,
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5) tryb i terminy uzgadniania i zatwier-
dzania przez Prezesa URTiP opraco-
wanej przez operatora szczegó∏owej
instrukcji w zakresie wyodr´bnienia
i przypisania aktywów i pasywów,
przychodów i kosztów, na regulowa-
ne rodzaje dzia∏alnoÊci oraz opisu
kalkulacji kosztów,

6) zakres i terminy przekazywania Pre-
zesowi URTiP:

a) sprawozdaƒ dotyczàcych poszcze-
gólnych rodzajów dzia∏alnoÊci ob-
j´tej regulacjà, przyjmujàc zasad´,
i˝ dane zawarte w sprawozdaniach
sà sprawdzalne w rozumieniu
ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60,
poz. 535),

b) wyników kalkulacji kosztów, od-
r´bnie dla ka˝dej z us∏ug i rozli-
czeƒ, o których mowa w ust. 2
pkt 1 i w ust. 3 pkt 1

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç ochro-
ny konsumentów i konkurentów
przed nadu˝ywaniem przez tych ope-
ratorów znaczàcej pozycji rynkowej,
koniecznoÊç stymulowania rozwoju
rynku telekomunikacyjnego oraz ko-
niecznoÊç umo˝liwienia dzia∏alnoÊci
kontrolnej Prezesowi URTiP wobec
dzia∏alnoÊci prowadzonej przez tych
operatorów.

5. Prezes URTiP, w drodze decyzji, zatwier-
dza instrukcj´, o której mowa w ust. 4
pkt 5, oraz opis kalkulacji kosztów.

6. Sprawozdania oraz wyniki kalkulacji
kosztów, o których mowa w ust. 4 pkt 6,
podlegajà opinii bieg∏ego rewidenta
w ramach badania lub przeglàdu spra-
wozdania finansowego dokonywanego
na podstawie odr´bnych przepisów.

7. Wyniki kalkulacji kosztów us∏ug i rozli-
czeƒ wynikajàcych z umów o po∏àcze-
niu sieci, o których mowa w ust. 3 pkt 1,
podlegajà badaniu zgodnoÊci z zasada-
mi okreÊlonymi w ustawie i rozporzà-
dzeniu, o którym mowa w ust. 4. Bada-
nie jest przeprowadzane na koszt ope-
ratora przez niezale˝ny podmiot wyzna-
czony przez Prezesa URTiP.

8. Prezes URTiP mo˝e zasi´gaç opinii nie-
zale˝nych bieg∏ych rewidentów oraz
ekspertów w przypadku wàtpliwoÊci
dotyczàcych opracowanej przez opera-
tora szczegó∏owej instrukcji i opisu kal-
kulacji kosztów oraz rzetelnoÊci i wiary-
godnoÊci danych zawartych w spra-
wozdaniach i wynikach kalkulacji kosz-
tów, o których mowa w ust. 4 pkt 5 i 6.”;

38) w art. 60:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Operator obowiàzany do Êwiadczenia us∏ug
powszechnych przedk∏ada Prezesowi URTiP
projekt cennika us∏ug powszechnych lub je-
go zmian, wraz z uzasadnieniem, co najmniej
na 30 dni przed planowanym terminem
wprowadzenia cennika lub jego zmian w ˝y-
cie.”,

b) w ust. 5 wyrazy „o przeciwdzia∏aniu praktykom
monopolistycznym i ochronie interesów konsu-
mentów” zast´puje si´ wyrazami „o ochronie
konkurencji i konsumentów”;

39) w art. 61:

a) w ust. 2 wyrazy „ust. 2 pkt 2” zast´puje si´ wy-
razami „ust. 1 i 2”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ceny us∏ugi dzier˝awy ∏àczy telekomunika-
cyjnych Êwiadczonej abonentowi przez ope-
ratorów o znaczàcej pozycji rynkowej na tym
rynku powinny uwzgl´dniaç koszt ich Êwiad-
czenia i byç niezale˝ne od sposobu wykona-
nia us∏ugi, je˝eli abonent nie ̋ àda Êwiadczeƒ
dodatkowych. Do cenników za us∏ug´ dzier-
˝awy ∏àczy telekomunikacyjnych stosuje si´
odpowiednio art. 60.”,

c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Do ustalenia ceny us∏ug dzier˝awy ∏àczy te-
lekomunikacyjnych Êwiadczonej operato-
rom przez operatorów o znaczàcej pozycji
rynkowej na tym rynku stosuje si´ odpo-
wiednio art. 80 ust. 1 i 4—6.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Operatorzy o znaczàcej pozycji rynkowej
w zakresie Êwiadczenia us∏ugi dzier˝awy ∏à-
czy telekomunikacyjnych sà obowiàzani do
opracowania ramowej oferty okreÊlajàcej
warunki zawierania z innymi operatorami
umów dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyj-
nych. Do oferty stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 79, art. 81 pkt 4 oraz art. 82.”,

e) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Do umów o Êwiadczenie przez operatora
o znaczàcej pozycji rynkowej innym opera-
torom us∏ug dzier˝awy ∏àczy telekomu-
nikacyjnych stosuje si´ odpowiednio 
art. 83—86.”,

f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, minimalny ze-
staw rodzajów ∏àczy telekomunikacyjnych,
jaki powinien byç oferowany przez operato-
ra o znaczàcej pozycji rynkowej w zakresie
us∏ugi dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyjnych,
wraz z odpowiednimi wymaganiami tech-
niczno-eksploatacyjnymi, a tak˝e zasady roz-
liczeƒ i kalkulacji op∏at z tego tytu∏u oraz mi-
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nimalny zakres oferty, o której mowa
w ust. 7, kierujàc si´ dà˝eniem do stworze-
nia warunków dla efektywnego Êwiadczenia
us∏ugi.”;

40) uchyla si´ art. 62;

41) w art. 63 wyrazy „o przeciwdzia∏aniu praktykom
monopolistycznym i ochronie interesów konsu-
mentów” zast´puje si´ wyrazami „o ochronie kon-
kurencji i konsumentów”;

42) w art. 66:

a) w ust. 1 i 2 skreÊla si´ wyrazy „stanu wojenne-
go,”,

b) w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie „przez” dodaje si´
wyraz „organy,”;

43) w art. 69: 

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Z zastrze˝eniem ust. 2, informacje lub dane ob-
j´te tajemnicà telekomunikacyjnà mogà byç
zbierane, utrwalane, przechowywane, opraco-
wywane, zmieniane, usuwane lub udost´pniane
tylko wówczas, gdy czynnoÊci te, zwane w usta-
wie „przetwarzaniem”, dotyczà us∏ugi Êwiadczo-
nej u˝ytkownikowi albo sà niezb´dne do jej wy-
konania.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Operator publiczny jest uprawniony do prze-
twarzania poni˝szych danych dotyczàcych
u˝ytkownika b´dàcego osobà fizycznà:

1) nazwisk i imion,

2) imion rodziców,

3) miejsca i daty urodzenia,

4) adresu miejsca zameldowania na pobyt
sta∏y,

5) numeru ewidencyjnego PESEL u˝ytkow-
nika, a w przypadku cudzoziemca — nu-
meru paszportu lub karty pobytu,

6) nazwy i numeru dokumentów potwierdza-
jàcych to˝samoÊç,

7) dokumentów potwierdzajàcych mo˝li-
woÊç wykonania zobowiàzania wobec
operatora wynikajàcego z umowy
o Êwiadczenie us∏ug telekomunikcyj-
nych.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Ponadto operator mo˝e za pisemnà zgodà
u˝ytkownika b´dàcego osobà fizycznà prze-
twarzaç dane dotyczàce:

1) numeru ewidencji podatkowej NIP,

2) numeru konta bankowego lub karty p∏at-
niczej,

3) adresu u˝ytkownika do korespondencji,
je˝eli jest inny ni˝ adres miejsca zamel-
dowania na pobyt sta∏y, adresu poczty

elektronicznej oraz numerów telefonów
kontaktowych.”;

44) po art. 69 dodaje si´ art. 69a i 69b w brzmieniu:

„Art. 69a. 1. Z zastrze˝eniem art. 69 ust. 2a, dane
wymienione w art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6
abonenta, którego opóênienie w spe∏-
nieniu Êwiadczenia pieni´˝nego okre-
Êlonego umowà wynosi co najmniej
60 dni, mogà byç:

1) przechowywane przez operatora
publicznego, który je zebra∏ i utrwa-
li∏,

2) zbierane w celu uzasadnienia za-
strze˝enia, o którym mowa w art. 34
ust. 3c pkt 2, przez innych operato-
rów publicznych z prawem ich
utrwalania na czas nie d∏u˝szy ni˝
14 dni oraz bez prawa do ich udo-
st´pniania.

2. Z zastrze˝eniem art. 69 ust. 2a, dane
abonenta wymienione w art. 69 ust. 2
pkt 5 i 6, mogà byç udost´pniane in-
nym operatorom publicznym w przy-
padku zawieszenia przez operatora
publicznego Êwiadczenia us∏ug teleko-
munikacyjnych lub innego ogranicze-
nia Êwiadczenia tych us∏ug na mocy
postanowieƒ umowy o Êwiadczenie
us∏ug telekomunikacyjnych, w przy-
padku nienale˝ytego wykonania umo-
wy przez abonenta.

3. Operatorzy publiczni nie mogà two-
rzyç odr´bnej wspólnej bazy zawiera-
jàcej dane, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Operator publiczny, zawierajàc umow´
o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyj-
nych, jest obowiàzany poinformowaç
abonenta o mo˝liwoÊci udost´pnienia
jego danych, okreÊlonych w art. 69
ust. 2 pkt 5 i 6, w razie wystàpienia oko-
licznoÊci, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 69b. 1. Operator publiczny mo˝e udost´pniç
zebrane przez siebie dane dotyczàce
nazw, serii oraz numerów utraconych
lub zastrze˝onych dokumentów po-
twierdzajàcych to˝samoÊç, innemu
operatorowi publicznemu.

2. Operatorzy publiczni mogà pozyski-
waç od innych operatorów publicz-
nych dane, o których mowa w ust. 1.

3. Operatorzy publiczni nie mogà two-
rzyç odr´bnej wspólnej bazy zawiera-
jàcej dane, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Operator publiczny, zawierajàc umow´
o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyj-
nych, jest obowiàzany poinformowaç
abonenta o mo˝liwoÊci udost´pnienia
jego danych, okreÊlonych w ust. 1.”;
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45) w art. 70:

a) w ust. 1:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nazwy miejscowoÊci oraz ulicy, przy któ-
rej znajduje si´ zakoƒczenie sieci, udo-
st´pnione abonentowi — w przypadku
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
albo miejsca zameldowania abonenta na
pobyt sta∏y — w przypadku ruchomej pu-
blicznej sieci telefonicznej.”,

— uchyla si´ pkt 4,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Operatorzy, w miar´ swoich mo˝liwoÊci
technicznych, sà obowiàzani udost´p-
niç, na ˝àdanie s∏u˝b ustawowo powo∏a-
nych do obs∏ugi wywo∏aƒ kierowanych
na numery alarmowe informacje, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1—3, poszerzone
o b´dàce w ich posiadaniu dane o loka-
lizacji abonenta wywo∏ujàcego po∏àcze-
nie z numerem alarmowym, umo˝liwia-
jàce niezw∏oczne podj´cie interwencji.”;

46) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. 1. Operator publicznej sieci telefonicznej
umo˝liwiajàcej prezentacj´ identyfika-
cji zakoƒczenia sieci, z której jest wywo-
∏ywane lub zosta∏o dokonane po∏àcze-
nie, zwanà dalej „prezentacjà identyfi-
kacji linii wywo∏ujàcej”, jest obowiàza-
ny zapewniç, za pomocà prostych Êrod-
ków:

1) abonentowi wywo∏ujàcemu — mo˝-
liwoÊç wyeliminowania prezentacji
identyfikacji linii wywo∏ujàcej u u˝yt-
kownika wywo∏ywanego podczas
wywo∏ania i po∏àczenia lub w spo-
sób trwa∏y u operatora,

2) abonentowi wywo∏ywanemu —
mo˝liwoÊç eliminacji dla po∏àczeƒ
przychodzàcych prezentacji identyfi-
kacji linii wywo∏ujàcej, a w przypad-
ku gdy taka prezentacja jest dost´p-
na przed rozpocz´ciem po∏àczenia
przychodzàcego, tak˝e mo˝liwoÊç
blokady po∏àczeƒ przychodzàcych
od abonenta lub u˝ytkownika stosu-
jàcego eliminacj´ prezentacji identy-
fikacji linii wywo∏ujàcej.

2. Operator publicznej sieci telefonicznej
zapewniajàcej prezentacj´ identyfikacji
zakoƒczenia sieci, do której zosta∏o
przekierowane po∏àczenie, zwanà dalej
„prezentacjà identyfikacji linii wywo∏y-
wanej”, jest obowiàzany zapewniç abo-
nentowi wywo∏ywanemu mo˝liwoÊç
eliminacji, za pomocà prostych Êrod-
ków, prezentacji identyfikacji linii wy-
wo∏ywanej u u˝ytkownika wywo∏ujàce-
go.

3. Operator publicznej sieci telefonicznej
zapewniajàcej automatyczne przekazy-
wanie wywo∏aƒ jest obowiàzany za-
pewniç abonentowi mo˝liwoÊç zablo-
kowania, za pomocà prostych Êrodków,
automatycznego przekazywania przez
osob´ trzecià wywo∏aƒ do urzàdzenia
koƒcowego tego abonenta.

4. Operator sieci publicznej jest obowià-
zany do poinformowania abonentów,
˝e eksploatowana przez niego sieç za-
pewnia prezentacj´ identyfikacji linii
wywo∏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˝liwoÊci eliminacji lub blokowania,
o których mowa w ust. 1—3, nie pobie-
ra si´ op∏at.

6. Eliminacja prezentacji identyfikacji linii
wywo∏ujàcej mo˝e byç anulowana
przez:

1) s∏u˝by ustawowo powo∏ane do nie-
sienia pomocy, a tak˝e organy paƒ-
stwa wykonujàce zadania na rzecz
obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa lub bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego, w zakresie i na warun-
kach okreÊlonych w odr´bnych prze-
pisach, 

2) operatora sieci na wniosek abonen-
ta, je˝eli wnioskujàcy uprawdopo-
dobni, ˝e do jego urzàdzenia koƒco-
wego sà kierowane po∏àczenia ucià˝-
liwe lub zawierajàce groêby, w celu
identyfikacji numerów u˝ytkowni-
ków wywo∏ujàcych tego abonenta.

7. Dane identyfikujàce u˝ytkowników wy-
wo∏ujàcych, o których mowa w ust. 6,
sà rejestrowane przez operatora na ˝à-
danie:

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, pozo-
stajà w dyspozycji operatora, który
udost´pnia je organom paƒstwa wyko-
nujàcym zadania na rzecz obronnoÊci,
bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpie-
czeƒstwa i porzàdku publicznego, w za-
kresie i na warunkach okreÊlonych
w odr´bnych przepisach.

9. Prezes URTiP na uzasadniony wniosek
operatora mo˝e wprowadziç okres
przejÊciowy na wprowadzenie us∏ugi
blokady po∏àczeƒ przychodzàcych od
abonenta lub u˝ytkownika, stosujàcego
eliminacj´ prezentacji identyfikacji linii
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wywo∏ujàcej, o której mowa w ust. 1
pkt 2. O wprowadzeniu okresu przej-
Êciowego Prezes URTiP powiadamia
Ministra Obrony Narodowej, ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
i Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego.”;

47) w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo dochodzenia w post´powaniu sàdowym
roszczeƒ okreÊlonych w ustawie, wynikajàcych
ze stosunków z operatorami Êwiadczàcymi
us∏ugi powszechne, przys∏uguje u˝ytkowniko-
wi po wyczerpaniu drogi post´powania rekla-
macyjnego.”;

48) w art. 76 w ust. 1 skreÊla si´ wyraz „publiczny”;

49) w art. 77:

a) w ust. 2 w pkt 3 po wyrazie „tytu∏u” dodaje si´
wyrazy „oraz wystawiania rachunków abonen-
tom”,

b) w ust. 3 wyrazy „zajmujàcy pozycj´ dominujà-
cà” zast´puje si´ wyrazami „o znaczàcej pozycji
rynkowej”;

50) w art. 78:

a) w ust. 3 w pkt 4 w lit. a wyrazy „biura numerów”
zast´puje si´ wyrazami „polegajàcych na udzie-
laniu informacji o numerach abonentów”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Operator o znaczàcej pozycji rynkowej jest
obowiàzany udzielaç operatorom, którzy za-
mierzajà zawrzeç z nim umow´ o po∏àczenie
sieci, informacji niezb´dnych do przygoto-
wania takiej umowy, a tak˝e oferowaç jedna-
kowe warunki po∏àczenia sieci telekomuni-
kacyjnych w porównywalnych okoliczno-
Êciach nie gorsze od stosowanych przez sie-
bie w ramach w∏asnego przedsi´biorstwa
lub w stosunkach z podmiotami zale˝nymi
w rozumieniu ustawy, o której mowa
w art. 46 ust. 3.”;

51) w art. 79:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Operator o znaczàcej pozycji rynkowej w za-
kresie Êwiadczenia us∏ug, o których mowa
w art. 57 ust. 4 pkt 1 i 3, jest obowiàzany do
opracowania ofert okreÊlajàcych ramowe
warunki umów o po∏àczeniu sieci z operato-
rami.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Operator, o którym mowa w ust. 1, jest obo-
wiàzany do z∏o˝enia projektu oferty, o któ-
rej mowa w ust. 1, w terminie do 3 miesi´-
cy od daty dor´czenia decyzji Prezesa
URTiP, ustalajàcej jego znaczàcà pozycj´
rynkowà, w celu zatwierdzenia.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes URTiP mo˝e w drodze decyzji:

1) w terminie 30 dni od dnia przekazania pro-
jektu oferty, o której mowa w ust. 1, lub jej
zmiany, odmówiç zatwierdzenia projektu
oferty lub jej zmiany, je˝eli projekt oferty
lub jej zmiany narusza przepisy prawa, nie
uwzgl´dnia istniejàcych warunków rynko-
wych i ekonomicznych lub nie zapewnia
efektywnej konkurencji na rynku teleko-
munikacyjnym,

2) w uzasadnionych przypadkach wprowa-
dziç ofert´, o której mowa w ust. 1, albo
zmieniç w ca∏oÊci lub w cz´Êci istniejàcà
ofert´ lub zobowiàzaç operatora do zmia-
ny istniejàcej oferty w okreÊlonym termi-
nie w celu dostosowania jej do przepisów
prawa, nowych warunków rynkowych
i ekonomicznych lub w celu zapewnienia
efektywnej konkurencji na rynku teleko-
munikacyjnym.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3c w brzmieniu:

„3a. Operator publiczny wspó∏pracujàcy z ope-
ratorem o znaczàcej pozycji rynkowej mo˝e
wnioskowaç do tego operatora o okreÊlo-
nà, uzasadnionà zmian´ istniejàcej oferty,
o której mowa w ust. 1, w celu dostosowa-
nia jej do przepisów prawa, nowych warun-
ków rynkowych i ekonomicznych lub w ce-
lu zapewnienia efektywnej konkurencji na
rynku telekomunikacyjnym.

3b. W przypadku sporu mi´dzy operatorami do-
tyczàcego zmiany oferty, o której mowa
w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio art. 83 i 84.

3c. Oferta, o której mowa w ust. 1, powinna
podlegaç aktualizacji nie rzadziej ni˝ raz na
12 miesi´cy w celu odzwierciedlenia zmie-
niajàcych si´ warunków rynkowych i eko-
nomicznych oraz w celu zapewnienia efek-
tywnej konkurencji na rynku telekomunika-
cyjnym.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Operator, o którym mowa w ust. 1, jest obo-
wiàzany do zawierania umów o po∏àczeniu
sieci na warunkach nie gorszych, dla pozo-
sta∏ych stron umowy, ni˝ okreÊlone w za-
twierdzonej ofercie, o której mowa w ust. 1,
ofercie zmienionej lub wprowadzonej decy-
zjà Prezesa URTiP.”;

52) w art. 80:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Op∏aty z tytu∏u wzajemnego korzystania
z po∏àczonych sieci telekomunikacyjnych
przez strony umowy o po∏àczeniu sieci za-
wartej pomi´dzy operatorami eksploatujàcy-
mi sieci publiczne, z których co najmniej je-
den zajmuje znaczàcà pozycj´ rynkowà, po-
winny:

1) byç ustalane na podstawie przejrzystych
i obiektywnych kryteriów zapewniajàcych
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równe traktowanie u˝ytkowników — je˝e-
li operator jest operatorem o znaczàcej po-
zycji rynkowej w zakresie Êwiadczenia
us∏ug, o których mowa w art. 57,

2) uwzgl´dniaç uzasadnione koszty zwiàza-
ne z wykonywanymi us∏ugami telekomu-
nikacyjnymi, niezale˝nie od sposobu ich
wykonywania — je˝eli operator jest ope-
ratorem o znaczàcej pozycji rynkowej
w zakresie Êwiadczenia us∏ug, o których
mowa w art. 57 ust. 4 pkt 1, 3 i 4.”,

b) w ust. 3 wyrazy „komórkà organizacyjnà lub jed-
nostkà organizacyjnà, o której mowa” zast´puje
si´ wyrazami „organem, komórkà organizacyjnà
lub jednostkà organizacyjnà, o której mowa”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes URTiP mo˝e ˝àdaç od stron umowy
przed∏o˝enia uzasadnienia wysokoÊci stoso-
wanych przez siebie op∏at, o których mowa
w ust. 1, a w przypadku operatora o znaczà-
cej pozycji rynkowej, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, tak˝e uzasadnienia wysokoÊci
kosztów ponoszonych przy wymianie us∏ug
telekomunikacyjnych.”,

d) dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Prezes URTiP ustala wysokoÊç op∏at, o któ-
rych mowa w ust. 1, w drodze decyzji, w przy-
padku, gdy stwierdzi, ˝e wysokoÊç tych op∏at
ustalona zosta∏a niezgodnie z przepisami pra-
wa lub w przypadku, gdy w uzasadnieniu,
o którym mowa w ust. 4, operator nie wyka-
˝e, ˝e wysokoÊç tych op∏at ustalona zosta∏a
zgodnie z przepisami prawa.

6. Prezes URTiP, w przypadku braku mo˝liwoÊci
ustalenia kosztów zgodnie z ust. 1 pkt 2,
uwzgl´dnia stawki innych operatorów euro-
pejskich dzia∏ajàcych na konkurencyjnych ryn-
kach oraz stopieƒ rozwoju rynku polskiego.”;

53) w art. 81: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozliczeƒ z tytu∏u wzajemnego korzystania
z sieci telekomunikacyjnych przez operato-
rów, w tym kalkulacji op∏at z tego tytu∏u,
w przypadku operatora o znaczàcej pozycji
rynkowej w zakresie Êwiadczenia us∏ug,
o których mowa w art. 57 ust. 4 pkt 1, 3 i 4,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) szczegó∏owych warunków i trybu ustalania
oraz pobierania dop∏at, o których mowa
w art. 8 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 113,
poz. 1070), majàc na uwadze zapewnienie
zwi´kszenia dost´pnoÊci do us∏ug po-
wszechnych,”; 

54) w art. 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes URTiP mo˝e, w drodze postanowienia,
okreÊliç termin zakoƒczenia negocjacji o zawar-

cie umowy o po∏àczeniu sieci, nie d∏u˝szy ni˝
90 dni liczàc od dnia wystàpienia o po∏àczenie,
na pisemny wniosek ka˝dej ze stron negocjacji
o zawarcie takiej umowy, albo z urz´du. Na po-
stanowienie s∏u˝y za˝alenie, które nie przerywa
biegu terminu wyznaczonego przez Prezesa
URTiP.”;

55) w art. 84 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Decyzja o po∏àczeniu sieci mo˝e zostaç zmie-
niona przez Prezesa URTiP na wniosek ka˝dej
ze stron, której ona dotyczy, lub z urz´du.”;

56) w art. 86 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku z∏o˝enia przez operatora wniosku
o wydanie decyzji w trybie art. 83 ust. 2, zast´-
pujàcej zmian´ umowy o po∏àczeniu sieci,
art. 85 ust. 1 nie stosuje si´.”;

57) w art. 87 po wyrazach „jednostek organizacyjnych”
dodaje si´ wyrazy „i organów” oraz po wyrazie
„jednostki” dodaje si´ wyrazy „i organy”;

58) po art. 87 dodaje si´ art. 87a—87e w brzmieniu: 

„Art. 87a. 1. Operatorzy publicznych sieci teleko-
munikacyjnych sà obowiàzani do pu-
blikowania specyfikacji technicznych
stosowanych zakoƒczeƒ sieci zawiera-
jàcych dane niezb´dne do zaprojekto-
wania urzàdzeƒ koƒcowych przezna-
czonych do do∏àczenia do zakoƒczenia
sieci. 

2. Operatorzy mogà pobieraç op∏aty za
specyfikacje, o których mowa w ust. 1,
w wysokoÊci nieprzekraczajàcej kosz-
tów zwiàzanych z ich wykonaniem
i publikacjà.

3. Operatorzy publicznych sieci teleko-
munikacyjnych sà obowiàzani do
przekazywania Prezesowi URTiP infor-
macji zawierajàcych typ, opis i prze-
znaczenie zakoƒczenia sieci oraz
wskazanie, w jaki sposób dost´pna
jest specyfikacja, o której mowa
w ust. 1. Informacj´ Prezes URTiP pu-
blikuje w Biuletynie URTiP.

Art. 87b. 1. Operator zajmujàcy znaczàcà pozycj´
rynkowà w zakresie Êwiadczenia us∏ug
telefonicznych Êwiadczonych w sta-
cjonarnych publicznych sieciach tele-
fonicznych jest obowiàzany na wnio-
sek operatora zapewniç mu dost´p do
lokalnej p´tli abonenckiej zrealizowa-
nej za pomocà pary przewodów meta-
lowych, wraz z kolokacjà, dost´pem
do po∏àczeƒ kablowych oraz odpo-
wiednich systemów informacyjnych,
zwanych dalej „udogodnieniami”, na
warunkach przejrzystych, sprawiedli-
wych i niedyskryminujàcych.
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2. Operator obowiàzany do zapewnienia
dost´pu do lokalnej p´tli abonenckiej,
Êwiadczàcy abonentom us∏ugi szero-
kopasmowej transmisji danych, za-
pewnia innym operatorom mo˝liwo-
Êci Êwiadczenia takich us∏ug na wa-
runkach nie gorszych od stosowanych
przez siebie w ramach w∏asnego
przedsi´biorstwa lub w stosunkach
z podmiotami zale˝nymi w rozumie-
niu ustawy, o której mowa w art. 46
ust. 3.

3. Odmowa zapewnienia dost´pu do lo-
kalnej p´tli abonenckiej i zwiàzanych
z nim udogodnieƒ mo˝e nastàpiç tylko
w obiektywnie uzasadnionych przy-
padkach zwiàzanych z brakiem mo˝li-
woÊci technicznych lub koniecznoÊcià
zachowania integralnoÊci sieci teleko-
munikacyjnej.

4. W przypadku odmowy albo nieudzie-
lenia odpowiedzi na wniosek, o któ-
rym mowa w ust. 1, w terminie okre-
Êlonym w ofercie ramowej, nie d∏u˝-
szym jednak ni˝ 30 dni od dnia jego
z∏o˝enia, operator mo˝e z∏o˝yç wnio-
sek do Prezesa URTiP o wydanie decy-
zji o zapewnieniu dost´pu do lokalnej
p´tli abonenckiej.

Art. 87c. 1. Warunki zapewnienia dost´pu do lo-
kalnej p´tli abonenckiej i zwiàzanych
z nim udogodnieƒ operatorzy ustalajà
w umowie o dost´pie do lokalnej p´tli
abonenckiej.

2. Op∏aty za zapewnienie dost´pu do lo-
kalnej p´tli abonenckiej i zwiàzanych
z nim udogodnieƒ powinny:

1) byç ustalone na podstawie przejrzy-
stych i obiektywnych kryteriów,

2) uwzgl´dniaç uzasadnione koszty.

3. Prezes URTiP mo˝e ˝àdaç od operato-
ra zapewniajàcego dost´p do lokalnej
p´tli abonenckiej i zwiàzanych z nim
udogodnieƒ przed∏o˝enia uzasadnie-
nia wysokoÊci stosowanych op∏at i po-
noszonych kosztów.

4. Prezes URTiP ustala wysokoÊç op∏at,
o których mowa w ust. 2, w drodze de-
cyzji, w przypadku, gdy stwierdzi, ˝e
wysokoÊç tych op∏at ustalona zosta∏a
niezgodnie z przepisami prawa lub
w przypadku, gdy w uzasadnieniu,
o którym mowa w ust. 3, operator nie
wyka˝e, ˝e wysokoÊç tych op∏at usta-
lona zosta∏a zgodnie z przepisami pra-
wa.

5. W przypadku braku mo˝liwoÊci ustale-
nia op∏at zgodnie z ust. 2, Prezes URTiP
bierze pod uwag´ stawki innych ope-
ratorów europejskich dzia∏ajàcych na

konkurencyjnych rynkach, z uwzgl´d-
nieniem stopnia rozwoju polskiego
rynku telekomunikacyjnego.

6. Do umów o dost´pie do lokalnej p´tli
abonenckiej stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 82—86.

Art. 87d. 1. Operator obowiàzany do zapewnienia
dost´pu do lokalnej p´tli abonenckiej
i zwiàzanych z nim udogodnieƒ opra-
cowuje ofert´ okreÊlajàcà ramowe
warunki umów o dost´pie do lokalnej
p´tli abonenckiej, o którym mowa
w art. 87b ust. 1 i 2, i zwiàzanych z nim
udogodnieƒ.

2. Do ofert, o których mowa w ust. 1, sto-
suje si´ odpowiednio art. 79 ust. 2—5.

Art. 87e. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe wymagania zwiàzane
z zapewnieniem dost´pu do lokalnej
p´tli abonenckiej i zwiàzanych z nim
udogodnieƒ dotyczàce:

1) op∏at z tytu∏u korzystania z dost´pu
do lokalnej p´tli abonenckiej i zwià-
zanych z nim udogodnieƒ, w tym
kalkulacji op∏at z tego tytu∏u,

2) zakresu oferty ramowej, o której
mowa w art. 87d,

3) warunków i trybu udzielania odmo-
wy, o której mowa w art. 87b ust. 3.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci,
wydajàc rozporzàdzenie, o którym
mowa w ust. 1, okreÊla zakres oferty
ramowej, majàc na uwadze, i˝ obej-
muje on w szczególnoÊci:

1) wskazanie elementów sieci, do
których oferowany jest dost´p,
z podaniem informacji o ich cha-
rakterystyce i warunkach technicz-
nych,

2) us∏ugi kolokacyjne ze wskazaniem
miejsc kolokacyjnych opcji koloka-
cyjnych, okreÊleniem warunków
technicznych kolokacji, z uwzgl´d-
nieniem standardów bezpieczeƒ-
stwa, oraz warunków przeprowa-
dzania przez operatorów inspekcji
miejsc kolokacyjnych, ∏àcznie
z miejscami, w których kolokacji od-
mówiono,

3) warunki dost´pu do systemów in-
formacyjnych,

4) warunki zapewnienia dost´pu do
lokalnej p´tli abonenckiej obejmu-
jàce terminy jego zapewnienia,
standardowe warunki umowne
oraz wskazanie elementów podle-
gajàcych op∏acie.”;
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59) art. 88 otrzymuje brzmienie:

„Art. 88. 1. Urzàdzenia radiowe i urzàdzenia koƒ-
cowe wprowadzane do obrotu i u˝ywa-
nia powinny spe∏niaç wymagania w za-
kresie:

1) ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa
u˝ytkownika,

2) efektywnego wykorzystania zaso-
bów cz´stotliwoÊci lub zasobów or-
bitalnych w przypadku urzàdzeƒ ra-
diowych,

3) kompatybilnoÊci elektromagnetycz-
nej w zakresie wynikajàcym z ich
przeznaczenia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, ustaliç
dodatkowe wymagania w zakresie:

1) zapewniania ochrony tajemnicy tele-
komunikacji,

2) zabezpieczenia przed nieuprawnio-
nym u˝ywaniem urzàdzeƒ,

3) umo˝liwienia dost´pu do urzàdzeƒ
lub sieci s∏u˝bom ustawowo powo-
∏anym do niesienia pomocy,

4) przystosowania do u˝ywania przez
osoby niepe∏nosprawne,

5) zdolnoÊci do wspó∏pracy z innymi
urzàdzeniami telekomunikacyjnymi
u˝ywanymi w sieci telekomunikacyj-
nej lub do niej do∏àczonymi, w szcze-
gólnoÊci niepowodowania uszko-
dzeƒ sieci telekomunikacyjnej lub za-
k∏ócania jej funkcjonowania

— które niezale˝nie od wymagaƒ wy-
mienionych w ust. 1 powinny byç spe∏-
niane przez urzàdzenia oraz okreÊliç
termin, do którego mogà byç u˝ywane
urzàdzenia nie spe∏niajàce wymagaƒ
ustalonych w rozporzàdzeniu, wprowa-
dzone do obrotu handlowego przed
dniem wydania rozporzàdzenia, majàc
na uwadze prawid∏owoÊç funkcjono-
wania sieci telekomunikacyjnych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
mo˝e, w drodze rozporzàdzeƒ, okreÊliç
szczegó∏owe wymagania techniczne
i eksploatacyjne dla urzàdzeƒ teleko-
munikacyjnych oraz sieci telekomuni-
kacyjnych, kierujàc si´ wymaganiami
europejskich organizacji normalizacyj-
nych, a w przypadku braku takich wy-
magaƒ — wymaganiami innych mi´-
dzynarodowych organizacji normaliza-
cyjnych, których Rzeczpospolita Polska
jest cz∏onkiem.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci,
w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej, Ministrem Sprawiedliwo-
Êci, ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-

nansów publicznych oraz ministrem
w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych,
po zasi´gni´ciu opinii Szefa Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó-
∏owe wymagania techniczne i eksplo-
atacyjne dla sieci telekomunikacyjnych
i urzàdzeƒ telekomunikacyjnych doty-
czàce ich przystosowania do wype∏nia-
nia przez operatorów obowiàzku, o któ-
rym mowa w art. 40 ust. 1, majàc na
uwadze, ˝e sieci telekomunikacyjne
i urzàdzenia telekomunikacyjne eksplo-
atowane przez tych operatorów powin-
ny zapewniaç uprawnionym organom
dost´p do informacji oraz danych okre-
Êlonych w art. 67 ust. 1, a tak˝e ich reje-
stracj´, kierujàc si´ wymaganiami eu-
ropejskich organizacji normalizacyj-
nych, a w przypadku braku takich wy-
magaƒ — wymaganiami innych mi´-
dzynarodowych organizacji normaliza-
cyjnych, których Rzeczpospolita Polska
jest cz∏onkiem.”;

60) w art. 90 w ust. 2 po wyrazach „wykorzystywanych
przez” dodaje si´ wyraz „organy,”;

61) w art. 91:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obowiàzkowi oceny zgodnoÊci z wymaga-
niami, o których mowa w art. 88 ust. 1 i 2,
zwanymi dalej „zasadniczymi wymagania-
mi” podlegajà, o ile ustawa nie stanowi ina-
czej, urzàdzenia koƒcowe przeznaczone do
do∏àczania do zakoƒczeƒ sieci publicznej
oraz urzàdzenia radiowe nadawcze lub
nadawczo-odbiorcze.”,

b) w ust. 2:

— w pkt 3 po wyrazie „przedstawiciela,” dodaje
si´ wyrazy „po uzyskaniu przez niego po-
twierdzenia zgodnoÊci z zasadniczymi wyma-
ganiami,”,

— pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a) raport techniczny zawierajàcy sprawoz-
danie z badaƒ technicznych urzàdzenia
wraz z opinià potwierdzajàcà spe∏nianie
przez nie zasadniczych wymagaƒ, wy-
stawione przez akredytowane laborato-
rium badawcze, indywidualnemu u˝yt-
kownikowi urzàdzenia nie b´dàcego
przedmiotem oferty handlowej.”,

— uchyla si´ pkt 4,

c) w ust. 4 w pkt 3 po wyrazie „przez” dodaje si´
wyraz „organy,”;

62) w art. 94 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór oznakowania
urzàdzeƒ, które spe∏niajà zasadnicze wymaga-
nia, oraz niezb´dne dane, które powinny byç
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umieszczone wraz z oznakowaniem, majàc na
uwadze, aby oznakowanie by∏o jednoznaczne
i czytelne dla nabywcy.”;

63) w art. 96 uchyla si´ ust. 2;

64) w art. 99:

a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „komórkom,” doda-
je si´ wyraz „organom”,

b) uchyla si´ ust. 3, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okre-
Êli, w drodze rozporzàdzeƒ:

1) plan numeracji krajowej dla publicznych
sieci telefonicznych, okreÊlajàc w szcze-
gólnoÊci zakres planu oraz formaty nume-
rów,

2) szczegó∏owe wymagania dotyczàce go-
spodarowania numeracjà w publicznych
sieciach telefonicznych

— uwzgl´dniajàc obecne i prognozowane
potrzeby operatorów publicznych oraz u˝yt-
kowników, w tym s∏u˝b, o których mowa
w art. 102, ustalenia europejskich organizacji
telekomunikacyjnych, w szczególnoÊci doty-
czàce d∏ugoterminowych, ogólnoeuropej-
skich planów numeracji, a tak˝e postanowie-
nia umów, których Rzeczpospolita Polska
jest stronà.”;

65) w art. 108: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Aparatura powinna byç konstruowana tak,
aby:

1) nie wywo∏ywa∏a w swoim Êrodowisku za-
burzeƒ elektromagnetycznych o warto-
Êciach przekraczajàcych odpornoÊç na te
zaburzenia innej aparatury lub innych sys-
temów wyst´pujàcych w tym Êrodowisku,

2) posiada∏a wymaganà odpornoÊç na zabu-
rzenia elektromagnetyczne.”,

b) uchyla si´ ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci z wymaga-
niami, o których mowa w ust. 1, zwanymi da-
lej „zasadniczymi wymaganiami dotyczàcy-
mi kompatybilnoÊci elektromagnetycznej”
podlega aparatura, która mo˝e wywo∏aç za-
burzenia elektromagnetyczne lub na dzia∏a-
nie której takie zaburzenia mogà mieç
wp∏yw, z wy∏àczeniem urzàdzeƒ, o których
mowa w art. 91 ust. 4 pkt 1 i 3.”;

66) w art. 110 w ust. 1 w pkt 10 na koƒcu kropk´ zast´-
puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 11—14
w brzmieniu:

„11) koordynacja rezerwacji cz´stotliwoÊci w za-
kresach cz´stotliwoÊci przeznaczonych dla

u˝ytkowników, o których mowa w art. 4 ust. 1
pkt 1—4, w szczególnoÊci w zakresach cz´sto-
tliwoÊci przez nich zwalnianych lub dla nich
nowo udost´pnianych albo wspó∏wykorzysty-
wanych z innymi u˝ytkownikami, 

12) wspó∏praca z Komisjà Europejskà w zakresie
w∏aÊciwoÊci Prezesa URTiP, 

13) przedstawianie Komisji Europejskiej informa-
cji z zakresu w∏aÊciwoÊci Prezesa URTiP, w tym
wykonywanie obowiàzków notyfikacyjnych
wobec Komisji Europejskiej, obejmujàcych in-
formacje o podmiotach, które zosta∏y uznane
za posiadajàce znaczàcà pozycj´ rynkowà,
Êwiadczàcych us∏ugi powszechne oraz reali-
zujàcych po∏àczenia sieci telekomunikacyj-
nych,

14) przeprowadzanie konsultacji Êrodowiskowych
z zainteresowanymi podmiotami, a w szcze-
gólnoÊci z operatorami, u˝ytkownikami, kon-
sumentami oraz producentami, w sprawach
zwiàzanych z zasi´giem, dost´pnoÊcià oraz ja-
koÊcià us∏ug telekomunikacyjnych.”;

67) w art. 114 w ust. 6 w zdaniu drugim wyrazy „Preze-
sa URTiP” zast´puje si´ wyrazami „ministra w∏a-
Êciwego do spraw ∏àcznoÊci”;

68) w art. 116 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W Biuletynie URTiP zamieszcza si´ wymagane
ustawà informacje i rozstrzygni´cia Prezesa
URTiP, zalecenia dotyczàce stosowania norm
lub wymagaƒ technicznych, roczne raporty
o jakoÊci Êwiadczenia us∏ug powszechnych
przez operatorów, dane dotyczàce wyników
kalkulacji kosztów stosowanych przez operato-
rów o znaczàcej pozycji rynkowej w zakresie
Êwiadczenia us∏ug za pomocà publicznych sie-
ci telefonicznych lub w zakresie Êwiadczenia
us∏ugi dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyjnych,
sprawozdania oraz wyniki kalkulacji kosztów,
o których mowa w art. 59 ust. 4 pkt 6, wraz z ra-
portem okreÊlajàcym ich zgodnoÊç z okreÊlony-
mi zasadami przygotowanymi przez podmiot
przeprowadzajàcy badanie, wykazy udzielo-
nych zezwoleƒ, informacje i og∏oszenia doty-
czàce wykorzystania cz´stotliwoÊci i kompaty-
bilnoÊci elektromagnetycznej oraz inne infor-
macje — w zakresie ustalonym przez Prezesa
URTiP.”;

69) w art. 122:

a) w ust. 1 po wyrazie „do” dodaje si´ wyraz „or-
ganów,”,

b) w ust. 2 po wyrazach „u˝ywana przez” dodaje
si´ wyraz „organy,”;

70) w art. 124 w ust. 1:

a) w pkt 3 wyraz „niew∏aÊciwe” zast´puje si´ wyra-
zami „niezgodne ze stanem faktycznym”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
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„6) nie wykonuje obowiàzków na∏o˝onych decy-
zjà wydanà na podstawie art. 54 ust. 5 lub
art. 61 ust. 4 albo okreÊlonych w art. 56
ust. 3,”,

c) pkt 12—14 otrzymujà brzmienie:
„12) nie wype∏nia obowiàzków lub wymagaƒ

dotyczàcych ∏àczenia sieci telekomunika-
cyjnych, lub zapewnienia dost´pu do lokal-
nej p´tli abonenckiej i zwiàzanych z nim
udogodnieƒ,

13) nie wype∏nia obowiàzków dotyczàcych
ofert okreÊlajàcych ramowe warunki umów
o po∏àczeniu sieci, umów o dost´pie do lo-
kalnej p´tli abonenckiej lub o Êwiadczenie
us∏ug telekomunikacyjnych,

14) rozwiàzuje umow´ o po∏àczeniu sieci lub
umow´ o dost´pie do lokalnej p´tli abo-
nenckiej niezgodnie z przepisami ustawy,”,

d) pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) nie stosuje warunków po∏àczenia sieci tele-

komunikacyjnych oraz rozliczeƒ z tytu∏u
wzajemnego korzystania z sieci telekomu-
nikacyjnych lub warunków zapewnienia
dost´pu do lokalnej p´tli abonenckiej
i zwiàzanych z nim udogodnieƒ, okreÊlo-
nych w decyzji lub w umowie,”;

71) po art. 150 dodaje si´ art. 150a w brzmieniu:

„Art. 150a. Przepisy art. 34 ust. 3c pkt 2, art. 69a
i art. 69b tracà moc z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onko-
stwa w Unii Europejskiej.”;

72) w art. 151 w pkt 4 na koƒcu dodaje si´ przecinek
i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu: 

„5) art. 110 ust. 1 pkt 11—13, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 19 w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dane osoby lub inne dane, pozwalajàce na jed-
noznaczne okreÊlenie podmiotu lub przedmio-
tu, wobec którego stosowana b´dzie kontrola
operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub sposo-
bu jej stosowania,”;

2) w art. 20c dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Udost´pnianie Policji danych, o których mowa
w ust. 1, nast´puje na koszt operatora sieci te-
lekomunikacyjnej.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399
oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) w art. 9e w ust. 8 pkt 4
otrzymuje brzmienie:

„4) dane osoby lub inne dane pozwalajàce na jedno-
znaczne okreÊlenie podmiotu lub przedmiotu, wo-
bec którego stosowana b´dzie kontrola operacyj-
na, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stoso-
wania;”.

Art. 4. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚an-
darmerii Wojskowej i wojskowych organach porzàdko-
wych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) w art. 31
w ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dane osoby lub inne dane pozwalajàce na jedno-
znaczne okreÊlenie podmiotu lub przedmiotu, wo-
bec którego stosowana b´dzie kontrola operacyj-
na, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stoso-
wania,”.

Art. 5. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844)
w art. 27 w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dane osoby lub inne dane pozwalajàce na jedno-
znaczne okreÊlenie podmiotu lub przedmiotu, wo-
bec którego stosowana b´dzie kontrola operacyj-
na, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stoso-
wania,”.

Art. 6. 1. Operatora, który w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy zajmuje pozycj´ dominujàcà w zakresie Êwiad-
czenia us∏ug powszechnych, uznaje si´ za operatora
o znaczàcej pozycji rynkowej w zakresie Êwiadczenia
us∏ug telefonicznych w stacjonarnych publicznych sie-
ciach telefonicznych.

2. Operatora, który w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
zajmuje pozycj´ dominujàcà w zakresie Êwiadczenia
us∏ug, o których mowa w art. 57 ust. 4 pkt 2—4 ustawy,
o której mowa w art. 1, uznaje si´ za operatora o zna-
czàcej pozycji rynkowej w zakresie tych us∏ug.

3. Operator, który w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
zajmuje pozycj´ dominujàcà w zakresie Êwiadczenia
us∏ug powszechnych, oraz operator, który w dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy zajmuje pozycj´ dominujàcà w za-
kresie Êwiadczenia us∏ug, o których mowa w art. 57
ust. 4 pkt 3 lub 4 ustawy, o której mowa w art. 1, jest
obowiàzany do przed∏o˝enia Prezesowi URTiP oferty,
o której mowa w art. 79 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

4. Do czasu ustalenia znaczàcej pozycji rynkowej
operatorów publicznych w zakresie Êwiadczenia us∏ug
telefonicznych w stacjonarnych publicznych sieciach
telefonicznych na obszarze województw w drodze de-
cyzji, obowiàzki, o których mowa w art. 49 ust. 1 usta-
wy, o której mowa w art. 1, cià˝à na operatorze publicz-
nym, który w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy zajmowa∏
dominujàcà pozycj´ rynkowà w zakresie Êwiadczenia
us∏ug powszechnych.

Art. 7. 1. Przepisy ustawy dotyczàce oznakowania,
o którym mowa w art. 94 ust. 2a ustawy, o której mo-
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wa w art. 1, i pos∏ugiwania si´ tym oznakowaniem sto-
suje si´ do dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. 

2. Wyrób oznakowany przed dniem, o którym mo-
wa w ust. 1, mo˝e byç po tym dniu nadal stosowany
i jest uznawany za wyrób spe∏niajàcy wymagania za-
sadnicze.

Art. 8. 1. Operator stacjonarnej publicznej sieci te-
lefonicznej eksploatujàcy lokalne p´tle abonenckie jest
uprawniony do pobierania od operatora, któremu
umo˝liwia Êwiadczenie us∏ug po∏àczeƒ telefonicznych
do swoich abonentów, dop∏aty z tytu∏u deficytu pono-
szonego w zwiàzku z budowà i eksploatacjà linii ∏àczà-
cych udost´pnione abonentom przez operatora zakoƒ-
czenia sieci z urzàdzeniami sieci telekomunikacyjnej te-
go operatora, wykonujàcymi komutacj´, zwanej dalej
„dop∏atà”. 

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1, oblicza si´ ja-
ko sum´ ujemnych ró˝nic mi´dzy uzyskanymi w da-
nym roku obrotowym z ka˝dej lokalnej p´tli abonenc-
kiej przychodami z op∏at instalacyjnych, abonamen-
towych oraz za po∏àczenia telefoniczne, z uwzgl´d-
nieniem salda rozliczeƒ z tytu∏u po∏àczeƒ mi´dzyope-
ratorskich, a poniesionymi w tym roku kosztami wy-
tworzenia us∏ug w ka˝dej z tych lokalnych p´tli abo-
nenckich.

3. Dop∏at´ oblicza si´ jako iloraz kwoty deficytu, ob-
liczonego zgodnie z zasadami okreÊlonymi w ust. 2,
oraz ∏àcznej liczby minut rozpocz´ç i zakoƒczeƒ po∏à-
czeƒ telefonicznych w sieci operatora wyst´pujàcego
o dop∏at´ obejmujàcej ruch przychodzàcy od innych
operatorów, ruch wychodzàcy do innych operatorów
i ruch zrealizowany w ca∏oÊci w sieci operatora ˝àdajà-
cego dop∏aty.

4. Dop∏at´ dodaje si´ do ceny ka˝dej pe∏nej minuty
us∏ugi rozpocz´cia lub zakoƒczenia po∏àczenia w sieci
operatora ˝àdajàcego dop∏aty.

5. Do okreÊlenia dop∏at, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 78—80
i art. 82—86 ustawy, o której mowa w art. 1.

6. Operator jest obowiàzany do dostosowania
umowy o po∏àczeniu sieci w zakresie, o którym mowa
w ust. 1, w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.

7. Dop∏ata mo˝e byç stosowana do czasu og∏osze-
nia przez Prezesa URTiP informacji o zrównowa˝eniu
cen us∏ug telefonicznych, nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
31 grudnia 2003 r.

Art. 9. Do dnia 1 stycznia 2004 r. ceny us∏ug po-
wszechnych Êwiadczonych przez operatora obowiàza-
nego do Êwiadczenia us∏ug powszechnych mogà byç
ustalane z uwzgl´dnieniem cen na te us∏ugi innych
operatorów europejskich dzia∏ajàcych na konkurencyj-
nych rynkach, z uwzgl´dnieniem stopnia rozwoju ryn-
ku polskiego.

Art. 10. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1,
zachowujà moc do czasu wydania nowych przepisów
wykonawczych, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres
12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, z zastrze-
˝eniem ust. 2.

2. Przepisy wydane na podstawie art. 88 ust. 2
pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowujà moc.

Art. 11. Do post´powania w sprawach o wydanie
pozwolenia radiowego, wszcz´tego i niezakoƒczonego
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje si´ prze-
pisy ustawy.

Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 10, który
wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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