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1800
USTAWA
z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne1)
DZIA¸ I
Postanowienia ogólne
Rozdzia∏ 1
Zakres ustawy
Art. 1. 1. Ustawa okreÊla:
1) zasady wykonywania i kontroli dzia∏alnoÊci polegajàcej na Êwiadczeniu us∏ug telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub
udogodnieƒ towarzyszàcych, zwanej dalej „dzia∏alnoÊcià telekomunikacyjnà”;
———————
1)

2) prawa i obowiàzki przedsi´biorców telekomunikacyjnych;
3) prawa i obowiàzki u˝ytkowników oraz u˝ytkowników urzàdzeƒ radiowych;
4) warunki podejmowania i wykonywania dzia∏alnoÊci polegajàcej na dostarczaniu sieci i udogodnieƒ
towarzyszàcych oraz Êwiadczeniu us∏ug telekomunikacyjnych, w tym sieci i us∏ug s∏u˝àcych rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów radiofonicznych i telewizyjnych;
5) warunki regulowania rynków telekomunikacyjnych;

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i us∏ug ∏àcznoÊci elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z 24.4.2002);
2) dyrektywy 2002/20/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleƒ na udost´pnienie sieci i us∏ugi ∏àcznoÊci elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z 24.4.2002);
3) dyrektywy 2002/19/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dost´pu do sieci ∏àcznoÊci elektronicznej i urzàdzeƒ towarzyszàcych oraz ich ∏àczenia (Dz. Urz. WE L 108 z 24.4.2002);
4) dyrektywy 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie us∏ugi powszechnej i praw u˝ytkowników odnoszàcych si´ do
sieci i us∏ug ∏àcznoÊci elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z 24.4.2002);
5) dyrektywy 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatnoÊci
w sektorze ∏àcznoÊci elektronicznej (Dz. Urz. WE L 201 z 31.7.2002);
6) dyrektywy 2002/77/WE z dnia 16 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i us∏ug ∏àcznoÊci elektronicznej (Dz. Urz. WE L 249 z 17.9.2002);
7) dyrektywy 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urzàdzeƒ radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych oraz wzajemnego uznawania ich zgodnoÊci (Dz. Urz. WE L 91 z 7.4.1999);
8) dyrektywy 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. o zbli˝eniu praw paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych kompatybilnoÊci elektromagnetycznej (Dz. Urz. L 139 z 23.05.89).
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.
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6) warunki Êwiadczenia us∏ugi powszechnej;
7) warunki ochrony u˝ytkowników us∏ug;
8) warunki gospodarowania cz´stotliwoÊciami, zasobami orbitalnymi oraz numeracjà;
9) warunki przetwarzania danych w telekomunikacji
i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej;
10) zadania i obowiàzki na rzecz obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego, w zakresie telekomunikacji;
11) wymagania, jakim powinny odpowiadaç aparatura oraz urzàdzenia radiowe i telekomunikacyjne
urzàdzenia koƒcowe;
12) funkcjonowanie administracji ∏àcznoÊci, jej wspó∏dzia∏anie z innymi organami krajowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulacji telekomunikacji.
2. Celem ustawy jest stworzenie warunków dla:
1) wspierania równoprawnej i skutecznej konkurencji
w zakresie Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych;
2) rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej;
3) zapewnienia ∏adu w gospodarce numeracjà, cz´stotliwoÊciami oraz zasobami orbitalnymi;
4) zapewnienia u˝ytkownikom maksymalnych korzyÊci w zakresie ró˝norodnoÊci, ceny i jakoÊci us∏ug
telekomunikacyjnych;
5) zapewnienia neutralnoÊci technologicznej.
3. Przepisy ustawy nie naruszajà przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804
i Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96,
poz. 959) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114,
z póên. zm.2)).
Art. 2. OkreÊlenia u˝yte w ustawie oznaczajà:
1) abonent — podmiot, który jest stronà umowy zawartej w formie pisemnej o Êwiadczenie us∏ug
z dostawcà publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych;
2) aparat publiczny — publicznie dost´pny telefon,
w którym po∏àczenie op∏acane jest automatycznie,
w szczególnoÊci za pomocà monety, ˝etonu, karty
telefonicznej lub karty p∏atniczej;
3) aparatura — urzàdzenia elektryczne i elektroniczne
oraz instalacje i systemy, które zawierajà podzespo∏y elektryczne lub elektroniczne;
————————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56,
poz. 517, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 91,
poz. 874.
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4) dostarczanie sieci telekomunikacyjnej — przygotowanie sieci telekomunikacyjnej w sposób umo˝liwiajàcy Êwiadczenie w niej us∏ug, jej eksploatacj´,
nadzór nad nià lub umo˝liwianie dost´pu telekomunikacyjnego;
5) dost´p do lokalnej p´tli abonenckiej — korzystanie
z lokalnej p´tli abonenckiej lub lokalnej podp´tli
abonenckiej pozwalajàce na korzystanie z pe∏nego
pasma cz´stotliwoÊci p´tli abonenckiej (pe∏ny dost´p do lokalnej p´tli abonenckiej) lub nieg∏osowego pasma cz´stotliwoÊci p´tli abonenckiej przy
zachowaniu mo˝liwoÊci korzystania z lokalnej p´tli abonenckiej przez jej operatora do Êwiadczenia
us∏ug telefonicznych (wspó∏dzielony dost´p do lokalnej p´tli abonenckiej);
6) dost´p telekomunikacyjny — korzystanie z urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, udogodnieƒ towarzyszàcych lub us∏ug Êwiadczonych przez innego
przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego, na okreÊlonych warunkach, celem Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych, polegajàce w szczególnoÊci na:
a) ∏àczeniu urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, w tym
na dost´pie do lokalnej p´tli abonenckiej oraz
urzàdzeƒ i us∏ug niezb´dnych do Êwiadczenia
us∏ug w lokalnej p´tli abonenckiej,
b) dost´pie do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej,
c) dost´pie do odpowiednich systemów oprogramowania, w tym do systemów wspomagajàcych eksploatacj´,
d) dost´pie do translacji numerów lub systemów
zapewniajàcych analogiczne funkcje,
e) dost´pie do sieci telekomunikacyjnych, w tym
na potrzeby roamingu,
f) dost´pie do systemów dost´pu warunkowego,
g) dost´pie do us∏ug sieci wirtualnych;
7) elektroniczny przewodnik po programach — Êrodki lub rozwiàzania techniczne umo˝liwiajàce wybór programów, stosowane w systemach telewizji
cyfrowej, zawierajàce dodatkowe dane opisujàce
programy wyst´pujàce w cyfrowym sygnale telewizyjnym;
8) infrastruktura telekomunikacyjna — urzàdzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych
urzàdzeƒ koƒcowych, oraz w szczególnoÊci linie,
kanalizacje kablowe, s∏upy, wie˝e, maszty, kable,
przewody oraz osprz´t, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji;
9) instrukcja — opracowanà przez przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego szczegó∏owà instrukcj´ w zakresie prowadzonej przez niego rachunkowoÊci regulacyjnej, zawierajàcà opis przyj´tych w jego
przedsi´biorstwie sposobów wyodr´bnienia aktywów i pasywów, przychodów i kosztów na dzia∏alnoÊci w zakresie dost´pu telekomunikacyjnego
lub us∏ug na rynku detalicznym;
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10) interfejs — uk∏ad elektryczny, elektroniczny lub
optyczny, z oprogramowaniem lub bez oprogramowania, umo˝liwiajàcy ∏àczenie, wspó∏prac´
i wymian´ sygna∏ów o okreÊlonej postaci pomi´dzy urzàdzeniami po∏àczonymi za jego poÊrednictwem zgodnie z odpowiednià specyfikacjà technicznà;
11) interfejs programu aplikacyjnego — oprogramowanie umo˝liwiajàce ∏àczenie, wspó∏prac´, wymian´ informacji pomi´dzy aplikacjami dostarczanymi przez nadawców lub dostawców us∏ug
a urzàdzeniami telewizji cyfrowej s∏u˝àcymi do
przekazywania cyfrowych sygna∏ów umo˝liwiajàcych Êwiadczenie us∏ug telewizyjnych lub radiowych;
12) interfejs radiowy — interfejs umo˝liwiajàcy po∏àczenie drogà radiowà, wspó∏prac´ i wymian´ informacji pomi´dzy urzàdzeniami radiowymi;
13) interoperacyjnoÊç us∏ug — zdolnoÊç sieci telekomunikacyjnych do efektywnej wspó∏pracy w celu
zapewnienia wzajemnego dost´pu u˝ytkowników
do us∏ug Êwiadczonych w tych sieciach;
14) kalkulacja kosztów — wyliczanie przez przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego kosztów zwiàzanych
ze Êwiadczeniem us∏ug, odr´bnie dla ka˝dej
z us∏ug, dla której przedsi´biorca jest obowiàzany
prowadziç kalkulacj´ kosztów, zgodnie z zatwierdzonym na dany rok obrotowy przez Prezesa
URTiP opisem kalkulacji kosztów;
15) kolokacja — udost´pnianie fizycznej przestrzeni
lub urzàdzeƒ technicznych w celu umieszczenia
i pod∏àczenia niezb´dnego sprz´tu operatora pod∏àczajàcego swojà sieç do sieci innego operatora
lub korzystajàcego z dost´pu do lokalnej p´tli abonenckiej;
16) kompatybilnoÊç elektromagnetyczna — zdolnoÊç
aparatury do zadowalajàcego dzia∏ania w okreÊlonym Êrodowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania do tego Êrodowiska niedopuszczalnych
zaburzeƒ elektromagnetycznych;
17) komunikat — ka˝dà informacj´ wymienianà lub
przekazywanà mi´dzy okreÊlonymi u˝ytkownikami
za poÊrednictwem publicznie dost´pnych us∏ug
telekomunikacyjnych; nie obejmuje on informacji
przekazanej jako cz´Êç transmisji radiowych lub
telewizyjnych transmitowanych poprzez sieç telekomunikacyjnà, z wyjàtkiem informacji odnoszàcej si´ do mo˝liwego do zidentyfikowania abonenta lub u˝ytkownika otrzymujàcego informacj´;
18) konsument — osob´ fizycznà wnioskujàcà
o Êwiadczenie publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych lub korzystajàcà z takich us∏ug dla
celów niezwiàzanych bezpoÊrednio z jej dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub wykonywaniem zawodu;
19) lokalna p´tla abonencka — obwód ∏àczàcy zakoƒczenie sieci bezpoÊrednio z punktem dost´pu do
stacjonarnej
publicznej
sieci
telefonicznej,
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w szczególnoÊci z prze∏àcznicà g∏ównà lub równowa˝nym urzàdzeniem;
20) lokalna podp´tla abonencka — obwód ∏àczàcy zakoƒczenie sieci z poÊrednim punktem dost´pu do
stacjonarnej
publicznej
sieci
telefonicznej,
w szczególnoÊci z koncentratorem lub innym urzàdzeniem dost´pu poÊredniego do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
21) numer alarmowy — numer ustalony w ustawie lub
w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci
telefonicznych udost´pniany s∏u˝bom ustawowo
powo∏anym do niesienia pomocy;
22) numer geograficzny — numer ustalony w planie
numeracji krajowej, w którym cz´Êç ciàgu cyfr zawiera wskaênik obszaru geograficznego, wykorzystywany do kierowania po∏àczeƒ do sta∏ej lokalizacji zakoƒczenia sieci;
23) numer niegeograficzny — numer ustalony w planie numeracji krajowej, który nie zawiera ciàgu
cyfr okreÊlajàcego wskaênik obszaru geograficznego, w szczególnoÊci numer zakoƒczenia ruchomej
publicznej sieci telefonicznej, numer do którego
po∏àczenia sà bezp∏atne albo o podwy˝szonej
op∏acie;
24) odpornoÊç na zaburzenia elektromagnetyczne —
zdolnoÊç aparatury do dzia∏ania zgodnie z przeznaczeniem bez ograniczania wykonywanych
funkcji w obecnoÊci zaburzeƒ elektromagnetycznych;
25) po∏àczenie sieci — fizyczne i logiczne po∏àczenie
publicznych sieci telekomunikacyjnych u˝ytkowanych przez tego samego lub ró˝nych przedsi´biorców telekomunikacyjnych, celem umo˝liwienia
u˝ytkownikom korzystajàcym z us∏ug lub sieci jednego przedsi´biorcy telekomunikacyjnego komunikowania si´ z u˝ytkownikami korzystajàcymi
z us∏ug lub sieci tego samego lub innego przedsi´biorcy telekomunikacyjnego albo dost´pu do
us∏ug dostarczanych przez innego przedsi´biorc´
telekomunikacyjnego; po∏àczenie sieci stanowi
szczególny rodzaj dost´pu telekomunikacyjnego
realizowanego pomi´dzy operatorami;
26) po∏àczenie telefoniczne — po∏àczenie ustanowione za pomocà publicznie dost´pnej us∏ugi telefonicznej, pozwalajàce na dwukierunkowà ∏àcznoÊç
w czasie rzeczywistym;
27) przedsi´biorca telekomunikacyjny — przedsi´biorc´ lub inny podmiot uprawniony do wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie odr´bnych przepisów, który wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà polegajàcà na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnieƒ towarzyszàcych lub
Êwiadczeniu us∏ug telekomunikacyjnych, przy
czym przedsi´biorca telekomunikacyjny, uprawniony do:
a) Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych, zwany
jest „dostawcà us∏ug”,
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b) dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub udogodnieƒ towarzyszàcych, zwany
jest „operatorem”;

34) rynek detaliczny — rynek wyrobów i us∏ug w zakresie us∏ug telekomunikacyjnych dla u˝ytkowników koƒcowych;

28) publiczna sieç telefoniczna — publicznà sieç telekomunikacyjnà wykorzystywanà do Êwiadczenia
publicznie dost´pnych us∏ug telefonicznych, zapewniajàcà ∏àcznoÊç g∏osowà mi´dzy zakoƒczeniami sieci, a tak˝e inne formy ∏àcznoÊci, w szczególnoÊci przesy∏anie faksów i danych;

35) sieç telekomunikacyjna — systemy transmisyjne
oraz urzàdzenia komutacyjne lub przekierowujàce,
a tak˝e inne zasoby, które umo˝liwiajà nadawanie,
odbiór lub transmisj´ sygna∏ów za pomocà przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych
Êrodków wykorzystujàcych energi´ elektromagnetycznà, niezale˝nie od ich rodzaju;

29) publiczna sieç telekomunikacyjna — sieç telekomunikacyjnà wykorzystywanà g∏ównie do Êwiadczenia publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych;
30) publicznie dost´pna us∏uga telefoniczna — us∏ug´
telekomunikacyjnà dost´pnà dla ogó∏u u˝ytkowników, w celu inicjowania i odbierania po∏àczeƒ krajowych i mi´dzynarodowych oraz uzyskania dost´pu do s∏u˝b ustawowo powo∏anych do niesienia pomocy, za pomocà numeru lub numerów
ustalonych w krajowym lub mi´dzynarodowym
planie numeracji telefonicznej, która ponadto mo˝e obejmowaç:
a) zapewnienie pomocy konsultanta dostawcy
us∏ug przy korzystaniu z us∏ug telekomunikacyjnych,
b) uzyskanie informacji o numerach telefonicznych,
c) dost´p do spisów abonentów,
d) dost´p do aparatów publicznych,
e) korzystanie z us∏ug na szczególnych warunkach,
f) korzystanie ze specjalnych udogodnieƒ przez
osoby niepe∏nosprawne,
g) korzystanie z po∏àczeƒ z numerami niegeograficznymi;
31) publicznie dost´pna us∏uga telekomunikacyjna —
us∏ug´ telekomunikacyjnà dost´pnà dla ogó∏u
u˝ytkowników;
32) rachunkowoÊç regulacyjna — szczególny, w stosunku do rachunkowoÊci prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,
z póên. zm.3)), rodzaj rachunkowoÊci prowadzonej
przez przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego w odniesieniu do jego dzia∏alnoÊci w zakresie Êwiadczenia dost´pu telekomunikacyjnego lub us∏ug na
rynku detalicznym, zgodnie z zatwierdzonà na dany rok obrotowy przez Prezesa Urz´du Regulacji
Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „Prezesem URTiP”, instrukcjà;
33) ruchoma publiczna sieç telefoniczna — publicznà
sieç telefonicznà, w której zakoƒczenia nie majà
sta∏ej lokalizacji;
————————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535 i Nr 146, poz. 1546.

36) s∏u˝ba radiokomunikacyjna — nadawanie, przesy∏anie lub odbiór fal radiowych dla wype∏nienia zadaƒ okreÊlonych dla danej s∏u˝by w mi´dzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych;
37) s∏u˝ba radiokomunikacyjna amatorska — s∏u˝b´
radiokomunikacyjnà majàcà na celu nawiàzywanie wzajemnych ∏àcznoÊci, badania techniczne
oraz indywidualne szkolenie wykonywane w celach niezarobkowych przez uprawnione osoby wy∏àcznie dla potrzeb w∏asnych;
38) stacjonarna publiczna sieç telefoniczna — publicznà sieç telefonicznà, w której zakoƒczenia sieci
majà sta∏à lokalizacj´;
39) system dost´pu warunkowego — Êrodki lub rozwiàzania techniczne, które powodujà, ˝e dost´p
do zrozumia∏ej formy zabezpieczonych transmisji
radiowych lub telewizyjnych jest uwarunkowany
posiadaniem abonamentu lub uprzednio uzyskanego indywidualnego zezwolenia;
40) szkodliwe zaburzenie elektromagnetyczne — zaburzenie elektromagnetyczne, które:
a) zagra˝a funkcjonowaniu s∏u˝by radionawigacyjnej lub s∏u˝by radiokomunikacyjnej u˝ywanej
stale lub czasowo w celu zapewnienia ochrony
˝ycia ludzkiego lub mienia, lub
b) w sposób powa˝ny pogarsza, utrudnia lub
w sposób powtarzajàcy si´ przerywa wykonywanie s∏u˝by radiokomunikacyjnej dzia∏ajàcej
zgodnie z przepisami prawa;
41) Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych — wykonywanie us∏ug za pomocà w∏asnej sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzeda˝ we
w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek us∏ugi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawc´ us∏ug;
42) telekomunikacja — nadawanie, odbiór lub transmisj´ informacji, niezale˝nie od ich rodzaju, za pomocà przewodów, fal radiowych bàdê optycznych
lub innych Êrodków wykorzystujàcych energi´
elektromagnetycznà;
43) telekomunikacyjne urzàdzenie koƒcowe — urzàdzenie telekomunikacyjne przeznaczone do pod∏àczenia bezpoÊrednio lub poÊrednio do zakoƒczeƒ
sieci;
44) udogodnienia towarzyszàce — dodatkowe mo˝liwoÊci funkcjonalne lub us∏ugowe zwiàzane z sie-
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cià telekomunikacyjnà, umo˝liwiajàce lub wspierajàce Êwiadczenie w nich us∏ug telekomunikacyjnych lub zwiàzane z us∏ugà telekomunikacyjnà,
umo˝liwiajàce lub wspierajàce Êwiadczenie tej
us∏ugi, w szczególnoÊci systemy dost´pu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach;
45) urzàdzenie radiowe — urzàdzenie telekomunikacyjne umo˝liwiajàce komunikowanie si´ przy pomocy emisji lub odbioru fal radiowych;
46) urzàdzenie telekomunikacyjne — urzàdzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji;
47) us∏uga o wartoÊci wzbogaconej — ka˝dà us∏ug´
telekomunikacyjnà wymagajàcà przetworzenia danych o lokalizacji;
48) us∏uga telekomunikacyjna — us∏ug´ polegajàcà
g∏ównie na przekazywaniu sygna∏ów w sieci telekomunikacyjnej; nie stanowi tej us∏ugi us∏uga
poczty elektronicznej;
49) u˝ytkownik — podmiot korzystajàcy z publicznie
dost´pnej us∏ugi telekomunikacyjnej lub ˝àdajàcy
Êwiadczenia takiej us∏ugi;
50) u˝ytkownik koƒcowy — podmiot korzystajàcy z publicznie dost´pnej us∏ugi telekomunikacyjnej lub
˝àdajàcy Êwiadczenia takiej us∏ugi, dla zaspokojenia w∏asnych potrzeb;
51) zaburzenie elektromagnetyczne — dowolne zjawisko elektromagnetyczne, które mo˝e obni˝yç jakoÊç dzia∏ania aparatury albo niekorzystnie wp∏ynàç na materi´ o˝ywionà i nieo˝ywionà;
52) zakoƒczenie sieci — fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dost´p do publicznej sieci telekomunikacyjnej; w przypadku sieci stosujàcych komutacj´ lub przekierowywanie, zakoƒczenie sieci
identyfikuje si´ za pomocà konkretnego adresu
sieciowego, który mo˝e byç przypisany do numeru lub nazwy abonenta;
53) zasoby orbitalne — pozycje na orbicie geostacjonarnej lub orbity satelitarne, które sà lub mogà
byç wykorzystywane do umieszczania sztucznych
satelitów Ziemi przeznaczonych do zapewniania
telekomunikacji.
Art. 3. 1. Do stosunków prawnych z zakresu telekomunikacji stosuje si´ przepisy Prawa telekomunikacyjnego, o ile wià˝àce Rzeczpospolità Polskà ratyfikowane umowy mi´dzynarodowe nie stanowià inaczej.
2. Je˝eli wià˝àce Rzeczpospolità Polskà umowy
mi´dzynarodowe, w tym wià˝àce uchwa∏y organizacji
mi´dzynarodowych ustanowionych tymi umowami,
przewidujà jednakowe traktowanie podmiotu polskiego i podmiotu obcego, minister w∏aÊciwy do spraw
∏àcznoÊci zapewni równie˝ w aktach wykonawczych
do niniejszej ustawy jednakowe traktowanie tych podmiotów.

Poz. 1800

3. Dla zwi´kszenia efektywnoÊci telekomunikacji
minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e, w drodze
rozporzàdzenia, wprowadziç do stosowania wymagania i zalecenia mi´dzynarodowe o charakterze specjalistycznym, w tym dotyczàce bezpieczeƒstwa i prawid∏owoÊci telekomunikacji, gospodarowania numeracjà, cz´stotliwoÊciami oraz zasobami orbitalnymi,
ustanawiane w szczególnoÊci przez:
1) Mi´dzynarodowy
(ITU);

Zwiàzek

Telekomunikacyjny

2) Europejskà Konferencj´ Administracji Pocztowych
i Telekomunikacyjnych (CEPT);
3) Europejski Komitet do spraw Normalizacji Elektrotechniki (CENELEC);
4) Mi´dzynarodowà Komisj´ Elektrotechnicznà (IEC);
5) Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
(ETSI).
4. Wymagania i zalecenia, o których mowa w ust. 3,
zwane sà dalej „przepisami mi´dzynarodowymi”.
Art. 4. Przepisów art. 143 nie stosuje si´ do wykonywania dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej oraz u˝ywania urzàdzeƒ radiowych przez:
1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne
podleg∏e Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowane 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´trznych —
w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki dla potrzeb
Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rzàdowej;
3) jednostki si∏ zbrojnych obcych paƒstw oraz jednostki organizacyjne innych zagranicznych organów paƒstwowych, przebywajàce czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
umów, których Rzeczpospolita Polska jest stronà
— na czas pobytu;
4) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego i Agencji Wywiadu — dla w∏asnych potrzeb;
5) jednostki organizacyjne podleg∏e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych — dla w∏asnych
potrzeb;
6) przedstawicielstwa dyplomatyczne, urz´dy konsularne, zagraniczne misje specjalne oraz przedstawicielstwa organizacji mi´dzynarodowych, korzystajàce z przywilejów i immunitetów na podstawie
ustaw, umów i zwyczajów mi´dzynarodowych,
majàce swe siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — wy∏àcznie w zakresie zwiàzanym
z dzia∏alnoÊcià dyplomatycznà tych podmiotów;
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7) jednostki organizacyjne S∏u˝by Wi´ziennej — dla
w∏asnych potrzeb;

Poz. 1800

1) kontroli przestrzegania obowiàzków odnoszàcych
si´ do:

8) komórki organizacyjne przeprowadzajàce czynnoÊci wywiadu skarbowego, które wchodzà w sk∏ad
jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej
nadzorowanych lub podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych — dla w∏asnych potrzeb.

a) wspó∏finansowania us∏ugi powszechnej,

Art. 5. 1. Minister Obrony Narodowej oraz minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw ∏àcznoÊci, mogà
w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki wykonywania dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 4
pkt 1 i 3, a tak˝e u˝ywania urzàdzeƒ radiowych przez
podleg∏e, nadzorowane i podporzàdkowane organy
i jednostki organizacyjne oraz jednostki wymienione
w art. 4 pkt 3, uwzgl´dniajàc zakres zadaƒ wykonywanych przez te organy i jednostki.

e) Êwiadczenia us∏ug na rynku detalicznym,

2. Prezes Rady Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady wykonywania
dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej, a tak˝e u˝ywania
urzàdzeƒ radiowych przez jednostki organizacyjne
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Agencji Wywiadu, uwzgl´dniajàc zakres zadaƒ wykonywanych
przez te jednostki.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw ∏àcznoÊci, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki wykonywania dzia∏alnoÊci
telekomunikacyjnej, a tak˝e u˝ywania urzàdzeƒ radiowych przez komórki organizacyjne przeprowadzajàce
czynnoÊci wywiadu skarbowego, które wchodzà
w sk∏ad jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, uwzgl´dniajàc zakres zadaƒ wykonywanych przez
te komórki.
4. Prezes Rady Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady wykonywania
dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej przez organy i jednostki organizacyjne podleg∏e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych — w odniesieniu do sieci
telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy
i jednostki dla potrzeb Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rzàdowej,
uwzgl´dniajàc zakres zadaƒ wykonywanych przez te
organy i jednostki.
Art. 6. 1. Przedsi´biorca telekomunikacyjny lub
podmiot, który uzyska∏ rezerwacj´ cz´stotliwoÊci, zasobów orbitalnych lub przydzia∏ numeracji, z wy∏àczeniem podmiotów, o których mowa w art. 4, jest obowiàzany na wezwanie Prezesa URTiP do przekazania
informacji o realizowaniu przez niego obowiàzków na∏o˝onych ustawà lub decyzjà Prezesa URTiP.
2. Prezes URTiP mo˝e wezwaç do udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, je˝eli sà one niezb´dne w celu:

b) uiszczania op∏at, o których mowa w dziale IX
ustawy,
c) zapewnienia dost´pu telekomunikacyjnego,
d) Êwiadczenia systemów dost´pu warunkowego,

f) zapewnienia minimalnego zestawu ∏àczy dzier˝awionych,
g) wyboru dostawcy us∏ug;
2) kontroli realizowania obowiàzków wynikajàcych
z ustawy w sytuacji, gdy uprzednio dokonana kontrola wykaza∏a, ˝e obowiàzki te sà realizowane,
a Prezes URTiP uzyska∏ informacje, ˝e sytuacja ta
uleg∏a zmianie, albo w sytuacji, gdy prowadzone
jest post´powanie kontrolne wszcz´te z urz´du;
3) zapewnienia prawid∏owego przebiegu procedur
zwiàzanych z uzyskaniem rezerwacji cz´stotliwoÊci, zasobów orbitalnych lub przydzia∏u numeracji;
4) publikowania zestawieƒ porównawczych odnoszàcych si´ do jakoÊci i cen Êwiadczonych us∏ug telekomunikacyjnych;
5) prowadzenia statystyk i analiz rynku zwiàzanych
z zapewnieniem dost´pu i obowiàzkiem Êwiadczenia us∏ugi powszechnej.
3. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, Prezes
URTiP obowiàzany jest wskazaç cel, w którym ˝àdane
informacje zostanà wykorzystane, oraz termin dostarczenia tych informacji.
Art. 7. 1. Przedsi´biorca telekomunikacyjny, którego roczne przychody z tytu∏u wykonywania dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym przekroczy∏y kwot´ 4 milionów z∏otych, jest obowiàzany do przedk∏adania Prezesowi URTiP:
1) rocznego sprawozdania finansowego w terminie
do dnia 30 czerwca;
2) danych dotyczàcych rodzaju i zakresu wykonywanej dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej oraz wielkoÊci
sprzeda˝y us∏ug telekomunikacyjnych w terminie
do dnia 31 marca.
2. Przedsi´biorca telekomunikacyjny, którego roczne przychody z tytu∏u wykonywania dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym by∏y
równe lub mniejsze od kwoty 4 milionów z∏otych, jest
obowiàzany do przedk∏adania Prezesowi URTiP, w terminie do dnia 31 marca, danych dotyczàcych rodzaju
i zakresu wykonywanej dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej oraz wielkoÊci sprzeda˝y us∏ug telekomunikacyjnych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzory formularzy s∏u˝àcych
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do przekazywania Prezesowi URTiP danych, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z objaÊnieniami co do sposobu ich wype∏niania, kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia Prezesowi URTiP informacji niezb´dnych
do w∏aÊciwego realizowania jego obowiàzków.
Art. 8. Prezes URTiP zapewnia dost´p do informacji otrzymanych od przedsi´biorców telekomunikacyjnych organom regulacyjnym innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, zwanych dalej „paƒstwami cz∏onkowskimi”, i Komisji Europejskiej, z wyjàtkiem przypadków okreÊlonych w ustawie.
Art. 9. 1. Przedsi´biorca telekomunikacyjny mo˝e
zastrzec informacje, dokumenty lub ich cz´Êci zawierajàce tajemnic´ przedsi´biorstwa, dostarczane na ˝àdanie Prezesa URTiP lub na podstawie przepisów
ustawy.
2. Prezes URTiP mo˝e uchyliç zastrze˝enie w drodze decyzji, je˝eli uzna, ˝e dane te sà niezb´dne.
3. Zastrze˝enie uwzgl´dnia si´ przy og∏aszaniu informacji lub dokumentów oraz zapewnianiu dost´pu
do informacji publicznej.
4. W przypadku ustawowego obowiàzku przekazania informacji lub dokumentów otrzymanych od
przedsi´biorców innym organom krajowym, zagranicznym organom regulacyjnym lub Komisji Europejskiej, informacje i dokumenty przekazuje si´ wraz z zastrze˝eniem i pod warunkiem jego przestrzegania.

Poz. 1800

dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie odr´bnych przepisów;
3) numer identyfikacji podatkowej;
4) numer w rejestrze przedsi´biorców albo ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej lub innym w∏aÊciwym
rejestrze;
5) oznaczenie osoby, która jest upowa˝niona do kontaktowania si´ w imieniu przedsi´biorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie odr´bnych przepisów, z Prezesem URTiP, jej siedzib´,
adres lub numer telefonu;
6) imi´, nazwisko, adres i numer telefonu osoby, która jest upowa˝niona do kontaktowania si´ w imieniu przedsi´biorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie odr´bnych przepisów w nag∏ym
przypadku zwiàzanym z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej lub Êwiadczeniem us∏ugi telekomunikacyjnej, której dotyczy wniosek;
7) ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, us∏ugi telekomunikacyjnej lub udogodnieƒ towarzyszàcych,
których dotyczy wniosek;
8) obszar, na którym b´dzie wykonywana dzia∏alnoÊç
telekomunikacyjna;
9) przewidywanà dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej.

Rozdzia∏ 2
Wykonywanie gospodarczej dzia∏alnoÊci
telekomunikacyjnej
Art. 10. 1. Dzia∏alnoÊç telekomunikacyjna b´dàca
dzia∏alnoÊcià gospodarczà jest dzia∏alnoÊcià regulowanà i podlega wpisowi do rejestru przedsi´biorców
telekomunikacyjnych, zwanego dalej „rejestrem”.
2. Organem prowadzàcym rejestr jest Prezes
URTiP.
3. Organem prowadzàcym rejestr w zakresie dostarczania systemów dost´pu warunkowego, elektronicznych przewodników po programach i multipleksowania sygna∏ów cyfrowych jest Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwany dalej „Przewodniczàcym KRRiT”.
4. Wpisu do rejestru dokonuje si´ na podstawie
z∏o˝onego przez przedsi´biorc´ lub inny podmiot
uprawniony do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie odr´bnych przepisów pisemnego
wniosku zawierajàcego nast´pujàce dane:
1) firm´ przedsi´biorcy lub nazw´ innego podmiotu
uprawnionego do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie odr´bnych przepisów, jego siedzib´ i adres;
2) oznaczenie formy prawnej przedsi´biorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania

5. Wraz z wnioskiem przedsi´biorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie odr´bnych przepisów sk∏ada
oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci: „Âwiadomy odpowiedzialnoÊci karnej za z∏o˝enie fa∏szywego oÊwiadczenia wynikajàcej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego
oÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru
przedsi´biorców telekomunikacyjnych sà zgodne
z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania
dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej, której dotyczy
wniosek, wynikajàce z ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.”.
6. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 5, powinno równie˝ zawieraç:
1) firm´ przedsi´biorcy lub nazw´ innego podmiotu
uprawnionego do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie odr´bnych przepisów, jego siedzib´ i adres;
2) oznaczenie miejsca i daty z∏o˝enia oÊwiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
przedsi´biorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na
podstawie odr´bnych przepisów ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pe∏nionej funkcji.
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7. O dokonaniu zg∏oszenia udogodnieƒ towarzyszàcych, o których mowa w ust. 3, Przewodniczàcy
KRRiT informuje Prezesa URTiP.
8. Organ, do którego z∏o˝ono wniosek o wpis do
rejestru, dokona wpisu przedsi´biorcy lub innego
podmiotu uprawnionego do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie odr´bnych przepisów
do rejestru w terminie do 7 dni od dnia wp∏ywu tego
wniosku wraz z oÊwiadczeniem, o którym mowa
w ust. 5.
9. Je˝eli organ, do którego z∏o˝ono wniosek o wpis
do rejestru, nie dokona wpisu w terminie, o którym
mowa w ust. 8, a od dnia wp∏ywu wniosku o wpis do
rejestru up∏yn´∏o 14 dni, przedsi´biorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie odr´bnych przepisów mo˝e
rozpoczàç wykonywanie dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej po uprzednim zawiadomieniu na piÊmie organu,
do którego z∏o˝ono wniosek o wpis do rejestru. Nie
dotyczy to przypadku, w którym organ, do którego z∏o˝ono wniosek o wpis do rejestru, wezwa∏ przedsi´biorc´ lub inny podmiot uprawniony do wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie odr´bnych
przepisów do uzupe∏nienia wniosku o wpis do rejestru
przed up∏ywem terminu, o którym mowa w ust. 8.

Poz. 1800

7 dni od dnia dokonania wpisu, wydaje z urz´du zaÊwiadczenie o wpisie do rejestru, zwane dalej „zaÊwiadczeniem”.
2. ZaÊwiadczenie powinno zawieraç:
1) numer z rejestru;
2) dane, o których mowa w art. 10 ust. 13 pkt 2 i 3;
3) informacj´ o prawach przys∏ugujàcych przedsi´biorcy telekomunikacyjnemu na podstawie ustawy.
3. W przypadku gdy dane zawarte w zaÊwiadczeniu ró˝nià si´ od danych zawartych w rejestrze, przyjmuje si´, ˝e wià˝àcy charakter majà dane zawarte
w rejestrze.
4. Wydanie zaÊwiadczenia nie podlega op∏acie
skarbowej.
Art. 12. 1. Je˝eli nastàpi∏a zmiana danych, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1—8, przedsi´biorca telekomunikacyjny jest obowiàzany niezw∏ocznie z∏o˝yç
pisemny wniosek do Prezesa URTiP, a w zakresie okreÊlonym w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcego KRRiT,
o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze.

10. Do wniosku o wpis do rejestru stosuje si´ odpowiednio art. 64 Kodeksu post´powania administracyjnego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraç numer z rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej.

11. Prezes URTiP powiadamia Przewodniczàcego
KRRiT o dokonaniu wpisu do rejestru przedsi´biorcy
wykonujàcego dzia∏alnoÊç w zakresie dostarczania
systemów dost´pu warunkowego lub elektronicznych
przewodników po programach.

3. Prezes URTiP, a w zakresie okreÊlonym w art. 10
ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje zmiany wpisu
w rejestrze i wystawia aktualne zaÊwiadczenie. Przepisy art. 11 stosuje si´ odpowiednio.

12. Wniosek o wpis do rejestru, za∏àczniki do∏àczane do tego wniosku oraz wpis do rejestru nie podlegajà op∏acie skarbowej.

Art. 13. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku
o wpis lub zmian´ wpisu do rejestru przedsi´biorców
telekomunikacyjnych, kierujàc si´ dà˝eniem do
uproszczenia i u∏atwienia podejmowania dzia∏alnoÊci
telekomunikacyjnej, a tak˝e koniecznoÊcià zapewnienia Prezesowi URTiP informacji potrzebnych do w∏aÊciwego realizowania jego obowiàzków.

13. Rejestr obejmuje nast´pujàce dane:
1) kolejny numer wpisu, zwany dalej „numerem z rejestru”;
2) dat´ wp∏ywu wniosku o wpis do rejestru oraz dat´
dokonania wpisu;
3) dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1—8;
4) inne informacje wskazane w ustawie.
14. Rejestr mo˝e byç prowadzony w systemie informatycznym.

Art. 14. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 10 ust. 3, kierujàc si´ dà˝eniem do uproszczenia i u∏atwienia podejmowania
tej dzia∏alnoÊci, a tak˝e koniecznoÊcià zapewnienia informacji potrzebnych do w∏aÊciwego realizowania
obowiàzków organu rejestrujàcego.
Rozdzia∏ 3

15. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej, o której mowa w ust. 1, zwolnionej z obowiàzku dokonania wpisu do rejestru, majàc na uwadze charakter, zakres i rodzaj takiej dzia∏alnoÊci.

Art. 15. Prezes URTiP, a w zakresie okreÊlonym
w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, przed podj´ciem rozstrzygni´cia w sprawach:

Art. 11. 1. Prezes URTiP, a w zakresie okreÊlonym
w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, w terminie

1) analizy rynku i wyznaczenia przedsi´biorcy telekomunikacyjnego o znaczàcej pozycji rynkowej lub
uchylenia decyzji w tej sprawie,

Post´powanie konsultacyjne
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2) na∏o˝enia, zniesienia, utrzymania lub zmiany obowiàzków regulacyjnych w stosunku do przedsi´biorcy telekomunikacyjnego o znaczàcej pozycji
lub nieposiadajàcego takiej pozycji,
3) decyzji dotyczàcych dost´pu telekomunikacyjnego, o których mowa w art. 28—30,
4) innych wskazanych w ustawie
— przeprowadza post´powanie konsultacyjne,
umo˝liwiajàc zainteresowanym podmiotom wyra˝enie na piÊmie w okreÊlonym terminie stanowiska do
projektu rozstrzygni´cia.
Art. 16. 1. Prezes URTiP, a w zakresie okreÊlonym
w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, og∏asza rozpocz´cie post´powania konsultacyjnego, okreÊlajàc
przedmiot i termin post´powania konsultacyjnego
i udost´pniajàc projekt rozstrzygni´cia wraz z uzasadnieniem. Prezes URTiP lub Przewodniczàcy KRRiT informuje o wszcz´ciu post´powania konsultacyjnego
Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
zwanego dalej „Prezesem UOKiK”. W sprawach dotyczàcych rynków transmisji radiofonicznych i telewizyjnych, innych ni˝ te okreÊlone w art. 10 ust. 3, Prezes
URTiP informuje o wszcz´ciu post´powania konsultacyjnego równie˝ Przewodniczàcego KRRiT.
2. O ile organ w∏aÊciwy nie ustali d∏u˝szego terminu, post´powanie konsultacyjne trwa 30 dni od dnia
og∏oszenia rozpocz´cia tego post´powania. Wyniki tego post´powania, a tak˝e niezastrze˝one stanowiska
uczestników post´powania konsultacyjnego og∏aszane sà w siedzibie, w biuletynie i na stronie internetowej organu.
Art. 17. W wyjàtkowych przypadkach, wymagajàcych pilnego dzia∏ania ze wzgl´du na bezpoÊrednie
i powa˝ne zagro˝enie konkurencyjnoÊci lub interesów
u˝ytkowników, Prezes URTiP, a w zakresie okreÊlonym
w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, mo˝e bez
przeprowadzenia post´powania konsultacyjnego wydaç decyzj´ w sprawach, o których mowa w art. 15, na
okres nieprzekraczajàcy 6 miesi´cy. Wydanie kolejnej
decyzji w tej samej sprawie poprzedza si´ post´powaniem konsultacyjnym.

Poz. 1800

okreÊlonym w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT,
niezw∏ocznie uwzgl´dnia to stanowisko w mo˝liwie
najszerszym zakresie.
2. Je˝eli w zakresie ustalenia znaczàcej pozycji rynkowej oraz w zakresie zamiaru zdefiniowania rynku
w∏aÊciwego innego ni˝ rynki okreÊlone w Zaleceniu
Komisji Europejskiej przyj´tego na podstawie art. 15
ust. 1 dyrektywy 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r.
w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i us∏ug
∏àcznoÊci elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z 24.4.2002)
Komisja Europejska stwierdzi, ˝e proponowane rozstrzygni´cie mo˝e utrudniç rozwój jednolitego rynku
lub mog∏oby naruszyç prawo wspólnotowe, Prezes
URTiP, a w zakresie okreÊlonym w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, po up∏ywie terminu, o którym mowa w art. 16 ust. 2, wstrzymuje wydanie decyzji na
okres 2 miesi´cy. W przypadku otrzymania w tym
okresie wezwania Komisji Europejskiej do wycofania
projektu decyzji, Prezes URTiP, a w zakresie okreÊlonym w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, umarza
post´powanie w sprawie. Prezes URTiP, a w zakresie
okreÊlonym w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT,
ma obowiàzek uwzgl´dnienia stanowiska Komisji Europejskiej uzasadniajàcego wezwanie do wycofania
projektu decyzji w przedmiocie, o którym mowa w niniejszym przepisie.
3. Prezes URTiP, a w zakresie okreÊlonym w art. 10
ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, uwzgl´dnia przy stosowaniu ustawy w najwi´kszym mo˝liwie stopniu wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie analizy rynku
i ustalania znaczàcej pozycji rynkowej oraz zalecenie
Komisji Europejskiej w sprawie w∏aÊciwych rynków
produktów i us∏ug w sektorze ∏àcznoÊci elektronicznej
w ich aktualnym brzmieniu, a w przypadku odstàpienia od ich stosowania powiadamia Komisj´ Europejskà, uzasadniajàc swe stanowisko.
Art. 20. 1. Przepis art. 17 stosuje si´ odpowiednio
do spraw obj´tych post´powaniem konsolidacyjnym.
2. Prezes URTiP, a w zakresie okreÊlonym w art. 10
ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, powiadamia niezw∏ocznie Komisj´ Europejskà i organy regulacyjne innych paƒstw cz∏onkowskich o powzi´ciu decyzji, o której mowa w art. 17.

Rozdzia∏ 4
DZIA¸ II
Post´powanie konsolidacyjne
Regulowanie rynku telekomunikacyjnego
Art. 18. Je˝eli rozstrzygni´cia, o których mowa
w art. 15, mogà mieç wp∏yw na stosunki handlowe
mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi, Prezes URTiP,
a w zakresie okreÊlonym w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, równoczeÊnie z post´powaniem konsultacyjnym rozpoczyna post´powanie konsolidacyjne,
przesy∏ajàc Komisji Europejskiej i organom regulacyjnym innych paƒstw cz∏onkowskich projekty rozstrzygni´ç wraz z ich uzasadnieniem.
Art. 19. 1. Je˝eli Komisja Europejska i organy regulacyjne innych paƒstw cz∏onkowskich wyra˝à w terminie, o którym mowa w art. 16 ust. 2, stanowisko do
projektu rozstrzygni´cia, Prezes URTiP, a w zakresie

Rozdzia∏ 1
Analiza rynków w∏aÊciwych, ustalanie i znoszenie
obowiàzków
Art. 21. 1. Prezes URTiP, a w zakresie okreÊlonym
w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, przeprowadza analiz´ rynków w∏aÊciwych w zakresie wyrobów
i us∏ug telekomunikacyjnych.
2. Przez poj´cie rynku w∏aÊciwego rozumie si´ rynek w∏aÊciwy w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
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3. Przedsi´biorcy telekomunikacyjni sà obowiàzani
do udzielania informacji i dostarczania dokumentów
na ˝àdanie Prezesa URTiP, a w zakresie okreÊlonym
w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, w zakresie
niezb´dnym do dokonania badaƒ rynków, o których
mowa w ust. 1.
4. ˚àdanie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawieraç:
1) wskazanie zakresu informacji i okresu, którego dotyczà;
2) wskazanie celu ˝àdania;
3) wskazanie terminu udzielenia informacji i dostarczenia dokumentów;
4) pouczenie o karach, o których mowa w art. 209
ust. 1.
5. Prezes URTiP, a w zakresie okreÊlonym w art. 10
ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, przeprowadza regularnie, nie rzadziej ni˝ co 2 lata, analiz´ w∏aÊciwych
rynków okreÊlonych w rozporzàdzeniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1, w celu:

Poz. 1800

3. W przypadku zastosowania w projekcie rozporzàdzenia postanowieƒ odbiegajàcych od treÊci zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w ust. 1,
minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci poddaje projekt
rozporzàdzenia post´powaniu konsolidacyjnemu.
4. W post´powaniu konsolidacyjnym projekt rozporzàdzenia przekazuje si´ do Komisji Europejskiej
i organów regulacyjnych innych paƒstw cz∏onkowskich za poÊrednictwem Prezesa URTiP.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci stosuje
odpowiednio art. 19 ust. 2 w przypadku zg∏oszenia
przez Komisj´ Europejskà sprzeciwu do projektu rozporzàdzenia, o którym mowa w ust. 1.
Art. 23. 1. Niezw∏ocznie po wydaniu lub zmianie
rozporzàdzenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1, jednak nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni od wejÊcia w ˝ycie lub ka˝dej zmiany rozporzàdzenia, Prezes URTiP,
a w zakresie okreÊlonym w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, w drodze postanowienia, wszczyna post´powanie w sprawie ustalenia, czy na rynku w∏aÊciwym wyst´puje skuteczna konkurencja.

1) utrzymania obowiàzków, o których mowa w art. 25
ust. 4, je˝eli przedsi´biorca telekomunikacyjny,
który zosta∏ wyznaczony jako zajmujàcy znaczàcà
pozycj´ rynkowà, nie utraci∏ tej pozycji;

2. Analiza rynków w∏aÊciwych nast´puje z uwzgl´dnieniem wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie
analizy rynku i ustalania znaczàcej pozycji rynkowej.

2) zmiany obowiàzków, o których mowa w art. 25
ust. 4, je˝eli przedsi´biorca telekomunikacyjny,
który zosta∏ wyznaczony jako zajmujàcy znaczàcà
pozycj´ rynkowà, nie utraci∏ tej pozycji, ale zmiany
na rynku w∏aÊciwym uzasadniajà zastosowanie
nowych obowiàzków;

3. Zamkni´cie post´powania, o którym mowa
w ust. 1, nast´puje w drodze postanowienia, w którym
Prezes URTiP, a w zakresie okreÊlonym w art. 10 ust. 3
— Przewodniczàcy KRRiT, stwierdza, czy na analizowanym rynku w∏aÊciwym wyst´puje skuteczna konkurencja.

3) zniesienia obowiàzków, o których mowa w art. 25
ust. 4, je˝eli analiza rynku w∏aÊciwego wykaza∏a,
˝e wyst´puje na nim skuteczna konkurencja lub
przedsi´biorca telekomunikacyjny utraci∏ znaczàcà
pozycj´ rynkowà;

4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 3, Prezes
URTiP, a w zakresie okreÊlonym w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, wydaje w porozumieniu z Prezesem UOKiK.

4) wyznaczenia przedsi´biorcy lub przedsi´biorców
telekomunikacyjnych o znaczàcej pozycji rynkowej
oraz na∏o˝enia na nich obowiàzków, o których mowa w art. 25 ust. 4, je˝eli rynek w∏aÊciwy nie posiada bàdê utraci∏ cechy rynku, na którym wyst´puje
skuteczna konkurencja lub zmieni∏ si´ przedsi´biorca telekomunikacyjny posiadajàcy znaczàcà
pozycj´ rynkowà.

5. Do projektu postanowienia, o którym mowa
w ust. 3, stosuje si´ przepisy o post´powaniu konsultacyjnym.

Art. 22. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rynki w∏aÊciwe podlegajàce analizie przez Prezesa URTiP, majàc na uwadze poziom rozwoju krajowego rynku produktów
i us∏ug telekomunikacyjnych oraz zalecenie Komisji
Europejskiej w sprawie w∏aÊciwych rynków produktów i us∏ug w sektorze ∏àcznoÊci elektronicznej podlegajàcych regulacji.
2. Zakres rynków transmisji radiofonicznych i telewizyjnych ustala si´ po zasi´gni´ciu opinii Przewodniczàcego KRRiT.

6. W przypadku rynku uznanego decyzjà Komisji
Europejskiej za rynek ponadnarodowy Prezes URTiP,
a w zakresie okreÊlonym w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, przeprowadza jego analiz´ w porozumieniu z w∏aÊciwymi krajowymi organami regulacyjnymi
innych paƒstw cz∏onkowskich, przy uwzgl´dnieniu
wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie analizy
rynku i ustalania znaczàcej pozycji rynkowej, i stwierdza wspólnie z nimi, czy jeden lub wi´cej przedsi´biorców telekomunikacyjnych zajmuje na danym rynku
znaczàcà pozycj´ bàdê czy wyst´puje na nim skuteczna konkurencja.
Art. 24. 1. Je˝eli Prezes URTiP, a w zakresie okreÊlonym w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT,
stwierdzi, ˝e na rynku w∏aÊciwym nie wyst´puje skuteczna konkurencja, wszczyna post´powanie w spra-
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wie wyznaczenia przedsi´biorcy lub przedsi´biorców
telekomunikacyjnych o znaczàcej pozycji na rynku
w∏aÊciwym oraz na∏o˝enia obowiàzków regulacyjnych
przewidzianych w ustawie.

4) jednorodnoÊç produktów;

2. Znaczàcà pozycj´ rynkowà zajmuje przedsi´biorca telekomunikacyjny, który na rynku w∏aÊciwym
samodzielnie posiada pozycj´ ekonomicznà odpowiadajàcà dominacji w rozumieniu przepisów prawa
wspólnotowego.

7) brak innowacji technologicznych, dojrza∏oÊç technologii;

3. Kryteriami stosowanymi przez Prezesa URTiP,
a w zakresie okreÊlonym w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcego KRRiT, przy ocenie pozycji znaczàcej przedsi´biorcy telekomunikacyjnego na rynku w∏aÊciwym sà,
w szczególnoÊci:

9) wysokie bariery dost´pu do rynku;

1) udzia∏ przedsi´biorcy w rynku w∏aÊciwym;
2) brak technicznej i ekonomicznej zasadnoÊci budowy alternatywnej infrastruktury telekomunikacyjnej;
3) istnienie przewagi technologicznej przedsi´biorcy;
4) brak albo niewielki poziom równowa˝àcej si∏y nabywczej;
5) ∏atwy bàdê uprzywilejowany dost´p przedsi´biorcy do rynków kapita∏owych bàdê zasobów finansowych;
6) ekonomie skali;
7) ekonomie zakresu;
8) pionowe zintegrowanie przedsi´biorcy;
9) poziom rozwoju sieci dystrybucji i sprzeda˝y
przedsi´biorcy;
10) brak potencjalnej konkurencji;
11) istnienie barier dla dalszego rozwoju przedsi´biorcy oraz rynku w∏aÊciwego;
12) istnienie barier wejÊcia na rynek w∏aÊciwy.
4. Dwóch lub wi´cej przedsi´biorców telekomunikacyjnych zajmuje kolektywnà pozycj´ znaczàcà, je˝eli nawet przy braku powiàzaƒ organizacyjnych lub innych zwiàzków mi´dzy nimi posiadajà na rynku w∏aÊciwym pozycj´ ekonomicznà odpowiadajàcà dominacji w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego.
5. Prezes URTiP, a w zakresie okreÊlonym w art. 10
ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, mo˝e uznaç, ˝e
dwóch lub wi´cej przedsi´biorców telekomunikacyjnych zajmuje kolektywnà znaczàcà pozycj´ na rynku
w∏aÊciwym, je˝eli, oceniajàc poziom koncentracji tego
rynku i jego przejrzystoÊç, stwierdzi w szczególnoÊci:
1) dojrza∏oÊç rynku;
2) zastój albo umiarkowany wzrost popytu;
3) niskà elastycznoÊç popytu;

5) podobne struktury kosztów przedsi´biorców;
6) podobne udzia∏y w rynku;

8) brak mo˝liwoÊci zwi´kszenia produkcji lub Êwiadczenia us∏ug;

10) brak równowa˝àcej si∏y nabywczej;
11) brak potencjalnej konkurencji;
12) ró˝nego rodzaju nieformalne lub inne powiàzania
pomi´dzy danymi przedsi´biorcami;
13) brak albo ograniczenie konkurencji cenowej;
14) mo˝liwoÊç stosowania mechanizmów odwetowych.
6. Uznanie przedsi´biorcy lub przedsi´biorców telekomunikacyjnych za posiadajàcych znaczàcà pozycj´ rynkowà mo˝e nastàpiç na podstawie wyników
oceny kryteriów, o których mowa w ust. 3 lub 5, przy
czym kryteria te nie muszà byç spe∏nione ∏àcznie.
7. Je˝eli przedsi´biorca telekomunikacyjny zajmuje znaczàcà pozycj´ na rynku w∏aÊciwym, mo˝na go
uznaç za przedsi´biorc´ zajmujàcego znaczàcà pozycj´ na rynku powiàzanym, je˝eli powiàzania pomi´dzy
obu rynkami sà tego rodzaju, ˝e si∏a rynkowa przedsi´biorcy jest przenoszona z rynku w∏aÊciwego na rynek powiàzany w taki sposób, ˝e wzmacnia pozycj´ tego przedsi´biorcy na rynku powiàzanym.
Art. 25. 1. Prezes URTiP, a w zakresie okreÊlonym
w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT, po przeprowadzeniu post´powania w sprawie wyznaczenia
przedsi´biorcy lub przedsi´biorców telekomunikacyjnych o znaczàcej pozycji na rynku w∏aÊciwym lub na∏o˝enia obowiàzków regulacyjnych okreÊlonych
w ustawie, przygotowuje projekt decyzji. Do projektu
decyzji stosuje si´ odpowiednio przepisy o post´powaniu konsultacyjnym lub konsolidacyjnym.
2. Decyzje dotyczàce wyznaczenia przedsi´biorcy
lub przedsi´biorców o znaczàcej pozycji na rynku w∏aÊciwym lub na∏o˝enia obowiàzków regulacyjnych
okreÊlonych w ustawie sà wydawane przez Prezesa
URTiP, a w zakresie okreÊlonym w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcego KRRiT, w porozumieniu z Prezesem
UOKiK.
3. Decyzje w sprawie wyznaczenia przedsi´biorcy
o znaczàcej pozycji na rynkach transmisji radiofonicznych lub telewizyjnych, innych ni˝ sprawy okreÊlone
w art. 10 ust. 3, lub na∏o˝enia obowiàzków regulacyjnych okreÊlonych w ustawie Prezes URTiP wydaje
w porozumieniu z Prezesem UOKiK i Przewodniczàcym KRRiT.
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4. W decyzjach, o których mowa w ust. 2 i 3, Prezes URTiP, a w zakresie okreÊlonym w art. 10 ust. 3 —
Przewodniczàcy KRRiT, nak∏ada, utrzymuje, zmienia
lub znosi jeden lub wi´cej obowiàzków regulacyjnych,
o których mowa w art. 34, art. 36—40, art. 42,
art. 44—47 i art. 72 ust. 3, bioràc pod uwag´ adekwatnoÊç danego obowiàzku do zidentyfikowanego problemu, proporcjonalnoÊç oraz cele okreÊlone w art. 1
ust. 2, z uwzgl´dnieniem art. 1 ust. 3.

4. Strony sà obowiàzane do przed∏o˝enia Prezesowi URTiP, na jego ˝àdanie, w terminie 14 dni, swoich
stanowisk wobec rozbie˝noÊci oraz dokumentów niezb´dnych do rozpatrzenia wniosku.

Rozdzia∏ 2

1) interes u˝ytkowników sieci telekomunikacyjnych;

Dost´p telekomunikacyjny

2) obowiàzki na∏o˝one na przedsi´biorców telekomunikacyjnych;

Art. 26. 1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiàzany do prowadzenia negocjacji
w sprawie zawarcia umowy o dost´pie telekomunikacyjnym na wniosek innego przedsi´biorcy telekomunikacyjnego lub podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8, w celu Êwiadczenia publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych oraz zapewnienia interoperacyjnoÊci us∏ug.
2. Przedsi´biorcy telekomunikacyjni negocjujàc
postanowienia umowy o dost´pie telekomunikacyjnym, sà obowiàzani uwzgl´dniaç obowiàzki na nich
na∏o˝one.
3. Informacje uzyskane w zwiàzku z negocjacjami
mogà byç wykorzystane wy∏àcznie zgodnie z ich przeznaczeniem i podlegajà obowiàzkowi zachowania poufnoÊci, o ile przepisy ustawy nie stanowià inaczej.
4. O ile ustawa nie stanowi inaczej, przepisy tego
rozdzia∏u odnoszàce si´ do przedsi´biorców telekomunikacyjnych majà zastosowanie odpowiednio do podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8.
5. Operator paƒstwa cz∏onkowskiego ubiegajàcy
si´ o dost´p telekomunikacyjny nie jest obowiàzany
dokonywaç wpisu do rejestru, o którym mowa
w art. 10, je˝eli nie wykonuje dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 27. 1. Prezes URTiP mo˝e, na pisemny wniosek ka˝dej ze stron negocjacji o zawarcie umowy o dost´pie telekomunikacyjnym albo z urz´du, w drodze
postanowienia, okreÊliç termin zakoƒczenia negocjacji
o zawarcie tej umowy, nie d∏u˝szy ni˝ 90 dni, liczàc od
dnia wystàpienia z wnioskiem o zawarcie umowy
o dost´p telekomunikacyjny.
2. W przypadku niepodj´cia negocjacji, odmowy
dost´pu telekomunikacyjnego przez podmiot do tego
obowiàzany lub niezawarcia umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, ka˝da ze stron mo˝e zwróciç si´
do Prezesa URTiP z wnioskiem o wydanie decyzji
w sprawie rozstrzygni´cia kwestii spornych lub okreÊlenia warunków wspó∏pracy.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawieraç projekt umowy o dost´pie telekomunikacyjnym, zawierajàcy stanowiska stron w zakresie okreÊlonym ustawà, z zaznaczeniem tych cz´Êci umowy,
co do których strony nie dosz∏y do porozumienia.

Art. 28. 1. Prezes URTiP podejmuje decyzj´ o dost´pie telekomunikacyjnym w terminie 90 dni od dnia
z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w art. 27 ust. 2, bioràc pod uwag´ nast´pujàce kryteria:

3) promocj´ nowoczesnych us∏ug telekomunikacyjnych;
4) charakter zaistnia∏ych kwestii spornych oraz praktycznà mo˝liwoÊç wdro˝enia rozwiàzaƒ dotyczàcych technicznych i ekonomicznych aspektów dost´pu telekomunikacyjnego, zarówno zaproponowanych przez przedsi´biorców telekomunikacyjnych b´dàcych stronami negocjacji, jak te˝ mogàcych stanowiç rozwiàzania alternatywne;
5) zapewnienie:
a) integralnoÊci
us∏ug,

sieci

oraz

interoperacyjnoÊci

b) niedyskryminujàcych warunków dost´pu telekomunikacyjnego,
c) rozwoju konkurencyjnego rynku us∏ug telekomunikacyjnych;
6) pozycje rynkowe przedsi´biorców telekomunikacyjnych, których sieci sà ∏àczone;
7) interes publiczny, w tym ochron´ Êrodowiska;
8) utrzymanie
wszechnej.

ciàg∏oÊci

Êwiadczenia

us∏ugi

po-

2. Prezes URTiP podejmuje decyzj´ o zapewnieniu
podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7
i 8, dost´pu telekomunikacyjnego w terminie 60 dni
od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w art. 27
ust. 2, bioràc pod uwag´ kryteria, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—4, pkt 5 lit. a i c oraz pkt 6—8, oraz potrzeby obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego, a tak˝e specyficzny charakter zadaƒ wykonywanych przez te podmioty.
3. Decyzja o dost´pie telekomunikacyjnym w zakresie po∏àczenia sieci mo˝e zawieraç postanowienia,
o których mowa w art. 31 ust. 2 i 3.
4. Decyzja o dost´pie telekomunikacyjnym zast´puje umow´ o dost´pie telekomunikacyjnym w zakresie obj´tym decyzjà.
5. W przypadku zawarcia przez zainteresowane
strony umowy o dost´pie telekomunikacyjnym, decyzja o dost´pie telekomunikacyjnym wygasa z mocy
prawa w cz´Êci obj´tej umowà.
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6. Decyzja o dost´pie telekomunikacyjnym mo˝e
zostaç zmieniona przez Prezesa URTiP na wniosek ka˝dej ze stron, której ona dotyczy, lub z urz´du, w przypadkach uzasadnionych potrzebà zapewnienia ochrony interesów u˝ytkowników koƒcowych, skutecznej
konkurencji lub interoperacyjnoÊci us∏ug.
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6) post´powania w przypadkach:
a) zmian treÊci umowy,
b) badaƒ interoperacyjnoÊci us∏ug Êwiadczonych
w po∏àczonych sieciach telekomunikacyjnych,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem badaƒ jakoÊci
us∏ug telekomunikacyjnych,

7. W sprawach dochodzenia roszczeƒ majàtkowych, z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania obowiàzków wynikajàcych z decyzji o dost´pie
telekomunikacyjnym, w∏aÊciwa jest droga post´powania sàdowego.

c) przebudowy po∏àczonych sieci telekomunikacyjnych,

8. Prezes URTiP wydaje decyzj´ o dost´pie telekomunikacyjnym obejmujàcà wszystkie ustalenia niezb´dne do zapewnienia dost´pu telekomunikacyjnego, je˝eli jednà ze stron jest przedsi´biorca telekomunikacyjny, na którego zosta∏ na∏o˝ony obowiàzek na
podstawie art. 34 i art. 45.

7) warunków rozwiàzania umowy, dotyczàcych
w szczególnoÊci zachowania ciàg∏oÊci Êwiadczenia us∏ugi powszechnej, je˝eli jest Êwiadczona
w ∏àczonych sieciach telekomunikacyjnych, ochrony interesów u˝ytkowników, a tak˝e potrzeb
obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego;

Art. 29. Prezes URTiP mo˝e z urz´du, w drodze decyzji, zmieniç treÊç umowy o dost´pie telekomunikacyjnym lub zobowiàzaç strony umowy do jej zmiany,
w przypadkach uzasadnionych potrzebà zapewnienia
ochrony interesów u˝ytkowników koƒcowych, skutecznej konkurencji lub interoperacyjnoÊci us∏ug.
Art. 30. Do zmian umów o dost´pie telekomunikacyjnym stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 26—28
i art. 33.
Art. 31. 1. Warunki dost´pu telekomunikacyjnego
i zwiàzanej z tym wspó∏pracy przedsi´biorcy telekomunikacyjni ustalajà w umowie o dost´pie telekomunikacyjnym, zawartej na piÊmie pod rygorem niewa˝noÊci.
2. Umowa o dost´pie telekomunikacyjnym w zakresie po∏àczenia sieci, zwana dalej „umowà o po∏àczeniu sieci”, powinna zawieraç postanowienia dotyczàce co najmniej:
1) umiejscowienia punktów po∏àczenia sieci telekomunikacyjnych;
2) warunków technicznych po∏àczenia sieci telekomunikacyjnych;
3) rozliczeƒ z tytu∏u:
a) zapewnienia dost´pu telekomunikacyjnego oraz
wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych,
b) niewykonania lub nienale˝ytego wykonania
Êwiadczonych wzajemnie us∏ug telekomunikacyjnych;
4) sposobów wype∏niania wymagaƒ:
a) w zakresie interoperacyjnoÊci us∏ug, integralnoÊci sieci, post´powaƒ w sytuacjach szczególnych zagro˝eƒ oraz awarii, zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej i ochrony danych w sieci,
b) dotyczàcych kompatybilnoÊci elektromagnetycznej;
5) procedur rozstrzygania sporów;

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

8) rodzajów wzajemnie Êwiadczonych us∏ug telekomunikacyjnych.
3. Umowa o po∏àczeniu sieci mo˝e tak˝e zawieraç,
w zale˝noÊci do rodzajów ∏àczonych sieci, odpowiednie postanowienia dotyczàce:
1) zapewnienia ciàg∏oÊci Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych w przypadku rozwiàzania umowy;
2) warunków kolokacji na potrzeby po∏àczenia sieci;
3) utrzymania jakoÊci Êwiadczonych us∏ug telekomunikacyjnych;
4) efektywnego wykorzystania zasobów cz´stotliwoÊci lub zasobów orbitalnych;
5) wspó∏wykorzystywania zasobów numeracji, w tym
zapewnienia:
a) równego dost´pu do us∏ug polegajàcych na
udzielaniu informacji o numerach abonentów,
do numerów alarmowych oraz innych numeracji uzgodnionych w skali mi´dzynarodowej,
z zastrze˝eniem wymagaƒ podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8,
b) przenoszenia numerów;
6) Êwiadczeƒ dodatkowych, a tak˝e us∏ug pomocniczych i zaawansowanych, zwiàzanych z wzajemnym Êwiadczeniem us∏ug telekomunikacyjnych,
a w szczególnoÊci:
a) pomocy konsultanta operatora,
b) krajowej i mi´dzynarodowej informacji o numerach telefonicznych,
c) us∏ugi prezentacji identyfikacji linii wywo∏ujàcej
i wywo∏ywanej,
d) przekierowania po∏àczeƒ telefonicznych,
e) us∏ug po∏àczeƒ telefonicznych realizowanych za
pomocà karty telefonicznej,
f) realizacji bezp∏atnych po∏àczeƒ telefonicznych
lub us∏ug o podwy˝szonej op∏acie,
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g) realizacji us∏ug sporzàdzania wykazów wykonywanych us∏ug telekomunikacyjnych, fakturowania lub windykacji.
Art. 32. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania zwiàzane z po∏àczeniem sieci telekomunikacyjnych, w zakresie dotyczàcym:
1) wykonywania obowiàzków zwiàzanych z po∏àczeniem sieci telekomunikacyjnych dotyczàcych spe∏niania wymagaƒ w zakresie interoperacyjnoÊci
us∏ug, integralnoÊci sieci, post´powaƒ w sytuacjach szczególnych zagro˝eƒ oraz awarii, zapewnienia podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1,
2, 4, 5, 7 i 8, dost´pu telekomunikacyjnego do publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz zachowania
tajemnicy telekomunikacyjnej i ochrony danych
w sieci,
2) rozliczeƒ z tytu∏u wzajemnego korzystania z sieci
telekomunikacyjnej
— w celu zapewnienia skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym i ochrony u˝ytkowników
koƒcowych.
Art. 33. 1. Przedsi´biorca telekomunikacyjny obowiàzany na podstawie art. 34 lub art. 45 oraz podmiot,
o którym mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8, b´dàcy stronà umowy o dost´pie telekomunikacyjnym, przekazuje tekst tej umowy Prezesowi URTiP w terminie 14 dni
od dnia jej podpisania.
2. Z zastrze˝eniem ust. 3, umowy o dost´pie telekomunikacyjnym, o których mowa w ust. 1, sà jawne.
Prezes URTiP udost´pnia je nieodp∏atnie zainteresowanym podmiotom na ich wniosek.
3. Prezes URTiP, na wniosek strony umowy o dost´pie telekomunikacyjnym, mo˝e wyraziç zgod´, aby
niektóre postanowienia umowy by∏y wy∏àczone z obowiàzku jawnoÊci. Wy∏àczenie to nie mo˝e obejmowaç
rozliczeƒ z tytu∏u dost´pu telekomunikacyjnego.
Art. 34. 1. Prezes URTiP, zgodnie z przes∏ankami,
o których mowa w art. 25 ust. 4, mo˝e, w drodze decyzji, na∏o˝yç na operatora o znaczàcej pozycji rynkowej
obowiàzek uwzgl´dniania uzasadnionych wniosków
przedsi´biorców telekomunikacyjnych o zapewnienie
im dost´pu telekomunikacyjnego, w tym u˝ytkowania
elementów sieci oraz udogodnieƒ towarzyszàcych,
w szczególnoÊci bioràc pod uwag´ poziom konkurencyjnoÊci rynku detalicznego i interes u˝ytkowników
koƒcowych.
2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
w szczególnoÊci polegaç na:
1) zapewnieniu mo˝liwoÊci zarzàdzania obs∏ugà u˝ytkownika koƒcowego przez uprawnionego przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego i podejmowania
rozstrzygni´ç dotyczàcych wykonywania us∏ug na
jego rzecz;
2) zapewnieniu okreÊlonych elementów sieci telekomunikacyjnej, w tym linii, ∏àczy lub lokalnych p´tli
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abonenckich; obowiàzek udost´pnienia lokalnych
p´tli abonenckich mo˝e dotyczyç pe∏nej p´tli lub
podp´tli, w warunkach pe∏nego dost´pu lub dost´pu wspó∏dzielonego, wraz z kolokacjà, dost´pem do po∏àczeƒ kablowych i odpowiednich systemów informacyjnych;
3) oferowaniu us∏ug na warunkach hurtowych w celu ich dalszej sprzeda˝y przez innego przedsi´biorc´;
4) przyznawaniu dost´pu do interfejsów, protoko∏ów
lub innych kluczowych technologii niezb´dnych
dla interoperacyjnoÊci us∏ug, w tym us∏ug sieci
wirtualnych;
5) zapewnieniu infrastruktury telekomunikacyjnej,
kolokacji oraz innych form wspólnego korzystania
z budynków;
6) zapewnieniu funkcji sieci niezb´dnych do zapewnienia pe∏nej introperacyjnoÊci us∏ug, w tym
Êwiadczenia us∏ug w sieciach inteligentnych;
7) zapewnieniu us∏ug roamingu w sieciach ruchomych;
8) zapewnieniu systemów wspierania dzia∏alnoÊci
operacyjnej lub innych systemów oprogramowania niezb´dnych dla skutecznej konkurencji, w tym
systemów taryfowych, systemów wystawiania
faktur i pobierania nale˝noÊci;
9) zapewnieniu udogodnieƒ towarzyszàcych w dziedzinie transmisji radiofonicznych lub telewizyjnych;
10) zapewnieniu po∏àczenia sieci lub urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz udogodnieƒ z nimi zwiàzanych;
11) prowadzeniu negocjacji w sprawie dost´pu telekomunikacyjnego w dobrej wierze oraz utrzymywaniu uprzednio ustanowionego dost´pu telekomunikacyjnego do okreÊlonych sieci telekomunikacyjnych, urzàdzeƒ lub udogodnieƒ towarzyszàcych;
12) Êwiadczeniu us∏ug telekomunikacyjnych na zasadach preferencyjnych zgodnie z art. 176 ust. 2
pkt 6 i 7, art. 177 ust. 2 i art. 178 ust. 1 pkt 1.
3. Wniosek przedsi´biorcy telekomunikacyjnego
o zapewnienie mu dost´pu telekomunikacyjnego
uwa˝a si´ za uzasadniony, je˝eli uwzgl´dnia on zakres
obowiàzku ustalonego w decyzji, o której mowa w ust. 1,
oraz warunki, o których mowa w art. 35 ust. 1.
Art. 35. 1. Prezes URTiP mo˝e okreÊliç w decyzji,
o której mowa w art. 34 ust. 1, w zakresie niezb´dnym
dla zapewnienia prawid∏owego funkcjonowania sieci
telekomunikacyjnej, techniczne lub eksploatacyjne
warunki, jakie przedsi´biorca telekomunikacyjny zapewniajàcy dost´p telekomunikacyjny lub przedsi´biorcy telekomunikacyjni korzystajàcy z takiego dost´pu b´dà musieli spe∏niç.
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2. Przy ustalaniu zakresu obowiàzku dost´pu telekomunikacyjnego Prezes URTiP uwzgl´dnia w szczególnoÊci:
1) technicznà i ekonomicznà zasadnoÊç budowy konkurencyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej,
z uwzgl´dnieniem dost´pnoÊci na rynku urzàdzeƒ
telekomunikacyjnych, charakteru i rodzaju zastosowanego po∏àczenia sieci i dost´pu telekomunikacyjnego;
2) mo˝liwoÊç zapewnienia proponowanego dost´pu
telekomunikacyjnego z uwzgl´dnieniem posiadanej pojemnoÊci sieci;
3) wst´pne inwestycje dokonane przez w∏aÊciciela
urzàdzeƒ lub udogodnieƒ towarzyszàcych, majàc
na uwadze ryzyko inwestycyjne;
4) koniecznoÊç zapewnienia konkurencji w d∏u˝szym
okresie;
5) odpowiednie prawa w∏asnoÊci intelektualnej;
6) Êwiadczenie us∏ug obejmujàcych swoim zasi´giem kontynent europejski.
Art. 36. Prezes URTiP mo˝e, zgodnie z przes∏ankami, o których mowa w art. 25 ust. 4, w drodze decyzji,
na∏o˝yç na operatora o znaczàcej pozycji rynkowej
obowiàzek równego traktowania przedsi´biorców telekomunikacyjnych w zakresie dost´pu telekomunikacyjnego, w szczególnoÊci przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznoÊciach,
a tak˝e oferowanie us∏ug oraz udost´pnianie informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach w∏asnego przedsi´biorstwa, lub w stosunkach
z podmiotami zale˝nymi.
Art. 37. 1. Prezes URTiP mo˝e, zgodnie z przes∏ankami, o których mowa w art. 25 ust. 4, w drodze decyzji, na∏o˝yç na operatora o znaczàcej pozycji rynkowej
obowiàzek og∏aszania lub udost´pniania informacji
w sprawach zapewnienia dost´pu telekomunikacyjnego, dotyczàcych informacji ksi´gowych, specyfikacji
technicznych sieci i urzàdzeƒ telekomunikacyjnych,
charakterystyki sieci, zasad i warunków Êwiadczenia
us∏ug oraz korzystania z sieci, a tak˝e op∏at.
2. Prezes URTiP okreÊla w decyzji, o której mowa
w ust. 1, stopieƒ uszczegó∏owienia informacji oraz form´, miejsce i terminy og∏aszania lub udost´pniania
tych informacji.
3. Prezes URTiP mo˝e ˝àdaç od operatora o znaczàcej pozycji rynkowej dostarczania dokumentów
oraz udzielania informacji w celu weryfikacji obowiàzków, o których mowa w ust. 1, w art. 36 i art. 42.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3, sà publikowane w Biuletynie Urz´du Regulacji Telekomunikacji
i Poczty, zwanym dalej „Biuletynem URTiP”,
z uwzgl´dnieniem interesu operatora dostarczajàcego
informacje.
Art. 38. 1. Prezes URTiP mo˝e, zgodnie z przes∏ankami, o których mowa w art. 25 ust. 4, w drodze decyzji, na∏o˝yç na operatora o znaczàcej pozycji rynkowej
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obowiàzek prowadzenia rachunkowoÊci regulacyjnej
w sposób umo˝liwiajàcy identyfikacj´ przep∏ywów
transferów wewn´trznych zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
w zakresie dost´pu telekomunikacyjnego, zgodnie
z przepisami art. 49—54.
2. Operator prowadzi rachunkowoÊç regulacyjnà
zgodnie z zatwierdzonà przez Prezesa URTiP szczegó∏owà instrukcjà.
Art. 39. 1. Prezes URTiP mo˝e, zgodnie z przes∏ankami, o których mowa w art. 25 ust. 4, w drodze decyzji, na∏o˝yç na operatora o znaczàcej pozycji rynkowej
obowiàzki:
1) kalkulacji uzasadnionych kosztów Êwiadczenia dost´pu telekomunikacyjnego, wskazujàc sposoby
kalkulacji kosztów, jakie operator powinien stosowaç na podstawie przepisów rozporzàdzenia,
o którym mowa w art. 51, zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa URTiP opisem kalkulacji kosztów;
2) stosowania op∏at z tytu∏u dost´pu telekomunikacyjnego, uwzgl´dniajàcych zwrot uzasadnionych
kosztów operatora.
2. Operator, na którego zosta∏ na∏o˝ony obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia Prezesowi
URTiP szczegó∏owe uzasadnienie wysokoÊci op∏at
w oparciu o uzasadnione koszty.
3. W celu weryfikacji prawid∏owoÊci obliczonych
przez operatora, na którego na∏o˝ono obowiàzek,
o którym mowa w ust. 1, uzasadnionych kosztów, Prezes URTiP przeprowadza badanie, o którym mowa
w art. 53 ust. 5, do którego mo˝e stosowaç inne metody kalkulacji kosztów ni˝ stosowane przez operatora.
4. Je˝eli weryfikacja prawid∏owoÊci wysokoÊci
op∏at wykaza∏a rozbie˝noÊci w stosunku do wyniku
kalkulacji przedstawionego przez operatora, Prezes
URTiP mo˝e, w drodze decyzji, na∏o˝yç obowiàzek odpowiedniego dostosowania tych op∏at. W decyzji
okreÊla si´ wysokoÊç tych op∏at albo ich maksymalny
lub minimalny poziom.
Art. 40. 1. Prezes URTiP mo˝e, zgodnie z przes∏ankami, o których mowa w art. 25 ust. 4, w drodze decyzji, na∏o˝yç na operatora o znaczàcej pozycji rynkowej
obowiàzek ustalania op∏at z tytu∏u dost´pu telekomunikacyjnego w oparciu o ponoszone koszty.
2. Operator, na którego zosta∏ na∏o˝ony obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia Prezesowi
URTiP uzasadnienie wysokoÊci op∏at ustalonych
w oparciu o ponoszone koszty.
3. W celu oceny prawid∏owoÊci wysokoÊci op∏at
stosowanych przez operatora, o którym mowa
w ust. 1, Prezes URTiP mo˝e uwzgl´dniç wysokoÊci
op∏at stosowanych na porównywalnych rynkach konkurencyjnych.
4. W przypadku gdy ocena prawid∏owoÊci wysokoÊci op∏at wykaza∏a rozbie˝noÊci w stosunku do op∏at
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stosowanych przez operatora, Prezes URTiP mo˝e
w drodze decyzji na∏o˝yç obowiàzek odpowiedniego
dostosowania tych op∏at. W decyzji okreÊla si´ wysokoÊç op∏at albo ich maksymalny lub minimalny poziom, bioràc pod uwag´ koszty ponoszone przez operatora, promocj´ efektywnoÊci i zrównowa˝onej konkurencji, zapewnienie maksymalnej korzyÊci dla u˝ytkowników koƒcowych, uwzgl´dniajàc przy tym wysokoÊç op∏at stosowanych na porównywalnych rynkach
konkurencyjnych.
Art. 41. 1. Op∏aty za wzajemne korzystanie z po∏àczonych sieci zwiàzane z realizacjà przenoszenia numerów mi´dzy sieciami powinny uwzgl´dniaç ponoszone koszty.
2. Op∏aty za wzajemne korzystanie z po∏àczonych
sieci i za dost´p telekomunikacyjny zwiàzane z realizacjà wyboru dostawcy us∏ug powinny uwzgl´dniaç ponoszone koszty.
Art. 42. 1. Prezes URTiP mo˝e na∏o˝yç, zgodnie
z przes∏ankami, o których mowa w art. 25 ust. 4,
w drodze decyzji, na operatora o znaczàcej pozycji
rynkowej, na którego zosta∏ na∏o˝ony obowiàzek równego traktowania zgodnie z art. 36, lub wraz z tym
obowiàzkiem, obowiàzek przygotowania i przedstawienia w okreÊlonym terminie projektu oferty ramowej o dost´pie telekomunikacyjnym, której stopieƒ
szczegó∏owoÊci okreÊli w decyzji.
2. Oferta ramowa o dost´pie telekomunikacyjnym
powinna okreÊlaç warunki i zasady wspó∏pracy z operatorem, o którym mowa w ust. 1, oraz op∏aty za us∏ugi w zakresie dost´pu telekomunikacyjnego.
3. Oferta ramowa o dost´pie telekomunikacyjnym
powinna sk∏adaç si´ z wyodr´bnionych pakietów, które b´dà zawieraç odpowiednie, ze wzgl´du na wykonywanà przez przedsi´biorców telekomunikacyjnych
dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà, elementy dost´pu telekomunikacyjnego.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres oferty ramowej o dost´pie telekomunikacyjnym w zakresie po∏àczeƒ sieci,
∏àczy dzier˝awionych oraz uwolnienia lokalnej p´tli
abonenckiej, bioràc pod uwag´ potrzeby rynku, rozwój konkurencyjnoÊci oraz interoperacyjnoÊç us∏ug.
5. Oferta ramowa o dost´pie telekomunikacyjnym
w zakresie po∏àczeƒ sieci powinna zawieraç przejrzystà i kompletnà list´ us∏ug oraz technicznych i ekonomicznych warunków ich Êwiadczenia, oferowanych
przez operatora.
6. Je˝eli operator, oprócz obowiàzku, o którym
mowa w ust. 1, zosta∏ obowiàzany do zapewnienia dost´pu do lokalnej p´tli abonenckiej, oferta ramowa
o dost´pie telekomunikacyjnym w zakresie dost´pu
do lokalnej p´tli abonenckiej realizowanej za pomocà
pary przewodów metalowych powinna zawieraç co
najmniej:
1) warunki zapewnienia dost´pu do lokalnej p´tli
abonenckiej;
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2) us∏ugi kolokacyjne;
3) warunki dost´pu do systemów informacyjnych;
4) warunki Êwiadczenia us∏ug.
Art. 43. 1. Prezes URTiP zatwierdza projekt oferty
ramowej, je˝eli odpowiada on przepisom prawa i potrzebom rynku wskazanym w decyzji nak∏adajàcej
obowiàzek przed∏o˝enia oferty ramowej albo zmienia
przed∏o˝ony projekt oferty ramowej i go zatwierdza,
a w przypadku nieprzedstawienia oferty ramowej
w terminie — samodzielnie ustala ofert´ ramowà.
2. W przypadku zmiany zapotrzebowania na us∏ugi lub zmiany warunków rynkowych Prezes URTiP mo˝e z urz´du lub na uzasadniony wniosek przedsi´biorcy telekomunikacyjnego zobowiàzaç operatora do
przygotowania zmiany oferty ramowej w ca∏oÊci lub
w cz´Êci. W przypadku nieprzedstawienia przez zobowiàzanego operatora zmiany oferty ramowej w okreÊlonym terminie, Prezes URTiP samodzielnie ustala
zmiany oferty ramowej w ca∏oÊci lub w cz´Êci.
3. Wniosek operatora o zatwierdzenie projektu
oferty ramowej lub jej zmiany zawiera informacje i dokumenty wykazujàce zgodnoÊç oferty ramowej z wymogami prawa i obowiàzkami regulacyjnymi, o których mowa w art. 25 ust. 4.
4. Prezes URTiP publikuje na koszt operatora zatwierdzone oferty ramowe lub ich zmiany w Biuletynie
URTiP.
5. W przypadku zniesienia obowiàzku stosowania
oferty ramowej, umowy zawarte na podstawie oferty
ramowej na czas nieokreÊlony mogà byç rozwiàzane
lub zmienione nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 90 dni od
dnia, w którym zniesiono ten obowiàzek.
6. Operator, na którego zosta∏ na∏o˝ony obowiàzek, o którym mowa w art. 42 ust. 1, jest obowiàzany
do zawierania umów o dost´pie telekomunikacyjnym
na warunkach nie gorszych, dla pozosta∏ych stron
umowy, ni˝ okreÊlone w zatwierdzonej ofercie, o której mowa w ust. 1, lub ustalonej decyzjà Prezesa
URTiP.
Art. 44. W szczególnych przypadkach Prezes URTiP
mo˝e, po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej w trybie art. 18 i art. 19, w drodze decyzji, na∏o˝yç na operatorów o znaczàcej pozycji rynkowej inne obowiàzki
w zakresie dost´pu telekomunikacyjnego ni˝ wymienione w art. 34—40 i art. 42.
Art. 45. Prezes URTiP mo˝e, bioràc pod uwag´
adekwatnoÊç danego obowiàzku do zidentyfikowanego problemu, proporcjonalnoÊç oraz cele okreÊlone
w art. 1 ust. 2, z uwzgl´dnieniem art. 1 ust. 3, w drodze decyzji, na∏o˝yç na przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego kontrolujàcego dost´p do u˝ytkowników koƒcowych obowiàzki regulacyjne niezb´dne do zapewnienia u˝ytkownikom koƒcowym tego przedsi´biorcy
telekomunikacyjnego komunikowania si´ z u˝ytkownikami innego przedsi´biorcy telekomunikacyjnego,
w tym obowiàzek wzajemnego po∏àczenia sieci.
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Rozdzia∏ 3
Regulowanie us∏ug na rynku detalicznym
Art. 46. 1. Je˝eli w wyniku analizy przeprowadzonej zgodnie z art. 23 Prezes URTiP stwierdzi, ˝e:
1) dany rynek detaliczny nie jest skutecznie konkurencyjny,
2) obowiàzki, o których mowa w art. 34—40, art. 42,
art. 44 i art. 45 nie doprowadzi∏yby do osiàgni´cia
celów, o których mowa w art. 189 ust. 2,
3) realizacja uprawnienia abonenta, o którym mowa
w art. 72 ust. 1, nie doprowadzi∏aby do osiàgni´cia
celu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, i nie
spe∏nia celów, o których mowa w art. 189 ust. 2
— nak∏ada co najmniej jeden z obowiàzków, o których mowa w ust. 2, na przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego o znaczàcej pozycji rynkowej na danym rynku detalicznym.
2. Prezes URTiP w celu ochrony u˝ytkownika koƒcowego mo˝e, w drodze decyzji, na∏o˝yç na przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego o znaczàcej pozycji rynkowej
na rynku us∏ug detalicznych nast´pujàce obowiàzki:
1) nieustalania zawy˝onych cen us∏ug;
2) nieutrudniania wejÊcia na rynek innym przedsi´biorcom;
3) nieograniczania konkurencji poprzez ustalanie cen
us∏ug zani˝onych w stosunku do kosztów ich
Êwiadczenia;
4) niestosowania nieuzasadnionych preferencji dla
okreÊlonych u˝ytkowników koƒcowych, z wy∏àczeniem przewidzianych w ustawie;
5) niezobowiàzywania u˝ytkownika koƒcowego do
korzystania z us∏ug, które sà dla niego zb´dne.
3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, Prezes URTiP
mo˝e w szczególnoÊci:
1) okreÊliç maksymalne ceny us∏ug albo
2) okreÊliç wymagany przedzia∏ cen us∏ug ustalony
na podstawie cen stosowanych na porównywalnych rynkach paƒstw cz∏onkowskich, albo
3) na∏o˝yç obowiàzek:
a) prowadzenia rachunkowoÊci regulacyjnej zgodnie z zatwierdzonà przez Prezesa URTiP instrukcjà lub
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4. Prezes URTiP w decyzji nak∏adajàcej obowiàzek,
o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. b, okreÊli sposoby
kalkulacji kosztów us∏ug Êwiadczonych na danym rynku detalicznym, jakie powinien stosowaç przedsi´biorca telekomunikacyjny, na podstawie przepisów rozporzàdzenia, o którym mowa w art. 51.
Art. 47. 1. Prezes URTiP nak∏ada, w drodze decyzji,
na przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego o znaczàcej
pozycji rynkowej w zakresie zapewnienia cz´Êci lub
ca∏oÊci minimalnego zestawu ∏àczy dzier˝awionych
obowiàzek ich zapewnienia na zasadach niedyskryminacji i przejrzystoÊci.
2. Prezes URTiP mo˝e w decyzji, o której mowa
w ust. 1, na∏o˝yç obowiàzek:
1) prowadzenia rachunkowoÊci regulacyjnej zgodnie
z zatwierdzonà przez Prezesa URTiP instrukcjà;
2) kalkulacji kosztów us∏ug w zakresie zapewnienia
cz´Êci lub ca∏oÊci minimalnego zestawu ∏àczy
dzier˝awionych, zgodnie z zatwierdzonym przez
Prezesa URTiP opisem kalkulacji kosztów i okreÊlania ich cen w oparciu o uzasadnione koszty zwiàzane z ich Êwiadczeniem.
3. Prezes URTiP w decyzji, o której mowa w ust. 2
pkt 2, okreÊla sposoby kalkulacji kosztów us∏ug Êwiadczonych na danym rynku detalicznym, jakie powinien
stosowaç operator, na podstawie przepisów rozporzàdzenia, o którym mowa w art. 51.
4. Przedsi´biorca telekomunikacyjny, o którym
mowa w ust. 1, nie mo˝e odmówiç zapewnienia minimalnego zestawu ∏àczy dzier˝awionych z tytu∏u niespe∏niania wymagaƒ technicznych przez urzàdzenia
koƒcowe u˝ytkownika, je˝eli urzàdzenia te spe∏niajà
zasadnicze wymagania, o których mowa w art. 153
ust. 1 i 2.
5. Zaprzestanie Êwiadczenia us∏ugi dzier˝awy ∏àczy
telekomunikacyjnych wymaga uprzedniej konsultacji
z zainteresowanymi u˝ytkownikami.
6. Je˝eli operator odmawia zawarcia umowy
o Êwiadczenie us∏ugi obejmujàcej zapewnienie minimalnego zestawu ∏àczy dzier˝awionych, zaprzestaje
jej Êwiadczenia albo zmniejsza liczb´ ∏àczy dzier˝awionych w stosunku do zawartej umowy, uzasadniajàc to
nieprzestrzeganiem przez u˝ytkownika warunków
dzier˝awy, u˝ytkownik mo˝e zwróciç si´ do Prezesa
URTiP z wnioskiem o rozstrzygni´cie sporu. Prezes
URTiP podejmuje decyzj´ okreÊlajàcà zakres obowiàzku Êwiadczenia us∏ugi po przeprowadzeniu rozprawy
administracyjnej.

b) prowadzenia kalkulacji kosztów us∏ug zgodnie
z zatwierdzonym przez Prezesa URTiP opisem
kalkulacji kosztów, lub

7. Cena us∏ugi obejmujàcej zapewnienie minimalnego zestawu ∏àczy dzier˝awionych powinna byç niezale˝na od sposobu wykorzystania ∏àczy przez u˝ytkownika oraz dotyczyç wy∏àcznie:

c) okreÊlania cen us∏ug na podstawie kosztów ich
Êwiadczenia, lub

1) ∏àczy dzier˝awionych znajdujàcych si´ pomi´dzy
punktami sieci, do których u˝ytkownik ma dost´p;

4) na∏o˝yç obowiàzek przedstawiania do zatwierdzenia cennika lub regulaminu Êwiadczenia us∏ug.

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

Dziennik Ustaw Nr 171

— 11908 —

8. Prezes URTiP w decyzji, o której mowa w ust. 1,
mo˝e zobowiàzaç operatora do przedk∏adania cennika
lub regulaminu Êwiadczenia us∏ug obejmujàcych zapewnienie cz´Êci lub ca∏oÊci minimalnego zestawu ∏àczy dzier˝awionych w celu ich zatwierdzenia.
9. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres us∏ugi obejmujàcej
zapewnienie minimalnego zestawu ∏àczy dzier˝awionych oraz ich parametry techniczne, kierujàc si´ dà˝eniem do stworzenia warunków dla efektywnego
Êwiadczenia us∏ugi.
Art. 48. 1. Przedsi´biorca telekomunikacyjny, na
którego na∏o˝ono obowiàzek, o którym mowa
w art. 46 ust. 3 pkt 4 lub art. 47 ust. 8, przedk∏ada Prezesowi URTiP projekty cenników i regulaminów
Êwiadczenia us∏ug wraz z uzasadnieniem, w terminie
co najmniej 30 dni przed planowanym terminem
wprowadzenia w ˝ycie cennika lub regulaminu Êwiadczenia us∏ug lub ich zmian.
2. Prezes URTiP, w drodze decyzji, w terminie
30 dni od dnia przed∏o˝enia projektu cennika, regulaminu Êwiadczenia us∏ug lub ich zmiany, mo˝e zg∏osiç
sprzeciw, je˝eli projekt cennika lub regulaminu jest
sprzeczny z decyzjami, o których mowa w art. 46 ust. 2
i art. 47 ust. 1, lub z przepisami niniejszej ustawy i zobowiàzaç przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego do
przedstawienia poprawionego cennika lub regulaminu, w cz´Êci obj´tej sprzeciwem.
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Art. 50. 1. RachunkowoÊç regulacyjnà prowadzi
przedsi´biorca telekomunikacyjny, na którego na∏o˝ono ten obowiàzek na podstawie art. 38, art. 46 lub
art. 47.
2. Kalkulacj´ kosztów prowadzi przedsi´biorca telekomunikacyjny, na którego na∏o˝ono ten obowiàzek
na podstawie art. 39, art. 46, art. 47 lub art. 90.
Art. 51. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) sposoby przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów do dzia∏alnoÊci lub us∏ug, o których mowa w art. 49 ust. 1,
2) sposoby kalkulacji kosztów us∏ug w zakresie dost´pu telekomunikacyjnego lub us∏ug na rynku detalicznym,
3) sposób i terminy dokonywania aktualizacji wyceny
okreÊlonych rodzajów Êrodków trwa∏ych, wartoÊci
niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od
tych Êrodków i wartoÊci odpisów amortyzacyjnych,
4) tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez
Prezesa URTiP opracowanej przez przedsi´biorc´
telekomunikacyjnego instrukcji oraz opisu kalkulacji kosztów,
5) zakres i terminy przekazywania Prezesowi URTiP:

3. Prezes URTiP mo˝e za˝àdaç od obowiàzanego
przedsi´biorcy telekomunikacyjnego przed∏o˝enia dodatkowych dokumentów lub udzielenia dodatkowych
informacji. Do tego czasu termin, o którym mowa
w ust. 2, zawiesza si´.
4. Cennik i regulamin Êwiadczenia us∏ug lub ich
zmiany obj´te sprzeciwem Prezesa URTiP nie wchodzà w ˝ycie.
5. Cennik i regulamin Êwiadczenia us∏ug lub ich
zmiany podlegajà publikacji w Biuletynie URTiP, na
koszt przedsi´biorcy telekomunikacyjnego.
Rozdzia∏ 4
RachunkowoÊç regulacyjna i kalkulacja kosztów
Art. 49. 1. Celem rachunkowoÊci regulacyjnej jest
wyodr´bnienie i przypisanie aktywów, pasywów, przychodów i kosztów przedsi´biorcy telekomunikacyjnego do dzia∏alnoÊci w zakresie dost´pu telekomunikacyjnego lub dzia∏alnoÊci w zakresie us∏ug na rynku detalicznym, tak jakby ka˝dy rodzaj dzia∏alnoÊci by∏
Êwiadczony przez innego przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego, a tak˝e ustalenie przychodów i zwiàzanych
z nimi kosztów odr´bnie dla ka˝dej z us∏ug obj´tych
kalkulacjà kosztów.
2. RachunkowoÊç regulacyjnà prowadzi si´ w sposób umo˝liwiajàcy identyfikacj´ przep∏ywów transferów wewn´trznych pomi´dzy poszczególnymi rodzajami dzia∏alnoÊci, o których mowa w ust. 1.

a) sprawozdaƒ z prowadzonej rachunkowoÊci regulacyjnej, przyjmujàc zasad´, i˝ dane zawarte
w sprawozdaniach sà sprawdzalne w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci,
b) wyników kalkulacji kosztów
— majàc na celu promocj´ efektywnoÊci, zrównowa˝onej konkurencji oraz zapewnienia maksymalnej korzyÊci dla u˝ytkowników koƒcowych, a tak˝e
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç ochrony konsumentów
i konkurentów przed nadu˝ywaniem przez przedsi´biorców telekomunikacyjnych, na których na∏o˝ono
obowiàzek prowadzenia rachunkowoÊci regulacyjnej
lub kalkulacji kosztów, ich pozycji rynkowej, koniecznoÊç stymulowania rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz koniecznoÊç umo˝liwienia dzia∏alnoÊci
kontrolnej Prezesowi URTiP wobec dzia∏alnoÊci wykonywanej przez tych przedsi´biorców.
Art. 52. Przedsi´biorca telekomunikacyjny przechowuje dokumentacj´ zwiàzanà z prowadzeniem rachunkowoÊci regulacyjnej lub kalkulacji kosztów, stosujàc odpowiednio przepisy rozdzia∏u 8 ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci.
Art. 53. 1. Prezes URTiP okreÊli, w drodze decyzji,
dla przedsi´biorcy telekomunikacyjnego, na którego
na∏o˝y∏ obowiàzek prowadzenia kalkulacji kosztów,
wskaênik zwrotu kosztu zaanga˝owanego kapita∏u,
który przedsi´biorca telekomunikacyjny stosuje w kalkulacji kosztów, uwzgl´dniajàc udokumentowane
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koszty pozyskania kapita∏u, pozycj´ przedsi´biorcy na
rynku kapita∏owym, ryzyko zwiàzane z zaanga˝owaniem kapita∏u oraz koszty zaanga˝owania kapita∏u na
porównywalnych rynkach.
2. Prezes URTiP, w drodze decyzji, zatwierdza instrukcj´ i opis kalkulacji kosztów w trybie i terminach,
o których mowa w art. 51 pkt 4.
3. Prezes URTiP w decyzji, o której mowa w ust. 2,
mo˝e dokonaç zmian w przed∏o˝onych przez przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego do zatwierdzenia projektach instrukcji lub opisu kalkulacji kosztów, je˝eli
zmian tych nie dokona przedsi´biorca telekomunikacyjny na wezwanie Prezesa URTiP w trybie i terminach, o których mowa w art. 51 pkt 4.
4. Prezes URTiP mo˝e zasi´gaç opinii niezale˝nych
bieg∏ych rewidentów lub ekspertów w przypadku wàtpliwoÊci dotyczàcych opracowanej przez przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego instrukcji i opisu kalkulacji
kosztów oraz rzetelnoÊci i wiarygodnoÊci danych zawartych w sprawozdaniach z prowadzonej rachunkowoÊci regulacyjnej i wynikach kalkulacji kosztów.
5. Roczne sprawozdania z prowadzonej rachunkowoÊci regulacyjnej oraz wyniki kalkulacji kosztów podlegajà badaniu zgodnoÊci z przepisami prawa oraz zatwierdzonymi przez Prezesa URTiP instrukcjà i opisem
kalkulacji kosztów, na koszt przedsi´biorcy telekomunikacyjnego, w terminie 6 miesi´cy od zakoƒczenia roku obrotowego, przez niezale˝nego od przedsi´biorcy
telekomunikacyjnego bieg∏ego rewidenta.
6. Bieg∏ego rewidenta do przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 5, powo∏uje Prezes URTiP.
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nie URTiP cen stosowanych przez tego przedsi´biorc´
telekomunikacyjnego.
4. Prezes URTiP w decyzjach, o których mowa
w ust. 1—3, okreÊla, z zachowaniem wymogów dotyczàcych ochrony tajemnicy przedsi´biorstwa, zakres
publikacji instrukcji lub opisu kalkulacji kosztów lub
cen stosowanych przez przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego, majàc na celu zapobieganie nadu˝ywaniu
przez przedsi´biorców telekomunikacyjnych zobowiàzanych na podstawie ust. 1—3 ich znaczàcej pozycji
w sprawach cen, a w szczególnoÊci nieuzasadnionemu zawy˝aniu lub zani˝aniu cen, stosowaniu presji cenowej w stosunku do konkurentów poprzez zaw´˝anie
przedzia∏u mi´dzy cenami dost´pu telekomunikacyjnego i cenami detalicznymi oraz stosowaniu nieuzasadnionych przywilejów cenowych przez przedsi´biorców telekomunikacyjnych o znaczàcej pozycji.
Art. 55. 1. Przedsi´biorca telekomunikacyjny udost´pniajàcy publiczne sieci telekomunikacyjne lub
Êwiadczàcy publicznie dost´pne us∏ugi telekomunikacyjne jest obowiàzany do prowadzenia ksiàg rachunkowych, sporzàdzania rocznych sprawozdaƒ finansowych, poddawania ich badaniu przez bieg∏ego rewidenta i og∏aszaniu, bez wzgl´du na wielkoÊç zatrudnienia, wysokoÊç przychodów oraz sum´ aktywów bilansu, a tak˝e form´ organizacyjnà tego przedsi´biorcy.
2. Do prowadzenia ksiàg rachunkowych oraz sporzàdzania, badania i og∏aszania sprawozdaƒ finansowych, o których mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci.
DZIA¸ III

7. Roczne sprawozdanie z prowadzonej rachunkowoÊci regulacyjnej, wyniki kalkulacji kosztów oraz opinia bieg∏ego rewidenta z badania, o którym mowa
w ust. 5, podlegajà publikacji w Biuletynie URTiP
w terminie 8 miesi´cy od zakoƒczenia roku obrotowego.
Art. 54. 1. Prezes URTiP nak∏ada, w drodze decyzji,
na przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego obowiàzanego na podstawie art. 38, art. 46 lub art. 47 do prowadzenia rachunkowoÊci regulacyjnej, obowiàzek publikowania w Biuletynie URTiP zatwierdzonej instrukcji,
tak aby zapewniona by∏a prezentacja sposobów wyodr´bniania i przypisywania aktywów i pasywów,
przychodów i kosztów.
2. Prezes URTiP nak∏ada, w drodze decyzji, na
przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego obowiàzanego
na podstawie art. 39, art. 46, art. 47 lub art. 90 do prowadzenia kalkulacji kosztów, obowiàzek publikowania
w Biuletynie URTiP zatwierdzonego opisu kalkulacji
kosztów, tak aby zapewniona by∏a prezentacja g∏ównych grup kosztów oraz sposobów ich przypisania na
poszczególne rodzaje us∏ug.
3. Prezes URTiP mo˝e, w drodze decyzji, na∏o˝yç
na przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego o znaczàcej
pozycji rynkowej obowiàzek publikowania w Biulety-

Ochrona u˝ytkowników koƒcowych i us∏uga
powszechna
Rozdzia∏ 1
Âwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych
u˝ytkownikom koƒcowym
Art. 56. 1. Âwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych
odbywa si´ na podstawie umowy o Êwiadczenie us∏ug
telekomunikacyjnych.
2. Z zastrze˝eniem ust. 5, umow´ o Êwiadczenie
publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych,
w tym o zapewnienie przy∏àczenia do publicznej sieci
telekomunikacyjnej, zawiera si´ w formie pisemnej.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna okreÊlaç w szczególnoÊci:
1) nazw´, adres i siedzib´ dostawcy us∏ug;
2) Êwiadczone us∏ugi, dane o ich jakoÊci, w tym o czasie oczekiwania na przy∏àczenie do sieci lub terminie rozpocz´cia Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych;
3) zakres obs∏ugi serwisowej;
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4) dane szczegó∏owe dotyczàce cen, w tym pakietów
cenowych oraz sposoby uzyskania informacji o aktualnym cenniku;
5) czas trwania umowy oraz warunki przed∏u˝enia
i rozwiàzania umowy;
6) wysokoÊç kar umownych w przypadku niewykonania lub nienale˝ytego wykonania us∏ugi telekomunikacyjnej;
7) tryb post´powania reklamacyjnego;
8) informacj´ o mo˝liwoÊci rozwiàzania sporu w drodze mediacji lub poddania go pod rozstrzygni´cie
sàdu polubownego.
4. Umowa o zapewnienie przy∏àczenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej poza elementami, o których mowa w ust. 3, powinna okreÊlaç numer przydzielony abonentowi, a w przypadku przy∏àczenia do
publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej tak˝e adres
zakoƒczenia sieci.
5. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do umów o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych zawieranych poprzez dokonanie czynnoÊci faktycznych obejmujàcych
w szczególnoÊci umowy o Êwiadczenie us∏ug telefonicznych za pomocà aparatu publicznego lub przez
wybranie numeru dost´pu do sieci dostawcy us∏ug.
Art. 57. 1. Dostawca us∏ug nie mo˝e uzale˝niaç zawarcia umowy o Êwiadczenie publicznie dost´pnych
us∏ug telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie
przy∏àczenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej
od:
1) zawarcia przez u˝ytkownika koƒcowego umowy
o Êwiadczenie innych us∏ug lub nabycia urzàdzenia u okreÊlonego dostawcy;
2) niezawierania z innym dostawcà us∏ug umowy
o Êwiadczenie publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przy∏àczenia
do publicznej sieci telekomunikacyjnej;
3) udzielenia informacji lub danych, innych ni˝ okreÊlone w art. 161 ust. 2, w przypadku u˝ytkownika
koƒcowego b´dàcego osobà fizycznà.
2. Dostawca us∏ug mo˝e uzale˝niç zawarcie umowy o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych, w tym
o zapewnienie przy∏àczenia do sieci, od:
1) dostarczenia przez u˝ytkownika koƒcowego dokumentów potwierdzajàcych mo˝liwoÊç wykonania
zobowiàzania wobec dostawcy us∏ug wynikajàcego z umowy;
2) pozytywnej oceny wiarygodnoÊci p∏atniczej u˝ytkownika koƒcowego wynikajàcej z danych b´dàcych w posiadaniu dostawcy us∏ug lub udost´pnionych mu przez biuro informacji gospodarczej
w trybie okreÊlonym w ustawie z dnia 14 lutego
2003 r. o udost´pnianiu informacji gospodarczych
(Dz. U. Nr 50, poz. 424 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623
i Nr 116, poz. 1203); dostawca us∏ug powiadamia
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u˝ytkownika koƒcowego o wystàpieniu takiego zastrze˝enia.
3. Dostawca us∏ug mo˝e odmówiç u˝ytkownikowi
koƒcowemu zawarcia umowy o zapewnienie przy∏àczenia do sieci lub o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych lub zawrzeç umow´ o Êwiadczenie publicznie
dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przy∏àczenia do sieci na warunkach mniej
korzystnych dla u˝ytkownika koƒcowego w wyniku
negatywnej oceny wiarygodnoÊci p∏atniczej dokonanej na podstawie informacji udost´pnionych przez
biuro informacji gospodarczej, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2, w szczególnoÊci poprzez ˝àdanie zabezpieczenia wierzytelnoÊci wynikajàcych z tej umowy.
4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje si´ do umów,
o których mowa w art. 56 ust. 5.
5. Warunki umowy o Êwiadczenie publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przy∏àczenia do sieci, nie mogà uniemo˝liwiaç
lub utrudniaç abonentowi korzystania z prawa do
zmiany dostawcy us∏ug Êwiadczàcego publicznie dost´pne us∏ugi telekomunikacyjne.
6. W przypadku zawarcia umowy o Êwiadczenie
us∏ug telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie
przy∏àczenia do sieci, zwiàzanego z ulgà przyznanà
abonentowi, roszczenie z tytu∏u jednostronnego rozwiàzania umowy przez abonenta lub przez dostawc´
us∏ug z winy abonenta przed up∏ywem terminu ustalonego w umowie nie mo˝e przekroczyç okreÊlonej
w umowie równowartoÊci ulgi przyznanej abonentowi.
Art. 58. 1. W przypadku posiadania przez u˝ytkownika koƒcowego tytu∏u prawnego do nieruchomoÊci
innego ni˝ prawo w∏asnoÊci, prawo u˝ytkowania wieczystego lub spó∏dzielcze prawo do lokalu, przy∏àczenie pojedynczego zakoƒczenia sieci wymaga przedstawienia przez niego pisemnej zgody odpowiednio w∏aÊciciela, u˝ytkownika wieczystego nieruchomoÊci lub
cz∏onka spó∏dzielni mieszkaniowej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do w∏aÊciciela,
u˝ytkownika wieczystego nieruchomoÊci lub cz∏onka
spó∏dzielni mieszkaniowej b´dàcego osobà prawnà.
Art. 59. 1. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug
telekomunikacyjnych jest obowiàzany do okreÊlenia
zakresu i warunków wykonywania us∏ug telekomunikacyjnych w regulaminie Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych, podanym do publicznej wiadomoÊci
i dostarczanym nieodp∏atnie abonentowi wraz z umowà o Êwiadczenie publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przy∏àczenia do
publicznej sieci telekomunikacyjnej, a tak˝e na ka˝de
jego ˝àdanie.
2. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych powiadamia abonenta o ka˝dej zmianie w regulaminie, o którym mowa w ust. 1, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego
przed wprowadzeniem tych zmian w ˝ycie. Jednocze-
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Ênie abonent powinien zostaç poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, a tak˝e o tym, ˝e w razie skorzystania
z tego prawa dostawcy publicznie dost´pnych us∏ug
telekomunikacyjnych nie przys∏uguje roszczenie odszkodowawcze.
3. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych jest obowiàzany do przed∏o˝enia regulaminu Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych Prezesowi URTiP, na ka˝de jego ˝àdanie, w terminie przez
niego okreÊlonym oraz ka˝dorazowo po dokonaniu
w nim zmian.
Art. 60. Regulamin Êwiadczenia us∏ug dostawcy
publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych powinien okreÊlaç w szczególnoÊci:
1) nazw´, adres i siedzib´ dostawcy us∏ug;
2) zakres Êwiadczonych publicznie dost´pnych us∏ug
telekomunikacyjnych ze wskazaniem elementów
sk∏adajàcych si´ na op∏at´ abonamentowà;
3) zasady wyp∏aty kar umownych;
4) zakres obs∏ugi serwisowej;
5) standardowe warunki umowy, w tym wskazanie
minimalnego czasu trwania umowy, je˝eli taki zosta∏ okreÊlony;
6) tryb post´powania reklamacyjnego.
Art. 61. 1. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug
telekomunikacyjnych ustala ceny us∏ug telekomunikacyjnych, o ile przepisy ustawy nie stanowià inaczej.
2. Ceny us∏ug telekomunikacyjnych sà ustalane na
podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujàcych kryteriów.
3. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych okreÊla w cenniku us∏ug telekomunikacyjnych, zwanym dalej „cennikiem”, ceny za przy∏àczenie do sieci, za us∏ugi, za obs∏ug´ serwisowà oraz
szczegó∏owe informacje dotyczàce stosowanych pakietów cenowych oraz opustów.
4. Cennik jest podawany przez dostawc´ publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych do publicznej wiadomoÊci oraz jest dostarczany nieodp∏atnie abonentowi wraz z umowà o Êwiadczenie publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych, w tym
o zapewnienie przy∏àczenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, a tak˝e na ka˝de jego ˝àdanie.
5. W razie podwy˝szenia cen us∏ug telekomunikacyjnych dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych jest obowiàzany, z wyprzedzeniem co
najmniej jednego okresu rozliczeniowego, do powiadomienia:
1) o tym abonentów na piÊmie;
2) innych ni˝ abonenci u˝ytkowników poprzez podanie tego do publicznej wiadomoÊci.
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6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1,
abonent powinien zostaç poinformowany tak˝e o prawie wypowiedzenia umowy z powodu braku akceptacji podwy˝szenia cen, a tak˝e o tym, ˝e w razie skorzystania z tego prawa dostawcy publicznie dost´pnych
us∏ug telekomunikacyjnych nie przys∏uguje roszczenie
odszkodowawcze, z zastrze˝eniem art. 57 ust. 6.
7. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych jest obowiàzany do przed∏o˝enia cennika Prezesowi URTiP, na ka˝de jego ˝àdanie, w terminie przez niego okreÊlonym oraz ka˝dorazowo po dokonaniu zmian w cenniku.
Art. 62. Prezes URTiP kierujàc si´ potrzebà zwi´kszenia dost´pnoÊci informacji dotyczàcych zasad
Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych dla u˝ytkowników koƒcowych publikuje w Biuletynie URTiP oraz
zamieszcza na stronach internetowych URTiP informacje dotyczàce podstawowych praw i obowiàzków abonentów publicznie dost´pnych us∏ug telefonicznych,
w tym us∏ugi powszechnej, standardowe warunki
umowy o Êwiadczenie publicznie dost´pnych us∏ug
telefonicznych, w tym o zapewnienie przy∏àczenia do
publicznej sieci telefonicznej, a tak˝e sposobów pozasàdowego rozwiàzywania sporów mi´dzy konsumentami a przedsi´biorcami telekomunikacyjnymi.
Art. 63. 1. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug
telekomunikacyjnych publikuje aktualne informacje
o jakoÊci tych us∏ug.
2. Prezes URTiP mo˝e za˝àdaç przekazania informacji, o których mowa w ust. 1.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wymagania dotyczàce jakoÊci poszczególnych us∏ug oraz treÊç, form´,
terminy i sposób publikowania informacji, o których
mowa w ust. 1, kierujàc si´ potrzebà zapewnienia
u˝ytkownikom koƒcowym dost´pu do wyczerpujàcych i przejrzystych informacji.
Art. 64. 1. Dostawca publicznie dost´pnej us∏ugi
telekomunikacyjnej obejmujàcej us∏ug´ telekomunikacyjnà z dodatkowym Êwiadczeniem, zwanej dalej
„us∏ugà o podwy˝szonej op∏acie”, jest obowiàzany
podawaç wraz z numerem tej us∏ugi podawanym do
publicznej wiadomoÊci cen´ za jednostk´ rozliczeniowà po∏àczenia ze wskazaniem ceny netto i brutto.
2. Dostawca us∏ugi o podwy˝szonej op∏acie powinien zapewniç, aby u˝ytkownik koƒcowy w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej by∏ ka˝dorazowo informowany, przed rozpocz´ciem naliczania op∏at,
o cenie jednostki rozliczeniowej po∏àczenia do numeru danej us∏ugi.
3. Âwiadczenie us∏ugi o podwy˝szonej op∏acie odbywa si´ na podstawie umowy zawartej w sposób
okreÊlony w art. 56 ust. 5.
Art. 65. 1. Dostawca us∏ugi o podwy˝szonej op∏acie przekazuje Prezesowi URTiP informacje o swojej
nazwie, adresie, siedzibie, rodzaju i zakresie Êwiadczo-
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nej us∏ugi o podwy˝szonej op∏acie oraz numerze lub
numerach wykorzystywanych do Êwiadczenia tej us∏ugi, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpocz´cia Êwiadczenia tej us∏ugi.
2. Prezes URTiP prowadzi jawny rejestr numerów
wykorzystywanych przez dostawców us∏ug o podwy˝szonej op∏acie zawierajàcy informacje, o których mowa w ust. 1.
3. Prezes URTiP zamieszcza rejestr, o którym mowa
w ust. 2, na stronach internetowych URTiP.
Art. 66. 1. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug
telefonicznych w sieci stacjonarnej udost´pnia swoim
abonentom, po cenie uwzgl´dniajàcej koszty, aktualny
spis swoich abonentów z obszaru strefy numeracyjnej, w której znajduje si´ zakoƒczenie sieci abonenta,
nie rzadziej ni˝ raz na 2 lata.
2. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telefonicznych Êwiadczy swoim abonentom us∏ug´ informacji o numerach telefonicznych, obejmujàcà co najmniej jego abonentów.
Art. 67. 1. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug
telefonicznych udost´pnia niezb´dne dane innym
przedsi´biorcom telekomunikacyjnym prowadzàcym
spisy abonentów lub Êwiadczàcym us∏ug´ informacji
o numerach telefonicznych, w tym us∏ug´ ogólnokrajowego spisu abonentów oraz us∏ug´ informacji o numerach obejmujàcej wszystkich abonentów publicznych sieci telefonicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanà dalej „ogólnokrajowà informacjà
o numerach telefonicznych”.
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1) strefy numeracyjnej — w przypadku numerów
geograficznych;
2) ca∏ego kraju — w przypadku numerów niegeograficznych.
Art. 71. 1. Abonent b´dàcy stronà umowy z dostawcà us∏ug zapewniajàcym przy∏àczenie do publicznej sieci telefonicznej operatora mo˝e ˝àdaç przy
zmianie operatora przeniesienia przydzielonego numeru do istniejàcej sieci innego operatora na obszarze:
1) strefy numeracyjnej — w przypadku numerów
geograficznych;
2) ca∏ego kraju — w przypadku numerów niegeograficznych.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do przenoszenia
numerów pomi´dzy stacjonarnymi i ruchomymi publicznymi sieciami telefonicznymi.
3. Za przeniesienie przydzielonego numeru przy
zmianie operatora mo˝e byç pobrana od abonenta
przez dotychczasowego dostawc´ us∏ug jednorazowa
op∏ata okreÊlona w jego cenniku, której wysokoÊç nie
powinna zniech´caç abonenta do korzystania z tego
uprawnienia.
Art. 72. 1. Abonent b´dàcy stronà umowy z dostawcà us∏ug zapewniajàcym przy∏àczenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczàcej pozycji rynkowej mo˝e wybraç dowolnego dostawc´ publicznie dost´pnych us∏ug telefonicznych,
którego us∏ugi sà dost´pne w po∏àczonych sieciach.

2. Udost´pnienie danych nast´puje na podstawie
umowy, do której stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 27—31. W umowie okreÊla si´ w szczególnoÊci
form´ udost´pnienia danych.

2. Z tytu∏u dokonania wyboru dostawcy publicznie
dost´pnych us∏ug telefonicznych, o którym mowa
w ust. 1, nie przys∏uguje roszczenie w stosunku do
abonenta.

3. Do us∏ugi informacji o numerach telefonicznych
oraz do sporzàdzania spisu abonentów i zwiàzanego
z tym udost´pniania danych stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 161 i art. 169.

3. Kierujàc si´ potrzebami abonentów w zakresie
wyboru dostawcy us∏ug, Prezes URTiP, po przeprowadzeniu zgodnie z art. 23 i art. 24 analizy rynku us∏ug
Êwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, mo˝e w drodze decyzji, o której mowa w art. 25,
na∏o˝yç na wyznaczonego operatora o znaczàcej pozycji na tym rynku obowiàzek realizacji na rzecz abonentów przy∏àczonych do jego sieci uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 68. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telefonicznych zapewnia u˝ytkownikom koƒcowym,
w tym korzystajàcym z aparatów publicznych, mo˝liwoÊç uzyskania po∏àczenia z konsultantem dostawcy
us∏ug.
Art. 69. Abonent publicznej sieci telefonicznej mo˝e ˝àdaç zmiany przydzielonego numeru, je˝eli wyka˝e, ˝e korzystanie z przydzielonego numeru jest ucià˝liwe.
Art. 70. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci
abonent b´dàcy stronà umowy z dostawcà us∏ug zapewniajàcym przy∏àczenie do publicznej sieci telefonicznej operatora mo˝e ˝àdaç przeniesienia przydzielonego numeru w ramach istniejàcej sieci tego samego operatora na obszarze:

Art. 73. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki korzystania
przez abonentów z uprawnieƒ, o których mowa
w art. 69—72, uwzgl´dniajàc dost´pnoÊç us∏ug telefonicznych, mo˝liwoÊci techniczne publicznych sieci telefonicznych oraz istniejàce zasoby numeracji.
Art. 74. 1. Dostawca us∏ug zapewniajàcy przy∏àczenie do publicznej sieci telefonicznej i operator, do którego sieci zosta∏ przy∏àczony abonent b´dàcy stronà
umowy z dostawcà us∏ug zapewniajàcym przy∏àczenie
do publicznej sieci telefonicznej, sà obowiàzani zapewniç mo˝liwoÊci do realizacji uprawnieƒ abonenta,
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o których mowa w art. 69—72, polegajàce na stworzeniu odpowiednich warunków technicznych lub zawarciu umowy, o której mowa w art. 31 albo art. 128, a je˝eli mo˝liwoÊci takie istniejà — zapewniç ich realizacj´.
2. Na wniosek dostawcy albo operatora, o których
mowa w ust. 1, Prezes URTiP mo˝e, w drodze decyzji,
na czas okreÊlony, zawiesiç realizacj´ lub ograniczyç
zakres realizacji okreÊlonego uprawnienia, o którym
mowa w art. 69—72, je˝eli techniczne mo˝liwoÊci sieci wnioskodawcy nie pozwalajà na realizacj´ uprawnienia w ca∏oÊci lub cz´Êci, okreÊlajàc harmonogram
przystosowania tej sieci do realizacji uprawnienia obj´tego wnioskiem.
3. Prezes URTiP mo˝e na∏o˝yç kar´, o której mowa
w art. 209 ust. 1 pkt 15—17, na dostawc´ oraz na operatora, o których mowa w ust. 1, je˝eli:
1) nie zapewniajà okreÊlonych w ust. 1 mo˝liwoÊci realizacji uprawnieƒ abonenta;
2) nie realizujà uprawnieƒ abonentów, gdy istniejà
mo˝liwoÊci ich realizacji;
3) realizujà uprawnienia abonentów niezgodnie
z przepisami ustawy lub rozporzàdzenia, o którym
mowa w art. 73.
Art. 75. Operator publicznej sieci telefonicznej zapewnia u˝ytkownikom koƒcowym mo˝liwoÊç wybierania wielocz´stotliwoÊciowego (DTMF).
Art. 76. Operator publicznej sieci telefonicznej zapewnia przekazywanie danych i sygna∏ów w celu u∏atwienia oferowania udogodnieƒ prezentacji identyfikacji linii wywo∏ujàcej i wybierania wielocz´stotliwoÊciowego (DTMF), o których mowa w art. 75 i art. 171
ust. 1, pomi´dzy sieciami operatorów paƒstw cz∏onkowskich.
Art. 77. 1. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug
telekomunikacyjnych jest obowiàzany zapewniç u˝ytkownikom koƒcowym swojej sieci, w tym korzystajàcym z aparatów publicznych, bezp∏atne po∏àczenia
z numerami alarmowymi.
2. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych jest obowiàzany zapewniç kierowanie
po∏àczeƒ do numerów alarmowych w∏aÊciwych terytorialnie jednostek s∏u˝b ustawowo powo∏anych do
niesienia pomocy.
Art. 78. 1. Operator publicznej sieci telefonicznej
jest obowiàzany, na ka˝de ˝àdanie s∏u˝b ustawowo
powo∏anych do niesienia pomocy, udost´pniaç,
w miar´ mo˝liwoÊci technicznych, w czasie rzeczywistym informacje dotyczàce lokalizacji zakoƒczenia sieci, z którego zosta∏o wykonane po∏àczenie do numeru
alarmowego „112” oraz innych numerów alarmowych, umo˝liwiajàce niezw∏oczne podj´cie interwencji.
2. Do obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio przepis art. 74 ust. 2.
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Art. 79. 1. Operator publicznej sieci telefonicznej
zapewnia u˝ytkownikom koƒcowym swojej sieci oraz
u˝ytkownikom koƒcowym z innych paƒstw cz∏onkowskich mo˝liwoÊç, w przypadku gdy jest to technicznie
i ekonomicznie wykonalne, zrealizowania po∏àczenia
do numeru niegeograficznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjàtkiem przypadków, gdy wywo∏ywany abonent ograniczy∏ po∏àczenia przychodzàce od u˝ytkowników koƒcowych zlokalizowanych
w poszczególnych obszarach geograficznych.
2. Prezes URTiP, na wniosek operatora publicznej
sieci telefonicznej, mo˝e, w drodze decyzji, na czas
okreÊlony, zawiesiç realizacj´ lub ograniczyç zakres realizacji obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, je˝eli ze
wzgl´dów technicznych lub ekonomicznych wnioskodawca nie ma mo˝liwoÊci realizacji tego obowiàzku
w ca∏oÊci lub cz´Êci, okreÊlajàc harmonogram przystosowania sieci wnioskodawcy do realizacji obowiàzku
obj´tego wnioskiem.
Art. 80. 1. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug
telekomunikacyjnych dostarcza abonentowi nieodp∏atnie z ka˝dà fakturà podstawowy wykaz wykonanych us∏ug telekomunikacyjnych zawierajàcy informacj´ o zrealizowanych p∏atnych po∏àczeniach z podaniem, dla ka˝dego typu po∏àczeƒ, iloÊci jednostek rozliczeniowych odpowiadajàcej wartoÊci zrealizowanych przez abonenta po∏àczeƒ.
2. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych dostarcza na ˝àdanie abonenta szczegó∏owy wykaz wykonanych us∏ug telekomunikacyjnych, za który mo˝e byç pobierana op∏ata w wysokoÊci okreÊlonej w cenniku.
3. Szczegó∏owy wykaz wykonanych us∏ug telekomunikacyjnych powinien zawieraç informacj´ o zrealizowanych p∏atnych po∏àczeniach, z podaniem, dla ka˝dego po∏àczenia: numeru wywo∏ywanego, daty oraz
godziny rozpocz´cia po∏àczenia, czasu jego trwania
oraz wysokoÊci op∏aty za po∏àczenie z wyszczególnieniem ceny brutto i netto.
4. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych dostarcza szczegó∏owy wykaz wykonanych us∏ug telekomunikacyjnych poczàwszy od bie˝àcego okresu rozliczeniowego, w którym abonent z∏o˝y∏ pisemne ˝àdanie, do koƒca okresu rozliczeniowego, w czasie którego up∏ywa uzgodniony z abonentem
termin zaprzestania dostarczania tego wykazu.
5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4, dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych dostarcza wraz z fakturà wystawionà za okres rozliczeniowy, którego dotyczy ten wykaz.
6. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych dostarcza, na ˝àdanie abonenta, szczegó∏owy wykaz wykonanych us∏ug telekomunikacyjnych za okresy rozliczeniowe poprzedzajàce nie wi´cej
ni˝ 12 miesi´cy okres rozliczeniowy, w którym abonent za˝àda∏ tego Êwiadczenia.

Dziennik Ustaw Nr 171

— 11914 —

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, szczegó∏owy wykaz wykonanych us∏ug telekomunikacyjnych
dostarcza si´ w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia pisemnego ˝àdania przez abonenta.
Rozdzia∏ 2
Âwiadczenie us∏ugi powszechnej
Art. 81. 1. Zestaw us∏ug telekomunikacyjnych, jakie powinny byç dost´pne dla wszystkich u˝ytkowników koƒcowych stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z zachowaniem wymaganej jakoÊci i po przyst´pnej
cenie, stanowi us∏ug´ powszechnà.
2. Us∏ug´, o której mowa w ust. 1, Êwiadczy przedsi´biorca telekomunikacyjny wyznaczony, zgodnie
z art. 82 albo art. 83, do Êwiadczenia us∏ugi powszechnej albo poszczególnych us∏ug wchodzàcych w jej
sk∏ad, zwany dalej „przedsi´biorcà wyznaczonym”.
3. Do zestawu us∏ug telekomunikacyjnych, o którym mowa w ust. 1, zalicza si´:
1) przy∏àczenie pojedynczego zakoƒczenia sieci
w g∏ównej lokalizacji abonenta z wy∏àczeniem sieci cyfrowej z integracjà us∏ug, zwanej dalej
„ISDN”;
2) utrzymanie ∏àcza abonenckiego z zakoƒczeniem
sieci, o którym mowa w pkt 1, w gotowoÊci do
Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych;
3) po∏àczenia telefoniczne krajowe i mi´dzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmujàce tak˝e
zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji
danych, w tym po∏àczenia do sieci Internet;
4) udzielanie informacji o numerach telefonicznych
oraz udost´pnianie spisów abonentów;
5) Êwiadczenie udogodnieƒ dla osób niepe∏nosprawnych;
6) Êwiadczenie us∏ug telefonicznych za pomocà aparatów publicznych.
4. Przez poj´cie g∏ównej lokalizacji abonenta,
o której mowa w ust. 3 pkt 1, rozumie si´ adres wskazany przez abonenta jako g∏ówny w umowie o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych. Wskazany mo˝e
zostaç adres, pod którym abonent posiada sta∏e zameldowanie lub adres nieruchomoÊci, do której abonent posiada tytu∏ prawny, z wy∏àczeniem budynków
rekreacji indywidualnej, to jest budynków przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego.
5. W przypadku:
1) szkó∏ publicznych,
2) szkó∏ niepublicznych o uprawnieniach szkó∏ publicznych, w których realizowany jest obowiàzek
szkolny lub obowiàzek nauki,
3) zak∏adów kszta∏cenia nauczycieli,
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4) publicznych centrów kszta∏cenia ustawicznego,
centrów kszta∏cenia praktycznego, m∏odzie˝owych
oÊrodków
wychowawczych,
m∏odzie˝owych
oÊrodków socjoterapii, specjalnych oÊrodków
szkolno-wychowawczych, specjalnych oÊrodków
wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych,
5) publicznych placówek doskonalenia nauczycieli
i publicznych bibliotek pedagogicznych,
6) publicznych bibliotek,
7) szkó∏ wy˝szych
— zwanych dalej „jednostkami uprawnionymi”,
oprócz us∏ugi powszechnej Êwiadczona jest us∏uga
przy∏àczenia do sieci w celu zapewnienia korzystania
z us∏ugi szerokopasmowego dost´pu do Internetu,
z uwzgl´dnieniem art. 100.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania
dotyczàce Êwiadczenia us∏ugi powszechnej oraz wymagania dotyczàce Êwiadczenia us∏ugi szerokopasmowego dost´pu do Internetu dla jednostek uprawnionych, w szczególnoÊci:
1) wskaêniki dost´pnoÊci i jakoÊci us∏ugi powszechnej oraz us∏ugi przy∏àczenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z us∏ugi szerokopasmowego dost´pu do Internetu jednostek uprawnionych,
2) wymagania dotyczàce udogodnieƒ dla osób niepe∏nosprawnych, w tym rodzaje urzàdzeƒ koƒcowych, jakie powinny byç oferowane osobom niepe∏nosprawnym przez przedsi´biorc´ wyznaczonego oraz wymagania dotyczàce przystosowania
aparatów publicznych do u˝ywania przez osoby
niepe∏nosprawne,
3) wymaganà przep∏ywnoÊç ∏àcza dla us∏ugi szerokopasmowego dost´pu do Internetu jednostek
uprawnionych
— majàc na uwadze poziom rozwoju telefonizacji,
stymulowanie rozwoju telefonizacji oraz zwi´kszenie
dost´pnoÊci us∏ug telekomunikacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 82. 1. Prezes URTiP og∏asza w dzienniku o zasi´gu ogólnokrajowym konkurs na przedsi´biorc´ wyznaczonego na obszarze wskazanym przez Prezesa
URTiP, do którego mo˝e przystàpiç ka˝dy przedsi´biorca telekomunikacyjny.
2. Konkurs og∏asza si´ w terminie 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy oraz ka˝dorazowo w przypadku, gdy przedsi´biorca wyznaczony zaprzestaje
Êwiadczenia us∏ugi powszechnej zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w art. 102 albo w decyzji Prezesa URTiP,
o której mowa w art. 85, albo w przypadku z∏o˝enia
przez przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego wniosku
o przeprowadzenie konkursu.
3. W og∏oszeniu o konkursie zawiera si´ informacje dotyczàce wymaganego poziomu jakoÊci Êwiadczenia us∏ugi powszechnej oraz inne wymagane infor-
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macje zgodnie z rozporzàdzeniem wydanym na podstawie ust. 5.
4. Prezes URTiP wyznacza, w drodze decyzji, przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego do Êwiadczenia us∏ugi
powszechnej albo poszczególnych us∏ug wchodzàcych w jej sk∏ad, na podstawie najni˝szego kosztu
Êwiadczenia publicznie dost´pnych us∏ug telefonicznych oraz danych o jakoÊci Êwiadczenia tych us∏ug zawartych w ofercie przedsi´biorcy telekomunikacyjnego, bioràc pod uwag´ jego zdolnoÊç do Êwiadczenia
us∏ugi powszechnej albo poszczególnych us∏ug wchodzàcych w jej sk∏ad.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagany zakres og∏oszenia o konkursie, zakres oferty na Êwiadczenia us∏ugi
powszechnej i wymaganej dokumentacji oraz tryb post´powania konkursowego w sprawie wy∏onienia
przedsi´biorcy wyznaczonego, majàc na uwadze potrzeb´ zachowania przejrzystoÊci i obiektywnoÊci post´powania.
Art. 83. 1. W przypadku braku ofert na Êwiadczenie
us∏ugi powszechnej lub poszczególnych us∏ug wchodzàcych w jej sk∏ad Prezes URTiP wyznacza, w drodze
decyzji, dostawc´ publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej posiadajàcego znaczàcà pozycj´ na rynku detalicznym na obszarze wskazanym przez Prezesa
URTiP, do Êwiadczenia us∏ugi powszechnej albo poszczególnych us∏ug wchodzàcych w jej sk∏ad nieÊwiadczonych jeszcze na tym obszarze.
2. Je˝eli na obszarze, o którym mowa w ust. 1, ˝aden dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej nie posiada znaczàcej pozycji na rynku detalicznym, Prezes URTiP wyznacza dostawc´ publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych obs∏ugujàcego
najwi´kszà liczb´ stacjonarnych telefonicznych ∏àczy
abonenckich na tym obszarze.
Art. 84. Prezes URTiP sporzàdza list´ przedsi´biorców wyznaczonych oraz publikuje jà w Biuletynie
URTiP i zamieszcza na stronach internetowych URTiP,
podajàc zakres Êwiadczonych przez tych przedsi´biorców us∏ug i obszar, na jakim majà obowiàzek ich
Êwiadczenia.
Art. 85. 1. Prezes URTiP, w drodze decyzji, okreÊli
w szczególnoÊci:
1) termin rozpocz´cia Êwiadczenia us∏ugi powszechnej albo poszczególnych us∏ug wchodzàcych w jej
sk∏ad,
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us∏ug telekomunikacyjnych na danym obszarze,
a w przypadku przedsi´biorcy wyznaczonego zgodnie z art. 82 tak˝e warunkami Êwiadczenia us∏ug zawartych w ofercie.
2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje si´
przepisy o post´powaniu konsultacyjnym.
Art. 86. Przedsi´biorca wyznaczony nie mo˝e odmówiç zawarcia umowy o Êwiadczenie us∏ugi powszechnej, poszczególnych us∏ug wchodzàcych w jej
sk∏ad lub us∏ugi, o której mowa w art. 81 ust. 5, je˝eli
u˝ytkownik koƒcowy spe∏ni warunki wynikajàce z regulaminu Êwiadczenia us∏ugi powszechnej.
Art. 87. Umowa o Êwiadczenie us∏ugi powszechnej
lub us∏ugi, o której mowa w art. 81 ust. 5, powinna byç
zawarta w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
o jej zawarcie oraz okreÊlaç w szczególnoÊci termin
rozpocz´cia Êwiadczenia us∏ugi.
Art. 88. 1. Prezes URTiP ustala, w drodze decyzji,
dla ka˝dego przedsi´biorcy wyznaczonego do Êwiadczenia us∏ugi wchodzàcej w sk∏ad us∏ugi powszechnej
polegajàcej na Êwiadczeniu us∏ugi telefonicznej za pomocà aparatów publicznych, minimalnà liczb´ aparatów publicznych, w tym liczb´ tych aparatów przystosowanych dla osób niepe∏nosprawnych, jakie powinny byç instalowane na obszarze obj´tym dzia∏alnoÊcià
danego przedsi´biorcy wyznaczonego, bioràc pod
uwag´ stan telefonizacji na tym obszarze oraz uzasadnione potrzeby mieszkaƒców.
2. Prezes URTiP mo˝e odstàpiç od nak∏adania obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, na cz´Êci lub ca∏oÊci
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli w post´powaniu konsultacyjnym z zainteresowanymi podmiotami stwierdzi, ˝e liczba istniejàcych aparatów publicznych lub ∏àczy abonenckich jest wystarczajàca dla zaspokojenia potrzeb mieszkaƒców.
Art. 89. Przedsi´biorca wyznaczony jest obowiàzany zapewniç osobom niepe∏nosprawnym dost´p do
Êwiadczonej przez siebie us∏ugi powszechnej przez
oferowanie:
1) urzàdzeƒ koƒcowych przystosowanych do u˝ywania przez osoby niepe∏nosprawne, je˝eli u˝ywanie
takiego urzàdzenia jest niezb´dne do zapewnienia
im dost´pu do us∏ugi powszechnej;
2) udogodnieƒ u∏atwiajàcych osobom niepe∏nosprawnym korzystanie z us∏ugi powszechnej.

3) wartoÊci wskaêników dost´pnoÊci i jakoÊci Êwiadczenia us∏ugi powszechnej albo poszczególnych
us∏ug wchodzàcych w jej sk∏ad

Art. 90. Przedsi´biorca wyznaczony ustala cen´
us∏ugi powszechnej, poszczególnych us∏ug wchodzàcych w jej sk∏ad lub us∏ugi, o której mowa w art. 81
ust. 5, w oparciu o uzasadnione koszty jej Êwiadczenia, obliczone w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu
wydanym na podstawie art. 51, pod warunkiem ˝e tak
ustalona przez tego przedsi´biorc´ cena spe∏nia warunki, o których mowa w art. 91 ust. 1.

— jakie powinny byç zachowane przez przedsi´biorc´ wyznaczonego, kierujàc si´ stopniem rozwoju

Art. 91. 1. Przedsi´biorca wyznaczony ustala cen´
us∏ugi powszechnej lub poszczególnych us∏ug wcho-

2) okres Êwiadczenia us∏ugi powszechnej albo poszczególnych us∏ug wchodzàcych w jej sk∏ad,
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dzàcych w jej sk∏ad, tak aby uwzgl´dnia∏a ona mo˝liwoÊci ekonomiczne u˝ytkowników koƒcowych lub odpowiada∏a ich potrzebom poprzez oferowanie ró˝nych
pakietów cenowych oraz sposoby korzystania z us∏ug
ze szczególnym uwzgl´dnieniem konsumentów b´dàcych osobami niepe∏nosprawnymi.
2. Przedsi´biorca wyznaczony jest obowiàzany do
przed∏o˝enia Prezesowi URTiP projektu cennika us∏ugi
powszechnej lub jego zmiany w terminie 30 dni przed
dniem wprowadzenia w ˝ycie jego postanowieƒ.
3. Prezes URTiP przeprowadza analiz´ projektu
cennika i w przypadku, gdy w jej wyniku stwierdzi, ˝e
ceny us∏ugi powszechnej nie spe∏niajà warunków
okreÊlonych w ust. 1, mo˝e na∏o˝yç obowiàzki, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 i 4 oraz ust. 3 pkt 1 i 2.
Art. 92. 1. Przedsi´biorca wyznaczony jest obowiàzany do przed∏o˝enia Prezesowi URTiP cennika i regulaminu Êwiadczenia us∏ugi powszechnej w terminie
2 tygodni od wprowadzenia ich postanowieƒ w ˝ycie
i ka˝dorazowo po dokonaniu w nich zmian.
2. Prezes URTiP zamieszcza cennik i regulamin,
o którym mowa w ust. 1, na stronach internetowych
URTiP.
Art. 93. 1. Przedsi´biorca wyznaczony dostarczajàc
udogodnienia i us∏ugi dodatkowe w stosunku do
us∏ug wchodzàcych w sk∏ad us∏ugi powszechnej lub
us∏ugi, o której mowa w art. 81 ust. 5, ustanawia warunki korzystania z nich w taki sposób, aby abonent
nie by∏ zobligowany do p∏acenia za udogodnienia lub
us∏ugi dodatkowe, które nie sà konieczne do Êwiadczenia zamówionej us∏ugi.
2. Przedsi´biorca wyznaczony umo˝liwia roz∏o˝enie na raty op∏aty za przy∏àczenie pojedynczego zakoƒczenia sieci w g∏ównej lokalizacji abonenta.
3. Przedsi´biorca wyznaczony zapewnia abonentom mo˝liwoÊç nieodp∏atnego zablokowania po∏àczeƒ
wychodzàcych do okreÊlonych kategorii numeracji lub
us∏ug.
4. Przedsi´biorca wyznaczony zapewnia abonentom mo˝liwoÊç zablokowania po∏àczeƒ wychodzàcych
powy˝ej okreÊlonej wartoÊci w okresie rozliczeniowym oraz mo˝liwoÊç korzystania z us∏ug w granicach
sumy przedp∏aconej lub w granicach okreÊlonej przez
abonenta górnej kwoty faktury.
5. Przedsi´biorca wyznaczony dostarcza na ˝àdanie abonenta szczegó∏owy, bezp∏atny wykaz wykonanych na jego rzecz us∏ug telekomunikacyjnych w formie uniemo˝liwiajàcej osobom trzecim bezpoÊredni
dost´p do informacji w nich zawartych, tak aby abonent móg∏ weryfikowaç i kontrolowaç op∏aty ponoszone z tytu∏u korzystania ze stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.
Art. 94. 1. Przedsi´biorca wyznaczony publikuje
w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim oraz zamieszcza
na swoich stronach internetowych aktualne informa-
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cje dotyczàce jakoÊci Êwiadczenia przez niego us∏ugi
powszechnej w zakresie spe∏niania wskaêników dost´pnoÊci i jakoÊci us∏ug okreÊlonych w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 81 ust. 6, za ka˝de pó∏rocze oraz za ka˝dy rok, dla ca∏ego obszaru dzia∏ania
oraz odr´bnie dla ka˝dej strefy numeracyjnej obj´tej
jego dzia∏alnoÊcià.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przedsi´biorca wyznaczony przekazuje Prezesowi URTiP w terminie 1 miesiàca od zakoƒczenia okresów, o których
mowa w ust. 1.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, dodatkowe wymagania dotyczàce jakoÊci us∏ugi powszechnej Êwiadczonej osobom niepe∏nosprawnym, kierujàc si´ potrzebà
oceny dzia∏alnoÊci przedsi´biorców telekomunikacyjnych w zakresie Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych tym osobom.
4. Prezes URTiP bada spe∏nianie przez przedsi´biorców wyznaczonych wartoÊci wskaêników dost´pnoÊci i jakoÊci.
5. W przypadku niewywiàzywania si´ przez przedsi´biorc´ wyznaczonego z obowiàzku Êwiadczenia
us∏ugi powszechnej co najmniej zgodnie z okreÊlonymi wartoÊciami wskaêników dost´pnoÊci i jakoÊci,
Prezes URTiP podejmuje dzia∏ania, o których mowa
w art. 201.
Art. 95. 1. Przedsi´biorcy wyznaczonemu zgodnie
z art. 82 i art. 83 przys∏uguje dop∏ata do kosztów
Êwiadczonych przez niego us∏ug wchodzàcych w sk∏ad
us∏ugi powszechnej, zwana dalej „dop∏atà”, w przypadku ich nierentownoÊci.
2. Dop∏at´ ustala Prezes URTiP w wysokoÊci kosztu netto Êwiadczenia us∏ugi wchodzàcej w sk∏ad us∏ugi powszechnej. Koszt netto Êwiadczenia us∏ugi powszechnej dotyczy tylko kosztów, których przedsi´biorca wyznaczony nie poniós∏by, gdyby nie mia∏ obowiàzku Êwiadczenia us∏ugi powszechnej.
3. Kalkulacja kosztu netto, o którym mowa w ust. 2,
powinna uwzgl´dniaç:
1) koszty bezpoÊrednio zwiàzane ze Êwiadczeniem
us∏ugi powszechnej;
2) przychody ze Êwiadczenia us∏ugi powszechnej;
3) korzyÊci poÊrednie zwiàzane ze Êwiadczeniem
us∏ugi powszechnej.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób obliczania kosztu
netto us∏ugi wchodzàcej w sk∏ad us∏ugi powszechnej,
kierujàc si´ obowiàzujàcymi w tym zakresie przepisami Unii Europejskiej.
Art. 96. 1. Przedsi´biorca wyznaczony mo˝e z∏o˝yç
wniosek o dop∏at´ w terminie 6 miesi´cy od zakoƒczenia roku kalendarzowego, w którym, zdaniem tego
przedsi´biorcy, wystàpi∏ koszt netto.
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2. Przedsi´biorca wyznaczony przedstawia Prezesowi URTiP wyliczonà wysokoÊç kosztu netto, a tak˝e
rachunki lub inne dokumenty zawierajàce dane lub informacje s∏u˝àce za podstaw´ obliczenia tego kosztu
netto. Do przeprowadzenia analizy tej dokumentacji
Prezes URTiP powo∏uje bieg∏ego rewidenta.
3. Prezes URTiP, w terminie 60 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku, weryfikuje koszt netto i w zale˝noÊci od wyników tej weryfikacji przyznaje, w drodze decyzji, ustalonà kwot´ dop∏aty bàdê odmawia jej przyznania.
4. Prezes URTiP odmawia przyznania dop∏aty, je˝eli stwierdzi, ˝e zweryfikowany koszt netto nie stanowi
uzasadnionego obcià˝enia przedsi´biorcy wyznaczonego.
Art. 97. Przedsi´biorcy telekomunikacyjni, których
przychód z dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej w roku kalendarzowym, za który przys∏uguje dop∏ata do us∏ugi
powszechnej, przekroczy∏ 4 miliony z∏otych, sà obowiàzani do udzia∏u w pokryciu dop∏aty.
Art. 98. 1. Prezes URTiP, niezw∏ocznie po ustaleniu
nale˝nej dop∏aty, rozpoczyna post´powanie w sprawie ustalenia przedsi´biorców telekomunikacyjnych
obowiàzanych do pokrycia dop∏aty i wysokoÊci ich
udzia∏u w dop∏acie.
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2. Odsetki od Êrodków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, powi´kszajà kwot´ zgromadzonych Êrodków.
3. Prezes URTiP po uzyskaniu wp∏at na rachunek
URTiP niezw∏ocznie przekazuje dop∏at´ przedsi´biorcy
wyznaczonemu, uprawnionemu do jej otrzymania
proporcjonalnie do uzyskanych wp∏at.
4. Je˝eli ustalona kwota dop∏aty przewy˝sza kwot´
Êrodków zgromadzonych na rachunku URTiP, obowiàzek dop∏aty w kolejnym roku kalendarzowym powi´ksza si´ o zaleg∏à kwot´.
5. Prezes URTiP publikuje corocznie w Biuletynie
URTiP oraz zamieszcza na stronach internetowych
URTiP sprawozdanie obejmujàce koƒcowe wyniki
ustaleƒ dotyczàce:
1) kosztów netto Êwiadczenia us∏ugi powszechnej;
2) badania dokumentacji;
3) udzia∏ów przedsi´biorców telekomunikacyjnych
obowiàzanych do pokrycia dop∏aty;
4) wysokoÊci przekazanej dop∏aty przedsi´biorcy wyznaczonemu;
5) wyceny korzyÊci niematerialnych dla przedsi´biorców wyznaczonych, wynikajàcych ze Êwiadczenia
us∏ugi powszechnej.

2. Prezes URTiP ustala jednolity wskaênik procentowego udzia∏u wszystkich przedsi´biorców telekomunikacyjnych obowiàzanych do udzia∏u w pokryciu dop∏aty, bioràc pod uwag´ wysokoÊç dop∏aty, która podlega
pokryciu. WysokoÊç udzia∏u danego przedsi´biorcy telekomunikacyjnego w pokryciu dop∏aty, nie wy˝sza ni˝
1 % jego przychodów, ustalana jest proporcjonalnie do
wysokoÊci przychodów tego przedsi´biorcy w danym
roku kalendarzowym, uzyskanych z tytu∏u wykonywania dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej.

Art. 100. 1. Wydatki zwiàzane ze Êwiadczeniem
us∏ugi przy∏àczenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z us∏ugi szerokopasmowego dost´pu do Internetu przez jednostki uprawnione sà finansowane z bud˝etu paƒstwa.

3. Prezes URTiP ustala, w drodze decyzji, kwot´
udzia∏u w pokryciu dop∏aty dla przedsi´biorcy telekomunikacyjnego. Decyzji nadaje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

1) w odniesieniu do szkó∏, placówek i bibliotek publicznych, o których mowa w art. 81 ust. 5
pkt 1—6 — jednostkom samorzàdu terytorialnego
w formie dotacji celowej, zgodnie z rozporzàdzeniem, o którym mowa w ust. 3;

4. Kwota dop∏aty podlega administracyjnej egzekucji nale˝noÊci pieni´˝nych.

2) w odniesieniu do szkó∏, placówek i bibliotek publicznych prowadzonych przez w∏aÊciwych ministrów poprzez zwi´kszenie planu wydatków w bud˝etach tych ministrów;

5. Je˝eli kwota dop∏aty uzyskana zosta∏a od przedsi´biorcy w drodze egzekucji, kwot´ wydatków zwiàzanych z przekazaniem egzekwowanej nale˝noÊci
przedsi´biorcy wyznaczonemu, uprawnionemu do
otrzymania dop∏aty oraz op∏at´ komorniczà pokrywa
przedsi´biorca telekomunikacyjny obowiàzany do
udzia∏u w pokryciu dop∏aty, przeciwko któremu toczy∏o si´ to post´powanie egzekucyjne.
Art. 99. 1. Kwot´ ustalonà w decyzji, o której mowa w art. 98 ust. 3, wp∏aca si´ na wyodr´bniony rachunek URTiP wykorzystywany do transferów pieni´˝nych od przedsi´biorcy telekomunikacyjnego, obowiàzanego do udzia∏u w pokryciu dop∏aty, do przedsi´biorcy wyznaczonego, uprawnionego do otrzymania tej dop∏aty, w terminie 1 miesiàca od dnia otrzymania tej decyzji.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, przekazuje si´:

3) w odniesieniu do szkó∏ wy˝szych poprzez zwi´kszenie planu wydatków ministrów w∏aÊciwych
nadzorujàcych szko∏y wy˝sze.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki udzielania oraz
sposób przekazywania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla jednostek uprawnionych, majàc na
wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia edukacji w zakresie
rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego oraz wyrównywania szans edukacyjnych.
Art. 101. 1. Przedsi´biorca wyznaczony mo˝e przerwaç albo w istotnym zakresie ograniczyç Êwiadczenie
us∏ugi powszechnej lub zmieniç warunki Êwiadczenia

Dziennik Ustaw Nr 171

— 11918 —

tej us∏ugi, je˝eli zachodzà uzasadnione okolicznoÊci
uniemo˝liwiajàce spe∏nienie wymagaƒ dotyczàcych:
1) zachowania ciàg∏oÊci Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej lub w sytuacjach szczególnego zagro˝enia,
2) zachowania ochrony integralnoÊci sieci,
3) interoperacyjnoÊci us∏ug,
4) zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej lub
ochrony danych w sieci, spe∏niania wymagaƒ dotyczàcych kompatybilnoÊci elektromagnetycznej
— informujàc Prezesa URTiP o przyczynach, czasie
trwania lub przewidywanym terminie, w którym
Êwiadczenie us∏ugi powszechnej b´dzie przerwane,
ograniczone lub zostanà zmienione warunki Êwiadczenia tej us∏ugi.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, abonentom sieci przedsi´biorcy wyznaczonego przys∏uguje w tej sprawie skarga do Prezesa URTiP, który rozpatruje jà w terminie 7 dni od dnia jej wniesienia.
3. Przedsi´biorca wyznaczony mo˝e:
1) ograniczyç Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych w pierwszej kolejnoÊci us∏ug niewchodzàcych w sk∏ad us∏ugi powszechnej, utrzymujàc
Êwiadczenie us∏ug niepowi´kszajàcych zad∏u˝enia
abonenta, w tym przekazywanie po∏àczeƒ do abonenta lub po∏àczeƒ bezp∏atnych, je˝eli abonent pozostaje w opóênieniu z p∏atnoÊcià nale˝noÊci za
wykonanie us∏ug telekomunikacyjnych przez
okres d∏u˝szy ni˝ jeden okres rozliczeniowy;
2) ograniczyç lub zawiesiç Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych, je˝eli abonent uporczywie narusza warunki regulaminu Êwiadczenia us∏ug lub
umowy o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych
albo podejmuje dzia∏ania utrudniajàce, albo uniemo˝liwiajàce Êwiadczenie lub korzystanie z us∏ug
telekomunikacyjnych.
4. Przedsi´biorca wyznaczony mo˝e jednostronnie
rozwiàzaç umow´ z abonentem, któremu ograniczy∏
lub zawiesi∏ Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu abonenta do:
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URTiP o zamiarze zaprzestania Êwiadczenia tej us∏ugi,
a tak˝e o dzia∏aniach prowadzàcych do zachowania
ciàg∏oÊci jej Êwiadczenia.
2. Przedsi´biorca wyznaczony nie mo˝e zaprzestaç
Êwiadczenia us∏ugi powszechnej do czasu przej´cia jej
Êwiadczenia przez innego przedsi´biorc´ wyznaczonego.
Art. 103. 1. Przedsi´biorca wyznaczony, który obs∏uguje najwi´kszà liczb´ ∏àczy abonenckich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiàzany do
Êwiadczenia wszystkim u˝ytkownikom publicznych
sieci telefonicznych, w tym u˝ytkownikom aparatów
publicznych, us∏ugi ogólnokrajowego spisu abonentów i us∏ugi ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych.
2. Prezes URTiP wyznacza, w drodze decyzji, przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego, o którym mowa
w ust. 1, i okreÊla szczegó∏owe warunki Êwiadczenia
us∏ugi ogólnokrajowego spisu abonentów i us∏ugi
ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych, w tym dane dotyczàce formy oraz zakresu
Êwiadczenia tych us∏ug, a tak˝e stopnia szczegó∏owoÊci danych abonentów, które b´dà obj´te spisem
i us∏ugà informacji o numerach telefonicznych.
3. Do us∏ugi ogólnokrajowej informacji o numerach abonentów oraz do sporzàdzania ogólnokrajowego spisu abonentów i zwiàzanego z tym udost´pniania danych stosuje si´ przepisy art. 161 i art. 169.
4. Ogólnokrajowy spis abonentów oraz ogólnokrajowa informacja o numerach abonentów powinny byç
uaktualniane przez przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego nie rzadziej ni˝ raz na rok.
Rozdzia∏ 3
OdpowiedzialnoÊç za niewykonanie lub nienale˝yte
wykonanie us∏ug telekomunikacyjnych
Art. 104. 1. Do odpowiedzialnoÊci przedsi´biorców
telekomunikacyjnych za niewykonanie lub nienale˝yte
wykonanie us∏ugi telekomunikacyjnej stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrze˝eniem ust. 2 oraz
art. 107 ust. 1.

1) zap∏aty nale˝noÊci w terminie nie krótszym ni˝
15 dni, w przypadku zw∏oki w p∏atnoÊci za wykonane us∏ugi telekomunikacyjne;

2. Przedsi´biorca wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie us∏ugi powszechnej jedynie w zakresie okreÊlonym ustawà.

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

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´, je˝eli niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie us∏ugi powszechnej by∏o wynikiem winy umyÊlnej, ra˝àcego niedbalstwa
przedsi´biorcy wyznaczonego lub nast´pstwem czynu
niedozwolonego.

5. W przypadku sporu co do wysokoÊci nale˝noÊci,
od∏àczenie nie mo˝e nastàpiç do czasu rozstrzygni´cia
sporu, pod warunkiem zap∏aty nale˝noÊci bie˝àcych.
Art. 102. 1. Przedsi´biorca wyznaczony, który
z przyczyn niele˝àcych po jego stronie nie mo˝e dalej
Êwiadczyç us∏ugi powszechnej, informuje Prezesa

4. Przedsi´biorca telekomunikacyjny Êwiadczàcy
us∏ugi mi´dzynarodowe odpowiada za ich niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie w zakresie i na zasadach ustalonych w umowach mi´dzynarodowych,
których Rzeczpospolita Polska jest stronà.
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Art. 105. 1. Za ka˝dy dzieƒ przerwy w Êwiadczeniu
us∏ugi powszechnej p∏atnej okresowo abonentowi
przys∏uguje odszkodowanie w wysokoÊci 1/15 Êredniej op∏aty miesi´cznej liczonej wed∏ug rachunków
z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za
okres nie d∏u˝szy ni˝ ostatnie 12 miesi´cy.
2. Odszkodowanie nie przys∏uguje, je˝eli w okresie
rozliczeniowym ∏àczny czas przerw by∏ krótszy od 36 godzin.
3. Niezale˝nie od odszkodowania, za ka˝dy dzieƒ,
w którym nastàpi∏a przerwa w Êwiadczeniu us∏ugi telefonicznej p∏atnej okresowo trwajàca d∏u˝ej ni˝ 12 godzin, abonentowi przys∏uguje zwrot 1/30 miesi´cznej
op∏aty abonamentowej.
4. Z tytu∏u niedotrzymania z winy przedsi´biorcy
wyznaczonego:
1) terminu zawarcia umowy o Êwiadczenie us∏ugi
powszechnej lub
2) okreÊlonego w umowie o Êwiadczenie us∏ugi powszechnej terminu rozpocz´cia Êwiadczenia tych
us∏ug
— za ka˝dy dzieƒ przekroczenia terminu przys∏uguje
u˝ytkownikowi koƒcowemu od przedsi´biorcy wyznaczonego odszkodowanie w wysokoÊci 1/30 okreÊlonej w umowie miesi´cznej op∏aty abonamentowej, stosowanej przez tego przedsi´biorc´ za Êwiadczenie us∏ugi powszechnej p∏atnej okresowo.
Art. 106. 1. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug
telekomunikacyjnych jest obowiàzany do rozpatrzenia
reklamacji us∏ugi telekomunikacyjnej.
2. Je˝eli reklamacja us∏ugi telekomunikacyjnej nie
zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej z∏o˝enia, uwa˝a si´, ˝e ta reklamacja zosta∏a uwzgl´dniona.
3. W przypadku uwzgl´dnienia reklamacji us∏ugi
telekomunikacyjnej op∏ata, o której mowa w art. 80
ust. 2, podlega zwrotowi.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb post´powania reklamacyjnego oraz warunki, jakim powinna odpowiadaç reklamacja us∏ugi telekomunikacyjnej za:
1) niedotrzymanie z winy przedsi´biorcy wyznaczonego terminu zawarcia umowy o Êwiadczenie
us∏ugi powszechnej lub us∏ugi, o której mowa
w art. 81 ust. 5,
2) niedotrzymanie z winy dostawcy us∏ug okreÊlonego w umowie o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych terminu rozpocz´cia Êwiadczenia tych
us∏ug,
3) niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie us∏ugi
telekomunikacyjnej,
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4) nieprawid∏owe obliczenie nale˝noÊci z tytu∏u
Êwiadczenia us∏ugi telekomunikacyjnej
— majàc na uwadze niezb´dnà ochron´ interesu
u˝ytkownika koƒcowego.
Art. 107. 1. Prawo dochodzenia w post´powaniu
sàdowym lub w post´powaniach, o których mowa
w art. 109 i art. 110, roszczeƒ okreÊlonych w ustawie,
wynikajàcych ze stosunków z przedsi´biorcami wyznaczonymi, przys∏uguje u˝ytkownikowi koƒcowemu
po wyczerpaniu drogi post´powania reklamacyjnego.
2. Drog´ post´powania reklamacyjnego w przypadku, o którym mowa w ust. 1, uwa˝a si´ za wyczerpanà,
je˝eli przedsi´biorca wyznaczony nie zap∏aci∏ dochodzonej nale˝noÊci w terminie 30 dni od dnia, w którym
reklamacja us∏ugi telekomunikacyjnej zosta∏a uznana.
Art. 108. 1. Roszczenia dochodzone na podstawie
art. 105 przedawniajà si´ z up∏ywem 12 miesi´cy od
koƒca okresu rozliczeniowego, w którym zakoƒczy∏a
si´ przerwa w Êwiadczeniu us∏ugi telekomunikacyjnej,
albo od dnia, w którym us∏uga zosta∏a nienale˝ycie
wykonana lub mia∏a byç wykonana.
2. Bieg przedawnienia roszczeƒ zawiesza si´ na
okres od dnia wniesienia reklamacji us∏ugi telekomunikacyjnej do dnia udzielenia na nià odpowiedzi, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ na okres przewidziany do rozpatrzenia reklamacji.
Rozdzia∏ 4
Sposoby rozstrzygania sporów
Art. 109. 1. Spór cywilnoprawny mi´dzy konsumentem a dostawcà publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych mo˝e byç zakoƒczony polubownie
w drodze post´powania mediacyjnego.
2. Post´powanie mediacyjne prowadzi Prezes
URTiP na wniosek konsumenta lub z urz´du, je˝eli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.
3. W toku post´powania mediacyjnego Prezes
URTiP zapoznaje dostawc´ publicznie dost´pnych
us∏ug telekomunikacyjnych z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa majàce
zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje
polubownego zakoƒczenia sporu.
4. Prezes URTiP mo˝e wyznaczyç stronom termin
do polubownego zakoƒczenia sprawy.
5. Prezes URTiP odst´puje od post´powania mediacyjnego, je˝eli w wyznaczonym terminie sprawa
nie zosta∏a polubownie zakoƒczona oraz w razie
oÊwiadczenia co najmniej jednej ze stron, ˝e nie wyra˝a ona zgody na polubowne zakoƒczenie sprawy.
Art. 110. 1. Sta∏e polubowne sàdy konsumenckie
przy Prezesie URTiP, zwane dalej „sàdami polubownymi”, tworzone sà na podstawie umów o zorganizowaniu takich sàdów, zawartych przez Prezesa URTiP z orga-
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nizacjami pozarzàdowymi reprezentujàcymi konsumentów, przedsi´biorców telekomunikacyjnych lub operatorów pocztowych. Koszty administracyjne funkcjonowania sàdów polubownych pokrywa Prezes URTiP.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1, okreÊlajà
w szczególnoÊci zasady pokrywania kosztów wynagrodzenia arbitrów oraz zwrotu kosztów poniesionych
w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci arbitra.
3. Sàdy polubowne rozpatrujà spory:
1) o prawa majàtkowe wynik∏e z umów o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przy∏àczenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, zawartych pomi´dzy konsumentami
i przedsi´biorcami telekomunikacyjnymi;
2) o prawa majàtkowe wynik∏e z umów o Êwiadczenie us∏ug pocztowych.
4. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw ∏àcznoÊci, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, regulamin organizacji i dzia∏ania
sàdów polubownych przy Prezesie URTiP, w tym:
1) wewn´trznà organizacj´ sàdów polubownych,
2) tryb funkcjonowania sàdów polubownych,
3) czynnoÊci jurysdykcyjne i administracyjne sàdów
polubownych i ich organów,
4) wymagania dotyczàce kwalifikacji i bezstronnoÊci
arbitrów
— majàc na uwadze zasady niezawis∏oÊci, przejrzystoÊci, kontradyktoryjnoÊci, skutecznoÊci i reprezentacji oraz specyfik´ spraw telekomunikacyjnych
i pocztowych.
5. W post´powaniu przed sàdami polubownymi
w zakresie nieuregulowanym ustawà stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania cywilnego.
DZIA¸ IV
Gospodarowanie cz´stotliwoÊciami
i numeracjà
Rozdzia∏ 1
Gospodarowanie cz´stotliwoÊciami
Art. 111. 1. Przeznaczenie dla poszczególnych
s∏u˝b radiokomunikacyjnych cz´stotliwoÊci lub zakresów cz´stotliwoÊci, zwanych dalej „cz´stotliwoÊciami”, oraz ich u˝ytkowanie okreÊla si´ w Krajowej Tablicy Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci.
2. Cz´stotliwoÊci mogà byç u˝ytkowane jako:
1) cywilne;
2) rzàdowe;
3) cywilno-rzàdowe.

Poz. 1800

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, Krajowà Tablic´ Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci, realizujàc polityk´ paƒstwa w zakresie gospodarki zasobami cz´stotliwoÊci, spe∏niania wymagaƒ dotyczàcych
kompatybilnoÊci elektromagnetycznej oraz telekomunikacji, z uwzgl´dnieniem mi´dzynarodowych przepisów radiokomunikacyjnych, oraz wymagaƒ dotyczàcych:
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 radiokomunikacyjnych,
3) obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
— kierujàc si´ koniecznoÊcià zachowania jej aktualnoÊci.
Art. 112. 1. Prezes URTiP, po zasi´gni´ciu opinii Rady Telekomunikacji, ustala plany zagospodarowania
cz´stotliwoÊci oraz zmiany tych planów z w∏asnej inicjatywy lub:
1) na wniosek organu, na rzecz którego jest dokonywana rezerwacja cz´stotliwoÊci, przy wspó∏pracy
z tym organem;
2) w miar´ potrzeb i mo˝liwoÊci technicznych, w pozosta∏ych zakresach cz´stotliwoÊci.
2. W odniesieniu do cz´stotliwoÊci przeznaczonych do rozpowszechniania i rozprowadzania programów radiofonicznych i telewizyjnych Prezes URTiP
ustala plany zagospodarowania cz´stotliwoÊci oraz
zmiany tych planów w uzgodnieniu z Przewodniczàcym KRRiT na jego wniosek lub z w∏asnej inicjatywy.
3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy
liczby i rodzaju planowanych cz´stotliwoÊci i sieci oraz
zasi´gu i lokalizacji stacji nadawczych.
4. Plany zagospodarowania cz´stotliwoÊci oraz ich
zmiany uwzgl´dniajà w szczególnoÊci:
1) polityk´ paƒstwa w zakresie gospodarki cz´stotliwoÊciami;
2) polityk´ paƒstwa w zakresie radiofonii i telewizji
oraz telekomunikacji;
3) spe∏nianie wymagaƒ dotyczàcych kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej;
4) spe∏nianie wymagaƒ dotyczàcych obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego;
5) uzgodnione przeznaczenia cz´stotliwoÊci w ramach Unii Europejskiej;
6) potrzeb´ efektywnego wykorzystania cz´stotliwoÊci,
a tak˝e za∏o˝enia polityki wydawania uprawnieƒ wymagajàcych rezerwacji cz´stotliwoÊci, zawarte we
wniosku organu, o którym mowa w ust. 2.
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5. Plany zagospodarowania cz´stotliwoÊci oraz ich
zmiany nie mogà naruszaç dokonanych rezerwacji
cz´stotliwoÊci.

sach radiokomunikacyjnych lub umowach mi´dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska
jest stronà;

6. Prezes URTiP udziela nieodp∏atnie zainteresowanym podmiotom informacji o mo˝liwoÊci wykorzystania cz´stotliwoÊci.

5) sà zgodne z uzgodnionymi przeznaczeniami cz´stotliwoÊci w ramach Unii Europejskiej;

7. Prezes URTiP publikuje w Biuletynie URTiP informacj´ o przystàpieniu do opracowania planu zagospodarowania okreÊlonego zakresu cz´stotliwoÊci lub
do opracowania jego zmiany. Podmioty zainteresowane wykorzystaniem cz´stotliwoÊci mogà zg∏aszaç propozycje do planu lub jego zmiany.
Art. 113. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki wykonywania okreÊlonych s∏u˝b radiokomunikacyjnych w przewidzianych dla nich zakresach cz´stotliwoÊci, z uwzgl´dnieniem wymagaƒ stosowanych
przy okreÊlaniu Krajowej Tablicy Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki wykorzystywania zakresów cz´stotliwoÊci przeznaczonych dla urzàdzeƒ u˝ywanych w przemyÊle,
medycynie lub nauce, z uwzgl´dnieniem wymagaƒ
przyjmowanych przy okreÊlaniu Krajowej Tablicy Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci.
Art. 114. 1. Rezerwacja cz´stotliwoÊci lub zasobów
orbitalnych, zwana dalej „rezerwacjà cz´stotliwoÊci”,
okreÊla cz´stotliwoÊci lub zasoby orbitalne, które
w okresie rezerwacji pozostajà w dyspozycji podmiotu, na rzecz którego dokonano rezerwacji, przeniesiono uprawnienia do cz´stotliwoÊci lub uprawnienia do
dysponowania cz´stotliwoÊciami na cele zwiàzane
z uzyskiwaniem pozwoleƒ radiowych.
2. Rezerwacji cz´stotliwoÊci dokonuje, zmienia lub
cofa:
1) Prezes URTiP;
2) Przewodniczàcy KRRiT, w uzgodnieniu z Prezesem
URTiP — na cele rozpowszechniania i rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych.
3. Rezerwacji cz´stotliwoÊci dokonuje si´ dla podmiotu, który spe∏nia wymagania okreÊlone ustawà
oraz je˝eli cz´stotliwoÊci obj´te wnioskiem:
1) sà dost´pne;
2) zosta∏y przeznaczone w Krajowej Tablicy Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci dla wnioskowanej s∏u˝by radiokomunikacyjnej oraz plan zagospodarowania
cz´stotliwoÊci przewiduje ich zagospodarowanie
zgodnie z wnioskiem;
3) mogà byç chronione przed zaburzeniami elektromagnetycznymi;
4) zosta∏y mi´dzynarodowo uzgodnione w zakresie
i formie okreÊlonej w mi´dzynarodowych przepi-

6) nie powodujà kolizji z udzielonymi rezerwacjami
cz´stotliwoÊci;
7) nie prowadzà do nieefektywnego wykorzystania
cz´stotliwoÊci.
4. Rezerwacji cz´stotliwoÊci udziela, w drodze decyzji, Prezes URTiP, w terminie 6 tygodni od dnia z∏o˝enia wniosku przez podmiot ubiegajàcy si´ o rezerwacj´ cz´stotliwoÊci, chyba ˝e udzielenie tej rezerwacji wymaga przeprowadzenia post´powania przetargowego bàdê konkursu albo uzgodnieƒ mi´dzynarodowych.
5. Rezerwacji cz´stotliwoÊci dokonuje si´ na czas
okreÊlony, z uwzgl´dnieniem charakteru us∏ug Êwiadczonych przez podmiot wnioskujàcy o rezerwacj´ cz´stotliwoÊci.
6. Dopuszcza si´ dokonywanie rezerwacji cz´stotliwoÊci na rzecz kilku u˝ytkowników.
7. W przypadku cz´stotliwoÊci u˝ytkowanych jako
cywilno-rzàdowe Prezes URTiP dokonuje rezerwacji
cz´stotliwoÊci w uzgodnieniu z zainteresowanymi
podmiotami, o których mowa w art. 4.
8. Przepisów dotyczàcych rezerwacji cz´stotliwoÊci nie stosuje si´ do podmiotów, o których mowa
w art. 4, dysponujàcych cz´stotliwoÊciami przeznaczonymi w Krajowej Tablicy Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci
dla u˝ytkowania rzàdowego.
Art. 115. 1. W rezerwacji cz´stotliwoÊci okreÊla si´:
1) uprawniony podmiot, na rzecz którego dokonano
rezerwacji cz´stotliwoÊci, oraz jego siedzib´ i adres;
2) zakres cz´stotliwoÊci lub pozycje orbitalne obj´te
rezerwacjà;
3) obszar, zgodnie z administracyjnym podzia∏em
kraju, na którym mogà byç wykorzystywane cz´stotliwoÊci;
4) rodzaje s∏u˝by radiokomunikacyjnej, sieci telekomunikacyjnej lub us∏ugi telekomunikacyjnej,
w której cz´stotliwoÊci obj´te rezerwacjà mogà
byç wykorzystywane;
5) termin rozpocz´cia wykorzystywania cz´stotliwoÊci;
6) warunki do wydania pozwolenia radiowego
uwzgl´dniajàce warunki wynikajàce z umów mi´dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska
jest stronà;
7) mo˝liwoÊç i warunki przenoszenia z inicjatywy
dysponujàcego cz´stotliwoÊcià uprawnieƒ do tej
cz´stotliwoÊci, z zachowaniem warunków ustawowych;
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8) okresy wykorzystywania cz´stotliwoÊci;
9) zobowiàzania podmiotu podj´te w ramach post´powania przetargowego albo konkursu, o ile zosta∏y podj´te.
2. W rezerwacji cz´stotliwoÊci mo˝na okreÊliç
w szczególnoÊci:
1) warunki wykorzystywania cz´stotliwoÊci, o których mowa w art. 146;
2) wymagania dotyczàce zapobiegania szkodliwym
zaburzeniom elektromagnetycznym;
3) obowiàzki ochronne w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego;
4) ustalenia b´dàce wynikiem post´powania przetargowego albo konkursu.
3. W rezerwacji cz´stotliwoÊci przeznaczonych do
rozpowszechniania lub rozprowadzania programów
w sposób cyfrowy, drogà rozsiewczà naziemnà lub
rozsiewczà satelitarnà dokonuje si´ ponadto:
1) okreÊlenia programów telewizyjnych lub radiofonicznych, tworzàcych zespolony sygna∏ cyfrowy
rozpowszechniany lub rozprowadzany za pomocà
rezerwowanej cz´stotliwoÊci, zwany dalej „sygna∏em multipleksu”;
2) uporzàdkowania w sygnale multipleksu programów, o których mowa w pkt 1, zwanych dalej „audiowizualnymi sk∏adnikami sygna∏u multipleksu”;
3) okreÊlenia propozycji udzia∏u w sygnale multipleksu audiowizualnych sk∏adników tego sygna∏u;
4) okreÊlenia obszaru, na którym mo˝e byç rozpowszechniany lub rozprowadzany sygna∏ multipleksu;
5) okreÊlenia wykorzystania pojemnoÊci systemów
transmisyjnych.
Art. 116. 1. Z zastrze˝eniem art. 117, w przypadku
braku dostatecznych zasobów cz´stotliwoÊci podmioty, dla których zostanie dokonana rezerwacja cz´stotliwoÊci, sà wy∏aniane w drodze post´powania przetargowego.
2. Przeprowadzenie post´powania przetargowego
poprzedzone jest post´powaniem konsultacyjnym.
3. Termin przeprowadzenia post´powania przetargowego nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 8 miesi´cy od dnia
z∏o˝enia wniosku o dokonanie rezerwacji cz´stotliwoÊci.
4. Post´powanie przetargowe przeprowadza Prezes URTiP. Og∏oszenie o przetargu publikuje si´ w prasie codziennej o zasi´gu ogólnokrajowym oraz w Biuletynie URTiP, a je˝eli rezerwacja cz´stotliwoÊci ma dotyczyç jedynie okreÊlonych obszarów — tak˝e w codziennej prasie lokalnej ukazujàcej si´ na obszarach,
których przetarg dotyczy.
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5. Decydujàcym kryterium oceny ofert jest zachowanie warunków konkurencji oraz wysokoÊç kwoty zadeklarowanej przez podmiot wnioskujàcy o dokonanie
rezerwacji cz´stotliwoÊci.
6. W sprawie zachowania warunków konkurencji,
o której mowa w ust. 5, Prezes URTiP zasi´ga opinii
Prezesa UOKiK.
7. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do zmian
rezerwacji cz´stotliwoÊci.
8. Przy ponownym udzielaniu rezerwacji cz´stotliwoÊci post´powania przetargowego nie przeprowadza si´.
Art. 117. 1. Rezerwacji cz´stotliwoÊci na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy
dokonuje si´ w drodze konkursu, który og∏aszany jest
przez Przewodniczàcego KRRiT w porozumieniu z Prezesem URTiP.
2. Termin przeprowadzenia konkursu nie mo˝e byç
d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku przez
podmiot ubiegajàcy si´ o rezerwacj´ cz´stotliwoÊci.
3. Konkurs przeprowadza Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji. Og∏oszenie o konkursie publikuje si´ w prasie codziennej o zasi´gu ogólnokrajowym oraz w Biuletynie URTiP, a je˝eli rezerwacja cz´stotliwoÊci ma dotyczyç jedynie okreÊlonych obszarów — tak˝e w codziennej prasie lokalnej ukazujàcej si´ na obszarach,
których konkurs dotyczy.
4. Decydujàcym kryterium oceny ofert w przypadku konkursu jest zachowanie warunków konkurencji.
5. W sprawie zachowania warunków konkurencji,
o których mowa w ust. 4, Przewodniczàcy KRRiT zasi´ga opinii Prezesa UOKiK.
6. Przy ponownym udzielaniu rezerwacji cz´stotliwoÊci konkursu nie przeprowadza si´.
Art. 118. 1. Post´powanie przetargowe albo konkurs, lub odstàpienie od niego, og∏asza si´ niezw∏ocznie po zakoƒczeniu post´powania konsultacyjnego
w tej sprawie.
2. W og∏oszeniu o post´powaniu przetargowym albo konkursie okreÊla si´ przedmiot post´powania
przetargowego albo konkursu, jego zakres, warunki
uczestnictwa oraz kryteria wyboru.
3. Dokumentacja przetargowa albo konkursowa,
zwana dalej „dokumentacjà”, mo˝e okreÊlaç warunki
wykonywania dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej wymagajàcej wykorzystania zasobów cz´stotliwoÊci obj´tych post´powaniem przetargowym albo konkursem.
4. Prezes URTiP, z zastrze˝eniem ust. 5, okreÊla
w dokumentacji warunki uczestnictwa w post´powaniu przetargowym albo konkursie oraz wymagania, jakim powinna odpowiadaç oferta, a tak˝e kryteria oceny ofert.
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5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji okreÊla
w dokumentacji dotyczàcej konkursu, o którym mowa
w art. 117, warunki uczestnictwa, wymagania, jakim
powinna odpowiadaç oferta, oraz kryteria oceny ofert.
6. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji okreÊla warunki konkursu, o którym mowa w art. 117, uwzgl´dniajàc dodatkowo obowiàzki i zadania przedsi´biorcy
w zakresie zawartoÊci programowej, w tym warunki
dotyczàce transmisji obowiàzkowej, dotyczàce zawartoÊci programowej, przy uwzgl´dnieniu pozaekonomicznych interesów narodowych dotyczàcych kultury,
j´zyka i pluralizmu mediów.
7. Dokumentacj´ udost´pnia si´ za op∏atà, która
nie mo˝e przekroczyç kosztów wykonania dokumentacji. Op∏ata ta stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.
8. Organ w∏aÊciwy, w drodze decyzji, uniewa˝nia
post´powanie przetargowe albo konkurs, je˝eli zosta∏y ra˝àco naruszone przepisy prawa lub interesy
uczestników post´powania przetargowego albo konkursu.
9. Organ w∏aÊciwy uznaje, w drodze decyzji, post´powanie przetargowe albo konkurs za nierozstrzygni´ty, je˝eli:
1) ˝aden z uczestników nie spe∏ni∏ warunków uczestnictwa w post´powaniu przetargowym albo konkursie bàdê nie osiàgnà∏ wskazanego w dokumentacji minimum kwalifikacyjnego;
2) w terminie wskazanym w dokumentacji do post´powania przetargowego albo konkursu nie przystàpi∏ ˝aden podmiot;
3) liczba uczestników post´powania przetargowego
albo konkursu jest mniejsza lub równa liczbie podmiotów uprawnionych do ubiegania si´ o rezerwacj´ cz´stotliwoÊci.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 3,
przepisu art. 116 ust. 1 nie stosuje si´.
11. Wyniki przetargu i konkursu og∏asza si´ w siedzibie i na stronach internetowych organu w∏aÊciwego.
Art. 119. 1. W og∏oszeniu o post´powaniu przetargowym okreÊla si´ równie˝ wysokoÊç wadium.
2. WysokoÊç wadium nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 5 %
jednorazowej op∏aty, o której mowa w art. 185 ust. 4,
i wy˝sza ni˝ 20 % tej op∏aty, jednak˝e nie ni˝sza ni˝
500 z∏otych.
3. Wycofanie oferty z post´powania przetargowego lub rezygnacja z uzyskania rezerwacji cz´stotliwoÊci przez oferenta wy∏onionego w post´powaniu przetargowym powoduje utrat´ wadium.
4. Wadium wniesione przez oferenta wy∏onionego
w post´powaniu przetargowym podlega zwrotowi
w terminie 14 dni od dnia uzyskania rezerwacji cz´stotliwoÊci.

Poz. 1800

Art. 120. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb og∏aszania post´powania przetargowego, o którym mowa
w art. 116, zapewniajàcy w∏aÊciwe poinformowanie
podmiotów zainteresowanych uzyskaniem rezerwacji
cz´stotliwoÊci, a tak˝e:
1) szczegó∏owe wymagania co do treÊci og∏oszenia
i zawartoÊci dokumentacji,
2) warunki i tryb przeprowadzania post´powania
przetargowego, w tym:
a) powo∏ywania i pracy komisji przetargowej,
b) sposób wp∏aty i zwrotu wadium — w przypadku post´powania przetargowego
— kierujàc si´ potrzebà zapewnienia obiektywnych,
przejrzystych i niedyskryminujàcych ˝adnego uczestnika warunków post´powania przetargowego oraz
przejrzystych warunków podejmowania rozstrzygni´ç.
Art. 121. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb og∏aszania konkursu, o którym mowa w art. 117, zapewniajàcy w∏aÊciwe
poinformowanie podmiotów zainteresowanych uzyskaniem rezerwacji cz´stotliwoÊci, a tak˝e szczegó∏owe wymagania co do treÊci og∏oszenia, zawartoÊci dokumentacji, warunki i tryb organizowania przeprowadzania i zakoƒczenia konkursu, kierujàc si´ potrzebà
zapewnienia obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujàcych ˝adnego uczestnika warunków konkursu
oraz przejrzyste warunki podejmowania rozstrzygni´ç.
Art. 122. 1. Z wy∏àczeniem rezerwacji cz´stotliwoÊci, o której mowa w art. 114 ust. 2 pkt 2, Prezes URTiP
mo˝e dokonaç zmiany rezerwacji cz´stotliwoÊci w zakresie, o którym mowa w art. 115 ust. 1 pkt 1 i 9, pod
warunkiem zachowania przeznaczenia cz´stotliwoÊci
b´dàcej przedmiotem tej rezerwacji, je˝eli:
1) podmiot posiadajàcy t´ rezerwacj´ z∏o˝y wniosek
o zmian´ podmiotu na rzecz którego dokonano rezerwacji cz´stotliwoÊci i w którym wska˝e podmiot, który b´dzie uprawniony w wyniku zmiany
tej rezerwacji;
2) podmiot, który b´dzie uprawniony w wyniku
zmiany rezerwacji, wyrazi pisemnà zgod´ na przej´cie uprawnieƒ i obowiàzków wynikajàcych ze
zmiany tej rezerwacji;
3) podmiot wskazany we wniosku, o którym mowa
w pkt 1, spe∏nia wymagania okreÊlone ustawà;
4) mo˝liwoÊç takiej zmiany rezerwacji zosta∏a przewidziana w rezerwacji cz´stotliwoÊci.
2. Dokonujàc zmiany rezerwacji cz´stotliwoÊci
w zakresie, o którym mowa w ust. 1, Prezes URTiP kieruje si´ koniecznoÊcià zachowania warunków konkurencji.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do podmiotów, o których mowa w art. 4.
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4. Zmiany rezerwacji cz´stotliwoÊci dokonanej
w drodze post´powania przetargowego Prezes URTiP
dokonuje po zasi´gni´ciu opinii Prezesa UOKiK.
Art. 123. 1. Rezerwacja cz´stotliwoÊci mo˝e zostaç
zmieniona lub cofni´ta, w drodze decyzji organu w∏aÊciwego do jej dokonania, w przypadku:
1) stwierdzenia, ˝e u˝ywanie urzàdzenia radiowego
zgodnie z rezerwacjà powoduje szkodliwe zaburzenia elektromagnetyczne;
2) zmiany w Krajowej Tablicy Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci przeznaczenia cz´stotliwoÊci obj´tych rezerwacjà cz´stotliwoÊci;
3) wystàpienia okolicznoÊci prowadzàcych do zagro˝enia obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa lub
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego;

Poz. 1800

6. Odmowa udzielenia rezerwacji cz´stotliwoÊci
nast´puje w przypadku, gdy:
1) wnioskodawca nie jest w stanie wywiàzaç si´
z warunków zwiàzanych z wykorzystaniem cz´stotliwoÊci lub zasobów orbitalnych;
2) zachodzà okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1
pkt 3;
3) powodowa∏oby to naruszenie umów mi´dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stronà.
7. W okresie wa˝noÊci rezerwacji cz´stotliwoÊci
mo˝na odmówiç wydania lub cofnàç pozwolenie radiowe na u˝ywanie urzàdzenia radiowego wykorzystujàcego cz´stotliwoÊci obj´te rezerwacjà z tytu∏u
wystàpienia jednej z nast´pujàcych okolicznoÊci:

4) nierozpocz´cia wykorzystywania cz´stotliwoÊci
obj´tych rezerwacjà cz´stotliwoÊci w terminie
12 miesi´cy od terminu, o którym mowa w art. 115
ust. 1 pkt 5, a w przypadku cz´stotliwoÊci przeznaczonych do rozpowszechniania i rozprowadzania
programów radiofonicznych i telewizyjnych —
w terminie 6 miesi´cy;

1) zagro˝enia obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa
lub bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego;

5) zaprzestania wykorzystywania cz´stotliwoÊci przez
co najmniej 12 miesi´cy, a w przypadku cz´stotliwoÊci przeznaczonych do rozpowszechniania
i rozprowadzania programów radiofonicznych i telewizyjnych — przez co najmniej 6 miesi´cy;

4) niespe∏niania warunków, o których mowa w art. 114
ust. 3 pkt 2, chyba ˝e uleg∏ zmianie stan prawny
lub faktyczny przyj´ty za podstaw´ dokonania rezerwacji.

6) wystàpienia powtarzajàcych si´ naruszeƒ warunków wykorzystania cz´stotliwoÊci lub obowiàzku
wnoszenia op∏at za cz´stotliwoÊci.
2. Prezes URTiP mo˝e zmieniç warunki wykorzystywania cz´stotliwoÊci, je˝eli:
1) cz´stotliwoÊci obj´te rezerwacjà sà wykorzystywane w stopniu niewielkim lub w sposób nieefektywny;
2) praca urzàdzenia radiowego jest zak∏ócana przez
inne urzàdzenia lub sieci telekomunikacyjne.
3. Zmiany warunków wykorzystania cz´stotliwoÊci, o których mowa w ust. 2, przeznaczonych do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych dokonuje Przewodniczàcy KRRiT w uzgodnieniu lub na wniosek Prezesa URTiP.
4. Decyzj´ o cofni´ciu rezerwacji cz´stotliwoÊci
przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub telewizyjnych Przewodniczàcy KRRiT podejmuje niezw∏ocznie po otrzymaniu od Prezesa URTiP zawiadomienia o naruszeniu
zasad wykorzystania tej cz´stotliwoÊci wynikajàcych
z przepisów ustawy lub decyzji w sprawie rezerwacji.
5. Rezerwacja cz´stotliwoÊci wygasa z mocy prawa w przypadku cofni´cia lub up∏ywu terminu, na który zosta∏a udzielona.

2) naruszenia umów mi´dzynarodowych, których
Rzeczpospolita Polska jest stronà;
3) zak∏ócenia pracy urzàdzeƒ i sieci telekomunikacyjnych;

8. Odmowa udzielenia rezerwacji cz´stotliwoÊci,
jej zmiana lub cofni´cie w przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, a tak˝e odmowa wydania pozwolenia
radiowego lub jego cofni´cie z powodu tych okolicznoÊci, nast´puje po zasi´gni´ciu opinii lub na wniosek
Ministra Obrony Narodowej, ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego lub Szefa Agencji Wywiadu, w zakresie ich w∏aÊciwoÊci.
9. Je˝eli uzasadnienie opinii lub wniosku organów,
o których mowa w ust. 8, wskazujàce na okolicznoÊci
prowadzàce do zagro˝enia obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa lub bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego zawiera informacje stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà, zamiast uzasadnienia dor´cza si´ zawiadomienie, ˝e uzasadnienie takie zosta∏o sporzàdzone.
10. Organy, o których mowa w ust. 8, zajmujà stanowisko w terminie 30 dni od dnia wystàpienia o opini´ lub dnia wystàpienia z wnioskiem, o których mowa w ust. 8.
11. Je˝eli organy, o których mowa w ust. 8, nie zajmà stanowiska w terminie, o którym mowa w ust. 10,
uznaje si´, ˝e wymóg uzyskania stanowiska zosta∏
spe∏niony.
Art. 124. Podmiot, któremu cofni´to rezerwacj´
cz´stotliwoÊci z powodu niewywiàzywania si´ z obowiàzku, o którym mowa w art. 185, mo˝e wystàpiç
z wnioskiem o dokonanie rezerwacji na jego rzecz nie
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wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofni´ciu rezerwacji.

1) nastàpi∏y zmiany we w∏aÊciwym planie numeracji
krajowej dla sieci publicznych;

Art. 125. Do rezerwacji cz´stotliwoÊci udzielonej
na podstawie art. 114 ust. 7 stosuje si´ przepis art. 123
ust. 1 pkt 2.

2) podmiot, który uzyska∏ decyzj´ o przydziale numeracji, nie wykorzystuje przydzielonego zakresu numeracji w sposób efektywny pod wzgl´dem iloÊciowym, a w przypadku numerów dost´pu i podobnych pojedynczych numerów nie uruchomi∏
us∏ugi okreÊlonej takim numerem w terminie
12 miesi´cy od otrzymania decyzji o przydziale
numeracji;

Rozdzia∏ 2
Gospodarowanie numeracjà
Art. 126. 1. Prezes URTiP przydziela numeracj´,
zgodnie z planami numeracji krajowej dla sieci publicznych, w drodze decyzji, przedsi´biorcom telekomunikacyjnym i podmiotom, o których mowa w art. 4
pkt 1, 2, 4 i 8, na ich wniosek.
2. Przydzia∏ numeracji o ustalonym przeznaczeniu
nast´puje w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3 tygodnie od
dnia z∏o˝enia wniosku.
3. Prezes URTiP przydziela numeracj´, o przydzia∏
której wp∏ynà∏ wi´cej ni˝ jeden wniosek:
1) po przeprowadzeniu post´powania konsultacyjnego,
2) w drodze post´powania przetargowego, je˝eli
w post´powaniu konsultacyjnym stwierdzono koniecznoÊç przeprowadzenia takiego post´powania
— w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 6 tygodni od dnia z∏o˝enia pierwszego wniosku.
4. Post´powanie przetargowe przeprowadza Prezes URTiP. Og∏oszenie o przetargu publikuje w prasie
codziennej o zasi´gu ogólnokrajowym oraz w Biuletynie URTiP.
5. Do post´powania przetargowego stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 118 ust. 1, 2, 4, 8, 9 i 11.
6. Decydujàcym kryterium oceny ofert jest wysokoÊç kwoty zadeklarowanej przez podmiot wnioskujàcy o dokonanie przydzia∏u numeracji.
7. Przydzia∏ numeracji mo˝e okreÊlaç warunki wykorzystywania lub udost´pniania numeracji, w szczególnoÊci obowiàzek niedyskryminujàcego dost´pu do
us∏ug telekomunikacyjnych z wykorzystaniem numeracji przydzielonej innym przedsi´biorcom.
8. Prezes URTiP odmawia przydzia∏u numeracji, je˝eli wnioskowane przeznaczenie numeracji nie jest
zgodne z planem numeracji krajowej dla sieci publicznych.
9. Prezes URTiP mo˝e odmówiç przydzia∏u nowego zakresu numeracji w przypadku wykorzystania
mniej ni˝ 75 % wczeÊniej przydzielonych zakresów numeracji.
10. Prezes URTiP mo˝e cofnàç przydzia∏ numeracji
albo zmieniç jego zakres, je˝eli:

3) podmiot, który uzyska∏ decyzj´ o przydziale numeracji, wykorzystuje przydzielonà numeracj´ w sposób niezgodny z warunkami przydzia∏u numeracji
lub jej przeznaczeniem okreÊlonym we w∏aÊciwym planie numeracji krajowej dla sieci publicznych;
4) podmiot, który uzyska∏ decyzj´ o przydziale numeracji, nie wnosi op∏at za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji.
11. Decyzja o cofni´ciu przydzia∏u numeracji albo
o zmianie jego zakresu:
1) nie mo˝e powodowaç naruszenia ciàg∏oÊci Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych przez podmiot,
któremu udzielono przydzia∏u;
2) mo˝e byç podj´ta po bezskutecznym wezwaniu
podmiotu do usuni´cia przyczyny nieprawid∏owoÊci w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 2
i 3.
12. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzeƒ:
1) plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych, okreÊlajàc w szczególnoÊci zakres planu oraz formaty numerów,
2) szczegó∏owe wymagania dotyczàce gospodarowania numeracjà w publicznych sieciach telefonicznych
— uwzgl´dniajàc obecne i prognozowane potrzeby
przedsi´biorców telekomunikacyjnych oraz u˝ytkowników, w tym s∏u˝b, o których mowa w art. 129, ustalenia przepisów mi´dzynarodowych, w szczególnoÊci
dotyczàce d∏ugoterminowych, ogólnoeuropejskich
planów numeracji, a tak˝e postanowienia umów, których Rzeczpospolita Polska jest stronà.
13. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzeƒ, plany numeracji krajowej dla sieci publicznych innych ni˝ publiczne sieci
telefoniczne, a tak˝e szczegó∏owe wymagania dotyczàce zasad adresowania dla w∏aÊciwego kierowania
po∏àczeƒ, numeracji punktów sygnalizacyjnych oraz
tworzenia i udost´pniania znaków identyfikujàcych
abonenta, uwzgl´dniajàc obecne i prognozowane potrzeby przedsi´biorców telekomunikacyjnych oraz
u˝ytkowników, ustalenia przepisów mi´dzynarodowych, w szczególnoÊci dotyczàce d∏ugoterminowych,
ogólnoeuropejskich planów numeracji, a tak˝e posta-
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nowienia umów, których Rzeczpospolita Polska jest
stronà.
Art. 127. 1. Prezes URTiP opracowuje zbiorcze zestawienia przydzielonych numeracji, w postaci Tablic
Zagospodarowania Numeracji.
2. Prezes URTiP udziela nieodp∏atnie zainteresowanym podmiotom informacji o dost´pnej numeracji.
Art. 128. 1. Podmiot, który uzyska∏ w drodze decyzji przydzia∏ numeracji, udost´pnia przydzielonà numeracj´ podmiotom wspó∏pracujàcym z jego siecià
telekomunikacyjnà oraz podmiotom dostarczajàcym
us∏ugi telekomunikacyjne, na ich wniosek, na podstawie pisemnej umowy o udost´pnieniu numeracji albo
umowy, o której mowa w art. 31.
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 udost´pnienie numeracji mog∏oby utrudniç albo ograniczyç wykonywanie dzia∏alnoÊci przez podmiot, który
uzyska∏ przydzia∏ numeracji.
4. Do umowy stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 27—31.
Art. 129. Ustala si´ numer „112” jako wspólny numer alarmowy dla wszystkich s∏u˝b ustawowo powo∏anych do niesienia pomocy.
Art. 130. Do przydzia∏u, odmowy przydzia∏u lub cofania przydzia∏u znaków identyfikujàcych abonenta
oraz do ich udost´pniania lub odmowy udost´pnienia
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 126 i art. 128.
Art. 131. 1. Podmiot, który uzyska∏ przydzia∏ numeracji, 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 podane przez podmiot, który uzyska∏ przydzia∏ numeracji, do publicznej wiadomoÊci co najmniej na 90 dni
przed terminem wprowadzenia zmiany.

Poz. 1800
DZIA¸ V
Cyfrowe transmisje radiofoniczne
i telewizyjne

Art. 132. 1. Publiczne sieci telekomunikacyjne u˝ywane do cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych oraz odbiorniki telewizyjne i inne urzàdzenia u˝ywane do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych powinny zapewniaç interoperacyjnoÊç us∏ug cyfrowych transmisji radiofonicznych
i telewizyjnych, w szczególnoÊci poprzez stosowanie
otwartego interfejsu programu aplikacyjnego.
2. Publiczne sieci telekomunikacyjne u˝ywane do
Êwiadczenia us∏ug telewizji cyfrowej powinny spe∏niaç wymagania techniczne i eksploatacyjne umo˝liwiajàce Êwiadczenie us∏ug telewizji szerokoekranowej. Przedsi´biorcy telekomunikacyjni, którzy odbierajà programy i us∏ugi w formacie szerokiego ekranu
rozpowszechniajà je bez zmiany formatu szerokoekranowego na inny.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania techniczne
i eksploatacyjne dla urzàdzeƒ konsumenckich s∏u˝àcych do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych
i telewizyjnych, majàc na uwadze zapewnienie interoperacyjnoÊci us∏ug cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych przez nie odbieranych.
Art. 133. 1. Przedsi´biorcy telekomunikacyjni dostarczajàcy systemy dost´pu warunkowego powinni
oferowaç nadawcom na równych i niedyskryminujàcych warunkach us∏ugi techniczne umo˝liwiajàce odbiór cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych za pomocà dekoderów zainstalowanych w sieciach lub u abonentów.
2. Przedsi´biorcy telekomunikacyjni dostarczajàcy
systemy dost´pu warunkowego obowiàzani sà do prowadzenia oddzielnej rachunkowoÊci dla tej dzia∏alnoÊci.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozumieniu z Krajowà Radà Radiofonii i Telewizji, mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

3. Podmiot, który uzyska∏ przydzia∏ numeracji, jest
obowiàzany zawiadomiç pisemnie abonentów o planowanej zmianie ich indywidualnych numerów oraz
o ich nowych numerach, co najmniej na 90 dni przed
terminem wprowadzenia zmiany. Skrócenie tego
okresu wymaga zgody Prezesa URTiP.

1) wymagania techniczne i eksploatacyjne dla systemów dost´pu warunkowego, majàc na uwadze
zapewnienie sprawowania przez przedsi´biorców telekomunikacyjnych pe∏nej kontroli nad cyfrowymi transmisjami radiofonicznymi i telewizyjnymi dokonywanymi z wykorzystaniem systemów dost´pu warunkowego oraz kierujàc si´ dà˝eniem do stworzenia warunków dla efektywnego Êwiadczenia us∏ug z wykorzystaniem takich
systemów;

4. Podmiot, który uzyska∏ przydzia∏ numeracji, jest
obowiàzany do zapewnienia bezp∏atnej, automatycznej informacji s∏ownej, o wprowadzonych zmianach
numeracji, o których mowa w ust. 1—3, dost´pnej pod
poprzednimi numerami, przez okres nie krótszy ni˝
12 miesi´cy.

2) szczegó∏owy zakres us∏ug technicznych oferowanych nadawcom na warunkach, o których mowa
w ust. 1, przez przedsi´biorców telekomunikacyjnych dostarczajàcych systemy dost´pu warunkowego w celu umo˝liwienia odbioru cyfrowych
transmisji radiofonicznych i telewizyjnych za po-
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mocà dekoderów zainstalowanych w sieciach lub
u abonentów.
Art. 134. Po przeprowadzeniu analizy rynku zgodnie z art. 23 Przewodniczàcy KRRiT mo˝e, w drodze
decyzji, znieÊç w stosunku do przedsi´biorcy telekomunikacyjnego nieposiadajàcego znaczàcej pozycji na
rynku dostarczania systemów dost´pu warunkowego
obowiàzek zapewnienia dost´pu do tego udogodnienia na warunkach, o których mowa w art. 133 ust. 1,
po przeprowadzeniu post´powania konsultacyjnego
i konsolidacyjnego.
Art. 135. 1. Posiadacze praw w∏asnoÊci przemys∏owej obejmujàcych systemy dost´pu warunkowego
oraz us∏ugi Êwiadczone za ich pomocà sà obowiàzani
do zawierania umów licencyjnych z producentami
urzàdzeƒ konsumenckich przeznaczonych do odbioru
cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych
na równych i niedyskryminujàcych warunkach.
2. Postanowienia umów licencyjnych, o których
mowa w ust. 1, nie powinny zabraniaç, ograniczaç lub
zniech´caç do umieszczenia w urzàdzeniach, o których mowa w ust. 1:
1) wspólnego interfejsu pozwalajàcego na po∏àczenie z innymi systemami dost´pu warunkowego,
2) elementów w∏aÊciwych dla innych systemów dost´pu warunkowego, je˝eli licencjobiorca przestrzega warunków gwarantujàcych bezpieczeƒstwo transakcji dokonywanych przez operatorów
systemów dost´pu warunkowego
— z uwzgl´dnieniem czynników technicznych i ekonomicznych.
3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 do
umów licencyjnych stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33,
poz. 286).
Art. 136. 1. Przewodniczàcy KRRiT mo˝e, w drodze
decyzji, na∏o˝yç na przedsi´biorców telekomunikacyjnych obowiàzek zapewnienia dost´pu do nast´pujàcych udogodnieƒ towarzyszàcych:
1) interfejsu programu aplikacyjnego,
2) elektronicznego przewodnika po programach
— w celu zapewnienia u˝ytkownikom koƒcowym dost´pu do us∏ug cyfrowych transmisji radiofonicznych
i telewizyjnych.
2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje si´
przepisy o post´powaniu konsultacyjnym i konsolidacyjnym.
3. Prezes URTiP wydaje decyzj´, o której mowa
w ust. 1, kierujàc si´ zasadà równoÊci i niedyskryminacji.

Poz. 1800
DZIA¸ VI

Infrastruktura, urzàdzenia telekomunikacyjne
i urzàdzenia radiowe
Rozdzia∏ 1
Infrastruktura telekomunikacyjna
Art. 137. 1. Operatorzy sà obowiàzani przekazywaç
Prezesowi URTiP oraz udost´pniaç zainteresowanym
podmiotom specyfikacje techniczne stosowanych zakoƒczeƒ sieci, interfejsów radiowych i ich zmiany zanim us∏ugi telekomunikacyjne, które majà byç Êwiadczone przez te zakoƒczenia sieci lub interfejsy radiowe
stanà si´ dost´pne dla u˝ytkowników.
2. Specyfikacje techniczne, o których mowa
w ust. 1, powinny byç na tyle szczegó∏owe, aby umo˝liwia∏y zaprojektowanie telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych zdolnych do wykorzystywania
wszystkich us∏ug Êwiadczonych przez dane zakoƒczenie sieci lub interfejs radiowy, i zawieraç w szczególnoÊci informacje pozwalajàce producentom przeprowadzanie odpowiednich testów umo˝liwiajàcych
stwierdzenie, czy telekomunikacyjne urzàdzenie koƒcowe spe∏nia odnoszàce si´ do niego zasadnicze wymagania.
Art. 138. 1. Prezes URTiP zbiera i analizuje informacje o charakterystykach technicznych interfejsów mi´dzysieciowych stosowanych w publicznych sieciach
telekomunikacyjnych.
2. Je˝eli z analizy informacji, o których mowa
w ust. 1, wynika, ˝e zagro˝ona jest interoperacyjnoÊç
us∏ug telekomunikacyjnych, Prezes URTiP przygotowuje propozycje rozwiàzaƒ technicznych, majàcych na
celu usuni´cie tych zagro˝eƒ z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci wykonywania obowiàzków, o których mowa
w art. 32 pkt 1, i przedk∏ada je ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw ∏àcznoÊci.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wymagania techniczne dla interfejsów, o których mowa w ust. 1, majàc na uwadze potrzeb´ zapewnienia interoperacyjnoÊci us∏ug telekomunikacyjnych oraz kierujàc si´ przepisami mi´dzynarodowymi.
4. Do projektu rozporzàdzenia, o którym mowa
w ust. 3, stosuje si´ przepisy o post´powaniu konsolidacyjnym.
Art. 139. 1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiàzany umo˝liwiç innym operatorom publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz podmiotom, o których mowa w art. 4, dost´p do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej, a w szczególnoÊci zak∏adanie, eksploatacj´, nadzór i konserwacj´
urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, je˝eli wykonanie tych
czynnoÊci bez uzyskania dost´pu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej jest niemo˝liwe lub niecelowe z punktu widzenia planowania przestrzennego,
zdrowia ludzkiego lub ochrony Êrodowiska bàdê te˝
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brak jest technicznej lub ekonomicznej zasadnoÊci powielania istniejàcej infrastruktury telekomunikacyjnej.
2. Warunki zapewnienia dost´pu, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, operatorzy ustalajà w umowie,
która powinna byç zawarta w terminie 30 dni od dnia
wystàpienia o jej zawarcie.
3. Warunki oraz sposób wykonywania umów o dost´p do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej
nie mogà prowadziç do ograniczenia uprawnieƒ do
wykonywania dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej przys∏ugujàcych operatorom wspólnie korzystajàcym z infrastruktury telekomunikacyjnej, z wyjàtkiem obiektywnych przypadków zwiàzanych z brakiem mo˝liwoÊci technicznych.
4. Do zapewnienia dost´pu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej stosuje si´ przepisy
art. 27—30, art. 31 ust. 1, art. 33, art. 36—40, art. 42
ust. 1—3 oraz art. 43—45, z zastrze˝eniem ust. 1—3.
Art. 140. 1. W∏aÊciciel lub u˝ytkownik wieczysty
nieruchomoÊci jest obowiàzany umo˝liwiç operatorom oraz podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1,
2, 4, 5 i 8, instalowanie na nieruchomoÊci urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych
pod, na albo nad nieruchomoÊcià oraz umieszczanie
tabliczek informacyjnych o urzàdzeniach, a tak˝e ich
eksploatacj´ i konserwacj´, je˝eli nie uniemo˝liwia to
racjonalnego korzystania z nieruchomoÊci.
2. Warunki korzystania z nieruchomoÊci przez operatora ustala si´ w umowie, która powinna byç zawarta w terminie 30 dni od dnia wystàpienia przez operatora o jej zawarcie.
3. Korzystanie z nieruchomoÊci, o której mowa
w ust. 1, jest odp∏atne, chyba ˝e linia lub urzàdzenia
telekomunikacyjne s∏u˝à zapewnianiu telekomunikacji
w∏aÊcicielowi lub u˝ytkownikowi nieruchomoÊci, na
ich wniosek.
4. Je˝eli strony nie zawrà umowy w terminie, stosuje si´ przepisy art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z póên. zm.4)). Prezes URTiP mo˝e wyst´powaç w post´powaniu spornym na prawach strony. Do
Prezesa URTiP stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego dotyczàce prokuratora.
5. Je˝eli nieruchomoÊç stanowi przedmiot u˝ytkowania, najmu, dzier˝awy lub trwa∏ego zarzàdu, przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio.
———————
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r.
Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874,
Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124
oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870,
Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492.

Poz. 1800

Art. 141. Do wspó∏korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej przez operatorów, którzy nabyli
uprawnienia do jej zak∏adania, u˝ywania lub konserwacji na cudzej nieruchomoÊci, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 140.
Art. 142. Organy administracji publicznej pe∏niàce kontrol´ nad operatorem lub posiadajàce pakiet
kontrolny operatora zapewniajà strukturalny rozdzia∏ funkcji zwiàzanych z wykonywaniem przez nie
zadaƒ i uprawnieƒ w∏aÊcicielskich wobec tego operatora.
Rozdzia∏ 2
U˝ywanie i obs∏uga urzàdzeƒ radiowych
Art. 143. 1. Z zastrze˝eniem art. 144, u˝ywanie
urzàdzenia radiowego wymaga posiadania pozwolenia radiowego, zwanego dalej „pozwoleniem”.
2. Pozwolenie wydaje Prezes URTiP w drodze decyzji.
3. Post´powanie w sprawie wydania pozwolenia
wszczyna si´ na pisemny wniosek zainteresowanego
podmiotu.
4. Podmiot posiadajàcy rezerwacj´ cz´stotliwoÊci
mo˝e ˝àdaç wydania pozwolenia radiowego wykorzystujàcego zasób cz´stotliwoÊci obj´ty rezerwacjà cz´stotliwoÊci w okresie jej obowiàzywania.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wzór i tryb sk∏adania wniosku o wydanie pozwolenia oraz rodzaje do∏àczanych dokumentów niezb´dnych do rozstrzygni´cia
sprawy, uwzgl´dniajàc specyfik´ s∏u˝b radiokomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych lub us∏ug telekomunikacyjnych, w których b´dà wykorzystywane
urzàdzenia radiowe.
6. W przypadku cz´stotliwoÊci radiowych, których przeznaczenie okreÊlono w Krajowej Tablicy
Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci lub ustalono w planie zagospodarowania cz´stotliwoÊci, decyzja powinna
byç podj´ta w terminie 6 tygodni od dnia z∏o˝enia
wniosku.
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje si´ w przypadkach
wymagajàcych uzgodnieƒ mi´dzynarodowych lub
wynikajàcych z umów mi´dzynarodowych wià˝àcych
Rzeczpospolità Polskà dotyczàcych u˝ytkowania cz´stotliwoÊci radiowych lub pozycji orbitalnych.
Art. 144. 1. Nie wymaga pozwolenia u˝ywanie
urzàdzeƒ radiowych przeznaczonych wy∏àcznie do odbioru.
2. Nie wymaga pozwolenia u˝ywanie urzàdzenia
radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego:
1) u˝ywanego dla potrzeb zagranicznej radiokomunikacji lotniczej lub morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej,
zgodnie z mi´dzynarodowymi przepisami radiokomunikacyjnymi, je˝eli urzàdzenie zosta∏o dopusz-
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czone do u˝ywania przez w∏aÊciwy organ krajowy
lub zagraniczny;
2) u˝ywanego w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej amatorskiej, zgodnie z mi´dzynarodowymi przepisami
radiokomunikacyjnymi na okres nieprzekraczajàcy
90 dni;
3) koƒcowego, wykorzystujàcego mi´dzynarodowo
uzgodnione zakresy cz´stotliwoÊci:
a) do∏àczanego do zakoƒczenia sieci telekomunikacyjnej operatora publicznego,
b) s∏u˝àcego do utrzymywania ∏àcznoÊci z przebywajàcym krótkookresowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub znajdujàcym si´ na nim
w tranzycie, zagranicznym pojazdem, statkiem
morskim lub statkiem ˝eglugi Êródlàdowej albo
statkiem
powietrznym,
przytwierdzonego
w sposób trwa∏y do tego pojazdu lub statku,
c) niewymagajàcych rezerwacji cz´stotliwoÊci.
3. 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.
Art. 145. 1. Pozwolenie okreÊla:
1) uprawniony podmiot oraz jego siedzib´ i adres;
2) rodzaj, wyró˝nik typu oraz nazw´ producenta
urzàdzeƒ radiowych, których dotyczy pozwolenie;
3) warunki wykorzystywania cz´stotliwoÊci;
4) warunki u˝ywania urzàdzenia, w szczególnoÊci rodzaj s∏u˝by radiokomunikacyjnej lub sieci telekomunikacyjnej, w której urzàdzenie mo˝e byç wykorzystywane;
5) okres wa˝noÊci;
6) termin rozpocz´cia wykorzystania cz´stotliwoÊci;
7) zobowiàzania, jakie podmiot, któremu przydzielono prawo wykorzystania cz´stotliwoÊci, przyjà∏ na
siebie podczas post´powania przetargowego albo
konkursu, o których mowa w art. 116.
2. W pozwoleniu mo˝na okreÊliç warunki u˝ywania
urzàdzenia i obowiàzki u˝ytkownika w sytuacjach
szczególnych zagro˝eƒ.
3. Pozwolenie mo˝e zawieraç przydzia∏ sygna∏ów
identyfikacyjnych lub znaków wywo∏awczych.

Poz. 1800

a) cz´stotliwoÊç lub cz´stotliwoÊci graniczne kana∏ów lub zakresów cz´stotliwoÊci albo numery kana∏ów,
b) lokalizacj´ urzàdzenia albo obszar jego przemieszczania,
c) moc promieniowanà lub moc wyjÊciowà,
d) polaryzacj´, wysokoÊç zawieszenia i 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 telekomunikacyjnych za pomocà nadawczo-odbiorczego urzàdzenia radiowego umieszczonego na sztucznym
satelicie Ziemi:
a) nazw´ wykorzystywanego satelity i jego po∏o˝enie,
b) odpowiednio, lokalizacj´ naziemnej stacji satelitarnej lub obszar jej przemieszczania,
c) cz´stotliwoÊç lub cz´stotliwoÊci skrajne zakresów 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´stotliwoÊci.
Art. 147. 1. Do cofni´cia lub zmiany pozwolenia
stosuje si´ odpowiednio art. 122 i art. 123.
2. Do odmowy wydania pozwolenia stosuje si´ odpowiednio art. 124.
3. Prezes URTiP 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 urzàdzeƒ lub sieci telekomunikacyjnych;
2) zmiany w Krajowej Tablicy Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci przeznaczenia cz´stotliwoÊci obj´tych pozwoleniem;

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

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

Art. 146. 1. Warunki wykorzystywania cz´stotliwoÊci powinny okreÊlaç w szczególnoÊci:

4. Prezes URTiP mo˝e zmieniç warunki wykorzystywania cz´stotliwoÊci równie˝ w przypadku, gdy:

1) dla urzàdzenia radiowego naziemnego lub rezerwacji cz´stotliwoÊci w celu Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych za pomocà takich urzàdzeƒ:

1) cz´stotliwoÊci obj´te pozwoleniem sà wykorzystywane w stopniu niewielkim lub w sposób nieefektywny;
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2) praca urzàdzenia radiowego jest zak∏ócana
przez inne urzàdzenia lub sieci telekomunikacyjne.
5. Pozwolenie wygasa z mocy prawa w przypadku
wygaÊni´cia rezerwacji cz´stotliwoÊci.
Art. 148. 1. Z zastrze˝eniem ust. 4, pozwolenie wydaje si´ podmiotowi, który spe∏nia wymagania okreÊlone ustawà, oraz je˝eli:
1) nie zachodzà okolicznoÊci, o których mowa
w art. 123 ust. 7 pkt 1—3;
2) cz´stotliwoÊci obj´te wnioskiem:
a) sà dost´pne,
b) zosta∏y przeznaczone w Krajowej Tablicy Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci dla wnioskowanej s∏u˝by radiokomunikacyjnej oraz plan zagospodarowania cz´stotliwoÊci przewiduje ich zagospodarowanie zgodne z wnioskiem,
c) mogà byç ochronione przed zaburzeniami elektromagnetycznymi,
d) zosta∏y mi´dzynarodowo uzgodnione w zakresie i formie okreÊlonej w mi´dzynarodowych
przepisach radiokomunikacyjnych lub umowach, których Rzeczpospolita Polska jest stronà;
3) wnioskodawca przed∏o˝y:
a) potwierdzenie spe∏niania przez urzàdzenie zasadniczych wymagaƒ,
b) wymagane Êwiadectwo operatora radiowego,
w przypadku osoby fizycznej,
c) zaÊwiadczenie, o ile je posiada,
d) rezerwacj´ cz´stotliwoÊci, je˝eli zosta∏a dokonana.
2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a,
nie dotyczy urzàdzeƒ przeznaczonych do wy∏àcznego
u˝ywania w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej amatorskiej,
nieb´dàcych przedmiotem oferty handlowej.
3. Pozwolenia radiowe dla s∏u˝b radiokomunikacyjnych innych ni˝ s∏u˝ba radiokomunikacyjna amatorska sà wydawane na okres nieprzekraczajàcy 10 lat.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, dla s∏u˝by radiokomunikacyjnej amatorskiej:
1) rodzaje pozwoleƒ,
2) wymagania, niezb´dne do uzyskania pozwolenia,
3) okres wa˝noÊci pozwoleƒ
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skiej, wymaga posiadania Êwiadectwa operatora urzàdzeƒ radiowych.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do osób wykonujàcych obowiàzki w zakresie zadaƒ komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 3.
Art. 150. 1. Prezes URTiP wydaje Êwiadectwo operatora urzàdzeƒ radiowych na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomoÊci i umiej´tnoÊci
osoby ubiegajàcej si´ o Êwiadectwo operatora urzàdzeƒ radiowych oraz po udokumentowaniu przez nià
wymaganej praktyki.
2. Egzaminy osób ubiegajàcych si´ o Êwiadectwo
operatora urzàdzeƒ radiowych przeprowadza komisja
powo∏ana przez Prezesa URTiP.
3. Za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie
Êwiadectwa operatora urzàdzeƒ radiowych pobiera
si´ op∏aty. Op∏aty te stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozumieniu 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 radiowych, zakres wymogów egzaminacyjnych,
a tak˝e zakres, tryb i okres niezb´dnych szkoleƒ
oraz praktyki,
2) tryb przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych, sposób powo∏ywania komisji egzaminacyjnej, a tak˝e wysokoÊç op∏at za
przeprowadzenie egzaminu i wydanie Êwiadectwa, kierujàc si´ zasadà, ˝e nie powinny one stanowiç bariery dla osób zainteresowanych obs∏ugà
urzàdzeƒ radiowych
— bioràc pod uwag´ mi´dzynarodowe przepisy radiokomunikacyjne oraz przepisy mi´dzynarodowe.
Art. 151. Osoby posiadajàce w∏aÊciwe Êwiadectwo
operatora urzàdzeƒ radiowych, wydane przez Prezesa
URTiP lub przez uprawniony do tego organ zagraniczny, mogà obs∏ugiwaç na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej urzàdzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze, wykorzystywane dla potrzeb zagranicznej
radiokomunikacji lotniczej albo zagranicznej radiokomunikacji morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej, zgodnie
z mi´dzynarodowymi przepisami radiokomunikacyjnymi.
Rozdzia∏ 3

— bioràc pod uwag´ rodzaj posiadanego przez wnioskodawc´ Êwiadectwa operatora urzàdzeƒ radiowych w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Wymagania dla aparatury oraz telekomunikacyjnych
urzàdzeƒ koƒcowych i urzàdzeƒ radiowych

Art. 149. 1. Obs∏ugiwanie urzàdzenia radiowego
nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, u˝ywanego
w radiokomunikacji lotniczej, morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej oraz w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej amator-

Art. 152. Do wymagaƒ dla aparatury, w tym telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych i urzàdzeƒ radiowych w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 30 sierp-
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nia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360, z póên. zm.5)).

2) urzàdzeƒ przystosowanych wy∏àcznie do odbioru
sygna∏ów radiofonicznych i telewizyjnych;

Art. 153. 1. Urzàdzenia radiowe i telekomunikacyjne urzàdzenia koƒcowe wprowadzane do obrotu i u˝ywania powinny spe∏niaç wymagania w zakresie:

3) przewodów i kabli przeznaczonych do instalacji
elektrycznych i telekomunikacyjnych;

1) ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa u˝ytkownika,
2) efektywnego wykorzystania zasobów cz´stotliwoÊci lub zasobów orbitalnych w przypadku urzàdzeƒ radiowych,
3) kompatybilnoÊci elektromagnetycznej w zakresie
wynikajàcym z ich przeznaczenia
— zwane dalej „zasadniczymi wymaganiami”.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e,
zgodnie z decyzjà Komisji Europejskiej, w drodze rozporzàdzeƒ, ustaliç dodatkowe wymagania w zakresie:
1) zapewniania ochrony tajemnicy telekomunikacji,
2) zabezpieczenia przed nieuprawnionym 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 telekomunikacyjnej lub do niej do∏àczonymi, w szczególnoÊci niepowodowania uszkodzeƒ sieci telekomunikacyjnej lub zak∏ócania jej funkcjonowania
— które powinny byç spe∏niane przez urzàdzenia
niezale˝nie od zasadniczych wymagaƒ, oraz okreÊliç termin, do którego mogà byç u˝ywane urzàdzenia wprowadzone do obrotu niespe∏niajàce wymagaƒ ustalonych w rozporzàdzeniu, majàc na uwadze prawid∏owoÊç funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i kierujàc si´ przepisami mi´dzynarodowymi.
3. Urzàdzenia, o których mowa w ust. 1, podlegajà
obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ do:
1) urzàdzeƒ przeznaczonych do u˝ywania wy∏àcznie
w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej amatorskiej, nieb´dàcych przedmiotem oferty handlowej, w tym
tak˝e zestawów cz´Êci do monta˝u urzàdzeƒ oraz
urzàdzeƒ zmodyfikowanych przez radioamatorów
dla w∏asnych potrzeb w celu u˝ywania w s∏u˝bie
radiokomunikacyjnej amatorskiej;
————————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130,
poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz
z 2004 r. Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 896
i 899 i Nr 96, poz. 959.

4) urzàdzeƒ wyposa˝enia radiokomunikacyjnego obj´tych przepisami o wyposa˝eniu morskim;
5) urzàdzeƒ przeznaczonych do zastosowania w dziedzinie lotnictwa cywilnego;
6) urzàdzeƒ przeznaczonych do u˝ytku w dziedzinie
kontroli lotów i zarzàdzania ruchem lotniczym;
7) urzàdzeƒ przeznaczonych do u˝ytku wy∏àcznie
przez podmioty, o których mowa w art. 4.
Art. 154. 1. Urzàdzenia radiowe, wobec których
paƒstwa cz∏onkowskie stosujà ograniczenia w zakresie wprowadzania ich do obrotu ze wzgl´du na prac´
urzàdzenia w zakresie cz´stotliwoÊci, których wykorzystanie nie zosta∏o zharmonizowane na terytorium tych
paƒstw, stanowià urzàdzenia klasy 2 i przed wprowadzeniem do obrotu powinny byç oznakowane znakiem
ostrzegawczym przez producenta lub jego upowa˝nionego przedstawiciela.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e do urzàdzeƒ radiowych, wobec których paƒstwa cz∏onkowskie stosujà ograniczenia w zakresie wprowadzania ich do obrotu ze wzgl´du na:
1) efektywnoÊç wykorzystania zakresów cz´stotliwoÊci;
2) eliminowanie szkodliwych zaburzeƒ elektromagnetycznych;
3) ochron´ zdrowia publicznego.
3. Telekomunikacyjne urzàdzenia koƒcowe i urzàdzenia radiowe, wobec których paƒstwa cz∏onkowskie
nie stosujà ograniczeƒ w zakresie wprowadzania ich
do obrotu, stanowià urzàdzenia klasy 1.
4. Prezes URTiP umieszcza na stronach internetowych URTiP przyk∏adowà list´ urzàdzeƒ radiowych
stanowiàcych urzàdzenia klasy 1.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób i wzór oznakowania
znakiem ostrzegawczym urzàdzeƒ radiowych stanowiàcych urzàdzenia klasy 2, majàc na uwadze obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej6).
Art. 155. 1. Podmiot wprowadzajàcy do obrotu
aparatur´ podlegajàcà obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci jest obowiàzany udzieliç Prezesowi URTiP, na ka˝de jego ˝àdanie, wyjaÊnieƒ dotyczàcych aparatury
podlegajàcej obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci, jej
————————
6) Dyrektywa 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie
urzàdzeƒ radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych
urzàdzeƒ koƒcowych oraz wzajemnego uznawania ich
zgodnoÊci (Dz. Urz. WE L 91 z 7.4.1999, str. 10 i n.).
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przeznaczenia oraz w∏aÊciwoÊci technicznych i eksploatacyjnych, a tak˝e wskazaç zakres jej zastosowania,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2) wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. Nr 93, poz. 896);

2. Podmiot wprowadzajàcy do obrotu urzàdzenie
radiowe jest obowiàzany zawiadomiç Prezesa URTiP,
co najmniej na 28 dni przed planowanym terminem
wprowadzenia tego urzàdzenia do obrotu, o zamiarze
wprowadzenia tego urzàdzenia. Zawiadomienie powinno zawieraç niezb´dne informacje, dotyczàce przeznaczenia, w∏aÊciwoÊci technicznych i eksploatacyjnych oraz zakresu zastosowania wprowadzanego do
obrotu urzàdzenia radiowego.

3) pojazdów samochodowych, przyczep przeznaczonych do do∏àczania do pojazdów samochodowych
oraz ciàgników rolniczych w rozumieniu ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên.
zm.7));

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) rodzaje urzàdzeƒ radiowych obj´tych obowiàzkiem okreÊlonym w ust. 2, bioràc pod uwag´ zakresy cz´stotliwoÊci wykorzystywane przez te
urzàdzenia;
2) sposób, zakres i tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 2, w tym wzór formularza zg∏oszenia takich informacji, bioràc pod uwag´, aby
zakres udzielanych informacji by∏ niezb´dny do
prowadzenia skutecznego nadzoru nad urzàdzeniami radiowymi wprowadzonymi do obrotu.
4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do urzàdzeƒ
telekomunikacyjnych przekazywanych do u˝ywania
przez podmioty, o których mowa w art. 4.
Art. 156. Dopuszcza si´ eksponowanie na targach,
wystawach i pokazach urzàdzeƒ telekomunikacyjnych
podlegajàcych obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami bez deklaracji zgodnoÊci
i oznakowania znakiem zgodnoÊci w celu ich prezentacji, pod warunkiem uwidocznienia informacji, ˝e wystawione urzàdzenie nie mo˝e byç wprowadzone do
obrotu ani u˝ytkowane do czasu przeprowadzenia
oceny zgodnoÊci urzàdzenia z zasadniczymi wymaganiami.
Art. 157. 1. Aparatura powinna byç konstruowana
tak, aby:
1) nie wywo∏ywa∏a w swoim Êrodowisku zaburzeƒ
elektromagnetycznych o wartoÊciach przekraczajàcych odpornoÊç na te zaburzenia innej aparatury
wyst´pujàcej w tym Êrodowisku;
2) posiada∏a wymaganà odpornoÊç na zaburzenia
elektromagnetyczne.
2. Obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci z wymaganiami, o których mowa w ust. 1, zwanymi dalej „zasadniczymi wymaganiami dotyczàcymi kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej”, podlega aparatura, która mo˝e
wywo∏aç zaburzenia elektromagnetyczne lub na dzia∏anie której takie zaburzenia mogà mieç wp∏yw.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do:
1) urzàdzeƒ, o których mowa w art. 153 ust. 4 pkt 1
i 7;

4) produktów, cz´Êci i aparatury lotniczej w rozumieniu rozporzàdzenia 1592/2002 z dnia 15 lipca 2002 r.
w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa
cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeƒstwa Lotniczego (Dz. Urz. WE L 240
z 7.09.2002).
4. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ do wag nieautomatycznych.
Art. 158. 1. Producent lub jego upowa˝niony
przedstawiciel wprowadzajàcy do obrotu wyroby,
o których mowa w art. 152, jest obowiàzany udost´pniaç, do celów kontrolnych, dokumentacj´ zwiàzanà
z ocenà zgodnoÊci aparatury, w tym telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych i urzàdzeƒ radiowych, przez
okres co najmniej 10 lat od daty wyprodukowania
ostatniego egzemplarza aparatury.
2. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
za∏àcza do telekomunikacyjnego urzàdzenia koƒcowego lub urzàdzenia radiowego, podlegajàcego obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami, deklaracj´ zgodnoÊci oraz informacje o przeznaczeniu danego urzàdzenia telekomunikacyjnego.
3. W odniesieniu do urzàdzeƒ radiowych informacje, o których mowa w ust. 2, powinny umo˝liwiaç
identyfikacj´ kraju lub obszaru geograficznego, na
którym dane urzàdzenie mo˝e byç wykorzystywane.
4. W odniesieniu do telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych przeznaczonych do do∏àczania do zakoƒczeƒ sieci publicznej, informacje, o których mowa
w ust. 2, powinny umo˝liwiaç ustalenie zakoƒczeƒ sieci publicznej, do których dane urzàdzenie mo˝e byç
do∏àczane.
DZIA¸ VII
Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona
danych u˝ytkowników koƒcowych
Art. 159. 1. Tajemnica komunikowania si´ w sieciach telekomunikacyjnych, zwana dalej „tajemnicà
telekomunikacyjnà”, obejmuje:
1) dane dotyczàce u˝ytkownika;
————————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92,
poz. 884 i Nr 121, poz. 1264.
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2) treÊç indywidualnych komunikatów;
3) dane transmisyjne, które oznaczajà dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów
w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania
op∏at za us∏ugi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczajà wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej wskazujàce
po∏o˝enie geograficzne urzàdzenia koƒcowego
u˝ytkownika publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych;
4) dane o lokalizacji, które oznaczajà dane lokalizacyjne wykraczajàce poza dane niezb´dne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku;
5) dane o próbach uzyskania po∏àczenia mi´dzy okreÊlonymi zakoƒczeniami sieci telekomunikacyjnej.
2. Zakazane jest zapoznawanie si´, utrwalanie,
przechowywanie, przekazywanie lub inne wykorzystywanie treÊci lub danych obj´tych tajemnicà telekomunikacyjnà przez osoby inne ni˝ nadawca i odbiorca komunikatu, chyba ˝e:
1) b´dzie to przedmiotem us∏ugi lub b´dzie to niezb´dne do jej wykonania;
2) nastàpi za zgodà nadawcy lub odbiorcy, których
dane te dotyczà;
3) dokonanie tych czynnoÊci jest niezb´dne w celu
rejestrowania komunikatów i zwiàzanych z nimi
danych transmisyjnych, stosowanego w zgodnej
z prawem praktyce handlowej dla celów zapewnienia dowodów transakcji handlowej lub celów
∏àcznoÊci w dzia∏alnoÊci handlowej;
4) b´dzie to konieczne z innych powodów przewidzianych ustawà lub przepisami odr´bnymi.
3. Z wyjàtkiem przypadków okreÊlonych ustawà,
ujawnianie lub przetwarzanie treÊci albo danych obj´tych tajemnicà telekomunikacyjnà narusza obowiàzek
zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej.
4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje si´ do komunikatów i danych ze swojej istoty jawnych, z przeznaczenia
publicznych lub ujawnionych postanowieniem sàdu,
postanowieniem prokuratora lub na podstawie odr´bnych przepisów.
Art. 160. 1. Podmiot uczestniczàcy w wykonywaniu
dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej w sieciach publicznych oraz podmioty z nim wspó∏pracujàce sà obowiàzane do zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, sà obowiàzane do zachowania nale˝ytej starannoÊci, w zakresie uzasadnionym wzgl´dami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urzàdzeƒ telekomunikacyjnych,
sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych przed
ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej.
3. Osoba, która korzystajàc z urzàdzenia radiowego lub koƒcowego, zapozna∏a si´ z komunikatem dla
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niej nieprzeznaczonym, jest obowiàzana do zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej. Przepisy art. 159
ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.
4. Nie stanowi naruszenia tajemnicy telekomunikacyjnej zarejestrowanie przez organ wykonujàcy kontrol´ dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej komunikatu uzyskanego w sposób, o którym mowa w ust. 3, w celu
udokumentowania faktu naruszenia przepisu niniejszej ustawy.
Art. 161. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2, treÊci lub dane
obj´te tajemnicà telekomunikacyjnà mogà byç zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub udost´pniane tylko wówczas, gdy
czynnoÊci te, zwane dalej „przetwarzaniem”, dotyczà
us∏ugi Êwiadczonej u˝ytkownikowi albo sà niezb´dne
do jej wykonania. Przetwarzanie w innych celach jest
dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów ustawowych.
2. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych jest uprawniony do przetwarzania nast´pujàcych 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 — w przypadku
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
6) nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzajàcych to˝samoÊç, a w przypadku cudzoziemca, który jest obywatelem paƒstwa nieb´dàcego cz∏onkiem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego — numeru paszportu lub karty pobytu;
7) zawartych w dokumentach potwierdzajàcych mo˝liwoÊç wykonania zobowiàzania wobec dostawcy
publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych
wynikajàcego z umowy o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych.
3. Oprócz danych, o których mowa w ust. 2, dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych mo˝e, za zgodà u˝ytkownika b´dàcego osobà fizycznà, przetwarzaç inne dane tego u˝ytkownika
w zwiàzku ze Êwiadczonà us∏ugà, w szczególnoÊci numer identyfikacji podatkowej NIP, numer konta bankowego lub karty p∏atniczej, adres korespondencyjny
u˝ytkownika, je˝eli jest on inny ni˝ adres miejsca zameldowania na pobyt sta∏y tego u˝ytkownika, a tak˝e
adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów
kontaktowych.
Art. 162. 1. Przedsi´biorca telekomunikacyjny ponosi odpowiedzialnoÊç za naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej przez podmioty dzia∏ajàce w jego
imieniu.
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2. Przedsi´biorca telekomunikacyjny Êwiadczàcy
us∏ug´ na rzecz u˝ytkownika koƒcowego innego
przedsi´biorcy telekomunikacyjnego ma prawo,
w niezb´dnym zakresie, otrzymywaç, przekazywaç
i przetwarzaç dane dotyczàce tego u˝ytkownika koƒcowego oraz dane o wykonanych na jego rzecz us∏ugach
telekomunikacyjnych.
Art. 163. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug
telekomunikacyjnych jest obowiàzany do poinformowania abonenta, z którym zawiera umow´ o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych, a tak˝e pozosta∏ych
u˝ytkowników koƒcowych, o zakresie i celu przetwarzania danych transmisyjnych oraz innych danych ich
dotyczàcych, a tak˝e o mo˝liwoÊciach wp∏ywu na zakres tego przetwarzania.
Art. 164. Dane u˝ytkowników koƒcowych mogà
byç przetwarzane w okresie obowiàzywania umowy,
a po jej zakoƒczeniu w okresie dochodzenia roszczeƒ
lub wykonywania innych zadaƒ przewidzianych
w ustawie lub przepisach odr´bnych.
Art. 165. 1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych przetwarzajàcy dane transmisyjne
dotyczàce abonentów i u˝ytkowników koƒcowych jest
obowiàzany, z uwagi na realizacj´ przez uprawnione
organy zadaƒ i obowiàzków na rzecz obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego, dane te przechowywaç przez okres
12 miesi´cy. Po up∏ywie tego okresu dane transmisyjne sà usuwane lub anonimizowane przez operatora
publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawc´ publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych, którzy je przechowujà.
2. Przetwarzanie danych transmisyjnych, niezb´dnych dla celów naliczania op∏at abonenta i op∏at z tytu∏u rozliczeƒ operatorskich, jest dozwolone:
1) po uprzednim poinformowaniu abonenta lub u˝ytkownika koƒcowego o rodzaju danych transmisyjnych, które b´dà przetwarzane przez dostawc´ publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych,
oraz o okresie tego przetwarzania;
2) tylko do koƒca okresu, o którym mowa w art. 108
ust. 2.
3. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych jest obowiàzany poinformowaç abonenta lub u˝ytkownika koƒcowego o rodzaju danych
transmisyjnych, które b´dà przetwarzane, oraz o okresie tego przetwarzania dla celów marketingu us∏ug telekomunikacyjnych lub Êwiadczenia us∏ug o wartoÊci
wzbogaconej.
4. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych mo˝e przetwarzaç dane transmisyjne,
o których mowa w ust. 3, w zakresie i przez czas niezb´dny dla celów marketingu us∏ug telekomunikacyjnych lub Êwiadczenia us∏ug o wartoÊci wzbogaconej,
je˝eli abonent lub u˝ytkownik koƒcowy wyrazi∏ na to
zgod´.
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5. Do przetwarzania danych transmisyjnych, zgodnie z ust. 1—4, uprawnione sà podmioty dzia∏ajàce
z upowa˝nienia operatorów publicznych sieci telekomunikacyjnych i dostawców publicznie dost´pnych
us∏ug telekomunikacyjnych, zajmujàce si´ naliczaniem op∏at, zarzàdzaniem ruchem w sieciach telekomunikacyjnych, obs∏ugà klienta, systemem wykrywania nadu˝yç finansowych, marketingiem us∏ug telekomunikacyjnych lub Êwiadczeniem us∏ug o wartoÊci
wzbogaconej. Podmioty te mogà przetwarzaç dane
transmisyjne wy∏àcznie dla celów niezb´dnych przy
wykonywaniu tych dzia∏aƒ.
Art. 166. 1. W celu wykorzystania danych o lokalizacji dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych jest obowiàzany:
1) uzyskaç zgod´ abonenta lub u˝ytkownika koƒcowego na przetwarzanie danych o lokalizacji jego
dotyczàcych, która, z zastrze˝eniem art. 174, mo˝e
byç wycofana okresowo lub w zwiàzku z konkretnym po∏àczeniem, lub
2) dokonaç anonimizacji tych danych.
2. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych jest obowiàzany poinformowaç abonenta lub u˝ytkownika koƒcowego przed uzyskaniem
jego zgody o rodzaju danych o lokalizacji, które b´dà
przetwarzane, o celach i okresie ich przetwarzania
oraz o tym, czy dane zostanà przekazane innemu podmiotowi dla celów Êwiadczenia us∏ugi tworzàcej wartoÊç wzbogaconà.
3. Do przetwarzania danych, o których mowa
w ust. 1, uprawnione sà podmioty:
1) dzia∏ajàce z upowa˝nienia operatora publicznej
sieci telekomunikacyjnej;
2) dzia∏ajàce z upowa˝nienia dostawcy publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych;
3) Êwiadczàce us∏ug´ o wartoÊci wzbogaconej.
4. Dane o lokalizacji mogà byç przetwarzane wy∏àcznie dla celów niezb´dnych do Êwiadczenia us∏ug
o wartoÊci wzbogaconej.
5. Dane, o których mowa w ust. 1, udost´pnia si´
na ˝àdanie uprawnionych podmiotów w∏aÊciwych
w sprawach obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego, w zakresie
i na warunkach okreÊlonych w przepisach odr´bnych.
Art. 167. Podmioty dzia∏ajàce w imieniu przedsi´biorcy telekomunikacyjnego mogà w∏àczyç si´ do trwajàcego po∏àczenia, je˝eli jest to niezb´dne do usuni´cia
awarii, zak∏óceƒ lub w innym celu zwiàzanym z utrzymaniem sieci telekomunikacyjnej lub Êwiadczeniem
us∏ugi telekomunikacyjnej, pod warunkiem sygnalizacji
tego faktu osobom uczestniczàcym w po∏àczeniu.
Art. 168. 1. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug
telekomunikacyjnych jest obowiàzany do rejestracji
danych o wykonanych us∏ugach telekomunikacyj-

Dziennik Ustaw Nr 171

— 11935 —

Poz. 1800

nych, w zakresie umo˝liwiajàcym ustalenie nale˝noÊci
za wykonanie tych us∏ug oraz rozpatrzenie reklamacji.

Êwiadczenia us∏ugi informacji o numerach telefonicznych.

2. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych przechowuje dane, o których mowa
w ust. 1, co najmniej przez okres 12 miesi´cy,
a w przypadku wniesienia reklamacji — przez okres
niezb´dny do rozstrzygni´cia sporu.

Art. 170. Przedsi´biorca telekomunikacyjny jest
uprawniony do udzielania informacji o numerach abonentów lub powierzenia tej czynnoÊci innemu podmiotowi z zachowaniem wszystkich warunków i ograniczeƒ przewidzianych w przepisach niniejszego rozdzia∏u.

Art. 169. 1. Dane osobowe zawarte w publicznie
dost´pnym spisie abonentów, zwanym dalej „spisem”, wydawanym w formie ksià˝kowej lub elektronicznej, a tak˝e udost´pniane za poÊrednictwem s∏u˝b
informacyjnych przedsi´biorcy telekomunikacyjnego
powinny byç ograniczone do:
1) numeru abonenta lub znaku identyfikujàcego abonenta;
2) nazwiska i imion abonenta;
3) nazwy miejscowoÊci oraz ulicy, przy której znajduje si´ zakoƒczenie sieci, udost´pnione abonentowi
— w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej albo miejsca zameldowania abonenta na
pobyt sta∏y — w przypadku ruchomej publicznej
sieci telefonicznej.
2. Abonenci, przed umieszczeniem ich danych
w spisie, sà informowani nieodp∏atnie o celu spisu lub
telefonicznej informacji o numerach, w których ich dane osobowe mogà si´ znajdowaç, a tak˝e o mo˝liwoÊci wykorzystywania spisu, za pomocà funkcji wyszukiwania dost´pnych w jego elektronicznej formie.
3. Zamieszczenie w spisie danych identyfikujàcych
abonenta b´dàcego osobà fizycznà mo˝e nastàpiç wy∏àcznie po uprzednim wyra˝eniu przez niego zgody na
dokonanie tych czynnoÊci.
4. Rozszerzenie zakresu danych, o których mowa
w ust. 1, wymaga zgody abonenta.
5. Przedsi´biorca telekomunikacyjny jest obowiàzany udost´pniç, na ˝àdanie s∏u˝b ustawowo powo∏anych do obs∏ugi wywo∏aƒ kierowanych na numery
alarmowe, informacje, o których mowa w ust. 1
pkt 1—3, poszerzone o b´dàce w jego posiadaniu dane lokalizacyjne abonenta wywo∏ujàcego po∏àczenie
z numerem alarmowym, umo˝liwiajàce niezw∏oczne
podj´cie interwencji.
6. Udost´pnianie w spisie lub za poÊrednictwem
s∏u˝b informacyjnych danych identyfikujàcych abonentów innych ni˝ wymienieni w ust. 3 nie mo˝e naruszaç s∏usznych interesów tych podmiotów.

Art. 171. 1. Operator publicznej sieci telefonicznej
zapewnia u˝ytkownikom koƒcowym mo˝liwoÊç prezentacji identyfikacji zakoƒczenia sieci, z którego inicjowane jest po∏àczenie, zwanej dalej „prezentacjà
identyfikacji linii wywo∏ujàcej”, przed dokonaniem po∏àczenia.
2. Dostawca us∏ug Êwiadczonych w publicznej sieci telefonicznej umo˝liwiajàcej prezentacj´ identyfikacji linii wywo∏ujàcej jest obowiàzany zapewniç, za pomocà prostych Êrodków:
1) u˝ytkownikowi koƒcowemu wywo∏ujàcemu —
mo˝liwoÊç wyeliminowania prezentacji identyfikacji linii wywo∏ujàcej u u˝ytkownika koƒcowego
wywo∏ywanego podczas wywo∏ania i po∏àczenia;
2) abonentowi wywo∏ujàcemu — mo˝liwoÊç wyeliminowania prezentacji identyfikacji linii wywo∏ujàcej u u˝ytkownika koƒcowego wywo∏ywanego
podczas wywo∏ania i po∏àczenia lub w sposób
trwa∏y u operatora, do którego sieci jest przy∏àczony abonent b´dàcy stronà umowy z dostawcà
us∏ug;
3) abonentowi wywo∏ywanemu — mo˝liwoÊç eliminacji dla po∏àczeƒ przychodzàcych prezentacji
identyfikacji linii wywo∏ujàcej, o ile b´dzie to technicznie mo˝liwe, a je˝eli taka prezentacja jest dost´pna przed rozpocz´ciem po∏àczenia przychodzàcego, tak˝e mo˝liwoÊç blokady po∏àczeƒ przychodzàcych od abonenta lub u˝ytkownika koƒcowego stosujàcego eliminacj´ prezentacji identyfikacji linii wywo∏ujàcej.
3. Dostawca us∏ug Êwiadczonych w publicznej sieci telefonicznej zapewniajàcej prezentacj´ identyfikacji
zakoƒczenia sieci, do której zosta∏o przekierowane po∏àczenie, zwanà dalej „prezentacjà identyfikacji linii
wywo∏ywanej”, jest obowiàzany zapewniç abonentowi wywo∏ywanemu mo˝liwoÊç eliminacji, za pomocà
prostych Êrodków, prezentacji identyfikacji linii wywo∏ywanej u u˝ytkownika koƒcowego wywo∏ujàcego.

7. Przedsi´biorca telekomunikacyjny jest obowiàzany zabezpieczyç spisy wydawane w formie elektronicznej w sposób uniemo˝liwiajàcy wykorzystanie zawartych w nich danych niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Dostawca us∏ug Êwiadczonych w publicznej sieci telefonicznej zapewniajàcej automatyczne przekazywanie wywo∏aƒ jest obowiàzany zapewniç abonentowi mo˝liwoÊç zablokowania, za pomocà prostych
Êrodków, automatycznego przekazywania przez osob´
trzecià wywo∏aƒ do urzàdzenia koƒcowego tego abonenta.

8. Przedsi´biorca telekomunikacyjny jest obowiàzany informowaç abonenta o przekazaniu jego danych
innym przedsi´biorcom, w celu publikacji spisu lub

5. Dostawca us∏ug Êwiadczonych w publicznej sieci telefonicznej jest obowiàzany do poinformowania
abonentów, ˝e wykorzystywana przez niego sieç za-
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pewnia prezentacj´ identyfikacji linii wywo∏ujàcej lub
wywo∏ywanej, a tak˝e o mo˝liwoÊciach, o których mowa w ust. 2—4.
6. Z tytu∏u korzystania przez abonenta z mo˝liwoÊci
eliminacji lub blokowania, o których mowa w ust. 2—4,
nie pobiera si´ op∏at.
7. Eliminacja prezentacji identyfikacji linii wywo∏ujàcej mo˝e byç anulowana:
1) na ˝àdanie s∏u˝b ustawowo powo∏anych do niesienia pomocy, a tak˝e uprawnionych podmiotów
w∏aÊciwych w sprawach obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa lub bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego, w zakresie i na warunkach okreÊlonych
w odr´bnych przepisach;
2) przez dostawc´ us∏ug zapewniajàcego przy∏àczenie do publicznej sieci telefonicznej lub operatora,
do którego sieci zosta∏ przy∏àczony abonent b´dàcy stronà umowy z dostawcà us∏ug zapewniajàcym przy∏àczenie do publicznej sieci telefonicznej,
na wniosek abonenta, je˝eli wnioskujàcy uprawdopodobni, ˝e do jego urzàdzenia koƒcowego sà
kierowane po∏àczenia ucià˝liwe lub zawierajàce
groêby, w celu identyfikacji numerów u˝ytkowników koƒcowych wywo∏ujàcych tego abonenta.
8. Operatorzy publicznej sieci telefonicznej sà obowiàzani do zapewnienia s∏u˝bom ustawowo powo∏anym do niesienia pomocy dost´pu do identyfikacji linii wywo∏ujàcej oraz danych dotyczàcych lokalizacji,
bez uprzedniej zgody zainteresowanych abonentów
lub u˝ytkowników koƒcowych, je˝eli jest to konieczne
do umo˝liwienia tym s∏u˝bom wykonywania ich zadaƒ w mo˝liwie najbardziej efektywny sposób.
9. Dane identyfikujàce u˝ytkowników wywo∏ujàcych, w przypadkach, o których mowa w ust. 7, sà rejestrowane przez operatora na ˝àdanie:
1) s∏u˝b i podmiotów, o których mowa w ust. 7 pkt 1;
2) abonenta, o którym mowa w ust. 7 pkt 2.
10. Dane, o których mowa w ust. 7, pozostajà
w dyspozycji operatora, który udost´pnia je podmiotom, o których mowa w art. 179 ust. 2, wykonujàcym
zadania na rzecz obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w zakresie i na warunkach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.
11. U˝ytkownik koƒcowy ponoszàcy koszty po∏àczeƒ przychodzàcych nie mo˝e otrzymywaç danych
umo˝liwiajàcych pe∏nà identyfikacj´ numeru wywo∏ujàcego.
12. Prezes URTiP na uzasadniony wniosek operatora mo˝e, w drodze decyzji, ustaliç okres przejÊciowy
na wprowadzenie us∏ugi blokady po∏àczeƒ przychodzàcych od abonenta lub u˝ytkownika, stosujàcego
eliminacj´ prezentacji identyfikacji linii wywo∏ujàcej,
o której mowa w ust. 2 pkt 3. O wprowadzeniu okresu
przejÊciowego Prezes URTiP powiadamia Ministra
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Obrony Narodowej, ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefa Agencji Wywiadu.
Art. 172. 1. Zakazane jest u˝ywanie automatycznych systemów wywo∏ujàcych dla celów marketingu
bezpoÊredniego, chyba ˝e abonent lub u˝ytkownik
koƒcowy uprzednio wyrazi∏ na to zgod´.
2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeƒ
dotyczàcych przesy∏ania niezamówionej informacji
handlowej wynikajàcych z odr´bnych ustaw.
Art. 173. 1. Podmioty Êwiadczàce us∏ugi drogà
elektronicznà mogà przechowywaç dane informatyczne, a w szczególnoÊci pliki tekstowe, w urzàdzeniach
koƒcowych abonenta lub u˝ytkownika koƒcowego
przeznaczonych do korzystania z tych us∏ug, pod warunkiem ˝e:
1) abonent lub u˝ytkownik koƒcowy zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób ∏atwy i zrozumia∏y, o celu przechowywania danych oraz sposobach korzystania z ich zawartoÊci;
2) abonent lub u˝ytkownik koƒcowy zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób ∏atwy i zrozumia∏y, o sposobie wyra˝enia sprzeciwu, który
w przysz∏oÊci uniemo˝liwi przechowywanie danych us∏ugodawcy w urzàdzeniu koƒcowym abonenta lub u˝ytkownika koƒcowego;
3) przechowywane dane nie powodujà zmian konfiguracyjnych w urzàdzeniu koƒcowym abonenta
lub u˝ytkownika koƒcowego lub oprogramowaniu
zainstalowanym w tym urzàdzeniu.
2. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje si´, je˝eli:
1) przechowywanie oraz dost´p do danych, o których
mowa w ust. 1, sà konieczne do wykonania lub
u∏atwienia transmisji komunikatu za poÊrednictwem publicznej sieci;
2) przechowywanie danych, o których mowa w ust. 1,
jest niezb´dne w celu dostarczania us∏ugi Êwiadczonej drogà elektronicznà, ˝àdanej przez abonenta lub u˝ytkownika koƒcowego.
3. Podmioty Êwiadczàce us∏ugi drogà elektronicznà mogà instalowaç oprogramowanie w urzàdzeniach
koƒcowych abonenta lub u˝ytkownika koƒcowego
przeznaczonych do korzystania z tych us∏ug lub korzystaç z tego oprogramowania, pod warunkiem ˝e abonent lub u˝ytkownik koƒcowy:
1) przed instalacjà oprogramowania zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób ∏atwy i zrozumia∏y, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot Êwiadczàcy us∏ugi z tego oprogramowania;
2) zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób
∏atwy i zrozumia∏y, o sposobie usuni´cia oprogra-

Dziennik Ustaw Nr 171

— 11937 —

mowania z urzàdzenia koƒcowego u˝ytkownika
lub abonenta;
3) przed instalacjà oprogramowania wyrazi zgod´ na
jego instalacj´ i u˝ywanie.
Art. 174. Je˝eli przepisy ustawy wymagajà wyra˝enia zgody przez abonenta lub u˝ytkownika koƒcowego, zgoda ta:
1) nie mo˝e byç domniemana lub dorozumiana
z oÊwiadczenia woli o innej treÊci;
2) mo˝e byç wyra˝ona drogà elektronicznà, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez u˝ytkownika;
3) mo˝e byç wycofana w ka˝dym czasie, w sposób
prosty i wolny od op∏at.
Art. 175. 1. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug
telekomunikacyjnych lub operator publicznej sieci telekomunikacyjnej sà obowiàzani podjàç Êrodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa przekazu komunikatów w zwiàzku ze Êwiadczonymi przez nich us∏ugami.
2. Dostawca us∏ug jest obowiàzany do informowania u˝ytkowników, w szczególnoÊci w przypadku szczególnego ryzyka naruszenia bezpieczeƒstwa Êwiadczonych us∏ug, o tym, ˝e stosowane przez niego Êrodki techniczne nie gwarantujà bezpieczeƒstwa przekazu komunikatów, a tak˝e o istniejàcych mo˝liwoÊciach zapewnienia
takiego bezpieczeƒstwa i zwiàzanych z tym kosztach.
DZIA¸ VIII
Obowiàzki na rzecz obronnoÊci,
bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego
Art. 176. 1. Przedsi´biorcy telekomunikacyjni, w celu zapewnienia ciàg∏oÊci Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych, sà obowiàzani uwzgl´dniaç przy planowaniu, budowie, rozbudowie, eksploatacji lub ∏àczeniu
sieci telekomunikacyjnych mo˝liwoÊç wystàpienia sytuacji szczególnych zagro˝eƒ, a w szczególnoÊci wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
2. Przedsi´biorcy telekomunikacyjni, z zastrze˝eniem ust. 4 pkt 2, sà obowiàzani posiadaç aktualny
plan dzia∏aƒ w sytuacjach szczególnych zagro˝eƒ,
zwany dalej „planem”, dotyczàcy w szczególnoÊci:
1) wzajemnej wspó∏pracy przedsi´biorców telekomunikacyjnych;
2) wspó∏pracy przedsi´biorców telekomunikacyjnych
z organami koordynujàcymi dzia∏ania ratownicze,
s∏u˝bami ustawowo powo∏anymi do niesienia
pomocy oraz podmiotami, o których mowa
w art. 177 ust. 1;
3) wspó∏pracy przedsi´biorców telekomunikacyjnych
z zagranicznymi operatorami telekomunikacyjnymi, a w szczególnoÊci paƒstw sàsiadujàcych;
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4) przygotowania wskazanych elementów sieci telekomunikacyjnych dla zapewnienia telekomunikacji na potrzeby systemu kierowania bezpieczeƒstwem narodowym, w tym obronà paƒstwa;
5) zabezpieczania publicznych sieci telekomunikacyjnych i urzàdzeƒ telekomunikacyjnych przed zak∏óceniami, skutkami katastrof i kl´sk ˝ywio∏owych
oraz nieuprawnionym dost´pem;
6) zachowania ciàg∏oÊci Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych, zw∏aszcza dla s∏u˝b ustawowo powo∏anych do niesienia pomocy;
7) zapewnienia po∏àczeƒ telekomunikacyjnych na zasadach preferencyjnych dla podmiotów, o których
mowa w art. 177 ust. 1, wed∏ug okreÊlonych priorytetów;
8) sposobu wykonywania przez przedsi´biorców telekomunikacyjnych i osoby eksploatujàce urzàdzenia telekomunikacyjne Êwiadczeƒ rzeczowych
przewidzianych w ustawie;
9) ewidencji i gromadzenia rezerw.
3. Prezes URTiP mo˝e, w drodze decyzji, nakazaç
przedsi´biorcy telekomunikacyjnemu uzupe∏nienie
planu lub dostosowanie stanu faktycznego do stanu
zgodnego z planem.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w drodze
rozporzàdzenia:
1) okreÊli tryb sporzàdzania, aktualizacji oraz zawartoÊç planu,
2) mo˝e okreÊliç rodzaje przedsi´biorców telekomunikacyjnych niepodlegajàcych obowiàzkowi sporzàdzania planu
— majàc na uwadze zakres Êwiadczonych us∏ug telekomunikacyjnych, a tak˝e wymagania, o których mowa w ust. 2.
Art. 177. 1. W sytuacjach szczególnych zagro˝eƒ
przedsi´biorcy telekomunikacyjni podejmujà niezw∏ocznie dzia∏ania okreÊlone w planie, utrzymujàc
lub odtwarzajàc Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych, przede wszystkim organom koordynujàcym
dzia∏ania ratownicze i s∏u˝bom ustawowo powo∏anym
do niesienia pomocy oraz innym podmiotom realizujàcym zadania na rzecz obronnoÊci, bezpieczeƒstwa
paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego,
a w nast´pnej kolejnoÊci pozosta∏ym u˝ytkownikom.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem w∏aÊciwym do spraw ∏àcznoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefa Agencji Wywiadu, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, kategorie u˝ytkowników oraz priorytety,
o których mowa w art. 176 ust. 2 pkt 6 i 7, a tak˝e tryb
i zasady ustalania kolejnoÊci odtwarzania Êwiadczenia
us∏ug telekomunikacyjnych, majàc na uwadze rodzaje
mo˝liwych zagro˝eƒ oraz dzia∏aƒ niezb´dnych do
przeciwdzia∏ania ich skutkom.
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3. Przedsi´biorcy telekomunikacyjni sà obowiàzani
do nieodp∏atnego udost´pniania urzàdzeƒ telekomunikacyjnych niezb´dnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej innym przedsi´biorcom telekomunikacyjnym, u˝ytkownikom oraz organom, s∏u˝bom i podmiotom, o których mowa w ust. 1, z zachowaniem zasady minimalizowania negatywnych skutków takiego
udost´pniania urzàdzeƒ dla ciàg∏oÊci Êwiadczenia
us∏ug i dla dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´biorcy
telekomunikacyjnego.
4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ tak˝e wobec osób
u˝ywajàcych radiowych urzàdzeƒ nadawczych lub
nadawczo-odbiorczych, wykorzystywanych w s∏u˝bach radiokomunikacyjnych.
5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio podczas dzia∏aƒ ratunkowych lub ∏agodzenia skutków katastrof o zasi´gu mi´dzynarodowym, co najmniej
w zakresie ustalonym umowami mi´dzynarodowymi,
których Rzeczpospolita Polska jest stronà.
Art. 178. 1. W sytuacji wystàpienia szczególnego
zagro˝enia Prezes URTiP mo˝e, w drodze decyzji, na∏o˝yç na przedsi´biorców telekomunikacyjnych obowiàzki dotyczàce:
1) utrzymania ciàg∏oÊci Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych, w tym realizacji po∏àczeƒ telekomunikacyjnych na zasadach preferencyjnych,
2) ograniczenia niektórych, publicznie dost´pnych
us∏ug telekomunikacyjnych,
3) ograniczenia zakresu lub obszaru eksploatacji sieci telekomunikacyjnych i urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, u˝ywania urzàdzeƒ radiowych, z wy∏àczeniem urzàdzeƒ u˝ywanych przez podmioty, o których mowa w art. 4,
4) nakazu nieodp∏atnego Êwiadczenia, w okreÊlonym
zakresie, publicznie dost´pnych us∏ug telefonicznych z aparatów publicznych
— kierujàc si´ rozmiarem zagro˝enia i potrzebà ograniczenia jego skutków, z zachowaniem zasady minimalizowania negatywnych skutków na∏o˝onych obowiàzków dla ciàg∏oÊci Êwiadczenia us∏ug i dla dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´biorcy telekomunikacyjnego. Decyzji nadaje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
2. Decyzja Prezesa URTiP nak∏adajàca na przedsi´biorców telekomunikacyjnych ograniczenia, o których
mowa w ust. 1, wydawana jest z urz´du lub na wniosek prokuratora, Komendanta G∏ównego Policji, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej, Komendanta G∏ównego ˚andarmerii Wojskowej, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych lub Szefa Biura Ochrony Rzàdu.
3. W sytuacji wystàpienia szczególnego zagro˝enia
organy, o których mowa w ust. 2, mogà podjàç decyzj´ o zastosowaniu urzàdzeƒ uniemo˝liwiajàcych wy-
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konywanie na okreÊlonym obszarze po∏àczeƒ telefonicznych za poÊrednictwem ruchomej publicznej sieci
telefonicznej, informujàc Prezesa URTiP o podj´tych
dzia∏aniach.
Art. 179. 1. Przedsi´biorcy telekomunikacyjni sà
obowiàzani do wykonywania zadaƒ i obowiàzków na
rzecz obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w zakresie i na
warunkach okreÊlonych w niniejszej ustawie i w przepisach odr´bnych.
2. Przedsi´biorca telekomunikacyjny jest obowiàzany do wykonywania zadaƒ i obowiàzków w zakresie
przygotowania i utrzymywania wskazanych elementów
sieci telekomunikacyjnych dla zapewnienia telekomunikacji na potrzeby systemu kierowania bezpieczeƒstwem narodowym, w tym obronà paƒstwa, realizowanych na zasadach okreÊlonych w planach, decyzjach
lub umowach zawartych mi´dzy przedsi´biorcami telekomunikacyjnymi a uprawnionymi podmiotami.
3. Zadania i obowiàzki, o których mowa w ust. 1,
dotyczà zapewnienia na koszt przedsi´biorcy telekomunikacyjnego:
1) w szczególnoÊci technicznych i organizacyjnych warunków jednoczesnego i wzajemnie niezale˝nego:
a) dost´pu do wskazywanych treÊci przekazów telekomunikacyjnych i posiadanych przez przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego danych, o których mowa w ust. 9, art. 159 ust. 1 i art. 161, danych zwiàzanych ze Êwiadczonà us∏ugà telekomunikacyjnà,
b) utrwalania treÊci i danych, o których mowa
w lit. a
— przez uprawnione jednostki organizacyjne podleg∏e Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, uprawnione organy i jednostki
organizacyjne nadzorowane lub podleg∏e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych oraz Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefowi Agencji Wywiadu;
2) utrwalania treÊci i danych, o których mowa w pkt 1
lit. a, na rzecz sàdu lub prokuratora.
4. Dost´p, o którym mowa w ust. 3, mo˝e byç realizowany tak˝e za pomocà interfejsów, na zasadach okreÊlonych w porozumieniach zawartych przez uprawnione podmioty z przedsi´biorcami telekomunikacyjnymi
za zgodà: Ministra SprawiedliwoÊci, Ministra Obrony
Narodowej, ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Szefa Agencji Wywiadu, zgodnie z ich w∏aÊciwoÊcià.
Porozumienie mo˝e okreÊlaç tak˝e wspó∏udzia∏ stron
w kosztach zastosowania interfejsów.
5. Przedsi´biorca telekomunikacyjny zapewnia
wykonanie zadaƒ i obowiàzków, o których mowa
w ust. 3, poczàwszy od dnia rozpocz´cia dzia∏alnoÊci
telekomunikacyjnej.
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6. Prezes URTiP w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝e, na wniosek zainteresowanego przedsi´biorcy telekomunikacyjnego, odroczyç termin wykonywania zadaƒ i obowiàzków, o których mowa w ust. 3.
7. Przedsi´biorca telekomunikacyjny, który wykonuje dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà za poÊrednictwem
sieci telekomunikacyjnej innego przedsi´biorcy telekomunikacyjnego, mo˝e zleciç temu przedsi´biorcy
wykonywanie zadaƒ i obowiàzków, o których mowa
w ust. 3. Zlecenie wykonywania zadaƒ i obowiàzków
nie zwalnia zlecajàcego z odpowiedzialnoÊci za ich
w∏aÊciwà realizacj´.
8. Przedsi´biorca telekomunikacyjny jest obowiàzany do wskazania Prezesowi URTiP w terminie 60 dni
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy lub z dniem rozpocz´cia Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych:
1) jednostki organizacyjnej lub osoby majàcej siedzib´ lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spe∏niajàcej wymagania okreÊlone odr´bnymi przepisami, uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy w sprawach zwiàzanych z wykonywaniem zadaƒ i obowiàzków, o których mowa w ust. 3;
2) przedsi´biorcy telekomunikacyjnego, który b´dzie
w jego imieniu realizowa∏ zadania i obowiàzki,
o których mowa w ust. 3.
9. Przedsi´biorca telekomunikacyjny Êwiadczàcy
publicznie dost´pne us∏ugi telekomunikacyjne jest
obowiàzany prowadziç elektroniczny wykaz abonentów, u˝ytkowników lub zakoƒczeƒ sieci, uwzgl´dniajàc
w nim dane uzyskiwane przy zawarciu umowy.
10. Prezes URTiP przekazuje niezw∏ocznie informacje, o których mowa w ust. 8, Ministrowi SprawiedliwoÊci, Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych oraz Szefowi
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefowi
Agencji Wywiadu.
11. Przedsi´biorca telekomunikacyjny jest obowiàzany do zapewnienia wykonywania zadaƒ i obowiàzków, o których mowa w ust. 3, z chwilà rozpocz´cia
Êwiadczenia nowej us∏ugi telekomunikacyjnej.
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2) przekazywania informacji identyfikujàcych skradzione telekomunikacyjne urzàdzenia koƒcowe innym operatorom ruchomych publicznych sieci telefonicznych w celu realizacji przez nich czynnoÊci,
o których mowa w pkt 1.
3. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 2, dokonywane sà przez operatora w terminie 1 dnia roboczego od
dnia przedstawienia przez abonenta poÊwiadczenia
zg∏oszenia kradzie˝y telekomunikacyjnego urzàdzenia
koƒcowego, numeru identyfikacyjnego tego urzàdzenia i dowodu jego nabycia lub innych danych jednoznacznie identyfikujàcych w∏aÊciciela tego urzàdzenia.
W przypadku uzyskania informacji identyfikujàcych
skradzione urzàdzenia od innego operatora, termin
1 dnia roboczego liczy si´ od tej daty.
Art. 181. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wymagania i sposób wype∏niania zadaƒ i obowiàzków, o których mowa w art. 179 ust. 3, z wy∏àczeniem spraw uregulowanych w art. 242 Kodeksu
post´powania karnego, kierujàc si´ zasadà osiàgania celu przy jak najni˝szych nak∏adach;
2) warunki, jakie muszà byç spe∏nione dla udzielenia
odroczenia, o którym mowa w art. 179 ust. 6, termin z∏o˝enia wniosku oraz maksymalny termin
odroczenia, kierujàc si´ potrzebà wykonywania zadaƒ na rzecz obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa, bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego;
3) rodzaje dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej lub rodzaje przedsi´biorców telekomunikacyjnych niepodlegajàcych obowiàzkowi wykonywania zadaƒ, o których mowa w art. 179 ust. 3, kierujàc si´ zakresem
i rodzajem wykonywanych us∏ug telekomunikacyjnych lub wielkoÊcià sieci telekomunikacyjnych.
Art. 182. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania techniczne i eksploatacyjne dla
interfejsów umo˝liwiajàcych wykonywanie zadaƒ
i obowiàzków na rzecz obronnoÊci, bezpieczeƒstwa
paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego,
o których mowa w art. 179 ust. 3, kierujàc si´ wymaganiami europejskich organizacji normalizacyjnych,
a w przypadku braku takich wymagaƒ — wymaganiami innych mi´dzynarodowych organizacji normalizacyjnych, których Rzeczpospolita Polska jest cz∏onkiem.

Art. 180. 1. Przedsi´biorca telekomunikacyjny jest
obowiàzany do niezw∏ocznego blokowania po∏àczeƒ
telekomunikacyjnych lub przekazów informacji, na ˝àdanie uprawnionych podmiotów, je˝eli po∏àczenia te
mogà zagra˝aç obronnoÊci, bezpieczeƒstwu paƒstwa
oraz bezpieczeƒstwu i porzàdkowi publicznemu, albo
do umo˝liwienia dokonania takiej blokady przez te
podmioty.

Art. 183. 1. Przedsi´biorca telekomunikacyjny uiszcza rocznà op∏at´ telekomunikacyjnà zwiàzanà z realizacjà zadaƒ w zakresie telekomunikacji przez organy
administracji, o których mowa w art. 189, w tym z:

2. Operator ruchomej publicznej sieci telefonicznej
jest obowiàzany do:

1) prowadzeniem rejestru przedsi´biorców telekomunikacyjnych;

1) uniemo˝liwienia u˝ytkowania w jego sieci skradzionych telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych;

2) wydawaniem decyzji administracyjnych, z wy∏àczeniem decyzji, za które odr´bne przepisy przewidujà pobieranie op∏at;

DZIA¸ IX
Op∏aty telekomunikacyjne
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3) badaniem, weryfikacjà i kontrolà rynków w∏aÊciwych wyrobów i us∏ug telekomunikacyjnych;
4) rozstrzyganiem sporów mi´dzy przedsi´biorcami
telekomunikacyjnymi;
5) wspó∏pracà z instytucjami wspólnotowymi i mi´dzynarodowymi w zakresie wynikajàcym z przepisów obowiàzujàcego prawa krajowego i wspólnotowego oraz zawartych umów mi´dzynarodowych, a tak˝e pozosta∏ymi zadaniami zwiàzanymi
z funkcjonowaniem URTiP i ministra w∏aÊciwego
do spraw ∏àcznoÊci, z wy∏àczeniem prowadzenia
gospodarki zasobami numeracji i cz´stotliwoÊci.
2. WysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 1, nie
mo˝e przekroczyç 0,05 % rocznych przychodów przedsi´biorcy telekomunikacyjnego, z tytu∏u prowadzenia
dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej, uzyskanych w roku
obrotowym poprzedzajàcym o 2 lata rok, za który ta
op∏ata jest nale˝na.
3. Przedsi´biorca telekomunikacyjny uiszcza op∏at´, o której mowa w ust. 1, po up∏ywie 2 lat od dnia
rozpocz´cia prowadzenia tej dzia∏alnoÊci.
4. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, uiszcza przedsi´biorca telekomunikacyjny, którego przychody z tytu∏u
prowadzenia dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej osiàgni´te w roku obrotowym poprzedzajàcym o 2 lata
rok, za który ta op∏ata jest nale˝na, przekroczy∏y kwot´ 4 milionów z∏otych.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci przekazuje Prezesowi URTiP, w terminie 3 miesi´cy od zakoƒczenia roku bud˝etowego, zestawienie kosztów zwiàzanych z wykonywaniem zadaƒ, o których mowa
w ust. 1, poniesionych w roku poprzednim.
6. Prezes URTiP publikuje corocznie w Biuletynie
URTiP, w terminie 5 miesi´cy od zakoƒczenia roku bud˝etowego, zestawienie kosztów zwiàzanych z wykonywaniem zadaƒ, o których mowa w ust. 1, poniesionych
w roku poprzednim oraz sum´ wp∏ywów z rocznej op∏aty telekomunikacyjnej pobranej w roku poprzednim.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç, sposób ustalania, terminy i sposób uiszczania
op∏aty, o której mowa w ust. 1, kierujàc si´:
1) wysokoÊcià wydatków Prezesa URTiP i ministra
w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci, zwiàzanych z wykonywaniem ich zadaƒ w zakresie telekomunikacji, o których mowa w ust. 1, przyj´tych w ustawie
bud˝etowej na rok poprzedzajàcy rok, za który
op∏ata ta jest nale˝na;

Poz. 1800

Art. 184. 1. Podmiot, który uzyska∏ prawo do wykorzystywania zasobów numeracji w przydziale numeracji, uiszcza roczne op∏aty za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji.
2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, nie mogà byç
wy˝sze ni˝:
1) za numer abonencki — 0,35 z∏otego;
2) za wyró˝nik AB sieci telekomunikacyjnej przyznany podmiotowi wykonujàcemu dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà — 180 000 z∏otych;
3) za wyró˝nik ruchomej publicznej sieci telefonicznej (PLMN) — 1 800 000 z∏otych;
4) za numer dost´pu do sieci (NDS) — 60 000 z∏otych;
5) za numer 118CDU — 60 000 z∏otych;
6) za numer dost´pu do sieci teleinformatycznej
(NDSI) — 550 z∏otych;
7) za numer strefowy abonenckich us∏ug specjalnych
za ka˝dà stref´ numeracyjnà, w której przys∏uguje
prawo do wykorzystywania numeru — 1 600 z∏; za
numery alarmowe, z którymi po∏àczenia sà bezp∏atne dla abonentów, op∏ata nie jest pobierana;
8) za krajowy numer sieci inteligentnej — 28 z∏otych;
9) za numer DNIC+PNIC w sieci transmisji danych
z komutacjà pakietów — 36 000 z∏otych;
10) za numer punktu sygnalizacyjnego — 12 000 z∏otych;
11) za numer zamkni´tej grupy u˝ytkowników (CUG)
za ka˝de osiem numerów CUG — 55 z∏otych;
12) za kod sieci ruchomej (MNC) — 1 200 z∏otych;
13) za kod sieci ATM — 1 200 z∏otych.
3. Obowiàzek uiszczania op∏at za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji ustaje nie póêniej ni˝
z up∏ywem 30 dni od daty z∏o˝enia wniosku o cofni´cie przydzia∏u tej numeracji.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç,
terminy i sposób uiszczania op∏at, o których mowa
w ust. 1, majàc na uwadze kwoty okreÊlone w ust. 2,
warunki wykorzystania zasobów numeracji, kierujàc
si´ kosztami prowadzenia gospodarki zasobami numeracji, a tak˝e potrzebà zagwarantowania optymalnego
wykorzystania zasobów numeracji.

2) wysokoÊcià przychodów przedsi´biorców telekomunikacyjnych z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci
telekomunikacyjnej w roku poprzedzajàcym o 2 lata rok, za który op∏ata ta jest nale˝na;

Art. 185. 1. Podmiot, który uzyska∏ prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià w rezerwacji cz´stotliwoÊci, uiszcza roczne op∏aty za prawo do dysponowania
cz´stotliwoÊcià.

3) potrzebà wyrównania wysokoÊci wp∏ywów z tej
op∏aty w roku poprzednim i wysokoÊci kosztów,
o których mowa w ust. 6.

2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy podmiotu Êwiadczàcego us∏ug´ innemu podmiotowi
z wykorzystaniem cz´stotliwoÊci b´dàcej w dyspozycji
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tego podmiotu na podstawie rezerwacji cz´stotliwoÊci, o której mowa w art. 114 ust. 2 pkt 2.
3. Podmiot nieposiadajàcy rezerwacji cz´stotliwoÊci, który uzyska∏ prawo do wykorzystywania cz´stotliwoÊci w pozwoleniu, uiszcza rocznà op∏at´, o której
mowa w ust. 1.
4. Podmiot, na rzecz którego dokonano rezerwacji
cz´stotliwoÊci w drodze post´powania, o którym mowa w art. 116, uiszcza jednorazowà op∏at´ za dokonanie rezerwacji cz´stotliwoÊci w kwocie zadeklarowanej
w tym post´powaniu, nie ni˝szej ni˝ 50 % op∏aty rocznej za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià ustalonej zgodnie z warunkami podanymi w rezerwacji cz´stotliwoÊci.
5. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, nie mogà byç
wy˝sze ni˝:
1) w radiokomunikacji ruchomej làdowej:
a) za prawo do dysponowania jednym kana∏em radiowym w sieci telekomunikacyjnej — 24 000 z∏otych,
b) za prawo do dysponowania jednym dupleksowym kana∏em radiowym w publicznej sieci
telefonii ruchomej o strukturze komórkowej —
3 000 000 z∏otych;
2) w radiokomunikacji sta∏ej làdowej:
a) w zakresie cz´stotliwoÊci poni˝ej 30 MHz, za
prawo do dysponowania jednym kana∏em radiowym o szerokoÊci 4 kHz — 8 000 z∏otych,
b) dla systemów typu punkt — punkt (PP):
— za prawo do dysponowania jednym kana∏em
radiowym w jednym prz´Êle linii radiowej —
400 000 z∏otych,
— za prawo do dysponowania jednym kana∏em
radiowym w liniach radiowych przewoênych,
w przypadku linii s∏u˝àcych do ∏àcznoÊci awaryjnej lub tymczasowej — 100 000 z∏otych,
i w pozosta∏ych przypadkach — 300 000 z∏otych,
c) dla systemów typu punkt — wiele punktów
(PMP) za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià na obszarze ka˝dej gminy, za ka˝dy 1 MHz
wykorzystywanego widma cz´stotliwoÊci —
250 z∏otych,

Poz. 1800

e) dla systemów wed∏ug pozwoleƒ, o których mowa w art. 227 ust. 2 oraz wed∏ug pozwoleƒ, które b´dà wydawane przez URTiP do dnia 31 grudnia 2004 r.:
— za prawo do wykorzystywania cz´stotliwoÊci
przez ka˝dà stacj´ bazowà lub przekaênikowà
w liniach radiowych typu punkt — wiele
punktów (PMP), stosowanych w stacjonarnych sieciach o strukturze komórkowej, za
ka˝dy 1 MHz wykorzystywanego widma cz´stotliwoÊci — 800 z∏otych,
— za prawo do wykorzystywania cz´stotliwoÊci
przez ka˝dà stacj´ bazowà lub przekaênikowà
pracujàcà w systemach radiowego dost´pu
abonenckiego z rozproszeniem widma (SS),
za ka˝dy 1 MHz wykorzystywanego pasma —
800 z∏otych;
3) w radiokomunikacji satelitarnej:
a) za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià
przez ka˝dà sta∏à naziemnà stacj´ satelitarnà pracujàcà w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej — 14 500 z∏otych,
b) za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià
w s∏u˝bie sta∏ej satelitarnej s∏u˝àcej do dosy∏ania sygna∏ów radiodyfuzyjnych w relacji Ziemia
— satelita, wykonywanej za pomocà jednej sta∏ej naziemnej stacji satelitarnej, za ka˝de 10 kHz
wykorzystywanego widma cz´stotliwoÊci —
130 z∏otych,
c) za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià
w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej satelitarnej,
przez jednà naziemnà stacj´ satelitarnà pracujàcà w sieci typu VSAT:
— dla stacji centralnej zarzàdzajàcej siecià stacji
koƒcowych oraz stacji koƒcowej pe∏niàcej
funkcje sterujàce siecià, za ka˝dy 1 kHz widma
wykorzystywanych cz´stotliwoÊci — 130 z∏otych,
— dla stacji koƒcowej zwyk∏ej — 130 z∏otych,
d) za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià
przez jednà sta∏à naziemnà stacj´ satelitarnà
u˝ywanà przez jednostk´ bud˝etowà wy∏àcznie
do celów szkoleniowych — 2 400 z∏otych;
4) w radiokomunikacji morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej
oraz w s∏u˝bie radiokomunikacji lotniczej:

— za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià
w ∏àczu RS¸A — 200 z∏otych,

a) za prawo do dysponowania jednym kana∏em
radiowym w radiokomunikacji lotniczej w zakresie cz´stotliwoÊci 117,975—137,000 MHz przez
jednà stacj´ lotniskowà w relacji Ziemia — statek powietrzny — 1 000 z∏otych,

— za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià
dla ka˝dej sieci w standardzie DECT lub CT2
— 1 200 z∏otych,

b) za prawo do dysponowania jednà cz´stotliwoÊcià w systemach radionawigacji i radiolokacji
— 600 z∏otych,

— za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià,
na obszarze ka˝dej gminy, dla pozosta∏ych
systemów radiowego dost´pu abonenckiego
za ka˝dy 1 MHz pasma — 200 z∏otych,

c) za prawo do dysponowania jednym kana∏em radiowym o szerokoÊci 30,3 kHz przez naziemnà
stacj´ pracujàcà w systemie telefonii publicznej
dla pasa˝erów (TFTS) — 1 200 z∏otych,

d) dla systemów radiowych dost´pu abonenckiego (SRDA):
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d) za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià
w radiokomunikacji morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej przez ka˝dà stacj´ nadbrze˝nà w relacji
brzeg — statek:

3) radiokomunikacji làdowej przeznaczonych wy∏àcznie do Êwiadczenia doraênej pomocy przy ratowaniu ˝ycia i zdrowia ludzkiego przez jednostki s∏u˝by zdrowia;

— za jeden kana∏ w paÊmie morskim ultrakrótkofalowym VHF — 1 000 z∏otych,

4) prowadzenia akcji przez jednostki organizacyjne,
których statutowym obowiàzkiem jest planowanie, prowadzenie i uczestnictwo w akcjach zapobiegania i ∏agodzenia skutków kl´sk ˝ywio∏owych
i katastrof;

— za jedno pasmo poza pasmem morskim ultrakrótkofalowym VHF — 6 000 z∏otych,
e) za prawo do dysponowania jednym kana∏em
radiowym w radiokomunikacji morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej w paÊmie ultrakrótkofalowym
VHF przez ka˝dà stacj´ przewoênà lub przenoÊnà w relacji brzeg — statek niepracujàcà na
podstawie pozwolenia statkowego — 800 z∏otych;
5) w radiofonii:
a) za prawo do dysponowania jednà cz´stotliwoÊcià
przez jednà stacj´ radiofonicznà w zakresie fal ultrakrótkich UKF FM (87,5—108 MHz) — 44 000 z∏otych,
b) za prawo do dysponowania jednà cz´stotliwoÊcià przez jednà stacj´ radiofonicznà w zakresie
fal d∏ugich (30—300 kHz) — 20 000 z∏otych,
c) za prawo do dysponowania jednà cz´stotliwoÊcià przez jednà stacj´ radiofonicznà w zakresie fal Êrednich (300—3 000 kHz) — 4 000 z∏otych,
d) za prawo do dysponowania jednà cz´stotliwoÊcià przez jednà stacj´ radiofonicznà w zakresie
fal krótkich (3—30 MHz) — 8 000 z∏otych,
e) za prawo do dysponowania jednà cz´stotliwoÊcià przez jednà stacj´ radiofonicznà pracujàcà
zgodnie ze standardem naziemnej radiofonii cyfrowej T-DAB — 2 400 z∏otych;
6) w telewizji:
a) za prawo do dysponowania jednym kana∏em telewizyjnym przez jednà stacj´ telewizyjnà analogowà — 99 000 z∏otych,
b) za prawo do dysponowania jednym kana∏em
telewizyjnym 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) radiofonicznych i telewizyjnych stacji nadawczych,
z wyjàtkiem stacji o mocy promieniowania powy˝ej
0,1 kW, zlokalizowanych na obszarach administracyjnych miast liczàcych powy˝ej 100 000 mieszkaƒców lub na obszarach do 20 km od Êrodka
obszaru administracyjnego miast liczàcych ponad
100 000 mieszkaƒców;
2) nadawczych i nadawczo-odbiorczych stacji radiokomunikacyjnych, z wyjàtkiem zlokalizowanych na
obszarach administracyjnych miast liczàcych powy˝ej 100 000 mieszkaƒców;

5) operatorów ogólnokrajowych sieci radiokomunikacji ruchomej làdowej o jednolitej strukturze
dzia∏ania na obszarze kraju;
6) przeprowadzania badaƒ, eksperymentów oraz dla
zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji.
7. Nie pobiera si´ op∏at za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià:
1) w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej morskiej w morskim paÊmie VHF:
a) w kanale 16 (156,800 MHz),
b) w kanale 70 (156,525 MHz);
2) w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej morskiej i ˝eglugi
Êródlàdowej — przez jednostki p∏ywajàce, w relacji ∏àcznoÊci statek — brzeg i statek — statek;
3) w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej lotniczej:
a) za cz´stotliwoÊci alarmowe: 121,5 MHz, 123,1 MHz,
243 MHz,
b) przez statki powietrzne, w relacji ∏àcznoÊci statek powietrzny — Ziemia i statek powietrzny —
statek powietrzny;
4) w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej amatorskiej w zakresach cz´stotliwoÊci przydzielonych w Krajowej
Tablicy Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci:
a) dla s∏u˝by amatorskiej,
b) w paÊmie obywatelskim CB — (26,960—
27,410 MHz).
8. Podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5,
7 i 8, wnoszà op∏aty za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià. Op∏ata za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià przez jednostki 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 dysponowania cz´stotliwoÊcià, wnoszonej przez Ministra
Obrony Narodowej.
9. Obowiàzek uiszczania op∏at za prawo do dysponowania cz´stotliwoÊcià ustaje nie póêniej ni˝ z up∏ywem 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku o rezygnacj´
z prawa do wykorzystywania cz´stotliwoÊci albo z prawa do dysponowania nià w rezerwacji.
10. W przypadku utraty prawa do dysponowania
cz´stotliwoÊcià wskutek cofni´cia rezerwacji cz´stotliwoÊci, uiszczone op∏aty nie podlegajà zwrotowi.

Dziennik Ustaw Nr 171

— 11943 —

11. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 1, oraz
terminy i sposób ich uiszczania, majàc na uwadze
kwoty okreÊlone w ust. 5, warunki wykorzystywania
cz´stotliwoÊci, oraz koszty prowadzenia gospodarki
cz´stotliwoÊciami, a tak˝e potrzeb´ zagwarantowania
optymalnego wykorzystania zasobów cz´stotliwoÊci.
12. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç, terminy i sposób uiszczania op∏at,
o których mowa w ust. 8, z uwzgl´dnieniem specyfiki
wykorzystywania cz´stotliwoÊci przez podmioty,
o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8.
Art. 186. Op∏aty, o których mowa w art. 183—185,
sà pobierane przez URTiP i stanowià dochód bud˝etu
paƒstwa.
Art. 187. Do op∏at, o których mowa w art. 183—185,
stosuje si´ przepisy o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji w zakresie egzekucji obowiàzków
o charakterze pieni´˝nym.
Art. 188. W razie opóênienia w uiszczaniu op∏at,
o których mowa w art. 183—185, naliczane sà odsetki
w wysokoÊci jak dla zaleg∏oÊci podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja
podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên. zm.8)).
DZIA¸ X
Administracja ∏àcznoÊci i post´powanie
kontrolne
Rozdzia∏ 1
Organy administracji ∏àcznoÊci
Art. 189. 1. Organami administracji ∏àcznoÊci sà
minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci i Prezes URTiP.
2. Organy administracji ∏àcznoÊci prowadzà polityk´ regulacyjnà, majàc na celu w szczególnoÊci:
1) wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania sieci
telekomunikacyjnych, udogodnieƒ towarzyszàcych
lub Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych, w tym:
a) zapewnienie u˝ytkownikom, tak˝e u˝ytkownikom niepe∏nosprawnym, osiàgania maksymalnych korzyÊci w zakresie cen oraz ró˝norodnoÊci i jakoÊci us∏ug,
————————
8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. 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, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228,
poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64,
poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894,
Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291,
Nr 146, poz. 1546 i Nr 162, poz. 1692.
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b) zapobieganie zniekszta∏caniu lub ograniczaniu
konkurencji (na rynku telekomunikacyjnym),
c) efektywne inwestowanie w dziedzinie infrastruktury oraz promocj´ technologii innowacyjnych,
d) wspieranie skutecznego wykorzystania oraz zarzàdzania cz´stotliwoÊciami i numeracjà;
2) wspieranie rozwoju rynku wewn´trznego, w tym:
a) usuwanie istniejàcych barier rynkowych w zakresie dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej,
b) wspieranie tworzenia i rozwoju transeuropejskich sieci oraz interoperacyjnoÊci us∏ug ogólnoeuropejskich,
c) zapewnienie równego traktowania (niedyskryminacji w traktowaniu) przedsi´biorców telekomunikacyjnych,
d) wspó∏prac´ z innymi organami regulacyjnymi
paƒstw cz∏onkowskich i Komisjà Europejskà,
w celu spójnego wdra˝ania i stosowania przepisów;
3) promocj´ interesów obywateli Unii Europejskiej,
w tym:
a) zapewnienie wszystkim obywatelom dost´pu
do us∏ugi powszechnej,
b) zapewnienie ochrony konsumenta w ich relacjach z przedsi´biorcà telekomunikacyjnym,
w szczególnoÊci ustanawiajàc proste i niedrogie procedury rozwiàzywania sporów przed organem niezale˝nym od stron wyst´pujàcych
w danym sporze,
c) przyczynianie si´ do zapewnienia wysokiego
poziomu ochrony danych osobowych,
d) udost´pnianie informacji dotyczàcych ustanawiania cen i warunków u˝ytkowania publicznie
dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych,
e) identyfikacj´ potrzeb okreÊlonych grup spo∏ecznych, w szczególnoÊci u˝ytkowników niepe∏nosprawnych,
f) zapewnienie integralnoÊci i bezpieczeƒstwa publicznej sieci telekomunikacyjnej;
4) realizacj´ polityki w zakresie promowania ró˝norodnoÊci kulturowej i j´zykowej, jak równie˝ pluralizmu mediów;
5) zagwarantowanie neutralnoÊci technologicznej
przyjmowanych norm prawnych.
Art. 190. 1. Prezes URTiP jest organem regulacyjnym w dziedzinie rynku us∏ug telekomunikacyjnych
i pocztowych.
2. Prezes URTiP jest organem wyspecjalizowanym
w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci, w zakresie aparatury, w tym
telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych i urzàdzeƒ
radiowych.
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3. Prezes URTiP jest centralnym organem administracji rzàdowej.
4. Prezesa URTiP powo∏uje Prezes Rady Ministrów
na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci.
Prezesa URTiP odwo∏uje Prezes Rady Ministrów. Kadencja Prezesa URTiP trwa pi´ç lat.
5. Na Prezesa URTiP oraz jego zast´pc´ mo˝e byç
powo∏ana osoba posiadajàca wy∏àcznie obywatelstwo
polskie, stale zamieszkujàca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajàca wykszta∏cenie wy˝sze
oraz doÊwiadczenie w zakresie dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej lub pocztowej.
6. Prezes URTiP mo˝e byç odwo∏any przed up∏ywem okresu, na który zosta∏ powo∏any, wy∏àcznie
w przypadku:
1) ra˝àcego naruszenia ustawy;
2) orzeczenia o zakazie zajmowania kierowniczych
stanowisk lub pe∏nienia funkcji zwiàzanych ze
szczególnà odpowiedzialnoÊcià w organach paƒstwa;
3) pope∏nienia przest´pstwa z winy umyÊlnej Êciganego z urz´du, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sàdu;
4) choroby trwale uniemo˝liwiajàcej wykonywanie
zadaƒ;
5) z∏o˝enia rezygnacji.
7. W przypadku odwo∏ania Prezesa URTiP przed
up∏ywem kadencji Prezes Rady Ministrów powo∏uje
jego nast´pc´ na czas do koƒca kadencji.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, na wniosek Prezesa URTiP, powo∏uje zast´pców Prezesa URTiP
do spraw telekomunikacyjnych i pocztowych. Zast´pcy Prezesa URTiP sà odwo∏ywani przez ministra w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci.
9. Prezes URTiP jest organem egzekucyjnym w zakresie administracyjnej egzekucji obowiàzków o charakterze niepieni´˝nym.
Art. 191. 1. Prezes URTiP wydaje Dziennik Urz´dowy Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
2. W dzienniku urz´dowym, o którym mowa w ust. 1,
og∏asza si´ w szczególnoÊci:
1) zarzàdzenia;
2) uchwa∏y i opinie Rady Telekomunikacji i Rady
Us∏ug Pocztowych;
3) przepisy mi´dzynarodowe;
4) og∏oszenia, obwieszczenia i komunikaty.
Art. 192. 1. Do zakresu dzia∏ania Prezesa URTiP nale˝y w szczególnoÊci:
1) wykonywanie, przewidzianych ustawà i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadaƒ z zakresu re-
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gulacji i kontroli rynków us∏ug telekomunikacyjnych, gospodarki w zakresie zasobów cz´stotliwoÊci, zasobów orbitalnych i zasobów numeracji
oraz kontroli spe∏niania wymagaƒ dotyczàcych
kompatybilnoÊci elektromagnetycznej;
2) wykonywanie zadaƒ z zakresu regulacji dzia∏alnoÊci pocztowej, okreÊlonych w ustawie z dnia
12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U.
Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 627
i Nr 96, poz. 959);
3) opracowywanie wskazanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci projektów aktów
prawnych w zakresie ∏àcznoÊci;
4) analiza i ocena funkcjonowania rynków us∏ug telekomunikacyjnych i pocztowych;
5) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczàcych funkcjonowania rynku us∏ug telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym
rynku urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, z w∏asnej
inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane
podmioty, w szczególnoÊci u˝ytkowników i przedsi´biorców telekomunikacyjnych, w tym podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie okreÊlonym niniejszà ustawà;
6) rozstrzyganie sporów mi´dzy przedsi´biorcami telekomunikacyjnymi w zakresie w∏aÊciwoÊci Prezesa URTiP;
7) rozstrzyganie w sprawach uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie telekomunikacji, okreÊlonych
w przepisach odr´bnych;
8) tworzenie warunków dla rozwoju krajowych s∏u˝b
radiokomunikacyjnych przez zapewnianie Rzeczypospolitej Polskiej niezb´dnych przydzia∏ów cz´stotliwoÊci oraz dost´pu do zasobów orbitalnych;
9) wykonywanie obowiàzków na rzecz obronnoÊci,
bezpieczeƒstwa paƒstwa i porzàdku publicznego;
10) prowadzenie rejestrów w zakresie uj´tym w ustawie;
11) koordynacja rezerwacji cz´stotliwoÊci w zakresach
cz´stotliwoÊci przeznaczonych dla podmiotów,
o których mowa w art. 4, w szczególnoÊci w zakresach cz´stotliwoÊci przez nich zwalnianych lub dla
nich nowo udost´pnianych albo wspó∏wykorzystywanych z innymi u˝ytkownikami;
12) inicjowanie oraz wspieranie badaƒ naukowych
i prac badawczo-rozwojowych w zakresie ∏àcznoÊci;
13) wspó∏praca z krajowymi i mi´dzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i pocztowymi
oraz w∏aÊciwymi organami innych paƒstw, w zakresie jego w∏aÊciwoÊci;
14) wspó∏praca z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczàcych przestrzegania praw podmiotów korzystajàcych z us∏ug pocztowych i telekomunikacyjnych,

Dziennik Ustaw Nr 171

— 11945 —

przeciwdzia∏ania praktykom ograniczajàcym konkurencj´ oraz antykonkurencyjnym koncentracjom
operatorów pocztowych, przedsi´biorców telekomunikacyjnych i ich zwiàzków;
15) wspó∏praca z Krajowà Radà Radiofonii i Telewizji
w zakresie okreÊlonym ustawà i przepisami odr´bnymi;
16) wykonywanie zadaƒ w sprawach mi´dzynarodowej i wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej
z upowa˝nienia ministra w∏aÊciwego do spraw
∏àcznoÊci;
17) wspó∏praca z Komisjà Europejskà i instytucjami
wspólnotowymi oraz organami regulacyjnymi innych paƒstw cz∏onkowskich;
18) przedstawianie Komisji Europejskiej i organom regulacyjnym innych paƒstw informacji z zakresu telekomunikacji, w tym wykonywanie obowiàzków
notyfikacyjnych, obejmujàcych przekazywanie treÊci postanowieƒ, o których mowa w art. 23 ust. 3,
oraz informacje o przedsi´biorcach telekomunikacyjnych, którzy zostali uznani za posiadajàcych znaczàcà pozycj´ rynkowà, Êwiadczàcych us∏ug´ powszechnà i realizujàcych po∏àczenia sieci telekomunikacyjnych oraz na∏o˝onych na nich obowiàzkach;
19) przeprowadzanie konsultacji Êrodowiskowych
z zainteresowanymi podmiotami, w szczególnoÊci
z operatorami, dostawcami us∏ug, u˝ytkownikami,
konsumentami oraz producentami, w sprawach
zwiàzanych z zasi´giem, dost´pnoÊcià oraz jakoÊcià us∏ug telekomunikacyjnych;
20) przedstawianie Komisji Europejskiej informacji
z zakresu poczty, w tym danych dotyczàcych operatora Êwiadczàcego powszechne us∏ugi pocztowe, informacji o sposobie udost´pniania korzystajàcym z powszechnych us∏ug pocztowych szczegó∏owych i aktualnych informacji dotyczàcych
charakteru oferowanych us∏ug, warunków dost´pu, cen i wskaêników terminowoÊci dor´czeƒ, informacji o systemie rachunku kosztów stosowanym przez operatora Êwiadczàcego powszechne
us∏ugi pocztowe, a na ˝àdanie Komisji Europejskiej — informacji o przyj´tych wskaênikach terminowoÊci dor´czeƒ dla powszechnych us∏ug pocztowych w obrocie krajowym.
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Art. 193. 1. Prezes URTiP wykonuje zadania przy
pomocy URTiP.
2. URTiP prowadzi gospodark´ finansowà na zasadach okreÊlonych dla jednostek bud˝etowych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w drodze
zarzàdzenia, nadaje statut URTiP, okreÊlajàc jego komórki organizacyjne.
Art. 194. 1. W sk∏ad URTiP wchodzà oddzia∏y okr´gowe URTiP.
2. Statut URTiP okreÊla siedziby oddzia∏ów okr´gowych URTiP, ich w∏aÊciwoÊç rzeczowà oraz miejscowà,
z uwzgl´dnieniem zasadniczego podzia∏u terytorialnego paƒstwa.
3. Oddzia∏em okr´gowym URTiP kieruje dyrektor
oddzia∏u okr´gowego URTiP.
4. Dyrektorów oddzia∏ów okr´gowych URTiP powo∏uje i odwo∏uje Prezes URTiP.
Art. 195. 1. Przy Prezesie URTiP dzia∏a Rada Telekomunikacji jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa
URTiP w sprawach dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej,
gospodarki cz´stotliwoÊciowej oraz spe∏niania wymagaƒ dotyczàcych kompatybilnoÊci elektromagnetycznej.
2. Rada Telekomunikacji wyra˝a opinie w sprawach wniesionych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw ∏àcznoÊci oraz przez Prezesa URTiP. Rada mo˝e
z w∏asnej inicjatywy przedstawiaç opinie w sprawach
nale˝àcych do zadaƒ Prezesa URTiP, z wy∏àczeniem
spraw dotyczàcych wykonywania przez Prezesa URTiP
obowiàzków na rzecz obronnoÊci i bezpieczeƒstwa
paƒstwa oraz na rzecz bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.
3. Prezes URTiP zasi´ga opinii Rady Telekomunikacji w sprawach zwiàzanych z:
1) zapewnianiem dost´pu do us∏ugi powszechnej;
2) jakoÊcià Êwiadczenia us∏ugi powszechnej;
3) okreÊlaniem zasad ∏àczenia sieci telekomunikacyjnych oraz zwiàzanej z tym wspó∏pracy operatorów.

2. Prezes URTiP sk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw ∏àcznoÊci coroczne, pisemne sprawozdanie ze
swojej dzia∏alnoÊci za rok poprzedni, w terminie do
dnia 30 kwietnia, oraz przekazuje informacje o swojej
dzia∏alnoÊci na ˝àdanie tego ministra.

4. W sk∏ad Rady Telekomunikacji wchodzi 15 cz∏onków, których powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw
∏àcznoÊci, na wniosek Prezesa URTiP. Cz∏onkowie Rady
Telekomunikacji sà odwo∏ywani przez ministra w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci.

3. Na podstawie informacji uzyskanych od przedsi´biorców telekomunikacyjnych Prezes URTiP w terminie do dnia 30 kwietnia og∏asza raport o stanie rynku telekomunikacyjnego za rok ubieg∏y, uwzgl´dniajàcy dzia∏ania na rzecz ochrony interesów u˝ytkowników telekomunikacyjnych, oraz przedstawia cele dzia∏alnoÊci regulacyjnej w danym roku. Raport publikuje
si´ w Biuletynie URTiP i zamieszcza na stronach internetowych URTiP.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci powo∏uje
w sk∏ad Rady Telekomunikacji:
1) swojego przedstawiciela oraz po jednym przedstawicielu Ministra Obrony Narodowej, ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, Przewodniczàcego KRRiT, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Prezesa
UOKiK, zg∏oszonym przez te organy;
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2) osoby wyró˝niajàce si´ wiedzà i doÊwiadczeniem
w sprawach b´dàcych przedmiotem dzia∏alnoÊci
Rady, w tym zg∏oszone przez organizacje Êrodowiskowe, placówki naukowe, jednostki badawcze, a tak˝e organizacje reprezentujàce operatorów, u˝ytkowników, podmioty udost´pniajàce
us∏ugi telekomunikacyjne, producentów lub dostawców urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz
podmioty zwiàzane z budownictwem telekomunikacyjnym.
6. Przewodniczàcego Rady Telekomunikacji powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
spoÊród cz∏onków Rady Telekomunikacji, na wniosek
Prezesa URTiP.

Poz. 1800

2) osoby wyró˝niajàce si´ wiedzà i doÊwiadczeniem
w zakresie dzia∏alnoÊci pocztowej, spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez organizacje reprezentujàce operatorów lub podmioty korzystajàce
z us∏ug pocztowych, organizacje Êrodowiskowe,
jednostki badawcze, placówki naukowe, a tak˝e inne organizacje zwiàzane z dzia∏alnoÊcià pocztowà.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci powo∏uje
i odwo∏uje Przewodniczàcego Rady. Powo∏anie nast´puje spoÊród cz∏onków Rady, na wniosek Prezesa
URTiP.
6. Kadencja Rady up∏ywa wraz z up∏ywem kadencji Prezesa URTiP.

7. Kadencja Rady Telekomunikacji up∏ywa z up∏ywem kadencji Prezesa URTiP.

7. Do Rady stosuje si´ odpowiednio art. 196
ust. 1—4.

Art. 196. 1. Organizacj´ i tryb pracy Rady Telekomunikacji okreÊla regulamin pracy uchwalony przez
Rad´.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia
za udzia∏ w pracach Rady, bioràc w szczególnoÊci pod
uwag´ zakres obowiàzków jej cz∏onków.

2. Obs∏ug´ Rady Telekomunikacji zapewnia Prezes
URTiP.
3. Za udzia∏ w pracach 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 podró˝y s∏u˝bowej.
4. Pracodawca jest obowiàzany zwalniaç pracownika od pracy do wykonywania zadaƒ cz∏onka Rady
Telekomunikacji.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia
za udzia∏ w pracach Rady Telekomunikacji, bioràc
w szczególnoÊci pod uwag´ zakres obowiàzków cz∏onków Rady.
Art. 197. 1. Przy Prezesie URTiP dzia∏a Rada Us∏ug
Pocztowych, zwana dalej „Radà”, jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa URTiP w sprawach us∏ug
pocztowych.
2. Rada wyra˝a opinie w sprawach wniesionych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci oraz
przez Prezesa URTiP. Rada mo˝e z w∏asnej inicjatywy
przedstawiaç opinie w sprawach nale˝àcych do zadaƒ
Prezesa URTiP, z wy∏àczeniem spraw dotyczàcych wykonywania przez Prezesa URTiP obowiàzków na rzecz
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz na rzecz
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.

Art. 198. 1. Prezes URTiP wydaje Biuletyn URTiP.
2. W Biuletynie URTiP zamieszcza wymagane ustawà informacje i rozstrzygni´cia, w tym:
1) zalecenia dotyczàce stosowania norm lub wymagaƒ technicznych;
2) roczne raporty o jakoÊci us∏ugi powszechnej Êwiadczonej przez przedsi´biorców wyznaczonych;
3) roczne raporty o stanie rynku telekomunikacyjnego i ochronie interesów u˝ytkowników telekomunikacji;
4) dane dotyczàce wyników kalkulacji kosztów stosowanych przez przedsi´biorców telekomunikacyjnych, na których zosta∏ na∏o˝ony taki obowiàzek;
5) sprawozdania oraz wyniki kalkulacji kosztów, wraz
z raportem okreÊlajàcym ich zgodnoÊç z okreÊlonymi zasadami przygotowanymi przez podmiot
przeprowadzajàcy badanie;
6) wykaz przedsi´biorców telekomunikacyjnych o znaczàcej pozycji rynkowej oraz decyzje, w których zosta∏y na∏o˝one na nich obowiàzki;
7) informacje dotyczàce praw i obowiàzków abonentów publicznie dost´pnych us∏ug telefonicznych,
w tym us∏ugi powszechnej;
8) informacje i og∏oszenia dotyczàce kompatybilnoÊci elektromagnetycznej i wykorzystania zasobów
cz´stotliwoÊci;

3. W sk∏ad Rady wchodzi 9 cz∏onków, których powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, na
wniosek Prezesa URTiP. Cz∏onkowie Rady sà odwo∏ywani przez ministra w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci.

9) publikacje popularyzujàce zagadnienia z zakresu
∏àcznoÊci.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci powo∏uje
w sk∏ad Rady:

Post´powanie kontrolne i pokontrolne

1) swojego przedstawiciela oraz po jednym przedstawicielu Prezesa UOKiK i operatora publicznego,
przez nich zg∏oszonym;

Art. 199. 1. Prezes URTiP jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowieƒ z zakresu telekomunikacji, gospodarki cz´stotli-

Rozdzia∏ 2
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woÊciami lub spe∏niania wymagaƒ dotyczàcych kompatybilnoÊci elektromagnetycznej.

z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 4, poz. 25, z póên. zm.9)).

2. Prezes URTiP jest uprawniony do kontroli znajdujàcej si´ w obrocie aparatury, w tym telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych i urzàdzeƒ radiowych.

5. Prezes URTiP mo˝e prowadziç kontrol´ we wspó∏pracy z innymi paƒstwowymi organami kontrolnymi.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór legitymacji s∏u˝bowej
pracownika URTiP, kierujàc si´ koniecznoÊcià okreÊlenia zakresu danych zamieszczonych w legitymacji
oraz okresu jej wa˝noÊci.
Art. 200. 1. Pracownikom URTiP przys∏uguje, po
okazaniu legitymacji s∏u˝bowej i pisemnego upowa˝nienia, 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) prowadzenia ogl´dzin kontrolowanych sieci telekomunikacyjnych i aparatury;
4) zabezpieczenia przed dalszym u˝ywaniem lub
przyj´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. 204, w celu przeprowadzenia badaƒ
prowadzàcych do ustalenia przyczyn zak∏óceƒ;
6) nieodp∏atnego pobierania próbek wprowadzonej
do obrotu aparatury, w tym telekomunikacyjnych
urzàdzeƒ koƒcowych i urzàdzeƒ radiowych, w celu
przeprowadzenia badaƒ w zakresie spe∏niania
przez t´ aparatur´ zasadniczych wymagaƒ;
7) wykonywania czynnoÊci kontrolno-pomiarowych,
badaƒ sieci telekomunikacyjnych, urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz innej aparatury, a tak˝e kontroli jakoÊci Êwiadczonych us∏ug telekomunikacyjnych.
2. Kierownicy kontrolowanych jednostek sà obowiàzani udzielaç pracownikom URTiP, o których mowa
w ust. 1, wszelkich potrzebnych informacji oraz zapewniç im:
1) warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli;
2) dost´p do materia∏ów, dokumentów, danych urzàdzeƒ, aparatury i sieci, o których mowa w ust. 1;
3) wst´p do obiektów, nieruchomoÊci i pomieszczeƒ,
o których mowa w ust. 1;
4) nieodp∏atne udost´pnienie podlegajàcych kontroli
sieci telekomunikacyjnych, urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz innej aparatury, w celu przeprowadzenia badaƒ.
3. Do kontrolowanych osób fizycznych stosuje si´
odpowiednio przepisy ust. 2 pkt 1 i 2.
4. Do pobierania i badania próbek aparatury w zakresie spe∏niania przez nià zasadniczych wymagaƒ
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 27—31 ustawy

6. CzynnoÊci kontrolne mogà byç przeprowadzone
w sposób zdalny. Wyniki pomiarów wykonanych zdalnie powinny zawieraç dane umo˝liwiajàce identyfikacj´ urzàdzeƒ kontrolnych. Do kontroli wykonanej zdalnie przepisu ust. 8 nie stosuje si´.
7. Z kontroli sporzàdza si´ protokó∏ podpisany
przez pracownika przeprowadzajàcego kontrol´.
8. Protokó∏, o którym mowa w ust. 7, podpisuje tak˝e kierownik kontrolowanej jednostki lub osoba przez
niego upowa˝niona albo kontrolowana osoba fizyczna.
9. Do czynnoÊci kontrolnych oraz badaƒ, o których
mowa w ust. 1—5, stosuje si´ przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz o tajemnicy telekomunikacyjnej.
Art. 201. 1. Je˝eli w wyniku kontroli, o której mowa w art. 199, stwierdzono, ˝e przedsi´biorca telekomunikacyjny lub podmiot posiadajàcy rezerwacje cz´stotliwoÊci lub przydzia∏ numeracji, zwany dalej „podmiotem kontrolowanym”, nie wype∏nia odnoszàcych
si´ do niego obowiàzków wynikajàcych z ustawy lub
decyzji wydanej przez Prezesa URTiP, Prezes URTiP
wydaje zalecenia pokontrolne, w których wzywa podmiot kontrolowany do usuni´cia nieprawid∏owoÊci
lub udzielenia wyjaÊnieƒ. Usuni´cie nieprawid∏owoÊci
lub udzielenie wyjaÊnieƒ powinno nastàpiç w terminie
30 dni od dnia dor´czenia zaleceƒ pokontrolnych
przedsi´biorcy telekomunikacyjnemu.
2. W zaleceniach pokontrolnych, o których mowa
w ust. 1, Prezes URTiP mo˝e okreÊliç inny termin
udzielenia wyjaÊnieƒ lub usuni´cia nieprawid∏owoÊci.
Termin okreÊlony w wezwaniu mo˝e byç krótszy ni˝
30 dni jedynie w przypadku, gdy podmiot kontrolowany, do którego odnosi si´ wezwanie, wyrazi∏ na to zgod´ lub naruszenia wskazane w zaleceniach pokontrolnych powtarza∏y si´ w przesz∏oÊci.
3. Je˝eli po up∏ywie 30 dni od dnia dor´czenia zaleceƒ pokontrolnych lub po up∏ywie terminu, o którym
mowa w ust. 2, podmiot kontrolowany nie usunie
wskazanych nieprawid∏owoÊci lub udzielone wyjaÊnienia oka˝à si´ niewystarczajàce, Prezes URTiP wydaje decyzj´, w której nakazuje usuni´cie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci oraz mo˝e:
1) wskazaç Êrodki, jakie powinien zastosowaç podmiot kontrolowany, w celu usuni´cia nieprawid∏owoÊci;
2) okreÊliç termin, w którym ma nastàpiç usuni´cie
nieprawid∏owoÊci;
3) na∏o˝yç kar´, o której mowa w art. 209.
————————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 135, poz. 1144
i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229,
poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 293.
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4. Je˝eli nieprawid∏owoÊci, o których mowa w ust. 1,
wyst´powa∏y w przesz∏oÊci i majà powa˝ny charakter,
a podmiot kontrolowany nie zastosowa∏ si´ do decyzji, o której mowa w ust. 3, Prezes URTiP mo˝e, w drodze decyzji, zakazaç podmiotowi kontrolowanemu wykonywania dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej, zmieniç
lub cofnàç rezerwacj´ cz´stotliwoÊci, zasobów orbitalnych lub przydzia∏ numeracji. Je˝eli decyzja odnosi si´
do dzia∏alnoÊci polegajàcej na dokonywaniu transmisji radiowych, telewizyjnych, dostarczaniu systemów
dost´pu warunkowego lub elektronicznych przewodników po programach, Prezes URTiP wydaje jà w porozumieniu z Przewodniczàcym KRRiT.
5. Prezes URTiP mo˝e wydaç decyzj´, o której mowa w ust. 4, je˝eli dzia∏alnoÊç telekomunikacyjna mog∏aby zagroziç obronnoÊci, bezpieczeƒstwu paƒstwa
lub bezpieczeƒstwu i porzàdkowi publicznemu.
6. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 5,
Prezes URTiP zasi´ga opinii Ministra Obrony Narodowej, ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,
Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego lub Szefa Agencji Wywiadu, w zakresie ich w∏aÊciwoÊci. Je˝eli uzasadnienie do opinii tych organów zawiera informacje stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà, zamiast uzasadnienia dor´cza si´ zawiadomienie, ˝e uzasadnienie
zosta∏o sporzàdzone.
7. Organy, o których mowa w ust. 6, sà obowiàzane w terminie 30 dni zajàç stanowisko w zakresie niezb´dnym do ustalenia, ˝e dzia∏alnoÊç podmiotu kontrolowanego mo˝e prowadziç do zagro˝enia obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa lub bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.
8. Je˝eli organy, o których mowa w ust. 6, nie zajmà stanowiska w terminie 30 dni, uznaje si´, ˝e wymóg uzyskania stanowiska zosta∏ spe∏niony.
9. Decyzjom, o których mowa w ust. 4 i 5, nadaje
si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci. Decyzje te
stanowià podstaw´ do wykreÊlenia podmiotu kontrolowanego z rejestru.
Art. 202. 1. Je˝eli w wyniku kontroli, o której mowa w art. 199, Prezes URTiP stwierdzi, ˝e podmiot kontrolowany narusza na∏o˝one na niego obowiàzki w ten
sposób, ˝e powoduje to:
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jàcej podmiotowi kontrolowanemu podj´cie dzia∏aƒ
zmierzajàcych do usuni´cia zagro˝enia. Decyzji nadaje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
3. Podmiot kontrolowany, do którego odnoszà
si´ dzia∏ania, o których mowa w ust. 1, mo˝e w ka˝dym czasie przedstawiaç Prezesowi URTiP swoje stanowisko oraz propozycje dzia∏aƒ zmierzajàcych do
usuni´cia naruszeƒ wynikajàcych z niewykonania
na∏o˝onych na niego obowiàzków, o których mowa
w ust. 1. Podejmujàc dzia∏ania zmierzajàce do usuni´cia zagro˝enia, Prezes URTiP uwzgl´dnia stanowisko i propozycje zg∏oszone przez podmiot kontrolowany.
4. Dzia∏ania, o których mowa w ust. 1, Prezes
URTiP mo˝e tak˝e podejmowaç na wniosek organów
w∏aÊciwych w sprawach obronnoÊci, bezpieczeƒstwa
paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.
Je˝eli uzasadnienia do wniosku tych organów zawierajà informacje stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà, zamiast uzasadnieƒ dor´cza si´ informacj´, ˝e uzasadnienia takie zosta∏y sporzàdzone.
5. Niezale˝nie od podj´cia dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 1, Prezes URTiP wszczyna procedur´, o której mowa w art. 201.
Art. 203. 1. W przypadku stwierdzenia u˝ywania
urzàdzenia radiowego bez wymaganego pozwolenia
lub obs∏ugiwania tego urzàdzenia przez osob´ nieuprawnionà, Prezes URTiP wydaje u˝ytkownikowi
urzàdzenia decyzj´ nakazujàcà wstrzymanie u˝ywania
lub zaprzestanie obs∏ugiwania urzàdzenia radiowego
przez osob´ nieuprawnionà. Decyzji nadaje si´ rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, mo˝e zawieraç
postanowienie o zabezpieczeniu urzàdzenia radiowego przed dalszym u˝ywaniem lub obs∏ugà albo o przej´ciu urzàdzenia do depozytu.
3. Prezes URTiP uchyla postanowienie o zabezpieczeniu urzàdzenia radiowego wydane w zwiàzku z:
1) brakiem pozwolenia — z dniem wydania u˝ytkownikowi pozwolenia, chyba ˝e sàd orzek∏ przepadek
urzàdzenia;

1) bezpoÊrednie i powa˝ne zagro˝enie dla obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa lub bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego,

2) jego obs∏ugà przez osob´ nieuprawnionà — niezw∏ocznie po udokumentowaniu, ˝e osoba obs∏ugujàca urzàdzenie radiowe posiada wymagane
Êwiadectwo operatora urzàdzeƒ radiowych.

2) zagro˝enie wywo∏ania powa˝nej szkody w majàtku
u˝ytkowników lub innych przedsi´biorców telekomunikacyjnych,

4. Urzàdzenie radiowe przyj´te do depozytu z powodu:

3) zagro˝enie wywo∏ania powa˝nych utrudnieƒ
w funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnych lub
us∏ug telekomunikacyjnych

1) braku pozwolenia — jest zwracane u˝ytkownikowi
po wydaniu mu pozwolenia, chyba ˝e sàd orzek∏
przepadek urzàdzenia;

— Prezes URTiP podejmuje dzia∏ania zmierzajàce do
usuni´cia zagro˝eƒ.

2) obs∏ugi przez osob´ nieuprawnionà — jest zwracane u˝ytkownikowi niezw∏ocznie po udokumentowaniu, ˝e osoba obs∏ugujàca urzàdzenie radiowe
posiada wymagane Êwiadectwo operatora urzàdzeƒ radiowych.

2. Dzia∏ania, o których mowa w ust. 1, mogà
w szczególnoÊci obejmowaç wydanie decyzji nakazu-
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Art. 204. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e aparatura wytwarzajàca pole elektromagnetyczne powoduje
zak∏ócenie pracy innej aparatury, spe∏niajàcej zasadnicze wymagania dotyczàce kompatybilnoÊci elektromagnetycznej, Prezes URTiP mo˝e wydaç decyzj´ i nakazaç:
1) czasowe wstrzymanie u˝ywania aparatury wywo∏ujàcej zak∏ócenia;
2) zmian´ sposobu u˝ywania aparatury;
3) zastosowanie Êrodków technicznych prowadzàcych do eliminacji zak∏ócenia, na koszt podmiotu,
któremu wydano decyzj´;
4) postanowiç o czasowym zaj´ciu aparatury, w celu
przeprowadzenia badaƒ niezb´dnych do ustalenia
przyczyn zak∏óceƒ.
Decyzji nadaje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
2. Prezes URTiP mo˝e uzale˝niç wydanie zaj´tej
aparatury od zgody jej u˝ytkownika na usuni´cie, na
koszt u˝ytkownika, przyczyn powodujàcych niezgodnoÊç aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczàcymi kompatybilnoÊci elektromagnetycznej, w szczególnoÊci przyczyn zak∏óceƒ.
Art. 205. 1. Przepisów art. 200—204 nie stosuje si´
do podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1—6 i 8,
wykonujàcych we w∏asnym zakresie zadania okreÊlone w przepisach odr´bnych.
2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposoby post´powania w przypadku stwierdzenia, ˝e aparatura wytwarzajàca pole elektromagnetyczne, u˝ywana przez podmioty, o których mowa
w art. 4 pkt 1—6 i 8, powoduje zak∏ócenie pracy innej
aparatury, spe∏niajàcej zasadnicze wymagania dotyczàce kompatybilnoÊci elektromagnetycznej, uwzgl´dniajàc charakter zadaƒ realizowanych przez te podmioty oraz s∏uszny interes u˝ytkownika aparatury, której
praca jest zak∏ócana.
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spornych przys∏uguje odwo∏anie do Sàdu Okr´gowego w Warszawie — sàdu ochrony konkurencji i konsumentów.
3. Post´powanie w sprawach odwo∏aƒ, o których
mowa w ust. 2, toczy si´ wed∏ug przepisów Kodeksu
post´powania cywilnego o post´powaniu w sprawach
gospodarczych.
Art. 207. 1. W post´powaniach prowadzonych na
podstawie ustawy Prezes URTiP, w drodze postanowienia, mo˝e ograniczyç pozosta∏ym stronom prawo
wglàdu do materia∏u dowodowego, je˝eli udost´pnienie tego materia∏u grozi ujawnieniem tajemnicy przedsi´biorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych.
2. Strona wnioskujàca o takie ograniczenie jest
obowiàzana przed∏o˝yç wersj´ dokumentu niezawierajàcà informacji obj´tych ograniczeniem, która zostanie udost´pniona stronom.
DZIA¸ XI
Przepisy karne i kary pieni´˝ne
Art. 208. 1. Kto bez wymaganego pozwolenia u˝ywa urzàdzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
2. Sàd mo˝e orzec przepadek urzàdzeƒ przeznaczonych lub s∏u˝àcych do pope∏nienia czynu okreÊlonego
w ust. 1, chocia˝by nie stanowi∏y one w∏asnoÊci
sprawcy.
3. Sàd orzeka przepadek urzàdzeƒ przeznaczonych
lub s∏u˝àcych do pope∏nienia czynu okreÊlonego
w ust. 1, chocia˝by nie stanowi∏y one w∏asnoÊci
sprawcy, je˝eli ich u˝ywanie zagra˝a ˝yciu lub zdrowiu
cz∏owieka. Przepis art. 195 Kodeksu karnego wykonawczego stosuje si´ niezale˝nie od wartoÊci przedmiotów, których przepadek orzeczono.
Art. 209. 1. Kto:

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposoby realizacji przepisów
art. 200—204 wobec jednostek organizacyjnych S∏u˝by Wi´ziennej, uwzgl´dniajàc charakter zadaƒ realizowanych przez te jednostki oraz s∏uszny interes u˝ytkowników aparatury, której praca jest zak∏ócana.

1) nie wype∏nia obowiàzku udzielania informacji lub
dostarczania dokumentów przewidzianych ustawà,

Rozdzia∏ 3

4) narusza obowiàzki informacyjne w stosunku do
u˝ytkowników koƒcowych,

Post´powanie przed Prezesem URTiP
Art. 206. 1. Post´powanie przed Prezesem URTiP
toczy si´ na podstawie Kodeksu post´powania administracyjnego ze zmianami wynikajàcymi z niniejszej
ustawy.
2. Od decyzji w sprawach o ustalenie znaczàcej pozycji rynkowej, na∏o˝enie obowiàzków regulacyjnych,
na∏o˝enia kar oraz od decyzji wydanych w sprawach

2) wykonuje dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà w zakresie nieobj´tym wnioskiem o wpis do rejestru,
3) udziela informacji okreÊlonej w pkt 1 w sposób
nieprawdziwy lub niepe∏ny,

5) nie wype∏nia obowiàzków lub wymagaƒ dotyczàcych ofert okreÊlajàcych ramowe warunki umów
o dost´pie,
6) nie wype∏nia warunków zapewnienia dost´pu telekomunikacyjnego oraz rozliczeƒ z tego tytu∏u,
okreÊlonych w decyzji lub w umowie,
7) nie wykonuje obowiàzku Êwiadczenia us∏ugi powszechnej,
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8) nie zachowuje okreÊlonych przez Prezesa URTiP
wartoÊci wskaêników dost´pnoÊci i jakoÊci Êwiadczenia us∏ugi powszechnej,
9) wykorzystuje cz´stotliwoÊci, numeracj´ lub zasoby
orbitalne, nie posiadajàc do tego uprawnieƒ lub
niezgodnie z tymi uprawnieniami,
10) nie wype∏nia lub nienale˝ycie wype∏nia obowiàzki
lub zadania na rzecz obronnoÊci i bezpieczeƒstwa
paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego, w zakresie i na warunkach okreÊlonych
w ustawie lub decyzjach wydanych na jej podstawie,
11) wprowadza do obrotu urzàdzenie radiowe bez wymaganego oznakowania znakiem ostrzegawczym,
12) nie wype∏nia obowiàzków lub wymagaƒ dotyczàcych zapewnienia dost´pu telekomunikacyjnego,
o których mowa w art. 32,
13) nie wype∏nia obowiàzków regulacyjnych na∏o˝onych na rynkach detalicznych, o których mowa
w art. 46—48,
14) nie wype∏nia wymagaƒ dotyczàcych ustalania cen,
o których mowa w art. 61 ust. 2,
15) uniemo˝liwia abonentom korzystanie z uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru, o którym
mowa w art. 69,
16) uniemo˝liwia abonentom korzystanie z uprawnieƒ
do przeniesienia przydzielonego numeru, o których mowa w art. 70 i art. 71,
17) uniemo˝liwia abonentom korzystanie z uprawnienia do wyboru dostawcy us∏ug, o którym mowa
w art. 72,
18) nie wykonuje obowiàzku zapewnienia bezp∏atnych
po∏àczeƒ z numerami alarmowymi, o którym mowa w art. 77,
19) wykorzystuje numeracj´ niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 126,
20) nie wykonuje obowiàzków zwiàzanych z udost´pnianiem lub prowadzeniem oddzielnej rachunkowoÊci, o których mowa w art. 133,
21) nie realizuje obowiàzku zapewnienia dost´pu do
interfejsu programu aplikacyjnego lub elektronicznego przewodnika po programach, o którym mowa w art. 136,
22) nie wype∏nia obowiàzków lub nie stosuje warunków udost´pnienia infrastruktury telekomunikacyjnej okreÊlonych w decyzji lub umowie, o których mowa w art. 139,
23) wprowadza do obrotu urzàdzenia telekomunikacyjne bez przekazania Prezesowi URTiP informacji
w terminie i zakresie, o którym mowa w art. 155
ust. 2,
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24) narusza obowiàzek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, o którym mowa w art. 159,
25) nie wype∏nia obowiàzków uzyskania zgody abonenta lub u˝ytkownika koƒcowego, o których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172—174,
26) przetwarza dane obj´te tajemnicà telekomunikacyjnà, dane abonentów lub dane u˝ytkowników
koƒcowych w zakresie niezgodnym z art. 165,
27) niezgodnie z przepisami art. 173 przechowuje informacje w urzàdzeniach koƒcowych abonenta
lub u˝ytkownika koƒcowego lub korzysta z informacji zgromadzonych w tych urzàdzeniach
— podlega karze pieni´˝nej.
2. Niezale˝nie od kary pieni´˝nej, o której mowa
w ust. 1, Prezes URTiP mo˝e, w przypadkach okreÊlonych w ust. 1 pkt 1—8, 12—17, 19—22 i 24—27, na∏o˝yç na kierujàcego przedsi´biorstwem telekomunikacyjnym kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do 300 % jego
miesi´cznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
3. Kary pieni´˝ne podlegajà egzekucji w trybie
przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiàzków o charakterze
pieni´˝nym.
Art. 210. 1. Kar´ pieni´˝nà, o której mowa w art. 209
ust. 1, nak∏ada Prezes URTiP, w drodze decyzji, w wysokoÊci do 3 % przychodu ukaranego podmiotu, osiàgni´tego w poprzednim roku kalendarzowym. Decyzji
o na∏o˝eniu kary pieni´˝nej nie nadaje si´ rygoru natychmiastowej wykonalnoÊci.
2. Ustalajàc wysokoÊç kary pieni´˝nej, Prezes
URTiP uwzgl´dnia zakres naruszenia, dotychczasowà
dzia∏alnoÊç podmiotu oraz jego mo˝liwoÊci finansowe.
3. Podmiot jest obowiàzany do dostarczenia Prezesowi URTiP, na ka˝de jego ˝àdanie, w terminie 30 dni
od dnia otrzymania ˝àdania, danych niezb´dnych do
okreÊlenia podstawy wymiaru kary pieni´˝nej.
W przypadku niedostarczenia danych, lub gdy dostarczone dane uniemo˝liwiajà ustalenie podstawy wymiaru kary, Prezes URTiP mo˝e ustaliç podstaw´ wymiaru kary pieni´˝nej w sposób szacunkowy, nie
mniejszà jednak ni˝:
1) wysokoÊç wynagrodzenia, o której mowa w art. 196
ust. 5 — w przypadku kary, o której mowa w art. 209
ust. 2;
2) kwota 500 tysi´cy z∏otych — w pozosta∏ych przypadkach.
4. W przypadku gdy okres dzia∏ania podmiotu jest
krótszy ni˝ rok kalendarzowy, za podstaw´ wymiaru
kary przyjmuje si´ kwot´ 500 tysi´cy z∏otych.
5. Kara stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.
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DZIA¸ XII
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Rozdzia∏ 1
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 211. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z póên. zm.10))
w art. 63 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto bez z∏o˝enia pisemnego wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przedsi´biorców
telekomunikacyjnych wykonuje dzia∏alnoÊç
telekomunikacyjnà,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoÊci lub grzywny.” ;
b) uchyla si´ § 2;
c) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Kto wprowadza do obrotu urzàdzenia radiowe i telekomunikacyjne urzàdzenia koƒcowe
podlegajàce obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci
z zasadniczymi wymaganiami, nieposiadajàce wymaganego znaku zgodnoÊci,
podlega karze grzywny.” ;
d) uchyla si´ § 4.
Art. 212. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên. zm.11)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 19 w ust. 12 wyrazy „Operatorzy prowadzàcy dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà w sieciach pu————————
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
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, z 2000 r. Nr 22, poz. 271,
Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r.
Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371,
Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 19,
poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2004 r.
Nr 11, poz. 95, Nr 62, poz. 576 i Nr 69, poz. 626 i Nr 93,
poz. 891.
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. 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, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.
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blicznych” zast´puje si´ wyrazami „Podmioty wykonujàce dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà”;
2) w art. 20c:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dane identyfikujàce abonenta, zakoƒczenia
sieci lub urzàdzenia telekomunikacyjnego,
mi´dzy którymi wykonano po∏àczenie, oraz
dane dotyczàce uzyskania lub próby uzyskania po∏àczenia mi´dzy okreÊlonymi urzàdzeniami telekomunikacyjnymi lub zakoƒczeniami sieci, a tak˝e okolicznoÊci i rodzaj wykonywanego po∏àczenia, mogà byç ujawnione Policji oraz przetwarzane przez Policj´
— wy∏àcznie w celu zapobiegania lub wykrywania przest´pstw.”,
b) w ust. 3 wyrazy „operator sieci telekomunikacyjnej” zast´puje si´ wyrazami „podmiot wykonujàcy dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà”,
c) w ust. 4 wyrazy „Operatorzy sieci telekomunikacyjnych” zast´puje si´ wyrazami „Podmioty
wykonujàce dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà”,
d) w ust. 8 wyrazy „operatora sieci telekomunikacyjnej” zast´puje si´ wyrazami „podmiotu wykonujàcego dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà”.
Art. 213. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399,
z póên. zm.12)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 9e w ust. 13 wyrazy „Przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà w sieciach
publicznych” zast´puje si´ wyrazami „Podmioty
wykonujàce dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà”;
2) w art. 10b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dane identyfikujàce abonenta, zakoƒczenia
sieci lub urzàdzenia telekomunikacyjnego,
mi´dzy którymi wykonano po∏àczenie, oraz
dane dotyczàce uzyskania lub próby uzyskania po∏àczenia mi´dzy okreÊlonymi urzàdzeniami telekomunikacyjnymi lub zakoƒczeniami sieci, a tak˝e okolicznoÊci i rodzaje
wykonanego po∏àczenia, mogà byç ujawnione Stra˝y Granicznej oraz przetwarzane
przez Stra˝ Granicznà wy∏àcznie w celu zapobiegania lub wykrywania przest´pstw.”,
b) w ust. 3 wyrazy „Przedsi´biorcy prowadzàcy
dzia∏alnoÊç w dziedzinie telekomunikacji w sieciach publicznych” zast´puje si´ wyrazami
„Podmioty wykonujàce dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà”.
Art. 214. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, Nr 64,
————————
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.
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poz. 594 i Nr 91, poz. 868) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 36b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wywiad skarbowy mo˝e uzyskiwaç oraz
przetwarzaç dane identyfikujàce abonenta,
zakoƒczenia sieci lub urzàdzenia telekomunikacyjnego, mi´dzy którymi wykonano po∏àczenie, oraz dane dotyczàce uzyskania lub
próby uzyskania po∏àczenia mi´dzy okreÊlonymi urzàdzeniami telekomunikacyjnymi
lub zakoƒczeniami sieci, a tak˝e okolicznoÊci
i rodzaje wykonanego po∏àczenia.”,
b) w ust. 3 wyrazy „Operatorzy sieci telekomunikacyjnych” zast´puje si´ wyrazami „Podmioty
wykonujàce dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà”;
2) w art. 36c w ust. 10 wyrazy „Operatorzy sieci telekomunikacyjnych w sieciach publicznych” zast´puje si´ wyrazami „Podmioty wykonujàce dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà”.
Art. 215. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.13)) w art. 15 po ust. 1o dodaje si´ ust. 1p w brzmieniu:
„1p. U przedsi´biorców telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodów sà koszty ustalone
zgodnie z ust. 1, a tak˝e:
1) kwota dop∏aty, o której mowa w art. 95 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800),
2) kwota rocznej op∏aty telekomunikacyjnej,
o której mowa w art. 183 ustawy wymienionej w pkt 1.”.
Art. 216. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114,
z póên. zm.14)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 26:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przewodniczàcy Krajowej Rady w porozumieniu z Prezesem Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty dokonuje, w drodze decyzji, rezerwacji cz´stotliwoÊci niezb´dnych do
————————
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874,
Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957,
Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6,
poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894,
Nr 116, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291
i Nr 146, poz. 1546.
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56,
poz. 517, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 91,
poz. 874.
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wykonywania 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. 114 i art. 115 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800).”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Do rezerwacji cz´stotliwoÊci przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów w sposób cyfrowy, drogà rozsiewczà naziemnà lub rozsiewczà satelitarnà, stosuje si´ art. 115 ust. 3 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.”;
2) w art. 37 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Je˝eli do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych jest wymagana rezerwacja cz´stotliwoÊci, dokonuje si´
jej wraz z koncesjà. Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji cz´stotliwoÊci stosuje si´ przepisy art. 114 i 115
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.”.
Art. 217. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z póên. zm.15))
w art. 30:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dane identyfikujàce abonenta, zakoƒczenia
sieci lub urzàdzenia telekomunikacyjnego,
mi´dzy którymi wykonano po∏àczenie, oraz dane dotyczàce uzyskania lub próby uzyskania
po∏àczenia mi´dzy okreÊlonymi urzàdzeniami
telekomunikacyjnymi lub zakoƒczeniami sieci,
a tak˝e okolicznoÊci i rodzaje wykonanego po∏àczenia, mogà byç ujawnione ˚andarmerii
Wojskowej oraz przetwarzane przez ˚andarmeri´ Wojskowà wy∏àcznie w celu zapobiegania lub wykrywania przest´pstw.”;
b) w ust. 3 wyrazy „Przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç w dziedzinie telekomunikacji w sieciach
publicznych” zast´puje si´ wyrazami „Podmioty
wykonujàce dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà”.
Art. 218. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.16)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
————————
15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139,
poz. 1326 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.
16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1159.
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1) w art. 27 w ust. 12 wyrazy „Operatorzy prowadzàcy dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà w sieciach publicznych” zast´puje si´ wyrazami „Podmioty wykonujàce dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà”;
2) w art. 28:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) identyfikacyjnych abonenta, zakoƒczenia
sieci lub urzàdzenia telekomunikacyjnego
oraz dotyczàcych faktu, okolicznoÊci i rodzaju po∏àczenia lub próby uzyskania po∏àczenia mi´dzy okreÊlonymi urzàdzeniami telekomunikacyjnymi lub zakoƒczeniami sieci,”,
b) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „zakoƒczeƒ sieci”
dodaje si´ wyrazy „lub urzàdzeƒ telekomunikacyjnych”,
c) w ust. 2 wyrazy „operatora sieci telekomunikacyjnej” zast´puje si´ wyrazami „podmiot wykonujàcy dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà”,
d) w ust. 3 wyrazy „operator sieci telekomunikacyjnej” zast´puje si´ wyrazami „podmiot wykonujàcy dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà”,
e) w ust. 4 wyrazy „Operatorzy sieci telekomunikacyjnych” zast´puje si´ wyrazami „Podmioty
wykonujàce dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà”.
Art. 219. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139,
poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19,
poz. 177) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 26 w ust. 5 wyrazy „Operatorzy Êwiadczàcy
us∏ugi telekomunikacyjne w sieciach publicznych”
zast´puje si´ wyrazami „Podmioty wykonujàce
dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà”;
2) w art. 27:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) identyfikacyjnych abonenta, zakoƒczenia
sieci lub urzàdzenia telekomunikacyjnego
oraz dotyczàcych faktu, okolicznoÊci i rodzaju po∏àczenia lub próby uzyskania po∏àczenia mi´dzy okreÊlonymi urzàdzeniami telekomunikacyjnymi lub zakoƒczeniami sieci;”,
b) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „zakoƒczeƒ sieci”
dodaje si´ wyrazy „lub urzàdzeƒ telekomunikacyjnych”,
c) w ust. 2 wyrazy „operatora sieci telekomunikacyjnej” zast´puje si´ wyrazami „podmiot wykonujàcy dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà”,
d) w ust. 3 wyrazy „Operator sieci telekomunikacyjnej” zast´puje si´ wyrazami „Podmiot wykonujàcy dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà”,
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Nr 69, poz. 627 i Nr 96, poz. 959) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prawo dochodzenia w post´powaniu sàdowym,
w post´powaniu, o którym mowa w art. 62a,
lub w post´powaniu przed sta∏ym konsumenckim sàdem polubownym roszczeƒ okreÊlonych
w ustawie, wynikajàcych ze stosunków z operatorem Êwiadczàcym powszechne us∏ugi
pocztowe w zakresie Êwiadczenia powszechnych us∏ug pocztowych, przys∏uguje nadawcy
albo adresatowi po wyczerpaniu drogi post´powania reklamacyjnego.”;
2) po art. 62 dodaje si´ art. 62a i art. 62b w brzmieniu:
„Art. 62a. 1. Spór cywilnoprawny mi´dzy konsumentem a operatorem Êwiadczàcym
us∏ugi pocztowe mo˝e byç zakoƒczony polubownie w drodze post´powania mediacyjnego.
2. Post´powanie mediacyjne prowadzi
Prezes URTiP na wniosek konsumenta lub z urz´du, je˝eli wymaga tego
ochrona interesu konsumenta.
3. W toku post´powania mediacyjnego
Prezes URTiP zapoznaje operatora,
o którym mowa w ust. 1, z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa majàce
zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakoƒczenia sporu.
4. Prezes URTiP mo˝e wyznaczyç stronom termin polubownego zakoƒczenia sprawy.
5. Prezes URTiP odst´puje od post´powania mediacyjnego, je˝eli w wyznaczonym terminie sprawa nie zosta∏a
polubownie zakoƒczona oraz w razie
oÊwiadczenia co najmniej jednej ze
stron, ˝e nie wyra˝a ona zgody na polubowne zakoƒczenie sprawy.
Art. 62b. Sta∏e polubowne sàdy konsumenckie
przy Prezesie URTiP dzia∏ajà na zasadach okreÊlonych w art. 110 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800).”.
Rozdzia∏ 2
Przepisy przejÊciowe

e) w ust. 4 wyrazy „Operator sieci telekomunikacyjnej” zast´puje si´ wyrazami „Podmiot wykonujàcy dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà”.

Art. 221. 1. Przedsi´biorca telekomunikacyjny, który przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy by∏ operatorem o znaczàcej pozycji rynkowej lub w stosunku do
którego wydano decyzj´ ustalajàcà znaczàcà pozycj´
rynkowà, po uprawomocnieniu si´ tej decyzji, w zakresie:

Art. 220. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. —
Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r.

1) Êwiadczenia us∏ug telefonicznych Êwiadczonych
w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicz-
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nych — jest obowiàzany do wykonywania obowiàzków, o których mowa w:

b) art. 34 ust. 2 pkt 5 — w zakresie dost´pu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej,

a) art. 33 — w zakresie po∏àczenia sieci,

c) art. 34 ust. 2 pkt 10 — w zakresie spe∏niania
wszystkich uzasadnionych ˝àdaƒ zwiàzanych
z dost´pem do jego sieci, w∏àcznie z ˝àdaniem
zapewnienia dost´pu do swojej sieci w ka˝dym
technicznie uzasadnionym jej punkcie nieb´dàcym zakoƒczeniem sieci, jeÊli sieç przy∏àczana
zosta∏a wybudowana zgodnie z przepisami prawa, przy czym op∏aty z tego tytu∏u powinny byç
ustalane na podstawie przejrzystych i obiektywnych kryteriów zapewniajàcych równe traktowanie u˝ytkowników,

b) art. 34 ust. 2 pkt 2 — w zakresie dost´pu do lokalnej p´tli abonenckiej lub podp´tli abonenckiej, w warunkach pe∏nego dost´pu lub dost´pu
wspó∏dzielonego wraz z kolokacjà, dost´pem
do po∏àczeƒ kablowych i odpowiednich systemów informacyjnych,
c) art. 34 ust. 2 pkt 5 — w zakresie dost´pu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej,
przy czym op∏aty z tytu∏u dost´pu do budynków
i infrastruktury telekomunikacyjnej powinny
byç ustalane na podstawie przejrzystych
i obiektywnych kryteriów zapewniajàcych równe traktowanie u˝ytkowników,
d) art. 34 ust. 2 pkt 10 — w zakresie spe∏niania
wszystkich uzasadnionych ˝àdaƒ zwiàzanych
z dost´pem do jego sieci, w∏àcznie z ˝àdaniem
zapewnienia dost´pu do swojej sieci w ka˝dym technicznie uzasadnionym jej punkcie nieb´dàcym zakoƒczeniem sieci, przy czym wniosek uwa˝a si´ za uzasadniony, jeÊli sieç przy∏àczana zosta∏a wybudowana zgodnie z przepisami prawa,
e) art. 34 ust. 2 pkt 11,
f) art. 36 — w zakresie po∏àczenia sieci,
g) art. 37 ust. 1 — w zakresie udzielania przedsi´biorcom telekomunikacyjnym zamierzajàcym
zawrzeç z nim umow´ o po∏àczeniu sieci informacji niezb´dnych do przygotowania takiej
umowy,
h) art. 38 — w zakresie po∏àczenia sieci,
i) art. 39 — w zakresie po∏àczenia sieci, a w przypadku braku mo˝liwoÊci ustalenia kosztów
zgodnie z obowiàzkiem na∏o˝onym w art. 39
Prezes URTiP mo˝e w drodze decyzji na∏o˝yç
obowiàzek odpowiedniego dostosowania
op∏at, uwzgl´dniajàc wysokoÊç op∏at stosowanych na porównywalnych rynkach konkurencyjnych,
j) art. 42 ust. 1 — w zakresie po∏àczeƒ sieci, us∏ugi dzier˝awy ∏àczy, dost´pu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej i dost´pu do lokalnej p´tli abonenckiej,
k) art. 43 ust. 6 — w zakresie po∏àczeƒ sieci, us∏ugi dzier˝awy ∏àczy, dost´pu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej i dost´pu do lokalnej p´tli abonenckiej,
l) art. 46 ust. 3 pkt 3 i 4,
m) art. 72;
2) Êwiadczenia us∏ug telefonicznych Êwiadczonych
w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych
— jest obowiàzany do wykonywania obowiàzków,
o których mowa w:
a) art. 33 — w zakresie po∏àczenia sieci,

d) art. 34 ust. 2 pkt 11,
e) art. 36 — w zakresie po∏àczenia sieci,
f) art. 37 ust. 1 — w zakresie udzielania przedsi´biorcom telekomunikacyjnym zamierzajàcym
zawrzeç z nim umow´ o po∏àczeniu sieci informacji niezb´dnych do przygotowania takiej
umowy;
3) Êwiadczenia us∏ug dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyjnych — jest obowiàzany do wykonywania obowiàzków, o których mowa w:
a) art. 33 — w zakresie po∏àczenia sieci,
b) art. 34 ust. 2 pkt 5 — w zakresie dost´pu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej,
c) art. 34 ust. 2 pkt 10 — w zakresie spe∏niania
wszystkich uzasadnionych ˝àdaƒ zwiàzanych
z dost´pem do jego sieci, w∏àcznie z ˝àdaniem
zapewnienia dost´pu do swojej sieci w ka˝dym
technicznie uzasadnionym jej punkcie nieb´dàcym zakoƒczeniem sieci, przy czym wniosek
uwa˝a si´ za uzasadniony, jeÊli sieç przy∏àczana
zosta∏a wybudowana zgodnie z przepisami prawa,
d) art. 34 ust. 2 pkt 11,
e) art. 36 — w zakresie po∏àczenia sieci,
f) art. 37 ust. 1 — w zakresie udzielania przedsi´biorcom telekomunikacyjnym zamierzajàcym zawrzeç z nim umow´ o po∏àczeniu sieci informacji niezb´dnych do przygotowania takiej umowy,
g) art. 38 — w zakresie po∏àczenia sieci,
h) art. 39 — w zakresie po∏àczenia sieci, a w przypadku braku mo˝liwoÊci ustalenia kosztów
zgodnie z obowiàzkiem na∏o˝onym w art. 39
Prezes URTiP mo˝e w drodze decyzji na∏o˝yç
obowiàzek odpowiedniego dostosowania op∏at,
uwzgl´dniajàc wysokoÊç op∏at stosowanych na
porównywalnych rynkach konkurencyjnych,
i) art. 42 ust. 1 — w zakresie po∏àczeƒ sieci, dost´pu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej i us∏ugi dzier˝awy ∏àczy,
j) art. 43 ust. 6 — w zakresie po∏àczeƒ sieci, dost´pu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej i us∏ugi dzier˝awy ∏àczy,
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k) art. 46 ust. 3 pkt 3 i 4,
l) art. 47;
4) Êwiadczenia us∏ug na krajowym rynku po∏àczeƒ
mi´dzyoperatorskich, w tym po∏àczeƒ wewnàtrzsieciowych — jest obowiàzany do wykonywania
obowiàzków, o których mowa w:
a) art. 33 — w zakresie po∏àczenia sieci,
b) art. 34 ust. 2 pkt 5 — w zakresie dost´pu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej,
c) art. 34 ust. 2 pkt 10 — w zakresie spe∏niania
wszystkich uzasadnionych ˝àdaƒ zwiàzanych
z dost´pem do jego sieci, w∏àcznie z ˝àdaniem
zapewnienia dost´pu do swojej sieci w ka˝dym
technicznie uzasadnionym jej punkcie nieb´dàcym zakoƒczeniem sieci, przy czym wniosek
uwa˝a si´ za uzasadniony, jeÊli sieç przy∏àczana
zosta∏a wybudowana zgodnie z przepisami prawa,
d) art. 34 ust. 2 pkt 11,
e) art. 36 — w zakresie po∏àczenia sieci,
f) art. 37 ust. 1 — w zakresie udzielania przedsi´biorcom telekomunikacyjnym zamierzajàcym
zawrzeç z nim umow´ o po∏àczeniu sieci informacji niezb´dnych do przygotowania takiej
umowy,
g) art. 38 — w zakresie po∏àczenia sieci,
h) art. 39 — w zakresie po∏àczenia sieci, a w przypadku braku mo˝liwoÊci ustalenia kosztów
zgodnie z obowiàzkiem na∏o˝onym w art. 39
Prezes URTiP mo˝e w drodze decyzji na∏o˝yç
obowiàzek
odpowiedniego
dostosowania
op∏at, uwzgl´dniajàc wysokoÊç op∏at stosowanych na porównywalnych rynkach konkurencyjnych,
i) art. 46 ust. 3 pkt 3 i 4.
2. Na∏o˝enie na przedsi´biorców telekomunikacyjnych obowiàzków na podstawie ust. 1 traktuje si´ za
równowa˝ne na∏o˝eniu tych obowiàzków w drodze
decyzji Prezesa URTiP w trybie okreÊlonym w ustawie.
3. Przepis ust. 1 stosuje si´ do dnia uprawomocnienia si´ odpowiednich decyzji, o których mowa
w art. 25.
4. Do czasu wy∏onienia przedsi´biorców telekomunikacyjnych wyznaczonych do Êwiadczenia us∏ugi powszechnej, obowiàzek Êwiadczenia tej us∏ugi wykonuje przedsi´biorca, który na podstawie dotychczasowych przepisów zosta∏ uznany za operatora publicznego o znaczàcej pozycji rynkowej w zakresie Êwiadczenia us∏ug telefonicznych w stacjonarnych publicznych
sieciach telefonicznych.
5. W okresie stosowania ust. 1 lub w okresie, o którym mowa w ust. 4, przedsi´biorcy telekomunikacyjni
wykonujà obowiàzki wymienione w tych przepisach,
stosujàc akty wykonawcze wydane na podstawie usta-
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wy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 73, poz. 852, z póên. zm.17)).
Art. 222. 1. Z zastrze˝eniem art. 226, do spraw
wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
2. Do spraw wszcz´tych na podstawie przepisów
art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo
telekomunikacyjne i niezakoƒczonych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy tej ustawy.
3. W zakresie spraw zakoƒczonych w ramach post´powania administracyjnego, a niezakoƒczonych
w toku post´powania odwo∏awczego, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 223. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne zachowujà moc do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej
ustawy, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 224. 1. Przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego,
który w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy posiada zezwolenie telekomunikacyjne lub zg∏oszenie dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej, w rozumieniu przepisów dotychczasowych, Prezes URTiP wpisuje z urz´du do rejestru
oraz wydaje zaÊwiadczenie w terminie 8 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
2. Przedsi´biorca telekomunikacyjny wykonujàcy
dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà, która na podstawie
dotychczasowych przepisów nie wymaga∏a posiadania zezwolenia telekomunikacyjnego lub dokonania
zg∏oszenia dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej, zobowiàzany jest w terminie 60 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy do z∏o˝enia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 10 ust. 4.
3. Przedsi´biorca telekomunikacyjny, o którym mowa w ust. 1, mo˝e, na zasadach okreÊlonych w ustawie, wykonywaç dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà w zakresie okreÊlonym w posiadanym zezwoleniu telekomunikacyjnym lub wynikajàcym z dokonanego zg∏oszenia dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej.
4. Je˝eli informacje zawarte w zezwoleniu lub
zg∏oszeniu, o którym mowa w ust. 1, nie zawierajà
wszystkich danych, o których mowa w art. 10 ust. 4,
Prezes URTiP mo˝e wezwaç przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego do uzupe∏nienia wymaganych informacji
w terminie 30 dni od dnia dor´czenia wezwania.
5. Po bezskutecznym up∏ywie terminu, o którym
mowa w ust. 2, Prezes URTiP wydaje decyzj´ o wy————————
17) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
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, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.
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kreÊleniu przedsi´biorcy telekomunikacyjnego z rejestru.
6. Zezwolenia telekomunikacyjne oraz zg∏oszenia
dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej zachowujà moc do
dnia dokonania wpisu, o którym mowa w ust. 1.
7. Przedsi´biorcy telekomunikacyjni, o których
mowa w ust. 1, posiadajàcy zobowiàzania finansowe
wobec Skarbu Paƒstwa z tytu∏u op∏at koncesyjnych, sà
obowiàzani do ich wykonania na zasadach dotychczasowych.
8. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszajà przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiàzaƒ koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 233,
poz. 1956).
Art. 225. Przedsi´biorcy lub inne podmioty uprawnione do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na
podstawie odr´bnych przepisów, które przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy eksploatowa∏y sieç wewn´trznà lub Êwiadczy∏y us∏ugi w sieci wewn´trznej, w rozumieniu przepisów dotychczasowych, mogà prowadziç
dotychczasowà dzia∏alnoÊç pod warunkiem z∏o˝enia
wniosku o wpis do rejestru przed up∏ywem 8 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 226. Wnioski o wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego, których rozpatrywanie nie zakoƒczy∏o si´
wydaniem decyzji ostatecznej do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy oraz zg∏oszenia dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej, od dnia z∏o˝enia których do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy nie up∏ynà∏ termin uprawniajàcy do podj´cia
dzia∏alnoÊci nimi obj´tej, traktuje si´ jako wnioski
o wpis do rejestru.
Art. 227. 1. Rezerwacje cz´stotliwoÊci oraz przydzia∏y numeracji, w tym zawarte w zezwoleniach telekomunikacyjnych, dokonane przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, stajà si´ odpowiednio rezerwacjami
cz´stotliwoÊci albo przydzia∏ami numeracji w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Pozwolenia radiowe oraz Êwiadectwa operatora
urzàdzeƒ radiowych, w rozumieniu przepisów dotychczasowych, stajà si´ odpowiednio pozwoleniami radiowymi albo Êwiadectwami operatora urzàdzeƒ radiowych w rozumieniu niniejszej ustawy.
3. Przepisy art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 oraz
art. 123 stosuje si´ odpowiednio do rezerwacji cz´stotliwoÊci oraz pozwoleƒ radiowych wydanych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 228. 1. Prezes URTiP powo∏any na podstawie
przepisów dotychczasowych pe∏ni funkcje do koƒca
kadencji.
2. Pracownicy URTiP stajà si´ z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy pracownikami URTiP w rozumieniu
przepisów tej ustawy.
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3. Oddzia∏y okr´gowe wchodzàce w sk∏ad URTiP
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ oddzia∏ami okr´gowymi w rozumieniu tej ustawy.
4. Cz∏onkowie Rady Telekomunikacji i Rady
Us∏ug Pocztowych, powo∏ani na podstawie przepisów dotychczasowych, pe∏nià funkcj´ do koƒca kadencji.
Art. 229. Finansowanie URTiP do dnia 31 grudnia
2004 r. odbywa si´ z cz´Êci bud˝etowej, przeznaczonej
na funkcjonowanie URTiP.
Art. 230. Operator publiczny posiadajàcy zezwolenie telekomunikacyjne na eksploatacj´ sieci przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, jest obowiàzany do
uiszczenia za rok 2004 op∏aty, o której mowa w art. 30
ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne.
Art. 231. Op∏at´, o której mowa w art. 183, za rok
2005 uiszcza przedsi´biorca telekomunikacyjny, który
wykonywa∏ dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà co najmniej przez 2 lata przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 232. Wymagaƒ, o których mowa w art. 148
ust. 1 pkt 3 lit. a, nie stosuje si´ do urzàdzeƒ radiowych u˝ywanych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
na podstawie pozwoleƒ.
Art. 233. Aparatura, w tym urzàdzenia radiowe i telekomunikacyjne urzàdzenia koƒcowe bez oznakowania znakiem zgodnoÊci, wprowadzone do obrotu lub
u˝ywane na podstawie przepisów obowiàzujàcych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, mogà byç nadal
u˝ywane, je˝eli nie powodujà zak∏óceƒ w pracy innej
aparatury.
Rozdzia∏ 3
Przepisy koƒcowe
Art. 234. Traci moc ustawa z dnia 21 lipca 2000 r.
— Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852,
z póên. zm.18)), z wyjàtkiem art. 25 ust. 5, art. 27 ust. 3,
art. 30—33, art. 112 ust. 5 i 6, które tracà moc z dniem
31 grudnia 2004 r.
Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 81 ust. 5,
art. 100, art. 118 ust. 7, art. 150 ust. 3, art. 180 ust. 2
i art. 183—185, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
————————
18) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i poz. 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, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1999 r.)
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