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USTAWA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

o przekszta∏ceniach i zmianach w podziale zadaƒ i kompetencji organów paƒstwowych w∏aÊciwych 
w sprawach ∏àcznoÊci, radiofonii i telewizji1)

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady przeniesienia zadaƒ
i kompetencji organów paƒstwowych w∏aÊciwych
w sprawach ∏àcznoÊci, radiofonii i telewizji oraz regu-
luje zasady, zakres i tryb przekszta∏ceƒ w administracji
∏àcznoÊci.

Art. 2. Znosi si´ centralny organ administracji rzà-
dowej — Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji
i Poczty.

Art. 3. Tworzy si´ centralny organ administracji
rzàdowej — Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicz-
nej.

Art. 4. Do zakresu dzia∏ania Prezesa Urz´du Komu-
nikacji Elektronicznej przechodzà dotychczasowe za-
dania i kompetencje Prezesa Urz´du Regulacji Teleko-
munikacji i Poczty, chyba ˝e przepis szczególny stano-
wi inaczej.

Art. 5. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 47957 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odwo∏aƒ od decyzji Prezesa Urz´du Komuni-
kacji Elektronicznej, zwanego w przepisach ni-
niejszego rozdzia∏u „Prezesem Urz´du”,”;

2) art. 47962 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 47962. Pe∏nomocnikiem Prezesa Urz´du mo-
˝e byç pracownik Urz´du Komunikacji
Elektronicznej.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radio-
fonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz
z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 85, poz. 728) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2 po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a
w brzmieniu:

„7a) inicjowanie i podejmowanie dzia∏aƒ w zakre-
sie ochrony zasad etyki dziennikarskiej;”;

2) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W sk∏ad Krajowej Rady wchodzi pi´ciu

cz∏onków powo∏ywanych: 2 przez Sejm,
1 przez Senat i 2 przez Prezydenta, spoÊród
osób wyró˝niajàcych si´ wiedzà i doÊwiad-
czeniem w zakresie Êrodków spo∏ecznego
przekazu.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczàcego Krajowej Rady powo∏uje

i odwo∏uje Prezydent spoÊród cz∏onków
Krajowej Rady.”,

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego, ustaw´

z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ustaw´ z dnia 30 lipca 1997 r. o paƒstwowym przedsi´biorstwie u˝ytecz-
noÊci publicznej „Poczta Polska”, ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej, ustaw´ z dnia 5 lip-
ca 2002 r. o ochronie niektórych us∏ug Êwiadczonych drogà elektronicznà opartych lub polegajàcych na dost´pie warun-
kowym, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci, ustaw´ z dnia 23 listopada 2002 r. o restruktury-
zacji zobowiàzaƒ koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych, ustaw´ z dnia 12 czerwca
2003 r. — Prawo pocztowe, ustaw´ z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, ustaw´ z dnia 3 czerwca 2005 r.
o szczególnych uprawnieniach Skarbu Paƒstwa oraz ich wykonywaniu w spó∏kach kapita∏owych o istotnym znaczeniu dla
porzàdku publicznego lub bezpieczeƒstwa publicznego oraz ustaw´ z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów
na stanowiska kierowników centralnych urz´dów administracji rzàdowej, prezesów agencji paƒstwowych oraz prezesów
zarzàdów paƒstwowych funduszy celowych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,
z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,
z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r.
Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92
i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110,
Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102,
poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554,
Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138,
poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129,
poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535,
Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169,
poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384 oraz z 2005 r. Nr 13,
poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,
poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478 i Nr 183, poz. 1538.



c) uchyla si´ ust. 2a,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kadencja cz∏onków Krajowej Rady trwa 6 lat,

liczàc od dnia powo∏ania ostatniego cz∏onka.
Cz∏onkowie Krajowej Rady pe∏nià swe funk-
cje do czasu powo∏ania nast´pców.”;

3) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Krajowa Rada podejmuje uchwa∏y wi´kszoÊcià
2/3 g∏osów ustawowej liczby cz∏onków.”;

4) w art. 26:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Prezes Urz´du Komunikacji Elektronicznej,
w porozumieniu z Przewodniczàcym Krajo-
wej Rady, dokonuje, w drodze decyzji, rezer-
wacji cz´stotliwoÊci niezb´dnych do wyko-
nywania ustawowych zadaƒ przez spó∏ki
oraz okreÊla warunki wykorzystania tych
cz´stotliwoÊci. Do dokonywania, wprowa-
dzania zmian lub cofania rezerwacji cz´sto-
tliwoÊci stosuje si´ przepisy art. 114 i 115
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo tele-
komunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362).”,

b) w ust. 6 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Prezes Urz´du Komunikacji Elektronicznej,
w porozumieniu z Przewodniczàcym Krajowej
Rady, zapewnia dla spó∏ek tworzàcych i rozpo-
wszechniajàcych:”;

5) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczàcy Krajowej Rady w porozumie-
niu z Prezesem Urz´du Komunikacji Elektro-
nicznej og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski” infor-
macje o mo˝liwoÊciach uzyskania koncesji na
rozpowszechnianie programu radiowego lub
telewizyjnego oraz ustala termin, nie krótszy
ni˝ 45 dni od dnia og∏oszenia, do sk∏adania
wniosków o udzielenie koncesji.”;

6) po art. 35 dodaje si´ art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. 1. Nadawca spo∏eczny mo˝e z∏o˝yç
wniosek o udzielenie koncesji na ko-
lejny okres, nie póêniej ni˝ 12 miesi´-
cy przed wygaÊni´ciem posiadanej
koncesji.

2. W przypadku z∏o˝enia przez nadawc´
spo∏ecznego wniosku, o którym mo-
wa w ust. 1, odmowa udzielenia kon-
cesji na kolejny okres mo˝liwa jest
wy∏àcznie, gdy w stosunku do nadaw-
cy zachodzi którakolwiek z okoliczno-
Êci wskazanych w art. 38 ust. 1 lub 2.

3. W przypadku z∏o˝enia przez nadawc´
wniosku, o którym mowa w ust. 1, do
post´powania w sprawie udzielenia
koncesji nie stosuje si´ przepisów
art. 34 i 36 ust. 1 i 2.”;

7) w art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Koncesja jest udzielana na 10 lat.”;

8) w art. 37:

a) ust. 3 i 3a otrzymujà brzmienie:

„3. Koncesja, w zakresie okreÊlonym w ust. 1
pkt 3, jest udzielana w porozumieniu z Pre-
zesem Urz´du Komunikacji Elektronicznej.

3a. Je˝eli do rozpowszechniania programów ra-
diofonicznych lub telewizyjnych jest wyma-
gana rezerwacja cz´stotliwoÊci, Prezes Urz´-
du Komunikacji Elektronicznej dokonuje jej
niezw∏ocznie na rzecz nadawcy, który uzy-
ska∏ koncesj´. Do dokonywania, wprowa-
dzania zmian lub cofania rezerwacji cz´sto-
tliwoÊci stosuje si´ przepisy art. 114 i 115
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo tele-
komunikacyjne oraz nie stosuje si´ przepi-
sów art. 116 tej ustawy.”,

b) w ust. 4 wyrazy „Prezesa Urz´du Regulacji Te-
lekomunikacji i Poczty” zast´puje si´ wyrazami
„Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicznej”;

9) art. 47 otrzymuje brzmienie:
„Art. 47. Do rozprowadzania programów w spo-

sób bezprzewodowy, który nie wymaga
rezerwacji cz´stotliwoÊci, stosuje si´ od-
powiednio przepisy o udzielaniu koncesji
na rozpowszechnianie programów.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 30 lipca 1997 r. o paƒstwo-
wym przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci publicznej „Pocz-
ta Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z póên. zm.3))
w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty i opinie, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, pkt 3 lit. a)—c) oraz w pkt 4 i 5, Rada
Poczty Polskiej przedstawia ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw ∏àcznoÊci, który zajmuje wobec nich
ostateczne stanowisko, a w odniesieniu do doku-
mentów i opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 3
lit. d) — po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Urz´du
Komunikacji Elektronicznej.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z póên. zm.4)) w art. 16 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci sprawuje
nadzór nad Prezesem Urz´du Komunikacji Elek-
tronicznej.”.
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 93, poz. 894 oraz
z 2005 r. Nr 172, poz. 1442.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,
poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91,
poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1414
i 1417.



Art. 9. W ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie
niektórych us∏ug Êwiadczonych drogà elektronicznà
opartych lub polegajàcych na dost´pie warunkowym
(Dz. U. Nr 126, poz. 1068, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565) w art. 9 w pkt 5 kropk´ zast´-
puje si´ przecinkiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

„6) Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicznej.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys-
temie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) w art. 38:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Prezes Urz´du Komunikacji Elektronicznej;”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Prezes Urz´du Komunikacji Elektronicznej;”.

Art. 11. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o re-
strukturyzacji zobowiàzaƒ koncesyjnych operato-
rów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych
(Dz. U. Nr 233, poz. 1956) w art. 9 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:

„2. W ramach kontroli minister w∏aÊciwy do spraw
∏àcznoÊci mo˝e powierzyç wykonanie czynnoÊci
kontrolnych dotyczàcych rodzaju i zakresu nak∏a-
dów inwestycyjnych realizowanych przez opera-
tora lub podmiot powiàzany Prezesowi Urz´du
Komunikacji Elektronicznej.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. — Pra-
wo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z póên. zm.5))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. Organem w∏aÊciwym w sprawach zezwo-
leƒ oraz wpisu do rejestru jest Prezes
Urz´du Komunikacji Elektronicznej, zwany
dalej „Prezesem UKE”.”;

2) u˝yte w art. 10 w ust. 2, w art. 13 w ust. 1 w zdaniu
wst´pnym, w ust. 1 w pkt 5 i w ust. 2 w zdaniu
wst´pnym i w pkt 1, w art. 17 w ust. 1 w zdaniu
wst´pnym i w ust. 2, w art. 20 w ust. 1 w zdaniu
wst´pnym oraz w ust. 5 i 6, w art. 31 w ust. 4 i 5
w zdaniu wst´pnym, w art. 41 w ust. 2 i w ust. 3
w pkt 1, w art. 44 w ust. 1 w zdaniu wst´pnym,
w ust. 1a, 2, 3 i 4, w art. 49 w ust. 2, w art. 50a
w ust. 3, 4 i 5, w art. 51 w ust. 2, w art. 52 w ust. 3,
4 i 6, w art. 55 w ust. 1, w art. 62a w ust. 2, 3, 4 i 5,
w art. 62b, w art. 63 w ust. 1, 2 w zdaniu wst´pnym
i w ust. 3, w art. 64 w ust. 9, w art. 65 w ust. 1 i 2,
w art. 66 w ust. 1 i 2, w art. 67 w ust. 1 w pkt 6
lit. b oraz w art. 68 w ust. 1, 2 i 3 w drugim zdaniu
wst´pnym w ró˝nych przypadkach wyrazy „Prezes
URTiP” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami „Prezes UKE”;

3) w art. 51 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Cenniki powszechnych us∏ug pocztowych ope-
ratora publicznego oraz ich zmiany podlegajà
niezw∏ocznie og∏oszeniu w Biuletynie Urz´du
Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej
„Biuletynem UKE”.”;

4) w art. 52 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Prezes UKE publikuje w Biuletynie UKE
oÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3.”;

5) w art. 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes UKE publikuje w Biuletynie UKE, w ter-
minie do dnia 31 maja, roczny raport zawiera-
jàcy wyniki badaƒ, o których mowa w ust. 1,
a tak˝e informacje o iloÊci i rodzajach zg∏oszo-
nych reklamacji oraz sposobie ich rozpatrze-
nia, z uwzgl´dnieniem podzia∏u na powszech-
ne us∏ugi pocztowe i us∏ugi nieb´dàce po-
wszechnymi us∏ugami pocztowymi.”;

6) w art. 64: 

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

„Pracownikom Urz´du Komunikacji Elektro-
nicznej, zwanym dalej „pracownikami UKE”,
przys∏uguje, po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej
i pisemnego upowa˝nienia wydanego przez
Prezesa UKE, prawo do zwiàzanego z zakresem
kontroli:”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kontrolowany przedsi´biorca jest obowià-
zany zapewniç warunki sprawnego przepro-
wadzania kontroli oraz udost´pniç pracow-
nikom UKE materia∏y, dokumenty i dane
podlegajàce kontroli, a tak˝e udzielaç wszel-
kich potrzebnych informacji.”;

7) w art. 67 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Niezale˝nie od kary pieni´˝nej, o której mowa
w ust. 1, mo˝na na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà na
przedsi´biorc´ b´dàcego osobà fizycznà, pre-
zesa zarzàdu spó∏ki prawa handlowego (cz∏on-
ka zarzàdu) lub dyrektora przedsi´biorstwa,
w sytuacji gdy podleg∏a mu jednostka kontro-
lowana mimo powiadomienia o tym fakcie
prezesa zarzàdu spó∏ki (cz∏onka zarzàdu) lub
dyrektora przedsi´biorstwa przez kontrolujàce-
go uniemo˝liwia lub utrudnia przeprowadze-
nie kontroli przez Urzàd Komunikacji Elektro-
nicznej.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) kalkulacja kosztów — wyliczanie przez
przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego kosz-
tów zwiàzanych ze Êwiadczeniem us∏ug,
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5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800
i Nr 173, poz. 1808.



odr´bnie dla ka˝dej z us∏ug, dla której
przedsi´biorca jest obowiàzany prowadziç
kalkulacj´ kosztów, zgodnie z zatwierdzo-
nym na dany rok obrotowy przez Prezesa
Urz´du Komunikacji Elektronicznej, zwane-
go dalej „Prezesem UKE”, opisem kalkula-
cji kosztów;”,

b) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) rachunkowoÊç regulacyjna — szczególny,
w stosunku do rachunkowoÊci prowadzo-
nej na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên. zm.6)), ro-
dzaj rachunkowoÊci prowadzonej przez
przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego w od-
niesieniu 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 UKE instrukcjà;”;

2) u˝yte w art. 6 w ust. 1, 2 w zdaniu wst´pnym
i w pkt 2 oraz w ust. 3, w art. 7 w ust. 1 w zdaniu
wst´pnym i w ust. 2 i 3, w art. 8, w art. 9 w ust. 1
i 2, w art. 10 w ust. 2 i 4 w pkt 5, w art. 13, 22
w ust. 1 i 4, w art. 27 w ust. 1, 2 i 4, w art. 28 w ust. 1
w zdaniu wst´pnym, w ust. 2, 6 i 8, w art. 29, 33
w ust. 1—3, w art. 34 w ust. 1, w art. 35 w ust. 1 i 2
w zdaniu wst´pnym, w art. 36, 37 w ust. 1—3,
w art. 38 w ust. 1 i 2, w art. 39 w ust. 1 w zdaniu
wst´pnym i w pkt 1, w ust. 2, 3 i 4 w zdaniu pierw-
szym, w art. 40 w ust. 1—3 i w ust. 4 w zdaniu
pierwszym, w art. 42 w ust. 1, w art. 43 w ust. 1, 2,
4 i 6, w art. 44, 45, 46 w ust. 1 w zdaniu wst´pnym,
w ust. 2 w zdaniu wst´pnym, w ust. 3 w zdaniu
wst´pnym i w pkt 3 w lit. a i b oraz w ust. 4,
w art. 47 w ust. 1 i w ust. 2 w zdaniu wst´pnym
i w pkt 1 i 2, w ust. 3, 6 i 8, w art. 48 w ust. 1—4,
w art. 51 w pkt 4 i 5 w zdaniu wst´pnym i koƒco-
wym, w art. 53 w ust. 1—6, w art. 54 w ust. 1—4,
w art. 59 w ust. 3, w art. 61 w ust. 7, w art. 62, 63
w ust. 2, w art. 65 w ust. 1—3, w art. 72 w ust. 3,
w art. 74 w ust. 2 i 3 w zdaniu wst´pnym, w art. 79
w ust. 2, w art. 82 w ust. 1, 2 i 4, w art. 83 w ust. 1
i 2, w art. 84, 85 w ust. 1 w zdaniu wst´pnym,
w art. 88 w ust. 1 i 2, w art. 91 w ust. 2 i 3, w art. 92
w ust. 1 i 2, w art. 94 w ust. 2, 4 i 5, w art. 95
w ust. 2, w art. 96 w ust. 2—4, w art. 98 w ust. 1, 2
w zdaniu pierwszym i w ust. 3 w zdaniu pierw-
szym, w art. 99 w ust. 3 i 5 w zdaniu wst´pnym,
w art. 101 w ust. 1 w zdaniu koƒcowym i w ust. 2,
w art. 102 w ust. 1, w art. 103 w ust. 2, w art. 109
w ust. 2—5, w art. 110 w ust. 1 i 4 w zdaniu wst´p-
nym, w art. 112 w ust. 6 i 7, w art. 114 w ust. 4 i 7,
w art. 122 w ust. 2 i 4, w art. 123 w ust. 2 w zdaniu
wst´pnym, w art. 126 w ust. 1, 3 w zdaniu wst´p-
nym, w ust. 4, 8, 9 i 10 w zdaniu wst´pnym,

w art. 127 w ust. 1 i 2, w art. 131 w ust. 3 w zdaniu
drugim, w art. 136 w ust. 3, w art. 137 ust. 1,
w art. 138 w ust. 1 i 2, w art. 140 w ust. 4 w zdaniu
drugim i trzecim, w art. 143 w ust. 2, w art. 147
w ust. 3 w zdaniu wst´pnym i w ust. 4 w zdaniu
wst´pnym, w art. 150 w ust. 1 i 2, w art. 151, 154
w ust. 4, w art. 155 w ust. 1 i 2 w zdaniu pierwszym,
w art. 171 w ust. 12, w art. 176 w ust. 3, w art. 178
w ust. 1 w zdaniu wst´pnym, w ust. 2 i 3, w art. 179
w ust. 6, 8 w zdaniu wst´pnym i w ust. 10,
w art. 183 w ust. 5, 6 i 7 w pkt 1, w art. 189 w ust. 1,
w art. 190 w ust. 1—3, 5 i 9, w art. 192 w ust. 1
w zdaniu wst´pnym i w pkt 6, w ust. 2 i 3, w art. 193
w ust. 1, w art. 198 w ust. 1, w art. 199 w ust. 1 i 2,
w art. 200 w ust. 5, w art. 201 w ust. 1 w zdaniu
pierwszym, w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w ust. 3
w zdaniu wst´pnym, w ust. 5 i 6 w zdaniu pierw-
szym, w art. 202 w ust. 1 w zdaniu wst´pnym
i w zdaniu koƒcowym, w ust. 3, 4 w zdaniu pierw-
szym i w ust. 5, w art. 203 w ust. 1 w zdaniu pierw-
szym i w ust. 3 w zdaniu wst´pnym, w art. 204
w ust. 1 w zdaniu wst´pnym i w ust. 2, w tytule roz-
dzia∏u 3 dzia∏u 10, w art. 206 w ust. 1, w art. 207
w ust. 1, w art. 209 w ust. 1 w pkt 8 i 23 oraz
w ust. 2, oraz w art. 210 w ust. 1 w zdaniu pierw-
szym, w ust. 2 i 3 w zdaniach wst´pnych, pierw-
szym i drugim w ró˝nych przypadkach wyrazy
„Prezes URTiP” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowied-
nim przypadku wyrazami „Prezes UKE”;

3) w art. 10: 

a) uchyla si´ ust. 3 i 7,

b) ust. 8 i 9 otrzymujà brzmienie:

„8. Prezes UKE dokona wpisu przedsi´biorcy
lub innego podmiotu uprawnionego do wy-
konywania 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 Prezes UKE nie dokona wpisu w ter-
minie, 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 uprzed-
nim zawiadomieniu na piÊmie Prezesa UKE.
Nie dotyczy to przypadku, w którym Prezes
UKE wezwa∏ przedsi´biorc´ lub inny pod-
miot uprawniony do wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej na podstawie odr´b-
nych przepisów do uzupe∏nienia wniosku
o wpis do rejestru przed up∏ywem terminu,
o którym mowa w ust. 8.”,

c) uchyla si´ ust. 11;

4) u˝yte w art. 11 w ust. 1, w art. 12 w ust. 1 i 3,
w art. 15 w zdaniu wst´pnym, w art. 17 w zdaniu
pierwszym, w art. 18, 19 w ust. 1—3, w art. 20
ust. 2, w art. 21 w ust. 1, 3 i 5 w zdaniu wst´p-
nym, w art. 23 w ust. 1, 3, 4 i 6, w art. 24
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w ust. 1, 3 w zdaniu wst´pnym i w ust. 5 w zda-
niu wst´pnym oraz w art. 25 w ust. 1 w zdaniu
pierwszym i w ust. 2 w ró˝nych przypadkach wy-
razy „Prezes URTiP, a w zakresie okreÊlonym
w art. 10 ust. 3 — Przewodniczàcy KRRiT,” zast´-
puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku wy-
razami „Prezes UKE”;

5) uchyla si´ art. 14;

6) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Prezes UKE og∏asza rozpocz´cie post´-
powania konsultacyjnego, okreÊlajàc
przedmiot i termin post´powania kon-
sultacyjnego i udost´pniajàc projekt
rozstrzygni´cia wraz z uzasadnieniem.
Prezes UKE informuje o wszcz´ciu po-
st´powania konsultacyjnego Prezesa
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, zwanego dalej „Prezesem
UOKiK”. W sprawach dotyczàcych ryn-
ków transmisji radiofonicznych i tele-
wizyjnych Prezes UKE informuje
o wszcz´ciu post´powania konsulta-
cyjnego równie˝ Przewodniczàcego
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
zwanego dalej „Przewodniczàcym
KRRiT”.

2. O ile Prezes UKE nie ustali d∏u˝szego
terminu, post´powanie konsultacyjne
trwa 30 dni od dnia og∏oszenia rozpo-
cz´cia tego post´powania. Wyniki tego
post´powania, a tak˝e niezastrze˝one
stanowiska uczestników post´powania
konsultacyjnego og∏aszane sà w sie-
dzibie, w biuletynie i na stronie inter-
netowej UKE.”;

7) w art. 22 uchyla si´ ust. 2; 

8) w art. 25: 

a) uchyla si´ ust. 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W decyzjach, o których mowa w ust. 2, Pre-
zes UKE nak∏ada, utrzymuje, zmienia lub zno-
si jeden lub wi´cej obowiàzków regulacyj-
nych, 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, proporcjonal-
noÊç oraz cele okreÊlone w art. 1 ust. 2,
z uwzgl´dnieniem art. 1 ust. 3.”;

9) w art. 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Informacje, o których mowa w ust. 3, sà publi-
kowane w Biuletynie Urz´du Komunikacji Elek-
tronicznej, zwanym dalej „Biuletynem UKE”,
z uwzgl´dnieniem interesu operatora dostar-
czajàcego informacje.”;

10) u˝yte w art. 43 w ust. 4, w art. 48 w ust. 5, w art. 53
w ust. 7, w art. 54 w ust. 1—3, w art. 62, 84, 99
w ust. 5 w zdaniu wst´pnym, w art. 112 w ust. 7

w zdaniu pierwszym, w art. 126 w ust. 4, w art. 183
w ust. 6, w art. 192 w ust. 3 w zdaniu drugim oraz
w art. 198 w ust. 1 i 2 w zdaniu wst´pnym w ró˝-
nych przypadkach wyrazy „Biuletyn URTiP” zast´-
puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku wyra-
zami „Biuletyn UKE”;

11) u˝yte w art. 62, w art. 65 w ust. 3, w art. 84,
w art. 92 w ust. 2, w art. 99 ust. 1, 3—4 i w ust. 5
w zdaniu wst´pnym, w art. 154 w ust. 4, w art. 183
w ust. 1 w pkt 5, w art. 185 w ust. 5 w pkt 2 lit. e,
w art. 186, 192 w ust. 3 w zdaniu drugim,
w art. 193 w ust. 1—3, w art. 199 ust. 3 oraz
w art. 200 ust. 1 w zdaniu wst´pnym i w ust. 2
w zdaniu wst´pnym, wyrazy „URTiP” zast´puje
si´ wyrazami „UKE”;

12) w art. 112 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Prezes UKE ustala plany zagospodarowania
cz´stotliwoÊci oraz zmiany tych planów z w∏a-
snej inicjatywy lub:

1) na wniosek organu, na rzecz którego jest do-
konywana 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 przeznaczo-
nych do rozpowszechniania programów radio-
fonicznych i telewizyjnych Prezes UKE ustala
plany zagospodarowania cz´stotliwoÊci oraz
zmiany tych planów w uzgodnieniu z Przewod-
niczàcym KRRiT na jego wniosek lub z w∏asnej
inicjatywy.”;

13) w art. 114 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rezerwacji cz´stotliwoÊci dokonuje, zmienia
lub cofa Prezes UKE. Rezerwacji cz´stotliwoÊci
na cele rozprowadzania programów radiofo-
nicznych lub telewizyjnych, Prezes UKE doko-
nuje, zmienia i cofa w porozumieniu z Prze-
wodniczàcym KRRiT.”;

14) art. 116 otrzymuje brzmienie:

„Art. 116. 1. W przypadku braku dostatecznych za-
sobów cz´stotliwoÊci podmioty, dla
których zostanie dokonana rezerwa-
cja cz´stotliwoÊci, sà wy∏aniane
w drodze: 
1) konkursu — w przypadku rezerwa-

cji cz´stotliwoÊci na cele rozprowa-
dzania programów radiofonicz-
nych lub telewizyjnych;

2) post´powania przetargowego —
w pozosta∏ych przypadkach.

2. Przeprowadzenie post´powania prze-
targowego oraz konkursu poprzedzo-
ne jest post´powaniem konsultacyj-
nym.

3. Termin przeprowadzenia post´powa-
nia przetargowego oraz konkursu nie
mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 8 miesi´cy od
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dnia z∏o˝enia wniosku przez podmiot
ubiegajàcy si´ o rezerwacj´ cz´stotli-
woÊci.

4. Post´powanie przetargowe oraz kon-
kurs przeprowadza Prezes UKE. Og∏o-
szenie o post´powaniu przetargo-
wym lub konkursie publikuje si´
w prasie codziennej o zasi´gu ogól-
nokrajowym oraz w Biuletynie UKE,
a je˝eli rezerwacja cz´stotliwoÊci ma
dotyczyç jedynie okreÊlonych obsza-
rów — tak˝e w codziennej prasie lo-
kalnej ukazujàcej si´ na obszarach,
których post´powanie przetargowe
lub konkurs dotyczy.

5. Decydujàcym kryterium oceny ofert
jest:

1) w przypadku post´powania prze-
targowego — zachowanie warun-
ków konkurencji oraz wysokoÊç
kwoty zadeklarowanej przez pod-
miot ubiegajàcy si´ o dokonanie
rezerwacji cz´stotliwoÊci;

2) w przypadku konkursu — zacho-
wanie warunków konkurencji.

6. W sprawie zachowania warunków
konkurencji, o której mowa w ust. 5,
Prezes UKE zasi´ga opinii Prezesa
UOKiK.

7. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio do zmian rezerwacji cz´stotliwo-
Êci.

8. Przy ponownym udzielaniu rezerwa-
cji cz´stotliwoÊci post´powania prze-
targowego albo konkursu nie prze-
prowadza si´.”;

15) uchyla si´ art. 117;

16) w art. 118:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes UKE okreÊla w dokumentacji warun-
ki uczestnictwa w post´powaniu przetargo-
wym albo konkursie oraz wymagania, jakim
powinna odpowiadaç oferta, a tak˝e kryteria
oceny ofert.”,

b) uchyla si´ ust. 5,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prezes UKE, w porozumieniu z Krajowà Ra-
dà Radiofonii i Telewizji, okreÊla warunki
konkursu, o którym mowa w art. 116 ust. 1
pkt 1, uwzgl´dniajàc dodatkowo obowiàzki
i zadania przedsi´biorcy w zakresie zawarto-
Êci programowej, w tym warunki dotyczàce
transmisji obowiàzkowej, przy uwzgl´dnie-
niu pozaekonomicznych interesów narodo-
wych dotyczàcych kultury, j´zyka i plurali-
zmu mediów.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dokumentacj´ udost´pnia si´ za op∏atà, któ-
ra nie mo˝e przekroczyç kosztów wykonania
dokumentacji. Op∏ata jest pobierana przez
Urzàd Komunikacji Elektronicznej.”,

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Prezes UKE, w drodze decyzji, uniewa˝nia
post´powanie przetargowe albo konkurs, je-
˝eli zosta∏y ra˝àco naruszone przepisy pra-
wa lub interesy uczestników post´powania
przetargowego albo konkursu.”,

f) w ust. 9 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Prezes UKE uznaje, w drodze decyzji, post´po-
wanie przetargowe albo konkurs za nierozstrzy-
gni´ty, je˝eli:”,

g) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Wyniki przetargu i konkursu og∏asza si´
w siedzibie i na stronach internetowych
UKE.”;

17) art. 120 otrzymuje brzmienie:

„Art. 120. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
og∏aszania post´powania przetargowe-
go oraz konkursu zapewniajàcy w∏aÊci-
we poinformowanie podmiotów zainte-
resowanych uzyskaniem rezerwacji cz´-
stotliwoÊci, a tak˝e:

1) szczegó∏owe wymagania co do treÊci
og∏oszenia i zawartoÊci dokumentacji,

2) warunki i tryb organizowania, prze-
prowadzania i zakoƒczenia post´po-
wania przetargowego oraz konkursu,
w tym:

a) powo∏ywania i pracy komisji prze-
targowej oraz komisji konkurso-
wej,

b) sposób wp∏aty i zwrotu wadium —
w przypadku post´powania prze-
targowego

— kierujàc si´ potrzebà zapewnienia
obiektywnych, przejrzystych i niedy-
skryminujàcych ˝adnego uczestnika
warunków post´powania przetargo-
wego oraz konkursu, jak równie˝
przejrzystych warunków podejmowa-
nia rozstrzygni´ç.”;

18) uchyla si´ art. 121;

19) w art. 122 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„Z wy∏àczeniem rezerwacji cz´stotliwoÊci na cele
rozpowszechniania programów radiofonicznych
lub telewizyjnych, Prezes UKE mo˝e dokonaç
zmiany rezerwacji cz´stotliwoÊci w zakresie, o któ-
rym mowa w art. 115 ust. 1 pkt 1 i 9, pod warun-
kiem zachowania przeznaczenia cz´stotliwoÊci b´-
dàcej przedmiotem tej rezerwacji, je˝eli:”;
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20) w art. 123:

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

„Rezerwacja cz´stotliwoÊci mo˝e zostaç zmie-
niona lub cofni´ta, w drodze decyzji Prezesa
UKE, w przypadku:”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zmiany warunków wykorzystania lub cof-
ni´cia rezerwacji cz´stotliwoÊci przeznaczo-
nych do rozpowszechniania programów ra-
diofonicznych lub telewizyjnych Prezes UKE
dokonuje w uzgodnieniu z Przewodniczà-
cym KRRiT.”,

c) uchyla si´ ust. 4;

21) w art. 133 w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:
„Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e okre-
Êliç, w drodze rozporzàdzenia:”;

22) u˝yte w art. 134 oraz art. 136 ust. 1 wyrazy „Prze-
wodniczàcy KRRiT” zast´puje si´ wyrazami „Pre-
zes UKE”;

23) w art. 190:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezesa UKE powo∏uje i odwo∏uje Prezes
Rady Ministrów spoÊród trzech zapropono-
wanych kandydatów przez Krajowà Rad´
Radiofonii i Telewizji. Kadencja Prezesa UKE
trwa 5 lat.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prezes UKE mo˝e byç odwo∏any przed up∏y-
wem okresu, na który zosta∏ powo∏any, wy-
∏àcznie w przypadku:

1) ra˝àcego naruszenia ustawy;

2) orzeczenia o zakazie zajmowania kierow-
niczych stanowisk lub pe∏nienia funkcji
zwiàzanych ze szczególnà odpowiedzial-
noÊcià w organach paƒstwa;

3) pope∏nienia przest´pstwa z winy umyÊl-
nej Êciganego z urz´du, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem sàdu;

4) choroby trwale uniemo˝liwiajàcej wyko-
nywanie zadaƒ;

5) z∏o˝enia rezygnacji.”,

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

„6a. W przypadku odwo∏ania Prezesa UKE
przed up∏ywem kadencji Prezes Rady Mini-
strów powo∏uje jego nast´pc´ na czas do
koƒca kadencji.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, na
wniosek Prezesa UKE, powo∏uje zast´pc´
Prezesa UKE. Zast´pca Prezesa UKE jest od-
wo∏ywany przez ministra w∏aÊciwego do
spraw ∏àcznoÊci.”;

24) w art. 191:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes UKE wydaje Dziennik Urz´dowy
Urz´du Komunikacji Elektronicznej.”,

b) w ust. 2 uchyla si´ pkt 2;

25) w art. 193 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Statut UKE mo˝e przewidywaç utworzenie za-
miejscowych jednostek organizacyjnych przez
Prezesa UKE. Prezes UKE tworzàc zamiejsco-
wà jednostk´ organizacyjnà okreÊla jej siedzi-
b´, w∏aÊciwoÊç rzeczowà oraz miejscowà,
z uwzgl´dnieniem zasadniczego podzia∏u tery-
torialnego paƒstwa.”;

26) uchyla si´ art. 194—197;

27) w art. 201 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Je˝eli nieprawid∏owoÊci, o których mowa
w ust. 1, wyst´powa∏y w przesz∏oÊci i majà po-
wa˝ny charakter, a podmiot kontrolowany nie
zastosowa∏ si´ do decyzji, o której mowa
w ust. 3, Prezes UKE mo˝e, w drodze decyzji,
zakazaç podmiotowi kontrolowanemu wykony-
wania dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej, zmieniç
lub cofnàç rezerwacj´ cz´stotliwoÊci, zasobów
orbitalnych lub przydzia∏ numeracji. Je˝eli de-
cyzja odnosi si´ do dzia∏alnoÊci polegajàcej na
rozpowszechnianiu programów radiowych lub
telewizyjnych, Prezes UKE wydaje jà w porozu-
mieniu z Przewodniczàcym KRRiT.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 3 czerwca 2005 r. o szcze-
gólnych uprawnieniach Skarbu Paƒstwa oraz ich wy-
konywaniu w spó∏kach kapita∏owych o istotnym zna-
czeniu dla porzàdku publicznego lub bezpieczeƒstwa
publicznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1108) w art. 8 w ust. 2
w zdaniu drugim wyrazy „Prezesa Urz´du Regulacji
Telekomunikacji i Poczty” zast´puje si´ wyrazami
„Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicznej”.

Art. 15. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o przepro-
wadzaniu konkursów na stanowiska kierowników cen-
tralnych urz´dów administracji rzàdowej, prezesów
agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzàdów paƒ-
stwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163,
poz. 1362) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 33 skreÊla si´ przecinek
i uchyla si´ pkt 34;

2) w art. 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Powo∏anie Prezesa Wy˝szego Urz´du Górni-
czego, G∏ównego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego, Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycz-
nego, Prezesa Urz´du Regulacji Energetyki,
Przewodniczàcego Komisji Papierów Warto-
Êciowych i Gie∏d, Przewodniczàcego Komisji
Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytal-
nych, Prezesa G∏ównego Urz´du Miar, Prezesa
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
oraz Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych
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na zasadach okreÊlonych w niniejszej ustawie
nastàpi po zakoƒczeniu kadencji, na którà zo-
stali powo∏ani.”.

Art. 16. 1. Sprawy wszcz´te przez Krajowà Rad´
Radiofonii i Telewizji, Przewodniczàcego Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji lub Prezesa Urz´du Regulacji
Telekomunikacji i Poczty w zakresie zadaƒ przejmowa-
nych przez Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicznej
i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
toczà si´ przed Prezesem Urz´du Komunikacji Elektro-
nicznej wed∏ug przepisów ustawy.

2. Obowiàzki i uprawnienia Prezesa Urz´du Regu-
lacji Telekomunikacji i Poczty jako strony w sprawach,
w których w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy przys∏uguje
lub zosta∏a wniesiona skarga do sàdu administracyj-
nego lub odwo∏anie do Sàdu Okr´gowego w Warsza-
wie — sàdu konkurencji i konsumentów, przejmuje
Prezes Urz´du Komunikacji Elektronicznej.

3. W zakresie spraw zakoƒczonych w ramach po-
st´powania administracyjnego, a niezakoƒczonych
w toku post´powania sàdowego, stosuje si´ przepisy
dotychczasowe.

4. Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji przeka˝e Prezesowi Urz´du Komunikacji Elektro-
nicznej dokumentacj´ spraw obj´tych zadaniami
przejmowanymi przez Prezesa Urz´du Komunikacji
Elektronicznej.

Art. 17. 1. Rezerwacje cz´stotliwoÊci dokonane
przez Przewodniczàcego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji lub Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunika-
cji i Poczty zachowujà wa˝noÊç do up∏ywu okreÊlo-
nych w nich terminów wa˝noÊci, chyba ˝e na podsta-
wie odr´bnych przepisów wczeÊniej zostanà zmienio-
ne lub utracà wa˝noÊç.

2. Zachowujà wa˝noÊç wpisy do rejestru przedsi´-
biorców telekomunikacyjnych oraz decyzje i inne roz-
strzygni´cia w zakresie zadaƒ przejmowanych przez
Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicznej dokonane
oraz podj´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 18. Dotychczasowe upowa˝nienia Prezesa
Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty wydane
pracownikom Urz´du Regulacji Telekomunikacji
i Poczty w celu wykonywania przez nich obowiàzków
s∏u˝bowych stajà si´ z mocy prawa upowa˝nieniami
Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicznej.

Art. 19. 1. Wszelkie prawa i obowiàzki Urz´du Re-
gulacji Telekomunikacji i Poczty stajà si´ prawami
i obowiàzkami Urz´du Komunikacji Elektronicznej.

2. Oddzia∏y okr´gowe wchodzàce w sk∏ad Urz´du
Regulacji Telekomunikacji i Poczty stajà si´ oddzia∏ami
okr´gowymi Urz´du Komunikacji Elektronicznej.

3. Oddzia∏y okr´gowe Urz´du Komunikacji Elektro-
nicznej ulegajà likwidacji z up∏ywem 3 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

4. Finansowanie Urz´du Komunikacji Elektronicz-
nej w roku 2006 odbywa si´ z cz´Êci bud˝etowej prze-
znaczonej na funkcjonowanie Urz´du Regulacji Tele-
komunikacji i Poczty.

Art. 20. 1. Pracownicy Urz´du Regulacji Telekomu-
nikacji i Poczty stajà si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy pracownikami Urz´du Komunikacji Elektronicznej.

2. Dyrektor Generalny Urz´du Regulacji Telekomu-
nikacji i Poczty, w terminie 7 dni od dnia og∏oszenia
ustawy, jest obowiàzany zawiadomiç na piÊmie pra-
cowników o zmianach, jakie majà nastàpiç w zakresie
ich stosunków pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z póên. zm.7)) stosuje si´ odpowiednio.

3. Stosunki pracy z pracownikami Urz´du Regula-
cji Telekomunikacji i Poczty wygasajà po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, je˝eli przed
up∏ywem tego terminu nie zostanà tym pracownikom
zaproponowane warunki pracy lub p∏acy na dalszy
okres albo w razie nieprzyj´cia przez tych pracowni-
ków zaproponowanych warunków pracy lub p∏acy.

4. WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku pracy z pra-
cownikiem mo˝e nastàpiç za wypowiedzeniem.

5. W przypadku wygaÊni´cia stosunku pracy, o któ-
rym mowa w ust. 3, albo wypowiedzenia, o którym
mowa w ust. 4, pracownikom przys∏ugujà Êwiadczenia
przewidziane dla pracowników, z którymi stosunki
pracy rozwiàzuje si´ z powodu likwidacji urz´du.

6. Przepisów ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 nie
stosuje si´ do urz´dników s∏u˝by cywilnej, do których
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
z póên. zm.8)).

Art. 21. 1. Kadencja dotychczasowych cz∏onków
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wygasa. Przepisu
art. 7 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 29 grudnia
1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253,
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7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153,
poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179,
poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71,
Nr 132, poz. 1110 i Nr 249, poz. 2104.



poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 85,
poz. 728) nie stosuje si´.

2. Sejm, Senat i Prezydent niezw∏ocznie po og∏o-
szeniu ustawy powo∏ajà nowych cz∏onków Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji.

Art. 22. 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji —
niezw∏ocznie po powo∏aniu jej nowych cz∏onków —
zaproponuje Prezesowi Rady Ministrów trzech kandy-
datów na stanowisko Prezesa Urz´du Komunikacji
Elektronicznej.

2. Prezes Rady Ministrów po zaproponowaniu
przez Krajowà Rad´ Radiofonii i Telewizji trzech kan-
dydatów powo∏a osob´, która obejmie stanowisko
Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicznej.

Art. 23. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie przepisu art. 37 ust. 4 ustawy
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, prze-

pisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocz-
towe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z póên. zm.9)) oraz prze-
pisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo teleko-
munikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) zachowujà
moc do czasu wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wy-
konawczych, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 24. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 6 pkt 2, art. 20
ust. 2, art. 21 oraz art. 22, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800
i Nr 173, poz. 1808.
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USTAWA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc paƒstwa w zakresie do˝ywiania”

Art. 1. 1. Ustanawia si´ program wieloletni „Po-
moc paƒstwa w zakresie do˝ywiania”, zwany dalej
„Programem”.

2. Program jest programem wieloletnim w rozu-
mieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
z póên. zm.1)) i jest realizowany w latach 2006—2009.

Art. 2. Celem Programu jest:

1) wsparcie gmin w wype∏nianiu zadaƒ w∏asnych
o charakterze obowiàzkowym w zakresie do˝ywia-
nia dzieci oraz zapewnienia posi∏ku osobom jego
pozbawionym, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
osób z terenów obj´tych wysokim poziomem bez-
robocia i ze Êrodowisk wiejskich;

2) d∏ugofalowe dzia∏anie w zakresie poprawy stanu
zdrowia dzieci i m∏odzie˝y poprzez ograniczanie
zjawiska niedo˝ywienia;

3) upowszechnianie zdrowego stylu ˝ywienia;

4) poprawa poziomu ˝ycia osób i rodzin o niskich do-
chodach;

5) rozwój w gminach bazy ˝ywieniowej, ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem potrzeb dzieci i m∏odzie˝y.

Art. 3. W ramach Programu sà realizowane dzia∏a-
nia dotyczàce w szczególnoÊci:

1) zapewnienia pomocy w zakresie do˝ywiania:
a) dzieciom do 7 roku ˝ycia,
b) uczniom do czasu ukoƒczenia szko∏y ponadgim-

nazjalnej,
c) osobom i rodzinom znajdujàcym si´ w sytu-

acjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U.
Nr 64, poz. 593, z póên. zm.2)), zwanej dalej
„ustawà o pomocy spo∏ecznej”, w szczególno-
Êci osobom samotnym, w podesz∏ym wieku,
chorym lub niepe∏nosprawnym

— w formie posi∏ku, Êwiadczenia pieni´˝nego
na zakup posi∏ku lub ˝ywnoÊci albo Êwiadczenia

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr

96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123,
poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493.
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