
Art. 1. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zada-
nia publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 17:

a) po ust. 12 dodaje si´ ust. 12a w brzmieniu:

„12a. Obs∏ug´ Rady zapewnia urzàd obs∏ugujà-
cy ministra w∏aÊciwego do spraw infor-
matyzacji.”,

b) po ust. 13 dodaje si´ ust. 13a w brzmieniu:

„13a. Zamiejscowym cz∏onkom Rady przys∏u-
gujà diety oraz zwrot kosztów podró˝y
i zakwaterowania na warunkach okreÊlo-
nych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.”;

2) art. 53 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyza-
cji przedstawi Radzie Ministrów projekt
Planu Informatyzacji Paƒstwa w terminie
do dnia 31 marca 2006 r.”;

3) art. 56 otrzymuje brzmienie:

„Art. 56. Podmioty publiczne sà obowiàzane prze-
kazaç dane o rejestrach publicznych
i systemach teleinformatycznych u˝ywa-
nych do realizacji zadaƒ publicznych,
prowadzonych w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy, w zakresie okreÊlonym w art. 20
ust. 1 i 2, w terminie do dnia 31 stycznia
2006 r.”;

4) art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie upowa˝nieƒ zmienio-
nych niniejszà ustawà zachowujà moc do
czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie nowych
upowa˝nieƒ, nie d∏u˝ej ni˝ przez 18 miesi´-
cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.
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USTAWA

z dnia 16 grudnia 2005 r.

o zmianie ustawy o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne 
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USTAWA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy — Kodeks post´powania cywilnego

Art. 1. 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 i Nr 267,
poz. 2258) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Je˝eli na analizowanym rynku w∏aÊciwym wy-
st´puje skuteczna konkurencja, Prezes UKE za-
myka post´powanie, o którym mowa w ust. 1,
w drodze postanowienia.”;

2) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Je˝eli Prezes UKE ustali, ˝e na rynku w∏aÊci-
wym nie wyst´puje skuteczna konkurencja,

wyznacza przedsi´biorc´ lub przedsi´biorców
telekomunikacyjnych o znaczàcej pozycji na
rynku w∏aÊciwym oraz nak∏ada obowiàzki re-
gulacyjne przewidziane w ustawie.”;

3) w art. 25 uchyla si´ ust. 1; 

4) uchyla si´ art. 55;

5) w art. 71:

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

„1a. Przepisy ust. 1 stosuje si´ tak˝e do u˝yt-
kownika koƒcowego us∏ugi przedp∏aconej



Êwiadczonej w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Za przeniesienie przydzielonego numeru

przy zmianie operatora mo˝e byç pobrana
przez dotychczasowego dostawc´ us∏ug
jednorazowa op∏ata okreÊlona w jego cenni-
ku, której wysokoÊç nie powinna zniech´caç
do korzystania z tego uprawnienia.”;

6) art. 73 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 73. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warun-
ki korzystania z uprawnieƒ, o których
mowa w art. 69—72, uwzgl´dniajàc do-
st´pnoÊç us∏ug telefonicznych, mo˝liwo-
Êci techniczne publicznych sieci telefo-
nicznych oraz istniejàce zasoby numera-
cji.”;

7) w art. 139:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Operator publicznej sieci telekomunikacyj-

nej jest obowiàzany umo˝liwiç innym ope-
ratorom publicznych sieci telekomunikacyj-
nych oraz podmiotom, o których mowa
w art. 4, dost´p do budynków i infrastruktu-
ry telekomunikacyjnej, a w szczególnoÊci
zak∏adanie, eksploatacj´, nadzór i konser-
wacj´ urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, je˝eli
wykonanie tych czynnoÊci bez uzyskania
dost´pu do budynków i infrastruktury tele-
komunikacyjnej jest niemo˝liwe lub niece-
lowe z punktu widzenia planowania prze-
strzennego, zdrowia ludzkiego, ochrony
Êrodowiska lub bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego.”,

b) uchyla si´ ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do zapewnienia dost´pu do budynków i in-

frastruktury 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—2.”;

8) w art. 165 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej
lub dostawca publicznie dost´pnych us∏ug
telekomunikacyjnych przetwarzajàcy dane
transmisyjne dotyczàce abonentów i u˝yt-
kowników koƒcowych jest obowiàzany,
z uwagi na realizacj´ przez uprawnione orga-
ny zadaƒ i obowiàzków na rzecz obronnoÊci,
bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒ-
stwa i porzàdku publicznego, dane te prze-
chowywaç przez okres 2 lat. Obowiàzek uwa-
˝a si´ za wykonany w przypadku gdy zaprze-
stajàcy dzia∏alnoÊci operator publicznej sieci

telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie
dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych prze-
ka˝e do przechowywania dane transmisyjne
innemu operatorowi publicznej sieci teleko-
munikacyjnej lub dostawcy publicznie do-
st´pnych us∏ug telekomunikacyjnych. Po
up∏ywie tego okresu, dane transmisyjne sà
usuwane lub anonimizowane przez operatora
publicznej sieci telekomunikacyjnej lub do-
stawc´ publicznie dost´pnych us∏ug teleko-
munikacyjnych, którzy je przechowujà. Ope-
rator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
dostawca publicznie dost´pnych us∏ug tele-
komunikacyjnych przechowujàcy dane trans-
misyjne jest obowiàzany do∏o˝yç szczególnej
starannoÊci w celu ochrony bezpieczeƒstwa
i poufnoÊci tych danych oraz interesów osób,
których dane dotyczà.”;

9) w art. 206:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Od decyzji w sprawach o ustalenie znaczà-

cej pozycji rynkowej, na∏o˝enie obowiàzków
regulacyjnych, na∏o˝enia kar oraz od decyzji
wydanych w sprawach spornych, z wyjàt-
kiem decyzji w sprawie rezerwacji cz´stotli-
woÊci po przeprowadzeniu post´powania
przetargowego albo konkursu oraz od decy-
zji o uznaniu post´powania przetargowego
albo konkursu za nierozstrzygni´ty, przys∏u-
guje odwo∏anie do Sàdu Okr´gowego
w Warszawie — sàdu ochrony konkurencji
i konsumentów.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Decyzje, o których mowa w ust. 2, z wyjàt-

kiem decyzji w sprawie na∏o˝enia kar, pod-
legajà natychmiastowemu wykonaniu.

2b. Na postanowienie, o którym mowa w art. 23
ust. 3, przys∏uguje za˝alenie do Sàdu Okr´-
gowego w Warszawie — sàdu ochrony kon-
kurencji i konsumentów.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Post´powania w sprawach odwo∏aƒ i za˝a-

leƒ, o których mowa w ust. 2 i 2b, toczà si´
wed∏ug przepisów Kodeksu post´powania
cywilnego o post´powaniu w sprawach go-
spodarczych.”,

d) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Na postanowienie wydane w trybie art. 106

Kodeksu post´powania administracyjnego
przez organ wspó∏dzia∏ajàcy z Prezesem UKE,
za˝alenie nie przys∏uguje.”;

10) w art. 209 w ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) uniemo˝liwia korzystanie z uprawnieƒ do
przeniesienia przydzielonego numeru, o któ-
rych mowa w art. 70 i art. 71,”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 47957 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) za˝aleƒ na postanowienia wydawane przez
Prezesa Urz´du w post´powaniach prowadzo-
nych na podstawie przepisów ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên. zm.2)), usta-
wy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo poczto-
we (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z póên. zm.3)) lub
przepisów odr´bnych.”;

2) w art. 47961 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub
obowiàzki zale˝à od rozstrzygni´cia procesu
oraz ten, kto uczestniczy∏ w post´powaniu
przed Prezesem Urz´du na prawach strony.
Je˝eli zainteresowany nie zosta∏ wezwany do
udzia∏u w sprawie, sàd ochrony konkurencji

i konsumentów wezwie go na wniosek stro-
ny albo z urz´du.”.

Art. 3. 1. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ prze-
pisy w brzmieniu nadanym przez niniejszà ustaw´,
z zastrze˝eniem ust. 2 i 3. 

2. Wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy post´powania w sprawie ustalenia,
czy na rynkach w∏aÊciwych wyst´puje skuteczna kon-
kurencja, stajà si´ post´powaniami w sprawie ustale-
nia, czy na rynkach w∏aÊciwych wyst´puje skuteczna
konkurencja, wyznaczenia przedsi´biorcy lub przed-
si´biorców telekomunikacyjnych o znaczàcej pozycji
na rynku w∏aÊciwym oraz na∏o˝enia obowiàzków re-
gulacyjnych przewidzianych w ustawie. 

3. W decyzjach koƒczàcych wszcz´te i niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy post´powania
w sprawie wyznaczenia przedsi´biorcy lub przedsi´bior-
ców telekomunikacyjnych o znaczàcej pozycji na rynku
w∏aÊciwym oraz na∏o˝enia obowiàzków regulacyjnych
przewidzianych w ustawie, nie rozstrzyga si´, ˝e na ryn-
ku w∏aÊciwym nie wyst´puje skuteczna konkurencja. 

Art. 4. 1. Przedsi´biorcy telekomunikacyjni, w ro-
zumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, udost´pnia-
jàcy publiczne sieci telekomunikacyjne lub Êwiadczàcy
publicznie dost´pne us∏ugi telekomunikacyjne, którzy
w 2004 r. prowadzili ksi´gi rachunkowe, sà obowiàza-
ni do poddania rocznego sprawozdania finansowego
badaniu przez bieg∏ego rewidenta oraz opublikowania
go, je˝eli spe∏niali warunki okreÊlone w art. 64 ustawy
z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên. zm.4)).

2. Przedsi´biorcy telekomunikacyjni udost´pniajàcy
publiczne sieci telekomunikacyjne lub Êwiadczàcy pu-
blicznie dost´pne us∏ugi telekomunikacyjne w 2005 r.
mogà prowadziç rachunkowoÊç na zasadach dotych-
czasowych albo na zasadach wynikajàcych z ustawy
z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci.

Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 73 ustawy, o której mowa
w art. 1, zachowujà moc do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych na podstawie art. 73 usta-
wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
przez niniejszà ustaw´, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez
okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 4 oraz art. 4,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
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1) 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, Nr 183,
poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66.

3) 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 oraz z 2005 r. Nr 267, poz. 2258.

———————
4) 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, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.


