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Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên.
zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) po pkt 24 dodaje si´ pkt 24a w brzmieniu:
„24a) po∏àczenie — fizyczne lub logiczne po∏à-

czenie telekomunikacyjnych urzàdzeƒ
koƒcowych pozwalajàce na przes∏anie
przekazów telekomunikacyjnych;”,

b) po pkt 27 dodaje si´ pkt 27a w brzmieniu:
„27a) przekaz telekomunikacyjny — treÊci roz-

mów telefonicznych i innych informacji
przekazywanych za pomocà sieci teleko-
munikacyjnych;”,

c) pkt 48 otrzymuje brzmienie:
„48) us∏uga telekomunikacyjna — us∏ug´ pole-

gajàcà g∏ównie na przekazywaniu sygna-
∏ów w sieci telekomunikacyjnej;”;

2) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Przedsi´biorca telekomunikacyjny lub
podmiot, który uzyska∏ pozwolenie ra-
diowe, o którym mowa w art. 143 ust. 1,
rezerwacj´ cz´stotliwoÊci lub zasobów
orbitalnych lub przydzia∏ numeracji,
z wy∏àczeniem podmiotów, o których
mowa w art. 4, jest obowiàzany do prze-

kazywania na ˝àdanie Prezesa UKE in-
formacji niezb´dnych do wykonywania
przez Prezesa UKE jego uprawnieƒ
i obowiàzków, okreÊlonych w art. 192
ust. 1.

2. ˚àdanie, o którym mowa w ust. 1, po-
winno byç proporcjonalne do celu, ja-
kiemu ma s∏u˝yç, oraz zawieraç:
1) wskazanie przedsi´biorcy lub pod-

miotu, o którym mowa w ust. 1;
2) dat´;
3) wskazanie ˝àdanych informacji oraz

okresu, którego dotyczà;
4) wskazanie celu, jakiemu informacje

majà s∏u˝yç;
5) wskazanie terminu przekazania infor-

macji adekwatnego do zakresu tego
˝àdania, nie krótszego ni˝ 7 dni;

6) uzasadnienie;
7) pouczenie o zagro˝eniu karà, o której

mowa w art. 209 ust. 1.

3. Prezes UKE mo˝e zastosowaç do po-
zyskania informacji, o których mowa
w ust. 1, opracowane przez siebie for-
mularze, dà˝àc do ujednolicenia i za-
pewnienia spójnoÊci pozyskanych
danych.”;

3) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Prezes UKE zapewnia dost´p do infor-
macji otrzymanych od przedsi´biorców
telekomunikacyjnych organom regula-
cyjnym innych paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej oraz paƒstw cz∏on-
kowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, zwanych dalej „paƒstwami cz∏on-
kowskimi”, i Komisji Europejskiej, z wy-
jàtkiem przypadków okreÊlonych
w ustawie.

2. Prezes UKE informuje przedsi´biorc´
telekomunikacyjnego o udost´pnieniu
informacji dostarczonej uprzednio przez
tego przedsi´biorc´ na ˝àdanie Prezesa
UKE.”;

4) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dzia∏alnoÊç telekomunikacyjna b´dàca dzia-

∏alnoÊcià gospodarczà jest dzia∏alnoÊcià re-
gulowanà i podlega wpisowi do rejestru
przedsi´biorców telekomunikacyjnych, zwa-
nego dalej „rejestrem”. Wpisowi do rejestru
podlega równie˝ dzia∏alnoÊç telekomunika-
cyjna prowadzona przez przedsi´biorc´ tele-
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USTAWA

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw1) 2)

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

wdro˝enia dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymy-
wania generowanych lub przetwarzanych danych w zwiàz-
ku ze Êwiadczeniem ogólnie dost´pnych us∏ug ∏àcznoÊci
elektronicznej lub udost´pnianiem publicznych sieci ∏àcz-
noÊci oraz zmieniajàcej dyrektyw´ 2002/58/WE (Dz. Urz.
UE L 105 z 13.04.2006, str. 54). 

2) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw´ z dnia 12 paêdziernika
1990 r. o Stra˝y Granicznej, ustaw´ z dnia 28 wrzeÊnia
1991 r. o kontroli skarbowej, ustaw´ z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks post´powania karnego, ustaw´ z dnia
16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu, ustaw´ z dnia
24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porzàdkowych, ustaw´ z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji
Wywiadu, ustaw´ z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upa-
d∏oÊciowe i naprawcze, ustaw´ z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustaw´ z dnia
9 czerwca 2006 r. o S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego
oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego, ustaw´ z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zarzàdzaniu kryzysowym. 

3) 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, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137,
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 18,
poz. 97. 
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komunikacyjnego z paƒstwa cz∏onkowskie-
go albo paƒstwa, które zawar∏o ze Wspólno-
tà Europejskà i jej paƒstwami cz∏onkowski-
mi umow´ regulujàcà swobod´ Êwiadczenia
us∏ug, który czasowo Êwiadczy na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej us∏ugi na za-
sadach okreÊlonych odpowiednio w przepi-
sach Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´
Europejskà, umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym albo w przepisach innej
umowy regulujàcej swobod´ Êwiadczenia
us∏ug.”,

b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) numer w rejestrze przedsi´biorców albo
ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej lub in-
nym w∏aÊciwym rejestrze prowadzonym
w paƒstwie cz∏onkowskim lub innym paƒ-
stwie okreÊlonym w ust. 1;”;

5) w art. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) okreÊlenia rynku w∏aÊciwego, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1, a tak˝e jego analizy i wy-
znaczenia przedsi´biorcy telekomunikacyjne-
go o znaczàcej pozycji rynkowej lub przedsi´-
biorców telekomunikacyjnych zajmujàcych ko-
lektywnà pozycj´ znaczàcà, lub uchylenia de-
cyzji w tej sprawie,”;

6) w art. 19 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Je˝eli w zakresie ustalenia znaczàcej pozycji
rynkowej oraz w zakresie zamiaru zdefiniowa-
nia rynku w∏aÊciwego innego ni˝ rynki okreÊlo-
ne w zaleceniu Komisji Europejskiej w sprawie
w∏aÊciwych rynków produktów i us∏ug w sek-
torze ∏àcznoÊci elektronicznej podlegajàcych
regulacji ex ante, zwanym dalej „zaleceniem
Komisji”, Komisja Europejska stwierdzi, ˝e
proponowane rozstrzygni´cie mo˝e utrudniç
rozwój jednolitego rynku lub mog∏oby naru-
szyç prawo wspólnotowe, Prezes UKE po up∏y-
wie terminu, o którym mowa w art. 16 ust. 2,
zawiesza post´powanie na okres 2 miesi´cy.
W przypadku otrzymania w tym okresie we-
zwania Komisji Europejskiej do wycofania pro-
jektu rozstrzygni´cia, Prezes UKE uwzgl´dnia
stanowisko Komisji Europejskiej i umarza po-
st´powanie.

3. Prezes UKE uwzgl´dnia przy stosowaniu usta-
wy w najwi´kszym mo˝liwie stopniu wytyczne
Komisji Europejskiej w sprawie analizy rynku
i ustalania znaczàcej pozycji rynkowej oraz za-
lecenie Komisji w ich aktualnym brzmieniu,
a w przypadku odstàpienia od ich stosowania
powiadamia Komisj´ Europejskà, uzasadnia-
jàc swe stanowisko.”;

7) w dziale II rozdzia∏ 1 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 1

Analiza rynku, post´powanie w sprawie 
okreÊlania rynków w∏aÊciwych, nak∏adania,

zmiany i uchylania obowiàzków regulacyjnych

Art. 21. Prezes UKE przeprowadza analiz´ rynku
w zakresie wyrobów i us∏ug telekomunika-
cyjnych.

Art. 22. 1. Po przeprowadzeniu analizy, o której
mowa w art. 21, nie rzadziej ni˝ co 2 la-
ta, a tak˝e niezw∏ocznie po wydaniu
albo zmianie zalecenia Komisji Pre-
zes UKE przeprowadza post´powanie
w celu:

1) okreÊlenia rynku w∏aÊciwego,
uwzgl´dniajàc uwarunkowania krajo-
we oraz w najwi´kszym mo˝liwie
stopniu zalecenie Komisji i wytyczne,
o których mowa w art. 19 ust. 3, w za-
kresie wyrobów i us∏ug telekomuni-
kacyjnych, zwanego dalej „rynkiem
w∏aÊciwym”,

2) ustalenia, czy na rynku w∏aÊciwym
wyst´puje przedsi´biorca telekomu-
nikacyjny o znaczàcej pozycji rynko-
wej lub przedsi´biorcy telekomunika-
cyjni zajmujàcy kolektywnà pozycj´
znaczàcà,

3) wyznaczenia przedsi´biorcy teleko-
munikacyjnego o znaczàcej pozycji
rynkowej lub przedsi´biorców teleko-
munikacyjnych zajmujàcych kolek-
tywnà pozycj´ znaczàcà, w przypad-
ku stwierdzenia, ˝e na rynku w∏aÊci-
wym nie wyst´puje skuteczna konku-
rencja oraz na∏o˝enia na tego przed-
si´biorc´ lub przedsi´biorców teleko-
munikacyjnych zajmujàcych kolek-
tywnà pozycj´ znaczàcà obowiàzków
regulacyjnych,

4) utrzymania, zmiany albo uchylenia
obowiàzków regulacyjnych na∏o˝o-
nych na przedsi´biorc´ telekomuni-
kacyjnego o znaczàcej pozycji rynko-
wej lub przedsi´biorców telekomuni-
kacyjnych zajmujàcych kolektywnà
pozycj´ znaczàcà przed przeprowa-
dzeniem analizy rynku.

2. Przez obowiàzek regulacyjny rozumie
si´ obowiàzek, o którym mowa
w art. 34, art. 36—40, art. 42, art. 44—47
lub art. 72 ust. 3.

Art. 23. 1. Po przeprowadzeniu post´powania,
o którym mowa w art. 22 ust. 1, Prezes
UKE, w przypadku ustalenia, ˝e na ryn-
ku w∏aÊciwym nie wyst´puje przedsi´-
biorca telekomunikacyjny o znaczàcej
pozycji rynkowej lub przedsi´biorcy
telekomunikacyjni zajmujàcy kolektyw-
nà pozycj´ znaczàcà, wydaje postano-
wienie, w którym:

1) okreÊla rynek w∏aÊciwy, majàc na
uwadze poziom rozwoju krajowego
rynku produktów i us∏ug telekomuni-
kacyjnych, zgodnie z prawem konku-
rencji;

2) stwierdza, ˝e na tym rynku w∏aÊci-
wym wyst´puje skuteczna konkuren-
cja.

2. Do projektu postanowienia, o którym
mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy
o post´powaniu konsultacyjnym.
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Art. 24. Po przeprowadzeniu post´powania, o któ-
rym mowa w art. 22 ust. 1, Prezes UKE,
w przypadku ustalenia, ˝e na rynku w∏a-
Êciwym wyst´puje przedsi´biorca teleko-
munikacyjny o znaczàcej pozycji rynkowej
lub przedsi´biorcy telekomunikacyjni zaj-
mujàcy kolektywnà pozycj´ znaczàcà, wy-
daje decyzj´, w której:

1) okreÊla rynek w∏aÊciwy, majàc na uwa-
dze poziom rozwoju krajowego rynku
produktów i us∏ug telekomunikacyj-
nych, zgodnie z prawem konkurencji;

2) wyznacza przedsi´biorc´ telekomuni-
kacyjnego o znaczàcej pozycji rynkowej
lub przedsi´biorców telekomunikacyj-
nych zajmujàcych kolektywnà pozycj´
znaczàcà oraz:

a) nak∏ada obowiàzki regulacyjne, bio-
ràc pod uwag´ adekwatnoÊç i pro-
porcjonalnoÊç danego obowiàzku do
problemów rynkowych, których roz-
wiàzanie s∏u˝y realizacji celów okreÊ-
lonych w art. 1 ust. 2, lub

b) utrzymuje na∏o˝one obowiàzki regu-
lacyjne, je˝eli przedsi´biorca teleko-
munikacyjny lub przedsi´biorcy tele-
komunikacyjni nie utracili tej pozycji,
lub

c) zmienia na∏o˝one obowiàzki regula-
cyjne, je˝eli przedsi´biorca teleko-
munikacyjny lub przedsi´biorcy tele-
komunikacyjni nie utracili tej pozycji,
ale warunki na rynku w∏aÊciwym
uzasadniajà zmian´ tych obowiàz-
ków.

Art. 25. 1. Je˝eli przed wydaniem rozstrzygni´cia,
o którym mowa w art. 23 ust. 1 albo
w art. 24, na tym samym rynku w∏aÊci-
wym wyst´powa∏ przedsi´biorca tele-
komunikacyjny o znaczàcej pozycji ryn-
kowej lub przedsi´biorcy telekomunika-
cyjni zajmujàcy kolektywnà pozycj´
znaczàcà, którzy utracili t´ pozycj´, Pre-
zes UKE, w drodze decyzji, okreÊla ter-
min uchylenia obowiàzków regulacyj-
nych, tak aby uchylenie to uwzgl´dnia-
∏o sytuacj´ przedsi´biorców telekomu-
nikacyjnych dzia∏ajàcych na rynku obj´-
tych tà decyzjà, nie d∏u˝szy jednak ni˝
przewidziane w umowach, które doty-
czy∏y realizacji uchylanych obowiàzków
regulacyjnych, zawartych pomi´dzy
przedsi´biorcami okresy wypowiedze-
nia umowy.

2. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, og∏a-
sza si´ na stronie podmiotowej Biulety-
nu Informacji Publicznej Urz´du Komu-
nikacji Elektronicznej.

Art. 25a. 1. Przedsi´biorca telekomunikacyjny zaj-
muje znaczàcà pozycj´ rynkowà, je˝eli
na rynku w∏aÊciwym samodzielnie po-
siada pozycj´ ekonomicznà odpowia-
dajàcà dominacji w rozumieniu przepi-
sów prawa wspólnotowego.

2. Prezes UKE przy ocenie pozycji rynko-
wej przedsi´biorcy telekomunikacyj-
nego na rynku w∏aÊciwym bierze pod
uwag´ kryteria wymienione w wytycz-
nych Komisji, o których mowa
w art. 19 ust. 3.

3. Dwóch lub wi´cej przedsi´biorców te-
lekomunikacyjnych zajmuje kolektyw-
nà pozycj´ znaczàcà, je˝eli nawet przy
braku powiàzaƒ organizacyjnych lub
innych zwiàzków mi´dzy nimi posia-
dajà na rynku w∏aÊciwym pozycj´ eko-
nomicznà odpowiadajàcà dominacji
w rozumieniu przepisów prawa wspól-
notowego.

4. Prezes UKE przy ustalaniu, czy dwóch
lub wi´cej przedsi´biorców telekomu-
nikacyjnych zajmuje kolektywnà zna-
czàcà pozycj´ na rynku w∏aÊciwym
ocenia cechy rynku w∏aÊciwego,
w szczególnoÊci udzia∏ przedsi´bior-
ców w rynku oraz jego przejrzystoÊç,
a je˝eli ocena tych cech nie wskazuje
na brak kolektywnej pozycji znaczàcej
dodatkowo stosuje w szczególnoÊci
nast´pujàce kryteria:

1) dojrza∏oÊç rynku,

2) zastój albo umiarkowany wzrost
popytu,

3) niskà elastycznoÊç popytu,

4) jednorodnoÊç produktów,

5) podobne struktury kosztów przed-
si´biorców,

6) brak innowacji technologicznych,
dojrza∏oÊç technologii,

7) brak mo˝liwoÊci zwi´kszenia pro-
dukcji lub Êwiadczenia us∏ug,

8) wysokie bariery dost´pu do rynku,

9) brak równowa˝àcej si∏y nabywczej,

10) brak potencjalnej konkurencji,

11) ró˝nego rodzaju nieformalne lub
inne powiàzania pomi´dzy danymi
przedsi´biorcami,

12) brak albo ograniczenie konkurencji
cenowej,

13) mo˝liwoÊç stosowania mechani-
zmów odwetowych

— które nie muszà byç spe∏nione ∏àcz-
nie.

Art. 25b. W przypadku okreÊlenia rynku w∏aÊciwe-
go odbiegajàcego od zalecenia Komisji
Prezes UKE poddaje projekt rozstrzyg-
ni´cia, o którym mowa w art. 23 ust. 1
albo w art. 24, post´powaniu konsolida-
cyjnemu.
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Art. 25c. Rozstrzygni´cie, o którym mowa w art. 23
ust. 1 albo w art. 24:

1) wydaje si´ po zasi´gni´ciu opinii Pre-
zesa UOKiK wydanej w formie posta-
nowienia;

2) og∏asza si´ na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urz´-
du Komunikacji Elektronicznej.

Art. 25d. W przypadku rynku w∏aÊciwego uznane-
go decyzjà Komisji Europejskiej za rynek
ponadnarodowy Prezes UKE przeprowa-
dza jego analiz´ w porozumieniu z orga-
nami regulacyjnymi innych paƒstw
cz∏onkowskich. Przepis art. 23 lub 24 sto-
suje si´ odpowiednio.”;

8) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. Przedsi´biorcy telekomunikacyjni ne-
gocjujàc postanowienia umowy o do-
st´pie telekomunikacyjnym, sà obo-
wiàzani uwzgl´dniaç obowiàzki na
nich na∏o˝one.

2. Informacje uzyskane w zwiàzku z ne-
gocjacjami mogà byç wykorzystane
wy∏àcznie zgodnie z ich przeznacze-
niem i podlegajà obowiàzkowi zacho-
wania poufnoÊci, o ile przepisy ustawy
nie stanowià inaczej.

3. O ile ustawa nie stanowi inaczej, prze-
pisy 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.

4. Operator paƒstwa cz∏onkowskiego
ubiegajàcy si´ o dost´p telekomunika-
cyjny nie jest obowiàzany dokonywaç
wpisu do rejestru, o którym mowa
w art. 10, je˝eli nie wykonuje dzia∏al-
noÊci telekomunikacyjnej na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

9) po art. 26 dodaje si´ art. 26a w brzmieniu:

„Art. 26a. Operator publicznej sieci telekomunika-
cyjnej jest obowiàzany do prowadzenia
negocjacji o zawarcie umowy o dost´-
pie telekomunikacyjnym w zakresie po-
∏àczenia sieci oraz w zakresie dost´pu
telekomunikacyjnego, którego obowià-
zek zapewnienia wynika z na∏o˝onych
na tego operatora obowiàzków regula-
cyjnych, na wniosek innego przedsi´-
biorcy telekomunikacyjnego lub pod-
miotów, o których mowa w art. 4 pkt 1,
2, 4, 5, 7 i 8, w celu Êwiadczenia publicz-
nie dost´pnych us∏ug telekomunikacyj-
nych oraz zapewnienia interoperacyjno-
Êci us∏ug.”;

10) w art. 27:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Prezes UKE mo˝e, na pisemny wniosek ka˝-
dej ze stron negocjacji o zawarcie umowy

o dost´pie telekomunikacyjnym w zakresie
po∏àczenia sieci albo z urz´du, w drodze po-
stanowienia, 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´pie
telekomunikacyjnym.

2. W przypadku niepodj´cia negocjacji o za-
warcie umowy o dost´pie telekomunikacyj-
nym w zakresie po∏àczenia sieci, odmowy
po∏àczenia sieci telekomunikacyjnych przez
podmiot do tego obowiàzany lub niezawar-
cia umowy o dost´pie telekomunikacyjnym
w zakresie po∏àczenia sieci w terminie,
o którym mowa w ust. 1, lub niezawarcia
umowy w terminie 90 dni liczàc od dnia wy-
stàpienia z wnioskiem o zawarcie umowy
o dost´pie telekomunikacyjnym, ka˝da ze
stron mo˝e zwróciç si´ do Prezesa UKE
z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie
rozstrzygni´cia kwestii spornych lub okreÊ-
lenia warunków wspó∏pracy.”,

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

„2a. Prezes UKE mo˝e, na pisemny wniosek
ka˝dej ze stron negocjacji o zawarcie umo-
wy o dost´pie telekomunikacyjnym prowa-
dzonych z operatorem obowiàzanym do
zapewnienia dost´pu telekomunikacyjne-
go, którego obowiàzek zapewnienia wyni-
ka z na∏o˝onych na tego operatora obo-
wiàzków regulacyjnych, albo z urz´du,
w drodze postanowienia, okreÊliç termin
zakoƒczenia negocjacji o zawarcie tej umo-
wy, nie d∏u˝szy ni˝ 90 dni, liczàc od dnia
wystàpienia z wnioskiem o zawarcie umo-
wy o dost´pie telekomunikacyjnym.

2b. Z zastrze˝eniem ust. 2, w przypadku nie-
podj´cia negocjacji przez podmiot obowià-
zany do zapewnienia dost´pu telekomuni-
kacyjnego, odmowy udzielenia dost´pu
telekomunikacyjnego przez podmiot do te-
go obowiàzany lub niezawarcia umowy
o dost´pie telekomunikacyjnym w termi-
nie, o którym mowa w ust. 2a, lub nieza-
warcia umowy o dost´p telekomunikacyj-
ny w terminie 90 dni liczàc od dnia wystà-
pienia z wnioskiem o zawarcie umowy
o dost´pie telekomunikacyjnym, ka˝da ze
stron mo˝e zwróciç si´ do Prezesa UKE
z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie
rozstrzygni´cia kwestii spornych lub okreÊ-
lenia warunków wspó∏pracy.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 2b, po-
winien zawieraç projekt umowy o dost´pie
telekomunikacyjnym, zawierajàcy stanowi-
ska stron w zakresie okreÊlonym ustawà,
z zaznaczeniem tych cz´Êci umowy, co do
których strony nie dosz∏y do porozumie-
nia.”; 
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11) w art. 28:
a) w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Prezes UKE podejmuje decyzj´ o dost´pie
telekomunikacyjnym w terminie 90 dni od
dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w art. 27 ust. 2 i 2b, bioràc pod uwag´ nast´-
pujàce kryteria:”,

— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) rozwój nowoczesnej infrastruktury tele-

komunikacyjnej;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes UKE podejmuje decyzj´ o zapewnie-
niu podmiotom, o których mowa w art. 4
pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8, dost´pu telekomunikacyj-
nego w terminie 60 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku, o którym mowa w art. 27 ust. 2
i 2b, 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, bezpie-
czeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego, a tak˝e specyficzny cha-
rakter zadaƒ wykonywanych przez te pod-
mioty.”;

12) art. 30 otrzymuje brzmienie:
„Art. 30. 1. Do zmian umów o dost´pie telekomu-

nikacyjnym stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 26—28 i 33.

2. Do wniosku o zmian´ umowy o dost´-
pie telekomunikacyjnym, która zosta∏a
przynajmniej raz zmieniona, do∏àcza
si´ jednolity tekst tej umowy zawiera-
jàcy wszelkie dokonane zmiany.”;

13) w art. 31:

a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:
„Umowa o dost´pie telekomunikacyjnym w za-
kresie po∏àczenia sieci powinna zawieraç posta-
nowienia dotyczàce co najmniej:”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:
„Umowa o dost´pie telekomunikacyjnym w za-
kresie po∏àczenia sieci mo˝e tak˝e zawieraç,
w zale˝noÊci do rodzajów ∏àczonych sieci, od-
powiednie postanowienia dotyczàce:”;

14) w art. 34 w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) Êwiadczeniu us∏ug telekomunikacyjnych

z uwzgl´dnieniem pierwszeƒstwa zgodnie
z art. 176a ust. 2 pkt 3.”;

15) art. 39 i 40 otrzymujà brzmienie:
„Art. 39. 1. Prezes UKE mo˝e, zgodnie z przes∏an-

kami, o których mowa w art. 24 pkt 2
lit. a, w drodze decyzji, na∏o˝yç na ope-
ratora o znaczàcej pozycji rynkowej
obowiàzki:
1) kalkulacji uzasadnionych kosztów

Êwiadczenia dost´pu telekomunika-
cyjnego, wskazujàc sposoby kalku-
lacji kosztów, jakie operator powi-
nien stosowaç na podstawie przepi-
sów rozporzàdzenia, o którym mo-

wa w art. 51, zgodnie z zatwierdzo-
nym przez Prezesa UKE opisem kal-
kulacji kosztów;

2) stosowania op∏at z tytu∏u dost´pu
telekomunikacyjnego, uwzgl´dnia-
jàcych zwrot uzasadnionych kosz-
tów operatora.

2. Operator, na którego zosta∏ na∏o˝ony
obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
przedstawia Prezesowi UKE, na jego
˝àdanie, szczegó∏owe uzasadnienie
wysokoÊci op∏at w oparciu o uzasad-
nione koszty.

3. W celu weryfikacji wysokoÊci op∏at,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes
UKE: 
1) przeprowadza badanie, o którym

mowa w art. 53 ust. 5;
2) niezale˝nie od badania, o którym

mowa w art. 53 ust. 5, mo˝e zasto-
sowaç inne metody ustalania op∏at
ni˝ stosowane przez operatora,
w tym mo˝e wziàç pod uwag´ wy-
sokoÊç lub metody ustalania op∏at
na porównywalnych rynkach konku-
rencyjnych.

4. W przypadku:

1) braku mo˝liwoÊci przeprowadzenia
badania, o którym mowa w art. 53
ust. 5, z przyczyn le˝àcych po stro-
nie operatora,

2) odmowy wyra˝enia opinii przez
podmiot uprawniony do przeprowa-
dzenia badania, o którym mowa
w art. 53 ust. 5, z uwagi na zaistnie-
nie okolicznoÊci uniemo˝liwiajàcych
jej sformu∏owanie z przyczyn le˝à-
cych po stronie operatora,

3) wyra˝enia przez podmiot uprawnio-
ny do przeprowadzenia badania,
o którym mowa w art. 53 ust. 5, opi-
nii negatywnej albo opinii z zastrze-
˝eniami,

4) wystàpienia istotnych ró˝nic pomi´-
dzy wysokoÊcià op∏at ustalonych
przez operatora a wysokoÊcià op∏at
ustalonych przez Prezesa UKE zgod-
nie z ust. 3

— Prezes UKE ustala wysokoÊç op∏at
z tytu∏u dost´pu telekomunikacyjnego
lub ich maksymalny albo minimalny
poziom stosujàc metody, o których
mowa w ust. 3 pkt 2. Ustalenie powy˝-
szych op∏at nast´puje w odr´bnej de-
cyzji, bàdê te˝ w decyzjach, o których
mowa w art. 28—30, art. 43 lub
art. 139. 

5. Prezes UKE ustalajàc op∏aty z tytu∏u
dost´pu telekomunikacyjnego bierze
pod uwag´ promocj´ efektywnoÊci
i zrównowa˝onej konkurencji oraz za-
pewnienie maksymalnych korzyÊci dla
u˝ytkowników koƒcowych, jak równie˝
zwrot uzasadnionych kosztów.
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Art. 40. 1. Prezes UKE mo˝e, zgodnie z przes∏anka-
mi, o których mowa w art. 24 pkt 2 lit. a,
w drodze decyzji, na∏o˝yç na operatora
o znaczàcej pozycji rynkowej obowiàzek
ustalania op∏at z tytu∏u dost´pu teleko-
munikacyjnego w oparciu o ponoszone
koszty.

2. Operator, na którego zosta∏ na∏o˝ony
obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
przedstawia Prezesowi UKE uzasadnie-
nie wysokoÊci op∏at ustalonych w opar-
ciu o ponoszone koszty.

3. W celu oceny prawid∏owoÊci wysokoÊci
op∏at ustalonych przez operatora, o któ-
rym mowa w ust. 1, Prezes UKE mo˝e
uwzgl´dniç wysokoÊç lub metody usta-
lania op∏at na porównywalnych rynkach
konkurencyjnych lub inne sposoby oce-
ny prawid∏owoÊci wysokoÊci tych op∏at.

4. W przypadku, gdy wed∏ug oceny, o któ-
rej mowa w ust. 3, wysokoÊç op∏at usta-
lonych przez operatora jest nieprawi-
d∏owa, Prezes UKE ustala wysokoÊç
op∏at lub ich maksymalny albo mini-
malny poziom stosujàc metody, o któ-
rych mowa w ust. 3, bioràc pod uwag´
promocj´ efektywnoÊci i zrównowa-
˝onej konkurencji oraz zapewnienie
maksymalnych korzyÊci dla u˝ytkowni-
ków koƒcowych. Ustalenie op∏at nast´-
puje w odr´bnej decyzji, bàdê te˝ w de-
cyzjach, o których mowa w art. 28—30,
art. 43 lub art. 139.”;

16) art. 56 otrzymuje brzmienie:

„Art. 56. 1. Âwiadczenie us∏ug telekomunikacyj-
nych odbywa si´ na podstawie umo-
wy o Êwiadczenie us∏ug telekomunika-
cyjnych.

2. Umow´ o Êwiadczenie us∏ug teleko-
munikacyjnych zawiera si´ w formie
pisemnej. Wymóg formy pisemnej nie
dotyczy umowy o Êwiadczenie us∏ug
telekomunikacyjnych zawieranej przez
dokonanie czynnoÊci faktycznych
obejmujàcych w szczególnoÊci umo-
wy o Êwiadczenie us∏ug telefonicznych
za pomocà aparatu publicznego lub
przez wybranie numeru dost´pu do
sieci dostawcy us∏ug.

3. Umowa o Êwiadczenie publicznie do-
st´pnych us∏ug telekomunikacyjnych,
z zastrze˝eniem ust. 5, powinna okreÊ-
laç w szczególnoÊci:

1) strony umowy, w tym nazw´ (fir-
m´), adres i siedzib´ dostawcy
us∏ug;

2) rodzaj Êwiadczonych us∏ug;

3) termin oczekiwania na przy∏àcze-
nie do sieci lub termin rozpocz´cia
Êwiadczenia us∏ug;

4) okres, na jaki zosta∏a zawarta umo-
wa;

5) pakiet taryfowy, je˝eli na Êwiad-
czone us∏ugi obowiàzujà ró˝ne pa-
kiety taryfowe;

6) sposób sk∏adania zamówieƒ na
pakiety taryfowe oraz dodatkowe
opcje us∏ugi;

7) okres rozliczeniowy;

8) tryb i warunki dokonywania zmian
umowy oraz warunki jej przed∏u˝e-
nia;

9) zakres Êwiadczonych publicznie
dost´pnych us∏ug telekomunika-
cyjnych, ze wskazaniem elemen-
tów sk∏adajàcych si´ na op∏at´
abonamentowà;

10) dane dotyczàce jakoÊci us∏ug;

11) zakres obs∏ugi serwisowej;

12) sposób i termin rozwiàzania umo-
wy;

13) zakres odpowiedzialnoÊci z tytu∏u
niewykonania lub nienale˝ytego
wykonania umowy, wysokoÊç od-
szkodowania oraz zasady i terminy
jego wyp∏aty;

14) zasady, tryb i terminy sk∏adania
oraz rozpatrywania reklamacji;

15) informacj´ o polubownych sposo-
bach rozwiàzywania sporów;

16) sposób uzyskania informacji o ak-
tualnym cenniku us∏ug oraz kosz-
tach us∏ug serwisowych.

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 przy-
padku przy∏àczenia do publicznej sta-
cjonarnej sieci telefonicznej tak˝e ad-
res zakoƒczenia sieci.

5. Dane, o których mowa w ust. 3
pkt 9—16, na podstawie wyraênego
postanowienia umowy, mogà byç za-
warte w regulaminie Êwiadczenia
publicznie dost´pnych us∏ug teleko-
munikacyjnych.

6. Dostawca us∏ug mo˝e umo˝liwiç abo-
nentowi zmian´ warunków umowy,
o których mowa w ust. 3 pkt 2, 4—7
i 9 za pomocà Êrodków porozumiewa-
nia si´ na odleg∏oÊç, w szczególnoÊci
telefonicznie. W takim przypadku do-
stawca us∏ug obowiàzany jest utrwaliç
oÊwiadczenie abonenta z∏o˝one w po-
wy˝szy sposób i przechowywaç je
przez okres 12 miesi´cy. JednoczeÊnie
dostawca us∏ug obowiàzany jest do
potwierdzenia abonentowi faktu z∏o˝e-
nia oÊwiadczenia o zmianie warunków
umowy oraz jego zakresu i terminu
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wprowadzenia zmian, w formie pisem-
nej, w terminie 14 dni od dnia jego z∏o-
˝enia. Abonentowi przys∏uguje prawo
odstàpienia od dokonanej zmiany wa-
runków umowy, bez podania przyczyn,
poprzez z∏o˝enie stosownego oÊwiad-
czenia w formie pisemnej w terminie
10 dni od dnia otrzymania pisemnego
potwierdzenia. Do zachowania tego
terminu wystarczy wys∏anie oÊwiad-
czenia przed jego up∏ywem.

7. Abonentowi nie przys∏uguje prawo
odstàpienia od dokonanej zmiany wa-
runków umowy, o którym mowa
w ust. 6, je˝eli dostawca us∏ug, za zgo-
dà abonenta, rozpoczà∏ Êwiadczenie
us∏ug zgodnie ze zmienionymi warun-
kami umowy.

8. W razie braku potwierdzenia abonen-
towi faktu z∏o˝enia oÊwiadczenia
o zmianie warunków umowy oraz jego
zakresu i terminu wprowadzenia
zmian, o których mowa w ust. 6, ter-
min, w którym abonent mo˝e odstàpiç
od dokonanej zmiany warunków umo-
wy, wynosi trzy miesiàce i liczy si´ od
dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia o zmianie
warunków umowy. Je˝eli jednak abo-
nent po rozpocz´ciu biegu tego termi-
nu otrzyma potwierdzenie, termin ule-
ga skróceniu do 10 dni od dnia otrzy-
mania tego potwierdzenia. 

9. Do zmiany warunków umowy w try-
bie, o którym mowa w ust. 6, nie sto-
suje si´ art. 60a.”;

17) w art. 57:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje si´ do umów
o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych
zawieranych przez dokonanie czynnoÊci fak-
tycznych, o których mowa w art. 56 ust. 2.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku zawarcia umowy o Êwiadcze-
nie us∏ug telekomunikacyjnych, w tym o za-
pewnienie przy∏àczenia do publicznej sieci
telekomunikacyjnej, zwiàzanego z ulgà przy-
znanà abonentowi, wysokoÊç roszczenia
z tytu∏u jednostronnego rozwiàzania umo-
wy przez abonenta lub przez dostawc´
us∏ug z winy abonenta przed up∏ywem ter-
minu, na jaki umowa zosta∏a zawarta nie
mo˝e przekroczyç wartoÊci ulgi przyznanej
abonentowi pomniejszonej o proporcjonal-
nà jej wartoÊç za okres od dnia zawarcia
umowy do dnia jej rozwiàzania.”;

18) w art. 59 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug teleko-
munikacyjnych okreÊlajàcy w regulaminie
Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych dane,
o których mowa w art. 56 ust. 3 pkt 9—16, obo-
wiàzany jest podaç ten regulamin do publicz-
nej wiadomoÊci i dostarczaç nieodp∏atnie abo-

nentowi wraz z umowà o Êwiadczenie publicz-
nie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych,
w tym o zapewnienie przy∏àczenia do publicz-
nej sieci telekomunikacyjnej, a tak˝e na ka˝de
jego ˝àdanie.

2. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug teleko-
munikacyjnych dla u˝ytkowników koƒcowych
us∏ugi przedp∏aconej Êwiadczonej w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej jest obowiàzany
do okreÊlenia zakresu i warunków wykonywa-
nia us∏ug telekomunikacyjnych w regulaminie
Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych, po-
danym do publicznej wiadomoÊci.”;

19) art. 60 otrzymuje brzmienie:

„Art. 60. Regulamin Êwiadczenia us∏ug dostawcy
publicznie dost´pnych us∏ug telekomuni-
kacyjnych dla u˝ytkowników koƒcowych
us∏ugi przedp∏aconej Êwiadczonej w ru-
chomej publicznej sieci telefonicznej po-
winien okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) nazw´ (firm´), adres i siedzib´ do-
stawcy us∏ug;

2) zakres Êwiadczonych publicznie do-
st´pnych us∏ug telekomunikacyjnych,
ze wskazaniem elementów sk∏adajà-
cych si´ na op∏at´ za Êwiadczenie
us∏ug;

3) standardowe warunki umowy, w tym
wskazanie minimalnego czasu trwania
umowy, je˝eli taki zosta∏ okreÊlony;

4) zakres obs∏ugi serwisowej;

5) zakres odpowiedzialnoÊci z tytu∏u nie-
wykonania lub nienale˝ytego wykona-
nia umowy, wysokoÊç odszkodowania
oraz zasady i terminy jego wyp∏aty;

6) zasady, tryb i terminy sk∏adania oraz
rozpatrywania reklamacji;

7) sposób uzyskania informacji o aktual-
nym cenniku us∏ug oraz kosztach
us∏ug serwisowych.”;

20) po art. 60 dodaje si´ art. 60a w brzmieniu:

„Art. 60a. 1. Dostawca publicznie dost´pnych
us∏ug telekomunikacyjnych:

1) dor´cza abonentowi na piÊmie
treÊç ka˝dej proponowanej zmiany
warunków umowy, w szczególno-
Êci, o której mowa w art. 56 ust. 3,

2) dor´cza abonentowi na piÊmie
oraz podaje do publicznej wiado-
moÊci treÊç ka˝dej proponowanej
zmiany warunków umowy okreÊ-
lonych w regulaminie, o którym
mowa w art. 59 ust. 1, oraz

3) podaje do publicznej wiadomoÊci
treÊç ka˝dej proponowanej zmiany
warunków umowy okreÊlonych
w regulaminie, o którym mowa
w art. 60

— z wyprzedzeniem co najmniej jed-
nego okresu rozliczeniowego przed
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wprowadzeniem tych zmian w ˝ycie.
JednoczeÊnie abonent powinien zo-
staç poinformowany o prawie wypo-
wiedzenia umowy w przypadku bra-
ku akceptacji tych zmian.

2. W razie skorzystania z prawa wypo-
wiedzenia umowy, o którym mowa
w ust. 1, dostawcy publicznie dost´p-
nych us∏ug telekomunikacyjnych nie
przys∏uguje roszczenie odszkodo-
wawcze, a tak˝e zwrot ulgi, o której
mowa w art. 57 ust. 6, o czym abo-
nent powinien zostaç tak˝e poinfor-
mowany.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´, je˝eli
koniecznoÊç wprowadzenia zmian,
o których mowa w ust. 1, wynika bez-
poÊrednio ze zmiany przepisów pra-
wa, w tym równie˝ usuni´cia niedo-
zwolonych postanowieƒ umownych.

4. Dostawca publicznie dost´pnych
us∏ug telekomunikacyjnych nie-
zw∏ocznie informuje abonentów na
piÊmie o zmianie nazwy (firmy), adre-
su lub siedziby dostawcy us∏ug. In-
formacja o powy˝szych zmianach nie
stanowi zmiany warunków umowy.

5. Dostawca publicznie dost´pnych
us∏ug telekomunikacyjnych dla u˝yt-
kowników koƒcowych us∏ugi przed-
p∏aconej Êwiadczonej w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej nie-
zw∏ocznie podaje do publicznej wia-
domoÊci informacje o zmianie nazwy
(firmy), adresu lub siedziby dostawcy
us∏ug.”;

21) w art. 61:

a) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug tele-
komunikacyjnych dor´cza abonentowi na
piÊmie oraz podaje do publicznej wiadomo-
Êci treÊç ka˝dej zmiany w cenniku, z wyprze-
dzeniem co najmniej jednego okresu rozli-
czeniowego przed wprowadzeniem tych
zmian w ˝ycie. JednoczeÊnie abonent powi-
nien zostaç poinformowany o prawie wypo-
wiedzenia umowy w przypadku braku ak-
ceptacji zmiany w cenniku.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, abo-
nent powinien zostaç poinformowany tak˝e
o tym, ˝e w razie skorzystania z prawa wy-
powiedzenia umowy w przypadku braku ak-
ceptacji podwy˝szenia cen dostawcy
publicznie dost´pnych us∏ug telekomunika-
cyjnych nie przys∏uguje roszczenie odszko-
dowawcze, a tak˝e zwrot ulgi, o której mo-
wa w art. 57 ust. 6.”,

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

„6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje si´, je˝eli ko-
niecznoÊç wprowadzenia zmiany, o której
mowa w ust. 5, nast´puje na skutek zmia-
ny przepisów prawa.”;

22) w art. 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Âwiadczenie us∏ugi o podwy˝szonej op∏acie
odbywa si´ na podstawie umowy zawartej
w sposób okreÊlony w art. 56 ust. 2 zdanie dru-
gie.”;

23) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70. W przypadku zmiany miejsca zamieszka-
nia, siedziby lub miejsca wykonywania
dzia∏alnoÊci, abonent b´dàcy stronà pi-
semnej umowy z dostawcà us∏ug zapew-
niajàcym przy∏àczenie do publicznej sieci
telefonicznej operatora mo˝e ˝àdaç prze-
niesienia przydzielonego numeru w ra-
mach istniejàcej sieci tego samego ope-
ratora na obszarze:

1) o tym samym wskaêniku obszaru geo-
graficznego — w przypadku numerów
geograficznych;

2) ca∏ego kraju — w przypadku numerów
niegeograficznych.”;

24) w art. 71:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Abonent b´dàcy stronà umowy z dostawcà
us∏ug zapewniajàcym przy∏àczenie do
publicznej sieci telefonicznej lub u˝ytkownik
koƒcowy us∏ugi przedp∏aconej mo˝e ˝àdaç
przy zmianie dostawcy us∏ug przeniesienia
przydzielonego numeru do istniejàcej sieci
operatora na:

1) obszarze geograficznym — w przypadku
numerów geograficznych;

2) terenie ca∏ego kraju — w przypadku nu-
merów niegeograficznych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za przeniesienie przydzielonego numeru nie
pobiera si´ op∏at od abonenta i u˝ytkownika
koƒcowego us∏ugi przedp∏aconej Êwiadczo-
nej w ruchomej publicznej sieci telefonicz-
nej.”,

c) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Prezes UKE prowadzi baz´ danych zawiera-
jàcà przeniesione numery, o których mowa
w ust. 1. 

5. Operator publicznej sieci telefonicznej jest
obowiàzany po∏àczyç t´ sieç bezpoÊrednio
lub za poÊrednictwem publicznej sieci tele-
fonicznej innego operatora z bazà danych,
o której mowa w ust. 4. Operator publicznej
sieci telefonicznej jest obowiàzany dokony-
waç na bie˝àco aktualizacji bazy danych,
o której mowa w ust. 4.”;

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

„Art. 71a. Abonent, o którym mowa w art. 71, ˝à-
dajàc przeniesienia przydzielonego nu-
meru mo˝e rozwiàzaç umow´ z dotych-
czasowym dostawcà us∏ug bez zacho-
wania terminów wypowiedzenia okreÊ-
lonych w rozwiàzywanej umowie. W ta-
kim przypadku abonent jest obowiàza-
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ny do uiszczenia op∏aty dotychczasowe-
mu dostawcy us∏ug w wysokoÊci nie-
przekraczajàcej op∏aty abonamentowej
za okres wypowiedzenia, nie wy˝szej
jednak ni˝ op∏ata abonamentowa za je-
den okres rozliczeniowy, powi´kszonej
o roszczenie zwiàzane z ulgà przyznanà
abonentowi obliczonà proporcjonalnie
do czasu pozostajàcego do zakoƒczenia
trwania umowy.”;

26) w art. 72 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kierujàc si´ potrzebami abonentów w zakresie
wyboru dostawcy us∏ug, Prezes UKE, po prze-
prowadzeniu zgodnie z art. 21 analizy rynku
us∏ug Êwiadczonych w ruchomej publicznej
sieci telefonicznej, mo˝e w drodze decyzji,
o której mowa w art. 24, na∏o˝yç na wyznaczo-
nego operatora o znaczàcej pozycji na tym
rynku obowiàzek realizacji na rzecz abonentów
przy∏àczonych do jego sieci uprawnienia,
o którym mowa w ust. 1.”;

27) art. 91 otrzymuje brzmienie:

„Art. 91. 1. Przedsi´biorca wyznaczony Êwiadczy
us∏ugi telekomunikacyjne w ramach
podstawowego pakietu cenowego,
w którym op∏ata abonamentowa sta-
nowi op∏at´ za utrzymanie w gotowo-
Êci do Êwiadczenia us∏ug telekomuni-
kacyjnych przy∏àczenia, o którym mo-
wa w art. 81 ust. 3 pkt 1, i nie obejmu-
je innych us∏ug telekomunikacyjnych.

2. Prezes UKE kierujàc si´ uwarunkowa-
niami krajowymi mo˝e, w decyzji,
o której mowa w art. 82 ust. 4 lub
art. 83 ust. 2, na∏o˝yç na przedsi´bior-
c´ wyznaczonego obowiàzek: 
1) zapewnienia specjalnego pakietu

cenowego, 
2) stosowania ujednoliconych taryf na

obszarze Êwiadczenia us∏ugi po-
wszechnej albo poszczególnych
us∏ug wchodzàcych w sk∏ad us∏ugi
powszechnej, w tym uÊrednienia
geograficznego

— a tak˝e okreÊliç ceny maksymalne
us∏ugi powszechnej albo poszczegól-
nych us∏ug wchodzàcych w sk∏ad us∏u-
gi powszechnej.

3. Przedsi´biorca, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, w celu zapewnienia kon-
sumentom o niskich dochodach
i o szczególnych potrzebach spo∏ecz-
nych, dost´pu i korzystania z publicz-
nie dost´pnych us∏ug, oferuje specjal-
ny pakiet cenowy, który Êwiadczony
b´dzie na warunkach innych ni˝ zwy-
k∏e warunki komercyjne. 

4. W przypadku wyboru przez konsu-
menta specjalnego pakietu cenowego,
przedsi´biorca wyznaczony mo˝e ˝à-
daç przed∏o˝enia dokumentów po-
twierdzajàcych niskie dochody lub
szczególne potrzeby spo∏eczne konsu-
menta.”;

28) po art. 91 dodaje si´ art. 91a w brzmieniu:

„Art. 91a. 1. Przedsi´biorca wyznaczony przedk∏a-
da Prezesowi UKE projekt: 

1) cennika w zakresie specjalnego
pakietu cenowego i podstawowe-
go pakietu cenowego,

2) regulaminu Êwiadczenia us∏ugi
powszechnej albo poszczególnych
us∏ug wchodzàcych w jej sk∏ad lub
ich zmiany, wraz z uzasadnieniem,
w terminie co najmniej 30 dni
przed planowanym wprowadze-
niem ich w ˝ycie. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przy-
padku przed∏o˝enia Prezesowi UKE
projektu, o którym mowa w ust. 1,
lub jego zmiany w trybie art. 48
ust. 1. 

3. Prezes UKE mo˝e, w drodze decyzji,
w terminie 30 dni od dnia przed∏o˝e-
nia projektu, o którym mowa w ust. 1,
lub jego zmiany zg∏osiç sprzeciw do
projektu lub jego cz´Êci, je˝eli projekt
ten lub jego zmiana jest sprzeczny
z decyzjà, o której mowa w art. 82
ust. 4 lub art. 83 ust. 2. 

4. W decyzji, o której mowa w ust. 3,
Prezes UKE mo˝e zobowiàzaç przed-
si´biorc´ wyznaczonego do przedsta-
wienia w terminie 30 dni od dnia do-
r´czenia decyzji poprawionego pro-
jektu, o którym mowa w ust. 1, lub je-
go zmiany. 

5. Prezes UKE mo˝e ˝àdaç od przedsi´-
biorcy wyznaczonego przed∏o˝enia
dodatkowych dokumentów lub
udzielenia dodatkowych informacji.
Bieg terminu do zg∏oszenia sprzeci-
wu, o którym mowa w ust. 3, ulega
zawieszeniu od dnia wys∏ania ˝àda-
nia Prezesa UKE do dnia dor´czenia
do UKE tych dokumentów lub infor-
macji. 

6. Projekt, o którym mowa w ust. 1 lub
jego zmiany, w zakresie obj´tym
sprzeciwem Prezesa UKE, nie wcho-
dzà w ˝ycie. 

7. Cennik w zakresie specjalnego pakie-
tu cenowego i podstawowego pakie-
tu cenowego oraz regulamin Êwiad-
czenia us∏ugi powszechnej albo po-
szczególnych us∏ug wchodzàcych
w jej sk∏ad lub ich zmian podlegajà
publikacji na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej UKE.”;

29) w art. 153 w ust. 4 uchyla si´ pkt 5—7;

30) w art. 159 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dane o próbach uzyskania po∏àczenia mi´dzy
zakoƒczeniami sieci, w tym dane o nieuda-
nych próbach po∏àczeƒ, oznaczajàcych po∏à-
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czenia mi´dzy telekomunikacyjnymi urzàdze-
niami koƒcowymi lub zakoƒczeniami sieci,
które zosta∏y zestawione i nie zosta∏y odebra-
ne przez u˝ytkownika koƒcowego lub nastàpi-
∏o przerwanie zestawianych po∏àczeƒ.”;

31) w art. 161 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) nazwy, serii i numeru dokumentów potwier-
dzajàcych to˝samoÊç, a w przypadku cudzo-
ziemca, który nie jest obywatelem paƒstwa
cz∏onkowskiego albo Konfederacji Szwajcar-
skiej — numeru paszportu lub karty pobytu;”;

32) w art. 165:

a) uchyla si´ ust. 1,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do przetwarzania danych transmisyjnych,
zgodnie z ust. 2—4, uprawnione sà podmio-
ty dzia∏ajàce z upowa˝nienia operatorów
publicznych sieci telekomunikacyjnych i do-
stawców publicznie dost´pnych us∏ug tele-
komunikacyjnych, zajmujàce si´ nalicza-
niem op∏at, zarzàdzaniem ruchem w sie-
ciach telekomunikacyjnych, obs∏ugà klienta,
systemem wykrywania nadu˝yç finanso-
wych, marketingiem us∏ug telekomunikacyj-
nych lub Êwiadczeniem us∏ug o wartoÊci
wzbogaconej. Podmioty te mogà przetwa-
rzaç dane transmisyjne wy∏àcznie dla celów
niezb´dnych przy wykonywaniu tych dzia-
∏aƒ.”;

33) w art. 166 uchyla si´ ust. 5;

34) w art. 169 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie: 

„Dane osobowe posiadane przez przedsi´biorc´
telekomunikacyjnego zawarte w publicznie do-
st´pnym spisie abonentów, zwanym dalej „spi-
sem”, wydawanym w formie ksià˝kowej lub elek-
tronicznej, a tak˝e udost´pniane za poÊrednic-
twem s∏u˝b informacyjnych przedsi´biorcy teleko-
munikacyjnego powinny byç ograniczone do:”;

35) w art. 171:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Dostawca us∏ug Êwiadczonych w publicznej
sieci telefonicznej umo˝liwiajàcej prezenta-
cj´ identyfikacji linii wywo∏ujàcej jest obo-
wiàzany zapewniç, za pomocà prostych
Êrodków:

1) u˝ytkownikowi wywo∏ujàcemu — mo˝li-
woÊç jednorazowego wyeliminowania
prezentacji identyfikacji linii wywo∏ujàcej
u u˝ytkownika wywo∏ywanego podczas
wywo∏ania i po∏àczenia;

2) abonentowi wywo∏ujàcemu — mo˝li-
woÊç sta∏ego wyeliminowania prezenta-
cji identyfikacji linii wywo∏ujàcej u u˝yt-
kownika wywo∏ywanego podczas wywo-
∏ania i po∏àczenia, u operatora, do które-
go sieci jest przy∏àczony abonent b´dàcy
stronà umowy z dostawcà us∏ug;

3) abonentowi wywo∏ywanemu — mo˝li-
woÊç eliminacji dla po∏àczeƒ przychodzà-
cych prezentacji identyfikacji linii wywo-
∏ujàcej, a je˝eli taka prezentacja jest do-
st´pna przed rozpocz´ciem po∏àczenia
przychodzàcego, tak˝e mo˝liwoÊç bloka-
dy po∏àczeƒ przychodzàcych od abonen-
ta lub u˝ytkownika stosujàcego elimina-
cj´ prezentacji identyfikacji linii wywo∏u-
jàcej.

3. Dostawca us∏ug Êwiadczonych w publicznej
sieci telefonicznej zapewniajàcej prezenta-
cj´ identyfikacji zakoƒczenia sieci, do której
zosta∏o przekierowane po∏àczenie, zwanà
dalej „prezentacjà identyfikacji linii wywo∏y-
wanej”, jest obowiàzany zapewniç abonen-
towi wywo∏ywanemu mo˝liwoÊç eliminacji,
za pomocà prostych Êrodków, prezentacji
identyfikacji linii wywo∏ywanej u u˝ytkowni-
ka wywo∏ujàcego.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Przedsi´biorcy telekomunikacyjni sà obo-
wiàzani do zapewnienia s∏u˝bom ustawowo
powo∏anym do niesienia pomocy dost´pu
do identyfikacji linii wywo∏ujàcej oraz da-
nych dotyczàcych lokalizacji, bez uprzedniej
zgody zainteresowanych abonentów lub
u˝ytkowników, je˝eli jest to konieczne do
umo˝liwienia tym s∏u˝bom wykonywania
ich zadaƒ w mo˝liwie najbardziej efektywny
sposób.”,

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Dane, o których mowa w ust. 9, pozostajà
w dyspozycji przedsi´biorcy telekomunika-
cyjnego. Do ich udost´pniania stosuje si´
art. 180d.”;

36) art. 176 otrzymuje brzmienie:

„Art. 176. Przedsi´biorca telekomunikacyjny jest
obowiàzany do wykonywania zadaƒ
i obowiàzków na rzecz obronnoÊci, bez-
pieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒ-
stwa i porzàdku publicznego w zakresie
i na warunkach okreÊlonych w niniej-
szej ustawie oraz w przepisach odr´b-
nych.”;

37) po art. 176 dodaje si´ art. 176a w brzmieniu:

„Art. 176a. 1. Przedsi´biorca telekomunikacyjny,
w celu zapewnienia ciàg∏oÊci Êwiad-
czenia us∏ug telekomunikacyjnych
lub dostarczania sieci telekomunika-
cyjnej, jest obowiàzany uwzgl´dniaç
mo˝liwoÊç wystàpienia:

1) sytuacji kryzysowych,

2) stanów nadzwyczajnych,

3) bezpoÊrednich zagro˝eƒ dla infra-
struktury przedsi´biorcy

— zwanych dalej „sytuacjami szcze-
gólnych zagro˝eƒ”.
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2. Przedsi´biorca telekomunikacyjny,
z zastrze˝eniem ust. 5 pkt 2, jest
obowiàzany posiadaç aktualne
i uzgodnione plany dzia∏aƒ w sytua-
cjach szczególnych zagro˝eƒ, zwane
dalej „planami”, dotyczàce w szcze-
gólnoÊci:

1) wspó∏pracy z innymi przedsi´-
biorcami telekomunikacyjnymi;

2) wspó∏pracy z zagranicznymi ope-
ratorami telekomunikacyjnymi,
a w szczególnoÊci paƒstw sàsia-
dujàcych;

3) wspó∏pracy z podmiotami i s∏u˝-
bami wykonujàcymi zadania
w zakresie ratownictwa, niesienia
pomocy ludnoÊci, a tak˝e zadania
na rzecz obronnoÊci, bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa oraz bezpieczeƒ-
stwa i porzàdku publicznego oraz
z podmiotami w∏aÊciwymi
w sprawach zarzàdzania kryzyso-
wego, wskazanymi w ramach
uzgodnieƒ planów, o których mo-
wa w ust. 3, przez organy uzgad-
niajàce plany;

4) zabezpieczenia infrastruktury te-
lekomunikacyjnej w sytuacjach
szczególnych zagro˝eƒ oraz przed
nieuprawnionym dost´pem;

5) utrzymania ciàg∏oÊci, a w przy-
padku jej utraty, odtwarzania:

a) Êwiadczenia us∏ug telekomuni-
kacyjnych,

b) dostarczania sieci telekomuni-
kacyjnej

— z uwzgl´dnieniem pierwszeƒ-
stwa dla podmiotów i s∏u˝b,
o których mowa w pkt 3;

6) technicznych i organizacyjnych
przygotowaƒ, w przypadku wpro-
wadzenia ograniczeƒ w dzia∏alno-
Êci telekomunikacyjnej przewi-
dzianych ustawà;

7) sposobu udost´pniania urzàdzeƒ
telekomunikacyjnych, o którym
mowa w art. 177 ust. 3, przez
przedsi´biorców telekomunika-
cyjnych;

8) ewidencji i gromadzenia rezerw
przedsi´biorcy lub wspó∏pracy
z dostawcami sprz´tu oraz us∏ug
serwisowych i naprawczych.

3. Z zastrze˝eniem ust. 5 pkt 1 lit. c,
przedsi´biorca telekomunikacyjny
sporzàdzajàcy plany dokonuje
uzgodnienia ich zawartoÊci z orga-
nami, o których mowa w ust. 5 pkt 1
lit. b.

4. Po stwierdzeniu wystàpienia sytua-
cji szczególnych zagro˝eƒ lub po

uzyskaniu informacji o ich wystàpie-
niu od podmiotów lub s∏u˝b, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 3, przedsi´-
biorca telekomunikacyjny podejmu-
je niezw∏ocznie dzia∏ania okreÊlone
w planach.

5. Rada Ministrów, majàc na uwadze
zakres i rodzaj wykonywanej dzia∏al-
noÊci telekomunikacyjnej, wielkoÊç
przedsi´biorcy telekomunikacyjne-
go i jego znaczenie dla gospodarki,
obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa oraz bezpieczeƒstwa i porzàd-
ku publicznego, a tak˝e wymagania,
o których mowa w ust. 2, w drodze
rozporzàdzenia:

1) okreÊli:

a) rodzaje planów, ich zawartoÊç
oraz tryb sporzàdzania i aktu-
alizacji,

b) organy uzgadniajàce plany
oraz zakres tych uzgodnieƒ,

c) rodzaje przedsi´biorców tele-
komunikacyjnych obowiàza-
nych do uzgadniania zawarto-
Êci planów;

2) mo˝e okreÊliç rodzaje dzia∏alno-
Êci telekomunikacyjnej lub rodza-
je przedsi´biorców telekomunika-
cyjnych niepodlegajàcych obo-
wiàzkowi sporzàdzania planu.”;

38) w art. 177:

a) uchyla si´ ust. 1 i 2,

b) ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:

„3. Przedsi´biorca telekomunikacyjny w sytua-
cjach szczególnych zagro˝eƒ jest obowiàza-
ny do nieodp∏atnego udost´pniania urzà-
dzeƒ telekomunikacyjnych niezb´dnych do
przeprowadzenia akcji ratowniczej innemu
przedsi´biorcy telekomunikacyjnemu, pod-
miotowi i s∏u˝bie, o których mowa
w art. 176a ust. 2 pkt 3, z zachowaniem zasa-
dy minimalizowania negatywnych skutków
takiego udost´pnienia tych urzàdzeƒ dla ciàg-
∏oÊci wykonywania dzia∏alnoÊci telekomuni-
kacyjnej przez przedsi´biorc´.

4. Podmioty, w tym nieb´dàce przedsi´biorca-
mi telekomunikacyjnymi, u˝ywajàce radio-
wych urzàdzeƒ nadawczych lub nadawczo-
-odbiorczych stosowanych w s∏u˝bach ra-
diokomunikacyjnych, w sytuacjach szcze-
gólnych zagro˝eƒ sà obowiàzane do nieod-
p∏atnego udost´pniania urzàdzeƒ telekomu-
nikacyjnych niezb´dnych do przeprowadze-
nia akcji ratowniczej podmiotom koordynu-
jàcym dzia∏ania ratownicze, podmiotom
w∏aÊciwym w sprawach zarzàdzania kryzy-
sowego, s∏u˝bom ustawowo powo∏anym
do niesienia pomocy, a tak˝e innym pod-
miotom realizujàcym zadania na rzecz
obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.
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5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio
podczas przeprowadzania akcji ratowniczej
o zasi´gu mi´dzynarodowym, co najmniej
w zakresie ustalonym umowami mi´dzyna-
rodowymi, których Rzeczpospolita Polska
jest stronà.”,

c) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, tryb nieodp∏atnego udost´pniania ra-
diowych urzàdzeƒ nadawczych lub nadaw-
czo-odbiorczych stosowanych w s∏u˝bach ra-
diokomunikacyjnych przez podmioty nieb´-
dàce przedsi´biorcami telekomunikacyjnymi,
majàc na uwadze koniecznoÊç zachowania
zasady minimalizowania negatywnych skut-
ków udost´pniania tych urzàdzeƒ.”;

39) w art. 178:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) utrzymania ciàg∏oÊci lub odtwarzania:

a) dostarczania sieci telekomunikacyjnej,

b) Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych 

— z uwzgl´dnieniem pierwszeƒstwa dla
podmiotów i s∏u˝b, o których mowa w ust. 2
pkt 1;”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Decyzja Prezesa UKE, o której mowa
w ust. 1:

1) wydawana jest z urz´du lub na wniosek
podmiotów koordynujàcych dzia∏ania ra-
townicze, podmiotów w∏aÊciwych
w sprawach zarzàdzania kryzysowego,
s∏u˝b ustawowo powo∏anych do niesie-
nia pomocy, a tak˝e innych podmiotów
realizujàcych zadania na rzecz obronno-
Êci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpie-
czeƒstwa i porzàdku publicznego;

2) mo˝e byç og∏oszona ustnie przedsi´bior-
cy telekomunikacyjnemu, bez uzasadnie-
nia, w ca∏oÊci lub cz´Êci, je˝eli wymagajà
tego wzgl´dy obronnoÊci, bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego.

3. W przypadkach i na zasadach okreÊlonych
w przepisach odr´bnych Komendant G∏ów-
ny Policji, komendant wojewódzki Policji,
Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, ko-
mendant Oddzia∏u Stra˝y Granicznej, Ko-
mendant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej,
komendant Oddzia∏u ˚andarmerii Wojsko-
wej, Szef Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Szef S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Szef Biura Ochrony Rzàdu
mogà zarzàdziç o zastosowaniu urzàdzeƒ
uniemo˝liwiajàcych telekomunikacj´ na
okreÊlonym obszarze.”;

40) w art. 179:

a) uchyla si´ ust. 1,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przedsi´biorca telekomunikacyjny, z zastrze-
˝eniem ust. 12 pkt 2, jest obowiàzany do:

1) zapewnienia warunków technicznych i or-
ganizacyjnych dost´pu i utrwalania, zwa-
nych dalej „warunkami dost´pu i utrwa-
lania”, umo˝liwiajàcych jednoczesne
i wzajemnie niezale˝ne:

a) uzyskiwanie przez Policj´, Stra˝ Gra-
nicznà, Agencj´ Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, S∏u˝b´ Kontrwywiadu
Wojskowego, ˚andarmeri´ Wojskowà,
Centralne Biuro Antykorupcyjne i wy-
wiad skarbowy, zwane dalej „upraw-
nionymi podmiotami”, w sposób okreÊ-
lony w ust. 4b, dost´pu do:

— przekazów telekomunikacyjnych,
nadawanych lub odbieranych przez
u˝ytkownika koƒcowego lub teleko-
munikacyjne urzàdzenie koƒcowe,

— posiadanych przez przedsi´biorc´
danych zwiàzanych z przekazami
telekomunikacyjnymi, o których
mowa w ust. 9, art. 159 ust. 1 pkt 1
i pkt 3—5,

b) uzyskiwanie przez uprawnione pod-
mioty danych zwiàzanych ze Êwiadczo-
nà us∏ugà telekomunikacyjnà i danych,
o których mowa w art. 161,

c) utrwalanie przez uprawnione podmioty
przekazów telekomunikacyjnych i da-
nych, o których mowa w lit. a i b;

2) utrwalania na rzecz sàdu i prokuratora
przekazów telekomunikacyjnych i da-
nych, o których mowa w pkt 1 lit. a i b.”,

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

„3a. Przedsi´biorca telekomunikacyjny zapew-
nia, na w∏asny koszt, warunki dost´pu
i utrwalania w zakresie wszystkich Êwiad-
czonych us∏ug telekomunikacyjnych, po-
czàwszy od dnia rozpocz´cia dzia∏alnoÊci
telekomunikacyjnej, a w przypadku rozpo-
cz´cia Êwiadczenia nowej us∏ugi telekomu-
nikacyjnej od dnia jej uruchomienia.

3b. Przedsi´biorca telekomunikacyjny zapew-
nia, na w∏asny koszt, utrwalanie na rzecz
sàdu lub prokuratora przekazów telekomu-
nikacyjnych i danych, o których mowa
w ust. 3 pkt 1 lit. a i b.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przedsi´biorca telekomunikacyjny zapewnia
warunki dost´pu i utrwalania z zachowa-
niem wymagaƒ okreÊlonych w rozporzàdze-
niu, o którym mowa w ust. 12.”,

e) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4c w brzmieniu:

„4a. Warunki dost´pu i utrwalania mogà byç za-
pewniane za pomocà interfejsów zlokalizo-
wanych w miejscach obejmowanych przez
sieç przedsi´biorcy telekomunikacyjnego
na zasadach okreÊlonych w umowach za-
wartych przez uprawnione podmioty
z przedsi´biorcà telekomunikacyjnym.
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Umowa mo˝e okreÊlaç wspó∏udzia∏ stron
w kosztach zastosowania interfejsów.
W przypadku braku uzgodnieƒ w zakresie
lokalizacji interfejsu uprawnione podmioty
wskazujà miejsce lokalizacji pozostajàce
w obr´bie sieci telekomunikacyjnej przed-
si´biorcy telekomunikacyjnego, umo˝li-
wiajàce: technicznà realizacj´ interfejsu,
niezb´dnà ochron´ tego miejsca wynikajà-
cà z przepisów odr´bnych oraz minimaliza-
cj´ nak∏adów ponoszonych przez przedsi´-
biorc´ telekomunikacyjnego i podmioty
uprawnione.

4b. Zapewnienie warunków dost´pu i utrwala-
nia powinno umo˝liwiaç uprawnionym
podmiotom dost´p do przekazów tele-
komunikacyjnych i danych bez udzia∏u pra-
cowników przedsi´biorcy telekomunika-
cyjnego. Za zgodà uprawnionego podmio-
tu warunki dost´pu i utrwalania mogà byç
zapewnione przy niezb´dnym wspó∏udzia-
le upowa˝nionych pracowników przedsi´-
biorcy telekomunikacyjnego gwarantujà-
cych prawid∏owà realizacj´ przedmioto-
wych czynnoÊci w zakresie okreÊlonym
przez uprawniony podmiot.

4c. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç wspólnego za-
pewnienia warunków dost´pu i utrwalania
przez dwóch lub wi´cej przedsi´biorców
telekomunikacyjnych, w szczególnoÊci za
pomocà tych samych interfejsów. Szczegó-
∏owe zasady wspó∏pracy przedsi´biorców
telekomunikacyjnych w tym zakresie regu-
lujà umowy zawarte pomi´dzy nimi. O za-
warciu umowy przedsi´biorcy niezw∏ocz-
nie informujà Prezesa UKE. Zawarcie umo-
wy nie zwalnia jej stron z indywidualnej
odpowiedzialnoÊci za zapewnienie warun-
ków dost´pu i utrwalenia.”,

f) uchyla si´ ust. 5,

g) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prezes UKE na wniosek przedsi´biorcy tele-
komunikacyjnego uzasadniony obiektywny-
mi i niezale˝nymi od niego technicznymi lub
organizacyjnymi przyczynami uniemo˝li-
wiajàcymi dalsze wykonywanie obowiàzku
zapewnienia warunków dost´pu i utrwala-
nia, po uzyskaniu, w terminie okreÊlonym
w art. 106 § 3 Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego, zgody uprawnionych pod-
miotów, mo˝e w ca∏oÊci lub w cz´Êci, w dro-
dze decyzji, obowiàzek ten zawiesiç na okres
nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy. Wniosek sk∏ada
si´ w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od
dnia wystàpienia zdarzenia, o którym mowa
w zdaniu pierwszym. Do wniosku do∏àcza
si´ harmonogram osiàgni´cia przez przed-
si´biorc´ telekomunikacyjnego pe∏nej zdol-
noÊci do wykonywania obowiàzku.”,

h) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a i 6b w brzmieniu:

„6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje si´ do przedsi´-
biorcy telekomunikacyjnego rozpoczynajà-
cego dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà lub
rozpoczynajàcego Êwiadczenie nowej us∏u-
gi telekomunikacyjnej.

6b. Z∏o˝enie wniosku lub zawieszenie obo-
wiàzku zapewnienia warunków dost´pu
i utrwalania nie zwalnia przedsi´biorcy te-
lekomunikacyjnego z obowiàzku zapew-
nienia warunków dost´pu i utrwalania,
w zakresie posiadanych mo˝liwoÊci tech-
nicznych, organizacyjnych i finanso-
wych.”,

i) ust. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:
„7. Przedsi´biorca telekomunikacyjny mo˝e po-

wierzyç, w drodze umowy, innemu przed-
si´biorcy telekomunikacyjnemu wykonywa-
nie obowiàzków, o których mowa w ust. 3.
Powierzenie to nie zwalnia powierzajàcego
z odpowiedzialnoÊci za wykonywanie obo-
wiàzków, o których mowa w ust. 3.

8. Przedsi´biorca telekomunikacyjny jest obo-
wiàzany do wskazania Prezesowi UKE:
1) jednostki organizacyjnej lub osoby majà-

cej siedzib´ lub miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
uprawnionej do reprezentowania tego
przedsi´biorcy w sprawach zwiàzanych
z zapewnieniem warunków dost´pu
i utrwalania;

2) przedsi´biorcy telekomunikacyjnego, któ-
ry b´dzie w jego imieniu wykonywa∏ obo-
wiàzki, o których mowa w ust. 3;

3) przedsi´biorcy telekomunikacyjnego,
wspólnie z którym b´dzie zapewnia∏ wa-
runki dost´pu i utrwalania za pomocà
tych samych interfejsów.”,

j) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a w brzmieniu:

„8a. W przypadku zmiany danych podmiotów,
o których mowa w ust. 8, przedsi´biorca
telekomunikacyjny jest obowiàzany po-
informowaç Prezesa UKE o tych zmia-
nach.”,

k) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Prezes UKE przekazuje niezw∏ocznie infor-
macje, o których mowa w ust. 8 i 8a, Mini-
strowi SprawiedliwoÊci, Ministrowi Obro-
ny Narodowej, ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych, ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw finansów publicznych,
Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Szefowi Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Szefowi S∏u˝by Kontr-
wywiadu Wojskowego, a tak˝e ministrowi,
którego zakres zadaƒ obejmuje koordyno-
wanie dzia∏alnoÊci s∏u˝b specjalnych — je-
˝eli zosta∏ powo∏any.”,

l) uchyla si´ ust. 11,

m) dodaje si´ ust. 12 w brzmieniu:

„12. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:
1) wymagania i sposób zapewnienia wa-

runków dost´pu i utrwalania, o których
mowa w ust. 3 i art. 180d, z wy∏àczeniem
spraw uregulowanych w art. 242 Kodek-
su post´powania karnego, kierujàc si´
zasadà osiàgania celu przy jak najni˝-
szych nak∏adach;



Dziennik Ustaw Nr 85 — 6747 — Poz. 716

2) rodzaje dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej
lub rodzaje przedsi´biorców telekomu-
nikacyjnych niepodlegajàcych obowiàz-
kowi zapewnienia warunków dost´pu
i utrwalania, o których mowa w ust. 3
i art. 180d, kierujàc si´ zakresem i rodza-
jem Êwiadczonych us∏ug telekomunika-
cyjnych lub wielkoÊcià sieci telekomuni-
kacyjnych przedsi´biorców.”;

41) po art. 180 dodaje si´ art. 180a—180g w brzmie-
niu:

„Art. 180a. 1. Z zastrze˝eniem art. 180c ust. 2
pkt 2, operator publicznej sieci tele-
komunikacyjnej oraz dostawca
publicznie dost´pnych us∏ug tele-
komunikacyjnych sà obowiàzani na
w∏asny koszt:

1) zatrzymywaç i przechowywaç da-
ne, o których mowa w art. 180c,
generowane w sieci telekomuni-
kacyjnej lub przez nich przetwa-
rzane, na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, przez okres
24 miesi´cy, liczàc od dnia po∏à-
czenia lub nieudanej próby po∏à-
czenia, a z dniem up∏ywu tego
okresu dane te niszczyç, z wyjàt-
kiem tych, które zosta∏y zabezpie-
czone, zgodnie z przepisami od-
r´bnymi;

2) udost´pniaç dane, o których mo-
wa w pkt 1, uprawnionym pod-
miotom, a tak˝e sàdowi i proku-
ratorowi, na zasadach i w trybie
okreÊlonym w przepisach odr´b-
nych;

3) chroniç dane, o których mowa
w pkt 1, przed przypadkowym lub
bezprawnym zniszczeniem, utra-
tà lub zmianà, nieuprawnionym
lub bezprawnym przechowywa-
niem, przetwarzaniem, dost´pem
lub ujawnieniem, zgodnie z prze-
pisami art. 159—175 i art. 180e.

2. Z zastrze˝eniem ust. 3, obowiàzek,
o którym mowa w ust. 1, uwa˝a
si´ za wykonany, je˝eli operator
publicznej sieci telekomunikacyjnej
lub dostawca publicznie dost´p-
nych us∏ug telekomunikacyjnych
w przypadku zaprzestania dzia∏alno-
Êci telekomunikacyjnej, przeka˝e da-
ne do dalszego przechowywania,
udost´pniania oraz ochrony innemu
operatorowi publicznej sieci teleko-
munikacyjnej lub dostawcy publicz-
nie dost´pnych us∏ug telekomunika-
cyjnych.

3. Je˝eli og∏oszono upad∏oÊç operato-
ra publicznej sieci telekomunikacyj-
nej lub dostawcy publicznie dost´p-
nych us∏ug telekomunikacyjnych,
upad∏y operator lub dostawca ma

obowiàzek przekazania danych,
o których mowa w ust. 1, do dalsze-
go przechowywania, udost´pniania
oraz ochrony Prezesowi UKE.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób
przekazywania Prezesowi UKE da-
nych w przypadku, o którym mowa
w ust. 3, oraz sposób udost´pniania
przez Prezesa UKE tych danych pod-
miotom, o których mowa w ust. 1
pkt 2, w celu zapewnienia realizacji
zadaƒ przez te podmioty.

5. Obowiàzkowi, o którym mowa
w ust. 1, podlegajà dane dotyczàce
po∏àczeƒ zrealizowanych i nieuda-
nych prób po∏àczeƒ, o których mo-
wa w art. 159 ust. 1 pkt 5.

6. Obowiàzek, o którym mowa
w ust. 1, powinien byç realizowany
w sposób, który nie powoduje ujaw-
niania przekazu telekomunikacyjne-
go.

7. Udost´pnianie danych, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, mo˝e nastàpiç
za pomocà sieci telekomunikacyj-
nej, chyba ˝e przepisy odr´bne sta-
nowià inaczej.

Art. 180b. 1. Obowiàzek, o którym mowa
w art. 180a ust. 1, mo˝e byç wyko-
nywany wspólnie przez dwóch lub
wi´cej operatorów publicznej sieci
telekomunikacyjnej lub dostawców
publicznie dost´pnych us∏ug tele-
komunikacyjnych.

2. Operator publicznej sieci telekomu-
nikacyjnej lub dostawca publicznie
dost´pnych us∏ug telekomunika-
cyjnych mo˝e powierzyç realiza-
cj´ obowiàzku, o którym mowa
w art. 180a ust. 1, w drodze umowy,
innemu przedsi´biorcy telekomuni-
kacyjnemu. Powierzenie to nie zwal-
nia powierzajàcego z odpowiedzial-
noÊci za realizacj´ tego obowiàzku.

Art. 180c. 1. Obowiàzkiem, o którym mowa
w art. 180a ust. 1, obj´te sà dane
niezb´dne do:

1) ustalenia zakoƒczenia sieci, tele-
komunikacyjnego urzàdzenia
koƒcowego, u˝ytkownika koƒco-
wego:

a) inicjujàcego po∏àczenie,

b) do którego kierowane jest po-
∏àczenie;

2) okreÊlenia:

a) daty i godziny po∏àczenia oraz
czasu jego trwania,

b) rodzaju po∏àczenia,

c) lokalizacji telekomunikacyjne-
go urzàdzenia koƒcowego.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àczno-
Êci w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych, majàc na uwadze rodzaj wy-
konywanej dzia∏alnoÊci telekomuni-
kacyjnej przez operatorów publicz-
nej sieci telekomunikacyjnej lub do-
stawców publicznie dost´pnych
us∏ug telekomunikacyjnych, dane
okreÊlone w ust. 1, koszty pozyska-
nia i utrzymania danych oraz potrze-
b´ unikania wielokrotnego zatrzy-
mywania i przechowywania tych sa-
mych danych, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) szczegó∏owy wykaz danych,
o których mowa w ust. 1;

2) rodzaje operatorów publicznej
sieci telekomunikacyjnej lub do-
stawców publicznie dost´pnych
us∏ug telekomunikacyjnych obo-
wiàzanych do zatrzymywania
i przechowywania tych danych.

Art. 180d. Przedsi´biorcy telekomunikacyjni sà
obowiàzani do zapewnienia warun-
ków dost´pu i utrwalania oraz do udo-
st´pniania uprawnionym podmiotom
na w∏asny koszt, a tak˝e sàdowi i pro-
kuratorowi, przetwarzanych przez sie-
bie danych, o których mowa w art. 159
ust. 1 pkt 1 i pkt 3—5, w art. 161 oraz
w art. 179 ust. 9, zwiàzanych ze Êwiad-
czonà us∏ugà telekomunikacyjnà, na
zasadach i przy zachowaniu procedur
okreÊlonych w przepisach odr´bnych.

Art. 180e. W celu ochrony danych, o której mo-
wa w art. 180a ust. 1 pkt 3, przedsi´-
biorca telekomunikacyjny stosuje w∏a-
Êciwe Êrodki techniczne i organizacyj-
ne oraz zapewnia dost´p do tych da-
nych jedynie upowa˝nionym pracow-
nikom.

Art. 180f. 1. Przedsi´biorca telekomunikacyjny
jest obowiàzany dostarczaç Prezeso-
wi UKE dane dotyczàce infrastruktu-
ry telekomunikacyjnej eksploatowa-
nej lub u˝ywanej przez tego przed-
si´biorc´, niezb´dnej do przygoto-
wania systemów ∏àcznoÊci na po-
trzeby obronne paƒstwa, w tym sys-
temu kierowania bezpieczeƒstwem
narodowym, i aktualizowaç nie-
zw∏ocznie po ka˝dej zmianie.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, sà
gromadzone w bazie danych utwo-
rzonej i zarzàdzanej przez Prezesa
UKE. Baz´ aktualizuje si´ niezw∏ocz-
nie po ka˝dej zmianie danych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àczno-
Êci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy zakres danych, o któ-
rych mowa w ust. 1, form´ i tryb ich
dostarczania oraz aktualizacji, majàc
na uwadze warunki i sposób przygo-

towania oraz wykorzystania syste-
mów ∏àcznoÊci na potrzeby obronne
paƒstwa, bezpieczeƒstwo przekazy-
wanych danych oraz zapewnienie
ich jednorodnej postaci.

Art. 180g. 1. Przedsi´biorca telekomunikacyjny,
w terminie do dnia 31 stycznia, sk∏a-
da Prezesowi UKE, za rok poprzedni
informacje o:

1) ∏àcznej liczbie przypadków, w któ-
rych uprawnionym podmiotom,
sàdowi i prokuratorowi by∏y udo-
st´pnione dane, o których mowa
w art. 180c ust. 1;

2) czasie, jaki up∏ynà∏ mi´dzy datà
zatrzymania danych a datà z∏o˝e-
nia przez podmioty, o których
mowa w pkt 1, wniosku lub ust-
nego ˝àdania o ich udost´pnie-
nie;

3) ∏àcznej liczbie przypadków, w któ-
rych wniosek lub ustne ˝àdanie,
o którym mowa w pkt 2, nie móg∏
byç zrealizowany.

2. Prezes UKE przekazuje corocznie
Komisji Europejskiej informacje,
o których mowa w ust. 1.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àczno-
Êci okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wzór formularza s∏u˝àcego do
przekazywania informacji, o których
mowa w ust. 1, Prezesowi UKE, kie-
rujàc si´ potrzebà przekazania Ko-
misji Europejskiej pe∏nej i rzetelnej
informacji.

4. Przedsi´biorca telekomunikacyjny
mo˝e powierzyç, w drodze umowy,
innemu przedsi´biorcy telekomuni-
kacyjnemu sk∏adanie Prezesowi
UKE informacji, o których mowa
w ust. 1. W takim przypadku przed-
si´biorca telekomunikacyjny sk∏a-
dajàcy informacj´ Prezesowi UKE
mo˝e przekazywaç swoje informa-
cje oraz powierzajàcego w postaci
∏àcznej. Powierzenie to nie zwalnia
powierzajàcego z odpowiedzialno-
Êci za realizacj´ tego obowiàzku.”;

42) uchyla si´ art. 181;

43) art. 182 otrzymuje brzmienie:

„Art. 182. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wymagania techniczne
i eksploatacyjne dla interfejsów, o któ-
rych mowa w art. 179 ust. 4a, umo˝li-
wiajàcych wykonywanie zadaƒ i obo-
wiàzków na rzecz obronnoÊci, bezpie-
czeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego, o których mo-
wa w art. 179 ust. 3 i w art. 180d, kieru-
jàc si´ zasadà minimalizacji nak∏adów
przedsi´biorcy telekomunikacyjnego
i podmiotów uprawnionych.”;
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44) tytu∏ dzia∏u X otrzymuje brzmienie: 

„Dzia∏ X

Administracja ∏àcznoÊci i post´powanie 
przed Prezesem UKE”;

45) w art. 190:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes UKE sk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw ∏àcznoÊci coroczne sprawozdanie
ze swojej dzia∏alnoÊci regulacyjnej oraz re-
alizacji polityki rzàdu i wspólnotowej polity-
ki telekomunikacyjnej, za rok poprzedni,
w terminie do dnia 30 kwietnia. Minister
w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci opiniuje spra-
wozdanie w terminie miesiàca od dnia jego
przedstawienia przez Prezesa UKE i przeka-
zuje sprawozdanie wraz z opinià Prezesowi
Rady Ministrów.”,

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

„2a. Prezes UKE przekazuje ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw ∏àcznoÊci, na jego ˝àdanie,
informacje o swojej dzia∏alnoÊci.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezesa UKE powo∏uje i odwo∏uje Sejm za
zgodà Senatu na wniosek Prezesa Rady
Ministrów. Kadencja Prezesa UKE trwa 5 lat.
Po up∏ywie kadencji Prezes UKE pe∏ni swojà
funkcj´ do czasu powo∏ania nast´pcy.”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Prezes UKE mo˝e byç odwo∏any przed
up∏ywem kadencji, na którà zosta∏ powo∏a-
ny, wy∏àcznie w przypadku:

1) ra˝àcego naruszenia prawa;

2) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu
za pope∏nione umyÊlnie przest´pstwo
lub przest´pstwo skarbowe;

3) orzeczenia zakazu zajmowania kierowni-
czych stanowisk lub pe∏nienia funkcji
zwiàzanych ze szczególnà odpowiedzial-
noÊcià w organach paƒstwa;

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

5) z∏o˝enia rezygnacji.”;

46) w art. 192:

a) w ust. 1:

— po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a—5c w brzmieniu:

„5a) kontrolowanie realizacji obowiàzków
wynikajàcych z przepisów rozporzàdze-
nia WE nr 717/2007 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie roamingu w publicznych sie-
ciach telefonii ruchomej wewnàtrz
Wspólnoty oraz zmieniajàcego dyrekty-
w´ 2002/21/WE (Dz. Urz. WE L 171
z 29.06.2007, str. 32);

5b) wykonywanie kontroli nad operatorami
publicznej sieci telekomunikacyjnej i do-
stawcami publicznie dost´pnych us∏ug

telekomunikacyjnych w zakresie realiza-
cji obowiàzków, o których mowa
w art. 180a ust. 1, z wyjàtkiem realizacji
obowiàzków dotyczàcych danych oso-
bowych chronionych zgodnie z przepi-
sami o ochronie danych osobowych;

5c) prowadzenie baz danych, o których mo-
wa w art. 71 ust. 4 oraz w art. 180f
ust. 2;”,

— pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) przedstawianie Komisji Europejskiej
i organom regulacyjnym innych paƒstw
informacji z zakresu telekomunikacji,
w tym wykonywanie obowiàzków noty-
fikacyjnych, obejmujàcych przekazywa-
nie treÊci postanowieƒ, o których mowa
w art. 23 ust. 1, oraz informacje o przed-
si´biorcach telekomunikacyjnych, któ-
rzy zostali uznani za posiadajàcych zna-
czàcà pozycj´ rynkowà, Êwiadczàcych
us∏ug´ powszechnà i realizujàcych po∏à-
czenia sieci telekomunikacyjnych oraz
na∏o˝onych na nich obowiàzkach;”,

b) uchyla si´ ust. 2;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na podstawie informacji uzyskanych od
przedsi´biorców telekomunikacyjnych Pre-
zes UKE w terminie do dnia 30 czerwca
og∏asza raport o stanie rynku telekomunika-
cyjnego za rok ubieg∏y. Raport publikuje si´
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz´du
Komunikacji Elektronicznej.”;

47) w art. 206 ust. 2—2b otrzymujà brzmienie:

„2. Od decyzji w sprawach o ustalenie znaczàcej
pozycji rynkowej, na∏o˝enia, zniesienia lub
zmiany obowiàzków regulacyjnych, na∏o˝enia
kar, decyzji, o których mowa w art. 201 ust. 3
oraz od decyzji wydawanych w sprawach
spornych, z wyjàtkiem decyzji w sprawie rezer-
wacji cz´stotliwoÊci po przeprowadzeniu prze-
targu albo konkursu oraz od decyzji o uznaniu
przetargu albo konkursu za nierozstrzygni´ty,
przys∏uguje odwo∏anie do Sàdu Okr´gowego
w Warszawie — sàdu ochrony konkurencji
i konsumentów.

2a. Decyzje, o których mowa w ust. 2, z wyjàt-
kiem decyzji w sprawie na∏o˝enia kar, podle-
gajà natychmiastowemu wykonaniu.

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

48) w art. 209:

a) w ust. 1:

— po pkt 13 dodaje si´ punkt 13a w brzmieniu:

„13a) nie wype∏nia lub nienale˝ycie wype∏nia
obowiàzki okreÊlone w art. 36, art. 56
ust. 5, art. 57 ust. 6, art. 60, art. 60a
ust. 2 i art. 61 ust. 6,”,
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— dodaje si´ pkt 28—31 w brzmieniu:

„28) nie wype∏nia obowiàzków wynikajàcych
z art. 180g,

29) nie wype∏nia obowiàzków okreÊlonych
w art. 3—6 rozporzàdzenia WE
nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w spra-
wie roamingu w publicznych sieciach
telefonii ruchomej wewnàtrz Wspólnoty
oraz zmieniajàcego dyrektyw´
2002/21/WE,

30) nie wype∏nia lub nienale˝ycie wype∏nia
obowiàzki regulacyjne zwiàzane z pro-
wadzeniem rachunkowoÊci regulacyjnej
lub kalkulacji kosztów,

31) nie wype∏nia lub nienale˝ycie wype∏nia
obowiàzki opracowania i przed∏o˝enia
do zatwierdzenia przez Prezesa UKE
oraz stosowania oferty ramowej o do-
st´pie telekomunikacyjnym.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Niezale˝nie od kary pieni´˝nej, o której mo-
wa w ust. 1, Prezes UKE mo˝e na∏o˝yç na
kierujàcego przedsi´biorstwem telekomuni-
kacyjnym, w szczególnoÊci osob´ pe∏niàcà
funkcj´ kierowniczà lub wchodzàcà w sk∏ad
organu zarzàdzajàcego przedsi´biorcy tele-
komunikacyjnego lub zwiàzku takich przed-
si´biorców, kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do
300 % jego miesi´cznego wynagrodzenia,
naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za
urlop wypoczynkowy.”;

49) u˝yte w art. 34 ust. 1, art. 36, art. 37 ust. 1, art. 38
ust. 1, art. 42 ust. 1 oraz art. 43 ust. 3 wyrazy
„art. 25 ust. 4” zast´puje si´ wyrazami „art. 24
pkt 2 lit. a”;

50) u˝yte w art. 46 ust. 1 i w art. 134 wyrazy „art. 23”
zast´puje si´ wyrazami „art. 21”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z póên. zm.4)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 18b dodaje si´ art. 18c w brzmieniu:

„Art. 18c. 1. W przypadkach, o których mowa
w art. 18 ust. 1, Komendant G∏ówny
Policji lub komendant wojewódzki
Policji mo˝e zarzàdziç zastosowanie
przez Policj´ urzàdzeƒ uniemo˝liwia-
jàcych telekomunikacj´ na okreÊlo-
nym obszarze, przez czas niezb´dny
do wyeliminowania zagro˝enia lub
jego skutków, z uwzgl´dnieniem ko-
niecznoÊci minimalizacji skutków bra-
ku mo˝liwoÊci korzystania z us∏ug
telekomunikacyjnych.

2. O zastosowaniu urzàdzeƒ, o których
mowa w ust. 1, Komendant G∏ówny
Policji lub komendant wojewódzki
Policji niezw∏ocznie informuje Preze-
sa Urz´du Komunikacji Elektronicz-
nej.”;

2) w art. 20c:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. W celu zapobiegania lub wykrywania prze-
st´pstw Policja mo˝e mieç udost´pniane
dane, o których mowa w art. 180c i 180d
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo tele-
komunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,
z póên. zm.5)), zwane dalej „danymi teleko-
munikacyjnymi”, oraz mo˝e je przetwarzaç.

2. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç telekomu-
nikacyjnà udost´pnia nieodp∏atnie dane
telekomunikacyjne:

1) policjantowi wskazanemu w pisemnym
wniosku Komendanta G∏ównego Policji
lub komendanta wojewódzkiego Policji
albo osoby przez nich upowa˝nionej;

2) na ustne ˝àdanie policjanta posiadajàce-
go pisemne upowa˝nienie osób, o któ-
rych mowa w pkt 1;

3) za poÊrednictwem sieci telekomunikacyj-
nej policjantowi posiadajàcemu pisemne
upowa˝nienie osób, o których mowa
w pkt 1.”,

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

„2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2
pkt 3, udost´pnianie danych telekomunika-
cyjnych odbywa si´ bez udzia∏u pracowni-
ków podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç
telekomunikacyjnà lub przy niezb´dnym
ich udziale, je˝eli mo˝liwoÊç taka jest prze-
widziana w porozumieniu zawartym po-
mi´dzy Komendantem G∏ównym Policji
a tym podmiotem.”,

c) uchyla si´ ust. 3 i 4,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Udost´pnienie Policji danych telekomunika-
cyjnych mo˝e nastàpiç za poÊrednictwem
sieci telekomunikacyjnej je˝eli:

1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne
zapewniajà:

a) mo˝liwoÊç ustalenia osoby uzyskujàcej
dane, ich rodzaju oraz czasu, w którym
zosta∏y uzyskane,

b) zabezpieczenie techniczne i organiza-
cyjne uniemo˝liwiajàce osobie nie-
uprawnionej dost´p do danych;

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r.
Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 62, poz. 504.

———————
5) 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, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137,
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18,
poz. 97 i Nr 85, poz. 716.
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2) jest to uzasadnione specyfikà lub zakre-
sem zadaƒ wykonywanych przez jednost-
ki organizacyjne Policji albo prowadzo-
nych przez nie czynnoÊci.”,

e) uchyla si´ ust. 8.

Art. 3. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997,
z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10b ust. 1—4 otrzymujà brzmienie:

„1. W celu zapobiegania lub wykrywania prze-
st´pstw Stra˝ Graniczna mo˝e mieç udost´p-
niane dane, o których mowa w art. 180c i 180d
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo teleko-
munikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên.
zm.7)), zwane dalej „danymi telekomunikacyj-
nymi”, w trybie:
1) pisemnego wniosku Komendanta G∏ówne-

go Stra˝y Granicznej lub komendanta od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej albo osoby przez
nich upowa˝nionej,

2) ustnego ˝àdania funkcjonariusza posiadajà-
cego pisemne upowa˝nienie osób, o któ-
rych mowa w pkt 1,

3) za poÊrednictwem sieci telekomunikacyjnej
funkcjonariuszowi posiadajàcemu pisemne
upowa˝nienie osób, o których mowa
w pkt 1

— oraz mo˝e przetwarzaç te dane.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
udost´pnianie danych telekomunikacyjnych
odbywa si´ bez udzia∏u pracowników podmio-
tu prowadzàcego dzia∏alnoÊç telekomunika-
cyjnà lub przy niezb´dnym ich udziale, je˝eli
mo˝liwoÊç takà przewiduje porozumienie za-
warte pomi´dzy Komendantem G∏ównym
Stra˝y Granicznej a tym podmiotem.

3. Podmiot wykonujàcy dzia∏alnoÊç telekomuni-
kacyjnà udost´pnia nieodp∏atnie dane teleko-
munikacyjne, funkcjonariuszowi wskazanemu
we wniosku w∏aÊciwego organu Stra˝y Gra-
nicznej lub funkcjonariuszowi, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2 i 3.

4. Udost´pnienie Stra˝y Granicznej danych tele-
komunikacyjnych mo˝e nastàpiç przy pomocy
sieci telekomunikacyjnej, je˝eli:

1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne
zapewniajà:
a) mo˝liwoÊç ustalenia osoby uzyskujàcej

dane, ich rodzaju oraz czasu, w którym
zosta∏y uzyskane,

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyj-
ne uniemo˝liwiajàce osobie nieupraw-
nionej dost´p do danych;

2) jest to uzasadnione specyfikà lub zakresem
wykonywanych przez jednostki organizacyj-
ne Stra˝y Granicznej zadaƒ albo prowadzo-
nych przez nie czynnoÊci.”;

2) po art. 10c dodaje si´ art. 10d w brzmieniu:

„Art. 10d. 1. W celu realizacji zadaƒ, o których
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4—5d
i 10, Komendant G∏ówny Stra˝y Gra-
nicznej lub komendant oddzia∏u Stra-
˝y Granicznej mo˝e zarzàdziç o zasto-
sowaniu urzàdzeƒ uniemo˝liwiajà-
cych telekomunikacj´ na okreÊlonym
obszarze, przez czas niezb´dny do
wykonywania czynnoÊci przez Stra˝
Granicznà, z uwzgl´dnieniem ko-
niecznoÊci minimalizacji skutków
braku mo˝liwoÊci korzystania z us∏ug
telekomunikacyjnych.

2. O zastosowaniu urzàdzeƒ, o których
mowa w ust. 1, Komendant G∏ówny
Stra˝y Granicznej lub komendant od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej niezw∏ocznie
informuje Prezesa Urz´du Komunika-
cji Elektronicznej.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z póên.
zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 36b otrzymuje brzmienie:

„Art. 36b. 1. W celu zapobiegania lub wykrywania
przest´pstw skarbowych lub prze-
st´pstw, o których mowa w art. 3
pkt 4 i 5, wywiad skarbowy mo˝e
mieç udost´pniane dane:
1) o których mowa w art. 180c i 180d

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. —
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800, z póên. zm.9)),
zwane dalej „danymi telekomuni-
kacyjnymi”,

2) identyfikujàce podmiot korzystajà-
cy z us∏ug pocztowych oraz doty-
czàce faktu, okolicznoÊci Êwiadcze-
nia us∏ug pocztowych lub korzy-
stania z tych us∏ug 

— oraz mo˝e je przetwarzaç.

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170,
poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558,
z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216,
poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120. 

7) 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, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137,
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18,
poz. 97 i Nr 85, poz. 716.

———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91,
poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537,
z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157,
poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r.
Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209,
poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 

9) 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, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137,
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18,
poz. 97 i Nr 85, poz. 716.
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2. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç te-
lekomunikacyjnà lub operator Êwiad-
czàcy us∏ugi pocztowe udost´pnia
nieodp∏atnie dane, o których mowa
w ust. 1:

1) na pisemny wniosek Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej;

2) na pisemny wniosek pracownika
wywiadu skarbowego posiadajà-
cego pisemne upowa˝nienie Ge-
neralnego Inspektora Kontroli
Skarbowej do wyst´powania w je-
go imieniu o udost´pnienie da-
nych, o których mowa w ust. 1;

3) za poÊrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnej pracownikowi wywiadu
skarbowego posiadajàcemu pi-
semne upowa˝nienie, o którym
mowa w pkt 2.

3. W przypadku, o którym mowa
w ust. 2 pkt 3, udost´pnianie danych
telekomunikacyjnych odbywa si´ bez
udzia∏u pracowników podmiotu pro-
wadzàcego dzia∏alnoÊç telekomuni-
kacyjnà lub przy niezb´dnym ich
udziale, je˝eli mo˝liwoÊç takà przewi-
duje porozumienie zawarte pomi´-
dzy Generalnym Inspektorem Kon-
troli Skarbowej a tym podmiotem.

4. Podmiot wyst´pujàcy z wnioskiem,
o którym mowa w ust. 2, informacj´
o wystàpieniu z wnioskiem przekazu-
je niezw∏ocznie ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw finansów publicznych.
Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w ka˝dej chwili mo˝e za-
˝àdaç od Generalnego Inspektora
Kontroli Skarbowej informacji o przy-
czynach uzasadniajàcych wystàpienie
z wnioskiem, a tak˝e o sposobie wy-
korzystania danych uzyskanych od
podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç
telekomunikacyjnà lub operatora
Êwiadczàcego us∏ugi pocztowe.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych nakazuje niezw∏ocz-
ne, komisyjne i protokolarne znisz-
czenie danych uzyskanych od pod-
miotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç
telekomunikacyjnà lub operatora
Êwiadczàcego us∏ugi pocztowe,
w przypadku gdy uzna wystàpienie
z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 2, za nieuzasadnione.

6. Udost´pnienie wywiadowi skarbo-
wemu danych telekomunikacyjnych
mo˝e nastàpiç za poÊrednictwem sie-
ci telekomunikacyjnej, je˝eli sieç ta
zapewnia:

1) mo˝liwoÊç ustalenia pracownika
wywiadu skarbowego uzyskujàce-
go dane, ich rodzaju oraz czasu,
w którym zosta∏y uzyskane;

2) zabezpieczenie techniczne i orga-
nizacyjne uniemo˝liwiajàce osobie
nieuprawnionej dost´p do danych.

7. Udost´pnianie wywiadowi skarbo-
wemu danych, o których mowa
w ust. 1, nast´puje na koszt podmio-
tu prowadzàcego dzia∏alnoÊç teleko-
munikacyjnà i operatora Êwiadczàce-
go us∏ugi pocztowe.”;

2) w art. 36c ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej,
dostawca publicznie dost´pnych us∏ug tele-
komunikacyjnych oraz operator Êwiadczàcy
us∏ugi pocztowe sà obowiàzani do zapewnie-
nia na w∏asny koszt warunków technicznych
i organizacyjnych umo˝liwiajàcych prowa-
dzenie przez wywiad skarbowy kontroli ope-
racyjnej.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 218 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Urz´dy, instytucje i podmioty prowadzàce
dzia∏alnoÊç w dziedzinie poczty lub dzia∏al-
noÊç telekomunikacyjnà, urz´dy celne oraz
instytucje i przedsi´biorstwa transportowe
obowiàzane sà wydaç sàdowi lub prokurato-
rowi, na ˝àdanie zawarte w postanowieniu,
korespondencj´ i przesy∏ki oraz dane, o któ-
rych mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên. zm.11)), je-
˝eli majà znaczenie dla toczàcego si´ post´-
powania. Tylko sàd lub prokurator majà pra-
wo je otwieraç lub zarzàdziç ich otwarcie.”;

———————
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93,
poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r.
Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96,
poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163,
poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r.
Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192
i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64,
poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664,
Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903,
z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107,
poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208,
poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234,
poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39,
Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171 i Nr 68, poz. 585. 

11) 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, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23,
poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59,
Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.



Dziennik Ustaw Nr 85 — 6753 — Poz. 716

2) art. 218b otrzymuje brzmienie:

„Art. 218b. Minister SprawiedliwoÊci w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw ∏àcznoÊci, Ministrem Obrony
Narodowej oraz ministrem w∏aÊciwym
do spraw wewn´trznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób
technicznego przygotowania syste-
mów i sieci s∏u˝àcych do przekazywa-
nia informacji — do gromadzenia da-
nych, o których mowa w art. 218 § 1,
niestanowiàcych treÊci rozmowy tele-
fonicznej lub innego przekazu infor-
macji, a tak˝e sposoby zabezpieczania
danych informatycznych w urzàdze-
niach zawierajàcych te dane oraz
w systemach i na informatycznych
noÊnikach danych, majàc na uwadze
koniecznoÊç zabezpieczenia tych da-
nych przed ich utratà, zniekszta∏ce-
niem lub nieuprawnionym ujawnie-
niem.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rzàdu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712,
z póên. zm.12)) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu:

„Art. 7a. 1. Szef BOR, w celu realizacji zadaƒ BOR,
okreÊlonych w art. 2 ust. 1, mo˝e zarzà-
dziç o zastosowaniu urzàdzeƒ uniemo˝li-
wiajàcych telekomunikacj´ na okreÊlo-
nym obszarze, przez czas niezb´dny do
wykonywania czynnoÊci przez BOR,
z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci minima-
lizacji skutków braku mo˝liwoÊci korzy-
stania z us∏ug telekomunikacyjnych.

2. O zastosowaniu urzàdzeƒ, o których mo-
wa w ust. 1, Szef BOR niezw∏ocznie infor-
muje Prezesa Urz´du Komunikacji Elek-
tronicznej.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚an-
darmerii Wojskowej i wojskowych organach porzàd-
kowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z póên. zm.13)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 30:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. W celu zapobiegania lub wykrywania prze-
st´pstw, w tym skarbowych, ˚andarmeria
Wojskowa, mo˝e mieç udost´pniane dane,
o których mowa w art. 180c i 180d ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomuni-
kacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên.

zm.14)), zwane dalej „danymi telekomunika-
cyjnymi”, oraz mo˝e je przetwarzaç.

2. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç telekomu-
nikacyjnà udost´pnia nieodp∏atnie dane
telekomunikacyjne:

1) ˝o∏nierzowi ˚andarmerii Wojskowej
wskazanemu w pisemnym wniosku Ko-
mendanta G∏ównego ˚andarmerii Woj-
skowej lub komendanta oddzia∏u ˚andar-
merii Wojskowej albo osoby przez nich
upowa˝nionej,

2) na ustne ˝àdanie ˝o∏nierza ˚andarmerii
Wojskowej posiadajàcego pisemne upo-
wa˝nienie osób, o których mowa w pkt 1,

3) za poÊrednictwem sieci telekomunikacyj-
nej ˝o∏nierzowi ˚andarmerii Wojskowej
posiadajàcemu pisemne upowa˝nienie
osób, o których mowa w pkt 1.”,

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

„2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2
pkt 3, udost´pnianie danych telekomunika-
cyjnych odbywa si´ bez udzia∏u pracowni-
ków podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç
telekomunikacyjnà lub przy ich niezb´d-
nym wspó∏udziale, je˝eli mo˝liwoÊç takà
przewiduje porozumienie zawarte pomi´-
dzy Komendantem G∏ównym ˚andarmerii
Wojskowej a tym podmiotem.”,

c) uchyla si´ ust. 3,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Udost´pnienie ˚andarmerii Wojskowej da-
nych telekomunikacyjnych mo˝e nastàpiç za
poÊrednictwem sieci telekomunikacyjnej, je-
˝eli:

1) wykorzystywane sieci i system teleinfor-
matyczny zapewniajà:

a) mo˝liwoÊç ustalenia osoby uzyskujà-
cej dane, ich rodzaju oraz czasu, w któ-
rym zosta∏y uzyskane,

b) zabezpieczenie techniczne i organiza-
cyjne uniemo˝liwiajà osobie nie-
uprawnionej dost´pu do danych,

2) jest to uzasadnione specyfikà lub zakre-
sem zadaƒ wykonywanych przez jednost-
ki organizacyjne ˚andarmerii Wojskowej
albo prowadzonych przez nie czynno-
Êci.”;

2) po art. 30 dodaje si´ art. 30a w brzmieniu:

„Art. 30a. 1. W celu realizacji zadaƒ, o których mo-
wa w art. 4 ust. 1 pkt 2—4, 5 i 8, Ko-
mendant G∏ówny ˚andarmerii Woj-———————

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120. 

13) 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, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800
i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r.
Nr 176, poz. 1242. 

———————
14) 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, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23,
poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59,
Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.
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skowej lub — po uzyskaniu zgody Ko-
mendanta G∏ównego ˚andarmerii
Wojskowej — komendant oddzia∏u
˚andarmerii Wojskowej mogà zarzà-
dziç zastosowanie urzàdzeƒ uniemo˝-
liwiajàcych telekomunikacj´ na okreÊ-
lonym obszarze, przez czas niezb´d-
ny do wykonywania czynnoÊci przez
˚andarmeri´ Wojskowà, z uwzgl´d-
nieniem koniecznoÊci minimalizacji
skutków braku mo˝liwoÊci korzysta-
nia z us∏ug telekomunikacyjnych.

2. O zastosowaniu urzàdzeƒ, o których
mowa w ust. 1, Komendant G∏ówny
˚andarmerii Wojskowej niezw∏ocznie
informuje Prezesa Urz´du Komunika-
cji Elektronicznej.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywia-
du (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.15)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 26 dodaje si´ art. 26a w brzmieniu:

„Art. 26a. 1. W celu realizacji zadaƒ, o których mo-
wa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, Szef ABW
mo˝e zarzàdziç o zastosowaniu przez
ABW urzàdzeƒ uniemo˝liwiajàcych
telekomunikacj´ na okreÊlonym ob-
szarze, przez czas niezb´dny do wy-
konywania czynnoÊci przez ABW,
z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci mini-
malizacji skutków braku mo˝liwoÊci
korzystania z us∏ug telekomunikacyj-
nych.

2. O zastosowaniu urzàdzeƒ, o których
mowa w ust. 1, Szef ABW niezw∏ocz-
nie informuje Prezesa UKE.”;

2) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. 1. Obowiàzek uzyskania zgody sàdu,
o której mowa w art. 27 ust. 1, nie do-
tyczy informacji niezb´dnych do reali-
zacji przez ABW zadaƒ, o których mo-
wa w art. 5 ust. 1, w postaci danych:

1) o których mowa w art. 180c i 180d
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Pra-
wo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800, z póên. zm.16)),

2) identyfikujàcych podmiot korzysta-
jàcy z us∏ug pocztowych oraz doty-
czàcych faktu, okolicznoÊci Êwiad-
czenia us∏ug pocztowych lub korzy-
stania z tych us∏ug.

2. Podmiot wykonujàcy dzia∏alnoÊç tele-
komunikacyjnà lub operator Êwiadczà-
cy us∏ugi pocztowe udost´pnia nieod-
p∏atnie dane, o których mowa w ust. 1,
odpowiednio:

1) funkcjonariuszowi ABW wskazane-
mu w pisemnym wniosku Szefa
ABW lub osoby upowa˝nionej przez
ten organ,

2) na ustne ˝àdanie funkcjonariusza
ABW posiadajàcego pisemne upo-
wa˝nienie Szefa ABW,

3) za poÊrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnej funkcjonariuszowi ABW po-
siadajàcemu upowa˝nienie, o któ-
rym mowa w pkt 2.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2
pkt 3, udost´pnianie danych telekomu-
nikacyjnych odbywa si´ bez udzia∏u
pracowników podmiotu wykonujàce-
go dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà lub
przy ich niezb´dnym wspó∏udziale, je-
˝eli mo˝liwoÊç takà przewiduje poro-
zumienie zawarte pomi´dzy Szefem
ABW a tym podmiotem.

4. Udost´pnienie ABW danych, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, mo˝e nastàpiç za
poÊrednictwem sieci telekomunikacyj-
nej, je˝eli sieç ta zapewnia:

1) mo˝liwoÊç ustalenia funkcjonariu-
sza ABW uzyskujàcego dane, ich ro-
dzaju oraz czasu, w którym zosta∏y
uzyskane,

2) zabezpieczenie techniczne i organi-
zacyjne uniemo˝liwiajàce osobie
nieuprawnionej dost´p do tych da-
nych.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535,
z póên. zm.17)) w art. 53 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Je˝eli upad∏y jest operatorem publicznej sieci tele-
komunikacyjnej lub dostawcà publicznie dost´p-
nych us∏ug telekomunikacyjnych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,

———————
15) 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, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159,
Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592,
z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 59
i Nr 220, poz. 1428. 

16) 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, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23,
poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59,
Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.

———————
17) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871,
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94,
poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r.
Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279, z 2008 r.
Nr 96, poz. 606, Nr 116, poz. 731 i Nr 234, poz. 1572 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 53, poz. 434. 
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z póên. zm.18)), o og∏oszeniu upad∏oÊci powiada-
mia si´ Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicz-
nej. Powiadomienie nast´puje w dniu og∏oszenia
upad∏oÊci i dokonuje si´ go przy zastosowaniu
Êrodków bezpoÊredniego przekazu informacji, ta-
kich jak telefon, faks, poczta elektroniczna.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Cen-
tralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
poz. 708, z póên. zm.19)) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. 1. Obowiàzek uzyskania zgody sàdu, o któ-
rej mowa w art. 17, nie dotyczy informa-
cji niezb´dnych do realizacji przez CBA
zadaƒ okreÊlonych w art. 2, w postaci da-
nych:

1) o których mowa w art. 180c oraz 180d
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z póên. zm.20)), zwanych da-
lej „danymi telekomunikacyjnymi”;

2) identyfikujàcych podmiot korzystajàcy
z us∏ug pocztowych oraz dotyczàcych
faktu, okolicznoÊci Êwiadczenia us∏ug
pocztowych lub korzystania z tych
us∏ug.

2. Podmiot wykonujàcy dzia∏alnoÊç teleko-
munikacyjnà lub podmiot uprawniony
do wykonywania dzia∏alnoÊci pocztowej
udost´pnia nieodp∏atnie dane, o których
mowa w ust. 1:

1) na pisemny wniosek Szefa CBA lub
osoby przez niego upowa˝nionej;

2) na ustne ˝àdanie funkcjonariusza CBA,
posiadajàcego pisemne upowa˝nienie
Szefa CBA lub osoby przez niego upo-
wa˝nionej;

3) za poÊrednictwem sieci telekomunika-
cyjnej funkcjonariuszowi CBA posiada-
jàcemu pisemne upowa˝nienie osób,
o których mowa w pkt 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2
pkt 3, udost´pnianie danych telekomuni-
kacyjnych odbywa si´ bez udzia∏u pra-

cowników podmiotu prowadzàcego dzia-
∏alnoÊç telekomunikacyjnà lub przy nie-
zb´dnym ich wspó∏udziale, je˝eli mo˝li-
woÊç takà przewiduje porozumienie za-
warte pomi´dzy Szefem CBA a tym pod-
miotem.

4. Udost´pnienie CBA danych, o których
mowa w ust. 1, mo˝e nastàpiç za po-
Êrednictwem sieci telekomunikacyjnej,
je˝eli:

1) sieç ta zapewnia:

a) mo˝liwoÊç ustalenia funkcjonariu-
sza CBA uzyskujàcego te dane, ich
rodzaju oraz czasu, w którym zosta-
∏y uzyskane,

b) zabezpieczenie techniczne i organi-
zacyjne uniemo˝liwiajàce osobie
nieuprawnionej dost´p do uzyski-
wanych danych;

2) jest to uzasadnione specyfikà lub za-
kresem zadaƒ wykonywanych przez
jednostki organizacyjne CBA albo pro-
wadzonych przez nie czynnoÊci.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o S∏u˝-
bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywia-
du Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 29 dodaje si´ art. 29a w brzmieniu:

„Art. 29a. 1. W celu realizacji zadaƒ, o których mo-
wa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a—c, f
oraz g, Szef SKW mo˝e zarzàdziç
o zastosowaniu urzàdzeƒ uniemo˝li-
wiajàcych telekomunikacj´ na okreÊ-
lonym obszarze, przez czas niezb´d-
ny do wykonywania czynnoÊci przez
SKW, z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci
minimalizacji skutków braku mo˝li-
woÊci korzystania z us∏ug telekomu-
nikacyjnych.

2. O zastosowaniu urzàdzeƒ, o których
mowa w ust. 1, Szef SKW niezw∏ocz-
nie informuje Prezesa Urz´du Komu-
nikacji Elektronicznej.”;

2) w art. 31 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej,
dostawca publicznie dost´pnych us∏ug lub
operator Êwiadczàcy us∏ugi pocztowe sà obo-
wiàzani do zapewnienia na w∏asny koszt wa-
runków technicznych i organizacyjnych
umo˝liwiajàcych prowadzenie przez SKW
kontroli operacyjnej.”;

3) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1. Obowiàzek uzyskania zgody sàdu,
o której mowa w art. 31 ust. 1, nie do-
tyczy informacji niezb´dnych do reali-
zacji przez SKW zadaƒ okreÊlonych
w art. 5, w postaci danych:

———————
18) 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, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23,
poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59,
Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.

19) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r.
Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97.

20) 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, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23,
poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59,
Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.
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1) o których mowa w art. 180c oraz
180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
— Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800, z póên. zm.21)),
zwanych dalej „danymi telekomuni-
kacyjnymi”;

2) identyfikujàcych podmiot korzysta-
jàcy z us∏ug pocztowych oraz doty-
czàcych faktu, okolicznoÊci Êwiad-
czenia us∏ug pocztowych lub korzy-
stania z tych us∏ug.

2. Udost´pnienie przez przedsi´biorc´
telekomunikacyjnego lub operatora
Êwiadczàcego us∏ugi pocztowe da-
nych, o których mowa w ust. 1, nast´-
puje nieodp∏atnie:

1) na pisemny wniosek Szefa SKW lub
osoby przez niego upowa˝nionej;

2) na ustne ˝àdanie funkcjonariusza
SKW, posiadajàcego pisemne upo-
wa˝nienie Szefa SKW;

3) za poÊrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnej funkcjonariuszowi SKW
posiadajàcemu pisemne upowa˝-
nienie Szefa SKW.

3. O udost´pnieniu danych w trybie
okreÊlonym w ust. 2 pkt 2 przedsi´-
biorca telekomunikacyjny lub operator
Êwiadczàcy us∏ugi pocztowe informuje
Szefa SKW.

4. Przedsi´biorca telekomunikacyjny oraz
operator Êwiadczàcy us∏ugi pocztowe
sà obowiàzani udost´pniç dane, o któ-
rych mowa w ust. 1, funkcjonariuszom
wskazanym we wniosku.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2
pkt 3, udost´pnianie danych telekomu-
nikacyjnych odbywa si´ bez udzia∏u
pracowników podmiotu wykonujàce-
go dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà lub
przy niezb´dnym ich wspó∏udziale, je-
˝eli mo˝liwoÊç takà przewiduje poro-
zumienie zawarte pomi´dzy Szefem
SKW a tym podmiotem.

6. Udost´pnienie SKW danych telekomu-
nikacyjnych mo˝e nastàpiç za poÊred-
nictwem sieci telekomunikacyjnej, je-
˝eli:

1) wykorzystywane sieci i system tele-
informatyczny zapewniajà:

a) mo˝liwoÊç ustalenia osoby uzy-
skujàcej te dane, ich rodzaju oraz
czasu, w którym zosta∏y uzyskane,

b) zabezpieczenie techniczne i orga-
nizacyjne uniemo˝liwiajà osobie
nieuprawnionej dost´p do tych
danych;

2) jest to uzasadnione specyfikà lub
zakresem zadaƒ wykonywanych
przez SKW albo prowadzonych
przez nià czynnoÊci.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o za-
rzàdzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 oraz
z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 65, poz. 553) po art. 11 do-
daje si´ art. 11a w brzmieniu:

„Art. 11a. Centrum informuje Komisj´ Europejskà
i paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej
o Êrodkach zastosowanych w sytuacji kry-
zysowej w celu zabezpieczenia prawid∏o-
wego dzia∏ania publicznej sieci telekomu-
nikacyjnej oraz stacji nadawczych i odbior-
czych u˝ywanych do zapewnienia bezpie-
czeƒstwa, w zakresie dotyczàcym systemu
∏àcznoÊci i sieci teleinformatycznych.”.

Art. 13. 1. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
stosuje si´ przepisy dotychczasowe, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3.

2. Sprawy wszcz´te na podstawie art. 179 ust. 6
ustawy, o której mowa w art. 1, i art. 40 ust. 2 ustawy
z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 73, poz. 852, z póên. zm.22)), niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, uma-
rza si´.

3. W zakresie op∏at z tytu∏u dost´pu telekomunika-
cyjnego do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosu-
je si´ art. 39 i art. 40 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 14. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 176 ust. 4 i art. 181 ustawy,
o której mowa w art. 1, zachowujà moc do dnia wej-
Êcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 176a ust. 5 i art. 179 ust. 12 tej ustawy
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 218b ustawy, o której mowa
w art. 5, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie prze-
pisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 218b tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

3. Przepis art. 165 ust. 1 i art. 166 ust. 5 ustawy,
o której mowa w art. 1, zachowuje moc do dnia wej-
Êcia w ˝ycie przepisów wydanych na podstawie
art. 180c ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, jednak
nie póêniej ni˝ w terminie do 31 grudnia 2009 r.

———————
21) 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, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23,
poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59,
Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.

———————
22) 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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Art. 15. 1. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç zapewniania
warunków dost´pu i utrwalania za pomocà interfej-
sów, o których mowa w art. 179 ust. 4a ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, przygotowanych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy, pod warunkiem, ˝e
spe∏niajà one wymagania okreÊlone w art. 179
ust. 4—4b i w art. 180d ustawy, o której mowa
w art. 1, oraz w przepisach odr´bnych.

2. Przedsi´biorca telekomunikacyjny dostosuje in-
terfejsy, o których mowa w ust. 1, do wymogu okreÊ-
lonego w art. 179 ust. 4b zdanie pierwsze, ustawy
o której mowa w art. 1, w terminie 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 16. Prezes UKE powo∏any przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy pe∏ni swojà funkcj´

przez okres 5 lat od dnia powo∏ania. Po up∏ywie ka-
dencji Prezes UKE pe∏ni swojà funkcj´ do czasu powo-
∏ania nast´pcy.

Art. 17. Bazy danych, o których mowa w art. 71
ust. 4 oraz w art. 180f ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 1, tworzy si´ nie póêniej ni˝ po up∏ywie 24 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 41 w zakre-
sie art. 180a ust. 3, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.
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