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organu regulacyjnego innego państwa (różnice są semantyczne „w możliwie 

najszerszym zakresie” oraz „w jak największym stopniu”).  

Przepis ust. 1 powinien otrzymać brzmienie: 

„1. Prezes UKE przyjmuje rozstrzygnięcie uwzględniając w możliwie najszerszym zakresie 

przedstawione w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania projektu rozstrzygnięcia 

opinie Komisji Europejskiej, BEREC lub organ regulacyjnego innego państwa. O 

przyjęciu rozstrzygnięcia Prezes UKE zawiadamia Komisję Europejską.” 

 

Ust. 2b w takim przypadku jest zbędny. 

 

3) w art. 1 pkt 15, w zmianie dotyczącej art. 19 ust. 2  postanowiono, iż Prezes UKE zawiesza 

postępowanie konsolidacyjne, jeżeli Komisja Europejska poinformuje Prezesa o swojej 

negatywnej opinii co do proponowanego rozstrzygnięcia. Komisja Europejska powinna 

zmieścić się w jednomiesięcznym terminie określonym w ust. 1, co oznacza, że może 

również wyrazić swoją opinie w terminie krótszym. Ponieważ negatywna opinia 

Komisji jest przesłanka bezwzględną powodującą konieczność zwieszenia 

postępowania, zawieszenie postępowania powinno nastąpić natychmiast po otrzymaniu 

tej negatywnej opinii, a nie dopiero po upływie terminu z ust. 1. 

Proponowana poprawka: 

w ust. 2  skreśla się wyrazy „po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1,” 

 

4) w art. 1 pkt 16, w zakresie art. 19a ust. 1: 

– po pierwsze wskazano że dotyczy wyłącznie rozstrzygnięcia z art. 18, czego nie 

zrobiono w art. 19, czy chodzi zatem o inne projekty rozstrzygnięć?  

- po drugie nałożono na Komisję Europejską obowiązek zawiadamiania BEREC o 

swojej negatywnej opinii. Czy brak zawiadomienia jednego z wymienionych 

organów nie wywołuje skutków w postaci „zawieszenia” postepowania”?  

Poza tym ustawodawca polski nie może nakładać obowiazków na Komisję Europejską i 

w ziwązku z tym obowiązek zawiadamiania BEREC należy wykreślić. 

- po trzecie w przypadku wydania „negatywnego” zawiadomienia przez Komisję 

Europejską na temat projektu rozstrzygnięcia Prezes UKE ma zakaz przyjmowania 
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projektowanego rozstrzygnięcia. Przepis należy sformułować pozytywnie np. 

„Prezes UKE zawiesza przyjęcie rozstrzygnięcia na okres trzech miesięcy”. 

 

5) w art. 1 pkt 16, w zakresie art. 19a ust. 2 – w przypadku przyjęcia poprawki nr 2 lub 

pozostawienia ust. 2b w art. 19 przepis jest zbędny. Prezes UKE może przyjąć 

rozstrzygnięcie uwzględniając stanowiska wskazanych organów, chyba że są to 

zalecenia, o których mowa w art. 19 ust. 2 lub 19a ust. 1a. 

 

6) w art. 1 w pkt 16, w zakresie art. 19a ust. 2 i 4 nakazują „ściśle współpracować” lub 

„współpracować” w określeniu najwłaściwszego rozstrzygnięcia – różnice miedzy tymi 

pojęciami mają charakter wyłącznie publicystyczny, a nie normatywny, poza tym 

dyspozycja normy z ust. 4 zawiera się w ust. 3. Ust. 3 nakazuje współpracę z KE oraz 

BEREC, a ust. 4 wyłącznie z BEREC. 

Przepisy te należy skonsolidować oraz określić formę współpracy i jej cel. Formą 

współpracy jest „uzgodnienie” a celem „treść” rozstrzygnięcia. 

„4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE, biorąc pod uwagę opinie uczestników 

rynku i konieczność zapewnienia rozwoju spójnej praktyki regulacyjnej, uzgadnia z 

Komisją Europejską oraz z BEREC treść rozstrzygnięcia, które będzie najwłaściwiej i 

najskuteczniej spełniało cele, o których mowa w art. 189 ust. 2.”. 

 

7) art. 1 w pkt 16, w zakresie art. 19a ust. 6 – przepis jest sprzeczny z zakazem przyjęcia 

rozstrzygnięcia wynikającym z ust. 1, pozwala bowiem na przyjęcie rozstrzygnięcia 

mimo, że nie upłynął termin wynikający z ust. 1. 

 

8) art. 1 pkt 18, w zakresie art. 21 ust. 4 zdanie drugie – przepis formułuje termin zgłoszenia  

sprzeciwu przez Komisję Europejską w sprawie przedłużenia terminu w sprawie 

notyfikacji projektu kończącego postępowanie. Ponieważ przepisy polskiej ustawy nie 

powinny formułować obowiązków dla Komisji Europejskiej, wydaje się że przepis ten 

powinien ograniczyć się wyłącznie do wskazania organu, który wyraża zgodę na 

przedłużenie terminu. Forma wyrażenia zgody przez KE powinna wynikać z innych 

przepisów. 

„4. Prezes UKE za zgodą Komisji Europejskiej wydłuża terminu, o którym mowa w ust. 2, do 

3 lat.”. 
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9) w art. 1 w pkt 30, w zakresie ust. 6 – należy określić lub zrezygnować z dookreślenia 

„nowe” w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wyraz „nowy” nie jest precyzyjny i 

należy np. wskazać, iż chodzi od wydatki na przedsięwzięcia w okresie np. 1 roku przed 

dniem ustalenia wysokości opłat z tytułu dostępu. 

 

10) w art. 1 w pkt 35 w zakresie art. 44g  ust. 1 i 2 podmioty okreslane jako  „odrębna osoba 

prawna mająca innego właściciela” oraz „nowo zawiązany podmiot” mogą się 

pokrywać, ponieważ zwykle „nowo zawiązany podmiot” ma innego właściciela niż 

spółka go związująca. Ponadto nie należy posługiwac się przy okreslaniu stosunków 

własnościowych w spółce określeniem „właściciel”. W zwiazku z powyższym wydaje 

się, że cechą wystarczającą będzie wskazanie na „odrębną osobę prawną” lub 

„wydzieloną jednostkę organizacyjną lub odrębną osobę prawną”. 

 

11) w art. 1 pkt 45 lit. b, pkt 93 oraz pkt 101 posłużono się niewłaściwą techniką legislacyjną 

naruszającą spójność ustawy oraz Zasady techniki prawodawczej poprzez użycie 

indeksacji przepisów w przypadku zaistnienia już ich literowego oznaczenia. Przepisy te 

powinny uzyskać oznaczenie literowe. Jeżeli ustawodawca nie jest w stanie zapewnić 

właściwej kolejności przepisów powinien wydać nową ustawę. 

 

12) ponieważ Sejm i Senat uchwaliły w dniu 12 października 2012 r. ustawę o zmianie 

ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych 

ustaw niektóre zmiany pokrywają się z przedmiotową ustawą lub są z nią sprzeczne: 

- identyczną treść zwierają przepisy art. 1 pkt 107, art. 11 pkt 1, 6, 7 i 9, które należy 

skreslić, 

- sprzeczną treść ma art. 1 pkt 143 lit. b gdzie nadaje się nowe brzmiennie przepisowi, 

który został już uchylony i w związku z tym lit. b także należy skreslić. 
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