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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
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 D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI INFRASTRUKTURY  

 
 
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw  

(druk nr 627). 
 
      Sejm na 23 posiedzeniu w dniu 11 października 2012 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu - skierował projekt ustawy zawarty w druku nr 730 do Komisji 

Infrastruktury w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

      Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 12 października 

2012 r.  

 
wnosi: 
 

W y s o k i   S e j m   raczy następujące poprawki: 
 

1) w art. 1 w pkt 39 lit. a nadać brzmienie: 
„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Prezes UKE określi corocznie, w drodze decyzji, dla przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego, na którego nałożył obowiązek prowadzenia kalkulacji 
kosztów, wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, który przedsiębiorca 
telekomunikacyjny stosuje w kalkulacji kosztów, uwzględniając udokumentowane 
koszty pozyskania kapitału, pozycję przedsiębiorcy na rynku kapitałowym, 
typowe ryzyko związane z zaangażowaniem kapitału, zwłaszcza dla nowych 
przedsięwzięć inwestycyjnych, oraz koszty zaangażowania kapitału na 
porównywalnych rynkach.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

2) w art. 1 w pkt 98 w art. 118d ust. 10 i 11 nadać brzmienie: 
„10. Postępowania w sprawie rezerwacji częstotliwości nie wznawia się, jeżeli od dnia 

ogłoszenia wyników przetargu, aukcji albo konkursu upłynęło 5 lat. 



11. Decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości nie uchyla się, jeżeli od dnia jej 
doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat.”; 

 – KP PO 
– przyjąć 

3) w art. 1 w pkt 128 lit. a nadać brzmienie: 
„a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zatrzymywać i przechowywać dane, o których mowa w art. 180c, generowane w 
sieci telekomunikacyjnej lub przez nich przetwarzane, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub 
nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z 
wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.”;”; 

– KP RP 
– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 3 należy głosować łącznie z poprawką nr 9. 
 
4) w art. 1 w pkt 131 w lit. c w ust. 5 pkt 13 nadać brzmienie: 

„13) w radiodyfuzji naziemnej: 
a) za prawo do dysponowania jedną częstotliwością przez jedną stację radiofoniczną 

w zakresie fal ultrakrótkich UKF FM (87,5-108 MHz) – 44 000 złotych, 
b) za prawo do dysponowania jedną częstotliwością przez jedną stację radiofoniczną 

w zakresie fal długich (30-300 kHz) – 20 000 złotych, 
c) za prawo do dysponowania jedną częstotliwością przez jedną stację radiofoniczną 

w zakresie fal średnich (300-3.000 kHz) – 4 000 złotych, 
d) za prawo do dysponowania jedną częstotliwością przez jedną stację radiofoniczną 

w zakresie fal krótkich (3-30 MHz) – 8 000 złotych, 
e) za prawo do dysponowania jedną częstotliwością przez jedną stację radiofoniczną 

pracującą zgodnie ze standardem naziemnej radiofonii cyfrowej T-DAB – 2 400 
złotych, 

f) za prawo do dysponowania jednym kanałem telewizyjnym przez jedną stację 
telewizyjną analogową – 99 000 złotych, 

g) za prawo do dysponowania jednym kanałem telewizyjnym przez jedną stację 
telewizyjną pracującą zgodnie ze standardem naziemnej telewizji cyfrowej DVB-
T – 4 800 złotych.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 4 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 5. 
 
5) w art. 1 w pkt 131 w lit. c w ust. 5 w pkt 13 lit. f nadać brzmienie: 

„f) za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz, 
wykorzystywanymi przez system cyfrowy na obszarze jednej gminy lub mniejszym, 
w zakresie powyżej 174 MHz do 862 MHz: 

– w przypadku gminy wiejskiej – 345 złotych, 
– w przypadku gminy miejsko-wiejskiej – 345 złotych, 
– w przypadku gminy miejskiej, z wyłączeniem miast na prawach powiatu – 990 

złotych, 
– w przypadku miasta na prawach powiatu – 5 000 złotych,”;  

– KP PO 
– przyjąć 



6) w art. 1 po pkt 143 dodać pkt 143a w brzmieniu: 
„143a) po art. 207a dodaje się art. 207b w brzmieniu: 

„Art. 207b. Prezes UKE przedstawia Sejmowi corocznie, w terminie do dnia 
31 marca, szczegółowe sprawozdanie z realizacji ustawy, a w 
szczególności ze stanu własności częstotliwości radiowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa państwa oraz 
zapobiegania praktykom monopolistycznym.”;”;  

– KP PiS 
– odrzucić 

7) po: 
a) po art. 4 dodać nowe art. … w brzmieniu: 

„Art. … W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, 
poz. 1687, z późn. zm.) w art. 20c po ust. 1 dodaje się ust. 1a w 
brzmieniu: 

„1a. Dane telekomunikacyjne udostępniane są za zgodą prokuratora 
okręgowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu który o 
udostępnienie danych telekomunikacyjnych wnioskuje lub 
Prokuratora Generalnego, którą  przedstawia się podmiotowi 
prowadzącemu działalność telekomunikacyjną.”. 

Art. … W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 
2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) w art. 10b po ust. 1 dodaje 
się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Dane telekomunikacyjne udostępniane są za zgodą prokuratora 
okręgowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu który o 
udostępnienie danych telekomunikacyjnych wnioskuje lub 
Prokuratora Generalnego, którą przedstawia się podmiotowi 
prowadzącemu działalność telekomunikacyjną.”. 

Art. … W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 
2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.) w art. 36b po ust. 1 dodaje się 
ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Dane telekomunikacyjne udostępniane są za zgodą prokuratora 
okręgowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu który o 
udostępnienie danych telekomunikacyjnych wnioskuje lub 
Prokuratora Generalnego, którą przedstawia się podmiotowi 
prowadzącemu działalność telekomunikacyjną.”. 

Art. … W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i 
wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z 
późn. zm.) w art. 30 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Dane telekomunikacyjne udostępniane są za zgodą prokuratora 
okręgowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu który o 
udostępnienie danych telekomunikacyjnych wnioskuje lub 
Prokuratora Generalnego, którą przedstawia się podmiotowi 
prowadzącemu działalność telekomunikacyjną.”. 

Art. … W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, 
poz. 154, z późn. zm.) w art. 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w 
brzmieniu: 

„1a. Dane telekomunikacyjne udostępniane są za zgodą prokuratora 
okręgowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu który o 
udostępnienie danych telekomunikacyjnych wnioskuje lub 
Prokuratora Generalnego, którą przedstawia się podmiotowi 
prowadzącemu działalność telekomunikacyjną.”.”, 



b) po art. 9 dodać nowe art. … w brzmieniu: 
„Art. … W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) w art. 18 
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Dane telekomunikacyjne udostępniane są za zgodą prokuratora 
okręgowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu który o 
udostępnienie danych telekomunikacyjnych wnioskuje lub 
Prokuratora Generalnego, którą przedstawia się podmiotowi 
prowadzącemu działalność telekomunikacyjną.”. 

Art. … W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, 
poz. 709, z późn. zm.) w art. 32 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w 
brzmieniu: 

„1a. Dane telekomunikacyjne udostępniane są za zgodą prokuratora 
okręgowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu który o 
udostępnienie danych telekomunikacyjnych wnioskuje lub 
Prokuratora Generalnego, którą przedstawia się podmiotowi 
prowadzącemu działalność telekomunikacyjną.”.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 7 będzie konieczność zmiany 
numeracji przepisów ustawy.  

 
8) art. 24 nadać brzmienie: 

„Art. 24. 1. Do postępowań w sprawie przeprowadzenia przetargu albo 
konkursu, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w 
życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Przepisy art. 118d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do spraw wszczętych i 
niezakończonych w dniu wejścia w życie ustawy.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
9) w art. 27 wyrazy „18 miesięcy” zastąpić wyrazami „12 miesięcy”. 

– KP RP 
– przyjąć 

 

 

 

Warszawa, dnia 12 października 2012 r. 

 

 

 

 
 
 

Sprawozdawca 

 
/-/ Janusz Piechociński 

Przewodniczący  Komisji  

 
/-/ Zbigniew Rynasiewicz 


