
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Druk nr 216 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 

oraz 

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 8 listopada 2012 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych 
ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27 i 30. 

 
 

Ponadto komisje informują, że  na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Jan 
Michalski wycofał swój wniosek, który następnie został podtrzymany przez senatora 
Stanisława Koguta (pkt 29 zestawienia wniosków). 

 
 Zastępca Przewodniczącego Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Kultury i Środków Przekazu  Gospodarki Narodowej 
 (-) Andrzej Grzyb  (-) Marek Ziółkowski 
 
 

michnie
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz 

niektórych innych ustaw 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 6 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1 w pkt 2 w lit. f, w pkt 27: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „dostarczaniu sieci 

telekomunikacyjnych,” dodaje się wyraz „świadczeniu”, 

b) w lit. b oraz po wyrazach „sieci telekomunikacyjnych lub” dodaje 

się wyraz „świadczenia”; 

 

Poprawka sen. 
J. Michalskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

2)  w art. 1: 

a) w pkt 6, w ust. 1, 

b) w pkt 14, w art. 18 w ust. 1, 

c) w pkt 17, w ust. 2, 

d) w pkt 126, w art. 175b w ust. 1, 

e) w pkt 132 w lit. b w tiret pierwszym, w lit. d i w tiret drugim, 

w lit. e, 

f) w pkt 134 w lit. a w tiret czwartym, w pkt 17 i 18 

- skreśla się użyty w różnym przypadku wyraz „krajowe”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KKSP 
poparta przez 
połączone komisje 

3)  w art. 1 w pkt 15: 

a) w lit. a, ust. 1 otrzymuje 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.”, 

b) w lit. b: 

– w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 2a–2c” zastępuje się 

Poprawka 
KGN, 
KKSP 
poparta przez 
połączone komisje 
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wyrazami „ust. 2a i …”, 

– skreśla się ust. 2b; 

 

4)  w art. 1 w pkt 15 w lit. a, w ust. 2 skreśla się wyrazy „po upływie 

terminu, o którym mowa w ust. 1,”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KKSP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

5)  w art. 1 w pkt 16, w art. 19a skreśla się ust. 2; 

 

Poprawka 
KGN, 
KKSP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

6)  w art. 1 w pkt 60 lit. c, w ust. 7 wyrazy „dostarczanie sieci 

telekomunikacyjnych lub usług towarzyszących” zastępuje się 

wyrazami „dostarczania sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia 

usług towarzyszących”; 

 

Poprawka sen. 
J. Michalskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

7)  w art. 1 pkt 85 otrzymuje brzmienie: 

„85) w art. 105: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi 

powszechnej lub usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5, 

płatnej okresowo abonentowi przysługuje odszkodowanie w 

wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według 

rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, 

jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Z tytułu niedotrzymania z winy przedsiębiorcy 

wyznaczonego: 

1) terminu zawarcia umowy, o którym mowa w art. 87 

lub 

2) określonego w umowie o świadczenie usługi 

powszechnej lub usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5, 

terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług 

- za każdy dzień przekroczenia terminu przysługuje 

Poprawka sen. 
J. Michalskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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użytkownikowi końcowemu od przedsiębiorcy 

wyznaczonego odszkodowanie w wysokości 1/30 

określonej w umowie miesięcznej opłaty abonamentowej, 

stosowanej przez tego przedsiębiorcę za świadczenie usługi 

powszechnej lub usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5, 

płatnej okresowo.”;”; 

 

8)  w art. 1 w pkt 98, w art. 118d w ust. 10 i 11 wyrazy „5 lat” zastępuję 

się wyrazami „10 lat”; 

 

Poprawka sen. 
J. Michalskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawki nr 10. 

 

9)  w art. 1 skreśla się pkt 107; 

 

Poprawka 
KGN, 
KKSP 

10)  w art. 1 pkt 107 otrzymuje brzmienie: 

„107) w art. 139 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu: 

„1a. Prezes UKE może wezwać przedsiębiorcę 

telekomunikacyjnego do przedstawienia informacji w sprawie  

warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w ust. 1. 

1b. Po przedstawieniu informacji, o której mowa w ust. 1a, 

Prezes UKE, kierując się potrzebą zapewnienia skutecznej 

konkurencji, może, w drodze decyzji, określić warunki 

zapewnienia dostępu, o którym mowa w ust. 1. 

1c. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, dla którego została 

wydana decyzja w sprawie określenia warunków zapewnienia 

dostępu, jest obowiązany do zawierania umów, o których mowa 

w ust. 2, na warunkach nie gorszych niż określone w tej 

decyzji.”;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Michalskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

11)  w art. 1 w pkt 108 w lit. b, w ust. 4 skreśla się wyrazy „przez niego 

upoważniony lub podmiot”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KKSP 
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12)  w art. 1 w pkt 114 w lit. b, w ust. 2w pkt 1 wyrazy „- amatorskiej” 

zastępuje się wyrazami „amatorskiej -”; 

 

Poprawka  
senatorów: 
J. Jackowskiego, 
K. Słonia, 
W. Kraski, 
S. Koguta, 
G. Wojciechowskiego, 
R. Mamątowa, 
P. Błaszczyka, 
M. Martynowskiego, 
A. Pająka, 
B. Paszkowskiego, 
D. Czudowskiej 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 13, 28 i 31 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 14, 15, 

16, 17, 18 i 29. 

 

13)  w art. 1 skreśla się pkt 131; 

 

Poprawka  
senatorów: 
J. Jackowskiego, 
K. Słonia, 
W. Kraski, 
S. Koguta, 
G. Wojciechowskiego, 
R. Mamątowa, 
P. Błaszczyka, 
M. Martynowskiego, 
A. Pająka, 
B. Paszkowskiego, 
D. Czudowskiej 
 

14)  w art. 1 w pkt 131 w lit. a, w ust. 2 po wyrazach „art. 122¹” dodaje się 

wyrazy „oraz podmiotu upoważnionego, o którym mowa w art. 143 

ust. 4”; 

 

Poprawka sen. 
J. Michalskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 15 wyklucza głosowanie poprawki nr 16. 

 

15)  w  art. 1 pkt 131 lit. c, w ust. 5 pkt 13 otrzymuje 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, 

Poprawka  
senatorów: 
J. Jackowskiego, 
K. Słonia, 
W. Kraski, 
S. Koguta, 
G. Wojciechowskiego, 
R. Mamątowa, 
P. Błaszczyka, 
M. Martynowskiego, 
A. Pająka, 
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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.”; 

 

B. Paszkowskiego, 
D. Czudowskiej 
 

16)  w art. 1 w pkt 131 w lit. c, w ust. 5 w pkt 13 lit. d otrzymuje 

brzmienie:  

„d) za prawo do dysponowania częstotliwościami o 

łącznej szerokości 1 kHz na obszarze jednej 

gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 30 

MHz do 174 MHz: 

– w przypadku gminy wiejskiej – 2,25 złotych, 

– w przypadku gminy miejsko-wiejskiej – 2,25 

złotych, 

– w przypadku gminy miejskiej, z wyłączeniem 

miast na prawach powiatu – 6,5 złotych, 

– w przypadku miasta na prawach powiatu – 25 

Poprawka sen. 
J. Michalskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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złotych,”; 

 

17)  w art. 1 pkt 131 lit. c, w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) rozpowszechniania lub rozprowadzania programów 

radiofonicznych lub telewizyjnych przez nadawców 

społecznych.”; 

 

Poprawka  
senatorów: 
J. Jackowskiego, 
K. Słonia, 
W. Kraski, 
S. Koguta, 
G. Wojciechowskiego, 
R. Mamątowa, 
P. Błaszczyka, 
M. Martynowskiego, 
A. Pająka, 
B. Paszkowskiego, 
D. Czudowskiej 
 

18)  w art. 1 w pkt 131 w lit. f, w ust. 11 w pkt 3 skreśla się wyraz 

„lokalnym”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KKSP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 19 i 24 należy głosować łącznie. 

 

19)  w art. 1 w pkt 143 skreśla się lit. b; 

 

Poprawka 
KGN, 
KKSP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

20)  w art. 1 po pkt 143 dodaje się pkt 143a w brzmieniu: 

„143a) po art. 207a dodaje się art. 207b w brzmieniu: 

„Art. 207b. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

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.”;”; 

 

Poprawka  
senatorów: 
J. Jackowskiego, 
K. Słonia, 
W. Kraski, 
S. Koguta, 
G. Wojciechowskiego, 
R. Mamątowa, 
P. Błaszczyka, 
M. Martynowskiego, 
A. Pająka, 
B. Paszkowskiego, 
D. Czudowskiej 
 
 

21)  w art. 1 w pkt 144, w art. 208 w ust. 1 wyrazy „do 100 złotych” 

zastępuje się wyrazami „do 1000 złotych”; 

 

Poprawka  
senatorów: 
J. Jackowskiego, 
K. Słonia, 
W. Kraski, 
S. Koguta, 
G. Wojciechowskiego, 
R. Mamątowa, 
P. Błaszczyka, 
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M. Martynowskiego, 
A. Pająka, 
B. Paszkowskiego, 
D. Czudowskiej 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 22 i 23 należy głosować łącznie. 

 

22)  po art. 4 dodaje się art. 4a–4e  w brzmieniu: 

„Art. 4a. 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. 4b. 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. 4c. 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. 4d. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Poprawka  
senatorów: 
J. Jackowskiego, 
K. Słonia, 
W. Kraski, 
S. Koguta, 
G. Wojciechowskiego, 
R. Mamątowa, 
P. Błaszczyka, 
M. Martynowskiego, 
A. Pająka, 
B. Paszkowskiego, 
D. Czudowskiej 
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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. 4e. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. 

z 2010. 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.”.”; 

 

23)  po art. 9 dodaje się art. 9a–9b w brzmieniu: 

„Art. 9a. 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. 9b. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego 

(Dz. U. Nr 104, poz. 709 z poźn. zm.) w art. 32 po ust. 1 dodaje się 

ust. 1a w brzmieniu: 

„1a Dane telekomunikacyjne udostępniane są za zgodą 

Poprawka  
senatorów: 
J. Jackowskiego, 
K. Słonia, 
W. Kraski, 
S. Koguta, 
G. Wojciechowskiego, 
R. Mamątowa, 
P. Błaszczyka, 
M. Martynowskiego, 
A. Pająka, 
B. Paszkowskiego, 
D. Czudowskiej 
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prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę 

podmiotu, który o udostępnienie danych telekomunikacyjnych 

wnioskuje, lub prokuratora generalnego, którą przedstawia się 

podmiotowi prowadzącemu działalność telekomunikacyjną.”. ”; 

 

24)  w art. 11 skreśla się pkt 1, 6, 7 i 9; 

 

Poprawka 
KGN, 
KKSP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

25)  w art. 13 w ust. 1 po wyrazach „lub w cenniku usług 

telekomunikacyjnych,” dodaje się wyrazy „zawartych przed dniem 

wejścia w życie ustawy”; 

 

Poprawka sen. 
J. Michalskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

26)  w art. 19: 

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Kwotę opłaty, o której mowa w ust. 6, ustala Prezes Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej na podstawie opinii powołanego przez 

siebie biegłego lub biegłych w przedmiocie wartości rynkowej tych 

częstotliwości. Koszt opinii biegłego lub biegłych ponosi podmiot, 

który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1.”, 

b) skreśla się ust. 8 i 9; 

 

Poprawka 
KGN, 
KKSP 
poparta przez 
połączone komisje 

27)  skreśla się art. 24; 

 

Poprawka 
KGN, 
KKSP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

28)  w art. 25 skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy „, art. 185 ust. 11 i 12”; 

 

Poprawka  
senatorów: 
J. Jackowskiego, 
K. Słonia, 
W. Kraski, 
S. Koguta, 
G. Wojciechowskiego, 
R. Mamątowa, 
P. Błaszczyka, 
M. Martynowskiego, 
A. Pająka, 
B. Paszkowskiego, 
D. Czudowskiej 
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29)  dodaje się art. 27a w brzmieniu: 

„Art. 27a. W stosunku do nadawców radiowych art. 185 ust. 5 

pkt 13 lit. f ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą stosuje się po upływie 5 lat od dnia ogłoszenia 

ustawy.”; 

 

Poprawka sen. 
S. Koguta 

30)  w art. 28 w pkt 3 wyrazy „art. 22” zastępuje się wyrazami „art. 23”; 

 

Poprawka sen. 
J. Michalskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 

31)  w art. 28 w pkt 4 wyrazy „oraz pkt 131, które wchodzą” zastępuje się 

wyrazami „, który wchodzi”. 

 

Poprawka  
senatorów: 
J. Jackowskiego, 
K. Słonia, 
W. Kraski, 
S. Koguta, 
G. Wojciechowskiego, 
R. Mamątowa, 
P. Błaszczyka, 
M. Martynowskiego, 
A. Pająka, 
B. Paszkowskiego, 
D. Czudowskiej 
 
 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


