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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 22 marca 2018 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 770) 

 

 

U S T A W A  z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 

i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 

Art. 7. 

[1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, którego roczne przychody z tytułu wykonywania 

działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym przekroczyły kwotę 4 

milionów złotych, jest obowiązany do przedkładania Prezesowi UKE: 

1)   rocznego sprawozdania finansowego w terminie do dnia 30 czerwca; 

2)   danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz 

wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych w terminie do dnia 31 marca.] 

<1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do przedkładania Prezesowi 

UKE, w terminie do dnia 31 marca, danych za poprzedni rok kalendarzowy 

dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz 

wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych.> 

[2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, którego roczne przychody z tytułu wykonywania 

działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były równe lub mniejsze 

od kwoty 4 milionów złotych, jest obowiązany do przedkładania Prezesowi UKE, w 

terminie do dnia 31 marca, danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej 

działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych.] 

[3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE danych, o których mowa w ust. 1 

pkt 2, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, kierując się koniecznością 

zapewnienia Prezesowi UKE informacji niezbędnych do właściwego realizowania jego 

obowiązków.] 

<3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE danych, o 

których mowa w ust. 1, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, 

2) sposób i elektroniczny format przekazywania danych 

– kierując się koniecznością zapewnienia Prezesowi UKE informacji niezbędnych do 

właściwego realizowania jego obowiązków oraz potrzebą usprawnienia i 

ujednolicenia procesu przekazywania danych.> 

 

Art. 15. 

Prezes UKE przed podjęciem rozstrzygnięcia w sprawach: 

1)   określenia rynku właściwego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, a także jego analizy i 

wyznaczenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej lub 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną pozycję znaczącą, lub 

uchylenia decyzji w tej sprawie, 

2)   nałożenia, zniesienia, utrzymania lub zmiany obowiązków regulacyjnych w stosunku do 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji lub nieposiadającego takiej 

pozycji, 

3)   (uchylony), 

3a)  decyzji dotyczących dostępu, o którym mowa w art. 139, 

<3b) decyzji o dostępie telekomunikacyjnym, o których mowa w art. 28–30, jeżeli 

obowiązek zapewnienia tego dostępu nie wynika z nałożonych na przedsiębiorcę 

telekomunikacyjnego obowiązków regulacyjnych,> 

4)   innych wskazanych w ustawie oraz w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych 

- przeprowadza postępowanie konsultacyjne, umożliwiając zainteresowanym podmiotom 

wyrażenie na piśmie w określonym terminie stanowiska do projektu rozstrzygnięcia. 

 

Art. 56. 

1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie 

usług telekomunikacyjnych. 

[2. Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawiera się w formie pisemnej lub 

elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej dostawcy 

usług. Wymóg formy pisemnej lub elektronicznej nie dotyczy umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych zawieranej przez dokonanie czynności faktycznych obejmujących w 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:ver=1&full=1
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szczególności umowy o świadczenie usług przedpłaconych świadczonych w publicznej 

sieci telekomunikacyjnej, publicznie dostępnych usług telefonicznych świadczonych za 

pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy 

usług.] 

<2. Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawiera się w formie pisemnej, 

elektronicznej lub dokumentowej. Wymóg formy pisemnej, elektronicznej lub 

dokumentowej nie dotyczy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 

zawieranej przez dokonanie czynności faktycznych obejmujących w szczególności 

umowy o świadczenie usług przedpłaconych świadczonych w publicznej sieci 

telekomunikacyjnej, publicznie dostępnych usług telefonicznych świadczonych za 

pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy 

usług.> 

<2a. W przypadku umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranej z 

konsumentem ma on prawo dokonać wyboru formy zawarcia umowy spośród 

oferowanych przez dostawcę usług. Dostawca usług ma obowiązek poinformowania 

konsumenta o przysługującym mu prawie wyboru formy zawarcia umowy przed jej 

zawarciem.> 

3. [Umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymagająca 

formy pisemnej lub elektronicznej, powinna, z zastrzeżeniem ust. 5, w jasnej, zrozumiałej i 

łatwo dostępnej formie określać w szczególności:] 

<Umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymagająca 

formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, powinna, z zastrzeżeniem ust. 5, 

w jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie określać w szczególności:> 

1)   strony umowy, w tym nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy usług; 

2)   świadczone usługi ze wskazaniem elementów składających się na opłatę 

abonamentową; 

3)   termin oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia 

usług; 

4)   okres, na jaki została zawarta umowa, w tym minimalny okres wymagany do 

skorzystania z warunków promocyjnych; 

5)   pakiet taryfowy, jeżeli na świadczone usługi obowiązują różne pakiety taryfowe; 

6)   sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi; 

7)   sposoby dokonywania płatności; 
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8)   okres rozliczeniowy; 

9)   tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużenia i 

rozwiązania; 

10)  ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych abonentowi przez dostawcę 

usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, o ile zostały one wprowadzone 

przez dostawcę usług lub na jego zlecenie; 

11)  dane dotyczące funkcjonalności świadczonej usługi obejmujące informacje: 

a)  czy zapewniane są połączenia z numerami alarmowymi, 

b)  czy gromadzone są dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, 

z którego wykonywane jest połączenie, 

c)  o wszelkich ograniczeniach w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych, 

d)  o wszelkich ograniczeniach w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji, 

e)  o procedurach wprowadzonych przez dostawcę usług w celu pomiaru i organizacji 

ruchu w sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, wraz 

z informacją o ich wpływie na jakość świadczonych usług, 

f)  o działaniach, jakie dostawca usług jest uprawniony podejmować w związku z 

przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług; 

12)  dane dotyczące jakości usług, w szczególności minimalne oferowane poziomy 

jakości usług, w tym czas wstępnego przyłączenia, a także inne parametry jakości 

usług, jeżeli zostały określone przez Prezesa UKE na podstawie art. 63 ust. 2a; 

13)  sposoby informowania abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych w 

przypadku usługi dostępu do sieci Internet świadczonej w ruchomej publicznej sieci 

telekomunikacyjnej oraz o możliwości bieżącej kontroli stanu takiego pakietu przez 

abonenta; 

14)  zakres usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania się z podmiotami, które je 

świadczą; 

15)  zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, w 

szczególności w przypadku gdy nie został osiągnięty określony w umowie poziom 

jakości świadczonej usługi; 

16)  zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji; 
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[17)   informację o postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich i postępowaniach przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi 

przy Prezesie UKE;] 

<17) informację o postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich;> 

18)  sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług 

serwisowych; 

19)  zasady umieszczenia danych abonenta w spisie abonentów w przypadku umowy 

dotyczącej świadczenia usług głosowych; 

20)  sposób przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze 

świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych 

osobowych; 

21)  wszelkie opłaty należne w momencie rozwiązania umowy, w tym warunki zwrotu 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma 

nastąpić. 

4. Umowa o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej poza 

elementami, o których mowa w ust. 3, powinna określać numer przydzielony abonentowi, 

a w przypadku przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - także 

adres zakończenia sieci. 

4a. W przypadku konsumenta początkowy okres obowiązywania umowy określony w 

umowie, o której mowa w ust. 1, zawieranej z danym dostawcą usług na czas określony 

nie może być dłuższy niż 24 miesiące. 

4b. Dostawca usług zapewnia użytkownikowi końcowemu możliwość zawarcia umowy o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych również na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

5. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 6-8 i 10-21, na podstawie wyraźnego postanowienia 

umowy, mogą być zawarte w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych. 

[6. Dostawca usług może umożliwić abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie 

pisemnej lub elektronicznej zmianę warunków umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4-

7, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub 

przy użyciu poczty elektronicznej lub faksu. Dostawca usług obowiązany jest jednak 

utrwalić oświadczenie abonenta złożone w sposób określony w zdaniu pierwszym i 

przechowywać je do końca obowiązywania umowy na zmienionych warunkach i 
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udostępniać jego treść abonentowi na jego żądanie, zgłoszone w szczególności w trakcie 

postępowania reklamacyjnego. W przypadku zmiany warunków umowy dokonanej 

telefonicznie powinna być utrwalona cała rozmowa. Jednocześnie dostawca usług 

obowiązany jest do potwierdzenia abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie 

warunków umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian w terminie ustalonym 

z abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. 

Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, bez 

podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od 

dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie 

oświadczenia przed jego upływem. 

6a. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6, dostawca publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych dostarcza drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta w tym 

celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na 

odległość. Potwierdzenie powinno zawierać: 

1)   treść zmiany warunków umowy dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość lub w przypadku, gdy treść zmiany ze względu na jej objętość utrudniać będzie 

abonentowi zapoznanie się z nią - odesłanie do miejsca na stronie internetowej dostawcy, 

gdzie abonent może się z nią zapoznać; 

2)   informację o złożeniu przez abonenta oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jej 

zakresie i terminie wprowadzenia tych zmian. 

6b. W przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6, w 

sposób określony w ust. 6a lub na żądanie abonenta dostawca publicznie dostępnych 

usług telekomunikacyjnych dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej. 

7. Abonentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, o 

którym mowa w ust. 6, jeżeli dostawca usług, za zgodą abonenta, rozpoczął świadczenie 

usług zgodnie ze zmienionymi warunkami umowy. 

8. W razie braku potwierdzenia abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków 

umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 6, 

termin, w którym abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków umowy, wynosi 

trzy miesiące i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy. Jeżeli 

jednak abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega 

skróceniu do 10 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia. 

9. Do zmiany warunków umowy w trybie, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się art. 60a.] 
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<Art. 56a. 

W przypadku gdy oświadczenia woli składane są w formie dokumentowej, dostawca 

usług utrwala i dostarcza abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych 

warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na 

trwałym nośniku w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 683 i 2361), zwanym dalej „trwałym nośnikiem”.> 

 

Art. 59. 

[1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych określający w regulaminie 

świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dane, o których mowa w 

art. 56 ust. 3 pkt 6-8 lub 10-21, jest obowiązany podać ten regulamin do publicznej 

wiadomości poprzez publikację na swojej stronie internetowej i dostarczać nieodpłatnie 

abonentowi wraz z umową o świadczenie publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci 

telekomunikacyjnej, a także na każde jego żądanie, w formie pisemnej lub elektronicznej. 

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla abonentów niebędących 

stroną umowy zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej jest obowiązany do 

określenia zakresu i warunków wykonywania usług telekomunikacyjnych w regulaminie 

świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz podania tego 

regulaminu do publicznej wiadomości.] 

<1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych określający 

w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dane, 

o których mowa w art. 56 ust. 3 pkt 6–8 lub 10–21, jest obowiązany podać ten 

regulamin do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej 

i dostarczać go nieodpłatnie abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie 

pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, najpóźniej wraz z umową o świadczenie 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie 

przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, na trwałym nośniku w postaci 

odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, a także na każde jego 

żądanie, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na 

wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego 

środka porozumiewania się na odległość. 
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2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla abonentów 

niebędących stroną umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub 

dokumentowej jest obowiązany do określenia zakresu i warunków wykonywania 

usług telekomunikacyjnych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych oraz podania tego regulaminu do publicznej wiadomości przez 

publikację na swojej stronie internetowej.> 

3. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do 

przedłożenia regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Prezesowi UKE, na 

każde jego żądanie, w terminie przez niego określonym. 

 

Art. 60. 

[Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych niewymagających 

zawarcia umowy w formie pisemnej lub elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego 

na stronie internetowej dostawcy usług powinien określać w szczególności:] 

<Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

niewymagających zawarcia umowy w formie pisemnej, elektronicznej lub 

dokumentowej powinien określać w szczególności:> 

1)   nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy usług; 

2)   świadczone usługi ze wskazaniem elementów składających się na opłatę za świadczenie 

usług; 

3)   standardowe warunki umowy, w tym wskazanie minimalnego czasu trwania umowy, 

jeżeli taki został określony; 

4)   sposoby dokonywania płatności; 

5)   ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych abonentowi przez dostawcę usług 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, o ile zostały one wprowadzone przez 

dostawcę usług lub na jego zlecenie; 

6)   dane dotyczące funkcjonalności świadczonej usługi obejmujące informacje: 

a)  czy zapewniane są połączenia z numerami alarmowymi, 

b)  czy gromadzone są dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z 

którego wykonywane jest połączenie, 

c)  o wszelkich ograniczeniach w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych, 

d)  o wszelkich ograniczeniach w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji, 
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e)  o procedurach wprowadzonych przez dostawcę usług w celu pomiaru i organizacji ruchu 

w sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, wraz z informacją 

o ich wpływie na jakość świadczonych usług, 

f)  o działaniach, jakie dostawca usług jest uprawniony podejmować w związku z 

przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług; 

7)   dane dotyczące jakości usług, w szczególności minimalne oferowane poziomy jakości 

usług, w tym czas wstępnego przyłączenia, a także inne parametry jakości usług, jeżeli 

zostały określone przez Prezesa UKE na podstawie art. 63 ust. 2a; 

8)   sposoby informowania abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych w przypadku 

usługi dostępu do sieci Internet świadczonej w ruchomej publicznej sieci 

telekomunikacyjnej oraz o możliwości bieżącej kontroli stanu takiego pakietu przez 

abonenta; 

9)   zakres usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania się z podmiotami, które je 

świadczą; 

10)  zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty; 

11)  zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji; 

12)  sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług 

serwisowych; 

13)  zasady umieszczenia danych abonenta w spisie abonentów w przypadku umowy 

dotyczącej świadczenia usług głosowych; 

14)  sposób przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną 

usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych; 

15)  rodzaj działań, które dostawca usług może podjąć w związku z przypadkami naruszenia 

bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług lub z zagrożeniami i podatnością na takie 

zagrożenia; 

16)  rekomendowane sposoby zabezpieczenia przez abonenta telekomunikacyjnego 

urządzenia końcowego. 

Art. 60a. 

[1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych: 

1)   doręcza na piśmie abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej lub 

elektronicznej treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy, w tym określonych w 
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regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, chyba że 

abonent złożył żądanie określone w ust. 1b, 

2)   doręcza na piśmie abonentowi niebędącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej 

lub elektronicznej, który udostępnił swoje dane, o których mowa w ust. 1a, treść każdej 

proponowanej zmiany warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, chyba że abonent złożył żądanie 

określone w ust. 1b, oraz 

3)   podaje do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy 

określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

- z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. 

Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność 

wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego 

wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie abonent 

powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku 

akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż 

do dnia wejścia tych zmian w życie. 

1a. Abonent niebędący stroną umowy zawartej na piśmie w celu otrzymywania, w określonych 

w ustawie przypadkach, informacji i zawiadomień, może udostępnić dane: 

1)   w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru ewidencyjnego 

PESEL - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, 

c)  adres korespondencyjny; 

2)   w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną: 

a)  nazwę, 

b)  numer identyfikacyjny REGON lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), lub numer w 

rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze 

prowadzonym w państwie członkowskim, 

c)  siedzibę i adres korespondencyjny. 

1b. Na żądanie abonenta, który udostępnił swoje dane, o których mowa w ust. 1a, dostawca 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza treść każdej proponowanej 

zmiany warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych, drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta 
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w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania 

się na odległość.] 

<1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych: 

1) doręcza abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej, 

elektronicznej lub dokumentowej treść każdej proponowanej zmiany warunków 

umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych 

usług telekomunikacyjnych, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej 

formie, w jakiej zawarta została umowa, chyba że abonent złożył żądanie 

określone w ust. 1b lub 1c, 

2) doręcza na piśmie abonentowi niebędącemu stroną umowy zawartej w formie 

pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, który udostępnił adres 

korespondencyjny zgodnie z ust. 1a, na ten adres, treść każdej proponowanej 

zmiany warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych, chyba że abonent złożył żądanie 

określone w ust. 1b, oraz 

3) podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej 

treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy określonych w 

regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

– z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. 

Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 

konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż 

miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa 

UKE. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie 

wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym 

termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych 

zmian w życie. 

1a. Abonent niebędący stroną umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub 

dokumentowej w celu otrzymywania, w określonych w ustawie przypadkach, 

informacji i zawiadomień może udostępnić adres korespondencyjny, adres poczty 

elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na 

odległość, o ile dostawca usług umożliwia korzystanie z takiego środka. 

1b. Na żądanie abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres 

elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o których mowa 
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w ust. 1a, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza 

treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy, w tym określonych w 

regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, na adres 

wskazany przez abonenta.> 

<1c. Na żądanie abonenta będącego stroną umowy zawartej w formie elektronicznej lub 

dokumentowej dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy, w tym określonych 

w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, na 

piśmie na wskazany adres korespondencyjny.> 

2. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 1, dostawcy 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje zwrot ulgi, o której 

mowa w art. 57 ust. 6, o czym abonent powinien zostać także poinformowany. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa w 

ust. 1: 

[1)   wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa albo z usunięcia niedozwolonych 

postanowień umownych;] 

<1) wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa;> 

2)   wynika z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a. 

3a. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków umowy określonych w regulaminie 

świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynika bezpośrednio ze 

zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie 

nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE dostawca publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian, z 

wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres 

ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność 

wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego 

wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie abonent 

powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku 

akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy 

niż do dnia wejścia tych zmian w życie. 

[4. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych niezwłocznie informuje na 

piśmie abonentów będących stroną umowy zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej 

o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby dostawcy usług, chyba że abonent złożył 
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żądanie otrzymywania tych informacji drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta w 

tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania 

się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków 

umowy. 

5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla abonentów niebędących 

stroną umowy pisemnej niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości informacje o 

zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby dostawcy usług. Informacja o powyższych 

zmianach nie stanowi zmiany warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.] 

<4. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych niezwłocznie informuje 

abonentów będących stroną umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub 

dokumentowej o zmianie zawartej w umowie nazwy (firmy), siedziby, danych 

adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, 

pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty 

elektronicznej, numeru telefonu lub faksu dostawcy usług, na trwałym nośniku 

w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta umowa, chyba że abonent 

złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres 

korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta adres 

poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na 

odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków 

umowy. 

5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla abonentów 

niebędących stroną umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub 

dokumentowej niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości przez publikację na 

swojej stronie internetowej informacje o zmianie nazwy (firmy), siedziby, danych 

adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, 

pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty 

elektronicznej, numeru telefonu lub faksu dostawcy usług. Informacja o powyższych 

zmianach nie stanowi zmiany warunków umowy określonych w regulaminie 

świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.> 
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Art. 60b. 

1. Abonent, z wyłączeniem abonenta korzystającego z publicznie dostępnych usług 

telefonicznych świadczonych za pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru 

dostępu do sieci dostawcy usług oraz abonenta usług przedpłaconych polegających na 

rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów telewizyjnych drogą naziemną, 

kablową lub satelitarną, podaje dostawcy usług następujące dane: 

1)   w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem 

państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty 

pobytu; 

2)   w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną: 

a)  nazwę, 

b)  numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 

albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze. 

2. [Abonent podaje dane, o których mowa w ust. 1, przy zawieraniu umowy w formie pisemnej 

lub elektronicznej.] <Abonent podaje dane, o których mowa w ust. 1, przy zawieraniu 

umowy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.> Abonent będący 

stroną umowy o świadczenie usług przedpłaconych w publicznej sieci telekomunikacyjnej 

podaje dane, o których mowa w ust. 1, dostawcy usług. Dane mogą być podane również 

drogą elektroniczną albo w inny sposób określony przez dostawcę tych usług. 

3. Dostawca usług rozpoczyna świadczenie usług telekomunikacyjnych: 

1)   nie wcześniej niż po potwierdzeniu zgodności podanych przez abonenta danych z 

danymi określonymi w ust. 1: 

a)  pkt 1, zawartymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość abonenta będącego osobą 

fizyczną, 

b)  pkt 2, zawartymi we właściwym rejestrze albo 

2)   po podaniu przez abonenta danych określonych w ust. 1 i potwierdzeniu ich drogą 

elektroniczną przy wykorzystaniu: 

a)  środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie 

teleinformatycznym banku krajowego, 
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b)   danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu 

elektronicznego, 

c)  środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie 

teleinformatycznym dostawcy usług telekomunikacyjnych, jeżeli dane abonenta 

zostały już zweryfikowane w związku z inną umową, 

d)  środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie 

teleinformatycznym, który spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 20a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

4. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, dostawca usług może dokonać również za 

pośrednictwem osoby trzeciej działającej w imieniu dostawcy usług. 

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji wskaże, w drodze obwieszczenia, systemy 

teleinformatyczne zapewniające wiarygodność i autoryzację ich użytkownika, o których 

mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d. 

Art. 61. 

1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ustala ceny usług 

telekomunikacyjnych, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Ceny usług telekomunikacyjnych są ustalane na podstawie przejrzystych, obiektywnych i 

niedyskryminujących kryteriów. 

3. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych określa w cenniku usług 

telekomunikacyjnych, zwanym dalej "cennikiem", ceny za przyłączenie do sieci, za 

usługi, za obsługę serwisową oraz szczegółowe informacje dotyczące stosowanych 

pakietów cenowych oraz opustów. 

[4. Cennik jest podawany przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

do publicznej wiadomości oraz jest dostarczany abonentowi, który udostępnił swoje dane, 

o których mowa w art. 60a ust. 1a, nieodpłatnie wraz z warunkami umowy lub umową, 

jeżeli strony zawarły umowę w formie pisemnej, o świadczenie publicznie dostępnych 

usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci 

telekomunikacyjnej, a także na każde jego żądanie. 

5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych doręcza na piśmie 

abonentowi, który udostępnił swoje dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a, chyba że 

abonent złożył żądanie określone w ust. 5a, oraz podaje do publicznej wiadomości treść 

każdej proponowanej zmiany w cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1927115:part=a20(a)u3:ver=0&full=1
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przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja 

aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z 

wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z 

decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie 

wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w cenniku, przy czym termin 

na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tej zmiany w życie. 

5
1
. W przypadku, gdy proponowana zmiana w cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany 

przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej 

usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE dostawca publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian, z 

wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres 

ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność 

wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego 

wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie abonent 

powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku 

akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż 

do dnia wejścia tych zmian w życie. 

5a. Na żądanie abonenta, który udostępnił swoje dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a, 

dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza treść każdej 

proponowanej zmiany w cenniku drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta w tym 

celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na 

odległość.] 

<4. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany podać 

cennik do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej i 

dostarczać nieodpłatnie abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie 

pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, najpóźniej wraz z umową o świadczenie 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie 

przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, na trwałym nośniku w postaci 

odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, a także na każde jego 

żądanie, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na 

wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego 

środka porozumiewania się na odległość. 

5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych: 
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1) doręcza abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej, 

elektronicznej lub dokumentowej treść każdej proponowanej zmiany w cenniku 

w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, chyba że 

abonent złożył żądanie określone w ust. 5a lub 5b, 

2) doręcza abonentowi niebędącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej, 

elektronicznej lub dokumentowej, który udostępnił adres korespondencyjny 

zgodnie z art. 60a ust. 1a, na ten adres, treść każdej proponowanej zmiany 

w cenniku, chyba że abonent złożył żądanie określone w ust. 5a, oraz 

3) podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej 

treść każdej proponowanej zmiany w cenniku 

– z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. 

Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 

konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż 

miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa 

UKE. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie 

wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w cenniku, przy 

czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia 

tej zmiany w życie. 

5
1
. W przypadku gdy proponowana zmiana w cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany 

przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie 

nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, dostawca publicznie dostępnych 

usług telekomunikacyjnych podaje do publicznej wiadomości przez publikację na 

swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co 

najmniej miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, 

jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, 

następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub 

okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie abonent powinien zostać 

poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych 

zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia 

wejścia tych zmian w życie. 

5a. Na żądanie abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres 

elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o których mowa 

w art. 60a ust. 1a, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 
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dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w cenniku na adres wskazany przez 

abonenta.> 

<5b. Na żądanie abonenta będącego stroną umowy zawartej w formie elektronicznej lub 

dokumentowej dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w cenniku na piśmie na wskazany 

adres korespondencyjny.> 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 5a, abonent powinien zostać poinformowany także 

o tym, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy w przypadku braku 

akceptacji podwyższenia cen dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

nie przysługuje zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6. 

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany, o której mowa w 

ust. 5, następuje na skutek zmiany przepisów prawa. 

[7. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do 

przedłożenia cennika Prezesowi UKE, na każde jego żądanie, w terminie przez niego 

określonym oraz każdorazowo po dokonaniu zmian w cenniku.] 

<7. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do 

przedłożenia cennika Prezesowi UKE, na każde jego żądanie, w terminie przez niego 

określonym.> 

Art. 61a. 

1. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków umowy, w tym określonych w 

regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub w 

cenniku usług telekomunikacyjnych, wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od 

towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, dostawca publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 60a 

ust. 1 i 1b oraz art. 61 ust. 5 i 5a, [poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji:] 

<przez publikację na swojej stronie internetowej informacji:> 

1)   o zmianie warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych, zmianie w cenniku usług telekomunikacyjnych, 

terminie ich wprowadzenia, wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści zmiany lub 

warunków umowy lub cennika uwzględniających tę zmianę; 

2)   o prawie wypowiedzenia umowy przez abonenta w przypadku braku akceptacji tych 

zmian; 
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3)   o konieczności zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6, w przypadku skorzystania 

przez abonenta z prawa do wypowiedzenia umowy. 

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych może podać do publicznej 

wiadomości informacje o zmianach, o których mowa w ust. 1, z wyprzedzeniem krótszym 

niż miesiąc przed wprowadzeniem tych zmian w życie wyłącznie w przypadku, kiedy 

publikacja aktu prawnego, z którego wynika zmiana stawki podatku od towarów i usług 

stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż 

miesiąc przed wejściem w życie zmiany tej stawki. 

 

Art. 64. 

1. Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej obejmującej usługę 

telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem, które może być realizowane przez inny 

podmiot niż dostawca usługi telekomunikacyjnej, zwanej dalej "usługą o podwyższonej 

opłacie", jest obowiązany podawać wraz z numerem tej usługi przekazywanym 

bezpośrednio abonentom, cenę za jednostkę rozliczeniową usługi albo cenę za połączenie, 

w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, ze wskazaniem ceny brutto oraz 

nazwę podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie. 

2. Podmiot podający do publicznej wiadomości informację o usłudze o podwyższonej opłacie 

jest obowiązany podawać wraz z numerem tej usługi cenę za jednostkę rozliczeniową 

usługi albo cenę za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, ze 

wskazaniem ceny brutto oraz nazwę podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie. 

3. W przypadku gdy informacja o usłudze o podwyższonej opłacie, o której mowa w ust. 2, 

podawana jest do publicznej wiadomości w sposób graficzny: 

1)   tło informacji nie może utrudniać lub uniemożliwiać zapoznania się z ceną za jednostkę 

rozliczeniową usługi albo ceną za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe 

połączenie, 

2)   rozmiar czcionki ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w 

przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, nie może być mniejszy niż 60% 

rozmiaru czcionki numeru tej usługi oraz 

3)   czas prezentacji ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w 

przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, nie może być krótszy niż czas 

prezentacji numeru tej usługi. 
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4. W przypadku gdy usługa o podwyższonej opłacie świadczona jest w sposób powtarzalny 

na podstawie uprzedniego oświadczenia woli abonenta, jej dostawca jest obowiązany: 

1)   wraz z informacją, o której mowa w ust. 1, podać informację o zasadzie korzystania z 

usługi w sposób przejrzysty i czytelny dla abonenta oraz 

<1a) uzyskać zgodę abonenta na świadczenie usługi o podwyższonej opłacie 

bezpośrednio przed rozpoczęciem jej świadczenia, oraz> 

2)   umożliwić abonentowi dokonanie skutecznej i natychmiastowej rezygnacji z usługi w 

każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat. 

[5. Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest obowiązany bezpłatnie 

zapewnić abonentowi będącemu stroną zawartej umowy określenie progu kwotowego, dla 

każdego okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego braku, dla każdego miesiąca 

kalendarzowego, po przekroczeniu którego dostawca publicznie dostępnej usługi 

telekomunikacyjnej będzie obowiązany do: 

1)   natychmiastowego poinformowania abonenta o fakcie jego przekroczenia; 

2)   zablokowania na żądanie abonenta możliwości wykonywania połączeń na numery usług o 

podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą 

powodowały obowiązku zapłaty po stronie abonenta. 

Dostawca jest obowiązany oferować abonentom co najmniej trzy progi kwotowe, które 

wynoszą 35, 100 i 200 złotych.] 

<5. Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej bezpłatnie zapewnia 

abonentowi określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie, dla 

każdego okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego braku, dla każdego miesiąca 

kalendarzowego, a w momencie osiągnięcia progu kwotowego dostawca publicznie 

dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest obowiązany do: 

1) natychmiastowego poinformowania abonenta o tym fakcie; 

2) zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej 

opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały 

obowiązku zapłaty po stronie abonenta.> 

<5a. Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest obowiązany 

oferować abonentom co najmniej cztery progi kwotowe, które wynoszą 0, 35, 100 i 

200 złotych. 
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5b. W przypadku gdy abonent nie określił progu kwotowego, o którym mowa w ust. 5, 

próg ten wynosi 35 złotych dla każdego okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego 

braku, dla każdego miesiąca kalendarzowego. 

5c. Po osiągnięciu progu kwotowego, o którym mowa w ust. 5 lub 5b, wykonywanie 

połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbieranie połączeń z takich 

numerów w danym okresie rozliczeniowym, a w przypadku jego braku, w danym 

miesiącu kalendarzowym, oprócz połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty 

po stronie abonenta, jest możliwe wyłącznie po określeniu przez abonenta wyższego 

progu kwotowego, o którym mowa w ust. 5, do wysokości tego progu.> 

[6. W przypadku publicznie dostępnych usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnych 

publicznych sieciach telekomunikacyjnych obowiązek, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, 

uważa się za wykonany, jeżeli dostawca publicznie dostępnej usługi telefonicznej wykonał 

co najmniej trzy próby połączenia z abonentem w ciągu 24 godzin od chwili przekroczenia 

progu kwotowego. 

7. Dostawca usługi o podwyższonej opłacie jest obowiązany bezpłatnie zapewnić 

użytkownikowi końcowemu publicznej sieci telekomunikacyjnej, każdorazowo, przed 

rozpoczęciem naliczania opłaty za połączenie telefoniczne, informację o cenie za 

jednostkę rozliczeniową usługi albo cenie za połączenie, w przypadku usługi 

taryfikowanej za całe połączenie. Jeżeli w trakcie połączenia telefonicznego zmianie 

ulegnie wysokość opłaty dostawca usługi o podwyższonej opłacie obowiązany jest 

poinformować użytkownika końcowego o fakcie zmiany wysokości opłaty na 10 s przed 

zmianą jej wysokości.] 

<6. W przypadku publicznie dostępnych usług telefonicznych świadczonych w 

stacjonarnych publicznych sieciach telekomunikacyjnych obowiązek, o którym 

mowa w ust. 5 pkt 1, uważa się za wykonany, jeżeli dostawca publicznie dostępnej 

usługi telefonicznej wykonał co najmniej trzy próby połączenia z abonentem w ciągu 

24 godzin od momentu osiągniecia progu kwotowego. 

7. Dostawca usługi o podwyższonej opłacie jest obowiązany bezpłatnie zapewnić 

użytkownikowi końcowemu publicznej sieci telekomunikacyjnej, każdorazowo, 

przed rozpoczęciem naliczania opłaty za połączenie telefoniczne, informację o cenie 

za jednostkę rozliczeniową usługi albo cenie za połączenie, w przypadku usługi 

taryfikowanej za całe połączenie, oraz o możliwości nieodpłatnego blokowania 

połączeń, o którym mowa w art. 64a. Jeżeli w trakcie połączenia telefonicznego 
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zmianie ulegnie wysokość opłaty, dostawca usługi o podwyższonej opłacie 

obowiązany jest poinformować użytkownika końcowego o fakcie zmiany wysokości 

opłaty na 10 sekund przed zmianą jej wysokości.> 

8. Świadczenie usługi o podwyższonej opłacie odbywa się na podstawie umowy zawartej w 

sposób określony w art. 56 ust. 2 zdanie drugie. 

 

[Art. 64a. 

Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest obowiązany, na żądanie 

abonenta, do: 

1)   nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej 

opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów, 

2)   nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów 

usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów, 

3)   umożliwienia abonentowi określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi 

albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, i 

nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej 

opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez abonenta w żądaniu, 

oraz połączeń przychodzących z takich numerów 

- chyba że takie połączenia nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie abonenta.] 

 

<Art. 64a. 

Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest obowiązany, na żądanie 

abonenta, do: 

1) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej 

opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów; 

2) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery poszczególnych 

rodzajów usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich 

numerów; 

3) umożliwienia abonentowi określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową 

usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, 

i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o 

podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez 

abonenta w żądaniu, lub połączeń przychodzących z takich numerów.> 
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<Art. 64b. 

W przypadku zrealizowania usługi o podwyższonej opłacie z naruszeniem obowiązków, 

o których mowa w art. 64 ust. 1, 4–5c i 7 oraz art. 64a, dostawca publicznie dostępnych 

usług telekomunikacyjnych nie może żądać od abonenta zapłaty za tę usługę.> 

 

Art. 65. 

[1. Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 1, w terminie 

co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia tej usługi, przekazuje 

Prezesowi UKE w formie pisemnej i elektronicznej informacje o: 

1)   swojej nazwie (firmie), adresie i siedzibie; 

2)   nazwie, rodzaju i zakresie świadczonej usługi o podwyższonej opłacie; 

3)   numerze lub numerach wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie; 

4)   terminie rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie.] 

<1. Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 1, 

przekazuje Prezesowi UKE zgłoszenie zawierające informacje o: 

1) swojej nazwie (firmie), adresie i siedzibie oraz adresie poczty elektronicznej 

i numerze telefonu, które umożliwiają efektywny kontakt; 

2) rodzaju i przedmiocie dodatkowego świadczenia oraz identyfikatorze usługi 

o podwyższonej opłacie, w przypadku gdy na jednym numerze będzie świadczona 

więcej niż jedna usługa; 

3) numerze wykorzystywanym do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie; 

4)  nazwie (firmie), adresie i siedzibie operatora, w którego sieci telekomunikacyjnej 

będzie uruchomiona usługa o podwyższonej opłacie; 

5) cenie netto i brutto za jednostkę rozliczeniową usługi o podwyższonej opłacie albo 

za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie; 

6) terminie rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie przez dostawcę 

publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej oraz, o ile jest znany, terminie 

zakończenia jej świadczenia.> 

1a. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera również podpisane przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie 

oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń, że informacje zawarte w zgłoszeniu do rejestru numerów 

wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie są zgodne z 
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prawdą. Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 

§ 6 Kodeksu karnego oświadczam, że informacje zawarte w zgłoszeniu do rejestru 

numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie są 

zgodne z prawdą”. 

1b. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się w terminie co najmniej 14 dni 

przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie. 

1c. Jeżeli podmiot realizuje dodatkowe świadczenie w imieniu: 

1) organu administracji publicznej, 

2) organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2018 r. poz. 450), lub innego podmiotu prowadzącego działalność pożytku 

publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z przeznaczeniem na cele 

działalności charytatywnej 

– zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może być przekazane Prezesowi UKE 

w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia świadczenia 

usługi o podwyższonej opłacie. 

1d. Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 1, 

przekazuje zgłoszenie aktualizacyjne w przypadku zmiany informacji, o których 

mowa w ust. 1: 

1) pkt 1 lub 4 – nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany; 

2) pkt 2, 3, 5 lub 6 – w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia 

świadczenia usługi o podwyższonej opłacie na warunkach określonych w zgłoszeniu 

aktualizacyjnym. 

1e. Zgłoszenie aktualizacyjne, o którym mowa w ust. 1d, zawiera również podpisane 

przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu realizującego dodatkowe 

świadczenie oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń, że informacje zawarte w zgłoszeniu 

aktualizacyjnym do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi 

o podwyższonej opłacie są zgodne z prawdą. Oświadczenie zawiera klauzulę 

następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że informacje 
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zawarte w zgłoszeniu do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi 

o podwyższonej opłacie są zgodne z prawdą”. 

1f. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, albo zgłoszenie aktualizacyjne, o którym 

mowa w ust. 1d, nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 1a albo 1e, Prezes UKE wzywa podmiot dokonujący tego 

zgłoszenia do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 

pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. 

1g. Wskazanie w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, albo zgłoszeniu aktualizacyjnym, 

o którym mowa w ust. 1d pkt 2, terminu rozpoczęcia świadczenia usługi o 

podwyższonej opłacie krótszego niż termin określony odpowiednio w ust. 1b, 1c i 1d 

pkt 2 skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania. 

1h. Bez rozpoznania pozostawia się również: 

1) zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, albo zgłoszenie aktualizacyjne, o którym 

mowa w ust. 1d, w których nie wskazano adresu podmiotu dokonującego 

zgłoszenia; 

2) w przypadku określonym w ust. 1c – zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli 

nie zawiera ono wszystkich wymaganych informacji lub oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 1a. 

1i. O pozostawieniu zgłoszenia lub zgłoszenia aktualizacyjnego bez rozpoznania, z 

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1h pkt 1, Prezes UKE niezwłocznie 

informuje podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 

1. 

1j. Prezes UKE w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia, 

o którym mowa w ust. 1, lub zgłoszenia aktualizacyjnego, o którym mowa w ust. 1d, 

dokonuje wpisu do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o 

podwyższonej opłacie lub aktualizacji tego wpisu. Prezes UKE dokonuje wpisu do 

rejestru niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia, w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1c. 

1k. W przypadku gdy podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym mowa w 

art. 64 ust. 1, nie przekazał informacji o terminie zakończenia świadczenia usługi o 

podwyższonej opłacie w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, albo w zgłoszeniu 

aktualizacyjnym, o którym mowa w ust. 1d, podmiot ten w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia świadczenia tej usługi przez dostawcę publicznie dostępnej usługi 
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telekomunikacyjnej przekazuje Prezesowi UKE informację o terminie zakończenia 

jej świadczenia.> 

2. Prezes UKE prowadzi jawny rejestr numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o 

podwyższonej opłacie zawierający informacje, o których mowa w ust. 1. [W rejestrze 

zamieszcza się również datę przekazania informacji Prezesowi UKE.] 

<2a. Prezes UKE wykreśla z rejestru, o którym mowa w ust. 2, informacje dotyczące 

usługi o podwyższonej opłacie w przypadku: 

1) upływu terminu zakończenia świadczenia usługi, o którym mowa w ust. 1 pkt 6; 

2) przekazania przez podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym mowa w 

art. 64 ust. 1, informacji, o której mowa w ust. 1k; 

3) wydania decyzji, o której mowa w art. 79b ust. 1 pkt 1 lub 2. 

2b. Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 1, 

przekazuje Prezesowi UKE zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie 

aktualizacyjne, o którym mowa w ust. 1d, oraz uzupełnia braki, o których mowa 

w ust. 1f, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, podpisując to zgłoszenie, 

zgłoszenie aktualizacyjne lub uzupełnienie braków kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

2c. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia aktualizacyjnego, o którym 

mowa w ust. 1d, mając na uwadze zapewnienie sprawnego funkcjonowania rejestru 

numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie oraz 

przejrzystość informacji zawartych w zgłoszeniu.> 

3. Prezes UKE zamieszcza rejestr, o którym mowa w ust. 2, na stronie podmiotowej BIP 

UKE. 

<Art. 65a. 

Operator, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 4, umożliwia świadczenie usługi o 

podwyższonej opłacie wyłącznie, gdy jest ona wpisana do rejestru, o którym mowa w 

art. 65 ust. 2.> 

Art. 66. 

1. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych w sieci stacjonarnej udostępnia 

swoim abonentom, po cenie uwzględniającej koszty, aktualny spis swoich abonentów 

posiadających przydzielone numery, z obszaru strefy numeracyjnej, w której znajduje się 

zakończenie sieci abonenta, nie rzadziej niż raz na 2 lata. 
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[2. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych świadczy swoim abonentom usługę 

informacji o numerach telefonicznych, obejmującą co najmniej jego abonentów, którzy 

udostępnili swoje dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a.] 

<2. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych świadczy swoim abonentom 

usługę informacji o numerach telefonicznych, obejmującą co najmniej jego 

abonentów, z wyłączeniem abonentów korzystających z publicznie dostępnych usług 

telefonicznych świadczonych za pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie 

numeru dostępu do sieci dostawcy usług oraz abonentów usług przedpłaconych 

polegających na rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów telewizyjnych 

drogą naziemną, kablową lub satelitarną.> 

 

[Art. 70. 

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności, 

abonent będący stroną umowy zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej z dostawcą 

usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora, 

wykorzystujący przydzielony numer należący do planu numeracji krajowej, może żądać 

przeniesienia przydzielonego numeru w ramach istniejącej sieci tego samego operatora 

na obszarze: 

1)   o tym samym wskaźniku obszaru geograficznego - w przypadku numerów geograficznych; 

2)   całego kraju - w przypadku numerów niegeograficznych.] 

 

<Art. 70. 

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania 

działalności abonent będący stroną umowy zawartej w formie pisemnej, 

elektronicznej lub dokumentowej z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do 

publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora, wykorzystujący przydzielony numer 

należący do planu numeracji krajowej, może żądać przeniesienia przydzielonego 

numeru w ramach istniejącej sieci tego samego operatora na obszarze: 

1) o tym samym wskaźniku obszaru geograficznego – w przypadku numerów 

geograficznych; 

2) całego kraju – w przypadku numerów niegeograficznych.> 
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[Art. 79b. 

Prezes UKE może, gdy jest to uzasadnione ochroną użytkowników końcowych przed 

nadużyciami z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, w drodze decyzji, nakazać 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu zablokowanie dostępu do numerów lub usług oraz 

nałożyć obowiązek wstrzymania pobierania opłat za połączenia lub usługi zrealizowane 

po wydaniu tej decyzji.] 

<Art. 79b. 

1. Prezes UKE może, gdy jest to uzasadnione ochroną użytkowników końcowych przed 

nadużyciami z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, w drodze decyzji, nakazać: 

1) przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu zablokowanie dostępu do numeru lub usługi, w 

określonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji, 

oraz nałożyć obowiązek wstrzymania pobierania opłat za połączenia lub usługi 

zrealizowane po upływie tego terminu; 

2) podmiotowi realizującemu dodatkowe świadczenie zaprzestanie świadczenia usługi, 

w określonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji; 

3) usługodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) usunięcie wszystkich publicznie dostępnych 

informacji zawartych w systemie teleinformatycznym, którym posługuje się 

usługodawca, zmierzających do promocji lub reklamy numeru lub usługi o 

podwyższonej opłacie. 

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczącą usługi o podwyższonej opłacie lub 

numeru wykorzystywanego do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie doręcza 

się także podmiotowi realizującemu dodatkowe świadczenie.> 

 

Art. 80. 

1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza abonentowi 

nieodpłatnie z każdą fakturą podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych 

zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem, dla każdego 

typu połączeń, liczby jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych 

przez abonenta połączeń. 

1a. W przypadku usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci 

telekomunikacyjnej dla abonenta, który ma przydzielony numer oraz udostępnił swoje 
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dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a, podstawowy wykaz wykonanych usług 

telekomunikacyjnych jest dostarczany na jego żądanie i obejmuje wyłącznie usługi 

wykonane po złożeniu żądania przez tego abonenta. Pierwszy wykaz jest dostarczany 

abonentowi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego żądania, a każdy kolejny w 

terminie do 10. dnia miesiąca kalendarzowego. Za dostarczenie wykazu może być 

pobierana opłata w wysokości określonej w cenniku. 

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza na żądanie 

abonenta, który ma przydzielony numer, szczegółowy wykaz wykonanych usług 

telekomunikacyjnych, za który może być pobierana opłata w wysokości określonej w 

cenniku. 

3. Szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych powinien zawierać 

informację o zrealizowanych płatnych połączeniach, z podaniem, dla każdego połączenia: 

numeru wywoływanego, daty oraz godziny rozpoczęcia połączenia, czasu jego trwania 

oraz wysokości opłaty za połączenie z wyszczególnieniem ceny brutto i netto. 

4. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza szczegółowy wykaz 

wykonanych usług telekomunikacyjnych począwszy od odpowiednio bieżącego okresu 

rozliczeniowego albo miesiąca, w którym abonent złożył [pisemne] żądanie, do końca 

okresu rozliczeniowego albo miesiąca, w czasie którego upływa uzgodniony z abonentem 

termin zaprzestania dostarczania tego wykazu. 

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4, dostawca publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych dostarcza: 

[1)   w przypadku abonenta będącego stroną umowy pisemnej - wraz z fakturą wystawioną za 

okres rozliczeniowy, którego dotyczy ten wykaz;] 

<1) w przypadku abonenta będącego stroną umowy zawartej w formie pisemnej, 

elektronicznej lub dokumentowej – wraz z fakturą wystawioną za okres 

rozliczeniowy, którego dotyczy ten wykaz;> 

2)   w przypadku usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci 

telekomunikacyjnej dla abonenta, który ma przydzielony numer oraz udostępnił swoje 

dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a - pierwszy wykaz jest dostarczany abonentowi w 

terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego żądania, a każdy kolejny w terminie do 10. 

dnia miesiąca kalendarzowego. 

6. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza, na żądanie 

abonenta, szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych obejmujący: 
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[1)   w przypadku abonenta będącego stroną umowy pisemnej z dostawcą - okresy 

rozliczeniowe poprzedzające nie więcej niż 12 miesięcy okres rozliczeniowy, w którym 

abonent złożył żądanie;] 

<1) w przypadku abonenta będącego stroną umowy zawartej w formie pisemnej, 

elektronicznej lub dokumentowej z dostawcą – okresy rozliczeniowe poprzedzające 

nie więcej niż 12 miesięcy okres rozliczeniowy, w którym abonent złożył żądanie;> 

2)   w przypadku usługi przedpłaconej świadczonej w publicznej sieci telekomunikacyjnej dla 

abonenta, który udostępnił swoje dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a - okres nie 

dłuższy niż 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia przez abonenta żądania. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, szczegółowy wykaz wykonanych usług 

telekomunikacyjnych dostarcza się w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez 

abonenta. 

<Art. 80a. 

1. Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej zawiera w wykazie, o 

którym mowa w art. 80 ust. 1, numer wykorzystywany do świadczenia usługi o 

podwyższonej opłacie, z której abonent skorzystał, oraz informację o stronie 

podmiotowej BIP UKE, na której jest zamieszczony rejestr, o którym mowa w art. 

65 ust. 2. 

2. W wykazie, o którym mowa w art. 80 ust. 1, dostawca publicznie dostępnej usługi 

telekomunikacyjnej zawiera również informację o możliwości złożenia żądania, 

o którym mowa w art. 64a.> 

Art. 107. 

[1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniach, o których mowa w 

art. 109 i art. 110, roszczeń określonych w ustawie, przysługuje użytkownikowi 

końcowemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.] 

<1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu, o którym mowa 

w art. 109, roszczeń określonych w ustawie przysługuje użytkownikowi końcowemu 

po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.> 

2. Drogę postępowania reklamacyjnego w przypadku, o którym mowa w ust. 1, uważa się za 

wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została uwzględniona lub dostawca publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 

dni od dnia, w którym reklamacja usługi telekomunikacyjnej została uwzględniona. 
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Art. 109. 

1. Spór cywilnoprawny między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych może być zakończony polubownie w drodze postępowania w 

sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

2. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi 

Prezes UKE, który w tym zakresie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia 

postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 

konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). 

3. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o 

pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 

4. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi 

się na wniosek konsumenta albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu 

konsumenta. 

5. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 

września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym że 

wnioskodawca może wnosić o przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. 

6. Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich dołącza się uzasadnienie żądania strony oraz kopie posiadanych przez 

wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku. 

7. Prezes UKE odmawia rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy jego przedmiot wykracza poza 

kategorie sporów objęte właściwością Prezesa UKE. 

8. Prezes UKE może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy: 

1)   wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich próby kontaktu z dostawcą 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych i bezpośredniego rozwiązania sporu, w 

tym nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego; 

2)   spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości dla dostawcy publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych; 

3)   sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już 

rozpatrzona przez Prezesa UKE, [sąd polubowny,] inny właściwy podmiot albo sąd; 
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4)   wartość przedmiotu sporu jest niższa od progu finansowego określonego w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ust. 12; 

5)   wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę 

kontaktu z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych i bezpośredniego 

rozwiązania sporu; 

6)   rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Prezesa UKE. 

9. W toku postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich 

Prezes UKE zapoznaje dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z 

roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające 

zastosowanie w sprawie oraz propozycję rozwiązania sporu. 

10. Prezes UKE pisemnie upoważnia pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej do 

prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich. Upoważniony pracownik Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest osobą 

prowadzącą postępowanie w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o 

pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Upoważnienie udzielane jest na 

czas określony. 

11. Prezes UKE cofa pracownikowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej upoważnienie przed 

upływem okresu, na jaki zostało udzielone, w przypadku: 

1)   rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji; 

2)   skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 

3)   choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań; 

4)   złożenia rezygnacji. 

12. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich, 

2)   wysokość progu finansowego wartości przedmiotu sporu, którego nieosiągnięcie 

skutkować może odmową rozpatrzenia sporu, 

3)   sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich, 
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4)   sposób wymiany informacji między stronami postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub przesyłką pocztową, 

5)   szczegółowe kwalifikacje osób prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich oraz minimalny czas, na jaki jest udzielane 

upoważnienie, 

6)   termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu 

lub na zastosowanie się do niej 

- mając na uwadze konieczność zapewnienia łatwego dostępu do postępowania, sprawnego 

rozwiązywania sporów oraz bezstronnego i niezależnego prowadzenia postępowania. 

 

[Art. 110. 

1. Stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE, zwane dalej "sądami 

polubownymi", tworzone są na podstawie umów o zorganizowaniu takich sądów, 

zawartych przez Prezesa UKE z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi 

konsumentów, przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub operatorów pocztowych. Koszty 

administracyjne funkcjonowania sądów polubownych pokrywa Prezes UKE. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności zasady pokrywania kosztów 

wynagrodzenia arbitrów oraz zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem 

czynności arbitra. 

3. Sądy polubowne rozpatrują spory: 

1)   o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o 

zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, zawartych pomiędzy 

konsumentami i przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi; 

2)   o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług pocztowych. 

4. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności i 

ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, 

regulamin organizacji i działania sądów polubownych przy Prezesie UKE, w tym: 

1)   wewnętrzną organizację sądów polubownych, 

2)   tryb funkcjonowania sądów polubownych, 

3)   czynności jurysdykcyjne i administracyjne sądów polubownych i ich organów, 

4)   wymagania dotyczące kwalifikacji i bezstronności arbitrów 
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- mając na uwadze zasady niezawisłości, przejrzystości, kontradyktoryjności, skuteczności i 

reprezentacji oraz specyfikę spraw telekomunikacyjnych i pocztowych. 

5. W postępowaniu przed sądami polubownymi w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje 

się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.] 

 

<Art. 115
3
. 

1. Prezes UKE, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw energii, zapewnia 

odpowiednie częstotliwości do realizacji zadań z zakresu łączności głosowej i 

transmisji danych do zarządzania sieciami przesyłu lub dystrybucji paliw gazowych, 

płynnych lub energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu: 

1) zapewnienia tym sieciom bezpieczeństwa, ciągłości działania, usuwania awarii lub 

monitoringu zdarzeń powodujących zagrożenia dla dostaw energii lub jej nośników, 

lub 

2) zapewnienia odbiorcom ciągłości dostaw energii lub jej nośników. 

2. Podmioty wskazane przez ministra właściwego do spraw energii wykorzystują 

częstotliwości do wykonywania określonych w ust. 1 powyżej zadań na podstawie 

decyzji o rezerwacji częstotliwości wydanej przez Prezesa UKE po uzgodnieniu z 

ministrem właściwym do spraw energii. Przepisu art. 116 ust. 1 nie stosuje się. W 

przypadku udzielenia rezerwacji częstotliwości na rzecz kilku użytkowników, 

zgodnie z art. 114 ust. 6, kompetencje określone w art. 114a Prezes UKE wykonuje w 

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw energii.> 

 

Art. 131. 

1. Podmiot, który uzyskał przydział numeracji, może dokonać niezbędnej zmiany numeracji 

dla określonych obszarów swojej sieci publicznej lub zmiany indywidualnych numerów 

abonentów tej sieci, w przypadku zmiany przydziału zakresu numeracji albo przebudowy 

lub rozbudowy eksploatowanej sieci publicznej. 

2. Planowane zmiany numeracji, dla określonych obszarów sieci telekomunikacyjnej, 

powinny być podane przez podmiot, który uzyskał przydział numeracji, do publicznej 

wiadomości co najmniej na 90 dni przed terminem wprowadzenia zmiany. 

[3. Podmiot, który uzyskał przydział numeracji, jest obowiązany zawiadomić pisemnie 

abonentów, którzy udostępnili swoje dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a, o 

planowanej zmianie ich indywidualnych numerów oraz o ich nowych numerach, co 
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najmniej na 90 dni przed terminem wprowadzenia zmiany. Skrócenie tego okresu wymaga 

zgody Prezesa UKE.] 

<3. Podmiot, który uzyskał przydział numeracji, jest obowiązany zawiadomić na piśmie 

abonentów, którzy udostępnili adres korespondencyjny, o planowanej zmianie ich 

indywidualnych numerów oraz o ich nowych numerach, co najmniej na 90 dni przed 

terminem wprowadzenia zmiany. Abonentom, którzy nie udostępnili adresu 

korespondencyjnego, ale udostępnili inne dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a, 

zawiadomienie doręcza się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej lub za 

pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Skrócenie okresu, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody Prezesa UKE.> 

4. Podmiot, który uzyskał przydział numeracji, jest obowiązany do zapewnienia bezpłatnej, 

automatycznej informacji słownej, o wprowadzonych zmianach numeracji, o których 

mowa w ust. 1-3, dostępnej pod poprzednimi numerami, przez okres nie krótszy niż 12 

miesięcy. 

Art. 161. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, treści lub dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być 

zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub 

udostępniane tylko wówczas, gdy czynności te, zwane dalej "przetwarzaniem", dotyczą 

usługi świadczonej użytkownikowi albo są niezbędne do jej wykonania. Przetwarzanie w 

innych celach jest dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów ustawowych. 

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest uprawniony do 

przetwarzania następujących danych dotyczących użytkownika będącego osobą fizyczną: 

1)   nazwisk i imion; 

2)   imion rodziców; 

3)   miejsca i daty urodzenia; 

4)   adresu miejsca zamieszkania i adresu korespondencyjnego jeżeli jest on inny niż adres 

miejsca zamieszkania; 

5)   numeru ewidencyjnego PESEL - w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku 

cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji 

Szwajcarskiej - numeru paszportu lub karty pobytu; 
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7)   zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec 

dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikającego z umowy o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych[.] <;> 

<8) adresu poczty elektronicznej.> 

3. Oprócz danych, o których mowa w ust. 2, dostawca publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych może, za zgodą użytkownika będącego osobą fizyczną, przetwarzać 

inne dane tego użytkownika w związku ze świadczoną usługą, w szczególności numer 

konta bankowego lub karty płatniczej, a także [adres poczty elektronicznej] oraz numery 

telefonów kontaktowych. 

 

Art. 185. 

1. Podmiot, który uzyskał prawo do dysponowania częstotliwością w rezerwacji 

częstotliwości, uiszcza roczne opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością. 

2. Obowiązek ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy podmiotu któremu 

częstotliwości zostały wydzierżawione lub przekazane do użytkowania zgodnie z art. 122
1
 

oraz podmiotu upoważnionego, o którym mowa w art. 143 ust. 4. 

3. Podmiot nieposiadający rezerwacji częstotliwości, który uzyskał prawo do 

wykorzystywania częstotliwości w pozwoleniu, uiszcza roczną opłatę, o której mowa w 

ust. 1. 

3a. Za wykorzystywanie częstotliwości na podstawie decyzji, o której mowa w art. 144a i art. 

144b, uiszcza się roczną opłatę, o której mowa w ust. 1. 

4. Podmiot, na rzecz którego dokonano rezerwacji częstotliwości w drodze postępowania, o 

którym mowa w art. 116, uiszcza dodatkową opłatę za dokonanie rezerwacji 

częstotliwości w kwocie zadeklarowanej w tym postępowaniu, nie niższej niż opłata 

roczna za prawo do dysponowania częstotliwością, ustalonej zgodnie z warunkami 

podanymi w rezerwacji częstotliwości. 

4a. Podmiot na rzecz którego dokonano rezerwacji częstotliwości na kolejny okres w drodze 

postępowania, o którym mowa w art. 116 ust. 8, uiszcza jednorazową opłatę za dokonanie 

rezerwacji częstotliwości na kolejny okres w kwocie stanowiącej iloczyn: 

1)   wartości częstotliwości o szerokości 1 MHz dla takiego samego obszaru i 

wykorzystywania częstotliwości, uzyskanej w wyniku przeprowadzenia ostatniego 

przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości z danego zakresu 

częstotliwości; 
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2)   ilości MHz objętych rezerwacją częstotliwości na kolejny okres; 

oraz 

3)   średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanych 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres od roku, w którym 

przeprowadzono ostatni przetarg, aukcję albo konkurs na rezerwację częstotliwości, o 

których mowa w pkt 1, do roku poprzedzającego rok, w którym złożono wniosek o 

dokonanie rezerwacji częstotliwości na kolejny okres. 

4b. Jeżeli w wyniku przetargu, aukcji albo konkursu dokonano więcej niż jednej rezerwacji 

częstotliwości, wartość częstotliwości o szerokości 1 MHz, o której mowa w ust. 4a pkt 1, 

zostaje uśredniona w stosunku do opłat jednorazowych za rezerwację częstotliwości, 

zadeklarowanych przez wyłonione podmioty. 

4c. W przypadku dokonywania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres z zakresu, dla 

którego nie były wcześniej przeprowadzone przetarg, aukcja albo konkurs albo zostały 

przeprowadzone ale nie zostały rozstrzygnięte, kwotę opłaty ustala Prezes UKE 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 dokonanie rezerwacji częstotliwości na kolejny okres. 

4d. Podmiot, który uzyskał zmianę rezerwacji częstotliwości, zgodnie z art. 116a ust. 1, 

uiszcza opłatę za zmianę rezerwacji częstotliwości w wysokości różnicy, o jaką wzrosła 

wartość częstotliwości objętych rezerwacją w stosunku do wartości częstotliwości 

uprzednio posiadanych. Wysokość różnicy, o której mowa w zdaniu poprzednim, ustala 

Prezes UKE na podstawie opinii powołanego przez siebie biegłego lub biegłych. Koszt 

opinii biegłego lub biegłych ponosi podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

5. Opłaty, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych służbach radiokomunikacyjnych nie 

mogą być wyższe niż: 

1)   w służbie stałej satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez jedną stację 

- 20 000 złotych; 

2)   w służbie satelitarnego badania ziemi za prawo do dysponowania częstotliwością przez 

jedną stację - 5000 złotych; 

3)   w służbie meteorologii satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez jedną 

stację - 5000 złotych; 

4)   w służbie radionawigacji satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez 

jedną stację - 5000 złotych; 
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5)   w służbie operacji kosmicznych za prawo do dysponowania częstotliwością przez jedną 

stację - 5000 złotych; 

6)   w służbie badań kosmosu za prawo do dysponowania częstotliwością przez jedną stację - 

5000 złotych; 

7)   w służbie radiodyfuzji satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez jedną 

stację - 40 000 złotych; 

8)   w służbie ruchomej satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez jedną 

stację - 80 000 złotych; 

9)   w służbie ruchomej satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej 

szerokości 1 MHz wykorzystywanymi przez uzupełniające elementy naziemne systemów 

satelitarnej komunikacji ruchomej na obszarze jednej gminy lub mniejszym - 500 złotych; 

10)  w służbie radiolokalizacyjnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez jedną 

stację radarową - 1000 zł; 

11)  w służbie lotniczej za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 

kHz przez jeden system lotniskowy - 100 złotych; 

12)  w służbie morskiej i żeglugi śródlądowej: 

a)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz przez jedną 

stację nadbrzeżną w relacji łączności brzeg - statek - 100 złotych, 

b)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz przez każdą 

stację lądową przewoźną lub przenośną w relacji łączności brzeg - statek - 100 złotych; 

13)  w służbie radiodyfuzji naziemnej: 

a)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie poniżej 300 kHz - 0,5 złotych, 

b)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie od 300 kHz do 3000 kHz - 110 złotych, 

c)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 3 MHz do 30 MHz - 400 złotych, 

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 złotych, 
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e)  za prawo do dysponowania jednym kanałem telewizyjnym przez jedną stację telewizyjną 

analogową w zakresie powyżej 174 MHz - 99 000 złotych, 

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 - 5000 złotych, 

g)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz, 

wykorzystywanymi przez system cyfrowy na obszarze jednej gminy lub mniejszym, w 

zakresie powyżej 862 MHz - 500 złotych; 

14)  w służbie stałej: 

a)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie do 470 MHz - 100 złotych, 

b)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 470 MHz do 3400 MHz - 10 złotych, 

c)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 3400 MHz - 500 złotych, 

d)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz, w zakresie 

częstotliwości poniżej 30 MHz - 2000 złotych, 

e)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz, w jednym 

przęśle linii radiowej w zakresie od 30 MHz do 1 GHz - 5 złotych, 

f)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz, w jednym 

przęśle linii radiowej, w zakresie powyżej 1 GHz do 11,7 GHz - 5000 złotych, 

g)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz, w jednym 

przęśle linii radiowej, w zakresie powyżej 11,7 GHz - 2000 złotych; 

15)  w służbie ruchomej lądowej: 

a)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie do 470 MHz wykorzystywanymi przez 

urządzenia radiowe wykorzystujące kanały radiowe o szerokości poniżej 200 kHz - 100 

złotych, 
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b)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie do 470 MHz, wykorzystywanymi przez 

urządzenia radiowe wykorzystujące kanały radiowe o szerokości 200 kHz i większej - 400 

złotych, 

c)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 470 MHz do 3400 MHz 

wykorzystywanymi przez urządzenia radiowe wykorzystujące kanały radiowe o 

szerokości poniżej 200 kHz - 10 złotych, 

d)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 470 MHz do 3400 MHz, 

wykorzystywanymi przez urządzenia radiowe wykorzystujące kanały radiowe o 

szerokości 200 kHz i większej - 400 złotych, 

e)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 3400 MHz - 500 złotych. 

6. Limity opłat, o których mowa w ust. 5, obniża się do 50% w przypadku wykorzystywania 

częstotliwości wyłącznie do: 

1)   świadczenia doraźnej pomocy przy ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego przez jednostki 

służby zdrowia oraz jednostki ratownictwa górskiego, wodnego i górniczego; 

2)   prowadzenia akcji przez jednostki organizacyjne, których statutowym obowiązkiem jest 

planowanie, prowadzenie i uczestnictwo w akcjach zapobiegania i łagodzenia skutków 

klęsk żywiołowych i katastrof; 

3)   systemów radiokomunikacji wykorzystywanych w służbie morskiej i w żegludze 

śródlądowej przez administrację morską i administrację śródlądową oraz Morską Służbę 

Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i ochrony brzegów; 

4)   wykonywania zadań z zakresu łączności kolejowej w ramach Europejskiego Systemu 

Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS); 

5)   rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych 

niezawierających przekazów handlowych[.] <;> 

<6) wykonywania zadań, o których mowa w art. 1153, przez podmioty, o których mowa 

w art. 1153 ust. 2.> 

7. Nie pobiera się opłat za prawo do dysponowania częstotliwością: 

1)   w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej: 

a)  w morskim paśmie VHF: 
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-  w kanale 16 (156,800 MHz), 

-  w kanale 70 (156,525 MHz), 

b)  w morskim paśmie MF: 2174,5 kHz, 2182 kHz, 2187,5 kHz, 

c)  w zakresie 406,0-406,1 MHz, 

d)  przez jednostki pływające w relacji łączności statek - statek i statek - brzeg; 

2)   wykorzystywaną przez stacje nadawcze w służbie radionawigacyjnej i radiolokacyjnej 

morskiej i żeglugi śródlądowej; 

3)   w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej: 

a)  za częstotliwości używane w niebezpieczeństwie i dla zapewnienia bezpieczeństwa: 121,5 

MHz, 123,1 MHz, 243 MHz, 

b)  przez statki powietrzne, w relacji łączności statek powietrzny - Ziemia i statek powietrzny 

- statek powietrzny; 

4)   wykorzystywaną przez stacje nadawcze w służbie radionawigacyjnej i radiolokacyjnej 

lotniczej; 

5)   w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w zakresach częstotliwości przydzielonych w 

Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla służby amatorskiej; 

6)  wykorzystywaną na podstawie decyzji, o której mowa w art. 144b, wyłącznie w celu 

przeprowadzenia badań, testów lub eksperymentów związanych z wprowadzaniem 

nowych technologii. 

8. Podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8, wnoszą opłaty za prawo do 

dysponowania częstotliwością. Opłata za prawo do dysponowania częstotliwością przez 

jednostki sił zbrojnych państw obcych, przebywające czasowo na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, zawarta jest w opłacie 

ryczałtowej za prawo do dysponowania częstotliwością, wnoszonej przez Ministra 

Obrony Narodowej. 

9. Z zastrzeżeniem ust. 8, obowiązek uiszczania opłat za prawo do dysponowania 

częstotliwością ustaje w dniu, w którym złożono wniosek o rezygnację z rezerwacji 

częstotliwości lub pozwolenia. 

9a. W przypadku, gdy we wniosku, o którym mowa w ust. 9, określono termin rezygnacji z 

rezerwacji częstotliwości lub pozwolenia, obowiązek uiszczania opłat za prawo do 

dysponowania częstotliwością ustaje w dniu, w którym przypada ten termin. 

10. W przypadku cofnięcia rezerwacji częstotliwości, pozwolenia lub decyzji, o której mowa 

w art. 144a lub art. 144b, uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. W przypadku 
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stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości lub pozwolenia lub 

decyzji, o której mowa w art. 144a lub art. 144b, opłaty pobierane za dysponowanie 

częstotliwością nie podlegają zwrotowi, jeżeli częstotliwości były wykorzystywane. 

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w 

ust. 1, terminy i sposób ich uiszczania, mając na uwadze w szczególności: 

1)   warunki wykorzystywania częstotliwości oraz koszty prowadzenia gospodarki 

częstotliwościami; 

2)   potrzebę zagwarantowania optymalnego i efektywnego wykorzystania zasobów 

częstotliwości; 

3)   konieczność stymulowania rozwoju konkurencji na rynku; 

4)   potrzebę zapobiegania wykluczeniu informacyjnemu, w szczególności na obszarach 

wiejskich; 

5)   specyfikę przeznaczenia i wykorzystywania częstotliwości; 

6)   korzyści społeczne związane z wykorzystaniem danego zasobu częstotliwości. 

12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, terminy i sposób uiszczania 

opłat, o których mowa w ust. 8, z uwzględnieniem specyfiki wykorzystywania 

częstotliwości przez podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8. 

 

Art. 201. 

[1. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w art. 199, stwierdzono, że przedsiębiorca 

telekomunikacyjny, podmiot posiadający rezerwację częstotliwości lub przydział 

numeracji, podmiot wykorzystujący częstotliwości na podstawie pozwolenia, decyzji, o 

której mowa w art. 144a i art. 144b lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 144c ust. 

1 albo jednostka samorządu terytorialnego wykonująca działalność, o której mowa w art. 

3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, zwany dalej "podmiotem kontrolowanym", nie wypełnia 

odnoszących się do niego obowiązków wynikających z ustawy lub decyzji wydanej przez 

Prezesa UKE, Prezes UKE wydaje zalecenia pokontrolne, w których wzywa podmiot 

kontrolowany do usunięcia nieprawidłowości lub udzielenia wyjaśnień. Usunięcie 

nieprawidłowości lub udzielenie wyjaśnień powinno nastąpić w terminie wskazanym przez 

Prezesa UKE, nie krótszym niż 30 dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych 

podmiotowi kontrolowanemu.] 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:part=a3u1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:part=a3u1:ver=1&full=1
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<1. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w art. 199 ust. 1, stwierdzono, że podmiot 

podlegający kontroli, zwany dalej „podmiotem kontrolowanym”, nie wypełnia 

odnoszących się do niego obowiązków wynikających z przepisów prawa lub decyzji 

wydanej przez Prezesa UKE, Prezes UKE: 

1) nakłada karę, o której mowa w art. 209, w przypadku stwierdzenia naruszeń 

wskazanych w tym przepisie, niezależnie od prowadzonego wobec tego podmiotu 

postępowania pokontrolnego, lub 

2) wydaje zalecenia pokontrolne, w których wzywa podmiot kontrolowany do usunięcia 

nieprawidłowości lub udzielenia wyjaśnień.> 

<1a. Usunięcie nieprawidłowości lub udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 pkt 

2, powinno nastąpić w terminie wskazanym przez Prezesa UKE, nie krótszym niż 30 

dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych podmiotowi kontrolowanemu.> 

[2. W zaleceniach pokontrolnych, o których mowa w ust. 1, Prezes UKE może określić inny 

termin udzielenia wyjaśnień lub usunięcia nieprawidłowości. Termin określony w 

wezwaniu może być krótszy niż 30 dni jedynie w przypadku, gdy podmiot kontrolowany, 

do którego odnosi się wezwanie, wyraził na to zgodę lub naruszenia wskazane w 

zaleceniach pokontrolnych powtarzały się w przeszłości.] 

<2. W zaleceniach pokontrolnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes UKE może 

określić inny termin usunięcia nieprawidłowości lub udzielenia wyjaśnień. Termin 

określony w wezwaniu może być krótszy niż 30 dni jedynie w przypadku, gdy 

podmiot kontrolowany, do którego odnosi się wezwanie, wyraził na to zgodę lub gdy 

naruszenia wskazane w zaleceniach pokontrolnych powtarzały się w przeszłości.> 

3. Jeżeli po upływie 30 dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych lub po upływie terminu, 

o którym mowa w ust. 2, podmiot kontrolowany nie usunie wskazanych nieprawidłowości 

lub udzielone wyjaśnienia okażą się niewystarczające, Prezes UKE wydaje decyzję, w 

której nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz może: 

1)   wskazać środki, jakie powinien zastosować podmiot kontrolowany, w celu usunięcia 

nieprawidłowości; 

2)   określić termin, w którym ma nastąpić usunięcie nieprawidłowości; 

[3)   nałożyć karę, o której mowa w art. 209.] 

<3) nałożyć karę, o której mowa w art. 209, chyba że na podstawie ust. 1 pkt 1 zostało 

już wszczęte postępowanie w sprawie nałożenia kary za niewypełnienie tych 

obowiązków.> 
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3a. W przypadku przedsiębiorców telekomunikacyjnych, na których zostały nałożone 

obowiązki, o których mowa w art. 34, art. 36-40, art. 42 lub art. 44-45, Prezes UKE może, 

w drodze decyzji, nakazać zaprzestania lub opóźnienia świadczenia usługi 

telekomunikacyjnej, której dalsze świadczenie mogłoby prowadzić do znaczącej szkody 

dla konkurencji, do czasu wypełnienia tych obowiązków. 

4. Jeżeli nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, występowały w przeszłości lub mają 

poważny charakter, a podmiot kontrolowany nie zastosował się do decyzji, o której mowa 

w ust. 3 lub 3a, Prezes UKE może, w drodze decyzji, zakazać podmiotowi 

kontrolowanemu wykonywania działalności telekomunikacyjnej, zmienić lub cofnąć 

rezerwację częstotliwości, zasobów orbitalnych lub przydział numeracji. Jeżeli decyzja 

odnosi się do działalności polegającej na rozpowszechnianiu programów radiowych lub 

telewizyjnych, Prezes UKE wydaje ją w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT. 

5. (uchylony). 

6. W przypadku gdy przesłanką wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, jest zagrożenie 

przez działalność telekomunikacyjną podmiotu kontrolowanego obronności, 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, Prezes UKE przed 

jej wydaniem zasięga opinii Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji 

Wywiadu, w zakresie ich właściwości. Jeżeli uzasadnienie do opinii tych organów 

zawiera informacje niejawne, zamiast uzasadnienia doręcza się zawiadomienie, że 

uzasadnienie zostało sporządzone. 

7. Organy, o których mowa w ust. 6, są obowiązane w terminie 30 dni zająć stanowisko w 

zakresie niezbędnym do ustalenia, że działalność podmiotu kontrolowanego może 

prowadzić do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. 

8. Jeżeli organy, o których mowa w ust. 6, nie zajmą stanowiska w terminie 30 dni, uznaje się, 

że wymóg uzyskania stanowiska został spełniony. 

9. Decyzji, o której mowa w ust. 4, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja 

ta stanowi podstawę do wykreślenia podmiotu kontrolowanego z rejestru. 

 

Art. 202. 

1. [Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w art. 199, Prezes UKE stwierdzi, że podmiot 

kontrolowany narusza nałożone na niego obowiązki w ten sposób, że powoduje to:] 
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<Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w art. 199 ust. 1, Prezes UKE stwierdzi, że 

podmiot kontrolowany narusza nałożone na niego obowiązki w ten sposób, że 

powoduje to:> 

1)   bezpośrednie i poważne zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub życia i zdrowia ludzi, 

2)   zagrożenie wywołania poważnej szkody majątkowej lub poważnych utrudnień w 

funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnych lub usług telekomunikacyjnych dla 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych, użytkowników końcowych lub podmiotów 

posiadających prawo do korzystania z częstotliwości 

- Prezes UKE podejmuje działania zmierzające do usunięcia zagrożeń. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, mogą w szczególności obejmować wydanie decyzji 

nakazującej podmiotowi kontrolowanemu podjęcie działań zmierzających do usunięcia 

zagrożenia, w tym decyzji nakazującej wstrzymanie wykonywania działalności 

telekomunikacyjnej. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Prezes 

UKE podejmuje działania, o których mowa w ust. 1, po uprzednim wezwaniu podmiotu 

kontrolowanego do usunięcia naruszeń lub udzielenia wyjaśnień. 

3. Podmiot kontrolowany, do którego odnoszą się działania, o których mowa w ust. 1, może w 

każdym czasie przedstawiać Prezesowi UKE swoje stanowisko oraz propozycje działań 

zmierzających do usunięcia naruszeń wynikających z niewykonania nałożonych na niego 

obowiązków, o których mowa w ust. 1. Podejmując działania zmierzające do usunięcia 

zagrożenia, Prezes UKE uwzględnia stanowisko i propozycje zgłoszone przez podmiot 

kontrolowany. 

4. Działania, o których mowa w ust. 1, Prezes UKE może także podejmować na wniosek 

organów właściwych w sprawach obronności, bezpieczeństwa państwa oraz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jeżeli uzasadnienia do wniosku tych organów 

zawierają informacje niejawne, zamiast uzasadnień doręcza się informację, że 

uzasadnienia takie zostały sporządzone. 

4a. W przypadku wydania decyzji nakazującej podmiotowi kontrolowanemu wstrzymanie 

wykonywania działalności telekomunikacyjnej, Prezes UKE określa w niej termin jej 

obowiązywania, nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku, gdy zagrożenia będące 

przyczyną wydania tej decyzji nie zostaną usunięte przez podmiot kontrolowany w 

wymaganym terminie, Prezes UKE może przedłużyć termin obowiązywania decyzji o 

kolejne 3 miesiące. 
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5. Niezależnie od podjęcia działań, o których mowa w ust. 1, Prezes UKE wszczyna 

procedurę, o której mowa w art. 201. 

 

Art. 206. 

1. Postępowanie przed Prezesem UKE toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ze zmianami wynikającymi z 

niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych. 

1a. W sprawach, o których mowa w art. 139 oraz w art. 30 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o 

wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, można wszcząć i prowadzić jedno 

postępowanie, jeżeli dotyczą one tych samych stron i związane są z realizacją tej samej 

inwestycji. 

2. Od decyzji: 

1)   o ustaleniu znaczącej pozycji rynkowej, 

2)   w sprawie nałożenia, zniesienia, zmiany lub uchylenia obowiązków regulacyjnych, 

3)   w sprawie nałożenia kar, 

4)   o których mowa w art. 43a oraz w art. 201 ust. 3, 

5)   wydawanych w sprawach spornych, z wyjątkiem decyzji w sprawie rezerwacji 

częstotliwości po przeprowadzeniu przetargu, aukcji albo konkursu oraz od decyzji o 

uznaniu przetargu, aukcji albo konkursu za nierozstrzygnięte, 

[6)   o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 18 ust. 3, art. 20, art. 22 ust. 1, art. 25d 

ust. 1, art. 27 ust. 6 i 9, art. 30 ust. 5 i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o 

wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych] 

<6) o których mowa w art. 13 ust. 2, art. 18 ust. 3, art. 20, art. 22 ust. 1, art. 25d ust. 1, 

art. 27 ust. 6 i 9, art. 30 ust. 5 i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. 

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych> 

- przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. 

2a. (uchylony). 

2aa. Decyzje, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem decyzji w sprawie nałożenia kar, 

podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

2b. Na postanowienie, o którym mowa w art. 23, przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego 

w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958498:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:part=a139:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:part=a7u1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:part=a13u2:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:part=a18u3:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:part=a20:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:part=a22u1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:part=a25(d)u1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:part=a25(d)u1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:part=a27u6:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:part=a27u9:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:part=a30u5:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:part=a35(a)u3:ver=1&full=1
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3. Postępowania w sprawach odwołań i zażaleń, o których mowa w ust. 2 i 2b, toczą się 

według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z 

zakresu regulacji telekomunikacji i poczty. 

4. Na postanowienie wydane w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego przez organ współdziałający z Prezesem UKE, zażalenie 

nie przysługuje. 

Art. 209. 

1. Kto: 

[1)   nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów 

przewidzianych ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i 

sieci telekomunikacyjnych lub udziela informacji niepełnych lub nieprawdziwych lub 

dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe,] 

2)   wykonuje działalność telekomunikacyjną w zakresie nieobjętym wnioskiem o wpis do 

rejestru, 

3)   (uchylony), 

4)   narusza obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych, 

5)   nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących ofert określających ramowe 

warunki umów o dostępie, 

6)   nie wypełnia warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego oraz rozliczeń z tego 

tytułu, określonych w decyzji lub w umowie, 

7)   nie wykonuje obowiązku świadczenia usługi powszechnej, 

8)   (uchylony), 

9)   wykorzystuje częstotliwości, numerację lub zasoby orbitalne, nie posiadając do tego 

uprawnień lub niezgodnie z tymi uprawnieniami, 

9a)  używa urządzenia radiowego bez wymaganego wpisu do rejestru urządzeń, o którym 

mowa w art. 144c ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 144a lub art. 144b, 

9b)  nie wykorzystuje, z przyczyn leżących po jego stronie, częstotliwości przyznanych w 

rezerwacji częstotliwości przez co najmniej 6 miesięcy, 

10)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki lub zadania na rzecz obronności i 

bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i na 

warunkach określonych w ustawie lub decyzjach wydanych na jej podstawie, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2026261:ver=3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958498:part=a106:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:ver=1&full=1
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11)  wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenie radiowe bez wymaganego 

oznakowania znakiem ostrzegawczym lub nie podaje informacji, o których mowa w art. 

154 ust. 1a, 

12)  nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących zapewnienia dostępu 

telekomunikacyjnego, o których mowa w art. 32, 

12a)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia szczegółowe warunki regulacyjne zatwierdzone 

decyzją, o której mowa w art. 43a, 

13)  nie wypełnia obowiązków regulacyjnych nałożonych na rynkach detalicznych, o których 

mowa w art. 46-48, 

13a)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 36, art. 56, art. 57 

ust. 6, art. 59, art. 60, art. 60a ust. 1, 1b i 4-5 oraz art. 61 ust. 4-6 i 7, 

13b)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 44b-44g, 

14)  nie wypełnia wymagań dotyczących ustalania cen, o których mowa w art. 61 ust. 2, 

[14a)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 64, art. 64a i art. 

65,] 

<14a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 64 i art. 64a,> 

<14aa) żąda od abonenta zapłaty niezgodnie z art. 64b, 

14ab) nie przekazuje w terminie zgłoszenia, zgłoszenia aktualizacyjnego lub informacji 

o terminie zakończenia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, o których mowa 

odpowiednio w art. 65 ust. 1, 1d i 1k, 

14ac) umożliwia świadczenie usługi o podwyższonej opłacie niezgodnie z art. 65a,> 

14b)  nie wykonuje w terminie obowiązku określonego w decyzji, o której mowa w art. 62a 

ust. 5, 

15)  uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru, 

o którym mowa w art. 69, 

16)  uniemożliwia korzystanie z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, o 

których mowa w art. 70 i art. 71, 

17)  uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do wyboru dostawcy usług, o 

którym mowa w art. 72, 

18)  (uchylony), 

18a)  nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 78 ust. 1, 2 i 5, 

19)  wykorzystuje numerację niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 126, 
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19a)  nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków operatora multipleksu, o których mowa 

w art. 131a, 

20)  nie wykonuje obowiązków związanych z udostępnianiem lub prowadzeniem oddzielnej 

rachunkowości, o których mowa w art. 133, 

21)  nie realizuje obowiązku zapewnienia dostępu do interfejsu programu aplikacyjnego lub 

elektronicznego przewodnika po programach, o którym mowa w art. 136, 

22)  nie wypełnia obowiązków lub nie stosuje warunków udostępnienia nieruchomości lub 

infrastruktury telekomunikacyjnej określonych w decyzji lub w umowie, o których mowa 

w art. 139, 

22a)  nie wypełnia warunków współkorzystania i dostępu do infrastruktury technicznej oraz 

rozliczeń z tego tytułu, określonych w decyzji lub w umowie, zgodnie z ustawą z dnia 7 

maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

22b)  nie wypełnia warunków wynikających z decyzji wydawanych w trybie art. 30 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

23)  (uchylony), 

24)  narusza obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, o którym mowa w art. 

159, 

[25)  nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o 

których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172-174,] 

<25) nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika 

końcowego, o których mowa w art. 161, art. 166, art. 169, art. 172 i art. 174,> 

25a)  będąc przedsiębiorcą telekomunikacyjnym nie publikuje na swojej stronie internetowej 

informacji, o których mowa w art. 175e, 

26)  przetwarza dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną, dane abonentów lub dane 

użytkowników końcowych w zakresie niezgodnym z art. 165, 

27)  niezgodnie z przepisami art. 173 przechowuje informacje w urządzeniach końcowych 

abonenta lub użytkownika końcowego lub korzysta z informacji zgromadzonych w tych 

urządzeniach, 

27a)  nie stosuje się do zakazu określonego w decyzji, o której mowa w art. 175c ust. 3, 

28)  (uchylony), 

29)  nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3-5 oraz art. 6a-6f, art. 7, art. 9, art. 11, art. 

12, art. 14 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:part=a30u1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994741:part=a30u3:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1117881:part=a3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1117881:part=a6(a)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1117881:part=a7&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1117881:part=a9&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1117881:part=a11&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1117881:part=a12&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1117881:part=a12&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1117881:part=a14&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1117881:part=a15&full=1
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z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej 

wewnątrz Unii, 

29a)  nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3, art. 4 i art. 5 ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. 

ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego 

dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami 

łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w 

sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, 

30)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki regulacyjne związane z prowadzeniem 

rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów, 

31)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki opracowania i przedłożenia do 

zatwierdzenia przez Prezesa UKE oraz stosowania oferty ramowej o dostępie 

telekomunikacyjnym, 

32)  utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie czynności kontrolnych przez Prezesa UKE 

- podlega karze pieniężnej. 

<1
1
. Prezes UKE, jeżeli przemawia za tym charakter lub zakres naruszenia, może 

nałożyć karę pieniężną na podmiot, który: 

1) nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów 

przewidzianych ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług 

i sieci telekomunikacyjnych lub udziela informacji niepełnych lub nieprawdziwych, 

lub dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe; 

2) nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o 

których mowa w art. 173.> 

[1a. Kara, o której mowa w ust. 1, może zostać nałożona także w przypadku, gdy podmiot 

zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, jeżeli Prezes UKE uzna, że 

przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia. 

2. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE może nałożyć na 

kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą 

funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do 

300% jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop 

wypoczynkowy.] 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1465595:part=a3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1465595:part=a4&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1465595:part=a5u2&full=1
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<1a. Kara, o której mowa w ust. 1 i 11, może zostać nałożona także w przypadku, gdy 

podmiot zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, jeżeli Prezes 

UKE uzna, że przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia. 

2. Niezależnie od kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 11, Prezes UKE może 

nałożyć na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności 

osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, karę 

pieniężną w wysokości do 300% jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak 

dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.> 

3. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

 

Art. 210. 

[1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 209 ust. 1, nakłada Prezes UKE, w drodze decyzji, w 

wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku 

kalendarzowym. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie nadaje się rygoru 

natychmiastowej wykonalności.] 

<1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 209 ust. 1 i 11, nakłada Prezes UKE, 

w drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego 

w poprzednim roku kalendarzowym. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie nadaje 

się rygoru natychmiastowej wykonalności.> 

2. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UKE uwzględnia zakres naruszenia, 

dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe. 

3. Podmiot jest obowiązany do dostarczenia Prezesowi UKE, na każde jego żądanie, w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, danych niezbędnych do określenia podstawy 

wymiaru kary pieniężnej. W przypadku niedostarczenia danych, lub gdy dostarczone dane 

uniemożliwiają ustalenie podstawy wymiaru kary, Prezes UKE może ustalić podstawę 

wymiaru kary pieniężnej w sposób szacunkowy, nie mniejszą jednak niż: 

1)   wysokość wynagrodzenia, o której mowa w art. 196 ust. 5 - w przypadku kary, o której 

mowa w art. 209 ust. 2; 

2)   kwota 500 tysięcy złotych - w pozostałych przypadkach. 

4. Jeżeli okres działania podmiotu jest krótszy niż rok kalendarzowy, za podstawę wymiaru 

kary przyjmuje się kwotę 500 000 złotych, a w przypadku czynów, o których mowa w art. 
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209 ust. 1 pkt 22a, jeżeli podmiot nie osiągnął w poprzednim roku kalendarzowym 

przychodu, za podstawę wymiaru kary przyjmuje się kwotę 10 000 złotych. 

5. Kara stanowi dochód budżetu państwa. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

209 i 1566) 

[Art. 20a. 

Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz dyrektor Centrum mają prawo 

żądania udzielenia informacji, gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do 

realizacji zadań określonych w ustawie.] 

 

<Art. 20a. 

Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego mają prawo żądania udzielenia 

informacji, gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań 

określonych w ustawie.> 

<Art. 20b. 

Ministrowie kierujący działami administracji rządowej, kierownicy urzędów 

centralnych, wojewodowie, starostowie, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, 

właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji, urządzeń i usług 

infrastruktury krytycznej są obowiązani do udzielania dyrektorowi Centrum, 

w wyznaczonym terminie, żądanych przez niego informacji i wyjaśnień niezbędnych 

do realizacji zadań Centrum określonych w ustawie.> 

 

Art. 21. 

Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie 

właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o 

wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu 

organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją 

ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach. 
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<Art. 21a. 

1. Ministrowie kierujący działami administracji rządowej, kierownicy urzędów 

centralnych oraz wojewodowie niezwłocznie informują dyrektora Centrum 

o zagrożeniu, które może skutkować wystąpieniem na wskazanym obszarze sytuacji 

kryzysowej, oraz o konieczności powiadomienia ludności o zagrożeniu. 

2. Właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji, urządzeń i usług 

infrastruktury krytycznej niezwłocznie informują dyrektora Centrum oraz właściwe 

terytorialnie wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego o zakłóceniu 

funkcjonowania tej infrastruktury, które może skutkować wystąpieniem na 

wskazanym obszarze sytuacji kryzysowej. 

3. Operator ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 

i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i …), zwany dalej „operatorem”, jest obowiązany 

do niezwłocznego, nieodpłatnego wysłania, na żądanie dyrektora Centrum, 

komunikatu do wszystkich użytkowników końcowych na określonym przez niego 

obszarze. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb współpracy 

dyrektora Centrum z operatorem w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w 

ust. 3, niezbędne elementy komunikatu oraz sposób jego przekazania użytkownikom 

końcowym, mając na uwadze konieczność: 

1) zapewnienia efektywnego i niezakłóconego przepływu informacji między Centrum a 

operatorem; 

2) zapewnienia sprawnej dystrybucji komunikatu na obszarze zagrożonym 

wystąpieniem sytuacji kryzysowej oraz łatwości zrozumienia treści zawartych w 

komunikacie i zastosowania się do nich.> 

 

Art. 26. 

1. Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 

poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje się w ramach budżetów 

odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw. 

2. Finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie 

krajowym planuje się w ramach budżetu państwa w częściach, którymi dysponują 
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wojewodowie, minister właściwy do spraw wewnętrznych i inni ministrowie kierujący 

działami administracji rządowej oraz centralne organy administracji rządowej. 

3. Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ust. 

2, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe w 

wysokości zapewniającej realizację tych zadań. 

4. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację 

zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% 

wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki 

inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. 

5. Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego jednostki 

samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa. 

6. Zasady otrzymywania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 3 i 5, określają przepisy 

[ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. 

zm.)] <ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62)> i ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, 1609 i 1985). 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2062) 

Art. 3. 

1. Jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb 

wspólnoty samorządowej: 

1)   budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne 

oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych; 

2)   dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury 

telekomunikacyjnej; 

3)   świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 

telekomunikacyjnych, usługi na rzecz: 

a)  przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 

b)  podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - 

Prawo telekomunikacyjne, 
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c)  użytkowników końcowych - w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7. 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, wykonuje się: 

1)   przy zachowaniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami 

telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze 

środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz przy 

zagwarantowaniu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego 

traktowania, współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 

telekomunikacyjnych oraz dostępu do nich; 

2)   w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na 

rynkach telekomunikacyjnych. 

3. Przy wykonywaniu działalności, o której mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o 

pomocy publicznej. 

4. Działalność, o której mowa w ust. 1, należy do zadań własnych o charakterze użyteczności 

publicznej jednostki samorządu terytorialnego. 

5. Jednostka samorządu terytorialnego wykonuje działalność, o której mowa w ust. 1, na 

podstawie uchwały organu stanowiącego. 

6. [Informację o podjęciu działalności, o której mowa w ust. 1, ogłasza się w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej jednostki samorządu terytorialnego i w 

siedzibie tej jednostki oraz przekazuje się Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 

zwanemu dalej "Prezesem UKE".] Informację o podjęciu działalności, o której mowa 

w ust. 1, ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

jednostki samorządu terytorialnego i w siedzibie tej jednostki oraz przekazuje się, w 

postaci elektronicznej, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanemu 

dalej „Prezesem UKE”. Prezes UKE niezwłocznie ogłasza informację w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

7. Informacja, o której mowa w ust. 6, zawiera opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie 

spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 2. 

7a. Jeżeli działalność, o której mowa w ust. 1, polega na świadczeniu przez jednostkę 

samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu przez publicznie dostępne 

punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż 

cena rynkowa, informacja, o której mowa w ust. 6, zawiera również określenie 
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lokalizacji publicznie dostępnych punktów dostępu do Internetu oraz wskazanie 

obszaru, na którym jest świadczona usługa za pomocą tych punktów. 

7b. Jednostka samorządu terytorialnego aktualizuje informację, o której mowa w ust. 6, 

oraz informuje Prezesa UKE o: 

1) zmianie lokalizacji publicznie dostępnych punktów dostępu do Internetu lub 

zmianie obszaru, na którym jest świadczona usługa dostępu do Internetu przez 

publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub 

w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, 

2) zaprzestaniu świadczenia usługi dostępu do Internetu przez publicznie dostępne 

punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą 

niż cena rynkowa 

– w terminie 14 dni odpowiednio od dnia wystąpienia zmiany albo zaprzestania 

świadczenia tej usługi. 

7c. Prezes UKE aktualizuje informację, o której mowa w ust. 6, w odniesieniu do 

świadczonej usługi dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu 

do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 7b. 

8. Minister właściwy do spraw informatyzacji może, w drodze rozporządzenia, określić 

wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci telekomunikacyjnych, o których mowa w 

ust. 1, w celu zapewnienia wzajemnej kompatybilności i połączalności sieci. 

 

Art. 6. 

[1. Działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. c, w szczególności bezpłatna usługa 

dostępu do Internetu, o której mowa w art. 7, może być wykonywana, jeżeli nie jest 

zaspokojone zapotrzebowanie użytkowników końcowych w zakresie dostępu do usług 

telekomunikacyjnych. Działalność taka musi być proporcjonalna i niedyskryminująca.] 

1. Działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. c, w szczególności bezpłatna usługa 

dostępu do Internetu, o której mowa w art. 7, musi być proporcjonalna i 

niedyskryminująca. 

[2. Wymagań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług 

telekomunikacyjnych na potrzeby organów administracji publicznej, państwowych lub 

samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów publicznych, a także w 
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przypadku usług telekomunikacyjnych świadczonych wyłącznie w miejscach publicznych 

przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu. 

3. Informacja, o której mowa w art. 3 ust. 6, w odniesieniu do przedsięwzięć obejmujących 

świadczenie użytkownikom końcowym usług, o których mowa w ust. 1, dodatkowo zawiera 

uzasadnienie spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1.] 

 

Art. 7. 

[1. Usługa dostępu do Internetu może być świadczona bez pobierania opłat lub w zamian za 

opłatę niższą niż cena rynkowa, po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 5 

oraz art. 6 ust. 1, i uzyskaniu zgody Prezesa UKE, wydanej w drodze decyzji.] 

1. Usługa dostępu do Internetu może być świadczona bez pobierania opłat lub w zamian 

za opłatę niższą niż cena rynkowa, po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 3 

ust. 2 i 5 oraz art. 6 ust. 1.> 

<1a. Jednostka samorządu terytorialnego może świadczyć usługę dostępu do Internetu 

przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w 

zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa wyłącznie w miejscach publicznych. 

Przepływność łącza dla tej usługi nie może być niższa niż określona w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 1b. 

1b. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, 

minimalną przepływność łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu 

terytorialnego usługi dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu 

do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, 

uwzględniając interes użytkowników końcowych w zakresie efektywnego korzystania 

z usługi dostępu do Internetu w miejscach publicznych.> 

[2. Prezes UKE udziela zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli zostały spełnione wymagania 

określone w art. 3 ust. 2 i 5 lub art. 6 ust. 1. 

3. Prezes UKE, w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa zakres i warunki świadczenia 

użytkownikom końcowym usług, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę: 

1)   interes użytkowników końcowych, w szczególności konieczność przeciwdziałania 

wykluczeniu cyfrowemu i zapewnienia maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności 

usług telekomunikacyjnych, ich ceny i jakości; 

2)   sytuację na lokalnym rynku usług, które mają być świadczone; 
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3)   tworzenie warunków efektywnego inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną przez 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych; 

4)   wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz art. 6 ust. 1. 

4. Decyzja, o której mowa w ust. 1, określa: 

1)   obszar, którego dotyczy działalność; 

2)   maksymalną przepływność łącza; 

3)   warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu, w tym maksymalny czas, po upływie 

którego następuje zakończenie połączenia. 

5. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest rozstrzygnięciem w sprawie, o której mowa w art. 15 

pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz 

z 2018 r. poz. 106 i 138) 

Art. 94. 

Prawo dochodzenia roszczeń określonych w ustawie w zakresie niewykonania lub 

nienależytego wykonania usługi powszechnej w postępowaniu sądowym, postępowaniu w 

sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich [lub postępowaniu przed 

stałym polubownym sądem konsumenckim] przysługuje nadawcy albo adresatowi po 

wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

 

Art. 95. 

1. Spór cywilnoprawny między nadawcą albo adresatem a operatorem pocztowym może być 

zakończony ugodą w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania 

sporów konsumenckich. 

2. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi 

Prezes UKE, który w tym zakresie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia 

postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 

konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). 
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3. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o 

pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym że spór może być 

prowadzony także wtedy, gdy nadawca albo adresat nie jest konsumentem. 

4. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi 

się na wniosek adresata albo nadawcy albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu 

konsumenta. 

5. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 

września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym że 

wnioskodawca może wnosić o przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. 

6. Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich dołącza się uzasadnienie żądania strony oraz kopie posiadanych przez 

wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku. 

7. Prezes UKE odmawia rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy jego przedmiot wykracza poza 

kategorie sporów objęte właściwością Prezesa UKE. 

8. Prezes UKE może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy: 

1)   wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich próby kontaktu z operatorem 

pocztowym i bezpośredniego rozwiązania sporu; 

2)   spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości dla operatora 

pocztowego; 

3)   sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już 

rozpatrzona przez Prezesa UKE, [sąd polubowny,] inny właściwy podmiot albo sąd; 

4)   wartość przedmiotu sporu jest niższa od progu finansowego określonego w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ust. 12; 

5)   wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę 

kontaktu z operatorem pocztowym i bezpośredniego rozwiązania sporu; 

6)   rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Prezesa UKE; 

7)   wnioskodawca nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej. 
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9. W toku postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich 

Prezes UKE zapoznaje operatora pocztowego z roszczeniem adresata albo nadawcy, 

przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz 

propozycję rozwiązania sporu. 

10. Prezes UKE pisemnie upoważnia pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej do 

prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich. Upoważniony pracownik Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest osobą 

prowadzącą postępowanie w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o 

pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Upoważnienie udzielane jest na 

czas określony. 

11. Prezes UKE cofa pracownikowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej upoważnienie przed 

upływem okresu, na jaki zostało udzielone, w przypadku: 

1)   rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji; 

2)   skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 

3)   choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań; 

4)   złożenia rezygnacji. 

12. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich, 

2)   wysokość progu finansowego wartości przedmiotu sporu, którego nieosiągnięcie 

skutkować może odmową rozpatrzenia sporu, 

3)   sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich, 

4)   sposób wymiany informacji między stronami postępowania za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową, 

5)   szczegółowe kwalifikacje osób prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich oraz minimalny czas, na jaki jest udzielane 

upoważnienie, 

6)   termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu 

lub na zastosowanie się do niej 

- mając na uwadze konieczność zapewnienia łatwego dostępu do postępowania, sprawnego 

rozwiązywania sporów oraz bezstronnego i niezależnego prowadzenia postępowania. 
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[Art. 96. 

Stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE działają na zasadach określonych w 

art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1489, z późn. zm.).] 
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