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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 25 lutego 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 1093) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne ma na celu 

modyfikację przepisów dotyczących: gospodarowania częstotliwościami, urządzeń radiowych 

i opłat za częstotliwości. 

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy (druk sejmowy nr 3116) wprowadzane 

zmiany wiążą się w szczególności ze wszczętym przez Komisję Europejską w 2016 r. 

postępowaniem (uchybienie 2016/2122) dotyczącym nieprawidłowego stosowania dyrektywy 

2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na 

udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach) (Dz. Urz. 

WE L 108 z 24.04.2002, str. 21, z późn. zm.), dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci 

i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002, 

str. 33, z późn. zm.) oraz dyrektywy Komisji 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. 

w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 249 

z 17.09.2002, str. 21, z późn. zm.). Potrzeba nowelizacji wiąże się także z koniecznością 

zapewnienia zgodności ustawy – Prawo telekomunikacyjne z dyrektywą Parlamentu 
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Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń 

radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE (Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014 r., str. 62, 

z późn. zm.). 

Zmiany wynikają ponadto z decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 

z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz 

w Unii (Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 131), która zakłada zmianę przeznaczenia 

pasma 700 MHz we wszystkich państwach członkowskich UE.  

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, nowelizacja ma przyczynić się do 

zwiększenia efektywności gospodarowania widmem radiowym i zapewnić wzrost 

zainteresowania wdrażaniem na rynku telekomunikacyjnym nowych technologii, w tym także 

w zakresie sieci 5G. 

Do najistotniejszych zmian wprowadzanych opiniowaną ustawą należy zaliczyć: 

1) rozszerzenie katalogu przypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji 

częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym; 

2) usprawnienie przewidzianego przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne 

postępowania selekcyjnego na rezerwację częstotliwości (przetarg, aukcja, konkurs) 

przez: wprowadzenie do ustawy instytucji depozytu w przypadku aukcji; zwiększenie 

kwoty wadium w przypadku przetargu lub aukcji; określenie przypadków, w których 

depozyt lub wadium ulega przepadkowi; modyfikację przepisów określających warunki 

uczestnictwa w postępowaniu selekcyjnym; wprowadzenie zasady, że dla podmiotów 

wyłonionych w postępowaniu selekcyjnym decyzja rezerwacyjna wydawana jest 

z urzędu, bez konieczności złożenia wniosku (jak ma to miejsce w aktualnie 

obowiązującym stanie prawnym); określenie konsekwencji nieuczciwych zachowań 

uczestników podczas postępowania selekcyjnego dla udziału w kolejnych 

postępowaniach zmierzających do rozdysponowania częstotliwości; 

3) wprowadzenie dodatkowej przesłanki umożliwiającej cofnięcie lub zmianę rezerwacji 

częstotliwości przez Prezesa UKE z urzędu, w związku z koniecznością realizacji 

zobowiązań wynikających z wiążących RP umów międzynarodowych lub z aktów 

prawnych Unii Europejskiej, dotyczących gospodarowania częstotliwościami; 

4) modyfikację zasad przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres na wniosek 

podmiotu, w tym w szczególności wprowadzenie dodatkowej przesłanki odmowy 
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dokonania przez Prezesa UKE takiego przedłużenia w sytuacji kiedy  uniemożliwiałoby 

to realizację zobowiązań wynikających z wiążących RP umów międzynarodowych lub 

aktów prawnych Unii Europejskiej, dotyczących gospodarowania częstotliwościami; 

5) wprowadzenie regulacji pozwalającej Prezesowi UKE na ogłoszenie z własnej 

inicjatywy przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości nie tylko w 

przypadku posiadania wiedzy o zainteresowaniu zasobami częstotliwości, które są już 

dostępne. Postępowanie będzie mogło być ogłoszone także w stosunku do zasobów, 

które będą dostępne dopiero w przyszłości, z tym, że częstotliwości te będą mogły być 

wykorzystywane po tym, jak staną się dostępne; 

6) uchylenie obowiązku oznaczania znakiem ostrzegawczym urządzenia radiowego 

stanowiącego urządzenie klasy 2 (tj. urządzenie, wobec którego państwo członkowskie 

stosuje ograniczenia w zakresie wprowadzania go do obrotu lub oddawania do użytku 

lub wobec którego istnieje wymóg uzyskania pozwolenia na jego używanie) oraz 

delegacji do wydania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji 

rozporządzenia określającego sposób i wzór oznakowania znakiem ostrzegawczym, 

a także uchylenie przepisu o karach grożących za brak oznakowania; 

7) wprowadzenie możliwości dokonania przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, zmiany 

przydzielonych rezerwacji częstotliwości w celu zapewnienia ładu w gospodarce 

częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości; 

8) przyznanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji uprawnienia do określenia, 

w drodze rozporządzenia, harmonogramu rozdysponowania częstotliwości w celu 

realizacji polityki państwa w obszarze gospodarowania częstotliwościami; 

9) uwzględnienie w przepisach, że aktualnie nie prowadzi się emisji telewizyjnych 

w sposób analogowy; 

10) wydłużenie terminu na wpis urządzeń do rejestru urządzeń prowadzonego przez Prezesa 

UKE; 

11) modyfikacja warunków wydawania pozwoleń w służbie radioamatorskiej. 

Opiniowana ustawa nowelizuje ponadto ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii 

i telewizji (zmiany stanowią konsekwencję rozwiązań zawartych z nowelizowanych 

przepisach ustawy – Prawo telekomunikacyjne) oraz ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. 

o opłacie skarbowej (poprzez wprowadzenie opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie 

rezerwacji częstotliwości). 
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W przepisach intertemporalnych uregulowano wpływ nowelizacji na postępowania 

wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. Projekt ustawy 

(druk sejmowy nr 3116) pochodził z przedłożenia rządowego. Pierwsze czytanie projektu 

odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 16 stycznia 2019 r. Sejm skierował projekt ustawy 

do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Komisja po 

rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. wniosła o jego uchwalenie 

w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 3156). W trakcie prac w komisji 

wprowadzono do projektu poprawki o charakterze doprecyzowującym przepisy i techniczno-

legislacyjnym, które nie wpłynęły na meritum rozwiązań zaproponowanych przez Rząd. 

W drugim czytaniu zgłoszono 5 poprawek merytorycznych zmierzających 

w szczególności do: 

1) wyeliminowania z projektu regulacji, która przyznaje ministrowi właściwemu do spraw 

informatyzacji uprawnienie do określenia, w drodze rozporządzenia, harmonogramu 

rozdysponowania częstotliwości (art. 1 pkt 2); 

2) wydłużenia okresu na złożenie wniosku w sprawie rezerwacji częstotliwości na kolejny 

okres (art. 1 pkt 8 lit. g i j); 

3) wskazania operatora sieci nadawczej jako podmiotu obowiązanego do pokrycia 

wszelkich kosztów związanych z obowiązkiem pokrycia sygnałem terytorium RP, na 

którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności, wynikających z wdrożenia decyzji 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 

wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii (art. 1 pkt 22 lit. b); 

4) zapewnienia możliwości złożenia wniosku o wpis do rejestru urządzeń radiowych nie 

tylko przez podmiot uprawniony do dysponowania częstotliwością, ale również przez 

podmiot przez niego upoważniony (art.1 pkt 24); 

5) wyeliminowania przesłanki odmowy wydania pozwolenia radiowego w przypadku 

jeżeli urządzenie jest zlokalizowane na obszarze pracy urządzeń pomiarowo-

kontrolnych UKE (art. 1 pkt 28 lit. b). 
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Ostatecznie Sejm przyjął jedną poprawkę, która przesądza, że wniosek w sprawie 

rezerwacji częstotliwości na kolejny okres należy złożyć nie wcześniej niż 4 lata przed 

upływem okresu wykorzystywania częstotliwości i nie później niż rok przed upływem tego 

okresu (projekt przewidywał, że wniosek składa się nie wcześniej niż 3 lata przed upływem 

okresu wykorzystywania częstotliwości i nie później niż 2 lata przed upływem tego okresu).  

 

III. Uwagi 

 

1) art. 1 pkt 8 lit. e i f oraz pkt 22 lit. e, art. 116 ust. 9, 9a i 11a i art. 123 ust. 2c ustawy – 

Prawo telekomunikacyjne – wymienione przepisy przyznają Prezesowi UKE bardzo 

szeroki zakres uprawnień w zakresie: odmowy rezerwacji częstotliwości na kolejny 

okres, wydania decyzji z urzędu o braku możliwości dokonania rezerwacji 

częstotliwości na kolejny okres oraz możliwości dokonywania przymusowych zmian 

rozdziału częstotliwości, przy czym Prezes UKE będzie wykonywał swoje uprawnienia 

w oparciu o bardzo ogólne przesłanki. W szczególności w myśl dodawanego do ustawy 

– Prawo telekomunikacyjne art. 116 ust. 9a Prezes UKE będzie mógł odmówić 

rezerwacji częstotliwości na kolejny okres jeżeli będzie przemawiała za tym „potrzeba 

istotnego zwiększenia efektywności wykorzystania częstotliwości”. Ta sama przesłanka, 

a także przesłanka „nadmiernego skupienia częstotliwości”, będzie mogła stanowić 

podstawę wydania decyzji z urzędu o braku możliwości dokonania rezerwacji 

częstotliwości na kolejny okres. Jednocześnie na podstawie art. 123 ust. 2c w oparciu 

o przesłankę „zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami” oraz „zwiększenia 

efektywności wykorzystywanych częstotliwości” Prezes UKE będzie mógł dokonać 

przymusowej zmiany przydzielonych rezerwacji częstotliwości z danego zakresu 

częstotliwości poprzez zamianę częstotliwości objętych rezerwacją na częstotliwości 

o analogicznych właściwościach. Zmiana będzie mogła dotyczyć całości lub części 

częstotliwości objętych rezerwacją.  

  Wskazane powyżej rozwiązania zapewniają elastyczność w zakresie 

prowadzenia polityki dysponowania częstotliwościami, jednak ze względu na szeroki 

zakres swobody w podejmowaniu decyzji administracyjnych mogą być oceniane jako 

ograniczające pewność prawną w szczególności w zakresie dysponowania przez 

przedsiębiorców przyznanymi uprawnieniami, a tym samym naruszać zasadę zaufania 

do państwa i stanowionego przez nie prawa, wywodzoną z art. 2 Konstytucji.  



– 6 – 

 

 

2) art. 1 pkt 1, art. 110a dodawany do ustawy – Prawo telekomunikacyjne wymaga 

ujednolicenia w zakresie formułowania odesłań do ustawy – Prawo przedsiębiorców; 

wymieniony przepis posługuje się zamiennie określeniami „w rozumieniu przepisów 

ustawy – Prawo przedsiębiorców” (art. 110a pkt 1 i 3) lub „w rozumieniu ustawy – 

Prawo przedsiębiorców” (art. 110a wprowadzenie do wyliczenia); 

 

Propozycja poprawki : 

w art. 1 w pkt 1, w art. 110a w pkt 1 i 3 skreśla się wyraz „przepisów”; 

 

3) art. 1 pkt 4 lit. c tiret drugie, pkt 8 lit. d, pkt 11 lit. e oraz pkt 23 nowelizacji –

 w wymienionych przepisach posłużono się techniką „zastrzeżenia” do innego przepisu; 

która nie uwzględnia Zasad techniki prawodawczej oraz jest uznawana za nieprecyzyjną 

(por. „Rekomendacje dla legislatorów dotyczące wybranych zagadnień legislacyjnych, 

zaakceptowane przez kierownictwo Rządowego Centrum Legislacji, Biura 

Legislacyjnego Kancelarii Sejmu oraz Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu” 

z 2011 r.). Nie należy w szczególności formułować „zastrzeżeń” w obrębie jednej 

podstawowej jednostki redakcyjnej albo następujących po sobie jednostek redakcyjnych. 

Wzajemna relacja przepisów powinna wynikać z ich właściwego zamieszczenia 

w strukturze aktu. Zgodnie z § 23 ust. 3 ZTP jeżeli od któregoś z elementów przepisu 

szczegółowego przewiduje się wyjątki lub któryś z elementów tego przepisu wymaga 

uściślenia, przepis formułujący wyjątki lub uściślenia zamieszcza się bezpośrednio po 

danym przepisie szczegółowym. Jeżeli istnieje konieczność sformułowania 

„zastrzeżenia” wyłącznie w celu poinformowania adresata, iż w innym przepisie 

sformułowano wyjątek od normy, używa się wyrażenia „z wyjątkiem”. Jeżeli istnieje 

konieczność sformułowania „zastrzeżenia” wyłącznie w celu poinformowania adresata, 

iż w innym przepisie sformułowano uszczegółowienie normy, używa się wyrażenia 

„z uwzględnieniem”. 

 

 

Propozycje poprawek: 



– 7 – 

 

w art. 1: 

a) w pkt 4 w lit. c w tiret drugim, w pkt 1, 

b) w pkt 8 w lit. d, w zdaniu pierwszym, 

c) w pkt 23, w art. 124 w ust. 4 

– wyrazy „z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami „z uwzględnieniem”; 

w art. 1 w pkt 11 w lit. e, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy 

„, z zastrzeżeniem ust. 5,”; 

 

4) art. 2 pkt 3, art. 38b ust. 1 dodawany do ustawy o radiofonii i telewizji nakłada na 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji obowiązek wszczęcia z urzędu 

postępowania w sprawie zmiany koncesji w zakresie określonym decyzją, o której 

mowa w art. 123 ust. 13 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, niezwłocznie po 

uzyskaniu takiej decyzji. W związku z tym przepisem może powstać wątpliwość co do 

tego, w jakim momencie Przewodniczący KRRiT powinien wszcząć postępowanie 

w sprawie zmiany koncesji i jak należy rozumieć sformułowanie „po uzyskaniu decyzji” 

– czy chodzi o wydanie decyzji, czy może o doręczenie takiej decyzji 

Przewodniczącemu KRRiT. 

 Biorąc pod uwagę brzmienie art. 123 ust. 13 ustawy – Prawo 

telekomunikacyjne, który nakłada na Prezesa UKE obowiązek niezwłocznego 

doręczenia Przewodniczącemu KRRiT ostatecznej decyzji o zmianie rezerwacji 

częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów 

radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą naziemną, w celu 

wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych i skorelowania regulacji 

obu ustaw, należałoby przyjąć zaproponowaną poniżej poprawkę. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 w pkt 3, w art. 38b w ust. 1 wyrazy „po uzyskaniu” zastępuje się wyrazami 

„ po doręczeniu”. 

 

Iwona Kozera-Rytel – Główny legislator 


