BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.

o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne
(druk nr 1295)

USTAWA z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z
2019 r. poz. 1051 i 1495)
Art. 1.
<1.> Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na
świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym, zwanej dalej
"działalnością pocztową".
<2. Ustawa określa również warunki wykonywania obowiązków informacyjnych
wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z
dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (Dz.
Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 19), zwanego dalej „rozporządzeniem 2018/644”,
oraz kary pieniężne za ich niewykonanie.>
<Rozdział 11a
Warunki wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia
2018/644

Art. 125a.
Operator świadczący usługi doręczania paczek w rozumieniu art. 2 pkt 3
rozporządzenia 2018/644, zwany dalej „operatorem”, przekazuje wymagane tym
rozporządzeniem informacje i dokumenty Prezesowi UKE.
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-2Art. 125b.
W wartości progowej wynoszącej 50 osób, o której mowa w art. 4 ust. 6 rozporządzenia
2018/644, operator uwzględnia osoby pracujące dla swoich podwykonawców w
rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia 2018/644.

Art. 125c.
Operator rozpoczynający świadczenie usług doręczania paczek przekazuje informacje, o
których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2018/644, niezwłocznie po dniu rozpoczęcia
świadczenia tych usług.>
<Art. 126a.
1. Karze pieniężnej podlega podmiot, który nie przekazuje informacji lub dokumentów
albo przekazuje niepełne lub nieprawdziwe informacje, o których mowa w art. 4 ust.
1–3, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 5 rozporządzenia 2018/644.
2. Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 2% przychodu z działalności
gospodarczej osiągniętego przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w roku
obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary.
3. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, w roku obrotowym poprzedzającym
wymierzenie kary nie osiągnął przychodu z działalności gospodarczej albo gdy okres
wykonywania działalności gospodarczej przez ten podmiot jest krótszy niż 12
miesięcy, za podstawę wymiaru kary pieniężnej przyjmuje się równowartość kwoty
500 000 euro, wyrażonej w złotych i ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wydania decyzji o
wymierzeniu kary.
4. Do ustalania wysokości kary pieniężnej stosuje się przepis art. 126 ust. 8.>

Art. 128.
1. Kary pieniężne wymierza Prezes UKE, w drodze decyzji.
2. Podmiot, o którym mowa w art. 126 <i art. 126a>, jest obowiązany do dostarczenia
Prezesowi UKE, na jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądania, danych
niezbędnych do określenia podstawy wymiaru kary pieniężnej. W przypadku
niedostarczenia danych lub dostarczenia danych uniemożliwiających ustalenie podstawy
wymiaru kary pieniężnej, Prezes UKE ustala podstawę wymiaru kary pieniężnej w sposób
szacunkowy, nie mniejszą jednak niż:
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poprzedniego roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - w przypadkach,
o których mowa w art. 126 ust. 6 i 7;
2) równowartość 500 000 euro, wyrażoną w złotych i ustaloną przy zastosowaniu kursu
średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wydania
decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej - w pozostałych przypadkach.
3. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu
kary stała się ostateczna.
4. Kary pieniężne nieuiszczone w terminie wraz z odsetkami za zwłokę podlegają ściągnięciu
w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 129.
1. Prezes UKE wydaje decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej w terminie nieprzekraczającym
24 miesięcy od dnia stwierdzenia naruszeń, o których mowa w art. 126 <, art. 126a> i art.
127.
2. Od decyzji Prezesa UKE o wymierzeniu kary pieniężnej przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji.
3. Obowiązek zapłaty kary pieniężnej ulega przedawnieniu po upływie 5 lat od dnia, w
którym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z
późn. zm.)
Art. 192.
1. Do zakresu działania Prezesa UKE należy w szczególności:
1) wykonywanie, przewidzianych ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadań
z zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych, gospodarki w
zakresie zasobów częstotliwości, zasobów orbitalnych i zasobów numeracji oraz
kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej;
2) wykonywanie zadań:
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-4a) z zakresu regulacji działalności pocztowej, określonych w ustawie z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz.
106, 138, 650, 1118 i 1629),
b) określonych w ustawie:
– z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
– z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn.
zm.),
– z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544),
– z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.
121, z późn. zm.);
3) opracowywanie wskazanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji
projektów aktów prawnych w zakresie telekomunikacji oraz wskazanych przez
ministra właściwego do spraw łączności projektów aktów prawnych w zakresie
poczty;
3a) wykonywanie zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiającego
Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (Dz.
Urz. UE L 337 z 18.12.2009, str. 1);
4) analiza i ocena funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych i pocztowych;
5) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług
telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym rynku urządzeń
telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane
podmioty, w szczególności użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w
tym podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie określonym niniejszą ustawą;
5a) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w
sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.
Urz. UE L 172 z 30.06.2012, str. 10);
5aa) realizacja obowiązków nałożonych na krajowy organ regulacyjny i kontrolowanie
realizacji pozostałych obowiązków, wynikających z przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r.
ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego
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-5dyrektywę 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 (Dz. Urz. UE L 310 z 26.11.2015, s. 1);
5b) wykonywanie kontroli nad operatorami publicznej sieci telekomunikacyjnej i
dostawcami publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie realizacji
obowiązków, o których mowa w art. 180a ust. 1, z wyjątkiem realizacji obowiązków
dotyczących danych osobowych chronionych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych;
5c) prowadzenie baz danych, o których mowa w art. 71 ust. 4 oraz w art. 180f ust. 2;
6) rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie
właściwości Prezesa UKE;
6a) rozstrzyganie sporów między operatorem multipleksu a nadawcą, o których mowa w
art. 131a-131f, oraz sporów, o których mowa w art. 136a;
7) rozstrzyganie w sprawach uprawnień zawodowych w dziedzinie telekomunikacji,
określonych w przepisach odrębnych;
8) tworzenie warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez
zapewnianie Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych przydziałów częstotliwości oraz
dostępu do zasobów orbitalnych;
9) wykonywanie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku
publicznego;
10) prowadzenie rejestrów w zakresie ujętym w ustawie;
11) koordynacja rezerwacji częstotliwości w zakresach częstotliwości przeznaczonych
dla podmiotów, o których mowa w art. 4, w szczególności w zakresach częstotliwości
przez

nich

zwalnianych

lub

dla

nich

nowo

udostępnianych

albo

współwykorzystywanych z innymi użytkownikami;
12) (uchylony);
13) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i
pocztowymi oraz właściwymi organami innych państw, w zakresie jego właściwości;
14) współpraca z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących przestrzegania praw
podmiotów

korzystających

z

usług

pocztowych

i

telekomunikacyjnych,

przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-6koncentracjom operatorów pocztowych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i ich
związków;
15) współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie określonym ustawą i
przepisami odrębnymi;
16) wykonywanie zadań w sprawach międzynarodowej i wspólnotowej polityki
telekomunikacyjnej z upoważnienia ministra właściwego do spraw informatyzacji;
17) współpraca z Komisją Europejską i instytucjami Unii Europejskiej, a także z BEREC
oraz organami regulacyjnymi innych państw członkowskich;
18) przedstawianie Komisji Europejskiej, BEREC i organom regulacyjnym innych
państw członkowskich informacji z zakresu telekomunikacji, w tym wykonywanie
obowiązków notyfikacyjnych, obejmujących przekazywanie treści rozstrzygnięć, o
których

mowa

w

art.

23

ust.

1,

oraz

informacje

o

przedsiębiorcach

telekomunikacyjnych, którzy zostali uznani za posiadających znaczącą pozycję
rynkową, świadczących usługę powszechną i realizujących połączenia sieci
telekomunikacyjnych oraz nałożonych na nich obowiązkach;
19) przeprowadzanie konsultacji środowiskowych z zainteresowanymi podmiotami, w
szczególności z operatorami, dostawcami usług, użytkownikami, konsumentami oraz
producentami, w sprawach związanych z zasięgiem, dostępnością oraz jakością usług
telekomunikacyjnych;
20) przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym:
a) o nazwie i adresie operatora wyznaczonego świadczącego usługi powszechne,
b) o sposobie udostępniania korzystającym z usług powszechnych szczegółowych i
aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług, warunków
dostępu, cen i minimalnych wymagań w zakresie czasu przebiegu przesyłek
pocztowych,
c) o przyjętych dla obrotu krajowego minimalnych wymaganiach dotyczących czasu
przebiegu przesyłek pocztowych i przyznanym odstępstwie w tym zakresie,
d) o przyznanym odstępstwie od częstotliwości opróżniania nadawczych skrzynek
pocztowych i doręczania przesyłek z jednoczesnym przekazaniem tej informacji
pocztowym organom regulacyjnym państw członkowskich Unii Europejskiej,
e) danych statystycznych o krajowym rynku pocztowym oraz, na żądanie Komisji
Europejskiej, informacji o systemie rachunku kosztów stosowanym przez
operatora wyznaczonego;
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-721) kontrola obowiązku umieszczania oddawczych skrzynek pocztowych zgodnie z
obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe [.]
<;>
<22) wykonywanie zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie
transgranicznych usług doręczania paczek (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018,
str. 19).>
1a. Prezes UKE, wykonując obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, ma prawo wstępu na
teren nieruchomości, na których znajdują się oddawcze skrzynki pocztowe.
2. (uchylony).
3. Na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz innych
podmiotów dysponujących infrastrukturą telekomunikacyjną lub realizujących inwestycje
w tym zakresie Prezes UKE, w terminie do dnia 30 czerwca, ogłasza raport o stanie rynku
telekomunikacyjnego

za

rok

ubiegły,

uwzględniający

pokrycie

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zasięgiem stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci
telekomunikacyjnych oraz przedstawia prognozy inwestycyjne dotyczące rozwoju tych
sieci. Raport publikuje się na stronie podmiotowej BIP UKE.
4. Prezes UKE dokonuje, nie rzadziej niż co dwa lata, regularnego przeglądu konieczności
stosowania w decyzjach w sprawie rezerwacji częstotliwości ograniczeń, o których mowa
w art. 115 ust. 2 pkt 5, oraz publikuje jego wyniki na stronie podmiotowej BIP UKE.
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