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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz 
niektórych innych ustaw z projektami aktów 
wykonawczych. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Administracji i Cyfryzacji. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 
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TABELA ZBIEŻNOŚCI 

 
 

TYTUŁ PROJEKTU: Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / 
WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1): 

Wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 
zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i 
usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów oraz 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniającej 
dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz 
wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności 
elektronicznej. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 2) 

Jedn. 
red.  

Treść przepisu UE 3)  Koniec
z    -
ność 

wdroże
nia 

 
 T / N 

Jedn. 
red. (*)

Treść przepisu/ów projektu (*) Uzasadnienie 
uwzględnienia w projekcie 
przepisów wykraczających 

poza minimalne wymogi  
prawa UE (**) 

Zmiany dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) 
art. 1 
ust. 1 

1. W ramach dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa) niniejsza dyrektywa dotyczy dostarczania 
sieci i usług łączności elektronicznej dla 
użytkowników końcowych. Celem jest zapewnienie 
dostępności w całej Wspólnocie publicznie 
dostępnych usług dobrej jakości poprzez skuteczną 
konkurencję i wybór, a także zajęcie się 
okolicznościami, w jakich rynek nie zaspokaja w 
sposób zadowalający potrzeb użytkowników 
końcowych. Dyrektywa zawiera również przepisy 

N    
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dotyczące niektórych aspektów związanych z 
urządzeniami końcowym, w tym przepisy mające 
na celu ułatwienie dostępu niepełnosprawnym 
użytkownikom końcowym. 

art. 1 
ust. 2 

2. Niniejsza dyrektywa określa prawa 
użytkowników końcowych i odpowiadające im 
obowiązki przedsiębiorstw udostępniających 
publicznie dostępne sieci i usługi łączności 
elektronicznej. W odniesieniu do zapewnienia 
świadczenia usługi powszechnej w środowisku 
otwartych i konkurencyjnych rynków, niniejsza 
dyrektywa określa minimalny zestaw usług 
określonej jakości, do których mają dostęp wszyscy 
użytkownicy końcowi, po cenie przystępnej w 
świetle konkretnych warunków krajowych, bez 
naruszania konkurencji. Niniejsza dyrektywa 
ustanawia również obowiązki dotyczące 
zapewnienia pewnych usług obowiązkowych. 

N    

art. 1 
ust. 3 

3. Niniejsza dyrektywa nie dopuszcza ani nie 
zakazuje warunków – nakładanych przez 
dostawców publicznie dostępnych sieci i usług 
łączności elektronicznej – ograniczających 
użytkownikom końcowym dostęp do usług i 
aplikacji lub korzystanie z nich, w przypadku gdy 
jest to dopuszczalne na mocy prawa krajowego i 
zgodne z prawem wspólnotowym; ustanawia 
jednak obowiązek dostarczania informacji 
dotyczących takich warunków. Krajowe środki 
dotyczące dostępu użytkowników końcowych do 
usług i aplikacji lub korzystania z nich za 
pośrednictwem sieci łączności elektronicznej 
przyjmuje się z poszanowaniem praw 
podstawowych i swobód osób fizycznych, w tym w 
odniesieniu do prawa do prywatności oraz prawa 
do rzetelnego procesu, zgodnie z art. 6 Europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności. 

N    

art. 1 
ust. 4 

4. Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące praw 
użytkowników końcowych stosuje się bez 

N    
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uszczerbku dla wspólnotowych przepisów o 
ochronie konsumenta, w szczególności dla 
przepisów dyrektywy 93/13/EWG i dyrektywy 
97/7/WE, oraz przepisów krajowych zgodnych z 
prawem wspólnotowym."; 

art. 2 
lit. b 

skreśla się lit. b) 
 
wykreślenie definicji publicznej sieci telefonicznej 

T Art. 2 
pkt 28  
 
 
 
art. 2 
pkt 19 -
21, 23, 
33, 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skreślenie art. 2 pkt 28 oraz zastąpienie w całej 
ustawie pojęcia „publiczna sieć telefoniczna” 
pojęciem „publiczna sieć telekomunikacyjna”, 
to jest: 
 
w art. 2: 
 b) pkt 19 i 20 otrzymują brzmienie: 
„19) lokalna pętla abonencka – fizyczny obwód 
łączący zakończenie sieci z punktem dostępu do 
stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, 
w szczególności z przełącznicą główną lub 
równoważnym urządzeniem; 
20) lokalna podpętla abonencka - częściowa 
lokalna pętla abonencka łącząca zakończenie sieci 
z pośrednim punktem dostępu do stacjonarnej 
publicznej sieci telekomunikacyjnej, w 
szczególności z koncentratorem lub innym 
urządzeniem dostępu pośredniego do stacjonarnej 
publicznej sieci telekomunikacyjnej;”, 
 
d) pkt 21 otrzymuje brzmienie: 
„21) numer alarmowy – numer ustalony w ustawie 
lub w planie numeracji krajowej dla publicznych 
sieci telekomunikacyjnych udostępniany służbom 
ustawowo powołanym do niesienia pomocy;”, 
 
e) pkt 23 otrzymuje brzmienie: 
„23) numer niegeograficzny – numer ustalony w 
planie numeracji krajowej, który nie zawiera ciągu 
cyfr określającego wskaźnik obszaru 
geograficznego, w szczególności numer 
zakończenia ruchomej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, numer do którego połączenia 
są bezpłatne albo o podwyższonej opłacie;”, 
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56 ust. 
2 i ust. 
4,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i) pkt 33 otrzymuje brzmienie: 
„33) ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna – 
publiczną sieć telekomunikacyjną, w której 
zakończenia sieci nie mają stałej lokalizacji;” 
 
„38) stacjonarna publiczna sieć telekomunikacyjna 
– publiczną sieć telekomunikacyjną, w której 
zakończenia mają stałą lokalizację;”, 
 
 
W art. 56: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„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 za 
pomocą formularza udostępnionego na stronie 
internetowej dostawcy usług 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.”,  
 
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„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 publicznej stacjonarnej 
sieci telekomunikacyjnej także adres zakończenia 
sieci.”, 
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art. 62, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Art. 62. 1. Prezes UKE kierując się potrzebą 
zwiększenia dostępności informacji dotyczących 
zasad świadczenia usług telekomunikacyjnych dla 
użytkowników końcowych publikuje na stronie 
podmiotowej BIP UKE informacje dotyczące 
podstawowych praw i obowiązków abonentów 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 
w tym informacje dotyczące: 
1) usługi powszechnej: 
2) standardowych warunków umowy o 
świadczenie publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie 
przyłączenia do publicznej sieci 
telekomunikacyjnej; 
3) wskazania jakie sposoby wykorzystania usług 
telekomunikacyjnych są niezgodne z prawem lub 
stanowią rozpowszechnianie szkodliwych treści, w 
tym przypadki naruszenia praw autorskich i 
pokrewnych oraz wskazania konsekwencji 
prawnych tych czynów; 
4) sposobów ochrony bezpieczeństwa, 
prywatności i danych osobowych podczas 
korzystania z publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych; 
5)sposobów pozasądowego rozwiązywania sporów 
między konsumentami a przedsiębiorcami 
telekomunikacyjnymi. 
2. Prezes UKE może zażądać od przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych przekazania danych 
koniecznych do opracowania informacji, o których 
mowa w ust. 1, określając formę, w jakiej dane te 
mają być przekazywane. 
3. Prezes UKE może zobowiązać przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych do publikowania informacji,  
o których mowa w ust. 1.”;  
 
 
w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
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art. 67 
ust. 1, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 69, 
 
 
 
 
art. 70, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 71 
ust. 1, 

„1. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych udostępnia niezbędne dane innym 
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym 
prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym 
usługę informacji o numerach telefonicznych, w 
tym usługę ogólnokrajowego spisu abonentów 
oraz usługę informacji o numerach obejmującej 
wszystkich abonentów publicznie dostępnych 
usług telefonicznych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej 
„ogólnokrajową informacją o numerach 
telefonicznych.”; 
 
„Art. 69. Abonent publicznie dostępnej usługi 
telefonicznej może żądać zmiany przydzielonego 
numeru, jeżeli wykaże, że korzystanie z 
przydzielonego numeru jest uciążliwe.”; 
 
„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.”; 
 
w art. 71: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą 
usług telekomunikacyjnych, w której przydzielany 
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2 i 5,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 72, 
 
 
 
 
 

jest abonentowi numer z planu numeracji krajowej 
dla publicznych sieci telekomunikacyjnych może 
żądać przy zmianie dostawcy usług przeniesienia 
przydzielonego numeru do istniejącej sieci 
operatora na: 
  1)   obszarze geograficznym - w przypadku 
numerów geograficznych; 

2) terenie całego kraju - w przypadku numerów 
niegeograficznych.”, 

 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przenoszenia 
numerów pomiędzy stacjonarnymi i ruchomymi 
publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi.”, 
 
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej 
posiadający przydział numeracji z planu numeracji 
krajowej oraz operator, któremu udostępniono 
numerację na podstawie umowy, o której mowa w 
art. 128, jest obowiązany połączyć tę sieć 
bezpośrednio lub za pośrednictwem publicznej 
sieci telekomunikacyjnej innego operatora z bazą 
danych, o której mowa w ust. 4. Operator 
publicznej sieci telekomunikacyjnej posiadający 
przydział numeracji z planu numeracji krajowej 
oraz operator, któremu udostępniono numerację na 
podstawie umowy, o której mowa w art. 128, jest 
obowiązany dokonywać na bieżąco aktualizacji 
bazy danych, o której mowa w ust. 4.”, 
 
w art. 72: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Abonent publicznie dostępnej usługi 
telefonicznej będący stroną umowy z dostawcą 
usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej 
publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o 
znaczącej pozycji rynkowej może wybrać 
dowolnego dostawcę publicznie dostępnych usług 
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art. 73, 
 
 
 
 
 
 
 
art. 74 
ust. 1, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 75 

telefonicznych, którego usługi są dostępne w 
połączonych sieciach.”;  
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. „Kierując się potrzebami abonentów w 
zakresie wyboru dostawcy usług, Prezes UKE, po 
przeprowadzeniu zgodnie z art. 21 analizy rynku 
usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, może w drodze decyzji, o 
której mowa w art. 24, nałożyć na wyznaczonego 
operatora o znaczącej pozycji na tym rynku 
obowiązek realizacji na rzecz abonentów 
przyłączonych do jego sieci uprawnienia, o którym 
mowa w ust. 1.”; 
 
Art. 73. Minister właściwy do spraw łączności 
określi, w drodze rozporządzenia, warunki 
korzystania z uprawnień, o których mowa w art. 
69-72, uwzględniając dostępność publicznie 
dostępnych usług telefonicznych, możliwości 
techniczne publicznych sieci telekomunikacyjnych 
oraz istniejące zasoby numeracji.’; 
 
w art. 74 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1. Dostawca usług telekomunikacyjnych będący 
stroną umowy, w której przydzielany jest 
abonentowi numer z planu numeracji krajowej dla 
publicznych sieci telekomunikacyjnych i operator 
umożliwiający odbieranie połączeń za pomocą 
tego numeru, są obowiązani zapewnić możliwości 
do realizacji uprawnień abonenta, o których mowa 
w art. 69-72, polegające na stworzeniu 
odpowiednich warunków technicznych lub 
zawarciu umowy, o której mowa w art. 31 albo art. 
128, a jeżeli możliwości takie istnieją - zapewnić 
ich realizację. 
 
„Art. 75. Operator publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, w której świadczone są 
publicznie dostępne usługi telefoniczne zapewnia 
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art. 76, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 78 
ust. 1-3,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

użytkownikom końcowym możliwość wybierania 
wieloczęstotliwościowego (DTMF). 
 
Art. 76. Operator publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, w której świadczone są 
publicznie dostępne usługi telefoniczne zapewnia 
przekazywanie danych i sygnałów w celu 
ułatwienia oferowania udogodnień prezentacji 
identyfikacji linii wywołującej i wybierania 
wieloczęstotliwościowego (DTMF), o których 
mowa w art. 75 i art. 171 ust. 1, pomiędzy sieciami 
operatorów państw członkowskich. 
 
w art. 78: 
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 
„1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej 
jest obowiązany udostępniać Prezesowi UKE 
informacje dotyczące lokalizacji zakończenia 
sieci, z którego zostało wykonane połączenie do 
numeru alarmowego "112" albo innego numeru 
alarmowego: 
  1)   w czasie rzeczywistym - w przypadku 
operatora ruchomej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, 
  2)   w trybie wsadowym - w przypadku operatora 
stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej 
- w celu udostępnienia tych danych, za 
pośrednictwem systemu, o którym mowa w ust. 4, 
odpowiednio centrum powiadamiania 
ratunkowego albo właściwym terytorialnie 
jednostkom służb ustawowo powołanych do 
niesienia pomocy. 
2. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych jest obowiązany, dla zapewnienia 
funkcjonalności systemu, o którym mowa w ust. 4, 
nieodpłatnie przekazywać Prezesowi UKE: 
1) w przypadku abonenta będącego 

konsumentem – dane, o których mowa w art. 
161 ust. 2 pkt 4-6 i art. 169 ust. 1; 
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art. 79 
ust. 1, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) w przypadku abonenta niebędącego 
konsumentem – numer abonenta lub znak 
identyfikujący abonenta, oraz siedzibę lub 
miejsce wykonywania działalności 
gospodarczej, numer REGON, firmę lub 
nazwę i formę organizacyjną tego abonenta, a 
w przypadku stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej – także nazwę 
miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje 
się zakończenie sieci, udostępnione 
abonentowi 

- o ile abonent udostępnił te dane. 
3. Informacje dotyczące lokalizacji zakończenia 
sieci są to dla: 
  1)   stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej - dokładny adres 
zainstalowania zakończenia sieci; 

2) ruchomej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej - geograficzne położenie 
urządzenia końcowego użytkownika 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych.”, 

 
w art. 79: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, 
w której świadczone są publicznie dostępne usługi 
telefoniczne zapewnia użytkownikom końcowym 
swojej sieci oraz użytkownikom końcowym z 
innych państw członkowskich, w przypadku gdy 
jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne oraz 
z wyjątkiem przypadków, gdy wywoływany 
abonent ograniczył połączenia przychodzące od 
użytkowników końcowych zlokalizowanych w 
poszczególnych obszarach geograficznych, 
możliwość dostępu: 
1) w Unii Europejskiej do usług 

wykorzystujących numery niegeograficzne 
oraz możliwość korzystania z takich usług 
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80 ust. 
1a, ust. 
5 pkt 2, 
ust. 6 
pkt 2, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oraz 
2) niezależnie od technologii i urządzeń 

wykorzystywanych przez operatora, do 
wszystkich numerów w Unii Europejskiej, 
również numerów uwzględnionych w 
krajowych planach numeracji, numerów 
należących do przestrzeni numerowej 
telefonii europejskiej, zwanej dalej „ETNS” 
i do powszechnej międzynarodowej sieci 
bezpłatnych numerów telefonicznych 
(UIFN).”, 

 
w art. 80: 
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 
„1a. 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, 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.”, 
b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2)   w przypadku usługi przedpłaconej 
świadczonej w ruchomej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej dla abonenta, który ma 
przydzielony numer oraz udostępnił dane, o 
których mowa w art. 60a ust. 1a - pierwszy wykaz 
jest dostarczany abonentowi w terminie 14 dni od 
złożenia przez niego żądania, a każdy kolejny w 
terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego.”, 
c) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) w przypadku usługi przedpłaconej świadczonej 
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art. 126 
ust. 12 i 
13, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.”; 
 
w art. 126: 
e) ust. 12 i 13 otrzymują brzmienie: 
„12. Minister właściwy do spraw łączności określi, 
w drodze rozporządzeń: 
1)   plan numeracji krajowej dla publicznych sieci 
telekomunikacyjnych, w których świadczone są 
publicznie dostępne usługi telefoniczne, określając 
w szczególności zakres planu oraz formaty 
numerów, 
2)   szczegółowe wymagania dotyczące 
gospodarowania numeracją w publicznych 
sieciach telekomunikacyjnych 

- uwzględniając obecne i prognozowane potrzeby 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz 
użytkowników, w tym służb ustawowo 
powołanych do niesienia pomocy, ustalenia 
przepisów międzynarodowych, w szczególności 
dotyczące długoterminowych, ogólnoeuropejskich 
planów numeracji, a także postanowienia umów, 
których Rzeczpospolita Polska jest stroną  
13. Minister właściwy do spraw łączności może 
określić, w drodze rozporządzeń, plany numeracji 
krajowej dla sieci publicznych innych niż 
publiczne sieci telekomunikacyjne, w których 
świadczone są publicznie dostępne usługi 
telefoniczne, a także szczegółowe wymagania 
dotyczące zasad adresowania dla właściwego 
kierowania połączeń, numeracji punktów 
sygnalizacyjnych oraz tworzenia i udostępniania 
znaków identyfikujących abonenta, uwzględniając 
obecne i prognozowane potrzeby przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych oraz użytkowników, 
ustalenia przepisów międzynarodowych, w 
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art. 169 
ust. 1 
pkt 3, 
 
 
 
 
 
 
art. 171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szczególności dotyczące długoterminowych, 
ogólnoeuropejskich planów numeracji, a także 
postanowienia umów, których Rzeczpospolita 
Polska jest stroną.”; 
 
w art. 169 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) nazwy miejscowości oraz ulicy, przy której 
znajduje się zakończenie sieci, udostępnione 
abonentowi - w przypadku stacjonarnej publicznej 
sieci telekomunikacyjnej albo miejsca 
zameldowania abonenta na pobyt stały - w 
przypadku ruchomej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej.”; 
 
w art. 171: 
a) ust. 1–5 otrzymuje brzmienie: 
 „1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, 
w której świadczone są publicznie dostępne usługi 
telefoniczne zapewnia użytkownikom końcowym 
możliwość prezentacji identyfikacji zakończenia 
sieci, z którego inicjowane jest połączenie, zwanej 
dalej „prezentacją identyfikacji linii wywołującej”, 
przed dokonaniem połączenia. 
2.  Dostawca  publicznie dostępnych usług 
telefonicznych świadczonych w publicznej sieci 
telekomunikacyjnej umożliwiającej prezentację 
identyfikacji linii wywołującej jest 
obowiązany zapewnić za pomocą prostych 
środków: 
  1)   użytkownikowi wywołującemu – możliwość 
jednorazowego wyeliminowania prezentacji 
identyfikacji linii wywołującej u użytkownika 
wywoływanego podczas wywołania i połączenia; 
 2)   abonentowi wywołującemu – możliwość 
stałego wyeliminowania prezentacji identyfikacji 
linii wywołującej u użytkownika wywoływanego 
podczas wywołania i połączenia, u operatora, do 
którego sieci jest przyłączony abonent będący 
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stroną umowy z dostawcą usług; 
 3)   abonentowi wywoływanemu – możliwość 
eliminacji dla połączeń przychodzących 
prezentacji identyfikacji linii wywołującej, a jeżeli 
taka prezentacja jest dostępna przed rozpoczęciem 
połączenia przychodzącego, także możliwość 
blokady połączeń przychodzących od abonenta lub 
użytkownika stosującego eliminację prezentacji 
identyfikacji linii wywołującej. 
3. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych świadczonych w publicznej sieci 
telekomunikacyjnej zapewniającej prezentację 
identyfikacji zakończenia sieci, do której zostało 
przekierowane połączenie, zwaną dalej 
„prezentacją identyfikacji linii wywoływanej”, jest 
obowiązany zapewnić abonentowi 
wywoływanemu możliwość eliminacji, za pomocą 
prostych środków, prezentacji identyfikacji linii 
wywoływanej u użytkownika wywołującego. 
4. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych świadczonych w publicznej sieci 
telekomunikacyjnej zapewniającej automatyczne 
przekazywanie wywołań jest obowiązany 
zapewnić abonentowi możliwość 
zablokowania, za pomocą prostych środków, 
automatycznego przekazywania przez osobę 
trzecią wywołań do urządzenia końcowego 
tego abonenta. 
5. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych świadczonych w publicznej sieci 
telekomunikacyjnej jest obowiązany do 
poinformowania abonentów, że wykorzystywana 
przez niego sieć telekomunikacyjna zapewnia 
prezentację identyfikacji linii wywołującej lub 
wywoływanej, a także o możliwościach, o których 
mowa w ust. 2–4.”, 
b) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„  2)   przez dostawcę usług zapewniającego 
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art.  
180         
ust. 2, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
art. 184 
ust. 2, 
 
 
 
 
 
 

przyłączenie do publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, w której świadczone są 
publicznie dostępne usługi telefoniczne lub 
operatora, do którego sieci został przyłączony 
abonent będący stroną umowy z dostawcą usług 
zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, w której świadczone są 
publicznie dostępne usługi telefoniczne, na 
wniosek abonenta, jeżeli wnioskujący 
uprawdopodobni, że do jego urządzenia 
końcowego są kierowane połączenia uciążliwe lub 
zawierające groźby, w celu identyfikacji 
numerów użytkowników końcowych 
wywołujących tego abonenta.”; 
 
w art. 180 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Operator ruchomej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej jest obowiązany do: 
  1)   uniemożliwienia używania w jego sieci 
skradzionych telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych; 
  2)   przekazywania informacji identyfikujących 
skradzione telekomunikacyjne urządzenia 
końcowe innym operatorom ruchomych 
publicznych sieci telekomunikacyjnych w celu 
realizacji przez nich czynności, o których mowa w 
pkt 1.”; 
 
w art. 184 w ust. 2: 
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) za wyróżnik ruchomej sieci 
telekomunikacyjnej (PLMN) – 1.800.000 
złotych;”,  
b) dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 
„14) za numer rutingowy (NR) – 1.000 złotych.”;  
 
w art. 192 
ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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art. 192 
ust. 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.”, 

art. 2 
lit. c 

"c) "publicznie dostępna usługa telefoniczna" 
oznacza usługę dostępną publicznie dla inicjowania 
i odbierania, bezpośrednio lub pośrednio, połączeń 
krajowych lub krajowych i międzynarodowych za 
pośrednictwem numeru lub numerów istniejących 
w krajowym lub międzynarodowym planie 
numeracji telefonicznej;” 

T Art. 2 
pkt 30 

w art. 2: 
pkt 30 otrzymuje brzmienie: 
„30)  publicznie dostępna usługa telefoniczna - 
usługę telekomunikacyjną  dostępną dla ogółu 
użytkowników, dla inicjowania i odbierania, 
bezpośrednio lub pośrednio, połączeń 
telefonicznych krajowych lub krajowych i 
międzynarodowych, za pomocą numeru lub 
numerów ustalonych w krajowym lub 
międzynarodowym planie numeracji 
telefonicznej;”, 

 

art. 2 
lit. d 

d) "numer geograficzny" oznacza numer istniejący 
w krajowym planie numeracji telefonicznej, w 
którym część jego struktury cyfrowej zawiera 
informację o znaczeniu geograficznym 
wykorzystywaną do przekierowywania wywołań 
tam, gdzie fizycznie mieści się punkt zakończenia 
sieci (PZS)” 

N Obow. 
art. 2 
pkt 22 
PT 

 22)  numer geograficzny - numer ustalony w 
planie numeracji krajowej, w którym część ciągu 
cyfr zawiera wskaźnik obszaru geograficznego, 
wykorzystywany do kierowania połączeń do stałej 
lokalizacji zakończenia sieci; 

 

art. 2 
lit. e 

skreśla się lit. e) 
 
wykreślenie definicji „urządzenia końcowego 
sieci” i przeniesienie do art. 2 lit. da dyrektywy 
ramowej jako definicję punktu zakończenia 
sieci  
 

N Obow. 
art. 2 
pkt 52 
PT 

52) zakończenie sieci - fizyczny punkt, w 
którym abonent otrzymuje dostęp do publicznej 
sieci telekomunikacyjnej; w przypadku sieci 
stosujących komutację lub przekierowywanie, 
zakończenie sieci identyfikuje się za pomocą 
konkretnego adresu sieciowego, który może być 
przypisany do numeru lub nazwy abonenta; 
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art. 2 
lit. f 

"f) "numer niegeograficzny" to numer istniejący w 
krajowym planie numeracji telefonicznej niebędący 
numerem geograficznym; obejmuje między innymi 
numery komórkowe, bezpłatne oraz o 
podwyższonej opłacie." 

N art. 2 
pkt 23 
PT 

„23) numer niegeograficzny – numer ustalony w 
planie numeracji krajowej, który nie zawiera ciągu 
cyfr określającego wskaźnik obszaru 
geograficznego, w szczególności numer 
zakończenia ruchomej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, numer do którego połączenia 
są bezpłatne albo o podwyższonej opłacie;”, 

Przepis jest zmieniany w 
projekcie w związku z 
wykreśleniem definicji 
publicznej sieci 
telefonicznej.  

art. 4 "Artykuł 4 
Zapewnienie dostępu stacjonarnego i świadczenie 
usług telefonicznych 
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby co 
najmniej jedno przedsiębiorstwo realizowało 
wszystkie uzasadnione wnioski o stacjonarne 
przyłączenie do publicznej sieci łączności. 
2. Tak zapewnione przyłączenie powinno 
umożliwiać komunikację głosową, faksową i 
przesyłanie danych z szybkościami pozwalającymi 
na funkcjonalny dostęp do Internetu, biorąc pod 
uwagę przeważające technologie wykorzystywane 
przez większość abonentów oraz technologiczne 
możliwości zastosowań. 
3. Państwa członkowskie zapewniają, aby co 
najmniej jedno przedsiębiorstwo realizowało 
wszystkie uzasadnione wnioski o dostarczanie 
publicznie dostępnej usługi telefonicznej za 
pośrednictwem przyłączenia do sieci, o którym 
mowa w ust. 1, pozwalającej inicjować i odbierać 
połączenia krajowe i międzynarodowe." 

T art. 81  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w art. 81: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Usługę powszechną stanowi zestaw usług 
telekomunikacyjnych, wraz z udogodnieniami dla 
osób niepełnosprawnych, świadczonych z 
wykorzystaniem dowolnej technologii, z 
zachowaniem dobrej jakości i po przystępnej 
cenie, które powinny być dostępne na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.”,  
 
b) uchyla się ust. 2, 
 
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Do zestawu usług telekomunikacyjnych, o 
którym mowa w ust. 1, zalicza się następujące 
usługi: 
1) przyłączenie zakończenia sieci w stałej 
lokalizacji umożliwiające komunikację głosową, 
faksową i przesyłanie danych, w tym funkcjonalny 
dostęp do sieci Internet, którego prędkość 
umożliwia korzystanie z aplikacji używanych 
powszechnie w drobnych bieżących sprawach 
życia codziennego, w szczególności korzystanie z 
poczty elektronicznej lub aplikacji 
umożliwiających dokonywanie płatności; 
2) utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem 
sieci, o którym mowa w pkt 1, w gotowości do 
realizacji połączeń telefonicznych krajowych i 
międzynarodowych; 
3) połączenia telefoniczne krajowe i 
międzynarodowe; 
4) ogólnokrajową informację o numerach 
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art. 86  
 
 

telefonicznych, dostępną również dla 
użytkowników aparatów publicznych lub innych 
punktów dostępowych umożliwiających 
komunikację głosową; 
5) udostępnianie ogólnokrajowego spisu 
abonentów; 
6) świadczenie usług telefonicznych za pomocą 
aparatów publicznych lub innych punktów 
dostępowych umożliwiających komunikację 
głosową.”, 
 
d) uchyla się ust. 4, 
 
e) ust. 5 w ust. 5 część wspólna otrzymuje 
brzmienie: 
 

zwanych dalej "jednostkami uprawnionymi", 
przedsiębiorca wyznaczony, o którym mowa 
w art. 82 ust. 1, do świadczenia usługi, o której 
mowa w ust. 3 pkt 1, świadczy także usługę 
przyłączenia do sieci w celu zapewnienia 
korzystania z usługi szerokopasmowego 
dostępu do Internetu, z uwzględnieniem art. 
100.”, 

f) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Minister właściwy do spraw łączności określi, 
w drodze rozporządzenia, wymaganą 
przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego 
dostępu do Internetu jednostek uprawnionych, 
mając na uwadze zwiększenie dostępności usług 
telekomunikacyjnych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz konieczność 
budowania kompetencji cyfrowych.” 
 
art. 86 – otrzymuje brzmienie: 
„Art. 86. Przedsiębiorca wyznaczony do 
świadczenia usługi, o której mowa w art. 81 ust. 3 
pkt 1, nie może odmówić zawarcia umowy o 
świadczenie usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5. 
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art.5 
ust. 2 

"2. Spisy abonentów, o których mowa w ust. 1 
obejmują, z zastrzeżeniem przepisów art. 12 
dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych i ochrony 
prywatności w sektorze łączności elektronicznej 
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej) [], wszystkich abonentów 
publicznie dostępnych usług telefonicznych.” 

N art. 103 Przepis jest już implementowany w 
obowiązującym art. 103 Pt, który jest 
zmieniany w projekcie w sposób następujący: 
w art. 103: 
a) ust. 1  otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedsiębiorca wyznaczony do udostępniania 
ogólnokrajowego spisu abonentów lub 
świadczenia ogólnokrajowej informacji o 
numerach telefonicznych jest obowiązany do 
świadczenia tych usług wszystkim użytkownikom 
końcowym.”,  
 
b) ust. 2  otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli przedmiotem decyzji, o której mowa w 
art. 82 ust. 4 i art. 83 jest obowiązek udostępniania 
ogólnokrajowego spisu abonentów, Prezes UKE 
określa w tej decyzji szczegółowe warunki 
świadczenia tej usługi, w tym formę i zakres jej 
świadczenia, a także stopień szczegółowości 
danych abonentów, które będą objęte tym 
spisem.”, 
 
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Jeżeli przedmiotem decyzji, o której mowa w 
art. 82 ust. 4 i art. 83 jest obowiązek świadczenia 
usługi ogólnokrajowej informacji o numerach 
telefonicznych, Prezes UKE określa w tej decyzji 
szczegółowe warunki świadczenia tej usługi, w 
tym jej zakres, a także stopień szczegółowości 
danych abonentów, które będą objęte tą 
informacją.”; 

 

art. 6 
ust. 1 

 „1. Państwa członkowskie zapewnią krajowym 
organom regulacyjnym możliwość nakładania 
obowiązków na przedsiębiorstwa, mających na celu 
udostępnienie publicznych automatów 
telefonicznych lub innych publicznych punktów 
dostępowych telefonii głosowej dla zaspokojenia 
rozsądnych potrzeb użytkowników końcowych pod 
względem pokrycia geograficznego, liczby 

T art. 1 
pkt 13 
 
 
 
 
 
Art. 88 

w art. 1: 
a) w ust.1: 
 - dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 
„13) wymagania dotyczące udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych w zakresie dostępu do usług 
telekomunikacyjnych.”, 
 
art. 88 otrzymuje brzmienie: 
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telefonów lub innych punktów dostępowych, 
dostępności dla niepełnosprawnych użytkowników 
końcowych oraz jakości usług." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 88. Prezes UKE ustala, w drodze decyzji, dla 
każdego przedsiębiorcy wyznaczonego do  
świadczenia usługi wchodzącej w skład usługi 
powszechnej polegającej na świadczeniu usługi 
telefonicznej za pomocą aparatów publicznych lub 
innych punktów dostępowych telefonii głosowej, 
minimalną liczbę aparatów publicznych lub innych 
punktów dostępowych telefonii głosowej, w tym 
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, 
jakie powinny być dostępne na obszarze, na 
którym dany przedsiębiorca wyznaczony ma 
świadczyć tę usługę, biorąc pod uwagę stan 
telefonizacji oraz uzasadnione potrzeby 
mieszkańców na tym obszarze. 
2. Prezes UKE może odstąpić od nakładania 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1, na części lub 
całości terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeżeli w wyniku konsultacji z zainteresowanymi 
podmiotami stwierdzi, że liczba istniejących 
aparatów publicznych, łączy abonenckich lub 
punktów dostępowych telefonii głosowej, jest 
wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców.”; 

art. 7 "Artykuł 7 
Środki dla niepełnosprawnych użytkowników 
końcowych 
1. O ile w rozdziale IV nie określono wymogów o 
równorzędnym skutku, państwa członkowskie 
podejmują szczególne środki, aby 
niepełnosprawnym użytkownikom końcowym 
zapewnić ten dostęp – po przystępnej cenie – do 
usług określonych w art. 4 ust. 3 i art. 5, 
równoważny poziomowi dostępu, z jakiego 
korzystają inni użytkownicy końcowi. Państwa 
członkowskie mogą zobowiązać krajowe organy 
regulacyjne do oceny ogólnej potrzeby oraz 
szczególnych wymogów w tym względzie, w tym 
zakresu i konkretnej formy takich szczególnych 
środków dla niepełnosprawnych użytkowników 

T art. 1 
ust. 2 
pkt 6,  
 
 
 
 
 
art. 
79c,  
 
 
 
 
 
 

w art. 1: 
b) w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
„6) zapewnienia użytkownikom końcowym 
będącym osobami niepełnosprawnymi dostępu do 
usług telekomunikacyjnych równoważnego 
poziomowi dostępu, z jakiego korzystają inni 
użytkownicy końcowi; 
 
Art. 79c. 1. Dostawca publicznie dostępnych 
usług telefonicznych zapewnia, w miarę 
możliwości technicznych, użytkownikom 
końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi 
dostęp do świadczonych przez siebie usług 
telefonicznych równoważny dostępowi do usług 
telefonicznych, z jakiego korzysta większość 
użytkowników końcowych. 
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końcowych. 
2. Państwa członkowskie mogą podejmować, z 
uwzględnieniem warunków krajowych, szczególne 
środki w celu zapewnienia niepełnosprawnym 
użytkownikom końcowym możliwości skorzystania 
z wyboru przedsiębiorstw i dostawców usług 
dostępnych dla większości użytkowników 
końcowych. 
3. Podejmując środki, o których mowa w ust. 1 i 2, 
państwa członkowskie zachęcają do przestrzegania 
odpowiednich norm lub specyfikacji 
publikowanych zgodnie z art. 17 i 18 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa)."  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 81 
ust. 1 

2. Prezes UKE publikuje na stronie podmiotowej 
BIP UKE informacje o dostępnych na rynku 
urządzeniach końcowych przystosowanych do 
używania przez użytkowników końcowych 
będących osobami niepełnosprawnymi.  
3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w 
drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania 
dotyczące świadczenia udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych przez dostawców publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych, biorąc 
pod uwagę potrzebę zapewnienia użytkownikom 
końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi 
dostępu do usług telefonicznych równoważnego 
dostępowi z jakiego korzysta większość 
użytkowników końcowych.”; 
 
w art. 81: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Usługę powszechną stanowi zestaw usług 
telekomunikacyjnych, wraz z udogodnieniami dla 
osób niepełnosprawnych, świadczonych zgodnie z 
zasadą neutralności technologicznej, z 
zachowaniem dobrej jakości i po przystępnej 
cenie, które powinny być dostępne na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.” 

art. 8 
ust. 3 

"3. W przypadku gdy przedsiębiorstwo 
wyznaczone zgodnie z ust. 1 zamierza zbyć 
znaczną część lub całość swoich lokalnych 
aktywów służących dostępowi do sieci na rzecz 
odrębnego podmiotu prawnego należącego do 
innego właściciela, informuje ono odpowiednio 
wcześniej krajowy organ regulacyjny, tak aby 
organ ten mógł ocenić wpływ zamierzonej 
transakcji na zapewnianie dostępu stacjonarnego i 
świadczenie usług telefonicznych, o których mowa 
w art. 4. Krajowy organ regulacyjny może 
nakładać, zmieniać lub uchylać szczególne 
obowiązki zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach)."  

T art. 94a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 po art. 94 dodaje się art. 94a w brzmieniu: 
„Art. 94a. W przypadku gdy przedsiębiorca 
wyznaczony zamierza zbyć znaczną część lub 
całość swoich lokalnych aktywów służących 
dostępowi do sieci na rzecz odrębnego podmiotu 
prawnego należącego do innego właściciela, 
informuje on Prezesa UKE w celu zbadania przez 
niego wpływu takiej transakcji na zapewnianie i 
świadczenie usług, o których mowa w art. 81 ust. 3 
pkt 1 i 3 oraz nałożenia, zmiany bądź uchylenia 
obowiązków regulacyjnych o których mowa w art. 
46 ust. 2. Zawiadomienia dokonuje się najpóźniej 
na sześć miesięcy przed planowanym 
przeniesieniem środków majątkowych.” 
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art. 9 
ust. 1 

"1. Krajowe organy regulacyjne monitorują rozwój 
oraz poziom taryf detalicznych dotyczących usług 
określonych w art. 4–7 jako podlegających 
obowiązkowi świadczenia usługi powszechnej oraz 
świadczonych przez wyznaczone przedsiębiorstwa 
lub – jeżeli nie wyznaczono żadnych 
przedsiębiorstw do świadczenia tych usług – 
dostępnych na rynku, w szczególności w 
odniesieniu do krajowych cen konsumpcyjnych i 
dochodów konsumentów.”  

T Art. 
81a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 82 
ust. 1,  

po art. 81 dodaje się art. 81a w brzmieniu: 
 
„Art. 81a. 1. Prezes UKE dokonuje oceny 
dostępności, jakości świadczenia i przystępności 
cenowej usług, o których mowa w art. 81 ust. 3. 
2. Wyniki oceny, o której mowa w ust. 1, Prezes 
UKE zamieszcza na stronie podmiotowej BIP 
UKE w celu ich skonsultowania z 
zainteresowanymi podmiotami, w szczególności 
użytkownikami końcowymi, konsumentami i 
przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.”; 
 
art. 82 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 82. 1. Jeżeli wyniki oceny oraz konsultacje, 
o których mowa w art. 81a, wykazały, że 
którakolwiek z usług, o których mowa w art. 81 
ust. 3, nie jest dostępna lub świadczona z 
zachowaniem dobrej jakości i po przystępnej 
cenie, Prezes UKE niezwłocznie ogłasza na stronie 
podmiotowej BIP UKE konkurs na przedsiębiorcę 
wyznaczonego do realizacji obowiązku 
świadczenia tej usługi na obszarze wskazanym 
przez Prezesa UKE, zwanego dalej 
„przedsiębiorcą wyznaczonym”.  

 

art. 9 
ust. 2 

 „2. Państwa członkowskie mogą, z 
uwzględnieniem warunków krajowych, wymagać, 
aby wyznaczone przedsiębiorstwa zapewniły 
konsumentom opcje taryfowe lub pakiety różniące 
się od tych, które zapewniają na normalnych 
warunkach handlowych, w szczególności w celu 
zapewnienia, aby osoby o niskich dochodach lub o 
szczególnych potrzebach socjalnych nie zostały 
wykluczone z dostępu do sieci, o której mowa w 
art. 4 ust. 1, lub z korzystania z usług określonych 
w art. 4 ust. 3 i art. 5, 6 i 7 jako usług objętych 
obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej i 
świadczonych przez wyznaczone 
przedsiębiorstwa." 

T Art. 91 a) uchyla się ust. 1, 
 
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2. Prezes UKE kierując się uwarunkowaniami 
krajowymi może, w decyzjach, o których mowa w 
art. 82 ust. 4 i art. 83, nałożyć na przedsiębiorcę 
wyznaczonego obowiązek: 

1) stosowania ujednoliconych taryf 
świadczenia usługi, do której został 
wyznaczony, na obszarze świadczenia usługi, 
do której został wyznaczony;  
2) stosowania określonych przez Prezesa UKE 
maksymalnych cen połączeń w przypadku 
usługi, o której mowa w art. 81 ust. 3 pkt 4 i 6 
lub 
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3) zapewnienia specjalnego pakietu cenowego.
3. Przedsiębiorca, na którego nałożono obowiązek, 
o którym mowa w ust. 2 pkt 3, w celu zapewnienia 
konsumentom o niskich dochodach i o 
szczególnych potrzebach społecznych, dostępu i 
korzystania z publicznie dostępnych usług, oferuje 
specjalny pakiet cenowy, który świadczony będzie 
na warunkach innych niż zwykłe warunki 
komercyjne.”; 

art. 11 
ust. 4 

"4. Krajowe organy regulacyjne powinny być w 
stanie wyznaczać cele w odniesieniu do 
wywiązywania się z obowiązków 
przedsiębiorstwom obarczonym obowiązkiem 
świadczenia usługi powszechnej. Czyniąc to, 
krajowe organy regulacyjne biorą pod uwagę 
opinie zainteresowanych stron, w szczególności te, 
o których mowa w art. 33." 

T Art. 
81a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

po art. 81 dodaje się art. 81a w brzmieniu: 
 
„Art. 81a.1. Prezes UKE dokonuje oceny 
dostępności, jakości świadczenia i przystępności 
cenowej usług, o których mowa w art. 81 ust. 3. 
2. Wyniki oceny, o której mowa w ust. 1, Prezes 
UKE zamieszcza na stronie podmiotowej BIP 
UKE w celu ich skonsultowania z 
zainteresowanymi podmiotami, w szczególności 
użytkownikami końcowymi, konsumentami i 
przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.”; 
 
w art. 85: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W decyzjach, o których mowa w art. 82 ust. 4 i 
art. 83, Prezes UKE określa w szczególności: 

1) usługę, o której mowa w art. 81 ust. 3, do 
świadczenia której jest wyznaczony 
przedsiębiorca oraz wymagania dotyczące 
świadczenia tej usługi; 

2) obszar, na którym ma być świadczona 
usługa, o której mowa w pkt 1; 

3) termin rozpoczęcia świadczenia usługi, o 
której mowa w pkt 1; 

 4) okres świadczenia usługi, o której mowa 
w pkt 1.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  
„1a. W decyzji, o której mowa w art. 82 ust. 4, 
Prezes UKE określa zaoferowany przez 
przedsiębiorcę wyznaczonego, prognozowany 
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Art. 91 
ust. 2 
 
 

koszt netto świadczenia usługi, której świadczenie 
było przedmiotem konkursu.”; 
 
w art. 91 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Prezes UKE kierując się uwarunkowaniami 
krajowymi może, w decyzjach, o których mowa w 
art. 82 ust. 4 i art. 83, nałożyć na przedsiębiorcę 
wyznaczonego obowiązek: 

1) stosowania ujednoliconych taryf 
świadczenia usługi, do której został 
wyznaczony, na obszarze jej świadczenia 
usługi;  
2) stosowania określonych przez Prezesa UKE 
maksymalnych cen połączeń w przypadku 
usługi, o której mowa w art. 81 ust. 3 pkt 4 i 6 
lub 
3) zapewnienia specjalnego pakietu 
cenowego. 

Rozdzi
ał III 

tytuł rozdziału III otrzymuje brzmienie: 
"KONTROLA REGULACYJNA 
PRZEDSIĘBIORSTW O ZNACZĄCEJ POZYCJI 
RYNKOWEJ NA OKREŚLONYCH RYNKACH 
DETALICZNYCH" 

N    

art. 16 skreśla się art. 16  (przepis dotyczący przeglądu 
zobowiązań) 

N    

art. 17 
ust. 1 

"1. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe 
organy regulacyjne nakładały stosowne obowiązki 
regulacyjne na przedsiębiorstwa uznane za 
posiadające znaczącą pozycję rynkową na danym 
rynku detalicznym, zgodnie z art. 14 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej), w przypadku 
gdy: 
a) w wyniku analizy rynkowej przeprowadzonej 
zgodnie z art. 16 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej) krajowy organ regulacyjny 
ustali, że dany rynek detaliczny określony zgodnie 
z art. 15 tej dyrektywy nie jest skutecznie 
konkurencyjny; oraz 
b) krajowy organ regulacyjny uzna, że obowiązki 

N Obow. 
art. 46 
PT 

Art. 46. 1. Jeżeli w wyniku analizy 
przeprowadzonej zgodnie z art. 21 Prezes UKE 
stwierdzi, że: 
  1)   dany rynek detaliczny nie jest skutecznie 
konkurencyjny, 
  2)   obowiązki, o których mowa w art. 34-40, art. 
42, art. 44 i art. 45 nie doprowadziłyby do 
osiągnięcia celów, o których mowa w art. 189 ust. 
2, 
  3)   realizacja uprawnienia abonenta, o którym 
mowa w art. 72 ust. 1, nie doprowadziłaby do 
osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 
4, i nie spełnia celów, o których mowa w art. 189 
ust. 2 
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nałożone na mocy art. 9–13 dyrektywy 
2002/19/WE (dyrektywy o dostępie) nie 
doprowadziłyby do osiągnięcia celów określonych 
w art. 8 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej)."  

- nakłada co najmniej jeden z obowiązków, o 
których mowa w ust. 2, na przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji 
rynkowej na danym rynku detalicznym. 
2. Prezes UKE w celu ochrony użytkownika 
końcowego może, w drodze decyzji, nałożyć na 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o znaczącej 
pozycji rynkowej na rynku usług detalicznych 
następujące obowiązki: 
  1)   nieustalania zawyżonych cen usług; 
  2)   nieutrudniania wejścia na rynek innym 
przedsiębiorcom; 
  3)   nieograniczania konkurencji poprzez 
ustalanie cen usług zaniżonych w stosunku do 
kosztów ich świadczenia; 
  4)   niestosowania nieuzasadnionych preferencji 
dla określonych użytkowników końcowych, z 
wyłączeniem przewidzianych w ustawie; 
  5)   niezobowiązywania użytkownika końcowego 
do korzystania z usług, które są dla niego zbędne. 
3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, Prezes UKE 
może w szczególności: 
  1)   określić maksymalne ceny usług albo 
  2)   określić wymagany przedział cen usług 
ustalony na podstawie cen stosowanych na 
porównywalnych rynkach państw członkowskich, 
albo 
  3)   nałożyć obowiązek: 

prowadzenia rachunkowości regulacyjnej zgodnie z 
zatwierdzoną przez Prezesa UKE instrukcją lub 

prowadzenia kalkulacji kosztów usług zgodnie z 
zatwierdzonym przez Prezesa UKE opisem 
kalkulacji kosztów, lub 

określania cen usług na podstawie kosztów ich 
świadczenia, lub 
  4)   nałożyć obowiązek przedstawiania do 
zatwierdzenia cennika lub regulaminu świadczenia 
usług. 
4. Prezes UKE w decyzji nakładającej obowiązek, 
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o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. b, określi 
sposoby kalkulacji kosztów usług świadczonych 
na danym rynku detalicznym, jakie powinien 
stosować przedsiębiorca telekomunikacyjny, na 
podstawie przepisów rozporządzenia, o którym 
mowa w art. 51. 

art. 17 skreśla się ust. 3 (informowanie KE przez Krajowy 
Organ Regulacyjny) 

N    

art. 18 skreśla się art. 18 ograniczenia regulacyjne 
dotyczące minimalnego zestawu łączy 
dzierżawionych 

T Art. 47 
 
art. 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 22    
 
 
 
 
 
 
art. 50 
 

uchyla się art. 47; 
 
w art. 48 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, na którego 
nałożono obowiązek, o którym mowa w art. 46 
ust. 3 pkt 4, przedkłada Prezesowi UKE projekty 
cenników i regulaminów świadczenia usług wraz z 
uzasadnieniem, w terminie co najmniej 30 dni 
przed planowanym terminem wprowadzenia w 
życie cennika lub regulaminu świadczenia usług 
lub ich zmian. 
2. Prezes UKE, w drodze decyzji, w terminie 30 
dni od dnia przedłożenia projektu cennika, 
regulaminu świadczenia usług lub ich zmiany, 
może zgłosić sprzeciw, jeżeli projekt cennika lub 
regulaminu jest sprzeczny z decyzjami, o których 
mowa w art. 46 ust. 2, lub z przepisami niniejszej 
ustawy i zobowiązać przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego do przedstawienia 
poprawionego cennika lub regulaminu, w części 
objętej sprzeciwem.”; 
 
w art. 22: 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Przez obowiązek regulacyjny rozumie się 
obowiązek, o którym mowa w art. 34, art. 36-40, 
art. 42, art. 44, art. 44b, art. 45, art. 46 lub art. 72 
ust. 3.”; 
 
art. 50 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 50. 1. Rachunkowość regulacyjną prowadzi 
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art. 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 10 
projekt
u 
 
 
Art. 25 
ust. 1 
projekt
u  

przedsiębiorca telekomunikacyjny, na którego 
nałożono ten obowiązek na podstawie art. 38 lub 
art. 46. 
2. Kalkulację kosztów prowadzi przedsiębiorca 
telekomunikacyjny, na którego nałożono ten 
obowiązek na podstawie art. 39, art. 46 lub art. 
90.”; 
 
w art. 54 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1. Prezes UKE nakłada, w drodze decyzji, na 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego 
obowiązanego na podstawie art. 38 lub art. 46 do 
prowadzenia rachunkowości regulacyjnej, 
obowiązek publikowania w Biuletynie UKE oraz 
na stronie podmiotowej BIP UKE zatwierdzonej 
instrukcji tak, aby zapewniona była prezentacja 
sposobów wyodrębniania i przypisywania 
aktywów i pasywów, przychodów i kosztów. 
2. Prezes UKE nakłada, w drodze decyzji, na 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego 
obowiązanego na podstawie art. 39, art. 46 lub art. 
90 do prowadzenia kalkulacji kosztów, obowiązek 
publikowania w Biuletynie UKE oraz na stronie 
podmiotowej BIP UKE zatwierdzonego opisu 
kalkulacji kosztów tak, aby zapewniona była 
prezentacja głównych grup kosztów oraz 
sposobów ich przypisania na poszczególne rodzaje 
usług.”; 
 
Art. 10. Obowiązki nałożone na przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego na podstawie art. 47 ustawy, 
o której mowa w art. 1, wygasają po upływie 3 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 
 
Art. 25 ust. 1 projektu  
„1. Do postępowań administracyjnych wszczętych 
i niezakończonych w dniu wejścia w życie ustawy, 
stosuje się przepisy niniejszej ustawy.” 

art. 19 skreśla się art. 19 (wybór i wybór wstępny N  Przepis dyrektywy jest skreślony. Zgodnie z rec.  
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dostawcy) 20 dyrektywy 2009/136/WE, dalsze nakładanie 
bezpośrednio przez przepisy wspólnotowe 
wymogu selekcji i preselekcji dostawcy mogłoby 
utrudniać postęp technologiczny. Takie środki 
zaradcze powinny być raczej nakładane przez 
krajowe organy regulacyjne w wyniku analizy 
rynku przeprowadzanej zgodnie z procedurami 
określonymi w dyrektywie 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa) oraz poprzez obowiązki, o 
których mowa w art. 12 dyrektywy 2002/19/WE 
(dyrektywa o dostępie). 

art. 20 
ust. 1 

art. 20 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 20 
Umowy 
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby w 
przypadku wykupienia abonamentu na usługi 
zapewniające przyłączenie do publicznej sieci 
łączności lub publicznie dostępnych usług 
łączności elektronicznej konsumenci oraz inni 
użytkownicy końcowi, którzy się o to zwrócą, mieli 
prawo do zawarcia umowy z przedsiębiorstwem 
lub przedsiębiorstwami zapewniającymi takie 
przyłączenie lub świadczącymi takie usługi. 
Umowa powinna w jasnej, zrozumiałej i łatwo 
dostępnej formie określać co najmniej: 
a) nazwę i adres przedsiębiorstwa; 
b) świadczone usługi, w tym w szczególności: 
- informacje o tym, czy zapewniany jest dostęp do 
służb ratunkowych i informacje o miejscu 
przebywania osoby wykonującej połączenie oraz o 
wszelkich ograniczeniach w dostępie do służb 
ratunkowych zgodnie z art. 26, 
- informacje o wszelkich innych warunkach 
ograniczających dostęp do usług i aplikacji lub 
korzystania z nich, w przypadku gdy warunki takie 
dopuszcza prawo krajowe zgodnie z prawem 
wspólnotowym, 
- minimalne oferowane poziomy jakości usług, a 
mianowicie czas wstępnego przyłączenia, a w 

T Art. 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w art. 56: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„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 za 
pomocą formularza udostępnionego na stronie 
internetowej dostawcy usług 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.”,  
 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„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: 
 1)   strony umowy, w tym nazwę (firmę), adres i 
siedzibę dostawcy usług; 
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odpowiednich przypadkach także inne parametry 
jakości usług określone przez krajowe organy 
regulacyjne, 
- informacje dotyczące wszelkich procedur 
wprowadzonych przez przedsiębiorstwo w celu 
pomiaru i organizacji ruchu, tak aby zapobiec 
osiągnięciu pojemności łącza lub jej przekroczeniu, 
oraz informacje o tym, jak procedury te mogą 
wpłynąć na jakość usług, 
- rodzaje oferowanych usług serwisowych oraz 
usług wsparcia technicznego świadczonych 
klientom, a także sposoby kontaktowania się z 
podmiotami, które je świadczą, 
- wszelkie ograniczenia, które dostawca nałożył w 
zakresie korzystania z udostępnionych urządzeń 
końcowych; 
c) w przypadku obowiązku wynikającego z art. 25 
– możliwości, jakie ma abonent w kwestii 
umieszczania bądź nieumieszczania swoich danych 
osobowych w spisie abonentów, oraz dane, których 
to dotyczy; 
d) szczegółowe informacje o cenach i taryfach, 
sposoby uzyskiwania aktualnych informacji na 
temat wszystkich stosowanych taryf i opłat 
eksploatacyjnych, sposoby płatności oraz różnice w 
kosztach wynikające z różnych sposobów 
płatności; 
e) okres obowiązywania umowy oraz warunki 
wznowienia i zakończenia świadczenia usług i 
rozwiązania umowy, w tym: 
- jakiekolwiek minimalne użytkowanie lub czas 
trwania, wymagane do skorzystania z warunków 
promocyjnych, 
- wszelkie opłaty związane z możliwością 
przeniesienia numerów i innych danych 
identyfikacyjnych, 
- wszelkie opłaty należne w momencie rozwiązania 
umowy, w tym zwrot kosztów urządzeń 
końcowych; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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; 
  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 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 
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 
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f) wszelkie klauzule o rekompensacie i zwrocie 
kosztów, które stosuje się w przypadku gdy nie 
został osiągnięty zakontraktowany poziom jakości; 
g) sposoby inicjowania procedur rozwiązywania 
sporów zgodnie z art. 34; 
h) rodzaj działań, które przedsiębiorstwo może 
podjąć w związku z przypadkami naruszenia 
bezpieczeństwa lub integralności lub z 
zagrożeniami i podatnością na takie zagrożenia. 
 
Państwa członkowskie mogą także wymagać, aby 
umowa zawierała wszelkie informacje, które mogą 
zostać dostarczone w tym celu przez właściwe 
organy publiczne, o wykorzystywaniu sieci i usług 
łączności elektronicznej do działań niezgodnych z 
prawem lub do rozpowszechniania szkodliwych 
treści oraz o sposobach ochrony bezpieczeństwa, 
prywatności i danych osobowych, o których mowa 
w art. 21 ust. 4 i które mają związek ze świadczoną 
usługą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; 

  17)  informację o polubownych sposobach 
rozwiązywania sporów; 
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 
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Art. 60 
 
 
 
 

rozwiązania umowy, w tym warunki zwrotu 
urządzeń końcowych ze wskazaniem, na czyj 
koszt zwrot ma nastąpić.”, 
 
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„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 publicznej stacjonarnej 
sieci telekomunikacyjnej także adres zakończenia 
sieci.”, 
 
d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 
„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 
przekraczać 24 miesięcy.  
 
e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 
„5. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 6-7, 8a-19, 
na podstawie wyraźnego postanowienia umowy, 
mogą być zawarte w regulaminie świadczenia 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych.”, 
 
w art. 60: 
g) dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu: 
„8) rodzaj działań, które dostawca usług może 
podjąć w związku z przypadkami naruszenia 
bezpieczeństwa lub integralności lub z 
zagrożeniami i podatnością na takie zagrożenia; 
9) rekomendowane sposoby zabezpieczenia 
telekomunikacyjnego urządzenia końcowego przez 
abonenta.”; 

art. 20 
ust. 2 

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby abonenci 
mieli prawo wycofać się bez ponoszenia kar z 

T Art. 
60a 

w art. 60a: 
a) w ust. 1: 
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zawartych umów, w przypadku gdy 
przedsiębiorstwo świadczące sieci lub usługi 
łączności elektronicznej powiadomi ich o zamiarze 
zmiany warunków umowy. O wszelkich takich 
zmianach powiadamia się abonentów z 
odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 
jeden miesiąc, jednocześnie informując ich o 
przysługującym im prawie do wycofania się z ich 
umów bez ponoszenia kar, jeżeli nie akceptują 
nowych warunków. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne mogły 
określić formę takich powiadomień.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 13 
projekt

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1) doręcza na piśmie abonentowi będącemu 

stroną umowy zawartej w formie pisemnej lub 
elektronicznej treść każdej proponowanej 
zmiany warunków umowy, w tym 
określonych w 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”, 

 
b) ust. 2–4 otrzymują brzmienie: 
„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, wynika bezpośrednio ze zmiany 
przepisów prawa, w tym również usunięcia 
niedozwolonych postanowień umownych, a także 
z decyzji Prezesa UKE wydanej na podstawie art. 
63 ust. 2a. 
 
Art. 13. 1. Jeżeli wprowadzenie zmiany 
warunków umowy, w tym określonych w 
regulaminie świadczenia publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych lub w cenniku usług 
telekomunikacyjnych, wynika wyłącznie z 
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u 
 

konieczności ich dostosowania do przepisów 
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, dostawca usług ogłasza 
na swojej stronie internetowej informacje o 
zakresie takiej zmiany oraz terminie jej 
wprowadzenia oraz informuje o tym fakcie 
abonentów pisemnie, telefonicznie lub za pomocą 
krótkich wiadomości tekstowych. Zmiana umowy 
dochodzi do skutku z chwilą rozpoczęcia 
świadczenia usług na zmienionych warunkach. W 
razie skorzystania przez abonenta z prawa 
wypowiedzenia umowy w przypadku braku 
akceptacji tych zmian, dostawcy publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych 
przysługuje zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 
ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, o czym 
abonent powinien zostać także poinformowany. 
2. Na żądanie abonenta, o którym mowa w ust. 1, 
dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, dostarcza mu wyłącznie 
drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta 
w tym celu adres poczty elektronicznej lub za 
pomocą podobnego środka porozumiewania się na 
odległość informacje o zakresie takiej zmiany oraz 
terminie jej wprowadzenia, o których mowa w ust. 
1. 

art. 21 
ust. 1 

 „Artykuł 21 
Przejrzystość i publikowanie informacji 
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe 
organy regulacyjne mogły nałożyć na 
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci 
łączności elektronicznej lub publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej obowiązek 
publikowania przejrzystych, porównywalnych, 
odpowiednich i aktualnych informacji na temat 
obowiązujących cen i taryf, wszelkich opłat 
związanych z rozwiązaniem umowy, a także na 
temat warunków dostępu do usług dostarczanych 
użytkownikom końcowym i konsumentom oraz 

T Art. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

art. 62 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 62. 1. Prezes UKE kierując się potrzebą 
zwiększenia dostępności informacji dotyczących 
zasad świadczenia usług telekomunikacyjnych dla 
użytkowników końcowych publikuje na stronie 
podmiotowej BIP UKE informacje dotyczące 
podstawowych praw i obowiązków abonentów 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 
w tym informacje dotyczące: 
1) usługi powszechnej: 
2) standardowych warunków umowy o 
świadczenie publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie 
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standardowych warunków korzystania z tych usług, 
zgodnie z załącznikiem II. Informacje takie są 
publikowane w jasny, zrozumiały i łatwo dostępny 
sposób. Krajowe organy regulacyjne mogą określić 
dodatkowe wymogi dotyczące formy, w jakiej 
należy publikować te informacje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przyłączenia do publicznej sieci 
telekomunikacyjnej; 
3) wskazania jakie sposoby wykorzystania usług 
telekomunikacyjnych są niezgodne z prawem lub 
stanowią rozpowszechnianie szkodliwych treści, w 
tym przypadki naruszenia praw autorskich i 
pokrewnych oraz wskazania konsekwencji 
prawnych tych czynów; 
4) sposobów ochrony bezpieczeństwa, 
prywatności i danych osobowych podczas 
korzystania z publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych; 
5)sposobów pozasądowego rozwiązywania sporów 
między konsumentami a przedsiębiorcami 
telekomunikacyjnymi. 
2. Prezes UKE może zażądać od przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych przekazania danych 
koniecznych do opracowania informacji, o których 
mowa w ust. 1, określając formę, w jakiej dane te 
mają być przekazywane. 
3. Prezes UKE może zobowiązać przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych do publikowania informacji,  
o których mowa w ust. 1.”;  

art. 21 
ust. 2 

2. Krajowe organy regulacyjne zachęcają do 
dostarczania porównywalnych informacji, które 
pozwolą użytkownikom końcowym i konsumentom 
dokonać niezależnej oceny kosztów związanych z 
różnymi schematami korzystania z usług, na 
przykład za pomocą przewodników interaktywnych 
lub podobnych technik. W przypadku gdy takie 
udogodnienia nie są dostępne w obrocie 
nieodpłatnie lub za rozsądną cenę, państwa 
członkowskie zapewniają, aby krajowe organy 
regulacyjne mogły udostępniać takie przewodniki 
lub techniki bezpośrednio lub za pośrednictwem 
stron trzecich. Osoby trzecie mają prawo do 
bezpłatnego korzystania z informacji 
publikowanych przez przedsiębiorstwa 

N Art. 62 Przepis dyrektywy jest wdrożony w 
obowiązującym art. 62, który jest 
uszczegóławiany w Projekcie nowelizacji w 
następujący sposób: 
 
„Art. 62. 1. Prezes UKE kierując się potrzebą 
zwiększenia dostępności informacji dotyczących 
zasad świadczenia usług telekomunikacyjnych dla 
użytkowników końcowych publikuje na stronie 
podmiotowej BIP UKE informacje dotyczące 
podstawowych praw i obowiązków abonentów 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 
w tym informacje dotyczące: 
1) usługi powszechnej: 
2) standardowych warunków umowy o 
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udostępniające sieci łączności elektronicznej lub 
publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej 
do celów sprzedaży lub udostępniania takich 
interaktywnych przewodników lub podobnych 
technik. 

świadczenie publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie 
przyłączenia do publicznej sieci 
telekomunikacyjnej; 
3) wskazania jakie sposoby wykorzystania usług 
telekomunikacyjnych są niezgodne z prawem lub 
stanowią rozpowszechnianie szkodliwych treści, w 
tym przypadki naruszenia praw autorskich i 
pokrewnych oraz wskazania konsekwencji 
prawnych tych czynów; 
4) sposobów ochrony bezpieczeństwa, 
prywatności i danych osobowych podczas 
korzystania z publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych; 
5)sposobów pozasądowego rozwiązywania sporów 
między konsumentami a przedsiębiorcami 
telekomunikacyjnymi. 
2. Prezes UKE może zażądać od przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych przekazania danych 
koniecznych do opracowania informacji, o których 
mowa w ust. 1, określając formę, w jakiej dane te 
mają być przekazywane. 
3. Prezes UKE może zobowiązać przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych do publikowania informacji,  
o których mowa w ust. 1.”;  

art. 21 
ust. 3 

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe 
organy regulacyjne mogły zobowiązać 
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci 
łączności elektronicznej lub publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej między innymi do: 

N/T  Informacje w poniższych rubrykach:  

art. 21 
ust. 3 
lit. a 

a) dostarczania abonentom informacji o 
obowiązujących taryfach w odniesieniu do 
wszelkich numerów lub usług podlegających 
szczególnym warunkom cenowym; w odniesieniu 
do poszczególnych kategorii usług krajowe organy 
regulacyjne mogą wymagać, aby informacje te były 
udostępniane bezpośrednio przed wykonaniem 
połączenia; 

N Obow. 
art. 64 
ust. 1-4 
i 6-7 PT

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 
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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. 
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 
  2)   umożliwić abonentowi dokonanie skutecznej 
i natychmiastowej rezygnacji z usługi w każdym 
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czasie, w sposób prosty i wolny od opłat. 
6. W przypadku usług telefonicznych 
świadczonych w stacjonarnych publicznych 
sieciach telefonicznych obowiązek, o którym 
mowa w ust. 5 pkt 1, uważa się za wykonany, 
jeżeli dostawca publicznie dostępnej usługi 
telekomunikacyjnej 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. 

art. 21 
ust. 3 
lit. b 

b) informowania abonentów w ramach usługi, na 
którą wykupili abonament o wszelkich zmianach 
dotyczących dostępu do służb ratunkowych lub 
informacji o miejscu przebywania osoby 
wykonującej połączenie; 

T art. 56 
ust. 3 
pkt 9 
lit. a-c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obligatoryjne elementy umowy 
„Art. 56. 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:”, 
9) dane dotyczące funkcjonalności świadczonej 
usługi obejmujące informacje: 

czy zapewniane są połączenia z numerami 
alarmowymi,  

czy gromadzone są dane o lokalizacji 
urządzenia końcowego, z którego wykonywane 
jest połączenie, 

o wszelkich ograniczeniach w kierowaniu 
połączeń do numerów alarmowych,” 
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Art. 60 
pkt 3c 
lit. a-c 

Obligatoryjne elementy regulaminu 
„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: 
3c) dane dotyczące funkcjonalności świadczonej 
usługi obejmujące informacje: 

a) czy zapewniane są połączenia z 
numerami alarmowymi,  

b) czy gromadzone są dane o lokalizacji 
urządzenia końcowego, z którego 
wykonywane jest połączenie, 

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

art. 21 
ust. 3 
lit. c 

c) informowania abonentów o wszelkich zmianach 
warunków ograniczających dostęp do usług i 
aplikacji lub korzystania z nich, w przypadku gdy 
warunki takie dopuszcza prawo krajowe zgodnie z 
prawem wspólnotowym; 

T art. 56 
ust. 3 
pkt 9 
lit. d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 60 
pkt 3c 
lit. d 

Obligatoryjne elementy umowy 
„Art. 56. 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:”, 
9) dane dotyczące funkcjonalności świadczonej 
usługi obejmujące informacje: 

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

 
Obligatoryjne elementy regulaminu 
„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:”, 
3c) dane dotyczące funkcjonalności świadczonej 
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usługi obejmujące informacje: 
d) o wszelkich ograniczeniach w dostępie 

lub korzystaniu z usług i aplikacji, 
art. 21 
ust. 3 
lit. d 

d) dostarczania informacji dotyczących wszelkich 
procedur wprowadzonych przez dostawcę w celu 
pomiaru i organizowania ruchu, tak aby zapobiec 
osiągnięciu pojemności łącza lub jej przekroczeniu, 
a także informacji o tym, jak procedury te mogłyby 
wpłynąć na jakość usług; 

T Art. 56 
ust. 3 
pkt 9 
lit. e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 60 
pkt 3c 
lit. e 

Obligatoryjne elementy umowy 
„Art. 56. 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:”, 
9) dane dotyczące funkcjonalności świadczonej 
usługi obejmujące informacje: 

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, 

 
Obligatoryjne elementy regulaminu 
 
Obligatoryjne elementy regulaminu 
„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:”, 
3c) dane dotyczące funkcjonalności świadczonej 
usługi obejmujące informacje: 

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

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, 

 

art. 21 
ust. 3 
lit. e 

e) informowania abonentów o przysługującym im 
prawie do określenia, czy chcą, aby ich dane 
osobowe znalazły się w spisie abonentów, oraz o 

N Obow. 
art. 169 
ust. 2 i 

 2. Abonenci, przed umieszczeniem ich danych w 
spisie, są informowani nieodpłatnie o celu spisu 
lub telefonicznej informacji o numerach, w 
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rodzajach danych, których to dotyczy, zgodnie z 
art. 12 dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o 
prywatności i łączności elektronicznej); oraz 

3 
Pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 56 
ust. 3 
pkt 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 60 
pkt 8 

których ich dane osobowe mogą się znajdować, a 
także o możliwości wykorzystywania spisu, za 
pomocą funkcji wyszukiwania dostępnych w jego 
elektronicznej formie. 
3. Zamieszczenie w spisie danych 
identyfikujących abonenta będącego osobą 
fizyczną może nastąpić wyłącznie po uprzednim 
wyrażeniu przez niego zgody na dokonanie tych 
czynności. 
 
Obligatoryjne elementy umowy 
„Art. 56. 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: 

 „17) zasady umieszczenia danych abonenta w 
spisie abonentów w przypadku umowy 
dotyczącej świadczenia usług głosowych; 
 

Obligatoryjne elementy regulaminu 
 
 „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: 
8) zasady umieszczenia danych abonenta w spisie 
abonentów w przypadku umowy dotyczącej 
świadczenia usług głosowych; 

art. 21 
ust. 3 
lit. f 

f) regularnego informowania abonentów 
niepełnosprawnych o szczegółach przeznaczonych 
dla nich produktów i usług. 
Krajowe organy regulacyjne mogą, jeżeli uznają to 
za stosowne, promować środki samo- i 
współregulacyjne przed nałożeniem jakiegokolwiek 
obowiązku. 

T art. 
79c,  
 
 
 

Art. 79c. Prezes UKE publikuje na stronie 
podmiotowej BIP UKE informacje o dostępnych 
na rynku urządzeniach końcowych 
przystosowanych do używania przez 
użytkowników końcowych będących osobami 
niepełnosprawnymi.”  
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art. 21 
ust. 4 

4. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby 
przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 3, w 
odpowiednich przypadkach nieodpłatnie 
rozpowszechniały informacje użyteczności 
publicznej wśród aktualnych i nowych abonentów 
za pomocą tych samych środków, jakie zwykle 
wykorzystują one w komunikacji z abonentami. W 
takim przypadku informacje te są dostarczane w 
znormalizowanej formie przez właściwe organy 
publiczne i dotyczą między innymi następujących 
zagadnień: 
a) najpowszechniejszych sposobów 
wykorzystywania usług łączności elektronicznej do 
działań niezgodnych z prawem lub do 
rozpowszechniania szkodliwych treści – zwłaszcza 
w przypadku gdy może to naruszać prawa i 
wolności innych osób – w tym przypadków 
naruszania praw autorskich i praw pokrewnych 
oraz konsekwencji prawnych tych czynów; oraz 
b) sposobów chronienia bezpieczeństwa 
osobistego, prywatności i danych osobowych 
podczas korzystania z usług łączności 
elektronicznej.” 

T Art. 62 art. 62 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 62. 1. Prezes UKE kierując się potrzebą 
zwiększenia dostępności informacji dotyczących 
zasad świadczenia usług telekomunikacyjnych dla 
użytkowników końcowych publikuje na stronie 
podmiotowej BIP UKE informacje dotyczące 
podstawowych praw i obowiązków abonentów 
publicznie dostępnych usług telefonicznych, w 
tym informacje dotyczące: 
1) usługi powszechnej: 
2) standardowych warunków umowy o 
świadczenie publicznie dostępnych usług 
telefonicznych, w tym o zapewnienie przyłączenia 
do publicznej sieci telekomunikacyjnej; 
3) wskazania jakie sposoby wykorzystania usług 
telekomunikacyjnych są niezgodne z prawem lub 
stanowią rozpowszechnianie szkodliwych treści, w 
tym przypadki naruszenia praw autorskich i 
pokrewnych oraz wskazania konsekwencji 
prawnych tych czynów; 
4) sposobów ochrony bezpieczeństwa, 
prywatności i danych osobowych podczas 
korzystania z publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych; 
5) sposobów pozasądowego rozwiązywania 
sporów między konsumentami a przedsiębiorcami 
telekomunikacyjnymi. 
2. Prezes UKE może zażądać od przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych przekazania danych 
koniecznych do opracowania informacji, o których 
mowa w ust. 1, określając formę, w jakiej dane te 
mają być przekazywane. 
3. Prezes UKE może zobowiązać przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych do publikowania informacji,  
o których mowa w ust. 1.”; 

 

art. 22 
ust. 1 

 „Artykuł 22 
Jakość usług 
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe 
organy regulacyjne, po uwzględnieniu stanowisk 

N Obow. 
Art. 63. 
1 i 2 Pt 
 

Art. 63. 1. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych publikuje aktualne 
informacje o jakości tych usług. 
2. Prezes UKE może zażądać przekazania 
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zainteresowanych stron, mogły wymagać od 
przedsiębiorstw świadczących publicznie dostępne 
sieci lub usługi łączności elektronicznej 
publikowania porównywalnych, odpowiednich i 
aktualnych informacji dla użytkowników 
końcowych na temat jakości swoich usług oraz na 
temat środków podjętych w celu zapewnienia 
równorzędnego dostępu do tych informacji 
niepełnosprawnym użytkownikom końcowym. Na 
wniosek, informacje te dostarczane są krajowemu 
organowi regulacyjnemu przed ich 
opublikowaniem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 79c
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informacji, o których mowa w ust. 1. 
3. Minister właściwy do spraw łączności może 
określić, w drodze rozporządzenia, wymagania 
dotyczące jakości poszczególnych usług oraz treść, 
formę, terminy i sposób publikowania informacji, 
o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą 
zapewnienia użytkownikom końcowym dostępu 
do wyczerpujących i przejrzystych informacji. 
 
Art. 79c. 1. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych zapewnia, w miarę możliwości 
technicznych, użytkownikom końcowym 
będącym osobami niepełnosprawnymi dostęp do 
świadczonych przez siebie usług telefonicznych 
równoważny dostępowi do usług telefonicznych, 
z jakiego korzysta większość użytkowników 
końcowych. 

2. Prezes UKE publikuje na stronie podmiotowej 
BIP UKE informacje o dostępnych na rynku 
urządzeniach końcowych przystosowanych do 
używania przez użytkowników końcowych 
będących osobami niepełnosprawnymi.  

3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w 
drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania 
dotyczące świadczenia udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych przez dostawców publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych, biorąc 
pod uwagę potrzebę zapewnienia użytkownikom 
końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi 
dostępu do usług telefonicznych równoważnego 
dostępowi z jakiego korzysta większość 
użytkowników końcowych.”; 

art. 22 
ust. 2 

2. Aby zapewnić użytkownikom końcowym, w tym 
niepełnosprawnym użytkownikom końcowym, 
dostęp do wyczerpujących, porównywalnych, 
wiarygodnych i przyjaznych dla użytkownika 
informacji, krajowe organy regulacyjne mogą 
określić między innymi wymierne wskaźniki 
jakości usług oraz treść, formę i sposób podawania 

T Art. 63 
ust. 2a i 
3 

w art. 63: 
a) po ust. 2  dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. W celu zapobiegania pogorszeniu się jakości 
usług telekomunikacyjnych oraz utrudnień lub 
spowolnień ruchu w sieciach 
telekomunikacyjnych, Prezes UKE, po uprzednim 
skonsultowaniu z Komisją Europejską, może 
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informacji przeznaczonych do opublikowania, w 
tym ewentualne mechanizmy certyfikacji jakości. 
W stosownych przypadkach można stosować 
wskaźniki, definicje i metody pomiaru określone w 
załączniku III. 

określić w drodze decyzji minimalne wymogi w 
zakresie jakości tych usług, mając na uwadze 
zapewnienie rozwoju konkurencji i 
zagwarantowanie neutralności sieci. Prezes UKE 
przed ustanowieniem tych wymogów udostępnia 
Komisji Europejskiej oraz BEREC informacje 
zawierające podsumowanie podstawy do działania, 
przewidywane wymogi i proponowany przebieg 
działań. Podejmując decyzję Prezes UKE 
uwzględnia w jak największym stopniu uwagi i 
zalecenia Komisji Europejskiej.” 
 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Minister właściwy do spraw łączności może 
określić, w drodze rozporządzenia, wskaźniki 
dotyczące jakości poszczególnych usług oraz treść, 
formę, terminy i sposób publikowania informacji, 
o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą 
zapewnienia użytkownikom końcowym dostępu 
do wyczerpujących i przejrzystych informacji.”; 

art. 22 
ust. 3 

3. Aby zapobiec pogorszeniu się jakości usług oraz 
utrudnień lub spowolnień ruchu w sieciach, 
państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe 
organy regulacyjne mogły nałożyć na 
przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa 
udostępniające publiczne sieci łączności minimalne 
wymogi w zakresie jakości usług. 
Krajowe organy regulacyjne przekazują Komisji – 
w odpowiednim czasie przed ustanowieniem takich 
wymogów – podsumowanie podstawy do działania, 
przewidywane wymogi i proponowany przebieg 
działań. Informacje te udostępniane są również 
Organowi Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (zwanemu dalej "BEREC"). Po 
zbadaniu takich informacji Komisja może zgłaszać 
do nich uwagi lub wydawać zalecenia, w 
szczególności w celu zapewnienia, aby 
przewidywane wymagania nie wpływały 
niekorzystnie na funkcjonowanie rynku 

T Art. 63 
ust. 2a i 
3 
 
 

w art. 63: 
a) po ust. 2  dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. W celu zapobiegania pogorszeniu się jakości 
usług telekomunikacyjnych oraz utrudnień lub 
spowolnień ruchu w sieciach 
telekomunikacyjnych, Prezes UKE, po uprzednim 
skonsultowaniu z Komisją Europejską, może 
określić w drodze decyzji minimalne wymogi w 
zakresie jakości tych usług, mając na uwadze 
zapewnienie rozwoju konkurencji i 
zagwarantowanie neutralności sieci. Prezes UKE 
przed ustanowieniem tych wymogów udostępnia 
Komisji Europejskiej oraz BEREC informacje 
zawierające podsumowanie podstawy do działania, 
przewidywane wymogi i proponowany przebieg 
działań. Podejmując decyzję Prezes UKE 
uwzględnia w jak największym stopniu uwagi i 
zalecenia Komisji Europejskiej.”, 
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wewnętrznego. Przy podejmowaniu decyzji 
dotyczącej wymogów krajowe organy regulacyjne 
uwzględniają w jak największym stopniu uwagi lub 
zalecenia Komisji.” 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Minister właściwy do spraw łączności może 
określić, w drodze rozporządzenia, wskaźniki 
dotyczące jakości poszczególnych usług oraz treść, 
formę, terminy i sposób publikowania informacji, 
o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą 
zapewnienia użytkownikom końcowym dostępu 
do wyczerpujących i przejrzystych informacji.” 

art. 23  „Artykuł 23 
Dostępność usług 
Państwa członkowskie przyjmują wszelkie 
niezbędne środki, aby zapewnić jak największą 
dostępność publicznie dostępnych usług 
telefonicznych dostarczanych za pośrednictwem 
publicznych sieci łączności w przypadku awarii 
sieci w wyniku katastrofy lub w przypadku 
działania siły wyższej. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa świadczące 
publicznie dostępne usługi telefoniczne 
podejmowały wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia nieprzerwanego dostępu do służb 
ratunkowych."; 

N Art. 
101 ust. 
1 (w 
projekc
ie 
zmienia
ne jest 
zdanie 
wprow)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obow 
art. 
176a-
179 PT 

Art. 101. 1. Przedsiębiorca wyznaczony może 
przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć 
świadczenie usługi, do której świadczenia został 
wyznaczony lub zmienić warunki świadczenia tej 
usługi, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności 
uniemożliwiające spełnienie wymagań 
dotyczących: 
  1)   zachowania ciągłości świadczenia usług 
telekomunikacyjnych w przypadku awarii sieci 
telekomunikacyjnej lub w sytuacjach szczególnego 
zagrożenia, 
  2)   zachowania ochrony integralności sieci, 
  3)   interoperacyjności usług, 
  4)   zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej 
lub ochrony danych w sieci, spełniania wymagań 
dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej
- informując Prezesa UKE o przyczynach, czasie 
trwania lub przewidywanym terminie, w którym 
świadczenie usługi powszechnej będzie 
przerwane, ograniczone lub zostaną zmienione 
warunki świadczenia tej usługi. 
 
Art. 176a. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, 
w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług 
telekomunikacyjnych lub dostarczania sieci 
telekomunikacyjnej, jest obowiązany uwzględniać 
możliwość wystąpienia: 
  1)   sytuacji kryzysowych, 
  2)   stanów nadzwyczajnych, 
  3)   bezpośrednich zagrożeń dla infrastruktury 
przedsiębiorcy 
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- zwanych dalej "sytuacjami szczególnych 
zagrożeń". 
2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, z 
zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2, jest obowiązany 
posiadać aktualne i uzgodnione plany działań w 
sytuacjach szczególnych zagrożeń, zwane dalej 
"planami", dotyczące w szczególności: 
  1)   współpracy z innymi przedsiębiorcami 
telekomunikacyjnymi; 
  2)   współpracy z zagranicznymi operatorami 
telekomunikacyjnymi, a w szczególności państw 
sąsiadujących; 
  3)   współpracy z podmiotami i służbami 
wykonującymi zadania w zakresie ratownictwa, 
niesienia pomocy ludności, a także zadania na 
rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z 
podmiotami właściwymi w sprawach zarządzania 
kryzysowego, wskazanymi w ramach uzgodnień 
planów, o których mowa w ust. 3, przez organy 
uzgadniające plany; 
  4)   zabezpieczenia infrastruktury 
telekomunikacyjnej w sytuacjach szczególnych 
zagrożeń oraz przed nieuprawnionym dostępem; 
  5)   utrzymania ciągłości, a w przypadku jej 
utraty, odtwarzania: 
świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
dostarczania sieci telekomunikacyjnej 
- z uwzględnieniem pierwszeństwa dla podmiotów 
i służb, o których mowa w pkt 3; 
  6)   technicznych i organizacyjnych przygotowań, 
w przypadku wprowadzenia ograniczeń w 
działalności telekomunikacyjnej przewidzianych 
ustawą; 
  7)   sposobu udostępniania urządzeń 
telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 177 
ust. 3, przez przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych; 
  8)   ewidencji i gromadzenia rezerw 
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przedsiębiorcy lub współpracy z dostawcami 
sprzętu oraz usług serwisowych i naprawczych. 
3. Z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1 lit. c, 
przedsiębiorca telekomunikacyjny sporządzający 
plany dokonuje uzgodnienia ich zawartości z 
organami, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b. 
4. Po stwierdzeniu wystąpienia sytuacji 
szczególnych zagrożeń lub po uzyskaniu 
informacji o ich wystąpieniu od podmiotów lub 
służb, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 
przedsiębiorca telekomunikacyjny podejmuje 
niezwłocznie działania określone w planach. 
5. Rada Ministrów, mając na uwadze zakres i 
rodzaj wykonywanej działalności 
telekomunikacyjnej, wielkość przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego i jego znaczenie dla 
gospodarki, obronności, bezpieczeństwa państwa 
oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a 
także wymagania, o których mowa w ust. 2, w 
drodze rozporządzenia: 
  1)   określi: 

rodzaje planów, ich zawartość oraz tryb 
sporządzania i aktualizacji, 

organy uzgadniające plany oraz zakres tych 
uzgodnień, 

rodzaje przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
obowiązanych do uzgadniania zawartości planów; 
  2)   może określić rodzaje działalności 
telekomunikacyjnej lub rodzaje przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych niepodlegających 
obowiązkowi sporządzania planu. 
 
Art. 177. 3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny w 
sytuacjach szczególnych zagrożeń jest obowiązany 
do nieodpłatnego udostępniania urządzeń 
telekomunikacyjnych niezbędnych do 
przeprowadzenia akcji ratowniczej innemu 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, podmiotowi 
i służbie, o których mowa w art. 176a ust. 2 pkt 3, 
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z zachowaniem zasady minimalizowania 
negatywnych skutków takiego udostępnienia tych 
urządzeń dla ciągłości wykonywania działalności 
telekomunikacyjnej przez przedsiębiorcę. 
4. Podmioty, w tym niebędące przedsiębiorcami 
telekomunikacyjnymi, używające radiowych 
urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych 
stosowanych w służbach radiokomunikacyjnych, 
w sytuacjach szczególnych zagrożeń są 
obowiązane do nieodpłatnego udostępniania 
urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do 
przeprowadzenia akcji ratowniczej podmiotom 
koordynującym działania ratownicze, podmiotom 
właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, 
służbom ustawowo powołanym do niesienia 
pomocy, a także innym podmiotom realizującym 
zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa 
państwa oraz bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio 
podczas przeprowadzania akcji ratowniczej o 
zasięgu międzynarodowym, co najmniej w 
zakresie ustalonym umowami międzynarodowymi, 
których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 
6. Rada Ministrów określi, w drodze 
rozporządzenia, tryb nieodpłatnego udostępniania 
radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-
odbiorczych stosowanych w służbach 
radiokomunikacyjnych przez podmioty niebędące 
przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, mając na 
uwadze konieczność zachowania zasady 
minimalizowania negatywnych skutków 
udostępniania tych urządzeń. 
 
Art. 178. 1. W sytuacji wystąpienia szczególnego 
zagrożenia Prezes UKE może, w drodze decyzji, 
nałożyć na przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
obowiązki dotyczące: 
  1)   utrzymania ciągłości lub odtwarzania: 
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dostarczania sieci telekomunikacyjnej, 
świadczenia usług telekomunikacyjnych 
względnieniem pierwszeństwa dla podmiotów i 
służb, o których mowa w ust. 2 pkt 1; 
  2)   ograniczenia niektórych, publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych, 
  3)   ograniczenia zakresu lub obszaru eksploatacji 
sieci telekomunikacyjnych i urządzeń 
telekomunikacyjnych, używania urządzeń 
radiowych, z wyłączeniem urządzeń używanych 
przez podmioty, o których mowa w art. 4, 
  4)   nakazu nieodpłatnego świadczenia, w 
określonym zakresie, publicznie dostępnych usług 
telefonicznych z aparatów publicznych 
- kierując się rozmiarem zagrożenia i potrzebą 
ograniczenia jego skutków, z zachowaniem zasady 
minimalizowania negatywnych skutków 
nałożonych obowiązków dla ciągłości świadczenia 
usług i dla działalności gospodarczej 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Decyzji 
nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 
2. Decyzja Prezesa UKE, o której mowa w ust. 1: 
  1)   wydawana jest z urzędu lub na wniosek 
podmiotów koordynujących działania ratownicze, 
podmiotów właściwych w sprawach zarządzania 
kryzysowego, służb ustawowo powołanych do 
niesienia pomocy, a także innych podmiotów 
realizujących zadania na rzecz obronności, 
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i 
porządku publicznego; 
  2)   może być ogłoszona ustnie przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnemu, bez uzasadnienia, w całości 
lub części, jeżeli wymagają tego względy 
obronności, bezpieczeństwa państwa oraz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Art. 
23a 

"Artykuł 23a 
Zapewnienie równoważnego dostępu i wyboru 
niepełnosprawnym użytkownikom końcowym 
1. Państwa członkowskie umożliwiają właściwym 

T  
 
 
 

Prezes UKE w ramach swoich kompetencji 
będzie podejmował działania majace na celu 
zachęcanie przedsiębiorców do  udostępniania 
użytkownikom będącym osobami 
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organom krajowym określenie w stosownych 
przypadkach warunków, które mają spełniać 
przedsiębiorstwa świadczące publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej, aby zapewnić 
niepełnosprawnym użytkownikom końcowym: 
a) dostęp do usług łączności elektronicznej 
równoważny dostępowi, jaki ma większość 
użytkowników końcowych; oraz 
b) korzystanie z wyboru spośród przedsiębiorstw i 
usług dostępnych dla większości użytkowników 
końcowych. 
2. Aby móc przyjąć i wprowadzić w życie 
szczególne ustalenia dotyczące użytkowników 
niepełnosprawnych, państwa członkowskie 
zachęcają do udostępniania urządzeń końcowych 
oferujących niezbędne usługi i funkcje." 

 
 
 
art. 
79c,  
 
 
 
 
 
 
 
 

niepełnosprawnymi urządzeń końcowych 
oferujących niezbędne usługi i funkcje. 
 
Art. 79c. 1. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych zapewnia, w miarę możliwości 
technicznych, użytkownikom końcowym 
będącym osobami niepełnosprawnymi dostęp do 
świadczonych przez siebie usług telefonicznych 
równoważny dostępowi do usług telefonicznych, 
z jakiego korzysta większość użytkowników 
końcowych. 

2. Prezes UKE publikuje na stronie podmiotowej 
BIP UKE informacje o dostępnych na rynku 
urządzeniach końcowych przystosowanych do 
używania przez użytkowników końcowych 
będących osobami niepełnosprawnymi.  

3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w 
drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania 
dotyczące świadczenia udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych przez dostawców publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych, biorąc 
pod uwagę potrzebę zapewnienia użytkownikom 
końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi 
dostępu do usług telefonicznych równoważnego 
dostępowi z jakiego korzysta większość 
użytkowników końcowych.”; 

art. 25 w art. 25 tytuł otrzymuje brzmienie: 
"Usługi biura numerów i spisu abonentów" 

N    

art. 25 
ust. 1 

art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
abonenci publicznie dostępnych usług 
telefonicznych mieli prawo do figurowania w 
publicznie dostępnym spisie abonentów, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1 lit. a), oraz aby informacje o 
nich zostały udostępnione dostawcom usług biura 
numerów lub spisu abonentów zgodnie z ust. 2." 

T Art. 78 
ust. 2 
 

w art. 78: 
2. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych jest obowiązany, dla zapewnienia 
funkcjonalności systemu, o którym mowa w ust. 4, 
nieodpłatnie przekazywać Prezesowi UKE: 
3) w przypadku abonenta będącego 

konsumentem – dane, o których mowa w art. 
161 ust. 2 pkt 4-6 i art. 169 ust. 1; 

4) w przypadku abonenta niebędącego 
konsumentem – numer abonenta oraz siedzibę 
lub miejsce wykonywania działalności 
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gospodarczej, firmę lub nazwę i formę 
organizacyjną tego abonenta, a w przypadku 
stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej – także nazwę 
miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje 
się zakończenie sieci, udostępnione 
abonentowi 

- o ile abonent udostępnił te dane. 
art. 25 
ust. 3 

art. 25 ust. 3 (…) otrzymuje brzmienie: 
"3. Państwa członkowskie zapewniają wszystkim 
użytkownikom końcowym publicznie dostępnej 
usługi telefonicznej możliwość dostępu do usług 
biura numerów. Krajowe organy regulacyjne mogą 
nakładać obowiązki i warunki na przedsiębiorstwa 
kontrolujące dostęp użytkowników końcowych do 
usług biura numerów, zgodnie z przepisami art. 5 
dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie). 
Takie obowiązki i warunki są obiektywne, 
sprawiedliwe, niedyskryminacyjne i przejrzyste.” 

N Obow. 
Art. 81 
i 103 
PT 
oraz 
projekt
owane 
zmiany 
w art. 
81 ust. 
1 i 3 
pkt 4 i 
5 oraz 
art.103 
ust. 1 

Przepis art. 25 ust. 3 jest już implementowany w 
art. 81 i 103 Pt, natomiast projekt przewiduje 
zmianę ww. przepisów w związku ze zmianami w 
modelu świadczenia usługi powszechnej poprzez 
nadanie mu brzmienia: 
 
w art. 81: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Usługę powszechną stanowi zestaw usług 
telekomunikacyjnych, wraz z udogodnieniami dla 
osób niepełnosprawnych, świadczonych zgodnie z 
zasadą neutralności technologicznej, z 
zachowaniem dobrej jakości i po przystępnej 
cenie, które powinny być dostępne na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.”,  
 
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Do zestawu usług telekomunikacyjnych, o 
którym mowa w ust. 1, zalicza się następujące 
usługi: 
4) ogólnokrajową informację o numerach 
telefonicznych, dostępną również dla 
użytkowników aparatów publicznych lub innych 
punktów dostępowych telefonii głosowej; 
5) udostępnianie ogólnokrajowego spisu 
abonentów;” 
 
w art. 103 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 
„1. Przedsiębiorca wyznaczony do udostępniania 
ogólnokrajowego spisu abonentów lub 
świadczenia ogólnokrajowej informacji o 
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numerach telefonicznych jest obowiązany do 
świadczenia tych usług wszystkim użytkownikom 
końcowym.”,  

art. 25 
ust. 4 

art. 25 ust. (…) 4 (…) otrzymuje brzmienie: 
„4. Państwa członkowskie nie utrzymują żadnych 
ograniczeń regulacyjnych, które uniemożliwiałyby 
użytkownikom końcowym w jednym państwie 
członkowskim bezpośredni dostęp do biura 
numerów w innym państwie członkowskim w 
drodze wywołania głosowego lub wiadomości SMS 
oraz podejmują środki zapewniające taki dostęp 
zgodnie z art. 28.” 

N  W obecnie obowiązujących przepisach ustawy 
Prawo telekomunikacyjne, nie ma takich 
ograniczeń regulacyjnych, jakich utrzymania w 
krajowym porządku prawnym zakazuje 
przedmiotowy przepis 

 

art. 25 
ust. 5 

art. 25 ust. (…) 5 otrzymuje brzmienie: 
„ 5. ust. 1–4 stosuje się z zastrzeżeniem wymogów 
zawartych w przepisach wspólnotowych 
dotyczących ochrony danych osobowych i 
prywatności oraz, w szczególności, art. 12 
dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności 
i łączności elektronicznej)." 

N  W obecnie obowiązujących przepisach ustawy 
Prawo telekomunikacyjne, nie ma takich 
ograniczeń regulacyjnych, jakich utrzymania w 
krajowym porządku prawnym zakazuje 
przedmiotowy przepis 

 

art. 26 
ust. 1 

"Artykuł 26 
Służby ratunkowe i jednolity europejski numer 
alarmowy 
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby wszyscy 
użytkownicy końcowi usług, o których mowa w 
ust. 2, w tym także użytkownicy publicznych 
automatów telefonicznych, mogli kontaktować się 
ze służbami ratunkowymi bezpłatnie i bez 
konieczności użycia jakiegokolwiek środka 
płatniczego, za pośrednictwem jednolitego 
europejskiego numeru alarmowego "112" oraz za 
pośrednictwem jakiegokolwiek krajowego numeru 
alarmowego określonego przez państwa 
członkowskie. 

N Obecni
e 
obowią
zujący 
art. 77 

Przepis art. 26 ust. 1 jest już implementowany w 
art. 77 Pt, natomiast projekt przewiduje 
doprecyzowanie tego artykułu poprzez nadanie mu 
brzmienia: 
 „Art. 77. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych obowiązany jest zapewnić: 

1) swoim użytkownikom końcowym, w tym 
korzystającym z aparatów publicznych, 
bezpłatne połączenia z numerami 
alarmowymi; 

2) kierowanie połączeń, w tym krótkich 
wiadomości tekstowych (sms), do 
numerów alarmowych „112”, 997, 998, 
999 do właściwego terytorialnie 
wojewódzkiego centrum powiadamiania 
ratunkowego albo centrum 
powiadamiania ratunkowego oraz 
połączeń do innych numerów 
alarmowych do właściwych terytorialnie 
jednostek służb ustawowo powołanych 
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do niesienia pomocy.”; 
art. 26 
ust. 2 

2. W porozumieniu z krajowymi organami 
regulacyjnymi, służbami ratunkowymi i 
dostawcami państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa świadczące użytkownikom 
końcowym usługi łączności elektronicznej 
polegające na inicjowaniu krajowych wywołań 
numeru lub numerów istniejących w krajowym 
planie numeracji telefonicznej zapewniały dostęp 
do służb ratunkowych. 

T Art. 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 22 
projekt
u  

Art. 77. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych obowiązany jest zapewnić: 
1)swoim użytkownikom końcowym, w tym 
korzystającym z aparatów publicznych, bezpłatne 
połączenia z numerami alarmowymi; 
2) kierowanie połączeń, w tym krótkich 
wiadomości tekstowych (sms), do numerów 
alarmowych „112”, 997, 998, 999 do właściwego 
terytorialnie wojewódzkiego centrum 
powiadamiania ratunkowego albo centrum 
powiadamiania ratunkowego oraz połączeń do 
innych numerów alarmowych do właściwych 
terytorialnie jednostek służb ustawowo 
powołanych do niesienia pomocy.”; 
 
Art. 22. 1. Realizację obowiązku, o którym mowa 
w art. 77 ustawy, o której mowa w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie 
realizacji połączeń: 
1) w postaci krótkich wiadomości tekstowych 

(sms), dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych jest obowiązany rozpocząć w 
terminie miesiąca od momentu ogłoszenia 
informacji o gotowości centrów 
powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich 
centrów powiadamiania ratunkowego do 
odbioru krótkich wiadomości tekstowych 
(sms) na stronie podmiotowej BIP ministra 
właściwego ds. administracji publicznej, 

2) do numerów alarmowych 112, 999, 998, 997 
do właściwego terytorialnie centrum 
powiadamiania ratunkowego albo 
wojewódzkiego centrum powiadamiania 
ratunkowego, dostawca publicznie dostępnych 
usług telefonicznych jest obowiązany 
rozpocząć w terminie dwóch tygodni od 
momentu ogłoszenia informacji o 
uruchomieniu centrum powiadamiania 
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ratunkowego lub o rozszerzeniu terytorialnego 
obszaru obsługi centrum powiadamiania 
ratunkowego i wojewódzkiego centrum 
powiadamiania ratunkowego na stronie 
podmiotowej BIP ministra właściwego ds. 
administracji publicznej. 

2. Do czasu zapewnienia kierowania połączeń, w 
tym w postaci krótkich wiadomości tekstowych 
(sms), do numerów alarmowych 997, 998 i 999 do 
właściwego terytorialnie centrum powiadamiania 
ratunkowego oraz wojewódzkiego centrum 
powiadamiania ratunkowego, połączenia do tych 
numerów będą kierowane do właściwych 
terytorialnie jednostek służb ustawowo 
powołanych do niesienia pomocy. 

art. 26 
ust. 3 

3. Państwa członkowskie zapewniają właściwe 
odbieranie i obsługę wywołań jednolitego 
europejskiego numeru alarmowego "112" w sposób 
najlepiej odpowiadający krajowej organizacji 
systemów alarmowych. Takie wywołania należy 
przyjmować i obsługiwać co najmniej z taką samą 
sprawnością i skutecznością, jak wywołania 
krajowych numerów alarmowych, w przypadkach 
gdy są one w dalszym ciągu wykorzystywane. 

N Obowią
zujące 
art. 77 i 
78 

Art. 26 ust. 3 nie wymaga implementacji; przepisy 
ustawy Prawo telekomunikacyjne w jednakowy 
sposób określają wymogi w odniesieniu do 
numeru alarmowego „112” jak i numerów 997, 
998 oraz 999 

 

art. 26 
ust. 4 

„4. Państwa członkowskie zapewniają, aby dostęp 
niepełnosprawnych użytkowników końcowych do 
służb ratunkowych był równoważny dostępowi, 
który mają inni użytkownicy końcowi. Środki 
przyjęte w celu zapewnienia, aby niepełnosprawni 
użytkownicy końcowi mieli możliwość dostępu do 
służb ratunkowych podczas gdy podróżują do 
innych państw członkowskich, opierają się w jak 
największym stopniu na europejskich normach lub 
specyfikacjach opublikowanych zgodnie z 
przepisami art. 17 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa) oraz nie uniemożliwiają 
państwom członkowskim przyjmowania 
dodatkowych wymogów zmierzających do 
realizacji celów określonych w niniejszym 

T art. 79c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 79c. 1. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych zapewnia, w miarę możliwości 
technicznych, użytkownikom końcowym 
będącym osobami niepełnosprawnymi dostęp do 
świadczonych przez siebie usług telefonicznych 
równoważny dostępowi do usług telefonicznych, 
z jakiego korzysta większość użytkowników 
końcowych. 

2. Prezes UKE publikuje na stronie podmiotowej 
BIP UKE informacje o dostępnych na rynku 
urządzeniach końcowych przystosowanych do 
używania przez użytkowników końcowych 
będących osobami niepełnosprawnymi.  

3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w 
drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania 
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artykule.” dotyczące świadczenia udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych przez dostawców publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych, biorąc 
pod uwagę potrzebę zapewnienia użytkownikom 
końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi 
dostępu do usług telefonicznych równoważnego 
dostępowi z jakiego korzysta większość 
użytkowników końcowych.”; 

art. 26 
ust. 5 

5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa, których to dotyczy, bezpłatnie 
udostępniały informacje o lokalizacji osoby 
wykonującej połączenie organowi zajmującemu się 
wywołaniami alarmowymi niezwłocznie po 
dotarciu wywołania alarmowego do tego organu. 
Ma to zastosowanie do wszystkich wywołań 
jednolitego europejskiego numeru alarmowego 
"112". Państwa członkowskie mogą rozszerzyć ten 
obowiązek na wywołania krajowych numerów 
alarmowych. Właściwe organy regulacyjne 
określają kryteria dokładności i niezawodności 
podanych informacji o lokalizacji osoby 
wykonującej połączenie. 

T art. 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w art. 78: 
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 
„1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej 
jest obowiązany udostępniać Prezesowi UKE 
informacje dotyczące lokalizacji zakończenia 
sieci, z którego zostało wykonane połączenie do 
numeru alarmowego "112" albo innego numeru 
alarmowego: 
  1)   w czasie rzeczywistym - w przypadku 
operatora ruchomej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, 
  2)   w trybie wsadowym - w przypadku operatora 
stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej 
- w celu udostępnienia tych danych, za 
pośrednictwem systemu, o którym mowa w ust. 4, 
odpowiednio centrum powiadamiania 
ratunkowego albo właściwym terytorialnie 
jednostkom służb ustawowo powołanych do 
niesienia pomocy. 
2. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych jest obowiązany, dla zapewnienia 
funkcjonalności systemu, o którym mowa w ust. 4, 
nieodpłatnie przekazywać Prezesowi UKE: 
1) w przypadku abonenta będącego 

konsumentem – dane, o których mowa w art. 
161 ust. 2 pkt 4-6 i art. 169 ust. 1; 

2) w przypadku abonenta niebędącego 
konsumentem – numer abonenta oraz siedzibę 
lub miejsce wykonywania działalności 
gospodarczej, firmę lub nazwę i formę 
organizacyjną tego abonenta, a w przypadku 
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stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej – także nazwę 
miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje 
się zakończenie sieci, udostępnione 
abonentowi 

- o ile abonent udostępnił te dane. 
3. Informacje dotyczące lokalizacji zakończenia 
sieci są to dla: 
  1)   stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej - dokładny adres 
zainstalowania zakończenia sieci; 

2) ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej 
- geograficzne położenie urządzenia końcowego 
użytkownika publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych.”, 

 
b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 
„6a. Prezes UKE może określić, w drodze decyzji, 
dla danego operatora, szczegółowe wymagania 
dotyczące dokładności i niezawodności lokalizacji 
zakończenia sieci dla ruchomej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, 
a także harmonogram dostosowania sieci do 
określonych w decyzji wymagań w zakresie 
dokładności i niezawodności lokalizacji 
zakończenia sieci, biorąc pod uwagę możliwości 
techniczne i perspektywy rozwoju sieci danego 
operatora oraz potrzebę dokładnego lokalizowania 
zakończenia sieci w celu efektywnego niesienia 
pomocy przez służby ustawowo powołane do 
niesienia pomocy.”; 
 
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

 
„7. Rada Ministrów określi, w drodze 
rozporządzenia, organizację i funkcjonowanie 
systemu, o którym mowa w ust. 4, warunki 
gromadzenia i przekazywania do tego systemu 
informacji i danych od przedsiębiorcy 
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Art. 14 
projekt
u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

telekomunikacyjnego i ich udostępniania centrom 
powiadamiania ratunkowego oraz jednostkom 
terytorialnym służb ustawowo powołanych do 
niesienia pomocy oraz sposób wymiany informacji 
pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi 
wniosków o przeniesienie numeru, biorąc pod 
uwagę sprawność działania systemu, a także 
potrzebę wspierania obsługi przenoszenia 
numerów oraz efektywność niesienia pomocy 
przez te służby i zapewnienie ciągłości 
świadczenia przez przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego usług telekomunikacyjnych, 
dostarczanie sieci telekomunikacyjnych lub 
udogodnień towarzyszących.”; 
 
Art. 14. W terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w 
życie ustawy przedsiębiorcy telekomunikacyjni 
obowiązani są do: 
1) dostarczenia danych dotyczących 

przeniesionych numerów, o których mowa w 
art. 71 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1; 

2) dostosowania swoich systemów 
informatycznych do systemu, o którym mowa 
w art. 78 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 
1, oraz do przekazania danych, o których 
mowa w art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której 
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą. 

art. 26 
ust. 6 

„6. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
obywatele byli odpowiednio informowani o 
istnieniu jednolitego europejskiego numeru 
alarmowego "112" oraz o korzystaniu z niego, w 
szczególności poprzez podejmowanie inicjatyw 
skierowanych do osób podróżujących między 
państwami członkowskimi.” 

T Art. 
189 ust. 
2 
pkt 3 
lit. g 
 

w art. 189 w ust. 2: 
c) w pkt 3 dodaje się lit. g i h w brzmieniu: 
„g) wspieranie procesu harmonizacji określonych 
numerów lub zakresów numeracyjnych w obrębie 
Unii Europejskiej oraz zapewnienie informacji o 
istnieniu europejskiego numeru alarmowego „112” 
i innych europejskich numerów 
zharmonizowanych, skierowanej do obywateli, w 
szczególności podróżujących między państwami 
członkowskimi, 
h) wspieranie zdolności użytkowników do dostępu 
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do informacji oraz ich rozpowszechniania lub 
korzystania z dowolnych aplikacji i usług;”; 

art. 26 
ust. 7 

7. W celu zapewnienia skutecznego dostępu do 
usług w zakresie numeru "112" w państwach 
członkowskich Komisja, po konsultacji z BEREC, 
może przyjąć techniczne środki wykonawcze. Te 
techniczne środki wykonawcze przyjmuje się 
jednak bez uszczerbku dla organizacji służb 
ratunkowych i nie wywierają one żadnego wpływu 
na tę organizację, która pozostaje w wyłącznej 
kompetencji państw członkowskich. 
Środki te, mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 37 ust. 2.” 

N    

art. 27 
ust. 1 

Artykuł 27 
Europejskie kody dostępu telefonicznego 
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby kod "00" 
był standardowym kodem dostępu 
międzynarodowego. Możliwe jest dokonywanie lub 
dalsze stosowanie specjalnych ustaleń dotyczących 
wywołań między miejscowościami sąsiadującymi 
ze sobą, między którymi przebiega granica państw 
członkowskich. Użytkownicy końcowi, których to 
dotyczy, otrzymują pełne informacje o takich 
ustaleniach. 

N Art. 
126 Pt i 
rozporz
. 
wydane 
na 
podsta
wie art. 
126 PT 

W art. 27 ust. 1 doprecyzowano przepisy 
dotyczące numeracji, ale obecne brzmienie art. 
126 ustawy Prawo telekomunikacyjne 
regulującego te kwestie, nie wymaga zmiany. 
 
 

 

art. 27 
ust. 2 

2. Podmiot prawny, posiadający siedzibę we 
Wspólnocie i wyznaczony przez Komisję, ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za zarządzanie 
przestrzenią numerową telefonii europejskiej 
(ETNS), włącznie z przydzielaniem numerów, oraz 
za promowanie jej. Komisja przyjmuje niezbędne 
przepisy wykonawcze. 

N    

art. 27 
ust. 3 

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie przedsiębiorstwa, które świadczą 
publicznie dostępne usługi telefoniczne 
pozwalające na wywołania międzynarodowe, 
obsługiwały wszystkie wywołania przychodzące do 

T Art. 79  „Art. 79. 1. Operator publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, w której świadczone są 
publicznie dostępne usługi telefoniczne zapewnia 
użytkownikom końcowym swojej sieci oraz 
użytkownikom końcowym z innych państw 
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ETNS i wychodzące z tej przestrzeni, według 
stawek podobnych do stawek stosowanych w 
przypadku wywołań do innych państw 
członkowskich i z tych państw."; 

członkowskich, w przypadku gdy jest to 
technicznie i ekonomicznie wykonalne oraz z 
wyjątkiem przypadków, gdy wywoływany abonent 
ograniczył połączenia przychodzące od 
użytkowników końcowych zlokalizowanych w 
poszczególnych obszarach geograficznych, 
możliwość dostępu: 
1) w Unii Europejskiej do usług 

wykorzystujących numery niegeograficzne 
oraz możliwość korzystania z takich usług 
oraz 

2) niezależnie od technologii i urządzeń 
wykorzystywanych przez operatora, do 
wszystkich numerów w Unii Europejskiej, 
również numerów uwzględnionych w 
krajowych planach numeracji, numerów 
należących do przestrzeni numerowej 
telefonii europejskiej, zwanej dalej „ETNS” i 
do powszechnej międzynarodowej sieci 
bezpłatnych numerów telefonicznych (UIFN).

2. Prezes UKE, na wniosek operatora publicznej 
sieci telekomunikacyjnej, w której świadczone są 
publicznie dostępne usługi telefoniczne, może, w 
drodze decyzji, na czas oznaczony lub 
nieoznaczony, zawiesić realizację lub ograniczyć 
zakres realizacji obowiązku, o którym mowa w 
ust. 1, jeżeli ze względów technicznych lub 
ekonomicznych lub z uwagi na ryzyko nadużyć 
telekomunikacyjnych wnioskodawca nie ma 
możliwości realizacji tego obowiązku w całości 
lub części. W przypadku zawieszenia obowiązku 
na czas oznaczony, Prezes UKE określi 
harmonogram przystosowania sieci wnioskodawcy 
do realizacji obowiązku objętego wnioskiem.”; 

Art. 
27a 

"Artykuł 27a 
Harmonizacja numerów na użytek 
zharmonizowanych usług o walorze społecznym, w 
tym numer specjalnej linii w sprawach zaginięć 
dzieci 

T Rozp 
wydane 
na 
podst. 
art. 126 
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1. Państwa członkowskie promują specjalne 
numery z zakresu numeracyjnego zaczynającego 
się na "116", określone w decyzji Komisji 
2007/116/WE z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie 
rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego 
zaczynającego się na "116" na potrzeby 
zharmonizowanych usług o walorze społecznym []. 
Państwa członkowskie zachęcają do dostarczania 
na swoim terytorium usług, dla których 
rezerwowane są te numery. 
2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
niepełnosprawni użytkownicy końcowi w możliwie 
jak największym stopniu mieli dostęp do usług z 
zakresu numeracyjnego zaczynającego się na 
"116". Środki podejmowane w celu ułatwienia 
dostępu niepełnosprawnych użytkowników 
końcowych do takich usług podczas podróżowania 
w innych państwach członkowskich opierają się na 
przestrzeganiu odpowiednich norm lub specyfikacji 
opublikowanych zgodnie z art. 17 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa). 
3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
obywatele zostali odpowiednio poinformowani o 
istnieniu usług z zakresu numeracyjnego 
zaczynającego się na "116" oraz o sposobach 
korzystania z tych usług, zwłaszcza poprzez 
inicjatywy skierowane w szczególności do osób 
podróżujących między państwami członkowskimi. 
4. Poza środkami, które mają ogólne zastosowanie 
do wszystkich numerów z zakresu numeracyjnego 
zaczynającego się na "116" i które są podejmowane 
zgodnie z ust. 1, 2 i 3, państwa członkowskie 
dokładają wszelkich starań, aby zapewnić 
obywatelom dostęp do specjalnej usługi 
telefonicznej umożliwiającej zgłaszanie 
przypadków zaginięcia dzieci. Linia ta jest 
udostępniana pod numerem "116000". 
5. Aby zapewnić skuteczne wdrażanie w państwach 
członkowskich zakresu numeracyjnego 

PT 
 
art. 79c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 129 
ust. 2 i 
3 
 
 

 
 
Art. 79c. 1. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych zapewnia, w miarę możliwości 
technicznych, użytkownikom końcowym 
będącym osobami niepełnosprawnymi dostęp do 
świadczonych przez siebie usług telefonicznych 
równoważny dostępowi do usług telefonicznych, 
z jakiego korzysta większość użytkowników 
końcowych. 

2. Prezes UKE publikuje na stronie podmiotowej 
BIP UKE informacje o dostępnych na rynku 
urządzeniach końcowych przystosowanych do 
używania przez użytkowników końcowych 
będących osobami niepełnosprawnymi.  

3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w 
drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania 
dotyczące świadczenia udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych przez dostawców publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych, biorąc 
pod uwagę potrzebę zapewnienia użytkownikom 
końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi 
dostępu do usług telefonicznych równoważnego 
dostępowi z jakiego korzysta większość 
użytkowników końcowych.”; 
 
w art. 129 dotychczasową treść oznacza się jako 
ust. 1 i dodaje ust. 2 i 3 w brzmieniu: 
„2. Numery zaczynające się od „116” ustala się 
jako przeznaczone do świadczenia usług o walorze 
społecznym, a numer „116000” jako numer 
infolinii umożliwiającej zgłaszanie przypadków 
zaginięcia dzieci. 
3. Minister właściwy do spraw łączności prowadzi 
działania w zakresie zwiększania świadomości 
społecznej i wiedzy na temat numeru „116”.”; 
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zaczynającego się na "116", a w szczególności 
udostępnianej pod numerem "116000" specjalnej 
linii umożliwiającej zgłaszanie przypadków 
zaginięcia dzieci, w tym dostęp niepełnosprawnych 
użytkowników końcowych podczas podróżowania 
w innych państwach członkowskich, Komisja – po 
konsultacji z BEREC – może przyjąć techniczne 
środki wykonawcze. Te techniczne środki 
wykonawcze przyjmuje się jednak bez uszczerbku 
dla organizacji tych służb i nie wywierają one 
żadnego wpływu na tę organizację, która pozostaje 
w wyłącznej kompetencji państw członkowskich. 
Środki te, mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 37 ust. 2.” 

 

art. 28 "Artykuł 28 
Dostęp do numerów i usług 
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby – w 
przypadku gdy jest to technicznie i ekonomicznie 
wykonalne oraz z wyjątkiem sytuacji, gdy 
wywoływany abonent postanowił ze względów 
handlowych ograniczyć dostęp stron wywołujących 
z poszczególnych obszarów geograficznych – 
odpowiednie krajowe organy podejmowały 
wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby 
użytkownicy końcowi mieli możliwość: 
a) dostępu we Wspólnocie do usług 
wykorzystujących numery niegeograficzne oraz 
możliwość korzystania z takich usług; oraz 
b) dostępu, niezależnie od technologii i urządzeń 
wykorzystywanych przez operatora, do wszystkich 
numerów we Wspólnocie, również numerów 
uwzględnionych w krajowych planach numeracji, 
numerów należących do ETNS i do powszechnej 
międzynarodowej sieci bezpłatnych numerów 
telefonicznych (UIFN). 
2. Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe 

T Art. 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 79 otrzymuje brzmienie: 
„1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, 
w której świadczone są publicznie dostępne usługi 
telefoniczne zapewnia użytkownikom końcowym 
swojej sieci oraz użytkownikom końcowym z 
innych państw członkowskich, w przypadku gdy 
jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne oraz 
z wyjątkiem przypadków, gdy wywoływany 
abonent ograniczył połączenia przychodzące od 
użytkowników końcowych zlokalizowanych w 
poszczególnych obszarach geograficznych, 
możliwość dostępu: 

1) w Unii Europejskiej do usług 
wykorzystujących numery niegeograficzne 
oraz możliwość korzystania z takich usług; 
oraz 

2) niezależnie od technologii i urządzeń 
wykorzystywanych przez operatora, do 
wszystkich numerów w Unii Europejskiej, 
również numerów uwzględnionych w 
krajowych planach numeracji, numerów 
należących do przestrzeni numerowej 
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organy mogły wymagać od przedsiębiorstw 
zapewniających publiczne sieci łączności lub 
publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej 
zablokowania w indywidualnych przypadkach 
dostępu do numerów lub usług, w przypadku gdy 
jest to uzasadnione ze względu na oszustwo lub 
nadużycie, oraz wymagać, aby w takich 
przypadkach dostawcy usług łączności 
elektronicznej wstrzymali dochody z odpowiednich 
połączeń wzajemnych lub innych usług." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 79b
 
 
 

telefonii europejskiej, zwanej dalej „ETNS” 
i do powszechnej międzynarodowej sieci 
bezpłatnych numerów telefonicznych 
(UIFN). 

2. Prezes UKE, na wniosek operatora publicznej 
sieci telekomunikacyjnej, w której świadczone są 
publicznie dostępne usługi telefoniczne, może, w 
drodze decyzji, na czas oznaczony lub 
nieoznaczony, zawiesić realizację lub ograniczyć 
zakres realizacji obowiązku, o którym mowa w 
ust. 1, jeżeli ze względów technicznych lub 
ekonomicznych lub z uwagi na ryzyko nadużyć 
telekomunikacyjnych wnioskodawca nie ma 
możliwości realizacji tego obowiązku w całości 
lub części. W przypadku zawieszenia obowiązku 
na czas oznaczony, Prezes UKE określi 
harmonogram przystosowania sieci wnioskodawcy 
do realizacji obowiązku objętego wnioskiem.” 
 
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 te połączenia lub usługi. 

art. 29 
ust. 1 

"1. Bez uszczerbku dla art. 10 ust. 2, państwa 
członkowskie zapewniają, aby krajowe organy 
regulacyjne mogły wymagać od wszystkich 
przedsiębiorstw, będących dostawcami publicznie 
dostępnych usług telefonicznych lub dostępu do 
publicznych sieci łączności, udostępnienia całości 
lub części usług dodatkowych wymienionych w 
części B załącznika I, z zastrzeżeniem technicznej 
wykonalności i opłacalności ekonomicznej, jak 
również całości lub części usług dodatkowych 
wymienionych w części A załącznika I." 

N Art. 
171 

Przepis art. 29 ust. 1 jest implementowany w 
obowiązującym art. 171, jednak przepis ten jest 
zmieniany w projekcie w związku z 
wykreśleniem definicji publicznej sieci 
telefonicznej brzmienia sposób następujący: 
w art. 171: 
a) ust. 1–5 otrzymuje brzmienie: 
 „1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, 
w której świadczone są publicznie dostępne usługi 
telefoniczne zapewnia użytkownikom końcowym 
możliwość prezentacji identyfikacji zakończenia 
sieci, z którego inicjowane jest połączenie, zwanej 
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dalej „prezentacją identyfikacji linii wywołującej”, 
przed dokonaniem połączenia. 
2.  Dostawca  publicznie dostępnych usług 
telefonicznych świadczonych w publicznej sieci 
telekomunikacyjnej umożliwiającej prezentację 
identyfikacji linii wywołującej jest obowiązany 
zapewnić za pomocą prostych środków: 
  1)   użytkownikowi wywołującemu – możliwość 
jednorazowego wyeliminowania prezentacji 
identyfikacji linii wywołującej u użytkownika 
wywoływanego podczas wywołania i połączenia; 
  2)   abonentowi wywołującemu – możliwość 
stałego wyeliminowania prezentacji identyfikacji 
linii wywołującej u użytkownika wywoływanego 
podczas wywołania i połączenia, u operatora, do 
którego sieci jest przyłączony abonent będący 
stroną umowy z dostawcą usług; 
  3)   abonentowi wywoływanemu – możliwość 
eliminacji dla połączeń przychodzących 
prezentacji identyfikacji linii wywołującej, a jeżeli 
taka prezentacja jest dostępna przed rozpoczęciem 
połączenia przychodzącego, także możliwość 
blokady połączeń przychodzących od abonenta lub 
użytkownika stosującego eliminację prezentacji 
identyfikacji linii wywołującej. 
3. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych świadczonych w publicznej sieci 
telekomunikacyjnej zapewniającej prezentację 
identyfikacji zakończenia sieci, do której zostało 
przekierowane połączenie, zwaną dalej 
„prezentacją identyfikacji linii wywoływanej”, jest 
obowiązany zapewnić abonentowi 
wywoływanemu możliwość eliminacji, za pomocą 
prostych środków, prezentacji identyfikacji linii 
wywoływanej u użytkownika wywołującego. 
4. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych świadczonych w publicznej sieci 
telekomunikacyjnej zapewniającej automatyczne 
przekazywanie wywołań jest obowiązany 
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zapewnić abonentowi możliwość zablokowania, za 
pomocą prostych środków, automatycznego 
przekazywania przez osobę trzecią wywołań do 
urządzenia końcowego tego abonenta. 
5. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych świadczonych w publicznej sieci 
telekomunikacyjnej jest obowiązany do 
poinformowania abonentów, że wykorzystywana 
przez niego sieć telekomunikacyjna zapewnia 
prezentację identyfikacji linii wywołującej lub 
wywoływanej, a także o możliwościach, o których 
mowa w ust. 2–4.”, 

b) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„  2)   przez dostawcę usług zapewniającego 
przyłączenie do publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, w której świadczone są 
publicznie dostępne usługi telefoniczne lub 
operatora, do którego sieci został przyłączony 
abonent będący stroną umowy z dostawcą usług 
zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, w której świadczone są 
publicznie dostępne usługi telefoniczne, na 
wniosek abonenta, jeżeli wnioskujący 
uprawdopodobni, że do jego urządzenia 
końcowego są kierowane połączenia uciążliwe lub 
zawierające groźby, w celu identyfikacji numerów 
użytkowników końcowych wywołujących tego 
abonenta.”; 

art. 29 skreśla się ust. 3 N  Art. 29 ust. 3 dyrektywy był przepisem 
fakultatywnym – umożliwiającym Państwom 
Członkowskim nałożenie obowiązków 
wymienionych w załączniku I część A lit. e na 
wszystkie przedsiębiorstwa – polski ustawodawca 
nie skorzystał z tej możliwości. 

 

art. 30 
ust. 1 

"Artykuł 30 
Ułatwienia przy zmianie dostawcy usług 
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby wszyscy 
abonenci posiadający numery należące do 
krajowego planu numeracji telefonicznej mogli na 

T Art. 70 
 
 
 
 

art. 70 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 70. W przypadku zmiany miejsca 
zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania 
działalności, abonent będący stroną umowy 
zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej z 
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swój wniosek zachować dotychczasowy numer lub 
dotychczasowe numery niezależnie od tego, które 
przedsiębiorstwo świadczy usługę, zgodnie z 
przepisami części C załącznika I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 74 

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.”; 
 
w art. 74 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1. Dostawca usług telekomunikacyjnych będący 
stroną umowy, w której przydzielany jest 
abonentowi numer z planu numeracji krajowej dla 
publicznych sieci telekomunikacyjnych i operator 
umożliwiający odbieranie połączeń za pomocą 
tego numeru, są obowiązani zapewnić możliwości 
do realizacji uprawnień abonenta, o których mowa 
w art. 69-72, polegające na stworzeniu 
odpowiednich warunków technicznych lub 
zawarciu umowy, o której mowa w art. 31 albo art. 
128, a jeżeli możliwości takie istnieją - zapewnić 
ich realizację.” 

art. 30 
ust. 2 

2. Krajowe organy regulacyjne zapewniają, aby 
ceny ustalane przez operatorów lub dostawców 
usług związane z przenoszeniem numerów były 
zorientowane na koszty oraz aby bezpośrednie 
obciążenia abonentów, jeśli takie są, nie 
zniechęcały abonentów do zmiany dostawcy usług. 

N Obow. 
art. 
71ust.3 
PT 

Art. 71. 3. Za przeniesienie przydzielonego 
numeru nie pobiera się opłat od abonenta. 

 

art. 30 
ust. 3 

3. Krajowe organy regulacyjne nie narzucają taryf 
detalicznych za przenoszenie numerów w sposób, 
który zakłócałby konkurencję, na przykład przez 
ustanawianie szczególnych lub wspólnych taryf 
detalicznych. 

N Obow. 
art. 
71ust.3 
PT 

Art. 71. 3. Za przeniesienie przydzielonego 
numeru nie pobiera się opłat od abonenta. 

 

art. 30 
ust. 4 

4. Przenoszenie numerów, a następnie ich 
aktywacja przeprowadzane są w jak najkrótszym 

T Art. 
71b 

„Art. 71b. 1. Przeniesienie numeru, o którym 
mowa w art. 71 następuje nie później niż w 
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czasie. W każdym przypadku abonenci, którzy 
zawarli umowę w sprawie przeniesienia numeru do 
nowego przedsiębiorstwa, mają aktywowany numer 
w ciągu jednego dnia roboczego. 
Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego właściwe 
organy krajowe mogą ustanowić ogólne zasady 
procesu przenoszenia numerów, uwzględniając 
krajowe przepisy o umowach, możliwości 
techniczne oraz potrzebę zachowania ciągłości 
usług świadczonych abonentowi. W każdym 
przypadku brak usługi w trakcie procesu 
przenoszenia nie przekracza jednego dnia 
roboczego. Właściwe organy krajowe uwzględniają 
także w razie potrzeby środki zapewniające 
ochronę abonentów w trakcie przenoszenia numeru 
oraz zapewniają, aby ich numery nie były 
przenoszone do innego dostawcy usług wbrew ich 
woli. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przewidziane zostało nakładanie na 
przedsiębiorstwa odpowiednich kar, w tym 
obowiązek wypłaty abonentom rekompensaty w 
przypadku opóźnień w przenoszeniu numerów lub 
nadużyć w tym zakresie, spowodowanych przez te 
przedsiębiorstwa lub w ich imieniu. 

 terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia 
umowy o świadczenie publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem 
przydzielonego numeru albo w późniejszym 
terminie w trakcie trwania dotychczasowej 
umowy, wskazanym przez abonenta. 
2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym 
mowa w ust. 1, abonentowi przysługuje od 
dotychczasowego dostawcy jednorazowe 
odszkodowanie, za każdy dzień zwłoki, w 
wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych liczoną 
według rachunków z ostatnich trzech okresów 
rozliczeniowych, a w przypadku abonentów usługi 
przedpłaconej w wysokości 1/4 sumy wartości 
doładowań konta z ostatnich trzech miesięcy. 
Odszkodowanie nie przysługuje w przypadku 
braku możliwości realizacji przeniesienia 
numerów z przyczyn leżących w całości lub w 
części po stronie systemu, o którym mowa w art. 
78 ust. 4. W przypadku, gdy opóźnienie w 
przeniesieniu numeru nastąpiło na skutek 
nieterminowego przekazania odpowiedniej 
informacji przez nowego dostawcę usług, 
dotychczasowy dostawca może domagać się 
zwrotu wypłaconego odszkodowania lub jego 
części od nowego dostawcy usług. 
3. W przypadku przeniesienia numeru bez zgody 
abonenta, za każdy dzień od dnia aktywacji 
numeru w nowej sieci abonentowi przysługuje od 
nowego dostawcy jednorazowe odszkodowanie w 
wysokości 1/2 średniej opłaty miesięcznej liczonej 
według rachunków z ostatnich trzech okresów 
rozliczeniowych, a w przypadku abonentów usługi 
przedpłaconej w wysokości 1/2 sumy wartości 
doładowań  konta z ostatnich trzech miesięcy. 
4. Kwotę odszkodowania, o którym mowa w ust. 2 
i 3, oblicza się na podstawie liczby dni, które 
upłyną do dnia: 
a) przeniesienia numeru w przypadku, o którym 
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mowa w ust. 2, 
b) aktywacji numeru w sieci dotychczasowego 
dostawcy lub uzyskania zgody abonenta na 
aktywację numeru w sieci nowego dostawcy w 
przypadku o którym mowa w ust. 3.”; 

art. 30 
ust. 5 

5. Państwa członkowskie zapewniają, aby umowy 
zawierane między konsumentami a 
przedsiębiorstwami świadczącymi usługi łączności 
elektronicznej nie wprowadzały początkowego 
okresu zobowiązania przekraczającego 24 
miesiące. Państwa członkowskie zapewniają 
również, aby przedsiębiorstwa oferowały 
użytkownikom możliwość podpisania umowy na 
okres nieprzekraczający 12 miesięcy. 

T Art. 56 
ust. 4a i 
4b 
 
 
 
 
 
 
 
 

w art. 56: 
d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 
„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 
przekraczać 24 miesięcy.  
4b. Dostawca usług zapewnia użytkownikowi 
końcowemu możliwość zawarcia umowy o 
świadczenie usług telekomunikacyjnych, również 
na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.” 

 

art. 30 
ust. 6 

6. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek minimalnego 
okresu obowiązywania umowy państwa 
członkowskie zapewniają, aby warunki i procedury 
rozwiązania umowy nie zniechęcały do zmiany 
dostawców usług." 

N Obow. 
art. 71a 
PT 

Art. 71a.  Abonent, o którym mowa w art. 71, 
żądając przeniesienia przydzielonego numeru 
może rozwiązać umowę z dotychczasowym 
dostawcą usług bez zachowania terminów 
wypowiedzenia określonych w rozwiązywanej 
umowie. W takim przypadku abonent jest 
obowiązany do uiszczenia opłaty 
dotychczasowemu dostawcy usług w wysokości 
nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres 
wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata 
abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy, 
powiększonej o roszczenie związane z ulgą 
przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie 
do czasu pozostającego do zakończenia trwania 
umowy. 

 

art. 31 
ust. 1 

art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"1. Państwa członkowskie mogą nakładać 
uzasadnione obowiązki transmisji obowiązkowej 
związane z nadawaniem określonych kanałów 
radiowych i telewizyjnych oraz usług 
uzupełniających, zwłaszcza usług ułatwiających 
odpowiedni dostęp niepełnosprawnym 
użytkownikom końcowym, na przedsiębiorstwa, 

N art. 9 i 
14 
ustawy 
o 
wdroże
niu 
naziem
nej 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu 
naziemnej telewizji cyfrowej 
(Dz. U. Nr 153, poz. 903) 
 
Art. 9. 1. Operator multipleksu I jest obowiązany 
do zapewniania użytkownikom nieodpłatnego 
dostępu do programów telewizyjnych: 
  1)   na które udzielono nadawcom koncesji na ich 
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które podlegają ich jurysdykcji i zapewniają sieci 
łączności elektronicznej wykorzystywane do 
rozpowszechniania wśród ogółu obywateli kanałów 
radiowych lub telewizyjnych, w przypadku gdy dla 
znacznej liczby użytkowników końcowych takie 
sieci są głównym sposobem odbierania kanałów 
radiowych i telewizyjnych. Takie obowiązki 
nakłada się jedynie wtedy, gdy są one niezbędne do 
realizacji celów leżących w interesie ogólnym, 
wyraźnie określonych przez każde państwo 
członkowskie; obowiązki te są proporcjonalne i 
przejrzyste. 
Obowiązki, o których mowa w pierwszym 
akapicie, podlegają przeglądowi 
przeprowadzanemu przez państwa członkowskie 
najpóźniej w ciągu roku od dnia 25 maja 2011 r., z 
wyjątkiem przypadków, w których państwa 
członkowskie przeprowadziły taki przegląd w ciągu 
dwóch poprzednich lat. 
Państwa członkowskie regularnie dokonują 
przeglądu obowiązków transmisji obowiązkowej." 

telewizj
i  
cyfrowe
j  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 43 
i 43a 

rozpowszechnianie w multipleksie I; 
  2)   rozpowszechnianych przez Telewizję Polską 
S.A.: "Telewizja Polska I", "Telewizja Polska II" i 
regionalnych programów telewizyjnych, zgodnie z 
art. 7 ust. 2. 
2. Operator multipleksu II jest obowiązany do 
zapewniania użytkownikom nieodpłatnego 
dostępu do programów telewizyjnych 
rozpowszechnianych lub rozprowadzanych w tym 
multipleksie. 
3. Operator multipleksu I jest obowiązany do 
zapewnienia najpóźniej do dnia 31 lipca 2013 r. 
pokrycia sygnałem multipleksu I terytorium RP, 
na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności, 
zgodnie z warunkami określonymi w rezerwacji 
częstotliwości, o której mowa w art. 7. 
4. Operator multipleksu II jest obowiązany do 
zapewnienia najpóźniej do dnia 31 lipca 2013 r. 
pokrycia sygnałem multipleksu II terytorium RP, 
na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności, 
zgodnie z warunkami określonymi w rezerwacji 
częstotliwości, o której mowa w art. 8. 
 
Art. 14. Minister właściwy do spraw łączności w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po 
zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji, może określić, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe wymagania 
dotyczące treści przekazów, o których mowa w 
art. 12 ust. 1, mając na względzie konieczność 
upowszechnienia informacji wymienionych w tym 
przepisie, w szczególności wśród osób 
niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu 
wzroku albo słuchu, oraz zapewnienie skutecznego 
wdrożenia telewizji cyfrowej na terytorium RP. 
 
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. 
o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. 2011 r., Nr 43, 
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ustawy 
o 
radiofo
nii i 
telewizj
i 

poz. 226) 
 
Art. 43. 1. Operator rozprowadzający program, z 
wyłączeniem podmiotu rozprowadzającego 
program w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą 
naziemną w multipleksie, jest obowiązany do 
rozprowadzania programów "Telewizja Polska I", 
"Telewizja Polska II" i jednego regionalnego 
programu telewizyjnego rozpowszechnianego 
przez Telewizję Polską S.A. oraz programów 
rozpowszechnianych w dniu wejścia w życie 
ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu 
naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 
903) na podstawie koncesji na rozpowszechnianie 
tych programów w sposób analogowy drogą 
rozsiewczą naziemną przez Telewizję Polsat S.A., 
TVN S.A., Polskie Media S.A., Telewizję Puls Sp. 
z o.o. W przypadku operatora rozprowadzającego 
programy w sieciach telekomunikacyjnych innych 
niż wykorzystywane do rozpowszechniania 
rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego 
satelitarnego obowiązek rozprowadzania 
regionalnego programu telewizyjnego dotyczy 
regionalnego programu telewizyjnego właściwego 
dla danego obszaru. 
2. Nadawca, który rozpowszechnia program, 
wymieniony w ust. 1, nie może odmówić 
operatorowi rozprowadzającemu program w sieci 
telekomunikacyjnej, o której mowa w ust. 1, zgody 
na rozprowadzanie tego programu, ani też nie 
może uzależnić udzielenia takiej zgody od 
uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia, w tym 
w szczególności z tytułu udzielenia licencji za 
korzystanie z nadania. 
3. Przewodniczący Krajowej Rady przeprowadza 
ocenę realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 
1, nie rzadziej niż raz na dwa lata, kierując się 
interesem społecznym w zakresie dostarczania 
informacji, udostępniania dóbr kultury i sztuki, 
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ułatwiania korzystania z oświaty, sportu i dorobku 
nauki i upowszechniania edukacji obywatelskiej. 
4. Wyniki oceny Przewodniczący Krajowej Rady 
przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który 
podejmuje działania konieczne do zapewnienia, 
aby obowiązki, o których mowa w ust. 1, były 
proporcjonalne i przejrzyste oraz nakładane 
jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji 
celów określonych w ust. 3. 
 
Art. 43a.  1. Nadawca, który rozpowszechnia 
program, wymieniony w art. 43 ust. 1, jest 
obowiązany do nieodpłatnego udostępniania tego 
programu na wniosek operatora 
rozprowadzającego program, w terminie 14 dni od 
dnia złożenia wniosku. 
2. Jeżeli nadawca nie wykonał obowiązku 
polegającego na nieodpłatnym udostępnianiu 
programu, Przewodniczący Krajowej Rady, na 
wniosek operatora rozprowadzającego program, 
wzywa nadawcę do udostępnienia tego programu 
temu operatorowi, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia wezwania. 
3. Operator rozprowadzający program, jest 
obowiązany: 
  1)   rozprowadzać i oferować program, który 
został mu nieodpłatnie udostępniony; 
  2)   umieszczać w swojej ofercie informację, że 
program ten jest przeznaczony do powszechnego i 
nieodpłatnego odbioru również w sposób cyfrowy 
drogą rozsiewczą naziemną. 

art. 33 
ust. 1 

"1. Państwa członkowskie we właściwym stopniu 
zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne brały 
pod uwagę stanowiska użytkowników końcowych i 
konsumentów (w tym, w szczególności, 
niepełnosprawnych konsumentów), wytwórców 
oraz przedsiębiorstw, które zapewniają sieci lub 
usługi łączności elektronicznej, w kwestiach 

T 
 
 
 
 

Art. 
81a ust. 
2 
 
 
 
 

po art. 81 dodaje się art. 81a w brzmieniu: 
 
„Art. 81a. 1. Prezes UKE dokonuje oceny 
dostępności, jakości świadczenia i przystępności 
cenowej usług, o których mowa w art. 81 ust. 3. 
2. Wyniki oceny, o której mowa w ust. 1, Prezes 
UKE zamieszcza na stronie podmiotowej BIP 
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związanych ze wszystkimi prawami użytkowników 
końcowych i konsumentów, dotyczącymi 
publicznie dostępnych usług łączności 
elektronicznej, w szczególności w przypadkach, 
gdy mają one znaczący wpływ na rynek. 

Państwa członkowskie zapewniają w 
szczególności, aby krajowe organy regulacyjne 
ustanowiły mechanizm konsultacji zapewniający, 
aby ich decyzje w kwestiach związanych z 
prawami użytkowników końcowych i 
konsumentów, dotyczącymi publicznie dostępnych 
usług łączności elektronicznej, należycie 
uwzględniały interesy konsumentów w dziedzinie 
łączności elektronicznej."; 

 
 
 
 
 
art. 15 
pkt 4 Pt

UKE w celu ich skonsultowania z 
zainteresowanymi podmiotami, w szczególności 
użytkownikami końcowymi, konsumentami i 
przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.”; 
 
Przepis obowiązuje obecnie, w projekcie jest 
rozszerzany o odesłanie do ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
 
Art. 15.  Prezes UKE przed podjęciem 
rozstrzygnięcia w sprawach: 
  (…) 
  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. 33 
ust. 3 

"3. Bez uszczerbku dla przepisów krajowych 
zgodnych z prawem Wspólnoty oraz promujących 
cele związane z polityką kulturalną i medialną, 
takie jak różnorodność kulturowa i językowa oraz 
pluralizm mediów, krajowe organy regulacyjne i 
inne odpowiednie organy mogą promować 
współpracę między przedsiębiorstwami 
udostępniającymi sieci lub usługi łączności 
elektronicznej a sektorami zainteresowanymi 
promowaniem zgodnych z prawem treści w 
sieciach i usługach łączności elektronicznej. Taka 
współpraca może obejmować również 
koordynowanie informacji użyteczności publicznej, 
które mają zostać udostępnione zgodnie z art. 21 
ust. 4 i art. 20 ust. 1 akapit drugi." 

N Obow. 
192 pkt 
19 PT 

Przepis fakultatywny, niemniej jednak jest z nim 
zgodny obecnie obowiązujący art. 192 pkt 19 
ustawy Prawo telekomunikacyjne: 
Art. 192.  1. Do zakresu działania Prezesa UKE 
należy w szczególności: 
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; 

 

art. 34 
ust. 1 

"1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
udostępnione zostały przejrzyste, 
niedyskryminacyjne, proste i niedrogie pozasądowe 
procedury rozstrzygania nierozwiązanych sporów 
między konsumentami a przedsiębiorstwami 

N Obow. 
Art. 
109 i 
110 PT 

Art. 109. 1. Spór cywilnoprawny między 
konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych może być zakończony 
polubownie w drodze postępowania 
mediacyjnego. 
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udostępniającymi sieci lub usługi łączności 
elektronicznej, powstałych w zakresie stosowania 
niniejszej dyrektywy i związanych z warunkami 
lub wykonaniem umów dotyczących udostępniania 
tych sieci lub usług. Państwa członkowskie 
przyjmują środki w celu zapewnienia, aby takie 
procedury umożliwiały sprawiedliwe i szybkie 
rozstrzyganie sporów, oraz mogą, w przypadku gdy 
istnieją ku temu podstawy, przyjąć system zwrotu 
kosztów lub system rekompensat. Takie procedury 
umożliwiają bezstronne rozwiązywanie sporów i 
nie pozbawiają konsumenta ochrony prawnej 
zapewnianej przez prawo krajowe. Państwa 
członkowskie mogą rozszerzyć te obowiązki tak, 
aby objęły spory dotyczące innych użytkowników 
końcowych." 

2. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes 
UKE na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli 
wymaga tego ochrona interesu konsumenta. 
3. W toku postępowania mediacyjnego Prezes 
UKE zapoznaje dostawcę publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych z roszczeniem 
konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy 
prawa mające zastosowanie w sprawie oraz 
ewentualne propozycje polubownego zakończenia 
sporu. 
4. Prezes UKE może wyznaczyć stronom termin 
do polubownego zakończenia sprawy. 
5. Prezes UKE odstępuje od postępowania 
mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym terminie 
sprawa nie została polubownie zakończona oraz w 
razie oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że 
nie wyraża ona zgody na polubowne zakończenie 
sprawy. 
 
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 
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telekomunikacyjnymi; 
  2)   o prawa majątkowe wynikłe z umów o 
świadczenie usług pocztowych. 
4. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw łączności, 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 
- 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. 35 "Artykuł 35 
Dostosowanie załączników 
Komisja przyjmuje środki mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
oraz niezbędne do dostosowania załączników I, II, 
III oraz VI do rozwoju techniki lub zmian popytu 
na rynku, działając zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 37 ust. 2." 

N    

art. 36 
ust. 2 

"2. Krajowe organy regulacyjne powiadamiają 
Komisję o obowiązku świadczenia usługi 
powszechnej nałożonym na przedsiębiorstwa 
wyznaczone jako mające obowiązek świadczenia 
usługi powszechnej. Komisja jest niezwłocznie 
powiadamiana o wszelkich zmianach, które mają 
wpływ na te obowiązki lub na przedsiębiorstwa, 
których dotyczą przepisy niniejszej dyrektywy." 

T art. 
83a. 

po art. 83 dodaje się art. 83a w brzmieniu: 
„Art. 83a. Prezes UKE informuje Komisję 
Europejską o wyznaczeniu przedsiębiorcy 
obowiązanego do świadczenia usług, o których 
mowa w art. 81 ust. 3 oraz każdorazowo o 
nałożeniu, zniesieniu, utrzymaniu lub zmianie 
obowiązków regulacyjnych w stosunku do takiego 
przedsiębiorcy.” 

 



  

 73 

art. 37 
ust. 1 

"Artykuł 37 
Procedura komitetowa 
1. Komisja wspierana jest przez Komitet ds. 
Łączności ustanowiony na mocy art. 22 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej). 

N    

art. 37 
ust. 2 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, 
stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 
8." 

N    

załącz
niki I, 
II, III i 
VI 

załączniki I, II i III zastępuje się tekstem załącznika 
I do niniejszej dyrektywy, a załącznik VI zastępuje 
się tekstem załącznika II do niniejszej dyrektywy 

T/N  Wprowadzane w załącznikach zmiany mają w 
przeważającej większości charakter 
redakcyjny, w konsekwencji przeważajaca 
część treści załączników nie wymaga wdrożenia 
ponieważ jest już wdrożona w obowiązujących 
przepisach. Szczegółowo jest to wskazane 
poniżej. 

 

Załącz
nik I 

Załącznik I Część A lit. a N Obow. 
Art. 93 
ust. 5 
oraz 80 
Pt 

Przepis art. 93 ust. 5 jest zmieniany w związku 
z projektowaną zmianą modelu świadczenia 
usługi powszechnej 
Art. 93. 5. Przedsiębiorca wyznaczony dostarcza, 
na żądanie abonenta, szczegółowy, bezpłatny 
wykaz wykonanych na jego rzecz usług, o których 
mowa w art. 81 ust. 3, do świadczenia których 
został wyznaczony, w formie uniemożliwiającej 
osobom trzecim bezpośredni dostęp do informacji 
w nich zawartych tak, aby abonent mógł 
weryfikować i kontrolować opłaty ponoszone z 
tytułu korzystania z tych usług. 
 
Przepis art. 80 ust. 1a, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 
pkt 2 są zmieniane w projekcie w związku ze 
skreśleniem definicji publicznej sieci 
telefonicznej, tak iż tekst jednolity przepisu 
otrzyma brzmienie: 
 
Art. 80.  1. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych dostarcza abonentowi 
nieodpłatnie z każdą fakturą podstawowy wykaz 
wykonanych usług telekomunikacyjnych 
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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 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 
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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, 
  2)   w przypadku usługi przedpłaconej 
świadczonej w ruchomej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej dla abonenta, który ma 
przydzielony numer oraz udostępnił dane, o 
których mowa w art. 60a ust. 1a - pierwszy wykaz 
jest dostarczany abonentowi w terminie 14 dni od 
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: 
  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; 
  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. 

Załącz
nik I 

Załącznik I Część A lit. b N Obow. 
Art. 

Art. 64a. Dostawca publicznie dostępnej usługi 
telekomunikacyjnej jest obowiązany, na żądanie 
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64a 
oraz 
art. 93 
ust. 3 
Pt 

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. 93. 3. Przedsiębiorca wyznaczony zapewnia 
abonentom możliwość nieodpłatnego 
zablokowania połączeń wychodzących do 
określonych kategorii numeracji lub usług. 

Załącz
nik I 

Załącznik I Część A lit. c N Obow. 
Art. 93 
ust. 4 
oraz 
projekt
owany 
art. 93 
ust. 4a 

Przepis załącznika I Część A lit. c jest już 
wdrożony w art. 93 ust. 4, jednak na skutek 
zmian redakcyjnych jego treśc jest w projekcie 
przeniesiona do przepisu art. 93 ust. 4a w 
brzmieniu: 
„4a. Przedsiębiorca wyznaczony zapewnia 
abonentom możliwość korzystania z usług w 
granicach sumy przedpłaconej lub w granicach 
określonej przez abonenta górnej kwoty faktury.” 

 

Załącz
nik I 

Załącznik I Część A lit. d N Obow. 
Art. 93 
ust. 2 

Przepis art. 93 ust. 2 jest zmieniany w związku 
z projektowaną zmianą modelu świadczenia 
usługi powszechnej, tak iż otrzymuje on 
brzmienie: 
„2. Przedsiębiorca wyznaczony umożliwia 
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rozłożenie na raty opłaty za przyłączenie 
zakończenia sieci, o którym mowa w art. 81 ust. 3 
pkt 1.”, 

Załącz
nik I 

Załącznik I Część A lit. e N Obow. 
art. 101 
ust. 3-5 
Pt 

W projekcie zmienia się ust. 3 pkt 1 tak jak to 
wskazano poniżej: 
 
Art. 101. 3. Przedsiębiorca wyznaczony może: 
  1) ograniczyć świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w pierwszej kolejności usług 
niewchodzących w skład usługi powszechnej, 
utrzymując świadczenie usług niepowiększających 
zadłużenia abonenta, w tym przekazywanie 
połączeń do abonenta lub połączeń bezpłatnych, 
jeżeli abonent pozostaje w opóźnieniu z płatnością 
należności za wykonanie usług 
telekomunikacyjnych przez okres dłuższy niż 
jeden okres rozliczeniowy lub w przypadku 
wskazanym w art. 93 ust. 4 lub w przypadku 
wskazanym w art. 57 ust. 3; 
  2)   ograniczyć lub zawiesić świadczenie usług 
telekomunikacyjnych, jeżeli abonent uporczywie 
narusza warunki regulaminu świadczenia usług lub 
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
albo podejmuje działania utrudniające, albo 
uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z 
usług telekomunikacyjnych. 
4. Przedsiębiorca wyznaczony może jednostronnie 
rozwiązać umowę z abonentem, któremu 
ograniczył lub zawiesił świadczenie usług 
telekomunikacyjnych, po uprzednim 
bezskutecznym wezwaniu abonenta do: 
  1)   zapłaty należności w terminie nie krótszym 
niż 15 dni, w przypadku zwłoki w płatności za 
wykonane usługi telekomunikacyjne; 
  2)   usunięcia przyczyn zawieszenia lub 
ograniczenia świadczenia usług w przypadkach, o 
których mowa w ust. 3 pkt 2. 
5. W przypadku sporu co do wysokości 
należności, odłączenie nie może nastąpić do czasu 
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rozstrzygnięcia sporu, pod warunkiem zapłaty 
należności bieżących. 

Załącz
nik I 

Załącznik I Część A lit. f T Art. 68 art. 68 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 68. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych zapewnia użytkownikom 
końcowym, w tym korzystającym z aparatów 
publicznych, możliwość uzyskania połączenia z 
konsultantem dostawcy usług w celu uzyskania 
informacji dotyczących alternatywnych tańszych 
taryf, jeśli takie są dostępne.” 

 

Załącz
nik I 

Załącznik I Część A lit. g N  
Art. 
63a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 93 
ust. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obow. 
Art. 64 
ust. 5-7 
Pt 

Przepis fakultatywny, niemniej proponuje się w 
projekcie regulacje stanowiące jego wdrożenie: 
 
„Art. 63a. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych świadczący usługę dostępu 
do sieci Internet w ruchomej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej jest obowiązany do 
oferowania pakietów transmisji danych oraz do 
natychmiastowego nieodpłatnego informowania 
abonenta o przekroczeniu przez abonenta limitu 
transmisji danych w ramach wybranego przez 
abonenta pakietu.”; 
 
„Art. 93. 4. Przedsiębiorca wyznaczony bezpłatnie 
blokuje połączenia wychodzące powyżej 
określonej wartości w okresie rozliczeniowym, 
jeżeli wartość ta została wskazana w umowie o 
świadczenie usług telekomunikacyjnych, a 
abonent nie dokonał zabezpieczenia wierzytelności 
wynikających z tej umowy.” 
 
Ponadto, przepis obecnie obowiązujący: 
 
Art. 64. 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 
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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. 
6. W przypadku usług telefonicznych 
świadczonych w stacjonarnych publicznych 
sieciach telefonicznych obowiązek, o którym 
mowa w ust. 5 pkt 1, uważa się za wykonany, 
jeżeli dostawca publicznie dostępnej usługi 
telekomunikacyjnej 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. 

Załącz
nik I 

Załącznik I Część B lit. a T  
 
Art. 75 
 

Zmiana związana z wykreśleniem definicji 
publicznej sieci telefonicznej: 
„Art. 75. Operator publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, w której świadczone są 
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Art. 76 

publicznie dostępne usługi telefoniczne, zapewnia 
użytkownikom końcowym możliwość wybierania 
wieloczęstotliwościowego (DTMF). 
 
Art. 76. Operator publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, w której świadczone są 
publicznie dostępne usługi telefoniczne, zapewnia 
przekazywanie danych i sygnałów w celu 
ułatwienia oferowania udogodnień prezentacji 
identyfikacji linii wywołującej i wybierania 
wieloczęstotliwościowego (DTMF), o których 
mowa w art. 75 i art. 171 ust. 1, pomiędzy sieciami 
operatorów państw członkowskich. 

Załącz
nik I 

Załącznik I Część B lit. b N  
 
Art. 
171 

Zmiana związana z wykreśleniem definicji 
publicznej sieci telefonicznej: 
w art. 171: 
a) ust. 1–5 otrzymuje brzmienie: 
 „1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, 
w której świadczone są publicznie dostępne usługi 
telefoniczne zapewnia użytkownikom końcowym 
możliwość prezentacji identyfikacji zakończenia 
sieci, z którego inicjowane jest połączenie, zwanej 
dalej „prezentacją identyfikacji linii wywołującej”, 
przed dokonaniem połączenia. 
2.  Dostawca  publicznie dostępnych usług 
telefonicznych świadczonych w publicznej sieci 
telekomunikacyjnej umożliwiającej prezentację 
identyfikacji linii wywołującej jest obowiązany 
zapewnić za pomocą prostych środków: 
  1)   użytkownikowi wywołującemu – możliwość 
jednorazowego wyeliminowania prezentacji 
identyfikacji linii wywołującej u użytkownika 
wywoływanego podczas wywołania i połączenia; 
  2)   abonentowi wywołującemu – możliwość 
stałego wyeliminowania prezentacji identyfikacji 
linii wywołującej u użytkownika wywoływanego 
podczas wywołania i połączenia, u operatora, do 
którego sieci jest przyłączony abonent będący 
stroną umowy z dostawcą usług; 
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  3)   abonentowi wywoływanemu – możliwość 
eliminacji dla połączeń przychodzących 
prezentacji identyfikacji linii wywołującej, a jeżeli 
taka prezentacja jest dostępna przed rozpoczęciem 
połączenia przychodzącego, także możliwość 
blokady połączeń przychodzących od abonenta lub 
użytkownika stosującego eliminację prezentacji 
identyfikacji linii wywołującej. 
3. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych świadczonych w publicznej sieci 
telekomunikacyjnej zapewniającej prezentację 
identyfikacji zakończenia sieci, do której zostało 
przekierowane połączenie, zwaną dalej 
„prezentacją identyfikacji linii wywoływanej”, jest 
obowiązany zapewnić abonentowi 
wywoływanemu możliwość eliminacji, za pomocą 
prostych środków, prezentacji identyfikacji linii 
wywoływanej u użytkownika wywołującego. 
4. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych świadczonych w publicznej sieci 
telekomunikacyjnej zapewniającej automatyczne 
przekazywanie wywołań jest obowiązany 
zapewnić abonentowi możliwość zablokowania, za 
pomocą prostych środków, automatycznego 
przekazywania przez osobę trzecią wywołań do 
urządzenia końcowego tego abonenta. 
5. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telefonicznych świadczonych w publicznej sieci 
telekomunikacyjnej jest obowiązany do 
poinformowania abonentów, że wykorzystywana 
przez niego sieć telekomunikacyjna zapewnia 
prezentację identyfikacji linii wywołującej lub 
wywoływanej, a także o możliwościach, o których 
mowa w ust. 2–4.”, 

b) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„  2)   przez dostawcę usług zapewniającego 
przyłączenie do publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, w której świadczone są 
publicznie dostępne usługi telefoniczne lub 



  

 82 

operatora, do którego sieci został przyłączony 
abonent będący stroną umowy z dostawcą usług 
zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, w której świadczone są 
publicznie dostępne usługi telefoniczne, na 
wniosek abonenta, jeżeli wnioskujący 
uprawdopodobni, że do jego urządzenia 
końcowego są kierowane połączenia uciążliwe lub 
zawierające groźby, w celu identyfikacji numerów 
użytkowników końcowych wywołujących tego 
abonenta.”; 

Załącz
nik I 

Załącznik I Część C T  
 
 
Art. 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 71 
ust. 1 i 
2 

Zmiany związane z wykreśleniem definicji 
publicznej sieci telefonicznej: 
 
art. 70 otrzymuje brzmienie: 
„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.”; 
 
w art. 71: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą 
usług telekomunikacyjnych, w której przydzielany 
jest abonentowi numer z planu numeracji krajowej 
dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, może 
żądać przy zmianie dostawcy usług przeniesienia 

 



  

 83 

przydzielonego numeru do istniejącej sieci 
operatora na: 
  1)   obszarze geograficznym - w przypadku 
numerów geograficznych; 

3) terenie całego kraju - w przypadku numerów 
niegeograficznych.”, 

 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przenoszenia 
numerów pomiędzy stacjonarnymi i ruchomymi 
publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi.”, 

Załącz
nik I 

Załącznik II N Art. 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Art. 62. 1. Prezes UKE kierując się potrzebą 
zwiększenia dostępności informacji dotyczących 
zasad świadczenia usług telekomunikacyjnych dla 
użytkowników końcowych publikuje na stronie 
podmiotowej BIP UKE informacje dotyczące 
podstawowych praw i obowiązków abonentów 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 
w tym informacje dotyczące: 
1) usługi powszechnej: 
2) standardowych warunków umowy o 
świadczenie publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie 
przyłączenia do publicznej sieci 
telekomunikacyjnej; 
3) wskazania jakie sposoby wykorzystania usług 
telekomunikacyjnych są niezgodne z prawem lub 
stanowią rozpowszechnianie szkodliwych treści, w 
tym przypadki naruszenia praw autorskich i 
pokrewnych oraz wskazania konsekwencji 
prawnych tych czynów; 
4) sposobów ochrony bezpieczeństwa, 
prywatności i danych osobowych podczas 
korzystania z publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych; 
5)sposobów pozasądowego rozwiązywania sporów 
między konsumentami a przedsiębiorcami 
telekomunikacyjnymi. 
2. Prezes UKE może zażądać od przedsiębiorców 
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Art. 56:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

telekomunikacyjnych przekazania danych 
koniecznych do opracowania informacji, o których 
mowa w ust. 1, określając formę, w jakiej dane te 
mają być przekazywane. 
3. Prezes UKE może zobowiązać przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych do publikowania informacji,  
o których mowa w ust. 1.”;  
 
Obligatoryjne elementy umowy 
W art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„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: 
 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; 
7) sposób składania zamówień na pakiety 
taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi; 

7) sposoby dokonywania płatności; 
  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 urządzeń końcowych, o ile zostały one 
wprowadzone przez dostawcę usług lub na jego 
zlecenie; 
  11)   dane dotyczące funkcjonalności 
świadczonej usługi obejmujące informacje: 
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a) czy zapewniane są połączenia z numerami 
alarmowymi,  

b) czy gromadzone są dane o lokalizacji 
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 



  

 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 60:

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; 

  17)  informację o polubownych sposobach 
rozwiązywania sporów; 
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 
urządzeń końcowych ze wskazaniem, na czyj 
koszt zwrot ma nastąpić.”, 
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„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 publicznej stacjonarnej 
sieci telekomunikacyjnej także adres zakończenia 
sieci.”, 
 
Obligatoryjne elementy regulaminu 
 
„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: 
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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 
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 

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; 

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; 
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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 lub z 
zagrożeniami i podatnością na takie zagrożenia; 
16) rekomendowane sposoby zabezpieczenia przez 
abonenta telekomunikacyjnego urządzenia 
końcowego.”; 

Załącz
nik I 

Załącznik III T Art. 85 
ust. 1 

W art. 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W decyzjach, o których mowa w art. 82 ust. 4 i 
art. 83, Prezes UKE określa w szczególności: 

1) usługę, o której mowa w art. 81 ust. 3, do 
świadczenia której jest wyznaczony 
przedsiębiorca oraz wymagania dotyczące 
świadczenia tej usługi; 

2) obszar, na którym ma być świadczona 
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usługa, o której mowa w pkt 1; 
3) termin rozpoczęcia świadczenia usługi, o 

której mowa w pkt 1; 
 4) okres świadczenia usługi, o której mowa 

w pkt 1.”, 
załącz
nik II 

załącznik VI  N 
 
 
 
 

Obow. 
art. 132 
Pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 132.  1. Publiczne sieci telekomunikacyjne 
używane do cyfrowych transmisji radiofonicznych 
i telewizyjnych oraz odbiorniki cyfrowe i inne 
urządzenia używane do odbioru cyfrowych 
transmisji radiofonicznych i telewizyjnych 
powinny zapewniać interoperacyjność usług 
cyfrowych transmisji radiofonicznych i 
telewizyjnych, w szczególności przez stosowanie 
otwartego interfejsu programu aplikacyjnego. 
2. Publiczne sieci telekomunikacyjne używane do 
świadczenia usług telewizji cyfrowej powinny 
spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne 
umożliwiające świadczenie usług telewizji 
szerokoekranowej. Przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni, którzy odbierają programy i 
usługi w formacie szerokiego ekranu 
rozpowszechniają je bez zmiany formatu 
szerokoekranowego na inny. 
2a. Odbiorniki cyfrowe i inne urządzenia używane 
do odbioru cyfrowych transmisji telewizyjnych 
powinny umożliwiać: 
  1)   odbiór niekodowanych cyfrowych transmisji 
telewizyjnych; 
  2)   dekodowanie za pomocą jednolitego 
algorytmu kodowania cyfrowych transmisji 
telewizyjnych kodowanych, określonego w 
przepisach wydanych na podstawie ust. 3. 
2b. Przepisu ust. 2a pkt 1 nie stosuje się do 
odbiorników cyfrowych, które są przedmiotem 
najmu lub użyczenia, chyba że strony umowy 
postanowią inaczej. 
3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w 
drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i 
eksploatacyjne dla odbiorników cyfrowych, mając 
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Rozpor
zadzeni
e z art. 
132 ust. 
3 Pt 
 
 
Art. 25 
ustawy 
o 
wdroże
niu 
naziem
nej 
telewizj
i 
cyfrowe
j 

na uwadze zapewnienie ich interoperacyjności 
oraz ułatwienie dostępu dla osób 
niepełnosprawnych. 
4. Minister właściwy do spraw łączności może 
określić, w drodze rozporządzenia, wymagania 
techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń 
konsumenckich służących do odbioru cyfrowych 
transmisji radiofonicznych, mając na uwadze 
efektywne wykorzystanie częstotliwości oraz 
zapewnienie warunków do powszechnego odbioru 
programów radiofonicznych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań 
technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń 
konsumenckich służących do odbioru 
cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych 

(Dz. U. Nr 221, poz. 1742). 
 
Art. 25 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji 
cyfrowej (weszła w życie z dniem 10 sierpnia 
2011 r.):  
Art. 25. Dotychczasowe przepisy wykonawcze 
wydane na podstawie art. 132 ust. 3 ustawy 
wymienionej w art. 22 zachowują moc do dnia 
wejścia w życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 132 ust. 3 tej ustawy, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej 
jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane 
na podstawie art. 132 ust. 3 i 4 ustawy 
wymienionej w art. 22, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą. 

załącz
nik VII 

skreśla się załącznik VII T Art. 47 
 
Art. 10 
projekt
u 

uchyla się art. 47; 
 
„Art. 10. Obowiązki nałożone na przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego na podstawie art. 47 ustawy, 
o której mowa w art. 1, wygasają po upływie 3 
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Art. 23 
ust. 1 
projekt
u  

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.” 
 
Art. 23 ust. 1 projektu  
„1. Do postępowań administracyjnych wszczętych 
i niezakończonych w dniu wejścia w życie ustawy, 
stosuje się przepisy niniejszej ustawy.” 

Zmiany dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) 
art. 1 
ust. 1 

"1. Niniejsza dyrektywa przewiduje harmonizację 
przepisów krajowych wymaganych do zapewnienia 
równoważnego poziomu ochrony podstawowych 
praw i wolności, w szczególności prawa do 
prywatności i poufności, w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych w sektorze 
łączności elektronicznej oraz w celu zapewnienia 
swobodnego przepływu we Wspólnocie tego typu 
danych oraz urządzeń i usług łączności 
elektronicznej." 

T Art. 1 
ust. 1 
pkt 7 

w art. 1: 
a) w ust.1: 
- pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7)   warunki ochrony użytkowników usług, w 
szczególności w zakresie prawa do prywatności i 
poufności;”, 
 

 

art. 2 
lit. c) 

"c) "dane dotyczące lokalizacji" oznaczają wszelkie 
dane przetwarzane w sieci łączności elektronicznej 
lub w ramach usług łączności elektronicznej, 
wskazujące położenie geograficzne urządzenia 
końcowego użytkownika publicznie dostępnych 
usług łączności elektronicznej;" 

T Art. 
159 ust. 
1 pkt 3 
 

w art. 159: 
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3)   dane transmisyjne, które oznaczają dane 
przetwarzane dla celów przekazywania 
komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub 
naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, w 
tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie 
dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej lub 
w ramach usług telekomunikacyjnych wskazujące 
położenie geograficzne urządzenia końcowego 
użytkownika publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych; 

 

art. 2 
lit. e) 

skreśla się lit. e) T Art. 2 
pkt 26 
oraz 
pkt 30 
 

w art. 2 
pkt 26 otrzymuje brzmienie: 
„26) połączenie telefoniczne - połączenie 
ustanowione za pomocą publicznie dostępnej 
usługi telekomunikacyjnej, pozwalające na 
dwukierunkową łączność głosową;”, 
 
pkt 30 otrzymuje brzmienie: 
„30)  publicznie dostępna usługa telefoniczna - 
usługę telekomunikacyjną  dostępną dla ogółu 
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użytkowników, dla inicjowania i odbierania, 
bezpośrednio lub pośrednio, połączeń 
telefonicznych krajowych lub krajowych i 
międzynarodowych, za pomocą numeru lub 
numerów ustalonych w krajowym lub 
międzynarodowym planie numeracji 
telefonicznej;”. 

art. 2 
lit. h) 

"h) "naruszenie danych osobowych" oznacza 
naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, 
utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub 
dostępu do danych osobowych przekazywanych, 
przechowywanych lub w inny sposób 
przetwarzanych w związku ze świadczeniem 
publicznie dostępnych usług łączności 
elektronicznej we Wspólnocie." 

T  „Art. 174a. 1. W przypadku naruszenia danych 
osobowych abonentów lub użytkowników 
końcowych będących osobami fizycznymi, 
dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych bez zbędnej zwłoki, nie 
później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia 
naruszenia, zawiadamia o tym fakcie Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przez 
naruszenie danych osobowych rozumie się 
naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, 
utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub 
dostępu do danych osobowych przetwarzanych 
przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w 
związku ze świadczeniem publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych. 

 

art. 3 Usługi 
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
przetwarzania danych osobowych w związku z 
dostarczaniem publicznie dostępnych usług 
łączności elektronicznej w publicznych sieciach 
łączności we Wspólnocie, włącznie z publicznymi 
sieciami łączności służącymi do zbierania danych i 
obsługi urządzeń identyfikacyjnych." 

N    

art. 4   w art. 4  tytuł otrzymuje brzmienie: 
"Bezpieczeństwo przetwarzania" 

N    

art. 4 
ust. 1a 
tiret 1  

"1a. Bez uszczerbku dla dyrektywy 95/46/WE 
środki, o których mowa w ust. 1, muszą co 
najmniej: 
- zapewniać, aby do danych osobowych mógł mieć 
dostęp wyłącznie uprawniony personel w 
dozwolonych prawem celach, 

N Ustawa 
o 
ochroni
e 
danych 
osobow

Art. 12. Do zadań Generalnego Inspektora w 
szczególności należy: 
  1)   kontrola zgodności przetwarzania danych z 
przepisami o ochronie danych osobowych, 
 
Art. 19a. 1. W celu realizacji zadań, o których 
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ych art. 
12 pkt 
1, 
19a.1, 
36-39a 

mowa w art. 12 pkt 6, Generalny Inspektor może 
kierować do organów państwowych, organów 
samorządu terytorialnego, państwowych i 
komunalnych jednostek organizacyjnych, 
podmiotów niepublicznych realizujących zadania 
publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek 
organizacyjnych niebędących osobami prawnymi 
oraz innych podmiotów wystąpienia zmierzające 
do zapewnienia skutecznej ochrony danych 
osobowych. 
 
Art. 36. 1. Administrator danych jest obowiązany 
zastosować środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające ochronę przetwarzanych danych 
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz 
kategorii danych objętych ochroną, a w 
szczególności powinien zabezpieczyć dane przed 
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz 
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
2. Administrator danych prowadzi dokumentację 
opisującą sposób przetwarzania danych oraz 
środki, o których mowa w ust. 1. 
3. Administrator danych wyznacza administratora 
bezpieczeństwa informacji, nadzorującego 
przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa w 
ust. 1, chyba że sam wykonuje te czynności. 
 
Art. 37. Do przetwarzania danych mogą być 
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające 
upoważnienie nadane przez administratora danych 
 
Art. 38. Administrator danych jest obowiązany 
zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, 
kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone 
oraz komu są przekazywane. 
 
Art. 39. 1. Administrator danych prowadzi 
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ewidencję osób upoważnionych do ich 
przetwarzania, która powinna zawierać: 
  1)   imię i nazwisko osoby upoważnionej, 
  2)   datę nadania i ustania oraz zakres 
upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych, 
  3)   identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w 
systemie informatycznym. 
2. Osoby, które zostały upoważnione do 
przetwarzania danych, są obowiązane zachować w 
tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich 
zabezpieczenia. 
 
Art. 39a. Minister właściwy do spraw 
administracji publicznej w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw informatyzacji 
określi, w drodze rozporządzenia, sposób 
prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa 
w art. 36 ust. 2, oraz podstawowe warunki 
techniczne i organizacyjne, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
służące do przetwarzania danych osobowych, 
uwzględniając zapewnienie ochrony 
przetwarzanych danych osobowych odpowiedniej 
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 
ochroną, a także wymagania w zakresie 
odnotowywania udostępniania danych osobowych 
i bezpieczeństwa przetwarzanych danych. 

art. 4 
ust. 1a 
tiret 2 

- chronić przechowywane lub przekazywane dane 
osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą lub zmianą oraz 
nieuprawnionym lub bezprawnym 
przechowywaniem, przetwarzaniem, dostępem lub 
ujawnieniem, oraz 

N Ustawa 
o 
ochroni
e 
danych 
osobow
ych art. 
12 pkt 
1, 
19a.1, 
36-39a 

j.w.  
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art. 4 
ust. 1a 
tiret 3 

- zapewnić wdrożenie polityki bezpieczeństwa w 
odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. 
Właściwe organy krajowe muszą być w stanie 
kontrolować środki przyjęte przez dostawcę 
publicznie dostępnych usług łączności 
elektronicznej oraz wydawanie zaleceń 
dotyczących najlepszych praktyk dotyczących 
poziomu bezpieczeństwa, do jakiego środki te 
powinny prowadzić." 

T Art. 
174a-
174d 

po art. 174 dodaje się art. 174a – 174d w 
brzmieniu: 

 
„Art. 174a. 1. W przypadku naruszenia danych 
osobowych abonentów lub użytkowników 
końcowych będących osobami fizycznymi, 
dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych bez zbędnej zwłoki, nie 
później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia 
naruszenia, zawiadamia o tym fakcie Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przez 
naruszenie danych osobowych rozumie się 
naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, 
utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub 
dostępu do danych osobowych przetwarzanych 
przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w 
związku ze świadczeniem publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych. 
2. W przypadku, gdy naruszenie danych 
osobowych może wywrzeć niekorzystny wpływ na 
dane osobowe lub prywatność abonenta lub 
użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną, 
dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych bez zbędnej zwłoki, nie 
później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia 
naruszenia, zawiadamia również o takim 
naruszeniu abonenta lub użytkownika końcowego 
będącego osobą fizyczną. Przez naruszenie danych 
osobowych, które może wywrzeć niekorzystny 
wpływ na dane osobowe lub prywatność abonenta 
lub użytkownika końcowego będącego osobą 
fizyczną rozumie się takie naruszenie, które w 
szczególności skutkować może sfałszowaniem lub 
kradzieżą jego tożsamości, istotną szkodą 
majątkową lub osobistą, ujawnieniem tajemnicy 
bankowej lub innej ustawowo chronionej 
tajemnicy zawodowej. 
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, nie 
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jest wymagane, jeżeli dostawca wykazał, że 
wdrożył przewidziane przepisami o ochronie 
danych osobowych odpowiednie techniczne i 
organizacyjne środki ochrony, które 
uniemożliwiają odczytanie danych przez osoby 
nieuprawnione oraz że środki te zostały 
zastosowane do danych, których ochrona została 
naruszona. 
4. Jeżeli dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych nie zawiadomił abonenta lub 
użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną 
o fakcie naruszenia danych osobowych, Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 
rozważeniu możliwych niekorzystnych skutków 
tego naruszenia, może nałożyć na dostawcę 
obowiązek przekazania abonentom lub 
użytkownikom końcowym, będącym osobami 
fizycznymi, takiego zawiadomienia. 
5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 
powinno zawierać w szczególności: 

1) opis charakteru naruszenia danych 
osobowych oraz zakładane ryzyko 
związane z naruszeniem; 

2) dane kontaktowe, gdzie można uzyskać 
informacje dotyczące naruszenia ochrony 
danych osobowych; 

3) informacje o zalecanych środkach 
mających na celu złagodzenie 
ewentualnych niekorzystnych skutków 
naruszenia danych osobowych; 

4) informacje o działaniach podjętych przez 
dostawcę publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych; 

5) informacje o fakcie poinformowania lub 
braku poinformowania abonenta lub 
użytkownika końcowego będącego osobą 
fizyczną o wystąpieniu naruszenia danych 
osobowych; 

6) opis skutków naruszenia danych 
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osobowych; 
7) opis proponowanych przez dostawcę 

środków naprawczych. 
5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 
powinno zawierać: 

1) opis charakteru naruszenia danych 
osobowych; 

2) dane kontaktowe, gdzie można uzyskać 
informacje dotyczące naruszenia ochrony 
danych osobowych; 

3) informacje o zalecanych środkach mających 
na celu złagodzenie ewentualnych 
niekorzystnych skutków naruszenia danych 
osobowych; 

4) informacje o działaniach podjętych przez 
dostawcę publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych; 

5) opis skutków naruszenia danych osobowych;
6) opis proponowanych przez dostawcę 

publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych środków naprawczych.

 
Art. 174b. Do sprawowanej przez Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontroli 
wykonywania przez dostawcę publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych 
obowiązków, o których mowa w art. 174a, stosuje 
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 
Art. 174c. Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych kierując się koniecznością 
zapewnienia skutecznej ochrony danych 
osobowych i uwzględniając wytyczne Komisji 
Europejskiej dotyczące realizacji obowiązku 
powiadomienia abonenta lub użytkownika 
końcowego będącego osobą fizyczną o naruszeniu 
jego danych osobowych może kierować 
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wystąpienie, o którym mowa w art. 19a ust. 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych do dostawcy publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych wskazując  
okoliczności oraz formę i sposób zawiadamiania o 
naruszeniu danych osobowych. Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych może 
publikować wystąpienia na swojej stronie 
podmiotowej BIP, o ile nie będą one zawierać 
informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
 
Art. 174d. 1. Dostawca publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych prowadzi rejestr 
naruszeń danych osobowych, w tym faktów 
towarzyszących naruszeniom, ich skutków i 
podjętych działań, o których mowa w art. 174a ust. 
6 pkt 4 i 6. Rejestr w szczególności powinien 
zawierać: 

1) opis charakteru naruszenia danych 
osobowych; 

2) informacje o zaleconych środkach 
mających na celu złagodzenie 
ewentualnych niekorzystnych skutków 
naruszenia danych osobowych; 

3) informacje o działaniach podjętych przez 
dostawcę publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych; 

4) informacje o fakcie poinformowania lub 
braku poinformowania abonenta lub 
użytkownika końcowego będącego osobą 
fizyczną o wystąpieniu naruszenia danych 
osobowych; 

5) opis skutków naruszenia danych 
osobowych; 

6) opis zaproponowanych przez dostawcę 
środków naprawczych. 

2. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych może powierzyć, w drodze 
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umowy, innemu przedsiębiorcy prowadzenie 
rejestru, o którym mowa w ust. 1.”; 

art. 4  
ust. 3  

"3. W przypadku naruszenia danych osobowych, 
dostawca publicznie dostępnych usług łączności 
elektronicznej bez zbędnej zwłoki powiadamia o 
tym przypadku naruszenia danych osobowych 
właściwy organ krajowy. 
W przypadku gdy naruszenie danych osobowych 
może wywrzeć niekorzystny wpływ na dane 
osobowe lub prywatność abonenta lub osoby 
fizycznej, dostawca bez zbędnej zwłoki 
powiadamia również o takim naruszeniu abonenta 
lub osobę fizyczną. 
Powiadomienie danego abonenta lub osoby 
fizycznej o naruszeniu danych osobowych nie jest 
wymagane, jeżeli dostawca wykazał zgodnie z 
wymogami właściwego organu, że wdrożył 
odpowiednie technologiczne środki ochrony oraz 
że środki te zostały zastosowane do danych, 
których dotyczyło naruszenie bezpieczeństwa. 
Tego rodzaju technologiczne środki ochrony muszą 
sprawiać, że dane stają się nieczytelne dla każdego, 
kto nie jest uprawniony do dostępu do nich. 
Bez uszczerbku dla obowiązku powiadomienia 
przez dostawcę danych abonentów lub osób 
fizycznych, jeżeli dostawca nie powiadomił jeszcze 
abonenta lub osoby fizycznej o naruszeniu danych 
osobowych, właściwy organ krajowy – po 
rozważeniu możliwych niekorzystnych skutków 
tego naruszenia – może wymagać, aby dostawca to 
uczynił. 
Powiadomienie skierowane do abonenta lub osoby 
fizycznej zawiera co najmniej opis charakteru 
naruszenia danych osobowych oraz dane punktów 
kontaktowych, w których można uzyskać więcej 
informacji; zawiera ono także informacje o 
zalecanych środkach mających na celu złagodzenie 
ewentualnych niekorzystnych skutków tego 
naruszenia danych osobowych. Powiadomienie 

T Art. 
174a–
174d 

po art. 174 dodaje się art. 174a – 174d w 
brzmieniu: 

 
„Art. 174a. 1. W przypadku naruszenia danych 
osobowych abonentów lub użytkowników 
końcowych będących osobami fizycznymi, 
dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych bez zbędnej zwłoki, nie 
później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia 
naruszenia, zawiadamia o tym fakcie Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przez 
naruszenie danych osobowych rozumie się 
naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, 
utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub 
dostępu do danych osobowych przetwarzanych 
przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w 
związku ze świadczeniem publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych. 
2. W przypadku, gdy naruszenie danych 
osobowych może wywrzeć niekorzystny wpływ na 
dane osobowe lub prywatność abonenta lub 
użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną, 
dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych bez zbędnej zwłoki, nie 
później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia 
naruszenia, zawiadamia również o takim 
naruszeniu abonenta lub użytkownika końcowego 
będącego osobą fizyczną. Przez naruszenie danych 
osobowych, które może wywrzeć niekorzystny 
wpływ na dane osobowe lub prywatność abonenta 
lub użytkownika końcowego będącego osobą 
fizyczną rozumie się takie naruszenie, które w 
szczególności skutkować może sfałszowaniem lub 
kradzieżą jego tożsamości, istotną szkodą 
majątkową lub osobistą, ujawnieniem tajemnicy 
bankowej lub innej ustawowo chronionej 

 



  

 100 

właściwego organu krajowego zawiera ponadto 
opis konsekwencji naruszenia danych osobowych i 
opis proponowanych lub podjętych przez dostawcę 
środków mających zaradzić naruszeniu.” 

tajemnicy zawodowej. 
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, nie 
jest wymagane, jeżeli dostawca wykazał, że 
wdrożył przewidziane przepisami o ochronie 
danych osobowych odpowiednie techniczne i 
organizacyjne środki ochrony, które 
uniemożliwiają odczytanie danych przez osoby 
nieuprawnione oraz że środki te zostały 
zastosowane do danych, których ochrona została 
naruszona. 
4. Jeżeli dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych nie zawiadomił abonenta lub 
użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną 
o fakcie naruszenia danych osobowych, Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 
rozważeniu możliwych niekorzystnych skutków 
tego naruszenia, może nałożyć na dostawcę 
obowiązek przekazania abonentom lub 
użytkownikom końcowym, będącym osobami 
fizycznymi, takiego zawiadomienia. 
5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 
powinno zawierać w szczególności: 

1) opis charakteru naruszenia danych 
osobowych oraz zakładane ryzyko 
związane z naruszeniem; 

2) dane kontaktowe, gdzie można uzyskać 
informacje dotyczące naruszenia ochrony 
danych osobowych; 

3) informacje o zalecanych środkach 
mających na celu złagodzenie 
ewentualnych niekorzystnych skutków 
naruszenia danych osobowych; 

4) informacje o działaniach podjętych przez 
dostawcę publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych; 

5) informacje o fakcie poinformowania lub 
braku poinformowania abonenta lub 
użytkownika końcowego będącego osobą 
fizyczną o wystąpieniu naruszenia danych 
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osobowych; 
6) opis skutków naruszenia danych 

osobowych; 
7) opis proponowanych przez dostawcę 

środków naprawczych. 
6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 
powinno zawierać: 

1) opis charakteru naruszenia danych 
osobowych; 

2) dane kontaktowe, gdzie można uzyskać 
informacje dotyczące naruszenia ochrony 
danych osobowych; 

3) informacje o zalecanych środkach 
mających na celu złagodzenie 
ewentualnych niekorzystnych skutków 
naruszenia danych osobowych; 

4) informacje o działaniach podjętych przez 
dostawcę publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych; 

5) opis skutków naruszenia danych 
osobowych; 

6) opis proponowanych przez dostawcę 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych środków 
naprawczych. 

 
Art. 174b. Do sprawowanej przez Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontroli 
wykonywania przez dostawcę publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych 
obowiązków, o których mowa w art. 174a, stosuje 
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 
Art. 174c. Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych kierując się koniecznością 
zapewnienia skutecznej ochrony danych 
osobowych i uwzględniając wytyczne Komisji 
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Europejskiej dotyczące realizacji obowiązku 
powiadomienia abonenta lub użytkownika 
końcowego będącego osobą fizyczną o naruszeniu 
jego danych osobowych może kierować 
wystąpienie, o którym mowa w art. 19a ust. 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych do dostawcy publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych wskazując  
okoliczności oraz formę i sposób zawiadamiania o 
naruszeniu danych osobowych. Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych może 
publikować wystąpienia na swojej stronie 
podmiotowej BIP, o ile nie będą one zawierać 
informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
 
Art. 174d. 1. Dostawca publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych prowadzi rejestr 
naruszeń danych osobowych, w tym faktów 
towarzyszących naruszeniom, ich skutków i 
podjętych działań, o których mowa w art. 174a ust. 
6 pkt 4 i 6. Rejestr w szczególności powinien 
zawierać: 

1) opis charakteru naruszenia danych 
osobowych; 

2) informacje o zaleconych środkach 
mających na celu złagodzenie 
ewentualnych niekorzystnych skutków 
naruszenia danych osobowych; 

3) informacje o działaniach podjętych przez 
dostawcę publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych; 

4) informacje o fakcie poinformowania lub 
braku poinformowania abonenta lub 
użytkownika końcowego będącego osobą 
fizyczną o wystąpieniu naruszenia danych 
osobowych; 

5) opis skutków naruszenia danych 
osobowych; 
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6) opis zaproponowanych przez dostawcę 
środków naprawczych. 

 
2. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych może powierzyć, w drodze 
umowy, innemu przedsiębiorcy prowadzenie 
rejestru, o którym mowa w ust. 1.”; 

art. 4  
ust. 4 

 „4. Z zastrzeżeniem wszelkich technicznych 
środków wykonawczych przyjętych na mocy ust. 5 
właściwe organy krajowe mogą przyjąć wytyczne i 
w razie konieczności wydać instrukcje dotyczące 
okoliczności, w których dostawcy zobowiązani są 
do powiadamiania o naruszeniu danych 
osobowych, a także dotyczące formy takiego 
powiadomienia oraz sposobu, w jaki ma być 
dokonane takie powiadomienie. Właściwe organy 
krajowe muszą mieć również możliwość 
kontrolowania, czy dostawcy spełniają swoje 
obowiązki związane z powiadamianiem określone 
w niniejszym ustępie, oraz nakładają odpowiednie 
kary w przypadku niewykonywania tych 
obowiązków. 
Dostawcy prowadzą rejestr naruszeń ochrony 
danych osobowych, w tym faktów towarzyszących 
naruszeniom, ich skutków i podjętych działań 
naprawczych; rejestr ten musi być wystarczający, 
tak aby umożliwić właściwemu organowi 
krajowemu sprawdzenie zgodności z przepisami 
ust. 3. Rejestr zawiera wyłącznie informacje 
niezbędne do realizacji tego celu.” 

T Art. 
174a–
174d 

po art. 174 dodaje się art. 174a – 174d w 
brzmieniu: 

 
„Art. 174a. 1. W przypadku naruszenia danych 
osobowych abonentów lub użytkowników 
końcowych będących osobami fizycznymi, 
dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych bez zbędnej zwłoki, nie 
później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia 
naruszenia, zawiadamia o tym fakcie Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przez 
naruszenie danych osobowych rozumie się 
naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, 
utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub 
dostępu do danych osobowych przetwarzanych 
przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w 
związku ze świadczeniem publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych. 
2. W przypadku, gdy naruszenie danych 
osobowych może wywrzeć niekorzystny wpływ na 
dane osobowe lub prywatność abonenta lub 
użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną, 
dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych bez zbędnej zwłoki, nie 
później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia 
naruszenia, zawiadamia również o takim 
naruszeniu abonenta lub użytkownika końcowego 
będącego osobą fizyczną. Przez naruszenie danych 
osobowych, które może wywrzeć niekorzystny 
wpływ na dane osobowe lub prywatność abonenta 
lub użytkownika końcowego będącego osobą 
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fizyczną rozumie się takie naruszenie, które w 
szczególności skutkować może sfałszowaniem lub 
kradzieżą jego tożsamości, istotną szkodą 
majątkową lub osobistą, ujawnieniem tajemnicy 
bankowej lub innej ustawowo chronionej 
tajemnicy zawodowej. 
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, nie 
jest wymagane, jeżeli dostawca wykazał, że 
wdrożył przewidziane przepisami o ochronie 
danych osobowych odpowiednie techniczne i 
organizacyjne środki ochrony, które 
uniemożliwiają odczytanie danych przez osoby 
nieuprawnione oraz że środki te zostały 
zastosowane do danych, których ochrona została 
naruszona. 
4. Jeżeli dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych nie zawiadomił abonenta lub 
użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną 
o fakcie naruszenia danych osobowych, Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 
rozważeniu możliwych niekorzystnych skutków 
tego naruszenia, może nałożyć na dostawcę 
obowiązek przekazania abonentom lub 
użytkownikom końcowym, będącym osobami 
fizycznymi, takiego zawiadomienia. 
5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 
powinno zawierać w szczególności: 

1) opis charakteru naruszenia danych 
osobowych oraz zakładane ryzyko 
związane z naruszeniem; 

2) dane kontaktowe, gdzie można uzyskać 
informacje dotyczące naruszenia ochrony 
danych osobowych; 

3) informacje o zalecanych środkach 
mających na celu złagodzenie 
ewentualnych niekorzystnych skutków 
naruszenia danych osobowych; 

4) informacje o działaniach podjętych przez 
dostawcę publicznie dostępnych usług 
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telekomunikacyjnych; 
5) informacje o fakcie poinformowania lub 

braku poinformowania abonenta lub 
użytkownika końcowego będącego osobą 
fizyczną o wystąpieniu naruszenia danych 
osobowych; 

6) opis skutków naruszenia danych 
osobowych; 

7) opis proponowanych przez dostawcę 
środków naprawczych. 

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 
powinno zawierać: 

1) opis charakteru naruszenia danych 
osobowych; 

2) dane kontaktowe, gdzie można uzyskać 
informacje dotyczące naruszenia ochrony 
danych osobowych; 

3) informacje o zalecanych środkach 
mających na celu złagodzenie 
ewentualnych niekorzystnych skutków 
naruszenia danych osobowych; 

4) informacje o działaniach podjętych przez 
dostawcę publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych; 

5) opis skutków naruszenia danych 
osobowych; 

6) opis proponowanych przez dostawcę 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych środków 
naprawczych. 

 
Art. 174b. Do sprawowanej przez Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontroli 
wykonywania przez dostawcę publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych 
obowiązków, o których mowa w art. 174a, stosuje 
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
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Art. 174c. Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych kierując się koniecznością 
zapewnienia skutecznej ochrony danych 
osobowych i uwzględniając wytyczne Komisji 
Europejskiej dotyczące realizacji obowiązku 
powiadomienia abonenta lub użytkownika 
końcowego będącego osobą fizyczną o naruszeniu 
jego danych osobowych może kierować 
wystąpienie, o którym mowa w art. 19a ust. 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych do dostawcy publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych wskazując  
okoliczności oraz formę i sposób zawiadamiania o 
naruszeniu danych osobowych. Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych może 
publikować wystąpienia na swojej stronie 
podmiotowej BIP, o ile nie będą one zawierać 
informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
 
Art. 174d. 1. Dostawca publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych prowadzi rejestr 
naruszeń danych osobowych, w tym faktów 
towarzyszących naruszeniom, ich skutków i 
podjętych działań, o których mowa w art. 174a ust. 
6 pkt 4 i 6. Rejestr w szczególności powinien 
zawierać: 

1) opis charakteru naruszenia danych 
osobowych; 

2) informacje o zaleconych środkach 
mających na celu złagodzenie 
ewentualnych niekorzystnych skutków 
naruszenia danych osobowych; 

3) informacje o działaniach podjętych przez 
dostawcę publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych; 

4) informacje o fakcie poinformowania lub 
braku poinformowania abonenta lub 
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użytkownika końcowego będącego osobą 
fizyczną o wystąpieniu naruszenia danych 
osobowych; 

5) opis skutków naruszenia danych 
osobowych; 

6) opis zaproponowanych przez dostawcę 
środków naprawczych. 

2. Dostawca publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych może powierzyć, w drodze 
umowy, innemu przedsiębiorcy prowadzenie 
rejestru, o którym mowa w ust. 1.”; 

art. 4  
ust. 5 

 „5. W celu zapewnienia spójności we wdrażaniu 
środków, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, Komisja – 
po konsultacji z Europejską Agencją ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Grupą 
Roboczą ds. ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych powołaną na 
mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE oraz 
Europejskim Inspektorem Ochrony Danych – może 
przyjąć techniczne środki wykonawcze dotyczące 
okoliczności, formy i trybu mających zastosowanie 
do wymogów dotyczących informowania i 
powiadamiania, o których mowa w niniejszym 
artykule. Przyjmując te środki Komisja angażuje 
wszystkie zainteresowane strony, aby uzyskać w 
szczególności informacje o najlepszych dostępnych 
technicznych i ekonomicznych środkach wdrażania 
niniejszego artykułu. 
Środki te, mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 14a ust. 2." 

N    

art. 5 
ust. 3 

"3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu 
do informacji już przechowywanych w urządzeniu 
końcowym abonenta lub użytkownika było 
dozwolone wyłącznie pod warunkiem że dany 
abonent lub użytkownik wyraził zgodę zgodnie z 

T Art. 
173 

w art. 173: 
 
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia oraz pkt 

1-2 otrzymują brzmienie: 
„1. Podmioty świadczące usługi drogą 
elektroniczną lub przedsiębiorcy 
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dyrektywą 95/46/WE po otrzymaniu jasnych i 
wyczerpujących informacji, między innymi o 
celach przetwarzania. Nie stanowi to przeszkody 
dla każdego technicznego przechowywania danych 
ani dostępu do nich jedynie w celu wykonania 
transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci 
łączności elektronicznej, lub gdy jest to ściśle 
niezbędne w celu świadczenia usługi przez 
dostawcę usługi społeczeństwa informacyjnego, 
wyraźnie zażądanej przez abonenta lub 
użytkownika." 

telekomunikacyjni mogą przechowywać dane 
informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, w 
urządzeniach końcowych abonenta lub 
użytkownika końcowego przeznaczonych do 
korzystania z tych usług oraz uzyskiwać dostęp do 
tych przechowywanych danych, pod warunkiem 
że: 
1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie 
uprzednio jednoznacznie i bezpośrednio 
poinformowany, w sposób łatwy i zrozumiały, o: 

a) celu przechowywania danych, 
b) sposobach korzystania z ich zawartości, 
c) możliwości określenia przez abonenta lub 

użytkownika końcowego warunków 
przetwarzania danych za pomocą ustawień 
oprogramowania zainstalowanego w 
wykorzystywanym przez niego urządzeniu 
końcowym lub konfiguracji usługi;  

2) abonent lub użytkownik końcowy, po 
otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt. 1, 
wyrazi na to zgodę;”, 
 
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 
„1a. Dokonanie przez abonenta lub użytkownika 
końcowego stosownych ustawień w 
oprogramowaniu zainstalowanym w 
wykorzystywanym przez niego urządzeniu 
końcowym lub konfiguracji usługi, które prowadzi 
do umożliwienia podmiotom, o którym mowa w 
ust. 1, przetwarzania danych, o których mowa w 
ust. 1, równoznaczne jest z wyrażeniem przez 
niego zgody na przetwarzanie danych.  
1b. W przypadku gdy domyślne ustawienia 
oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu 
końcowym abonenta lub użytkownika końcowego 
lub konfiguracja usługi, umożliwiają przetwarzanie 
danych, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się, że 
wyraził on zgodę o ile: 

a) podmiot, o którym mowa w ust. 1 wykaże, 
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że dopełnił obowiązków informacyjnych, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c oraz 

b) abonent lub użytkownik końcowy, po 
otrzymaniu informacji, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1 lit. a-c, nie dokonał zmian w 
ustawieniach oprogramowania lub 
konfiguracji usługi prowadzących do 
usunięcia danych z urządzenia końcowego 
i uniemożliwienia przechowywania ich w 
przyszłości.”, 

 
c) w ust. 2:  
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 
brzmienie: 
„Warunków, o których mowa w ust. 1-1b, nie 
stosuje się, jeżeli:”, 
 
- w pkt 1 po wyrazach „publicznej sieci” dodaje się 
wyraz „telekomunikacyjnej”, 
 
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2)   przechowywanie oraz dostęp do danych, o 
których mowa w ust. 1, są niezbędne w celu 
dostarczania usługi, żądanej przez abonenta lub 
użytkownika końcowego.”, 
 
d) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 
brzmienie: 
„Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą 
instalować oprogramowanie w urządzeniach 
końcowych abonenta lub użytkownika końcowego 
przeznaczonych do korzystania z tych usług lub 
korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem 
że abonent lub użytkownik końcowy:”; 

art. 6 
ust. 3 

"3. Do celów wprowadzania na rynek usług 
łączności elektronicznej lub świadczenia usług 
tworzących wartość wzbogaconą, dostawca 
publicznie dostępnych usług łączności 
elektronicznej może przetwarzać dane określone w 

N Obow. 
art. 159 
ust. 3 i 
174 Pt 

Art. 159. 3.  Z wyjątkiem przypadków 
określonych ustawą, ujawnianie lub przetwarzanie 
treści albo danych objętych tajemnicą 
telekomunikacyjną narusza obowiązek zachowania 
tajemnicy telekomunikacyjnej. 
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ust. 1, w zakresie i przez czas niezbędny dla tego 
rodzaju usług lub wprowadzania ich na rynek, 
jeżeli abonent lub użytkownik, których dane 
dotyczą, uprzednio wyraził na to zgodę. 
Użytkownicy lub abonenci mają w każdej chwili 
możliwość odwołania swojej zgody na 
przetwarzanie danych o ruchu." 

 
Art. 174. Jeżeli przepisy ustawy wymagają 
wyrażenia zgody przez abonenta lub użytkownika 
końcowego, zgoda ta: 
  1)   nie może być domniemana lub dorozumiana z 
oświadczenia woli o innej treści; 
  2)   może być wyrażona drogą elektroniczną, pod 
warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez 
użytkownika; 
  3)   może być wycofana w każdym czasie, w 
sposób prosty i wolny od opłat. 

art. 13 
ust. 1-
5 

"Artykuł 13 
Komunikaty niezamówione 
1. Używanie automatycznych systemów 
wywołujących i systemów łączności bez ludzkiej 
ingerencji (automatyczne urządzenia wywołujące), 
faksów lub poczty elektronicznej do celów 
marketingu bezpośredniego może być dozwolone 
jedynie wobec abonentów lub użytkowników, 
którzy uprzednio wyrazili na to zgodę. 
2. Niezależnie od przepisów ust. 1, w przypadku 
gdy osoba fizyczna lub prawna otrzymuje od 
swoich klientów szczegółowe elektroniczne dane 
kontaktowe dotyczące kontaktu z nimi za pomocą 
poczty elektronicznej, w kontekście sprzedaży 
produktu lub usługi, zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE, ta sama osoba fizyczna lub prawna 
może używać tych szczegółowych elektronicznych 
danych kontaktowych na potrzeby marketingu 
bezpośredniego swoich własnych podobnych 
produktów lub usług, pod warunkiem że klienci 
zostali jasno i wyraźnie poinformowani o 
możliwości sprzeciwienia się, w prosty i wolny od 
opłat sposób, takiemu wykorzystywaniu 
elektronicznych danych kontaktowych w chwili ich 
pobierania oraz przy każdej okazji otrzymywania 
wiadomości, w przypadku klientów, którzy 
początkowo nie sprzeciwili się takiemu 
wykorzystywaniu. 

N 
 
 
 

Dział 
VIIa 
(Bezpie
czeńst
wo i 
integra
lność 
sieci i 
usług) 
 
 
 
Art. 4 
projekt
u 
 
 
 
Obow. 
art. 172 
PT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4. W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 
144, poz. 1204, z późn. zm.) w art. 10 ust. 1 po 
wyrazach „oznaczonego odbiorcy” dodaje się 
wyrazy „będącego osobą fizyczną”; 
 
Obowiązujące przepisy: 
 
Art. 172. 1. Zakazane jest używanie 
automatycznych systemów wywołujących dla 
celów marketingu bezpośredniego, chyba że 
abonent lub użytkownik końcowy uprzednio 
wyraził na to zgodę. 
2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń 
dotyczących przesyłania niezamówionej informacji 
handlowej wynikających z odrębnych ustaw. 
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3. Państwa członkowskie podejmują odpowiednie 
środki w celu zapewnienia, aby niezamówione 
komunikaty do celów marketingu bezpośredniego, 
w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2, 
nie były dozwolone bez zgody abonentów lub 
użytkowników bądź w odniesieniu do abonentów 
lub użytkowników, którzy nie życzą sobie 
otrzymywania tego typu komunikatów, przy czym 
wybór między tymi opcjami zostaje ustalony przez 
przepisy krajowe, z uwzględnieniem faktu, że obie 
te opcje muszą być dla abonenta lub użytkownika 
bezpłatne. 
4. W każdym przypadku zakazana jest praktyka 
wysyłania poczty elektronicznej do celów 
marketingu bezpośredniego, która ukrywa lub 
zataja tożsamość nadawcy, w którego imieniu 
wysyłany jest komunikat, lub która narusza art. 6 
dyrektywy 2000/31/WE, oraz bez ważnego adresu, 
na który odbiorca może wysłać żądanie 
zaprzestania takich komunikatów, lub która 
zachęca odbiorców do odwiedzenia stron 
internetowych naruszających ten artykuł dyrektywy 
2000/31/WE. 
5. Ust. 1 i 3 stosują się do abonentów będących 
osobami fizycznymi. Państwa członkowskie 
zapewniają również, aby – w ramach prawa 
wspólnotowego oraz mających zastosowanie 
przepisów krajowych – uzasadnione interesy 
abonentów innych niż osoby fizyczne były 
wystarczająco chronione w związku z uciążliwymi 
komunikatami. 
 

 
art. 9 
ust. 1-2 
i art. 10
ustawy 
o 
świadc
zeniu 
usług 
drogą 
elektro
niczną 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 23  
ustawa 
o 
ochroni

 
Art. 9. 1. Informacja handlowa jest wyraźnie 
wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący 
wątpliwości, że jest to informacja handlowa. 
2. Informacja handlowa zawiera: 
  1)   oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest 
ona rozpowszechniana, oraz jego adresy 
elektroniczne, 
  2)   wyraźny opis form działalności promocyjnej, 
w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych 
świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych 
korzyści związanych z promowanym towarem, 
usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne 
określenie warunków niezbędnych do skorzystania 
z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty, 
  3)   wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ 
na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w 
szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia. 
 
Przepis art. 10 uśude jest zmieniany w art. 4 
projektu, jak powyżej. 
Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie 
niezamówionej informacji handlowej skierowanej 
do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności 
poczty elektronicznej. 
2. Informację handlową uważa się za zamówioną, 
jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie 
takiej informacji, w szczególności udostępnił w 
tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. 
3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi 
czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 
przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 
pkt 1. 
 
Art. 23. 1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne 
tylko wtedy, gdy: 
  1)   osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to 
zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej 
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e 
danych 
osobow
ych  
 
 
 

danych, 
  2)    jest to niezbędne dla zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa, 
  3)    jest to konieczne do realizacji umowy, gdy 
osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy 
jest to niezbędne do podjęcia działań przed 
zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, 
  4)   jest niezbędne do wykonania określonych 
prawem zadań realizowanych dla dobra 
publicznego, 
  5)    jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów realizowanych przez 
administratorów danych albo odbiorców danych, a 
przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, 
której dane dotyczą. 
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może 
obejmować również przetwarzanie danych w 
przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel 
przetwarzania. 
3. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla 
ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą, a spełnienie warunku określonego w ust. 1 
pkt 1 jest niemożliwe, można przetwarzać dane bez 
zgody tej osoby, do czasu, gdy uzyskanie zgody 
będzie możliwe. 
4. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności: 
  1)   marketing bezpośredni własnych produktów 
lub usług administratora danych, 
  2)   dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

art. 13 
ust. 6 

6. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek środków 
administracyjnych, w odniesieniu do których mogą 
zostać przyjęte przepisy, między innymi na mocy 
art. 15a ust. 2, państwa członkowskie zapewniają, 
aby każda osoba fizyczna lub prawna, która 
odczuła negatywne skutki naruszeń przepisów 

N  Art. 13 ust. 6 nie wymaga implementacji (wynika z 
zasad ogólnych). 
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krajowych przyjętych na mocy niniejszego artykułu 
i mająca uzasadniony interes w tym, by położyć 
kres takim naruszeniom lub ich zakazać, w tym 
także dostawca usług łączności elektronicznej 
chroniący własne uzasadnione interesy 
gospodarcze, mogła podjąć działania prawne 
przeciwko takim naruszeniom. Państwa 
członkowskie mogą także ustalić szczególne zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie do 
dostawców usług łączności elektronicznej, którzy 
przez zaniedbanie przyczyniają się do naruszeń 
przepisów krajowych przyjętych na podstawie 
niniejszego artykułu." 

art. 
14a 

"Artykuł 14a 
Procedura komitetowa 
1. Komisja wspierana jest przez Komitet ds. 
Łączności ustanowiony na mocy art. 22 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa). 
2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, 
stosuje się art. 5a ust. 1–4 i art. 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 
8. 
3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, 
stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 
8."; 

N    

art. 15 
ust. 1b 

"1b. Dostawcy ustanawiają wewnętrzne procedury 
odpowiedzi na wnioski o dostęp do danych 
osobowych użytkownika w oparciu o krajowe 
przepisy przyjęte zgodnie z art. 1. Na żądanie 
przedstawiają oni właściwemu organowi 
krajowemu informacje o tych procedurach, liczbie 
otrzymanych wniosków, ich uzasadnieniu prawnym 
oraz udzielonej przez nich odpowiedzi." 

N Obow. 
art. 36 
ustawy 
o ochr. 
danych 
osob. 
oraz 
rozp. 
MSWi
A 

Art. 36. 1. Administrator danych jest obowiązany 
zastosować środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające ochronę przetwarzanych danych 
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz 
kategorii danych objętych ochroną, a w 
szczególności powinien zabezpieczyć dane przed 
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz 
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
2. Administrator danych prowadzi dokumentację 
opisującą sposób przetwarzania danych oraz 
środki, o których mowa w ust. 1. 
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3. Administrator danych wyznacza administratora 
bezpieczeństwa informacji, nadzorującego 
przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa w 
ust. 1, chyba że sam wykonuje te czynności. 

art. 
15a 
ust. 1 

"Artykuł 15a 
Wdrażanie i egzekwowanie 
1. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy 
dotyczące kar, w tym w stosownych przypadkach 
sankcji karnych, mających zastosowanie w 
przypadku naruszeń krajowych przepisów 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą, i 
podejmują wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia, aby zasady te zostały wdrożone. 
Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające oraz mogą być 
stosowane w odniesieniu do okresu, w którym 
występowało jakiekolwiek naruszenie, nawet w 
przypadku gdy naruszenie to następnie naprawiono. 
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o 
tych przepisach najpóźniej do dnia 25 maja 2011 r. 
i powiadamiają ją niezwłocznie o wszelkich 
późniejszych zmianach mających na nie wpływ. 

T Art. 
209 pkt 
25a i 
27a 
 
 
 
 
 
 
 
oraz 
obow. 
art. 199 
ust. 1 
PT 

w art. 209: 
a) w ust. 1: 

- po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu: 
„25a) będąc przedsiębiorcą telekomunikacyjnym 
nie publikuje na swojej stronie internetowej 
informacji, o których mowa w art. 175f,”, 
 
- po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu: 
„27a)  nie stosuje się do zakazu określonego w 
decyzji, o której mowa w art. 175c ust. 3,” 
 
Art. 199. 1.  Prezes UKE jest uprawniony do 
kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz 
postanowień z zakresu telekomunikacji, 
gospodarki częstotliwościami lub spełniania 
wymagań dotyczących kompatybilności 
elektromagnetycznej. 

 

art. 
15a 
ust. 2 

2. Bez uszczerbku dla wszelkich ewentualnie 
dostępnych środków prawnych, państwa 
członkowskie zapewniają, aby właściwy organ 
krajowy oraz, w stosownych przypadkach, inne 
podmioty krajowe dysponowały uprawnieniami do 
nakazania zaprzestania naruszeń, o których mowa 
w ust. 1. 
 

N Obowi
ązujący 
art. 199 
i 209 
PT 

j.w.  

art. 
15a 
ust. 3 

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe 
organy krajowe oraz, w stosownych przypadkach, 
inne podmioty krajowe dysponowały 
uprawnieniami i środkami niezbędnymi do 
prowadzenia dochodzeń, w tym uprawnieniami do 
uzyskiwania wszelkich istotnych informacji, 
których mogą potrzebować, aby monitorować i 
egzekwować przestrzeganie przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą. 

N Obowi
ązujący 
art. 199 
i 209 
PT 

j.w.  
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art. 
15a 
ust. 4 

4. Właściwe krajowe organy regulacyjne mogą 
przyjmować środki w celu zapewnienia efektywnej 
współpracy transgranicznej w zakresie 
egzekwowania przepisów krajowych przyjętych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz tworzenia 
zharmonizowanych warunków świadczenia usług 
obejmujących transgraniczny przepływ danych. 
Krajowe organy regulacyjne przekazują Komisji – 
w odpowiednim czasie przed przyjęciem takich 
środków – podsumowanie podstawy do działania, 
przewidywane środki i proponowany przebieg 
działań. Po zbadaniu takich informacji oraz 
konsultacjach z ENISA i Grupą Roboczą ds. 
Ochrony Osób Fizycznych w zakresie 
Przetwarzania Danych Osobowych ustanowioną na 
mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE, Komisja może 
zgłaszać do nich uwagi lub wydawać zalecenia, w 
szczególności w celu zapewnienia, aby 
przewidywane środki nie wpływały niekorzystnie 
na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Przy 
podejmowaniu decyzji dotyczącej omawianych 
środków krajowe organy regulacyjne uwzględniają 
w jak największym stopniu uwagi lub zalecenia 
Komisji." 

N  Przepis fakultatywny dotyczący współpracy 
międzynarodowej krajowych organów 
regulacyjnych. 

 

Zmiany w dyrektywie 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) 
Motyw 
23 
pream
buły 

(23) Wspólne korzystanie z urządzeń może być 
korzystne z punktu widzenia miejskiego 
planowania przestrzennego, zdrowia publicznego 
lub ochrony środowiska i powinno być promowane 
przez krajowe organy regulacyjne na podstawie 
dobrowolnie zawieranych porozumień. W razie, 
gdy przedsiębiorstwa są pozbawione dostępu do 
wiarygodnych rozwiązań alternatywnych, można 
nakazać wspólne korzystanie z urządzeń lub 
nieruchomości. Dotyczy to między innymi 
fizycznej kolokacji i przewodów, budynków, 
masztów, anten lub systemu wspólnego korzystania 
z anten. Obowiązek wspólnego korzystania z 
urządzeń lub nieruchomości winien być nałożony 

T art. 23 
ustawy 
o 
wspiera
niu 
rozwoju 
usług i 
sieci 
telekom
unikacy
jnych  

art. 23 otrzymuje brzmienie: 
„1. Do decyzji w sprawie współkorzystania lub 
dostępu do infrastruktury technicznej stosuje się 
odpowiednio przepisy działu I rozdział 3 ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 
telekomunikacyjne. 
2. Do zmiany umowy o współkorzystaniu lub o 
dostępie do infrastruktury technicznej stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 19, 21, 22 i 24.  
3. Do wniosku o zmianę umowy o 
współkorzystaniu lub o dostępie do 
infrastruktury technicznej, dołącza się tekst tej 
umowy, a w przypadku umowy, która była co 
najmniej raz zmieniona, dołącza się jednolity 
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na przedsiębiorstwa dopiero po przeprowadzeniu 
pełnej konsultacji publicznej. 

tekst tej umowy zawierający wszelkie dokonane 
zmiany.”; 

art. 1 
ust. 1 

"1. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
zharmonizowane ramy prawne dla świadczenia 
usług łączności elektronicznej, sieci łączności 
elektronicznej, urządzeń i usług towarzyszących i 
niektórych aspektów urządzeń końcowych, aby 
ułatwić dostęp użytkownikom niepełnosprawnym. 
Określa ona zadania krajowych organów 
regulacyjnych oraz procedury zmierzające do 
zapewnienia zharmonizowanego stosowania 
uregulowań prawnych w obrębie Wspólnoty."; 

N    

art. 1 
ust. 3a 

"3a. Stosując środki związane z dostępem 
użytkowników końcowych – za pomocą sieci 
łączności elektronicznej – do usług i aplikacji lub z 
korzystaniem taką drogą z usług lub aplikacji, 
państwa członkowskie respektują podstawowe 
prawa i wolności osób fizycznych gwarantowane w 
Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz w ogólnych 
zasadach prawa wspólnotowego. 
Jeżeli jakikolwiek ze środków związanych z 
dostępem użytkowników końcowych – za pomocą 
sieci łączności elektronicznej – do usług i aplikacji 
lub z korzystaniem taką drogą z usług lub aplikacji 
mógłby ograniczyć wspomniane podstawowe 
prawa lub wolności, można go nałożyć wyłącznie 
wtedy, gdy jest odpowiedni, proporcjonalny i 
konieczny w demokratycznym społeczeństwie, a 
jego wdrożenie podlega odpowiednim gwarancjom 
proceduralnym zgodnym z Europejską konwencją o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
i z ogólnymi zasadami prawa wspólnotowego, w 
tym z zasadą skutecznej ochrony sądowej i zasadą 
rzetelnego procesu. Środki takie można więc 
zastosować wyłącznie z należytym poszanowaniem 
zasady domniemania niewinności i prawa do 
prywatności. Gwarantuje się uprzednią rzetelną i 
bezstronną procedurę, uwzględniającą prawo 

N  
 

Art. 1 ust. 3a nie wymaga implementacji 
(wynika z zasad ogólnych). 
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zainteresowanej osoby lub zainteresowanych osób 
do bycia wysłuchanymi, z zastrzeżeniem potrzeby 
ustanowienia dla należycie ustalonych pilnych 
przypadków odpowiednich warunków oraz 
zabezpieczeń proceduralnych zgodnych z 
Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności. Gwarantuje się prawo do 
skutecznej kontroli sądowej w rozsądnym 
terminie."; 

art. 2 
lit. a 

"a) "sieć łączności elektronicznej" oznacza systemy 
transmisyjne oraz, w stosownych przypadkach, 
urządzenia przełączające lub routingowe oraz inne 
zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które 
umożliwiają przekazywanie sygnałów 
przewodowo, za pomocą radia, środków 
optycznych lub innych środków 
elektromagnetycznych, w tym sieci satelitarnych, 
stacjonarnych (komutowanych i pakietowych, w 
tym Internetu) i naziemnych sieci przenośnych, 
elektrycznych systemów kablowych, w zakresie, w 
jakim są one wykorzystywane do przekazywania 
sygnałów, w sieciach nadawania radiowego i 
telewizyjnego oraz sieciach telewizji kablowej, 
niezależnie od rodzaju przekazywanej informacji;";

T Art. 2 
pkt 35 

w art. 2 pkt 35 otrzymuje brzmienie: 
„35) sieć telekomunikacyjna - systemy 
transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub 
przekierowujące, a także inne zasoby, w tym 
nieaktywne elementy sieci, które umożliwiają 
nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za 
pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych 
lub innych środków wykorzystujących energię 
elektromagnetyczną, niezależnie od ich 
rodzaju;” 

 

art. 2 
lit. b 

"b) "rynki ponadnarodowe" oznaczają rynki 
zdefiniowane zgodnie z art. 15 ust. 4 obejmujące 
Wspólnotę lub znaczną jej część, znajdujące się w 
więcej niż jednym państwie członkowskim;"; 

N  
 
 
 
 
 
 
Obecnie 
obowiąz
ujący 
art. 25d 
PT 

Nie ma potrzeby dodawania definicji rynków 
ponadnarodowych; dotychczas nie definiowano 
tego pojęcia w słowniczku ustawy – pojęcie to 
zostało użyte w art. 25d obecnie obowiązującej 
ustawy Prawo telekomunikacyjne i jest zgodne z 
nową definicją zawartą w dyrektywie. 
 
Art. 25d. W przypadku rynku właściwego 
uznanego decyzją Komisji Europejskiej za rynek 
ponadnarodowy Prezes UKE przeprowadza jego 
analizę w porozumieniu z organami 
regulacyjnymi innych państw członkowskich. 
Przepis art. 23 lub 24 stosuje się odpowiednio. 

 

art. 2 
lit. d 

"d) "publiczna sieć łączności" oznacza sieć 
łączności elektronicznej wykorzystywaną 

N Art. 2 
pkt 29 

  29)  publiczna sieć telekomunikacyjna - sieć  
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całkowicie lub głównie do świadczenia publicznie 
dostępnych usług łączności elektronicznej, które 
wspierają przekazywanie informacji pomiędzy 
punktami końcowymi sieci;"; 

obecnie 
obow. 

telekomunikacyjną wykorzystywaną głównie do 
świadczenia publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych; 

art. 2 
lit. da 

"da) "punkt zakończenia sieci" oznacza fizyczne 
miejsce, w którym abonent otrzymuje dostęp do 
sieci łączności publicznej; w przypadku sieci 
stosujących przełączanie lub przekierowywanie, 
punkt zakończenia sieci identyfikuje się za pomocą 
konkretnego adresu sieciowego, który może być 
łączony z numerem lub nazwiskiem abonenta;"; 

N Obow. 
Art. 2 
pkt 52 
PT 

52)  zakończenie sieci - fizyczny punkt, w 
którym abonent otrzymuje dostęp do publicznej 
sieci telekomunikacyjnej; w przypadku sieci 
stosujących komutację lub przekierowywanie, 
zakończenie sieci identyfikuje się za pomocą 
konkretnego adresu sieciowego, który może być 
przypisany do numeru lub nazwy abonenta;  

 

art. 2 
lit. e 

"e) "urządzenia towarzyszące" oznaczają takie 
usługi towarzyszące, infrastrukturę fizyczną oraz 
inne urządzenia lub elementy związane z siecią 
łączności elektronicznej lub usługami łączności 
elektronicznej, które umożliwiają lub wspierają 
dostarczanie usług za pośrednictwem tych sieci lub 
usług lub które mogą służyć do tego celu, i 
obejmują między innymi budynki lub wejścia do 
budynków, okablowanie budynków, anteny, wieże 
i inne konstrukcje nośne, kanały, przewody, 
maszty, studzienki i szafki;"; 

T Art. 2 
pkt 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 
ust. 1 
pkt 1  

w art. 2 pkt 44 otrzymuje brzmienie: 
„44) udogodnienia towarzyszące – usługi 
towarzyszące, infrastrukturę fizyczną oraz inne 
urządzenia lub elementy związane z siecią 
telekomunikacyjną lub usługami 
telekomunikacyjnymi, które umożliwiają lub 
wspierają dostarczanie usług za pośrednictwem 
tych sieci lub usług lub które mogą służyć do 
tego celu, i obejmują między innymi budynki lub 
wejścia do budynków, okablowanie budynków, 
anteny, wieże i inne konstrukcje nośne, kanały, 
przewody, maszty, studzienki i szafki;” 
 
w art. 1: 
a) w ust.1: 
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) zasady wykonywania i kontroli 
działalności polegającej na świadczeniu 
usług telekomunikacyjnych, dostarczeniu 
sieci telekomunikacyjnych lub usług 
towarzyszących, zwanej dalej „działalnością 
telekomunikacyjną”;”, 

 

art. 2 
lit. ea 

"ea) "usługi towarzyszące" oznaczają takie usługi 
związane z siecią lub usługami łączności 
elektronicznej, które umożliwiają lub wspierają 
dostarczanie usług za pośrednictwem tych sieci lub 
usług, lub które mogą służyć do tego celu, i 

T Art. 2 
pkt 44a 
 
 
 

w art. 2 po pkt 44 dodaje się pkt 44a w 
brzmieniu: 
„44a) usługi towarzyszące - usługi związane 
z siecią lub usługami telekomunikacyjnymi, 
które umożliwiają lub wspierają dostarczanie 
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obejmują między innymi systemy translacji 
numerów lub systemy o równoważnych funkcjach, 
systemy dostępu warunkowego i elektroniczne 
przewodniki po programach, jak również inne 
usługi, takie jak usługi identyfikacji, lokalizacji 
oraz sygnalizowania obecności;"; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 
ust. 1 
pkt 1 

usług za pośrednictwem tych sieci lub usług, lub 
które mogą służyć do tego celu, i obejmują 
między innymi systemy translacji numerów lub 
systemy o równoważnych funkcjach, systemy 
dostępu warunkowego i elektroniczne 
przewodniki po programach, jak również inne 
usługi, takie jak usługi identyfikacji, lokalizacji 
oraz sygnalizowania obecności;”; 
 
w art. 1: 
a) w ust.1: 
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) zasady wykonywania i kontroli 
działalności polegającej na świadczeniu 
usług telekomunikacyjnych, dostarczeniu 
sieci telekomunikacyjnych lub usług 
towarzyszących, zwanej dalej „działalnością 
telekomunikacyjną”;”, 

art. 2 
lit. l 

"l) "dyrektywy szczegółowe" oznaczają dyrektywę 
2002/20/WE (dyrektywa o zezwoleniach), 
dyrektywę 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie), 
dyrektywę 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze 
powszechnej) i dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 czerwca 2002 r. 
dotycząca przetwarzania danych osobowych i 
ochrony prywatności w sektorze łączności 
elektronicznej (dyrektywa o prywatności i 
łączności elektronicznej) []; 

N    

art. 2 
lit. q 

"q) "przydział widma" oznacza wyznaczenie 
danego pasma częstotliwości do wykorzystywania 
w celu świadczenia jednego rodzaju lub kilku 
rodzajów usług radiokomunikacyjnych, w 
stosownych przypadkach na określonych 
warunkach; 

N  Przepis zaimplementowany w przepisach ustawy 
Prawo telekomunikacyjne. W art. 114 ust. 1 
wprowadzane jest pojęcie „rezerwacja 
częstotliwości”, ponadto w ustawie Prawo 
telekomunikacyjne mowa jest także o zakresach 
częstotliwości. W związku z powyższym, nie 
jest zasadne wprowadzanie definicji nowego 
pojęcia „przydziału widma” do ustawy Prawo 
telekomunikacyjne, ponieważ pokrywałoby się 
ono z istniejącymi już w tej ustawie instytucjami 
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art. 2 
lit. r 

r) "szkodliwe zakłócenia" oznaczają zakłócenia, 
które zagrażają funkcjonowaniu usług 
radionawigacyjnych lub innych usług związanych z 
bezpieczeństwem, lub które w inny sposób 
poważnie pogarszają, utrudniają lub wielokrotnie 
przerywają usługę radiokomunikacyjną odbywającą 
się zgodnie z obowiązującymi przepisami 
międzynarodowymi, wspólnotowymi lub 
krajowymi; 

T Art. 2 
pkt 40 
 
 
 
 
 
art. 123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 200 
w ust. 1 
pkt 5 
 
 
 
 
 
 
art. 204 
 

w art. 2 pkt 40 otrzymuje brzmienie: 
„40) szkodliwe zaburzenie elektromagnetyczne - 
zaburzenie elektromagnetyczne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 
kompatybilności elektromagnetycznej, które 
przekracza dopuszczalne poziomy zaburzeń;”, 
 
w art. 123:  
 
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„  1)   stwierdzenia, że używanie urządzenia 
radiowego zgodnie z rezerwacją powoduje 
szkodliwe zakłócenie lub szkodliwe zaburzenie 
elektromagnetyczne;”, 
 
w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3) zakłócenia pracy urządzeń lub sieci 
telekomunikacyjnych;”,  
 
dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 
„12. W przypadku cofnięcia przez 
Przewodniczącego KRRiT koncesji na 
rozpowszechnianie programów radiofonicznych 
lub telewizyjnych lub jej wygaśnięcia wygasa 
rezerwacja częstotliwości udzielona w celu 
wykonania wynikających z tej koncesji 
uprawnień.”; 
 
w art. 200 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5)   czasowego zajęcia aparatury w trybie, o 
którym mowa w art. 204, w celu 
przeprowadzenia badań prowadzących do 
ustalenia przyczyn szkodliwych zakłóceń;”; 
 
art. 204 otrzymuje brzmienie: 
 
„Art. 204. 1. W przypadku stwierdzenia, że 
urządzenie w rozumieniu przepisów o 
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art. 
204a 
ust. 1 
 
 
 
 
 

kompatybilności elektromagnetycznej, 
wytwarzające pole elektromagnetyczne 
powoduje szkodliwe zakłócenie pracy innego 
urządzenia spełniającego zasadnicze wymagania 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o kompatybilności 
elektromagnetycznej, Prezes UKE może wydać 
decyzję o: 
  1)   czasowym wstrzymaniu używania 
urządzenia wytwarzającego szkodliwe 
zaburzenia elektromagnetyczne; 
  2)   zmianie sposobu używania urządzenia; 
  3)   zastosowaniu środków technicznych 
prowadzących do eliminacji szkodliwego 
zakłócenia, na koszt podmiotu, któremu wydano 
decyzję; 
  4)   czasowym zajęciu urządzenia w celu 
przeprowadzenia badań niezbędnych do 
ustalenia przyczyn wystąpienia szkodliwych 
zakłóceń. 
Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności. 
2. Prezes UKE może uzależnić wydanie czasowo 
zajętego urządzenia od zgody jego użytkownika 
na usunięcie, na koszt użytkownika, przyczyn 
powodujących niezgodność urządzenia z 
zasadniczymi wymaganiami, w szczególności 
przyczyn wystąpienia szkodliwych zakłóceń.”; 
 
w art. 204a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 
2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej, 
wytwarzające pole elektromagnetyczne, może 
powodować w określonym miejscu szkodliwe 
zakłócenie pracy innego urządzenia 
spełniającego zasadnicze wymagania w 
rozumieniu przepisów o kompatybilności 
elektromagnetycznej, Prezes UKE może podjąć 
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art. 205 
ust.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 233 

działania w celu wyjaśnienia okoliczności, w 
jakich takie zakłócenie może wystąpić i wydać 
zalecenia pokontrolne, których wykonanie 
pozwoli na wyeliminowanie możliwości 
wystąpienia takiego zakłócenia.”; 
 
w art. 205 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2.  Prezes Rady Ministrów określi, w drodze 
rozporządzenia, sposoby postępowania w 
przypadku stwierdzenia, że urządzenie w 
rozumieniu przepisów o kompatybilności 
elektromagnetycznej, wytwarzające pole 
elektromagnetyczne, używane przez podmioty, o 
których mowa w art. 4 pkt 1-6 i 8, powoduje 
szkodliwe zakłócenie pracy innego urządzenia, 
spełniającego zasadnicze wymagania w 
rozumieniu przepisów o kompatybilności 
elektromagnetycznej, uwzględniając charakter 
zadań realizowanych przez te podmioty oraz 
słuszny interes użytkownika urządzenia, którego 
praca jest zakłócana.”; 
 
art. 233 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 233. Aparatura, w tym urządzenia radiowe 
i telekomunikacyjne urządzenia końcowe bez 
oznakowania znakiem zgodności, wprowadzone 
do obrotu lub używane na podstawie przepisów 
obowiązujących przed dniem wejścia w życie 
ustawy, mogą być nadal używane, jeżeli nie 
powodują szkodliwych zakłóceń w pracy innej 
aparatury.”. 

art. 2 
lit. s 

s) "wywołanie" oznacza połączenie, które dochodzi 
do skutku za pośrednictwem publicznie dostępnej 
usługi łączności elektronicznej umożliwiającej 
dwustronną łączność głosową."; 

T Art. 2 
pkt 26 

pkt 26 otrzymuje brzmienie: 
„26) połączenie telefoniczne - połączenie 
ustanowione za pomocą publicznie dostępnej 
usługi telekomunikacyjnej, pozwalające na 
dwukierunkową łączność głosową;”, 

 

Art. 3 
ust. 3 

"3. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe 
organy regulacyjne wykonywały swoje 
uprawnienia w sposób bezstronny, przejrzysty i 

N obow. 
Art. 193 
PT 

Art. 193.  1. Prezes UKE wykonuje zadania przy 
pomocy UKE. 
2. UKE prowadzi gospodarkę finansową na 
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terminowy. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne posiadały 
wystarczające zasoby finansowe i ludzkie do 
wykonywania przydzielonych im zadań."; 
 

oraz 
zasady 
ogólne 
Kpa 
 
 
 
 
 
 
 
 

zasadach określonych dla jednostek 
budżetowych. 
3. Minister właściwy do spraw łączności, w 
drodze zarządzenia, nadaje statut UKE, 
określając jego komórki organizacyjne. 
4.  Statut UKE może przewidywać utworzenie 
zamiejscowych jednostek organizacyjnych przez 
Prezesa UKE. Prezes UKE tworząc zamiejscową 
jednostkę organizacyjną określa jej siedzibę, 
właściwość rzeczową oraz miejscową, z 
uwzględnieniem zasadniczego podziału 
terytorialnego państwa. 

Art. 3 
ust. 3a 

"3a. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 i 5 
krajowe organy regulacyjne odpowiedzialne za 
regulację rynku ex ante lub rozstrzyganie sporów 
między przedsiębiorstwami zgodnie z art. 20 lub 21 
niniejszej dyrektywy działają niezależnie i nie 
występują o instrukcje do żadnego innego 
podmiotu ani nie przyjmują takich instrukcji w 
związku z wykonywaniem tych zadań, 
przydzielonych im na podstawie prawa krajowego 
wdrażającego prawo wspólnotowe. Nie wyklucza 
to nadzoru zgodnie z krajowym prawem 
konstytucyjnym. Decyzje krajowych organów 
regulacyjnych mogą zostać zawieszone lub 
uchylone wyłącznie przez organy odwoławcze 
ustanowione zgodnie z art. 4. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby odwołanie szefów 
krajowych organów regulacyjnych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, lub, w stosownych 
przypadkach, członków organu zbiorowego 
pełniącego tę funkcję, lub ich zastępców, było 
możliwe tylko wtedy, gdy przestaną oni spełniać 
warunki wymagane do wykonywania obowiązków 
określonych wcześniej w prawie krajowym. 
Decyzja o odwołaniu szefa danego krajowego 
organu regulacyjnego lub, w stosownych 
przypadkach, członków organu zbiorowego 
pełniącego tę funkcję zostaje podana do 

T Art. 190 w art. 190: 
a)  
wstęp do wyliczenia w ust. 4a otrzymuje 
brzmienie: 
„Prezes UKE oraz jego zastępca może być 
odwołany przed upływem kadencji, na którą 
został powołany, wyłącznie w przypadku:”, 
 
b) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 
„4b. Decyzję o odwołaniu Prezesa UKE 
wskazującą powody jego odwołania podaje się 
do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jej 
treści na stronie podmiotowej Biuletynu 
Informacji Publicznej ministra właściwego do 
spraw łączności.”, 
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wiadomości publicznej w chwili odwołania. 
Odwołany szef krajowego organu regulacyjnego 
lub, w stosownych przypadkach, członkowie 
kolegialnego organu pełniącego tę funkcję 
otrzymują uzasadnienie decyzji i mają prawo 
wystąpić o jego opublikowanie, w przypadku gdy 
w przeciwnym razie nie doszłoby do tego; w takim 
przypadku uzasadnienie to zostaje opublikowane. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe 
organy regulacyjne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, miały oddzielne budżety roczne. 
Budżety te są podawane do wiadomości publicznej. 
Państwa członkowskie zapewniają również, aby 
krajowe organy regulacyjne miały odpowiednie 
zasoby finansowe i ludzkie umożliwiające im 
aktywne uczestnictwo w pracach Organu 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC) [] i przyczynianie się do 
realizowanych przez niego funkcji. 

Art. 3 
ust. 3b 

3b. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
odpowiednie krajowe organy regulacyjne aktywnie 
wspierały cele BEREC w promowaniu lepszej 
koordynacji i spójności regulacyjnej. 
 

T Art. 189 
ust. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 192 

w art. 189 w ust. 2: 
a) w pkt 1: 
- lit. d otrzymuje brzmienie: 
„d) wspieranie efektywnego wykorzystania 
oraz zarządzania częstotliwościami i 
numeracją,”, 
- po literze d dodaje się literę e w brzmieniu: 
„e) zapewnienie przewidywalności 
regulacyjnej;” 
 
b) w pkt 2: 
-  lit d otrzymuje brzmienie: 
”d) współpracę z innymi organami 
regulacyjnymi państw członkowskich, BEREC i 
Komisją Europejską, w celu spójnego wdrażania 
i stosowania przepisów,”, 
 
w art. 192:  
a) w ust. 1: 
- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 
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„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 (BEREC) oraz Urząd 
(Dz. Urz. UE L 337 z 18.12.2009, str. 1);”, 
- pkt 5a otrzymuje brzmienie: 

    „5a)     kontrolowanie realizacji obowiązków 
wynikających z przepisów rozporządzenia 
WE nr 717/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 
2007 r. w sprawie roamingu w 
publicznych sieciach telefonii ruchomej 
wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego 
dyrektywę 2002/21/WE (Dz. Urz. WE L 
171 z 29.06.2007, str. 32, z późn. zm.);”, 

- uchyla się pkt 12, 
- pkt 17 i 18 otrzymują brzmienie: 
  „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;”, 

Art. 3 
ust. 3c 

3c. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe 
organy regulacyjne, przyjmując swoje własne 
decyzje dotyczące ich rynków krajowych, w jak 
największym stopniu uwzględniały opinie i 

T Art. 25c w art. 25c dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
„3) w jak największym stopniu uwzględnia 
opinie i wspólne stanowiska przyjmowane przez 
BEREC.”; 
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wspólne stanowiska przyjmowane przez BEREC.  
Art. 4 
ust. 1 

"1. Państwa członkowskie zapewniają, aby na 
poziomie krajowym istniały skuteczne mechanizmy 
umożliwiające użytkownikom lub 
przedsiębiorstwom udostępniającym sieci lub 
usługi łączności elektronicznej, których dotyczy 
dana decyzja wydana przez krajowy organ 
regulacyjny, korzystanie z prawa odwołania się od 
takiej decyzji do organu odwoławczego 
niezależnego od stron uczestniczących w sporze. 
Organ taki, który może być sądem, dysponuje 
odpowiednią wiedzą specjalistyczną pozwalającą 
mu na skuteczne wypełnianie swoich funkcji. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby aspekty 
merytoryczne każdej sprawy zostały właściwie 
rozpatrzone, oraz zapewniają istnienie skutecznych 
środków odwoławczych. 
Do czasu rozpatrzenia odwołania decyzja 
krajowego organu regulacyjnego pozostaje w 
mocy, chyba że zgodnie z prawem krajowym 
zostaną zastosowane środki przejściowe."; 
 

T art. 206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art.  
47963 

kpc. 

w art. 206:  
 
a) w ust. 2: 
 
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2)   w sprawie nałożenia, zniesienia, zmiany lub 
uchylenia obowiązków regulacyjnych,”, 
 
- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
 „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 
nierozstrzygnięty,”, 
 
- po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
„7) o których mowa w art. 78 ust. 6a.”, 
 
b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 
„2a.  Od decyzji wydawanych w sprawach 
spornych, o których mowa w art. 30 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.”; 
 
 
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 
296, z późn. zm.) art. 47963 otrzymuje brzmienie:
 
„Art. 47963. W razie wniesienia odwołania od 
decyzji Prezesa Urzędu, sąd ochrony 
konkurencji i konsumentów może, na wniosek 
strony, która wniosła odwołanie, wstrzymać do 
czasu rozstrzygnięcia sprawy wykonanie 
decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo 

 



  

 127 

wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania 
trudnych do odwrócenia skutków. Postanowienie 
może być wydane na posiedzeniu niejawnym.”. 

Art. 4 
ust. 3 

"3. Państwa członkowskie gromadzą informacje na 
temat ogólnego przedmiotu odwołań, liczby 
wniosków odwoławczych, czasu trwania 
postępowań odwoławczych oraz liczby wydanych 
decyzji o zastosowaniu środków przejściowych. Na 
uzasadniony wniosek Komisji lub BEREC państwa 
członkowskie przekazują im takie informacje."; 

T Rozpor
ządzeni
e ws 
formula
rzy 
sprawo
zdawcz
ych 

Art. 4 ust. 3 Dyrektywy ramowej będzie 
implementowany w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów 
formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do 
sposobu ich wypełniania oraz wzorów 
kwestionariuszy i ankiet statystycznych 
stosowanych w badaniach statystycznych 
ustalonych w programie badań statystycznych 
statystyki publicznej, wydawanym corocznie na 
podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 
statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z 
późn. zm.).  

 

Art. 5 
ust. 1 

"1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa udostępniające sieci i usługi 
łączności elektronicznej dostarczały wszystkich 
informacji, w tym informacji o charakterze 
finansowym, niezbędnych krajowym organom 
regulacyjnym do zapewnienia zgodności z 
przepisami niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych lub wydanych zgodnie z nimi 
decyzji. Krajowe organy regulacyjne mają prawo 
żądać od tych przedsiębiorstw w szczególności 
dostarczania informacji o przyszłym rozwoju sieci 
lub usług, który mógłby wywrzeć wpływ na usługi 
hurtowe udostępniane konkurentom przez te 
przedsiębiorstwa. Od przedsiębiorstw o znaczącej 
pozycji na rynkach hurtowych można również 
wymagać, by przedstawiały dane księgowe 
dotyczące rynków detalicznych, które są związane 
z tymi rynkami hurtowymi. 
Przedsiębiorstwa niezwłocznie dostarczają takich 
informacji na wniosek krajowego organu 
regulacyjnego w terminie i na poziomie 
szczegółowości wymaganych przez ten organ. 
Informacje, o które wnioskuje krajowy organ 
regulacyjny, są proporcjonalne do wykonywanego 

T Art. 6b 
ust. 2 -4

w art. 6b dotychczasową treść oznacza się jako 
ust. 1 i dodaje ust. 2 - 4 w brzmieniu: 
„2. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej 

jest obowiązany do przekazywania na 
żądanie Prezesa UKE informacji o 
planowanym rozwoju sieci i usług, który 
mógłby wywrzeć wpływ na usługi hurtowe 
świadczone przez tego operatora. 

3. Przedsiębiorca o znaczącej pozycji rynkowej 
na rynku hurtowym jest obowiązany do 
przekazywania na żądanie Prezesa UKE 
danych księgowych dotyczących rynków 
detalicznych związanych z tym rynkiem 
hurtowym. 

4. Do przekazywania danych i informacji, o 
których mowa w ust. 1-3 oraz art. 6a stosuje 
się art. 6 ust. 2 i 3.”; 
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zadania. Krajowy organ regulacyjny przedstawia 
uzasadnienie wnioskowania o dane informacje oraz 
traktuje informacje zgodnie z ust. 3."; 

Art. 6 "Artykuł 6 
Mechanizm konsultacji oraz zapewniania 
przejrzystości 
Z wyjątkiem sytuacji objętych art. 7 ust. 9, art. 20 
lub art. 21, państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne, które zamierzają 
podjąć środki zgodnie z przepisami niniejszej 
dyrektywy lub dyrektyw szczegółowych lub 
zamierzają wprowadzić ograniczenia zgodnie z art. 
9 ust. 3 i art. 9 ust. 4, które mają znaczący wpływ 
na odnośny rynek, umożliwiły zainteresowanym 
stronom wypowiedzenie się w rozsądnym terminie 
w kwestii proponowanych środków. 
Krajowe organy regulacyjne ogłaszają krajowe 
procedury konsultacyjne. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby utworzono 
jeden punkt informacyjny, który będzie umożliwiał 
dostęp do wszystkich bieżących konsultacji. 
Krajowy organ regulacyjny podaje do wiadomości 
publicznej wyniki procedur konsultacyjnych, z 
wyjątkiem przypadków dotyczących informacji, 
które zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego o tajemnicy handlowej są informacjami 
poufnymi. 

T Art. 
115¹ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po art. 115 dodaje się art. 115¹ i 115² w 
brzmieniu: 
„Art.115¹. 1. Prezes UKE może określić w 
rezerwacji częstotliwości ograniczenie sposobu 
wykorzystywania objętych nią częstotliwości, o 
którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 lit. a, w 
przypadku gdy wprowadzenie takiego 
ograniczenia jest uzasadnione koniecznością: 
1) uniknięcia szkodliwych zaburzeń 

elektromagnetycznych lub szkodliwych 
zakłóceń; 

2) ochrony ludności przed oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych; 

3) zapewnienia jakości technicznej usługi; 
4) zapewnienia jak najszerszego 

współużytkowania częstotliwości; 
5) zagwarantowania efektywnego 

wykorzystania częstotliwości lub  
6) zapewnienia realizacji celu leżącego w 

interesie publicznym, w szczególności 
takiego jak: 
a) bezpieczeństwo życia, 
b) wspieranie spójności społecznej, 

regionalnej lub terytorialnej, 
c) unikanie nieefektywnego 

wykorzystywania częstotliwości, 
d) promowanie różnorodności kulturowej i 

językowej oraz pluralizmu mediów, w 
szczególności poprzez świadczenie 
nadawczych usług radiowych i 
telewizyjnych. 

2. Prezes UKE może określić w rezerwacji 
częstotliwości ograniczenie sposobu 
wykorzystywania objętych nią częstotliwości, o 
którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 lit. b, w 
przypadku gdy wprowadzenie takiego 
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Art. 17a

ograniczenia jest uzasadnione koniecznością 
realizacji celu leżącego w interesie publicznym, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 6. 
3. Prezes UKE może określić w rezerwacji 
częstotliwości ograniczenie sposobu 
wykorzystywania objętych nią częstotliwości, o 
którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 lit. c, w 
przypadku gdy jest to uzasadnione 
koniecznością ochrony usług związanych z 
zapewnieniem bezpieczeństwa życia.. 
4. Do decyzji o rezerwacji częstotliwości 
określającej ograniczenia sposobu 
wykorzystywania częstotliwości objętych 
rezerwacją, o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 
5, stosuje się przepisy o postępowaniu 
konsultacyjnym. W przypadku konkursu, 
przetargu albo aukcji przepis stosuje się do 
projektu decyzji. 
  
po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: 
 
„Art. 17a. Prezes UKE publikuje na stronie 
podmiotowej BIP UKE informacje o toczących 
się postępowaniach konsultacyjnych wraz z 
dodatkowymi dokumentami i stanowiskami 
uczestników, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa (niezastrzeżone stanowiska 
uczestników postępowania konsultacyjnego).”;  

Art. 7 
ust. 1 

Artykuł 7 
Konsolidacja rynku wewnętrznego w zakresie 
łączności elektronicznej 
1. Realizując swoje zadania wynikające z 
przepisów niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych, krajowe organy regulacyjne w jak 
największym stopniu uwzględniają cele określone 
w art. 8, w zakresie, w jakim dotyczą one 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

T Art. 189 
ust. 2 
pkt 1 
lit. d 

w art. 189 w ust. 2: 
a) w pkt 1: 
- lit. d otrzymuje brzmienie: 
„d) wspieranie efektywnego wykorzystania 
oraz zarządzania częstotliwościami i 
numeracją,”, 
 

 

Art. 7 
ust. 2 

2. Krajowe organy regulacyjne przyczyniają się do 
rozwoju rynku wewnętrznego poprzez przejrzystą 

N  Jest to przepis ogólny, skierowany do 
wszystkich NRA 
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współpracę między sobą, z Komisją i z BEREC, 
tak, aby zapewnić jednolite stosowanie przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw szczegółowych we 
wszystkich państwach członkowskich. W tym celu 
krajowe organy regulacyjne w szczególności 
współpracują z Komisją i BEREC przy określaniu 
rodzajów instrumentów i środków naprawczych 
najodpowiedniejszych do zastosowania w 
określonych sytuacjach rynkowych. 

Art. 7 
ust. 3 

3. O ile zalecenia lub wytyczne przyjęte zgodnie z 
art. 7b nie stanowią inaczej, z chwilą zakończenia 
konsultacji, o których mowa w art. 6, w przypadku 
gdy krajowy organ regulacyjny zamierza podjąć 
środek, który: 
a) jest objęty zakresem stosowania art. 15 lub art. 
16 niniejszej dyrektywy lub art. 5 lub art. 8 
dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie); 
oraz 
b) może oddziaływać na wymianę handlową 
pomiędzy państwami członkowskimi, 
udostępnia on projekt planowanego środka 
Komisji, BEREC i krajowym organom 
regulacyjnym w innych państwach członkowskich, 
jednocześnie, wraz z uzasadnieniem tego środka, 
zgodnie z art. 5 ust. 3, oraz informuje o tym 
Komisję, BEREC i inne krajowe organy 
regulacyjne. Krajowe organy regulacyjne, BEREC i 
Komisja mogą przedstawić swoje uwagi danemu 
krajowemu organowi regulacyjnemu wyłącznie w 
terminie jednego miesiąca. Termin 
jednomiesięczny nie może zostać przedłużony. 

T Art. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

art. 18 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 18. Jeżeli rozstrzygnięcia, o których mowa 
w art. 15, mogą mieć wpływ na stosunki 
handlowe między państwami członkowskimi, 
Prezes UKE, niezwłocznie po zakończeniu 
postępowania konsultacyjnego i rozpatrzeniu 
stanowisk uczestników tego postępowania, 
rozpoczyna postępowanie konsolidacyjne, 
przesyłając Komisji Europejskiej, Organowi 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej, zwanemu dalej „BEREC”, i 
organom regulacyjnym innych państw 
członkowskich projekty rozstrzygnięć wraz z ich 
uzasadnieniem. Jednocześnie Prezes UKE 
publikuje na stronie podmiotowej BIP UKE 
dokumenty przekazane do Komisji oraz 
zamieszcza otrzymane w tej sprawie opinie i 
decyzje.”; 
 
 

 

Art. 7 
ust. 4 

4. W przypadku gdy celem proponowanego środka, 
o którym mowa w ust. 3, jest: 
a) zdefiniowanie odnośnego rynku, różnego od 
tych, które zdefiniowano w zaleceniu zgodnie z art. 
15 ust. 1; lub 
b) podjęcie decyzji o wskazaniu lub niewskazaniu 
przedsiębiorstwa jako posiadającego, samodzielnie 
albo łącznie z innymi, znaczącą pozycję rynkową, 

T Art. 19 
ust. 1 

w art. 19: 
 
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
 
„1. Jeżeli Komisja Europejska, BEREC lub 
organy regulacyjne innych państw 
członkowskich wyrażą stanowisko do projektu 
rozstrzygnięcia w terminie 1 miesiąca od jego 
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zgodnie z art. 16 ust. 3, 4 lub 5; 
oraz środek ten oddziaływałby na wymianę 
handlową pomiędzy państwami członkowskimi, a 
Komisja poinformowała krajowy organ regulacyjny 
o swojej opinii, zgodnie z którą proponowany 
środek stanowiłby przeszkodę w funkcjonowaniu 
rynku jednolitego, lub o swoich poważnych 
wątpliwościach co do zgodności tego środka z 
przepisami prawa wspólnotowego, a w 
szczególności z celami, o których mowa w art. 8, 
wówczas proponowany środek nie może zostać 
przyjęty przez kolejne dwa miesiące. Termin ten 
nie może zostać przedłużony. W takim przypadku 
Komisja informuje pozostałe krajowe organy 
regulacyjne o swoich zastrzeżeniach. 

otrzymania, Prezes UKE niezwłocznie 
uwzględnia to stanowisko w możliwie 
najszerszym zakresie. 
   

Art. 7 
ust. 5 

5. W terminie dwóch miesięcy, o którym mowa w 
ust. 4, Komisja może: 
a) podjąć decyzję, zgodnie z którą krajowy organ 
regulacyjny będzie musiał wycofać proponowany 
środek; lub 
b) podjąć decyzję o wycofaniu zastrzeżeń 
związanych z proponowanym środkiem, o którym 
mowa w ust. 4. 
Przed wydaniem decyzji Komisja w jak 
największym stopniu uwzględnia opinię BEREC. 
Decyzji towarzyszy szczegółowa i obiektywna 
analiza, dlaczego Komisja uznaje, że projektowany 
środek nie powinien zostać przyjęty, łącznie ze 
szczegółowymi propozycjami w sprawie zmiany 
projektowanego środka. 

N    

Art. 7 
ust. 6 

6. W przypadku gdy Komisja przyjęła, zgodnie z 
ust. 5, decyzję wymagającą od krajowego organu 
regulacyjnego wycofania proponowanego środka, 
krajowy organ regulacyjny zmienia lub wycofuje 
proponowany środek w terminie sześciu miesięcy 
od daty decyzji Komisji. Gdy proponowany środek 
zostaje zmieniony, krajowy organ regulacyjny 
przystępuje do konsultacji publicznych zgodnie z 
procedurami, o których mowa w art. 6, i ponownie 

T Art. 19 
ust. 2 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Jeżeli w zakresie ustalenia znaczącej pozycji 
rynkowej oraz w zakresie zamiaru zdefiniowania 
rynku właściwego różnego od tych, które 
zdefiniowano w zaleceniu Komisji Europejskiej 
w sprawie właściwych rynków produktów i 
usług w sektorze łączności elektronicznej 
podlegających regulacji ex ante, zwanym dalej 
"zaleceniem Komisji Europejskiej", Komisja 
Europejska poinformuje Prezesa UKE o swojej 
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zgłasza zmieniony proponowany środek Komisji 
zgodnie z przepisami ust. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 19 
ust. 2a 
 

opinii, w której stwierdzi, że proponowane 
rozstrzygnięcie stanowi przeszkodę w 
funkcjonowaniu jednolitego rynku lub o swoich 
poważnych wątpliwościach co do zgodności 
tego środka z przepisami prawa Unii 
Europejskiej, Prezes UKE po upływie terminu, o 
którym mowa w ust. 1, zawiesza postępowanie 
na okres 2 miesięcy. W przypadku, gdy w tym 
okresie Komisja Europejska wyda decyzję, w 
której wezwie do wycofania w całości lub w 
części projektu rozstrzygnięcia, Prezes UKE 
uwzględnia stanowisko Komisji Europejskiej i 
dokonuje zmiany projektu rozstrzygnięcia lub 
umarza postępowanie w terminie 6 miesięcy od 
dnia wydania decyzji przez Komisję.”, 
 
po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu: 
 „2a. W przypadku dokonania przez Prezesa 
UKE zmiany projektu rozstrzygnięcia na 
podstawie ust. 2, przepisy  art. 15 - 20 stosuje 
się. 

Art. 7 
ust. 7 

7. Krajowy organ regulacyjny uwzględnia w jak 
największym stopniu uwagi innych krajowych 
organów regulacyjnych, BEREC i Komisji i może 
– z wyjątkiem sytuacji objętych zakresem 
stosowania ust. 4 i ust. 5 lit. a) – przyjąć 
proponowany odpowiedni środek, a w przypadku 
przyjęcia tego środka – powiadamia o tym 
Komisję. 

T Art. 19 
ust. 2 b 

2b. Prezes UKE uwzględnia w jak największym 
stopniu uwagi innych krajowych organów 
regulacyjnych, BEREC i Komisji Europejskiej i 
może, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w ust. 2 zdanie drugie, przyjąć proponowane 
rozstrzygnięcie powiadamiając o tym Komisję 
Europejską.  

 

Art. 7 
ust. 8 

8. Krajowy organ regulacyjny przekazuje Komisji i 
BEREC wszystkie przyjęte ostateczne środki objęte 
zakresem stosowania art. 7 ust. 3 lit. a) i b). 
 

T Art. 19 
ust. 2c 
 
 

2c. Prezes UKE przekazuje Komisji Europejskiej 
i BEREC informacje o wszystkich przyjętych 
ostatecznie rozstrzygnięciach, o których mowa w 
art. 18.”;  

 

Art. 7 
ust. 9 

9. W wyjątkowych okolicznościach, w przypadku 
gdy krajowy organ regulacyjny uzna, że zachodzi 
pilna potrzeba podjęcia działania w celu ochrony 
konkurencji i interesów użytkowników, w drodze 
odstępstwa od procedury określonej w ust. 3 i 4, 
może on niezwłocznie przyjąć proporcjonalne i 

T Art. 20 
ust. 2 
 
 
 
 

w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2.  Prezes UKE powiadamia niezwłocznie 
Komisję Europejską, BEREC i organy 
regulacyjne innych państw członkowskich o 
powzięciu decyzji, o której mowa w art. 17 ust. 
1, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.”; 
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tymczasowe środki. O przyjęciu tych środków 
zawiadamia niezwłocznie Komisję, pozostałe 
krajowe organy regulacyjne i BEREC, 
przedstawiając odpowiednie uzasadnienie. Decyzja 
krajowego organu regulacyjnego o nadaniu tym 
środkom charakteru trwałego lub przedłużeniu 
terminu ich stosowania podlega przepisom ust. 3 i 
4."; 

 
 
Art. 17 

 
art. 17 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 17. 1. W wyjątkowych przypadkach, 
wymagających pilnego działania ze względu na 
bezpośrednie i poważne zagrożenie 
konkurencyjności lub interesów użytkowników, 
Prezes UKE może bez przeprowadzenia 
postępowania konsultacyjnego wydać decyzję w 
sprawach, o których mowa w art. 15, na okres 
nieprzekraczający 12 miesięcy.   
2. Wydanie kolejnej decyzji w sprawach, o 
których mowa w ust. 1, w tym również decyzji 
w treści odpowiadającej – z wyjątkiem okresu 
obowiązywania – decyzji wydanej uprzednio, 
poprzedza się postępowaniem konsultacyjnym. 
Decyzja ta wyłącza stosowanie decyzji, o której 
mowa w ust. 1, przed upływem okresu jej 
obowiązywania.”; 

Art. 7a 
Ust. 1 

"Artykuł 7a 
Procedura dotycząca spójnego stosowania środków 
naprawczych 
1. Jeżeli projektowany środek, objęty art. 7 ust. 3, 
ma na celu nałożenie, zmianę lub wycofanie 
obowiązku nałożonego na operatora na podstawie 
art. 16 w związku z art. 5 i art. 9–13 dyrektywy 
2002/19/WE (dyrektywa o dostępie) oraz na 
podstawie art. 17 dyrektywy 2002/22/WE 
(dyrektywa o usłudze powszechnej), Komisja może 
w terminie miesiąca, o którym mowa w art. 7 ust. 3 
niniejszej dyrektywy, poinformować dany krajowy 
organ regulacyjny i BEREC o powodach uznania, 
że projektowany środek stanowiłby przeszkodę dla 
tworzenia jednolitego rynku lub że żywi poważne 
wątpliwości co do zgodności tego środka z prawem 
wspólnotowym. W takim przypadku projektowany 
środek nie jest przyjmowany w kolejnych trzech 
miesiącach następujących po zgłoszeniu 
dokonanym przez Komisję. 
W przypadku braku takiego zgłoszenia właściwy 

T Art. 19a 
ust. 1 i 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 19a. 1. Jeżeli w odniesieniu do 
rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 18, w 
zakresie nałożenia, zmiany lub uchylenia 
obowiązku nałożonego na operatora na 
podstawie art. 34, art. 36 - 40, art. 42, art. 45 lub 
art. 46, Komisja Europejska w terminie, o 
którym mowa w art. 19 ust. 1, poinformuje 
Prezesa UKE oraz BEREC o powodach uznania, 
że projekt rozstrzygnięcia stanowiłby przeszkodę 
do tworzenia jednolitego rynku lub, że istnieją 
poważne wątpliwości co do zgodności tego 
rozstrzygnięcia z prawem Unii Europejskiej - 
rozstrzygnięcie to nie może zostać przyjęte przez 
kolejne trzy miesiące od dnia otrzymania 
zawiadomienia przez Prezesa UKE. 
2. W przypadku, gdy Komisja Europejska nie 
przekaże zawiadomienia, o którym mowa w ust. 
1, Prezes UKE może przyjąć projektowane 
rozstrzygnięcie, uwzględniając w jak 
największym zakresie wszelkie uwagi Komisji, 
BEREC lub innego krajowego organu 
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krajowy organ regulacyjny może przyjąć 
projektowany środek, uwzględniając w jak 
największym zakresie wszelkie uwagi Komisji, 
BEREC lub innego krajowego organu 
regulacyjnego. 

regulacyjnego. 
 

Art. 7a 
ust. 2 

2. W terminie trzech miesięcy, o którym mowa w 
ust. 1, Komisja, BEREC i właściwy krajowy organ 
regulacyjny ściśle współpracują w celu określenia 
najwłaściwszego i najskuteczniejszego środka w 
świetle celów ustanowionych w art. 8, biorąc 
jednocześnie pod uwagę opinie uczestników rynku 
i konieczność zapewnienia rozwoju spójnej 
praktyki regulacyjnej. 

T Art. 19a 
ust. 3 

3. W trzymiesięcznym terminie, o którym mowa 
w ust. 1, Prezes UKE ściśle współpracuje z 
Komisją Europejską oraz z BEREC w celu 
określenia najwłaściwszego i 
najskuteczniejszego rozstrzygnięcia 
spełniającego cele, o których mowa w art. 189 
ust. 2, biorąc jednocześnie pod uwagę opinie 
uczestników rynku i konieczność zapewnienia 
rozwoju spójnej praktyki regulacyjnej. 

 

Art. 7a 
ust. 3 

3. W ciągu sześciu tygodni od rozpoczęcia 
trzymiesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 1, 
BEREC wydaje większością głosów swoich 
członków opinię na temat zgłoszenia Komisji, o 
którym mowa w ust. 1, wskazując, czy uważa, że 
projektowany środek powinien być zmieniony lub 
wycofany i przedstawia w tym celu w stosownych 
przypadkach szczegółowe propozycje. Opinię tę 
należy uzasadnić i upublicznić. 

N    

Art. 7a 
ust. 4 

4. Jeżeli BEREC podziela w swojej opinii 
wątpliwości Komisji, współpracuje on ściśle z 
odpowiednim krajowym organem regulacyjnym w 
celu określenia najwłaściwszego i 
najskuteczniejszego środka. Przed upływem 
trzymiesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 1, 
krajowy organ regulacyjny może: 
a) zmienić lub wycofać projektowany środek, 
uwzględniając w jak największym stopniu 
zgłoszenie Komisji, o którym mowa w ust. 1, oraz 
opinię i radę BEREC; 
b) utrzymać swój projektowany środek. 

T Art. 19a 
ust. 4 

4. Jeżeli BEREC podziela stanowisko Komisji 
Europejskiej wyrażone w zawiadomieniu, o 
którym mowa w ust. 1, Prezes UKE 
współpracuje z BEREC w celu określenia 
najwłaściwszego i najskuteczniejszego 
rozstrzygnięcia. Przed upływem 
trzymiesięcznego terminu, o którym mowa w 
ust. 1, Prezes UKE może: 
1) zmienić lub wycofać projektowane 
rozstrzygnięcie, uwzględniając w jak 
największym stopniu zawiadomienie Komisji 
Europejskiej, o którym mowa w ust. 1, oraz 
opinię BEREC; 
2) podtrzymać swoje projektowane 
rozstrzygnięcie. 

 

Art. 7a 5. Jeżeli BEREC nie podziela poważnych N    
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ust. 5 wątpliwości Komisji lub nie wyda opinii, lub jeśli 
krajowy organ regulacyjny zmieni lub utrzyma 
swój projektowany środek zgodnie z ust. 4, w ciągu 
jednego miesiąca od upływu trzymiesięcznego 
okresu, o którym mowa w ust. 1, oraz przy 
uwzględnieniu w jak największym stopniu opinii 
BEREC, jeżeli została ona wydana, Komisja może: 
a) wydać zalecenie zobowiązujące właściwy 
krajowy organ regulacyjny do zmienienia lub 
wycofania projektowanego środka, włącznie z 
przedstawieniem konkretnych propozycji w tym 
zakresie, i zawierające uzasadnienie wydania tego 
zalecenia, w szczególności jeżeli BEREC nie 
podziela poważnych wątpliwości Komisji; 
b) podjąć decyzję o wycofaniu zastrzeżeń 
zgłoszonych zgodnie z ust. 1. 

Art. 7a 
ust. 6 

6. W ciągu jednego miesiąca od wydania przez 
Komisję zalecenia na mocy ust. 5 lit. a) lub 
wycofania zastrzeżeń zgodnie z ust. 5 lit. b) 
właściwy krajowy organ regulacyjny powiadamia 
Komisję i BEREC o przyjęciu ostatecznego środka.
Okres ten można wydłużyć, tak aby umożliwić 
krajowemu organowi regulacyjnemu wszczęcie 
konsultacji publicznych zgodnie z art. 6. 

T Art. 19a 
ust. 5 

5. W terminie 1 miesiąca od wydania przez 
Komisję Europejską zalecenia zobowiązującego 
do zmiany lub wycofania projektowanego 
środka lub wycofania przez Komisję Europejską 
zastrzeżeń odnośnie projektowanego 
rozstrzygnięcia, w przypadku gdy BEREC nie 
podziela stanowiska Komisji Europejskiej, nie 
wydał opinii lub jeśli Prezes UKE zmienił lub 
utrzymał projektowane rozstrzygnięcie zgodnie z 
ust. 4, Prezes UKE powiadamia Komisję 
Europejską i BEREC o przyjęciu ostatecznego 
rozstrzygnięcia. Termin, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim, może być wydłużony przez 
Prezesa UKE, w przypadku potrzeby 
przeprowadzenia postępowania konsultacyjnego, 
o którym mowa w art. 15. 

 

Art. 7a 
ust. 7 

7. Jeżeli krajowy organ regulacyjny postanawia nie 
zmieniać lub też nie wycofywać projektowanego 
środka na podstawie zalecenia wydanego zgodnie z 
ust. 5 lit. a), przedstawia on umotywowane 
uzasadnienie. 

T Art. 19a 
ust. 6 

6. Jeżeli Prezes UKE postanowi nie zmieniać lub 
nie wycofywać projektowanego rozstrzygnięcia 
pomimo negatywnego stanowiska wyrażonego 
przez Komisję Europejską w zaleceniu, o którym 
mowa w ust. 5, przedstawia uzasadnienie. 

 

Art. 7a 
ust. 8 

8. Krajowy organ regulacyjny może wycofać 
proponowany wniosek dotyczący projektowanego 

T Art. 19a 
ust. 7 

7. Prezes UKE może wycofać projektowane 
rozstrzygnięcie na każdym etapie 
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środka na każdym etapie procedury. postępowania.”; 
Art. 7b 
ust. 1 

Artykuł 7b 
Przepisy wykonawcze 
1. Po przeprowadzeniu konsultacji publicznych i 
konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi, a 
także po uwzględnieniu w jak największym stopniu 
opinii BEREC, Komisja może przyjąć zalecenia lub 
wytyczne w odniesieniu do art. 7, w których 
określa formę, treść i stopień szczegółowości 
powiadomień wymaganych zgodnie z art. 7 ust. 3, 
okoliczności, w których powiadomienia nie będą 
wymagane, oraz sposób obliczania terminów. 

N    

Art. 7b 
ust. 2 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 
22 ust. 2."; 

N    

Art. 8 
ust. 1 
Akapit 
2 

"O ile art. 9 nie stanowi inaczej w odniesieniu do 
częstotliwości radiowych, państwa członkowskie w 
jak największym stopniu uwzględniają zalety 
zapewnienia neutralności technologicznej regulacji 
i zapewniają, aby przy wykonywaniu zadań 
regulacyjnych określonych w niniejszej dyrektywie 
i w dyrektywach szczegółowych, w szczególności 
związanych z zapewnieniem skutecznej 
konkurencji, krajowe organy regulacyjne 
postępowały tak samo."; 

T Art. 112
 
 
 
 
 

w art. 112: 
a) w ust. 4 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: 
„7) zasadę neutralności technologicznej i 
usługowej: 
8) zasadę zmniejszania ograniczeń sposobu 
wykorzystania widma”, 
 
 
 

 

Art. 8 
ust. 2 
lit a 

"a) zapewniając, aby użytkownicy, w tym 
użytkownicy niepełnosprawni, starsi użytkownicy i 
użytkownicy o szczególnych potrzebach 
społecznych, czerpali maksymalne korzyści z 
różnorodności, ceny i jakości usług; 

T Art. 1 
ust. 2 
pkt 6 

w art. 1 w ust. 2 dodaje się pkt 6  w brzmieniu: 
„6) zapewnienia użytkownikom końcowym 
będącym osobami niepełnosprawnymi dostępu 
do usług telekomunikacyjnych równoważnego 
poziomowi dostępu, z jakiego korzystają inni 
użytkownicy końcowi; 

 

Art. 8 
ust. 2 
lit b 

b) zapewniając, aby nie było zakłóceń lub 
ograniczeń konkurencji w sektorze łączności 
elektronicznej, w tym w dziedzinie transmisji 
treści;"; 

N Obow. 
art. 1 
ust. 2 
pkt 1 
PT 

2. Celem ustawy jest stworzenie warunków dla: 
  1)   wspierania równoprawnej i skutecznej 
konkurencji w zakresie świadczenia usług 
telekomunikacyjnych; 

 

Art. 8 
ust. 2 

w ust. 2 skreśla się lit. c); N    
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lit c 
Art. 8 
ust. 3 
lit c 

w ust. 3 skreśla się lit. c); N    

Art. 8 
ust. 3 
lit d 

"d) współpracując z Komisją i z BEREC, tak, aby 
zapewnić rozwój spójnych praktyk regulacyjnych i 
spójnego stosowania niniejszej dyrektywy oraz 
dyrektyw szczegółowych."; 

T art. 192 
pkt 17 
 

art. 192: 
- pkt 17 otrzymuje brzmienie: 
  „17)  współpraca z Komisją Europejską i 
instytucjami Unii Europejskiej, a także  z 
BEREC oraz organami regulacyjnymi innych 
państw członkowskich; 

 

Art. 8 
ust. 4 
lit e 

"e) uwzględniając potrzeby określonych grup 
społecznych, w szczególności użytkowników 
niepełnosprawnych, użytkowników starszych oraz 
użytkowników o szczególnych potrzebach 
społecznych;"; 

T Art. 1 
ust. 2 
pkt 6 

w art. 1 w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
„6) zapewnienia użytkownikom końcowym 
będącym osobami niepełnosprawnymi dostępu 
do usług telekomunikacyjnych równoważnego 
poziomowi dostępu, z jakiego korzystają inni 
użytkownicy końcowi; 

 

Art. 8 
ust. 4 
lit g 

"g) wspierając zdolność użytkowników do dostępu 
do informacji oraz ich rozpowszechniania lub 
korzystania z dowolnych aplikacji i usług;"; 

T Art. 189 
ust. 2 
pkt 3 lit 
g. 

w art. 189 w ust. 2: 
c) w pkt 3 dodaje się lit. g i h w brzmieniu: 
h) wspieranie zdolności użytkowników do 
dostępu do informacji oraz ich 
rozpowszechniania lub korzystania z dowolnych 
aplikacji i usług;”; 

 

Art. 8 
ust. 5 

"5. W dążeniu do osiągnięcia założeń polityki, o 
których mowa w ust. 2, 3 i 4, krajowe organy 
regulacyjne stosują obiektywne, przejrzyste, 
niedyskryminacyjne i proporcjonalne zasady 
regulacyjne, w tym celu między innymi: 
a) promując przewidywalność regulacyjną poprzez 
zapewnienie spójnego podejścia regulacyjnego w 
kolejnych okresach przeglądu; 
b) zapewniając, aby w podobnych okolicznościach 
nie występowała dyskryminacja w traktowaniu 
przedsiębiorstw udostępniających sieci i usługi 
łączności elektronicznej; 
c) chroniąc konkurencję z korzyścią dla 
konsumentów oraz promując w odpowiednich 
przypadkach konkurencję opartą na infrastrukturze; 
d) promując efektywne inwestycje i innowacje w 

T Obecny 
art. 1 
ust. 2 
pkt 1 
oraz 
art. 189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przepis jest częściowo wdrożony w art. 1 oraz 
art. 189 ustawy Prawo telekomunikacyjne, 
przy czym w projekcie w art. 189 ust. 2 pkt 2 
zmienia się lit. d oraz dodaje lit. e, w pkt 3 
dodaje się lit. g i g w brzmieniu jak poniżej. 
 
Art. 1. 1. Ustawa określa: 
  1)   zasady wykonywania i kontroli działalności 
polegającej na świadczeniu usług 
telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci 
telekomunikacyjnych lub udogodnień 
towarzyszących, zwanej dalej "działalnością 
telekomunikacyjną"; 
  2)   prawa i obowiązki przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych; 
  3)   prawa i obowiązki użytkowników oraz 
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zakresie nowej i rozszerzonej infrastruktury, w tym 
poprzez zagwarantowanie, że każdy przypadek 
obowiązku udzielenia dostępu uwzględnia ryzyko, 
jakie ponoszą inwestujące przedsiębiorstwa, oraz 
poprzez zezwolenie, aby różne porozumienia o 
współpracy między inwestorami a stronami 
zwracającymi się o dostęp stanowiły 
dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego przy 
zapewnieniu utrzymania konkurencji na rynku i 
zasady niedyskryminacji; 
e) w należytym stopniu uwzględniając warunki 
związane z konkurencją i konsumentami, które 
występują w różnych obszarach geograficznych na 
terytorium danego państwa członkowskiego; 
f) nakładając ex ante obowiązki regulacyjne tylko 
w przypadku braku skutecznej i zrównoważonej 
konkurencji, a także łagodząc lub znosząc takie 
obowiązki, kiedy tylko spełniony jest ten 
warunek."; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

użytkowników urządzeń radiowych; 
  4)   warunki podejmowania i wykonywania 
działalności polegającej na dostarczaniu sieci i 
udogodnień towarzyszących oraz świadczeniu 
usług telekomunikacyjnych, w tym sieci i usług 
służących rozpowszechnianiu lub 
rozprowadzaniu programów radiofonicznych i 
telewizyjnych; 
  5)   warunki regulowania rynków 
telekomunikacyjnych; 
  6)   warunki świadczenia usługi powszechnej; 
  7)   warunki ochrony użytkowników usług; 
  8)   warunki gospodarowania 
częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz 
numeracją; 
  9)   warunki przetwarzania danych w 
telekomunikacji i ochrony tajemnicy 
telekomunikacyjnej; 
  10)  zadania i obowiązki na rzecz obronności, 
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i 
porządku publicznego, w zakresie 
telekomunikacji; 
  11)  wymagania, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia radiowe i telekomunikacyjne 
urządzenia końcowe; 
  12)  funkcjonowanie administracji łączności, jej 
współdziałanie z innymi organami krajowymi 
oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie 
regulacji telekomunikacji. 
2. Celem ustawy jest stworzenie warunków dla: 
  1)   wspierania równoprawnej i skutecznej 
konkurencji w zakresie świadczenia usług 
telekomunikacyjnych; 
  2)   rozwoju i wykorzystania nowoczesnej 
infrastruktury telekomunikacyjnej; 
  3)   zapewnienia ładu w gospodarce numeracją, 
częstotliwościami oraz zasobami orbitalnymi; 
  4)   zapewnienia użytkownikom maksymalnych 
korzyści w zakresie różnorodności, ceny i 



  

 139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jakości usług telekomunikacyjnych; 
  5)   zapewnienia neutralności technologicznej. 
3.  Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o 
ochronie konkurencji i konsumentów oraz 
przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o 
radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, 
poz. 2531, z późn. zm.2)). 
 
Art. 189. 1.  Organami administracji łączności 
są minister właściwy do spraw łączności i 
Prezes UKE. 
2. Organy administracji łączności prowadzą 
politykę regulacyjną, mając na celu w 
szczególności: 
  1)   wspieranie konkurencji w zakresie 
dostarczania sieci telekomunikacyjnych, 
udogodnień towarzyszących lub świadczenia 
usług telekomunikacyjnych, w tym: 
a)  zapewnienie użytkownikom, także 
użytkownikom niepełnosprawnym, osiągania 
maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz 
różnorodności i jakości usług, 
b)  zapobieganie zniekształcaniu lub 
ograniczaniu konkurencji (na rynku 
telekomunikacyjnym), 
c)  efektywne inwestowanie w dziedzinie 
infrastruktury oraz promocję technologii 
innowacyjnych, 
d)  wspieranie skutecznego wykorzystania oraz 
zarządzania częstotliwościami i numeracją; 
  2)   wspieranie rozwoju rynku wewnętrznego, 
w tym: 
a)  usuwanie istniejących barier rynkowych w 
zakresie działalności telekomunikacyjnej, 
b)  wspieranie tworzenia i rozwoju 
transeuropejskich sieci oraz interoperacyjności 
usług ogólnoeuropejskich, 
c)  zapewnienie równego traktowania 
(niedyskryminacji w traktowaniu) 
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przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 
d) współpracę z innymi organami regulacyjnymi 
państw członkowskich, BEREC i Komisją 
Europejską, w celu spójnego wdrażania i 
stosowania przepisów, 
 e) współpracę z innymi organami 

regulacyjnymi państw członkowskich i 
Komisją Europejską w zakresie: 
- planowania strategicznego, koordynacji i 

harmonizacji wykorzystania widma w Unii 
Europejskiej, biorąc pod uwagę w 
szczególności aspekty ekonomiczne, 
bezpieczeństwo, zdrowie, interes 
publiczny, wolność wypowiedzi, aspekty 
kulturalne, naukowe, społeczne i 
techniczne polityk Unii Europejskiej, a 
także interesy użytkowników widma, 
mając na celu optymalizację 
wykorzystania widma oraz unikanie 
szkodliwych zakłóceń oraz 

 - promowania koordynacji podejść do 
polityki widma w Unii Europejskiej, a 
także, w stosownych przypadkach, 
zharmonizowanych warunków w 
odniesieniu do dostępności i efektywnego 
wykorzystania widma, koniecznego do 
ustanowienia i funkcjonowania rynku 
wewnętrznego usług 
telekomunikacyjnych;”, 

  3)   promocję interesów obywateli Unii 
Europejskiej, w tym: 
a)  zapewnienie wszystkim obywatelom 
dostępu do usługi powszechnej, 
b)  zapewnienie ochrony konsumenta w ich 
relacjach z przedsiębiorcą 
telekomunikacyjnym, w szczególności 
ustanawiając proste i niedrogie procedury 
rozwiązywania sporów przed organem 
niezależnym od stron występujących w danym 
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Art. 35 
ust. 2 
 
 
 
 
 

sporze, 
c)  przyczynianie się do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony danych 
osobowych, 
d)  udostępnianie informacji dotyczących 
ustanawiania cen i warunków użytkowania 
publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, 
e)  identyfikację potrzeb określonych grup 
społecznych, w szczególności użytkowników 
niepełnosprawnych, 
f)  zapewnienie integralności i bezpieczeństwa 
publicznej sieci telekomunikacyjnej; 

g) wspieranie procesu harmonizacji określonych 
numerów lub zakresów numeracyjnych w 
obrębie Unii Europejskiej oraz zapewnienie 
informacji o istnieniu europejskiego numeru 
alarmowego „112” i innych europejskich 
numerów zharmonizowanych, skierowanej do 
obywateli, w szczególności podróżujących 
między państwami członkowskimi, 
h) wspieranie zdolności użytkowników do 
dostępu do informacji oraz ich 
rozpowszechniania lub korzystania z 
dowolnych aplikacji i usług; 
  4)   realizację polityki w zakresie promowania 
różnorodności kulturowej i językowej, jak 
również pluralizmu mediów; 
  5)   zagwarantowanie neutralności 
technologicznej przyjmowanych norm 
prawnych. 

 
w art. 35 w ust. 2: 
 
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1) techniczną i ekonomiczną wykonalność 
użytkowania lub instalacji konkurencyjnych 
urządzeń mając na uwadze tempo rozwoju rynku 
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oraz rodzaj wzajemnych połączeń sieci lub 
dostępu telekomunikacyjnego, w tym możliwość 
zastosowania innych rozwiązań związanych z 
dostępem telekomunikacyjnym, takich jak 
dostęp do kanalizacji kablowej;”, 
 
b) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3) początkowe inwestycje dokonane przez 
właściciela urządzeń lub udogodnień 
towarzyszących, mając na uwadze ryzyko 
inwestycyjne oraz poczynione inwestycje 
telekomunikacyjne; 
4) konieczność zapewnienia konkurencji w 
dłuższym okresie, w tym efektywne 
inwestowanie w dziedzinie infrastruktury oraz 
promocję technologii innowacyjnych;”; 

Art. 8a "Artykuł 8a 
Planowanie strategiczne i koordynacja polityki w 
zakresie widma radiowego 
1. Państwa członkowskie współpracują ze sobą 
oraz z Komisją w planowaniu strategicznym, 
koordynacji i harmonizacji wykorzystania widma 
radiowego we Wspólnocie Europejskiej. W tym 
celu biorą pod uwagę między innymi aspekty 
ekonomiczne, bezpieczeństwo, zdrowie, interes 
ogólny, wolność wypowiedzi, aspekty kulturalne, 
naukowe, społeczne i techniczne polityk UE, jak 
również różne interesy społeczności użytkowników 
widma radiowego, mając na celu optymalizację 
wykorzystania widma radiowego oraz unikanie 
szkodliwych zakłóceń. 
2. Państwa członkowskie współpracują ze sobą 
oraz z Komisją w zakresie promowania 
koordynacji podejść do polityki widma radiowego 
we Wspólnocie Europejskiej oraz, w stosownych 
przypadkach, zharmonizowanych warunków w 
odniesieniu do dostępności i efektywnego 
wykorzystania widma radiowego, koniecznego do 
ustanowienia i funkcjonowania rynku 

T Art. 189 
ust. 2 
 

w art. 189 w ust. 2: 
 
b) w pkt 2: 
-  lit d otrzymuje brzmienie: 
”d) współpracę z innymi organami 
regulacyjnymi państw członkowskich, BEREC i 
Komisją Europejską, w celu spójnego wdrażania 
i stosowania przepisów,”, 
- dodaje się lit. e w brzmieniu: 
„e) współpracę z innymi organami 
regulacyjnymi państw członkowskich i Komisją 
Europejską w zakresie: 
- planowania strategicznego, koordynacji i 
harmonizacji wykorzystania widma w Unii 
Europejskiej, biorąc pod uwagę w szczególności 
aspekty ekonomiczne, bezpieczeństwo, zdrowie, 
interes publiczny, wolność wypowiedzi, aspekty 
kulturalne, naukowe, społeczne i techniczne 
polityk UE, a także interesy użytkowników 
widma, mając na celu optymalizację 
wykorzystania widma oraz unikanie 
szkodliwych zakłóceń oraz 
 - promowania koordynacji podejść do 
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wewnętrznego łączności elektronicznej. 
 

polityki widma w Unii Europejskiej, a także, w 
stosownych przypadkach, zharmonizowanych 
warunków w odniesieniu do dostępności i 
efektywnego wykorzystania widma, 
koniecznego do ustanowienia i funkcjonowania 
rynku wewnętrznego usług 
telekomunikacyjnych;”, 

Art. 8a 
ust. 3 

3. Komisja, w jak największym stopniu 
uwzględniając opinię Zespołu ds. Polityki 
Spektrum Radiowego (RSPG) ustanowionego na 
mocy decyzji Komisji 2002/622/WE z dnia 26 lipca 
2002 r. ustanawiającej Zespół ds. Polityki 
Spektrum Radiowego [], może przedkładać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski 
prawodawcze dotyczące ustanowienia wieloletnich 
programów dotyczących polityki w zakresie widma 
radiowego. Takie programy określają kierunki i 
cele polityki w zakresie planowania strategicznego, 
koordynacji i harmonizacji wykorzystania widma 
radiowego zgodnie z przepisami niniejszej 
dyrektywy i dyrektyw szczegółowych. 

N    

Art. 8a 
ust. 4 

4. Jeżeli jest to konieczne do zapewnienia 
skutecznej koordynacji interesów Wspólnoty 
Europejskiej w organizacjach międzynarodowych 
zajmujących się zagadnieniami widma radiowego, 
Komisja – w jak największym stopniu 
uwzględniając opinię RSPG – może przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wspólne 
cele polityczne. 

N    

Art. 9 Artykuł 9 
Zarządzanie częstotliwościami radiowymi do celów 
świadczenia usług łączności elektronicznej 
1. W należytym stopniu uwzględniając fakt, że 
częstotliwości radiowe są dobrem publicznym, 
które ma istotną wartość społeczną, kulturalną i 
ekonomiczną, państwa członkowskie zapewniają 
efektywne zarządzanie częstotliwościami 
radiowymi do celów świadczenia usług łączności 
elektronicznej na ich terytorium zgodnie z art. 8 i 

T Art. 111 
ust. 3 i 
112 PT 
w 
brzmie
niu 
nadany
m 
niniejsz
ą 

w art. 111 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Rada Ministrów określi, w drodze 
rozporządzenia, Krajową Tablicę Przeznaczeń 
Częstotliwości, realizując politykę państwa w 
zakresie gospodarki zasobami częstotliwości, 
spełniania wymagań dotyczących 
kompatybilności elektromagnetycznej oraz 
telekomunikacji, z uwzględnieniem 
międzynarodowych przepisów 
radiokomunikacyjnych oraz kierunków i celów 
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8a. Zapewniają także, aby przydział widma na 
użytek usług łączności elektronicznej i wydawanie 
zezwoleń ogólnych lub indywidualnych praw do 
użytkowania takich częstotliwości radiowych przez 
właściwe organy krajowe odbywały się według 
obiektywnych, przejrzystych, 
niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych 
kryteriów. 
Stosując ten artykuł, państwa członkowskie 
przestrzegają odpowiednich umów 
międzynarodowych, w tym regulacji radiowych 
ITU, oraz mogą brać pod uwagę względy polityki 
publicznej. 
2. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji użytkowania częstotliwości 
radiowych w obrębie Wspólnoty, mając na uwadze 
potrzebę ich efektywnego i wydajnego 
wykorzystania oraz osiągnięcie takich korzyści dla 
konsumentów, jak ekonomia skali i 
interoperacyjność usług. W procesie tym postępują 
one zgodnie z art. 8a i decyzją nr 676/2002/WE 
(decyzja o spektrum radiowym). 
3. O ile przepisy akapitu drugiego nie stanowią 
inaczej, państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie rodzaje technologii wykorzystywane w 
usługach łączności elektronicznej mogły być 
stosowane w pasmach częstotliwości radiowych, 
uznanych w krajowym planie przeznaczenia 
częstotliwości za dostępne dla usług łączności 
elektronicznej zgodnie z prawem wspólnotowym. 
Państwa członkowskie mogą jednak ustanowić 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne ograniczenia 
określonych rodzajów użytkowanych sieci 
radiowych lub technologii dostępu 
bezprzewodowego wykorzystywanych w usługach 
łączności elektronicznej, w przypadku gdy jest to 
uzasadnione koniecznością: 
a) uniknięcia szkodliwych zakłóceń; 
b) ochrony zdrowia publicznego przed 

ustawą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

polityki w zakresie planowania strategicznego, 
koordynacji i harmonizacji wykorzystania 
widma radiowego określonych w wieloletnich 
programach dotyczących polityki w zakresie 
widma radiowego przyjętych przez Parlament 
Europejski i Radę na mocy art. 8a ust. 3 
dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w 
sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i 
usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 
108 z 24.4.2002, str. 33–50), z uwzględnieniem 
wymagań dotyczących: 

1) zapewnienia warunków dla 
harmonijnego rozwoju służb 
radiokomunikacyjnych oraz dziedzin 
nauki i techniki, wykorzystujących 
zasoby częstotliwości; 

2) wdrażania nowych, efektywnych technik 
radiokomunikacyjnych; 

3) obronności, bezpieczeństwa państwa 
oraz bezpieczeństwa i porządku 
publicznego.”; 

 
w art. 112: 
 
a) w ust. 4 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: 
„7) zasadę neutralności technologicznej i 
usługowej; 
8) zasadę zmniejszania ograniczeń sposobu 
wykorzystania widma.”, 
 
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Prezes UKE publikuje na stronie 
podmiotowej BIP UKE informację 
o przystąpieniu do opracowania planu 
zagospodarowania określonego zakresu 
częstotliwości lub do opracowania jego zmiany, 
w tym projekt planu zagospodarowania 
określonego zakresu częstotliwości lub projekt 
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oddziaływaniem pól elektromagnetycznych; 
c) zapewnienia jakości technicznej usługi; 
d) zapewnienia jak najszerszego współużytkowania 
częstotliwości radiowych; 
e) zagwarantowania efektywnego wykorzystania 
widma; lub 
f) zapewnienia realizacji celu leżącego w interesie 
ogólnym zgodnie z ust. 4. 
4. O ile przepisy akapitu drugiego nie stanowią 
inaczej, państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie rodzaje usług łączności elektronicznej 
mogły być stosowane w pasmach częstotliwości 
radiowych, uznanych w krajowym planie 
przeznaczenia częstotliwości za dostępne dla usług 
łączności elektronicznej zgodnie z prawem 
wspólnotowym. Państwa członkowskie mogą 
jednak ustanowić proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne ograniczenia rodzajów 
świadczonych usług łączności elektronicznej, w 
tym w razie konieczności w celu spełnienia 
wymogu ustanowionego w regulacjach radiowych 
ITU. 
Środki, które wymagają świadczenia usług w 
określonym paśmie dostępnym dla usług łączności 
elektronicznej, są uzasadnione koniecznością 
realizacji celu leżącego w interesie ogólnym 
określonego przez państwo członkowskie zgodnie z 
prawem wspólnotowym, w szczególności takiego 
jak: 
a) bezpieczeństwo życia; 
b) wspieranie spójności społecznej, regionalnej lub 
terytorialnej; 
c) unikanie nieefektywnego wykorzystywania 
częstotliwości radiowych; lub 
d) promowanie różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, na przykład 
poprzez świadczenie nadawczych usług radiowych 
i telewizyjnych. 
Środek, który zakazuje świadczenia jakiejkolwiek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jego zmiany. Przepisy o postępowaniu 
konsultacyjnym stosuje się.”; 
 
c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 
„8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do planu 
zagospodarowania częstotliwości 
przeznaczonych do rozpowszechniania lub 
rozprowadzania programów radiofonicznych i 
telewizyjnych w sposób analogowy.”; 
 
w art. 115: 
a) w ust. 1: 
- pkt 3-5 otrzymują brzmienie: 
„3) obszar, na którym mogą być 

wykorzystywane częstotliwości; 
„4) rodzaje służby radiokomunikacyjnej; 
5) termin w jakim podmiot jest uprawniony do 
rozpoczęcia wykorzystywanie częstotliwości;”, 
 
- uchyla się pkt 7, 
 
- pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
„9) zobowiązania podmiotu podjęte w ramach 
przetargu, aukcji albo konkursu, o ile zostały 
podjęte.”, 
 
b) w ust. 2: 
-  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) wymagania dotyczące zapobiegania 

szkodliwym zaburzeniom 
elektromagnetycznym lub kolizjom z 
przyznanymi na rzecz innych podmiotów 
rezerwacjami częstotliwości, pozwoleniami 
lub decyzjami o prawie do wykorzystania 
częstotliwości;”, 

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) termin w jakim podmiot jest obowiązany 

rozpocząć wykorzystywanie 
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innej usługi łączności elektronicznej w określonym 
paśmie można zastosować wyłącznie w przypadku 
gdy jest to uzasadnione koniecznością ochrony 
usług związanych z bezpieczeństwem życia. 
Państwa członkowskie mogą również w drodze 
wyjątku rozszerzyć zakres takiego środka, aby 
zrealizować inne cele leżące w interesie ogólnym 
określone przez państwa członkowskie zgodnie z 
prawem wspólnotowym. 
5. Państwa członkowskie dokonują regularnego 
przeglądu konieczności ograniczeń, o których 
mowa w ust. 3 i 4, oraz podają do wiadomości 
publicznej wyniki takich przeglądów. 
6. ust. 3 i 4 mają zastosowanie do widma 
przydzielonego na użytek usług łączności 
elektronicznej, zezwoleń ogólnych oraz 
indywidualnych praw do użytkowania 
częstotliwości radiowych przyznanych po dniu 25 
maja 2011 r. 
Przydział widma, zezwolenia ogólne oraz 
indywidualne prawa do użytkowania, które 
obowiązywały przed dniem 25 maja 2011 r., 
podlegają art. 9a. 
7. Bez uszczerbku dla przepisów dyrektyw 
szczegółowych państwa członkowskie mogą – 
uwzględniając określone warunki krajowe – 
ustanowić zasady zapobiegania przetrzymywaniu 
widma, zwłaszcza przez wyznaczenie ścisłych 
terminów na skuteczne wykorzystanie przez 
posiadaczy przyznanych im praw oraz przez 
stosowanie kar, w tym sankcji finansowych lub 
cofnięcie praw do użytkowania w razie 
nieprzestrzegania tych terminów. Zasady te są 
ustalane i stosowane w sposób proporcjonalny, 
niedyskryminacyjny i przejrzysty."; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.115¹ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

częstotliwości;”, 
- uchyla się pkt 4, 
- dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
 „5)  proporcjonalne i niedyskryminacyjne 

ograniczenia sposobu wykorzystywania 
częstotliwości objętych rezerwacją mogące 
polegać na określeniu rodzaju: 
a) sieci radiowych lub rodzaju technik 

dostępu radiowego, które mogą być 
używane z wykorzystaniem tych 
częstotliwości, z zastrzeżeniem art. 1151 
ust. 1, 

b) usługi telekomunikacyjnej, która 
powinna być świadczona z 
wykorzystaniem tych częstotliwości, z 
zastrzeżeniem art.  1151 ust. 2, 

c) usługi telekomunikacyjnej objętej 
zakazem świadczenia z wykorzystaniem 
tych częstotliwości, z zastrzeżeniem art. 
 1151 ust. 3.”; 

 
po art. 115 dodaje się art. 115¹ w brzmieniu: 
„Art.115¹. 1. Prezes UKE może określić w 
rezerwacji częstotliwości ograniczenie sposobu 
wykorzystywania objętych nią częstotliwości, o 
którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 lit. a, w 
przypadku gdy wprowadzenie takiego 
ograniczenia jest uzasadnione koniecznością: 

1) uniknięcia szkodliwych zaburzeń 
elektromagnetycznych lub szkodliwych 
zakłóceń; 

2) ochrony ludności przed oddziaływaniem 
pól elektromagnetycznych; 

3) zapewnienia jakości technicznej usługi; 
4) zapewnienia jak najszerszego 

współużytkowania częstotliwości; 
5) zagwarantowania efektywnego 

wykorzystania częstotliwości lub  
6) zapewnienia realizacji celu leżącego w 
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Art. 192 
ust. 4 
 

interesie publicznym, w szczególności 
takiego jak: 

a) bezpieczeństwo życia, 
b) wspieranie spójności społecznej, 

regionalnej lub terytorialnej, 
c) unikanie nieefektywnego 

wykorzystywania częstotliwości, 
d) promowanie różnorodności kulturowej i 

językowej oraz pluralizmu mediów, w 
szczególności poprzez świadczenie 
nadawczych usług radiowych i 
telewizyjnych. 

2. Prezes UKE może określić w rezerwacji 
częstotliwości ograniczenie sposobu 
wykorzystywania objętych nią częstotliwości, o 
którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 lit. b, w 
przypadku gdy wprowadzenie takiego 
ograniczenia jest uzasadnione koniecznością 
realizacji celu leżącego w interesie publicznym, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 6. 
3. Prezes UKE może określić w rezerwacji 
częstotliwości ograniczenie sposobu 
wykorzystywania objętych nią częstotliwości, o 
którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 lit. c, w 
przypadku gdy jest to uzasadnione 
koniecznością ochrony usług związanych z 
zapewnieniem bezpieczeństwa życia.. 
4. Do decyzji o rezerwacji częstotliwości 
określającej ograniczenia sposobu 
wykorzystywania częstotliwości objętych 
rezerwacją, o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 
5, stosuje się przepisy o postępowaniu 
konsultacyjnym. W przypadku konkursu, 
przetargu albo aukcji przepis stosuje się do 
projektu decyzji a nie do decyzji. 
  
W art. 192 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
 
„4. Prezes UKE  dokonuje, nie rzadziej niż co 



  

 148 

 
 
 
 
 
 
 
Art. 118 
ust. 4a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 
118a 
ust. 2a 
 
 
 
Obecny 
art. 
118a 
ust. 4 
 
Art. 
118b-
118e 
 
 
 
 
 
 

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.”; 

 
W art. 118 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w 
brzmieniu: 
„4a. Określając warunki uczestnictwa w aukcji 
Prezes UKE może wyłączyć od udziału w aukcji 
podmiot dysponujący lub podmiot z grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów dysponującej zasobem 
częstotliwości o właściwościach 
odpowiadającym częstotliwościom z zakresu, 
którego dotyczy aukcja.”, 
 
w art. 118a: 
a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Kryterium oceny ofert w ramach aukcji jest 
wysokość kwoty zadeklarowanej przez 
uczestnika aukcji.”,  
 
4. W sprawie zachowania warunków 
konkurencji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 
3 pkt 1, Prezes UKE zasięga opinii Prezesa 
UOKiK.”, 
 
art. 118b–118d otrzymują brzmienie: 
 
 „Art. 118b. 1. Podmiotem wyłonionym, o 
którym mowa w art. 116 ust. 1, jest uczestnik 
przetargu, aukcji albo konkursu, który: 
1) spełnił warunki uczestnictwa w przetargu, 

aukcji albo konkursie; 
2) osiągnął minimum kwalifikacyjne, jeżeli 

zostało określone w dokumentacji; 
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3) na liście, o której mowa w art. 118c ust. 1, 
zajął najwyższą pozycję, bądź też – 
w przypadku, kiedy przetarg, aukcja albo 
konkurs dotyczy więcej niż jednej rezerwacji 
częstotliwości – pozycję nie niższą niż 
liczba rezerwacji częstotliwości, których 
przetarg, aukcja albo konkurs dotyczy. 

2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji 
częstotliwości przed jej dokonaniem na rzecz 
podmiotu wyłonionego, w tym niezłożenia 
wniosku, o którym mowa w art. 118c ust. 4, lub 
wystąpienia po stronie podmiotu wyłonionego 
okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 6 
pkt 1 i 2, podmiotem wyłonionym staje się 
uczestnik przetargu, aukcji albo konkursu 
zajmujący kolejną pozycję na liście, o której 
mowa w art. 118c ust. 1, i spełniający warunki, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. W przypadku, 
gdy na liście nie ma innych podmiotów, Prezes 
UKE w drodze decyzji uznaje przetarg, aukcję 
albo konkurs za nierozstrzygnięty. W przypadku 
przetargu, aukcji albo konkursu, które dotyczyły 
więcej niż jednej rezerwacji częstotliwości, 
uznanie przetargu, konkursu lub aukcji za 
nierozstrzygnięte odnosi się tylko do jego części 
dotyczącej rezerwacji częstotliwości, dla 
której na liście wyników nie ma innych 
podmiotów. 
 
Art. 118c. 1. Wyniki przetargu, aukcji albo 
konkursu ogłasza się w siedzibie oraz na stronie 
podmiotowej BIP UKE, w formie listy 
uczestników przetargu, aukcji albo konkursu ze 
wskazaniem tych uczestników, którzy spełnili 
warunki uczestnictwa oraz osiągnęli minimum 
kwalifikacyjne, jeżeli zostało określone w 
dokumentacji, uszeregowanych w kolejności 
według malejącej liczby uzyskanych punktów. 
Jeżeli przedmiotem przetargu, aukcji albo 
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konkursu było kilka rezerwacji częstotliwości 
Prezes UKE sporządza odrębną listę wyników 
przetargu, aukcji albo konkursu dla każdej 
rezerwacji częstotliwości. 
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, po przeprowadzeniu 
przetargu, aukcji albo konkursu organ właściwy 
prowadzi jedno postępowanie w sprawie 
rezerwacji częstotliwości. 
3. Jeżeli przedmiotem przetargu, aukcji albo 
konkursu była więcej niż jedna rezerwacja 
właściwy organ prowadzi odrębne postępowanie 
dla każdej z tych rezerwacji. 
4. Stronami postępowania, o którym mowa w 
ust. 2 i 3, są uczestnicy przetargu, aukcji albo 
konkursu, którzy złożyli wnioski o rezerwację 
częstotliwości w terminie 7 dni od dnia 
ogłoszenia wyników przetargu, aukcji albo 
konkursu. 
 
Art. 118d. 1. Prezes UKE z urzędu lub na 
wniosek uczestnika przetargu, aukcji albo 
konkursu złożony w terminie 21 dni od dnia 
ogłoszenia wyników przetargu, aukcji albo 
konkursu, w drodze decyzji, unieważnia 
przetarg, aukcję albo konkurs, jeżeli zostały 
rażąco naruszone przepisy prawa lub interesy 
uczestników przetargu, aukcji albo konkursu. 
2. Uczestnikowi przetargu, aukcji albo konkursu 
od decyzji w sprawie unieważnienia przetargu, 
aukcji albo konkursu przysługuje wniosek do 
Prezesa UKE o ponowne rozpatrzenie sprawy, a 
po wyczerpaniu tego trybu - skarga do sądu 
administracyjnego. 
3. Uczestnikowi przetargu, aukcji albo konkursu 
nie przysługuje inny tryb kontroli rozstrzygnięć 
podejmowanych w przetargu, aukcji albo 
konkursie, niż określony w ust. 1 i 2. 
4. Po unieważnieniu przetargu, aukcji albo 
konkursu Prezes UKE przeprowadza czynności 
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niezbędne do usunięcia naruszeń przepisów 
prawa lub interesów uczestników przetargu, 
aukcji albo konkursu, które stanowiły przyczynę 
unieważnienia przetargu, aukcji albo konkursu. 
5. W celu przeprowadzenia czynności, o których 
mowa w ust. 4, Prezes UKE powołuje komisję 
przetargową, komisję aukcyjną albo komisję 
konkursową. 
6. Czynności, o których mowa w ust. 4, 
przeprowadza się: 

1) w oparciu o warunki uczestnictwa w 
przetargu, aukcji albo konkursie, 
wymagania, jakim powinna odpowiadać 
oferta, oraz kryteria oceny ofert 
określone przed unieważnieniem 
przetargu w ogłoszeniu o przetargu, 
aukcji albo konkursie oraz 
dokumentacji; 

2) w stosunku do ofert złożonych przed 
unieważnieniem przetargu, aukcji albo 
konkursu w terminie składania ofert, 

chyba że nie jest możliwe usunięcie w ten 
sposób naruszeń przepisów prawa lub interesów 
uczestników przetargu, aukcji albo konkursu, 
które stanowiły przyczynę unieważnienia 
przetargu, aukcji albo konkursu. 
7. W przypadku gdy w ramach czynności, o 
których mowa w ust. 4, istnieje potrzeba oceny 
którejkolwiek z ofert, Prezes UKE zasięga opinii 
Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich ofert. 
8. Jeżeli po przeprowadzeniu czynności, o 
których mowa w ust. 4, nastąpi zmiana podmiotu 
wyłonionego, przetarg, aukcję albo konkurs 
przeprowadza się ponownie. 
9. Zmiana wyników przetargu, aukcji albo 
konkursu będąca konsekwencją unieważnienia 
przetargu, aukcji albo konkursu stanowi 
podstawę wznowienia postępowania w sprawie 
rezerwacji częstotliwości dokonanej po 
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przeprowadzeniu tego przetargu, aukcji albo 
konkursu. 
10. Podmiotem wyłonionym po 
przeprowadzeniu czynności, o których mowa w 
ust. 4, nie może zostać podmiot, który został 
wyłoniony przed unieważnieniem przetargu, 
aukcji albo konkursu i zrezygnował z rezerwacji 
częstotliwości przed jej dokonaniem, w tym nie 
złożył wniosku, o którym mowa w art. 118c ust. 
4, lub nie uiścił zadeklarowanej jednorazowej 
opłaty. W przypadku kiedy zgodnie z 
warunkami przetargu, aukcji albo konkursu 
uczestnik złożył więcej niż jedną ofertę, zdanie 
pierwsze stosuje się wyłącznie do oferty, w 
stosunku do której podmiot wyłoniony przed 
unieważnieniem przetargu, aukcji albo konkursu 
zrezygnował z rezerwacji częstotliwości przed 
jej dokonaniem, w tym nie złożył wniosku, o 
którym mowa w art. 118c ust. 4, lub nie uiścił 
zadeklarowanej jednorazowej opłaty. 
 
Po art. 118d dodaje się art. 118e w brzmieniu:  
 
„Art. 118e. 1. Prezes UKE uznaje, w drodze 
decyzji, przetarg, aukcję albo konkurs za 
nierozstrzygnięty, jeżeli: 
1) żaden z uczestników nie spełnił warunków 
uczestnictwa w przetargu, aukcji albo konkursie 
bądź nie osiągnął minimum kwalifikacyjnego, 
jeżeli zostało określone w dokumentacji; 
2) w przypadku, o którym mowa w art. 118b ust. 
2, na liście wyników nie ma już innych 
podmiotów.  
2. Przetarg, aukcja albo konkurs są 
nierozstrzygnięte, jeżeli w terminie wskazanym 
w dokumentacji do przetargu, aukcji albo 
konkursu nie przystąpił żaden podmiot. 
Informacja w tej sprawie jest publikowana na 
stronie podmiotowej BIP UKE. 
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Art. 145
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 148
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. W przypadku gdy liczba złożonych ofert jest 
mniejsza od liczby rezerwacji wystawionych na 
przetarg – nie występuje brak dostępnych 
zasobów częstotliwości. ”; 
 
w art. 145:  
a) w ust. 1: 
- pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6)   termin rozpoczęcia wykorzystania 
częstotliwości, jednak nie dłuższy niż 12 
miesięcy od daty wydania pozwolenia 
radiowego;”, 
- uchyla się pkt 7. 
 
w art. 148 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Z zastrzeżeniem ust. 4, pozwolenie 
wydaje się podmiotowi, który spełnia 
wymagania określone ustawą, oraz jeżeli: 
1) nie zachodzą okoliczności, o których 
mowa w art. 123 ust. 7 pkt 1-3; 
2) częstotliwości objęte wnioskiem: 
a) są dostępne, 
b) zostały przeznaczone w Krajowej Tablicy 
Przeznaczeń Częstotliwości dla wnioskowanej 
służby radiokomunikacyjnej oraz plan 
zagospodarowania częstotliwości przewiduje ich 
zagospodarowanie zgodne z wnioskiem, 
c) mogą być chronione przed szkodliwymi 
zaburzeniami elektromagnetycznymi, 
d) mogą być wykorzystywane przez 
urządzenie radiowe bez powodowania 
szkodliwych zaburzeń elektromagnetycznych 
lub kolizji z przyznanymi na rzecz innych 
podmiotów rezerwacjami, pozwoleniami 
radiowymi lub decyzjami o prawie do 
wykorzystywania częstotliwości, 
e) zostały międzynarodowo uzgodnione w 
zakresie i formie określonej w 
międzynarodowych przepisach 
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radiokomunikacyjnych lub umowach, których 
Rzeczpospolita Polska jest stroną, w przypadku 
gdy zachodzi możliwość powodowania 
szkodliwych zakłóceń poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
f) będą wykorzystywane w sposób 
efektywny; 
3) wnioskodawca przedłoży: 
a) potwierdzenie spełniania przez 
urządzenie zasadniczych wymagań, 
b) dokument potwierdzający uzyskanie 
zgody operatora satelity na wykorzystywanie 
transpondera w przypadku pozwolenia dla 
naziemnej stacji w służbie satelitarnej.”, 

Art. 9a "Artykuł 9a 
Przegląd ograniczeń istniejących praw 
1. Przez okres pięciu lat począwszy od dnia 25 
maja 2011 r. państwa członkowskie mogą zezwolić 
posiadaczom praw do użytkowania częstotliwości 
radiowych, które zostały przyznane przed tą datą i 
które pozostaną ważne przez okres nie krótszy niż 
pięć lat od tej daty, na złożenie wniosku do 
właściwego organu krajowego o ponowną ocenę 
ograniczeń ich praw zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4. 
Przed przyjęciem decyzji właściwy organ krajowy 
powiadamia posiadacza praw o ocenie ograniczeń, 
wskazując zakres praw po ponownej ocenie i 
zapewniając przy tym odpowiednią ilość czasu na 
wycofanie wniosku. 
Jeżeli posiadacz prawa wycofa swój wniosek, jego 
prawa pozostaną niezmienione do chwili ich 
wygaśnięcia lub do końca okresu pięciu lat, w 
zależności od tego, który termin jest krótszy. 
2. Po upływie pięcioletniego okresu, o którym 
mowa w ust. 1, państwa członkowskie podejmują 
wszelkie właściwe środki w celu zapewnienia 
stosowania art. 9 ust. 3 i 4 w stosunku do 
wszystkich pozostałych zezwoleń ogólnych lub 
indywidualnych praw do użytkowania oraz 

 Art. 18 
projekt
u  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 18. 1. Podmiot, na rzecz którego przed 
dniem 25 maja 2011 roku została dokonana 
rezerwacja częstotliwości, o której mowa w art. 
114, na czas dłuższy niż do 25 maja 2016 roku, 
może przed dniem 25 maja 2016 roku wystąpić 
do Prezesa UKE z wnioskiem o dokonanie 
oceny ograniczeń, o których mowa w art. 115 
ust. 2 pkt 5. W wyniku oceny, Prezes UKE, w 
drodze decyzji, ograniczenia te zmienia, znosi 
albo utrzymuje w mocy.  
2. Dokonując oceny ograniczeń Prezes UKE ma 
na względzie wspieranie uczciwej konkurencji.  
3. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w 
ust. 1, Prezes UKE wskazuje podmiotowi, który 
wystąpił z wnioskiem o ocenę ograniczeń, 
zakres praw po ponownej ocenie oraz wyznacza 
30 dniowy termin na wycofanie wniosku.  
4. Wycofanie wniosku, o którym mowa w ust. 3, 
nie wpływa na zakres uprawnień.  
5. Po dniu 25 maja 2016 roku, obowiązujące 
decyzje w sprawie rezerwacji częstotliwości, o 
których mowa w art. 114, mogą zawierać 
jedynie ograniczenia wykorzystywania 
częstotliwości, zgodne z warunkami 
określonymi w art. 115 ust. 2 pkt 5. 
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przydziałów widma na użytek usług łączności 
elektronicznej, które istniały w dniu 25 maja 2011 
r.. 
3. Stosując przepisy niniejszego artykułu, państwa 
członkowskie podejmują właściwe środki w celu 
wspierania uczciwej konkurencji. 
4. Środki przyjęte w ramach stosowania niniejszego 
artykułu nie oznaczają przyznania nowych praw do 
użytkowania, a zatem nie podlegają odpowiednim 
przepisom art. 5 ust. 2 dyrektywy 2002/20/WE 
(dyrektywa o zezwoleniach). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Do procedury zmiany ograniczeń korzystania 
z częstotliwości nie stosuje się art. 116-120. 
7.W przypadku istotnego zwiększenia wartości 
rynkowej częstotliwości objętych rezerwacją w 
wyniku zmiany lub zniesienia ograniczeń, o 
których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 ustawy, o 
której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, podmiot, na rzecz którego 
dokonano rezerwacji częstotliwości, uiszcza 
opłatę w kwocie odpowiadającej cenie rynkowej 
częstotliwości. Cena rynkowa ustalana jest w 
oparciu o wartość 1 MHz widma dla danego 
obszaru wykorzystywania częstotliwości, 
uzyskaną w wyniku przeprowadzenia ostatniego 
przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację 
częstotliwości z danego pasma, a następnie 
pomnożoną przez wskaźnik waloryzacji. Jeżeli 
w wyniku przetargu, aukcji albo konkursu 
dokonano więcej niż jednej rezerwacji 
częstotliwości, wartość 1 MHz powinna zostać 
uśredniona w stosunku do opłat jednorazowych 
za rezerwację częstotliwości, zadeklarowanych 
przez wyłonione podmioty. 

Art. 9b  
 
 
ust. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artykuł 9b 
Przekazanie lub dzierżawa indywidualnych praw 
do użytkowania częstotliwości radiowych 
1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
przedsiębiorstwa mogą zgodnie z warunkami 
dotyczącymi praw do użytkowania częstotliwości 
radiowych oraz zgodnie z procedurami krajowymi 
przekazywać lub wydzierżawiać innym 
przedsiębiorstwom indywidualne prawa do 
użytkowania częstotliwości radiowych w pasmach, 
co do których jest to przewidziane w ramach 
środków wykonawczych przyjętych zgodnie z ust. 
3. 
W przypadku innych pasm państwa członkowskie 
mogą również ustanowić możliwość przekazania 
lub dzierżawienia przez przedsiębiorstwa na rzecz 

T Art. 122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w art. 122: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Z wyłączeniem rezerwacji częstotliwości na 

cele rozpowszechniania programów 
radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób 
analogowy, Prezes UKE dokonuje zmiany 
podmiotu dysponującego rezerwacją 
częstotliwości, jeżeli: 
1) podmiot dysponujący rezerwacją złoży 

wniosek o zmianę podmiotu 
dysponującego rezerwacją, w którym 
wskaże podmiot, który będzie 
dysponował rezerwacją w wyniku tej 
zmiany; oraz 

2) podmiot wskazany we wniosku, o 
którym mowa w pkt 1, wyrazi zgodę na 
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Ust. 2 

innych przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych zgodnie z 
krajowymi procedurami. 
Po przekazaniu lub wydzierżawieniu 
indywidualnych praw do użytkowania 
częstotliwości radiowych nadal mają zastosowanie 
warunki związane z tymi prawami, o ile właściwy 
organ krajowy nie postanowił inaczej. 
Państwa członkowskie mogą również stwierdzić, że 
przepisy niniejszego ustępu nie mają zastosowania, 
jeżeli indywidualne prawo przedsiębiorstwa do 
użytkowania częstotliwości radiowych przyznano 
początkowo bezpłatnie. 
 
2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa powiadamiały zgodnie z 
procedurami krajowymi o zamiarze lub fakcie 
przekazania praw do użytkowania częstotliwości 
radiowych właściwe organy krajowe 
odpowiedzialne za przyznawanie tych praw, a także 
by taki zamiar lub fakt były podawane do 
wiadomości publicznej. W przypadku gdy 
użytkowanie częstotliwości radiowych zostało 
zharmonizowane poprzez stosowanie decyzji nr 
676/2002/WE (decyzja o spektrum radiowym) lub 
innych środków wspólnotowych, każde takie 
przekazanie musi spełniać wymogi takiego 
zharmonizowanego użytkowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 
122¹ 
 
 
 
 
 
 
 

przejęcie uprawnień i obowiązków 
wynikających ze zmiany podmiotu 
dysponującego rezerwacją; oraz 

3) podmiot wskazany we wniosku, o 
którym mowa w pkt 1, spełnia 
wymagania określone ustawą.”, 

 
b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
„5. Zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją 
częstotliwości dokonaną w drodze przetargu, 
aukcji albo konkursu Prezes UKE dokonuje po 
zasięgnięciu opinii Prezesa UOKiK w sprawie 
zachowania warunków konkurencji. 
6. Decyzję w sprawie zmiany podmiotu 
dysponującego rezerwacją częstotliwości na cele 
rozpowszechniania w sposób cyfrowy lub 
rozprowadzania programów radiofonicznych 
lub telewizyjnych, Prezes UKE podejmuje w 
porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT.”, 
 
c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 
„8. Prezes UKE ogłasza niezwłocznie na stronie 
podmiotowej BIP UKE informację o wydaniu 
decyzji o zmianie podmiotu dysponującego 
rezerwacją częstotliwości obejmującą nazwę 
podmiotu, na rzecz którego przeniesiono 
rezerwację częstotliwości, zakres częstotliwości, 
obszar objęty rezerwacją oraz okres 
obowiązywania rezerwacji.”; 
 
po art. 122 dodaje się art. 122¹ w brzmieniu: 
„Art. 122¹. 1. Podmiot dysponujący rezerwacją 
częstotliwości może częstotliwości objęte 
rezerwacją wydzierżawić lub przekazać do 
użytkowania na podstawie innego tytułu 
prawnego, na rzecz innego podmiotu.  
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 
podmiot na rzecz którego dokonano rezerwacji 
częstotliwości zawiadamia Prezesa UKE, a w 
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przypadku częstotliwości przeznaczonych na 
cele rozpowszechniania lub rozprowadzania 
programów radiofonicznych lub telewizyjnych 
także Przewodniczącego KRRiT, o 
wydzierżawieniu lub przekazaniu do 
użytkowania na podstawie innego tytułu 
prawnego na rzecz innego podmiotu, nie później 
niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.  
3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, 
określa się podmiot, na rzecz którego 
wydzierżawiono lub któremu przekazano do 
użytkowania na podstawie innego tytułu 
prawnego częstotliwości objęte rezerwacją, jego 
adres lub siedzibę oraz okres, na jaki umowa 
została zawarta. Jeżeli umowa dotyczy 
udostępnienia części zakresu częstotliwości lub 
pozycji orbitalnych objętych rezerwacją lub 
części obszaru, na którym mogą być 
wykorzystywane częstotliwości, zawiadomienie 
powinno również określać: 
1) zakres częstotliwości lub pozycji 

orbitalnych, którymi dysponował będzie 
podmiot wskazany w zawiadomieniu; 

2) obszar, na którym będą mogły być 
wykorzystywane częstotliwości przez 
podmiot wskazany w zawiadomieniu. 

4. Podmiot, któremu zostały wydzierżawione 
częstotliwości lub przekazane do użytkowania 
na podstawie innego tytułu prawnego, 
obowiązany jest wykorzystywać je zgodnie z 
przepisami ustawy oraz wymogami określonymi 
w rezerwacji częstotliwości. Prezes UKE może, 
w drodze decyzji, zmienić warunki 
wykorzystywania częstotliwości lub zakazać ich 
wykorzystywania przez ten podmiot, w 
przypadku: 
1) zaistnienia okoliczności, o których mowa w 

art. 123 ust. 1 pkt 3 i pkt 8; 
2) jeżeli wykorzystywanie tych częstotliwości 
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Art. 143
 
 
 
 

przez dany podmiot  mogłoby doprowadzić 
do zakłócenia konkurencji, w szczególności 
poprzez nadmierne skupienie częstotliwości 
przez ten podmiot lub grupę kapitałową, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) - w tym 
zakresie Prezes UKE zasięga opinii Prezesa 
UOKiK. 

5. W przypadku częstotliwości przeznaczonych 
na potrzeby rozpowszechniania lub 
rozprowadzania programów radiofonicznych lub 
telewizyjnych, Prezes UKE wydaje decyzję, o 
której mowa w ust. 4 zdanie drugie w 
porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT. 
6.  Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w 
przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy 
o wydzierżawienie lub przekazanie do 
użytkowania na podstawie innego tytułu 
prawnego częstotliwości objętych rezerwacją na 
rzecz innego podmiotu.  
7. Prezes UKE niezwłocznie ogłasza na stronie 
podmiotowej BIP UKE treść zawiadomienia, o 
którym mowa w ust. 3 i 6 oraz, w przypadku 
podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 4, 
informację o jej treści. 
8. Podmiot, któremu zostały wydzierżawione 
częstotliwości lub przekazane do użytkowania 
na podstawie innego tytułu prawnego i któremu 
wydano decyzję o zakazie wykorzystywania 
częstotliwości, o której mowa w ust. 4, nie może 
ubiegać się o wydanie pozwolenia radiowego z 
wykorzystaniem tych częstotliwości.”; 
  
w art. 143 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
4.  Podmiot posiadający rezerwację 
częstotliwości lub podmiot, któremu zostały 
wydzierżawione częstotliwości lub przekazane 
do użytkowania na podstawie innego tytułu 
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prawnego zgodnie z art. 122¹, może żądać 
wydania pozwolenia radiowego dotyczącego 
wykorzystania zasobu częstotliwości objętego 
rezerwacją częstotliwości w okresie jej 
obowiązywania.”; 
 
po ust. 4 dodaje się ust. 4a: 
 „4a. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania 
umowy o wydzierżawienie lub przekazanie 
częstotliwości do użytkowania, o których mowa 
w art. 122¹, Prezes UKE stwierdza wygaśniecie 
pozwolenia radiowego wydanego zgodnie z ust. 
4.”, 

Art.. 
9b ust. 
3 

3. Komisja może przyjąć odpowiednie środki 
wykonawcze w celu identyfikacji pasm, dla których 
prawa użytkowania częstotliwości radiowych mogą 
być przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami. Środki te nie obejmują 
częstotliwości wykorzystywanych do celów 
nadawczych. 
Takie techniczne środki wykonawcze, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 
3."; 

N    

Art. 10 
ust. 1 

"1. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe 
organy regulacyjne poddawały kontroli 
przyznawanie praw do wykorzystania wszystkich 
krajowych zasobów numeracyjnych oraz 
zarządzanie krajowym planem numeracyjnym. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby dla 
wszystkich publicznie dostępnych usług łączności 
elektronicznej były udostępniane odpowiednie 
numery i zakresy numeracyjne. Krajowe organy 
regulacyjne ustanawiają obiektywne, jawne i 
niedyskryminacyjne procedury przyznawania praw 
do wykorzystania krajowych zasobów 
numeracyjnych. 

N obow. 
art. 126 
Pt 

Zmiana ma charakter techniczny, przepis 
wdrożony w obow. art. 126 Pt: 
 
Art. 126. 1. Prezes UKE przydziela numerację, 
zgodnie z planami numeracji krajowej dla sieci 
publicznych, w drodze decyzji, przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym i podmiotom, o których 
mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4 i 8, na ich wniosek. 
2. Przydział numeracji o ustalonym 
przeznaczeniu następuje w terminie nie 
dłuższym niż 3 tygodnie od dnia złożenia 
wniosku. 
3. Prezes UKE przydziela numerację, o przydział 
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której wpłynął więcej niż jeden wniosek: 
  1)   po przeprowadzeniu postępowania 
konsultacyjnego, 
  2) w drodze przetargu, jeżeli w postępowaniu 
konsultacyjnym stwierdzono konieczność 
przeprowadzenia takiego postępowania 
- w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia 
złożenia pierwszego wniosku. 
4. Przetarg przeprowadza Prezes UKE. 
Ogłoszenie o przetargu publikuje w prasie 
codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz w 
Biuletynie UKE. 
5. Do przetargu stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 118 ust. 1, 2 i 4, art. 118c ust. 1 
oraz art. 118d ust. 1 i 5. 
6. Decydującym kryterium oceny ofert jest 
wysokość kwoty zadeklarowanej przez podmiot 
wnioskujący o dokonanie przydziału numeracji. 
7. Przydział numeracji może określać warunki 
wykorzystywania lub udostępniania numeracji, 
w szczególności obowiązek 
niedyskryminującego dostępu do usług 
telekomunikacyjnych z wykorzystaniem 
numeracji przydzielonej innym przedsiębiorcom.
8. Prezes UKE odmawia przydziału numeracji, 
jeżeli wnioskowane przeznaczenie numeracji nie 
jest zgodne z planem numeracji krajowej dla 
sieci publicznych. 
9. Prezes UKE może odmówić przydziału 
nowego zakresu numeracji w przypadku 
wykorzystania mniej niż 75 % wcześniej 
przydzielonych zakresów numeracji. 
10. Prezes UKE może cofnąć przydział 
numeracji albo zmienić jego zakres, jeżeli: 
  1)   nastąpiły zmiany we właściwym planie 
numeracji krajowej dla sieci publicznych; 
  2)   podmiot, który uzyskał decyzję o 
przydziale numeracji, nie wykorzystuje 
przydzielonego zakresu numeracji w sposób 
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efektywny pod względem ilościowym, a w 
przypadku numerów dostępu i podobnych 
pojedynczych numerów nie uruchomił usługi 
określonej takim numerem w terminie 12 
miesięcy od otrzymania decyzji o przydziale 
numeracji; 
  3)   podmiot, który uzyskał decyzję o 
przydziale numeracji, wykorzystuje przydzieloną 
numerację w sposób niezgodny z warunkami 
przydziału numeracji lub jej przeznaczeniem 
określonym we właściwym planie numeracji 
krajowej dla sieci publicznych; 
  4)   podmiot, który uzyskał decyzję o 
przydziale numeracji, nie wnosi opłat za prawo 
do wykorzystywania zasobów numeracji. 
11. Decyzja o cofnięciu przydziału numeracji 
albo o zmianie jego zakresu: 
  1)   nie może powodować naruszenia ciągłości 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 
podmiot, któremu udzielono przydziału; 
  2)   może być podjęta po bezskutecznym 
wezwaniu podmiotu do usunięcia przyczyny 
nieprawidłowości w przypadkach, o których 
mowa w ust. 10 pkt 2 i 3. 
12. Minister właściwy do spraw łączności 
określi, w drodze rozporządzeń: 
  1)   plan numeracji krajowej dla publicznych 
sieci telefonicznych, określając w szczególności 
zakres planu oraz formaty numerów, 
  2)   szczegółowe wymagania dotyczące 
gospodarowania numeracją w publicznych 
sieciach telefonicznych 
- uwzględniając obecne i prognozowane 
potrzeby przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
oraz użytkowników, w tym służb, o których 
mowa w art. 129, ustalenia przepisów 
międzynarodowych, w szczególności dotyczące 
długoterminowych, ogólnoeuropejskich planów 
numeracji, a także postanowienia umów, których 
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Rzeczpospolita Polska jest stroną. 
13. Minister właściwy do spraw łączności może 
określić, w drodze rozporządzeń, plany 
numeracji krajowej dla sieci publicznych innych 
niż publiczne sieci telefoniczne, a także 
szczegółowe wymagania dotyczące zasad 
adresowania dla właściwego kierowania 
połączeń, numeracji punktów sygnalizacyjnych 
oraz tworzenia i udostępniania znaków 
identyfikujących abonenta, uwzględniając 
obecne i prognozowane potrzeby 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz 
użytkowników, ustalenia przepisów 
międzynarodowych, w szczególności dotyczące 
długoterminowych, ogólnoeuropejskich planów 
numeracji, a także postanowienia umów, których 
Rzeczpospolita Polska jest stroną. 
 

Art. 10 
ust. 2 

2. Krajowe organy regulacyjne zapewniają, aby 
krajowe plany i procedury numeracyjne były 
stosowane w sposób gwarantujący równe 
traktowanie wszystkich dostawców publicznie 
dostępnych usług łączności elektronicznej. W 
szczególności państwa członkowskie zapewniają, 
aby przedsiębiorstwa, którym przyznano prawo do 
wykorzystania danego zakresu numerów, nie 
dyskryminowały innych dostawców usług 
łączności elektronicznej w odniesieniu do ciągów 
numerów używanych przy zapewnianiu dostępu do 
ich usług."; 

N Obow. 
art. 128 
ust. 1 

Zmiana ma charakter techniczny, przepis 
wdrożony w obow. art. 128 Pt: 
 
Art. 128. 1. Podmiot, który uzyskał w drodze 
decyzji przydział numeracji, udostępnia 
przydzieloną numerację podmiotom 
współpracującym z jego siecią 
telekomunikacyjną oraz podmiotom 
dostarczającym usługi telekomunikacyjne, na ich 
wniosek, na podstawie pisemnej umowy o 
udostępnieniu numeracji albo umowy, o której 
mowa w art. 31. 

 

Art. 10 
ust. 4 

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji określonych numerów lub zakresów 
numeracyjnych w obrębie Wspólnoty w przypadku 
gdy sprzyja to zarówno funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego, jak i rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć w tej 
sprawie odpowiednie techniczne środki 
wykonawcze. 
Środki te, mające na celu zmianę elementów 

T Art. 189 
ust. 2 
pkt 3 
lit. g 
 

w pkt 3 dodaje się lit. g i h w brzmieniu: 
„g) wspieranie procesu harmonizacji 
określonych numerów lub zakresów 
numeracyjnych w obrębie Unii Europejskiej oraz 
zapewnienie informacji o istnieniu europejskiego 
numeru alarmowego „112” i innych 
europejskich numerów zharmonizowanych, 
skierowanej do obywateli, w szczególności 
podróżujących między państwami 
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innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 22 ust. 3."; 

członkowskimi, 
 

Art. 11 
ust. 1 
Akapit 
2 tiret 
1 

— działa na podstawie prostych, skutecznych, 
przejrzystych i ogólnodostępnych procedur, 
stosowanych bez dyskryminacji i bez zwłoki, przy 
czym w każdym przypadku – z wyjątkiem 
przypadków pozbawienia praw – podejmuje 
decyzję w terminie sześciu miesięcy od daty 
wpłynięcia wniosku, oraz"; 

T Ustawa 
o 
gospoda
rce 
nieruch
omościa
mi 

  

Art. 11 
ust. 2 

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby w 
przypadku gdy władze państwowe lub lokalne 
zachowują prawo własności lub kontrolę nad 
przedsiębiorstwami eksploatującymi publiczne 
sieci łączności elektronicznej lub publicznie 
dostępne usługi łączności elektronicznej, istniał 
skuteczny i strukturalny rozdział funkcji 
polegającej na przyznawaniu praw, o których 
mowa w ust. 1, od działalności związanych z 
wykonywaniem prawa własności lub kontroli."; 

N Obow. 
art. 11 
ustawy 
o 
wspiera
niu 
rozwoju 
usług i 
sieci 
telekom
unikacy
jnych 

Art. 11. Organ jednostki samorządu 
terytorialnego właściwy w sprawach wydawania 
zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na 
nieruchomości infrastruktury 
telekomunikacyjnej, sprawujący nadzór nad 
przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, zapewni 
strukturalny rozdział funkcji związanych z 
wykonywaniem zadań i uprawnień 
właścicielskich wobec tego przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego. 

 

Art.12 
 

Artykuł 12 
Kolokacja oraz współużytkowanie elementów sieci 
i urządzeń towarzyszących przez podmioty 
udostępniające sieci łączności elektronicznej 
1. W przypadku gdy na podstawie przepisów prawa 
krajowego przedsiębiorstwo udostępniające sieci 
łączności elektronicznej ma prawo instalowania 
urządzeń na, nad lub pod własnością publiczną lub 
prywatną, lub jeżeli może ono korzystać z 
procedury wywłaszczenia lub z użytkowania 
nieruchomości, krajowe organy regulacyjne, 
uwzględniając w pełni zasadę proporcjonalności, 
mogą narzucić współużytkowanie tych urządzeń 
lub tej nieruchomości, w tym budynków, wejść do 
budynków, okablowania budynków, masztów, 
anten, wież i innych konstrukcji nośnych, kanałów, 

T Art. 139 
ust. 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 
 
 
 

w art. 139 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Do zapewnienia dostępu do budynków i 
infrastruktury telekomunikacyjnej stosuje się 
przepisy Działu I Rozdziału 3, art. 27-30, art. 31 
ust. 1, art. 33, art. 36-40, art. 42 ust. 1-3 oraz art. 
43-45, z zastrzeżeniem ust. 1-2, z tym że Prezes 
UKE w decyzji określa szczegółowe warunki 
rozliczeń z tytułu zapewnienia dostępu 
telekomunikacyjnego oraz wzajemnego 
korzystania z sieci telekomunikacyjnych lub 
budynków uwzględniające stopień 
występującego w danym przypadku ryzyka.”; 
 
w art. 15: 
 
a) dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 
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przewodów, studzienek, szafek. 
2. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby 
posiadacze praw, o których mowa w ust. 1, 
współużytkowali urządzenia lub nieruchomości 
(łącznie z fizyczną kolokacją), lub podjęli środki 
ułatwiające koordynację robót publicznych w celu 
ochrony środowiska, zdrowia publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub w celu realizacji 
założeń planowania przestrzennego i wyłącznie po 
upływie odpowiedniego terminu wyznaczonego na 
przeprowadzenie konsultacji społecznych, podczas 
których wszystkie zainteresowane strony mogą 
przedstawić swoje stanowisko. Takie 
współużytkowanie lub działania koordynacyjne 
mogą wiązać się z ustanowieniem zasad 
dotyczących podziału kosztów współużytkowania 
urządzeń lub nieruchomości. 
3. Państwa członkowskie gwarantują, że organy 
krajowe, po odpowiednim okresie konsultacji 
publicznych, w czasie którego wszystkim 
zainteresowanym stronom daje się możliwość 
przedstawienia swoich stanowisk, są również 
uprawnione do nałożenia obowiązku związanego z 
udostępnianiem okablowania wewnątrz budynków 
lub okablowania na odcinku do pierwszego punktu 
koncentracji lub dystrybucji, jeżeli znajduje się on 
poza budynkiem, na posiadacza praw, o których 
mowa w ust. 1, lub na właściciela takiego 
okablowania, jeżeli jest to uzasadnione na tej 
podstawie, że powielanie takiej infrastruktury 
byłoby niewydajne ekonomicznie lub fizycznie 
niewykonalne. Tego typu ustalenia dotyczące 
współużytkowania lub koordynacji mogą 
obejmować przepisy dotyczące rozkładania 
kosztów współużytkowania urządzeń lub 
nieruchomości dostosowane w razie potrzeby do 
stopnia ryzyka. 
4. Państwa członkowskie zapewniają, że właściwe 
organy krajowe mogą zwracać się do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„3a) decyzji dotyczących dostępu do budynków 

i infrastruktury telekomunikacyjnej, o 
którym mowa w art. 139,”, 

 
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
 
„4) innych wskazanych w ustawie oraz w 
ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych”; 
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przedsiębiorstw o dostarczanie koniecznych 
informacji umożliwiających tym organom wraz z 
krajowymi organami regulacyjnymi ustanowienie 
szczegółowego wykazu rodzaju, dostępności i 
lokalizacji urządzeń, o których mowa w ust. 1, oraz 
udostępnienia go zainteresowanym stronom. 
5. Środki podjęte przez krajowy organ regulacyjny 
zgodnie z niniejszym artykułem są obiektywne, 
przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne. 
W razie potrzeby realizację tych środków 
koordynują organy lokalne."; 

 
 
 
 
Art. 
13a 
 

dodaje się rozdział w brzmieniu: 
"ROZDZIAŁ III a 
BEZPIECZEŃSTWO I INTEGRALNOŚĆ SIECI I 
USŁUG 
Artykuł 13a 
Bezpieczeństwo i integralność 
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci 
łączności lub świadczące publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej podejmowały 
właściwe środki techniczne i organizacyjne w razie 
wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci 
lub usług. Środki te zapewniają poziom 
bezpieczeństwa proporcjonalny do istniejącego 
ryzyka z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy 
i technologii. W szczególności należy podjąć środki 
zapobiegające wpływowi i minimalizujące wpływ, 
jaki na użytkowników i wzajemnie połączone sieci 
mogą mieć przypadki stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa. 
2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci 
łączności stosowały wszelkie właściwe środki w 
celu zapewnienia integralności swoich sieci, a tym 
samym zapewniały ciągłość świadczenia usług za 
pośrednictwem tych sieci. 
3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci 

T  
 
 
 
art. 175, 
art. 
175a – 
175e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przed art. 175 dodaje się tytuł „DZIAŁ VIIa 
Bezpieczeństwo i integralność sieci i usług 
telekomunikacyjnych”; 
 
„Art. 175. 1.  Dostawca publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych jest obowiązany 
podjąć środki techniczne i organizacyjne w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa i integralności 
sieci, usług oraz przekazu komunikatów w 
związku ze świadczonymi przez nich usługami, 
jeśli to konieczne w porozumieniu z operatorem 
publicznej sieci telekomunikacyjnej. 
Uwzględniając najnowocześniejsze osiągnięcia 
techniczne oraz koszty ich wprowadzenia, środki 
te zapewniają poziom bezpieczeństwa 
odpowiedni do stopnia ryzyka. 
 2. Dostawca usług jest obowiązany do 
informowania użytkowników o wystąpieniu 
szczególnego ryzyka naruszenia bezpieczeństwa 
sieci, wykraczającego poza standardowe środki 
techniczne i organizacyjne podjęte przez 
dostawce usług, w tym o istniejących 
możliwościach zapewnienia takiego 
bezpieczeństwa i związanych z tym kosztach.”; 
 
Art. 175a. 1. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni 
są obowiązani niezwłocznie informować Prezesa 
UKE o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub 
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łączności lub świadczące publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej powiadamiały 
właściwy krajowy organ regulacyjny o każdym 
naruszeniu bezpieczeństwa lub utracie 
integralności, które miały znaczący wpływ na sieci 
lub usług. 
W stosownych przypadkach dany krajowy organ 
regulacyjny informuje krajowe organy regulacyjne 
innych państw członkowskich oraz Europejską 
Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA). W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny uzna, że ujawnienie takiego naruszenia 
leży w interesie ogólnym, może podać tę 
informację do wiadomości publicznej lub nałożyć 
taki obowiązek na przedsiębiorstwa. 
Raz w roku krajowy organ regulacyjny przekazuje 
Komisji i ENISA sprawozdanie podsumowujące 
otrzymane zgłoszenia i działania podjęte zgodnie z 
niniejszym ustępem. 
4. Komisja, w jak największym stopniu 
uwzględniając opinię ENISA, może przyjąć 
właściwe techniczne środki wykonawcze mające na 
celu harmonizację środków, o których mowa w ust. 
1, 2 i 3, w tym środki określające okoliczności, 
format i procedury stosowane w odniesieniu do 
wymogów dotyczących zgłoszenia. Te techniczne 
środki wykonawcze opierają się w jak najszerszym 
zakresie na normach europejskich i 
międzynarodowych i nie uniemożliwiają państwom 
członkowskim przyjmowania dodatkowych 
wymogów służących osiągnięciu celów 
określonych w ust. 1 i 2. 
Takie środki wykonawcze, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o 
której mowa w art. 22 ust. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

integralności sieci lub usług, które miało istotny 
wpływ na sieci lub usługi, o podjętych 
działaniach zapobiegawczych i środkach 
naprawczych oraz podjętych przez 
przedsiębiorcę działaniach, o których mowa w 
art. 175 i 175c. 
2. Minister właściwy do spraw łączności określi, 
w drodze rozporządzenia, wzór formularza dla 
przekazywania informacji, o których mowa w 
ust. 1, kierując się koniecznością zapewnienia 
Prezesowi UKE informacji niezbędnych do 
właściwego realizowania jego obowiązków.”; 
 
Art. 175b. 1. W przypadku, gdy Prezes UKE 
uzna charakter zgłoszonego przez przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego naruszenia bezpieczeństwa 
lub integralności sieci lub usług za istotny, 
informuje o fakcie jego wystąpienia organy 
regulacyjne innych państw członkowskich oraz 
Europejską Agencję do spraw Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (ENISA).  
2. W przypadku, gdy Prezes UKE uzna, że 
ujawnienie takiego naruszenia leży w interesie 
ogólnym, może podać tę informację do 
wiadomości publicznej lub nałożyć obowiązek 
jej podania na przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego. 
3. Prezes UKE, w terminie do 31 stycznia 
każdego roku, przekazuje Komisji Europejskiej 
oraz Europejskiej Agencji do spraw 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji sprawozdanie 
za rok poprzedni zawierające informacje 
przekazane przez przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych w trybie art. 175a.  
 
Art. 175c. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, 
z uwzględnieniem art. 160 ust. 2, podejmuje 
proporcjonalne i uzasadnione środki techniczne, 
organizacyjne i prawne mające na celu: 
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1) eliminację przekazu komunikatu, który 
zagraża bezpieczeństwu sieci lub usług; 

2) przerwanie lub ograniczenie świadczenia 
usługi telekomunikacyjnej na zakończeniu 
sieci, z którego następuje wysyłanie 
komunikatów zagrażających 
bezpieczeństwu sieci lub usług. 

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny informuje 
Prezesa UKE niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 24 godzin, o podjęciu środków, o 
których mowa w ust. 1. Informacja zawiera dane 
niezbędne do identyfikacji zagrożeń 
bezpieczeństwa sieci lub usług, ze wskazaniem 
podjętych środków. 
3. Prezes UKE może, w drodze decyzji, zakazać 
stosowania środków, o których mowa w ust. 1, 
jeżeli nie zostały spełnione przesłanki, o których 
mowa w ust. 1. 
4. W przypadku podjęcia środków, o których 
mowa w ust. 1, przedsiębiorca 
telekomunikacyjny nie odpowiada za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług 
telekomunikacyjnych w zakresie wynikającym z 
podjętych środków. Przepisu nie stosuje się w 
przypadku wydania decyzji, o której mowa w 
ust. 3. 
5. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może 
informować innych przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych i podmioty zajmujące się 
bezpieczeństwem teleinformatycznym o 
zidentyfikowanych zagrożeniach, o których 
mowa w ust. 1. Informacja może zawierać dane 
niezbędne do identyfikacji oraz ograniczenia 
zagrożenia. 
 
Art. 175d. Minister właściwy do spraw 
łączności może, po przeprowadzanie konsultacji 
środowiskowych z zainteresowanymi 
podmiotami, w szczególności z operatorami, 
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dostawcami usług, użytkownikami, 
konsumentami oraz producentami, określić w 
drodze rozporządzenia minimalne szczegółowe 
środki techniczne i organizacyjne oraz metody 
zapobiegania zagrożeniom, o których mowa w 
art. 175a i 175c ust. 1, jakie przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni są obowiązani stosować w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa lub 
integralności sieci lub usług, biorąc pod uwagę 
wytyczne Komisji Europejskiej oraz 
Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji w tym zakresie. 
 
Art. 175e. 1. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni 
publikują na swoich stronach internetowych 
aktualne informacje o: 

1) potencjalnych zagrożeniach związanych 
z korzystaniem przez abonentów z usług 
telekomunikacyjnych; 

2) rekomendowanych środkach ostrożności 
i najbardziej popularnych sposobach 
zabezpieczania telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych przed 
oprogramowaniem złośliwym lub 
szpiegującym; 

3) przykładowych konsekwencjach braku 
lub nieodpowiedniego zabezpieczenia 
telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych.  

2. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 może 
zostać zrealizowany poprzez umieszczenie na 
stronie internetowej odnośnika do miejsca na 
stronie internetowej Prezesa UKE lub innego 
podmiotu zajmującego się bezpieczeństwem 
sieci, gdzie zamieszone są informacje wymagane 
zgodnie z ust. 1. 
3. Informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 
1 pkt 1-3, publikowane są przez Prezesa UKE na 
jego stronie internetowej. 
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Art. 209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
w art. 209: 
- po pkt 25) dodaje się pkt 25a) w brzmieniu: 
„25a) będąc przedsiębiorcą telekomunikacyjnym 
nie publikuje na swojej stronie internetowej 
informacji, o których mowa w art. 175e,”, 
 
- po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu: 
„27a)  nie stosuje się do zakazu określonego w 
decyzji, o której mowa w art. 175c ust. 3,” 
 
- dodaje się pkt 32 w brzmieniu: 
„32) utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie 
czynności kontrolnych przez Prezesa UKE”, 

Art. 
13b 

Artykuł 13b 
Wdrożenie i egzekwowanie 
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby w celu 
wdrożenia art. 13a właściwe krajowe organy 
regulacyjne były uprawnione do wydawania 
wiążących instrukcji, w tym instrukcji na temat 
ograniczeń czasowych dotyczących wdrożenia, 
przedsiębiorstwom udostępniającym publiczne 
sieci łączności lub świadczącym publicznie 
dostępne usługi łączności elektronicznej. 
2. Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe 
krajowe organy regulacyjne były uprawnione do 
wymagania od przedsiębiorstw udostępniających 
publiczne sieci łączności lub świadczących 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej: 
a) dostarczania informacji potrzebnych do oceny 
bezpieczeństwa i integralności ich usług i sieci, w 
tym dokumentów dotyczących polityki 
bezpieczeństwa; oraz 
b) poddania się audytowi bezpieczeństwa 
przeprowadzanemu przez wykwalifikowany 
niezależny podmiot lub właściwy organ krajowy i 
udostępnienia krajowemu organowi regulacyjnemu 

T  
 
Obecny 
art. 199 
Pt 

Wyjaśnienia w zakresie art. 13a  
 
Art. 199. 1.  Prezes UKE jest uprawniony do 
kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz 
postanowień z zakresu telekomunikacji, 
gospodarki częstotliwościami lub spełniania 
wymagań dotyczących kompatybilności 
elektromagnetycznej. 
2.  Prezes UKE jest uprawniony do kontroli 
znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku 
aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych i urządzeń radiowych. 
2a. Kontrolę i postępowanie pokontrolne Prezes 
UKE wszczyna z urzędu. 
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wyników takiego audytu. Koszty audytu ponosi 
przedsiębiorstwo. 
3. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe 
organy regulacyjne posiadały wszelkie uprawnienia 
niezbędne do badania przypadków 
nieprzestrzegania wymogów oraz jego wpływu na 
bezpieczeństwo i integralność sieci. 
4. Niniejsze przepisy pozostają bez uszczerbku dla 
art. 3 niniejszej dyrektywy."; 

Art. 14 
ust. 3 
 

"3. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada znaczącą 
pozycję na określonym rynku (pierwszy rynek), 
można także uznać, że posiada ono również 
znaczącą pozycję na rynku blisko z tym rynkiem 
związanym (drugi rynek), w przypadku gdy 
powiązania między obydwoma rynkami pozwalają 
na przeniesienie pozycji rynkowej z pierwszego 
rynku na drugi rynek, tym samym zwiększając 
pozycję rynkową danego przedsiębiorstwa. Dlatego 
też zgodnie z art. 9, 10, 11 i 13 dyrektywy 
2002/19/WE (dyrektywa o dostępie) na drugim 
rynku można zastosować środki naprawcze, które 
mają na celu uniemożliwienie takiego 
przeniesienia, a jeżeli środki takie okażą się 
niewystarczające, można nałożyć środki naprawcze 
zgodnie z art. 17 dyrektywy 2002/22/WE 
(dyrektywa o usłudze powszechnej)."; 

T Art. 25e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Art. 25e. 1. Przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego zajmującego znaczącą 
pozycję na rynku właściwym, można uznać za 
zajmującego znaczącą pozycję na innym rynku 
właściwym, jeżeli powiązania pomiędzy tymi 
rynkami są tego rodzaju, że umożliwiają 
przeniesienie siły rynkowej przedsiębiorcy z 
rynku właściwego na drugi rynek właściwy 
(rynek powiązany), wzmacniając na nim pozycję 
tego przedsiębiorcy. 
2. W celu uniemożliwienia przeniesienia 
znaczącej pozycji z rynku właściwego na rynek 
powiązany, Prezes UKE, po przeprowadzeniu 
analizy, może nałożyć na rynku powiązanym na 
przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1, 
obowiązki, o których mowa w art. 36-40 oraz w 
art. 42. 
3. W przypadku, gdy nałożenie obowiązków, o 
których mowa w ust. 2 nie doprowadziło do 
uniemożliwienia przeniesienia znaczącej pozycji 
z rynku właściwego na rynek powiązany, Prezes 
UKE może nałożyć na przedsiębiorcę, o którym 
mowa w ust. 1 obowiązki, o których mowa w 
art. 46. 

 

Art. 15 w art. 15 tytuł otrzymuje brzmienie: 
"Procedura określania i definiowania rynków"; 

N    

Art. 15 
ust. 1 
akapit 
pierws

1. Po przeprowadzeniu konsultacji publicznych, w 
tym konsultacji z krajowymi organami 
regulacyjnymi, a także po uwzględnieniu w jak 
największym stopniu opinii BEREC, Komisja, 

N    
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zy zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 
22 ust. 2, przyjmuje zalecenie w sprawie 
odnośnych rynków produktów i usług (zalecenie). 
Zalecenie określa te rynki produktów i usług 
sektora łączności elektronicznej, których cechy 
mogą uzasadnić nałożenie wymogów 
regulacyjnych określonych w dyrektywach 
szczegółowych, bez uszczerbku dla rynków, które 
mogą być zdefiniowane w szczególnych 
przypadkach na podstawie przepisów prawa 
konkurencji. Komisja definiuje rynki zgodnie z 
zasadami prawa konkurencji."; 

Art. 15 
ust. 3 

3. Uwzględniając w jak największym stopniu treść 
zalecenia oraz wytycznych, krajowe organy 
regulacyjne definiują – zgodnie z zasadami prawa 
konkurencji – odnośne rynki stosownie do 
okoliczności krajowych, a w szczególności 
odnośne rynki geograficzne na swoim terytorium. 
Krajowe organy regulacyjne postępują zgodnie z 
procedurami, o których mowa w art. 6 i 7, zanim 
zdefiniują rynki różne od tych, które zdefiniowano 
w zaleceniu."; 

N Obow. 
art. 25b 
Pt 

Art. 25b. W przypadku określenia rynku 
właściwego odbiegającego od zalecenia Komisji 
Prezes UKE poddaje projekt rozstrzygnięcia, o 
którym mowa w art. 23 ust. 1 albo w art. 24, 
postępowaniu konsolidacyjnemu. 

 

Art. 15 
ust. 4 

4. Po przeprowadzeniu konsultacji, w tym 
konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi, 
Komisja – w jak największym stopniu 
uwzględniając opinię BEREC, może przyjąć 
decyzję określającą rynki ponadnarodowe, 
działając zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 
3."; 

N    

Art. 16 
ust. 1 

1. Krajowe organy regulacyjne przeprowadzają 
analizę odnośnych rynków, biorąc pod uwagę rynki 
określone w zaleceniu oraz w jak największym 
stopniu uwzględniając treść wytycznych. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby taka analiza została 
przeprowadzona w miarę potrzeby we współpracy 
z krajowymi organami odpowiedzialnymi za 
ochronę konkurencji. 

N Obow. 
art. 22 
ust. 1 
pkt 1, 
art. 25c 

Art. 22 ust. 1 pkt 1, przy czym w projekcie 
zmieniane jest zdanie wstępne w ust. 1, tak, iż 
przepis ten otrzymuje brzmienie: 
„Art. 25. 1. Po przeprowadzeniu analizy, o 
której mowa w art. 21 ust. 1, Prezes UKE 
przeprowadza postępowanie w celu: 
1) określenia rynku właściwego, uwzględniając 
uwarunkowania krajowe oraz w największym 
możliwie stopniu zalecenie Komisji i wytyczne, 
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o których mowa w art. 19 ust. 3, w zakresie 
wyrobów i usług telekomunikacyjnych, zwanego 
dalej "rynkiem właściwym", 
 
Art. 25c. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w 
art. 23 ust. 1 albo w art. 24: 
  1)   wydaje się po zasięgnięciu opinii Prezesa 
UOKiK wydanej w formie postanowienia; 

Art. 16 
ust. 2 

2. W przypadku gdy na podstawie przepisów ust. 3 
lub 4 niniejszego artykułu, art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) 
lub art. 8 dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o 
dostępie) krajowy organ regulacyjny zobowiązany 
jest podjąć decyzję w sprawie nałożenia, 
utrzymania, zmiany lub uchylenia obowiązków w 
odniesieniu do przedsiębiorstw, stwierdza on na 
podstawie dokonanej analizy rynku, o której mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, czy na odnośnym 
rynku występuje skuteczna konkurencja."; 

N Obow. 
art. 22 
ust. 1 
pkt 2 

Przepis jest wdrożony w obecnie 
obowiązującym art. 22 ust. 1 pkt 2, przy czym 
w projekcie wprowadza się zmianę  w zdaniu 
wstępnym, tak, iż po kompilacji przepis 
otrzyma brzmienie: 
„Art. 22. 1. Po przeprowadzeniu analizy, o 
której mowa w art. 21 ust. 1, Prezes UKE 
przeprowadza postępowanie w celu: 
(…) 
2)   ustalenia, czy na rynku właściwym 
występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny o 
znaczącej pozycji rynkowej lub przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni zajmujący kolektywną 
pozycję znaczącą, 

 

Art. 16 
ust. 4 

4. W przypadku gdy krajowy organ regulacyjny 
ustali, że na odnośnym rynku nie występuje 
skuteczna konkurencja, wskazuje on 
przedsiębiorstwa, które samodzielnie lub wspólnie 
z innymi posiadają znaczącą pozycję na tym rynku, 
zgodnie z art. 14. Krajowy organ regulacyjny 
nakłada na takie przedsiębiorstwa odpowiednie 
szczególne wymogi regulacyjne, o których mowa w 
ust. 2 niniejszego artykułu, lub utrzymuje lub 
zmienia już istniejące wymogi. 

N Obow. 
art. 24 
(zmiany 
redakcy
jne w 
projekc
ie) 

Przepis jest wdrożony w obecnie 
obowiązującym art. 24, przy czym w 
projekcie wprowadza się zmianę  w pkt 1 oraz 
2 lit. c, tak, iż po kompilacji przepis otrzyma 
brzmienie: 

Art. 24. Po przeprowadzeniu postępowania, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1, Prezes UKE, w 
przypadku ustalenia, że na rynku właściwym 
występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny o 
znaczącej pozycji rynkowej lub przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni zajmujący kolektywną 
pozycję znaczącą, wydaje decyzję, w której: 
  1)   określa rynek właściwy w sposób 
określony w art. 22 ust. 1 pkt 1; 
  2)   wyznacza przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji 
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rynkowej lub przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną 
pozycję znaczącą oraz: 
a)  nakłada obowiązki regulacyjne, biorąc pod 
uwagę adekwatność i proporcjonalność danego 
obowiązku do problemów rynkowych, których 
rozwiązanie służy realizacji celów określonych 
w art. 1 ust. 2, lub 
b)  utrzymuje nałożone obowiązki regulacyjne, 
jeżeli przedsiębiorca telekomunikacyjny lub 
przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie utracili 
tej pozycji, lub 

c)   zmienia lub uchyla nałożone obowiązki 
regulacyjne, jeżeli przedsiębiorca 
telekomunikacyjny lub przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni nie utracili tej pozycji, ale 
warunki na rynku właściwym uzasadniają 
zmianę lub uchylenie tych obowiązków.”; 

Art. 16 
ust. 5 

5. W przypadku rynków ponadnarodowych 
określonych w decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 
4, dane krajowe organy regulacyjne wspólnie 
przeprowadzają analizę rynku, mając przede 
wszystkim na uwadze treść wytycznych, a 
następnie, działając wspólnie, podejmują decyzję 
dotyczącą nałożenia, utrzymania, zmiany lub 
uchylenia wymogów regulacyjnych, o których 
mowa w ust. 2 niniejszego artykułu. 

N Obow. 
art. 25d

Art. 25d. W przypadku rynku właściwego 
uznanego decyzją Komisji Europejskiej za 
rynek ponadnarodowy Prezes UKE 
przeprowadza jego analizę w porozumieniu 
z organami regulacyjnymi innych państw 
członkowskich. Przepis art. 23 lub 24 stosuje 
się odpowiednio. 

 

Art. 16 
ust. 6 

6. Środki podjęte zgodnie z przepisami ust. 3 i 4 
podlegają procedurom, o których mowa w art. 6 i 7. 
Krajowe organy regulacyjne przeprowadzają 
analizę odnośnego rynku i powiadamiają o 
odpowiednim proponowanym środku zgodnie z art. 
7: 
a) w terminie trzech lat od przyjęcia poprzedniego 
środka dotyczącego tego rynku. Jednak w drodze 
wyjątku termin ten może być wydłużony 
maksymalnie o trzy dodatkowe lata, w przypadku 
gdy krajowy organ regulacyjny powiadomił 
Komisję o uzasadnionej propozycji jego 

T art. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 21 
 

w art. 16 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje 
brzmienie:  
 „Wyniki tego postępowania ogłaszane są w 
siedzibie oraz na stronie podmiotowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, zwanej dalej „stroną 
podmiotową BIP UKE”, poprzez ogłoszenie 
niezastrzeżonych stanowisk uczestników tego 
postępowania”.”, 
 
w art. 21 dotychczasową treść oznacza się 
jako ust. 1 i dodaje ust. 2 -4 w brzmieniu: 
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przedłużenia, a Komisja w ciągu jednego miesiąca 
od otrzymania powiadomienia nie wyraziła 
sprzeciwu; 
b) w przypadku rynków niezgłoszonych wcześniej 
Komisji – w terminie dwóch lat od przyjęcia 
zmienionego zalecenia w sprawie odnośnych 
rynków; lub 
c) w przypadku państw członkowskich, które 
niedawno przystąpiły do Unii – w terminie dwóch 
lat od ich przystąpienia."; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„2. Prezes UKE, nie później niż w terminie 3 lat 
od podjęcia poprzedniego rozstrzygnięcia, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 lub 4  
dotyczącego odnośnego rynku, notyfikuje 
Komisji Europejskiej projekt decyzji, kończący 
postępowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1. 
3. Prezes UKE nie później niż w terminie 2 lat 
od przyjęcia zmienionego zalecenia w sprawie 
odnośnych rynków w przypadku rynków 
niezgłoszonych wcześniej Komisji Europejskiej 
notyfikuje Komisji Europejskiej projekt decyzji, 
kończący postępowanie, o którym mowa w art. 
22 ust. 1. 
4. Prezes UKE, w uzasadnionych przypadkach, 
może zwrócić się do Komisji Europejskiej z 
wnioskiem o przedłużenie terminu, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1, o maksymalnie 3 lata. W 
przypadku niezgłoszenia przez Komisję 
Europejską sprzeciwu w ciągu miesiąca od 
wystąpienia z wnioskiem przez Prezesa UKE, 
termin ulega przedłużeniu zgodnie z 
wnioskiem.” 

Art. 16 
ust. 7 

7. W przypadku gdy krajowy organ regulacyjny w 
terminie określonym w art. 16 ust. 6 nie zakończył 
analizy odnośnego rynku określonego w zaleceniu, 
BEREC pomaga mu, na wniosek, zakończyć 
analizę konkretnego rynku i szczególnych 
obowiązków, które mają zostać nałożone. Po 
uzyskaniu takiej pomocy krajowy organ 
regulacyjny, którego to dotyczy, powiadamia 
Komisję o proponowanym środku w terminie 
sześciu miesięcy, zgodnie z art. 7."; 

T Art. 25f Art. 25f. 1. Prezes UKE, w przypadku 
niezakończenia w terminach, o których mowa w 
art. 21 ust. 2, analizy rynku, może wystąpić do 
BEREC z wnioskiem o konsultację w sprawie 
analizy wskazanego rynku i utrzymania, zmiany 
albo uchylenia obowiązków regulacyjnych 
nałożonych na przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji 
rynkowej lub przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną 
pozycję znaczącą przed przeprowadzeniem 
analizy rynku. 
2. W ciągu 6 miesięcy od uzyskania wyniku 
konsultacji od BEREC, Prezes UKE powiadamia 
Komisję Europejską o projektowanym 
rozstrzygnięciu.”; 
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Art. 17 
ust. 1 
zdanie 
1 

w ust. 1 zdanie pierwsze słowa "normy" zastępuje 
się słowami "normy nieobowiązkowe"; 

N  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obow. 
art. 3 

Przepis dotyczący stosowania norm, zmiana 
polega na dodaniu przymiotnika „normy 
nieobowiązkowe”, jednak art. 3 w ustawie 
Prawo telekomunikacyjne nie wymaga zmiany, 
ponieważ zmiana ma na celu wskazanie, iż 
normy opublikowane przez Komisję nie są 
obowiązkowe do przyjęcia przez państwa 
członkowskie i decyzja o ich wprowadzeniu do 
porządku prawnego zależy wyłącznie od woli 
poszczególnych państw. 
 
Art. 3. 1. Do stosunków prawnych z zakresu 
telekomunikacji stosuje się przepisy Prawa 
telekomunikacyjnego, o ile wiążące 
Rzeczpospolitą Polską ratyfikowane umowy 
międzynarodowe nie stanowią inaczej. 
2. Jeżeli wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy 
międzynarodowe, w tym wiążące uchwały 
organizacji międzynarodowych ustanowionych 
tymi umowami, przewidują jednakowe 
traktowanie podmiotu polskiego i podmiotu 
obcego, minister właściwy do spraw łączności 
zapewni również w aktach wykonawczych do 
niniejszej ustawy jednakowe traktowanie tych 
podmiotów. 
3. Dla zwiększenia efektywności 
telekomunikacji minister właściwy do spraw 
łączności może, w drodze rozporządzenia, 
wprowadzić do stosowania wymagania i 
zalecenia międzynarodowe o charakterze 
specjalistycznym, w tym dotyczące 
bezpieczeństwa i prawidłowości 
telekomunikacji, gospodarowania numeracją, 
częstotliwościami oraz zasobami orbitalnymi, 
ustanawiane w szczególności przez: 
  1)   Międzynarodowy Związek 
Telekomunikacyjny (ITU); 
  2)   Europejską Konferencję Administracji 
Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT); 
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  3)   Europejski Komitet do spraw Normalizacji 
Elektrotechniki (CENELEC); 
  4)   Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC); 
  5)   Europejski Instytut Norm 
Telekomunikacyjnych (ETSI). 
4. Wymagania i zalecenia, o których mowa w 
ust. 3, zwane są dalej "przepisami 
międzynarodowymi". 

Art. 17 
ust. 2 
akapit 
3 

ust. 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 
"W przypadku braku takich norm lub specyfikacji, 
państwa członkowskie zachęcają do wdrożenia 
międzynarodowych norm lub zaleceń przyjętych 
przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną 
(ITU), Europejską Organizację Poczty i 
Telekomunikacji (CEPT), Międzynarodową 
Organizację Normalizacyjną (ISO) lub 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 
(IEC)."; 

N Obow. 
art. 3 

Art. 3. 1. Do stosunków prawnych z zakresu 
telekomunikacji stosuje się przepisy Prawa 
telekomunikacyjnego, o ile wiążące 
Rzeczpospolitą Polską ratyfikowane umowy 
międzynarodowe nie stanowią inaczej. 
2. Jeżeli wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy 
międzynarodowe, w tym wiążące uchwały 
organizacji międzynarodowych ustanowionych 
tymi umowami, przewidują jednakowe 
traktowanie podmiotu polskiego i podmiotu 
obcego, minister właściwy do spraw łączności 
zapewni również w aktach wykonawczych do 
niniejszej ustawy jednakowe traktowanie tych 
podmiotów. 
3. Dla zwiększenia efektywności 
telekomunikacji minister właściwy do spraw 
łączności może, w drodze rozporządzenia, 
wprowadzić do stosowania wymagania i 
zalecenia międzynarodowe o charakterze 
specjalistycznym, w tym dotyczące 
bezpieczeństwa i prawidłowości 
telekomunikacji, gospodarowania numeracją, 
częstotliwościami oraz zasobami orbitalnymi, 
ustanawiane w szczególności przez: 
  1)   Międzynarodowy Związek 
Telekomunikacyjny (ITU); 
  2)   Europejską Konferencję Administracji 
Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT); 
  3)   Europejski Komitet do spraw Normalizacji 
Elektrotechniki (CENELEC); 
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  4)   Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC); 
  5)   Europejski Instytut Norm 
Telekomunikacyjnych (ETSI). 
4. Wymagania i zalecenia, o których mowa w 
ust. 3, zwane są dalej "przepisami 
międzynarodowymi". 

Art. 17 
ust. 4 

"4. W przypadku gdy Komisja zamierza 
wprowadzić obowiązek wdrożenia niektórych norm 
lub specyfikacji, publikuje odpowiednią informację 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz 
wzywa wszystkie zainteresowane strony do 
publicznego wypowiedzenia się w tej sprawie. 
Komisja podejmuje odpowiednie środki 
wykonawcze oraz wprowadza obowiązek 
wdrożenia odpowiednich norm, zamieszczając 
odesłanie do nich, jako norm obowiązkowych w 
liście norm lub specyfikacji opublikowanej w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

N    

Art. 17 
ust. 5 

5. W przypadku gdy Komisja uzna, ze normy lub 
specyfikacje, o których mowa w ust.1, nie 
przyczyniają się już dłużej do harmonizacji 
świadczonych usług łączności elektronicznej, albo 
że nie odpowiadają już potrzebom konsumentów 
lub utrudniają postęp technologiczny, usuwa je z 
listy norm lub specyfikacji, o której mowa w ust.1, 
działając zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 22 ust.2."; 

N    

Art. 17 
ust. 6 

w ust. 6 słowa "usunie je z listy norm lub 
specyfikacji, o których mowa w ust. 1, działając 
zgodnie z procedurą określoną w art. 22 ust. 3" 
zastępuje się słowami "podejmuje właściwe środki 
wykonawcze i usuwa te normy lub specyfikacje z 
listy norm lub specyfikacji, o której mowa w ust. 
1."; 

N    

Art. 17 
ust. 6a 

"6a. Środki wykonawcze mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, o których mowa w ust. 4 i 
6, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną 

N    
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połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 
3."; 

Art. 18 
ust. 1 
lit c 

"c) podmioty świadczące usługi i dostarczające 
urządzenia telewizji cyfrowej – do współpracy przy 
świadczeniu interoperacyjnych usług telewizyjnych 
dla niepełnosprawnych użytkowników 
końcowych."; 

N Obow. 
art. 132 
ust. 3 Pt
 
 
 
 
Rozpor
ządzeni
e z art. 
132 ust. 
3 Pt 
 
 
Art. 25 
ustawy 
o 
wdroże
niu 
naziem
nej 
telewizj
i 
cyfrowe
j 

Art. 132. 3. Minister właściwy do spraw 
łączności określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagania techniczne i eksploatacyjne dla 
odbiorników cyfrowych, mając na uwadze 
zapewnienie ich interoperacyjności oraz 
ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań 
technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń 
konsumenckich służących do odbioru 
cyfrowych naziemnych transmisji 
telewizyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 1742). 
 
Art. 25 ustawy o wdrożeniu naziemnej 
telewizji cyfrowej (weszła w życie z dniem 10 
sierpnia 2011 r.):  
Art. 25. Dotychczasowe przepisy wykonawcze 
wydane na podstawie art. 132 ust. 3 ustawy 
wymienionej w art. 22 zachowują moc do dnia 
wejścia w życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 132 ust. 3 tej 
ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą 
być zmieniane na podstawie art. 132 ust. 3 i 4 
ustawy wymienionej w art. 22, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 18 
ust. 3 

skreśla się ust. 3; N  Uchylony przepis był skierowany do Komisji 
Europejskiej  

 

Art. 19 Artykuł 19 
Procedury harmonizacji 
1. Bez uszczerbku dla art. 9 niniejszej dyrektywy 
oraz art. 6 i 8 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywa o 
zezwoleniach), w przypadku gdy Komisja 
stwierdzi, że rozbieżności we wdrażaniu przez 
krajowe organy regulacyjne zadań regulacyjnych 

N Obow. 
Art. 19 
ust. 3 

Art. 19. 3. Prezes UKE uwzględnia przy 
stosowaniu ustawy w największym możliwie 
stopniu wytyczne Komisji Europejskiej w 
sprawie analizy rynku i ustalania znaczącej 
pozycji rynkowej oraz zalecenie Komisji w ich 
aktualnym brzmieniu, a w przypadku odstąpienia 
od ich stosowania powiadamia Komisję 
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określonych w niniejszej dyrektywie i w 
dyrektywach szczegółowych mogą stwarzać 
przeszkody w tworzeniu rynku wewnętrznego, 
może ona wydać zalecenie lub decyzję co do 
zharmonizowanego stosowania przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw szczegółowych w 
celu przyspieszenia realizacji celów określonych w 
art. 8, w jak największym stopniu uwzględniając 
opinię BEREC. 
2. Wydając zalecenie zgodnie z ust. 1, Komisja 
działa zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 22 ust. 2. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe 
organy regulacyjne w jak największym stopniu 
uwzględniały te zalecenia przy wypełnianiu swoich 
zadań. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny postanowi nie stosować się do danego 
zalecenia, informuje o tym Komisję, uzasadniając 
swoje stanowisko. 
3. Decyzje przyjęte zgodnie z ust. 1 mogą zawierać 
jedynie określenie zharmonizowanego lub 
skoordynowanego podejścia w celu rozwiązania 
następujących kwestii: 
a) niespójnego wdrażania przez krajowe organy 
regulacyjne ogólnych podejść regulacyjnych 
dotyczących regulacji rynków łączności 
elektronicznej przy zastosowaniu art. 15 i 16, jeżeli 
tworzy to barierę dla rynku wewnętrznego; decyzje 
takie nie odnoszą się do szczegółowych 
powiadomień wydawanych przez krajowe organy 
regulacyjne zgodnie z art. 7a; 
W takim przypadku Komisja przedstawia projekt 
decyzji jedynie: 
- co najmniej po dwóch latach od przyjęcia 
swojego zalecenia dotyczącego tej samej kwestii, 
oraz 
- przy uwzględnieniu w jak największym stopniu 
opinii BEREC w tej sprawie na temat przyjęcia 
takiej decyzji, którą to opinię BEREC dostarcza w 

Europejską, uzasadniając swe stanowisko. 
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okresie trzech miesięcy od wystąpienia o nią przez 
Komisję; 
b) numerowania, w tym zakresów numerów, 
przenoszenia numerów i identyfikatorów, 
systemów translacji numerów i adresów oraz 
dostępu do służb ratowniczych pod numerem 112. 
4. Decyzja, o której mowa w ust. 1, mająca na celu 
zmianę elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, jest 
przyjmowana zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 
3. 
5. BEREC może z własnej inicjatywy doradzić 
Komisji, czy należy przyjąć środki zgodnie z ust. 
1."; 

Art. 20 
ust. 1 

"1. Jeżeli w związku z istniejącymi obowiązkami 
wynikającymi z niniejszej dyrektywy lub dyrektyw 
szczegółowych dojdzie do sporu między 
przedsiębiorstwami udostępniającymi sieci lub 
usługi łączności elektronicznej w państwie 
członkowskim lub do sporu między takimi 
przedsiębiorstwami a innymi przedsiębiorstwami w 
państwie członkowskim korzystającymi z 
obowiązku zapewnienia dostępu lub wzajemnych 
połączeń wynikającego z niniejszej dyrektywy lub 
z dyrektyw szczegółowych, krajowy organ 
regulacyjny na wniosek którejkolwiek ze stron i 
bez uszczerbku dla przepisów ust. 2 wydaje 
wiążącą decyzję celem rozstrzygnięcia sporu w jak 
najkrótszym terminie, a w każdym razie w terminie 
nieprzekraczającym czterech miesięcy, chyba że 
zachodzą wyjątkowe okoliczności. Dane państwo 
członkowskie wymaga, aby wszystkie strony sporu 
w pełni współpracowały z krajowym organem 
regulacyjnym."; 

N Obowią
zujący 
art. 27 
PT 

Art. 27. 1. Prezes UKE może, na pisemny 
wniosek każdej ze stron negocjacji o zawarcie 
umowy o dostępie telekomunikacyjnym w 
zakresie połączenia sieci albo z urzędu, w drodze 
postanowienia, określić termin zakończenia 
negocjacji o zawarcie tej umowy, nie dłuższy niż 
90 dni, licząc od dnia wystąpienia z wnioskiem o 
zawarcie umowy o dostępie 
telekomunikacyjnym. 
2. W przypadku niepodjęcia negocjacji o 
zawarcie umowy o dostępie 
telekomunikacyjnym w zakresie połączenia 
sieci, odmowy połączenia sieci 
telekomunikacyjnych przez podmiot do tego 
obowiązany lub niezawarcia umowy o dostępie 
telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci 
w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub 
niezawarcia umowy w terminie 90 dni licząc od 
dnia wystąpienia z wnioskiem o zawarcie 
umowy o dostępie telekomunikacyjnym, każda 
ze stron może zwrócić się do Prezesa UKE z 
wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie 
rozstrzygnięcia kwestii spornych lub określenia 
warunków współpracy. 
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2a. Prezes UKE może, na pisemny wniosek 
każdej ze stron negocjacji o zawarcie umowy o 
dostępie telekomunikacyjnym prowadzonych z 
operatorem obowiązanym do zapewnienia 
dostępu telekomunikacyjnego, którego 
obowiązek zapewnienia wynika z nałożonych na 
tego operatora obowiązków regulacyjnych, albo 
z urzędu, w drodze postanowienia, określić 
termin zakończenia negocjacji o zawarcie tej 
umowy, nie dłuższy niż 90 dni, licząc od dnia 
wystąpienia z wnioskiem o zawarcie umowy o 
dostępie telekomunikacyjnym. 
2b. Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku 
niepodjęcia negocjacji przez podmiot 
obowiązany do zapewnienia dostępu 
telekomunikacyjnego, odmowy udzielenia 
dostępu telekomunikacyjnego przez podmiot do 
tego obowiązany lub niezawarcia umowy o 
dostępie telekomunikacyjnym w terminie, o 
którym mowa w ust. 2a, lub niezawarcia umowy 
o dostęp telekomunikacyjny w terminie 90 dni 
licząc od dnia wystąpienia z wnioskiem o 
zawarcie umowy o dostępie 
telekomunikacyjnym, każda ze stron może 
zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o 
wydanie decyzji w sprawie rozstrzygnięcia 
kwestii spornych lub określenia warunków 
współpracy. 
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 2b, 
powinien zawierać projekt umowy o dostępie 
telekomunikacyjnym, zawierający stanowiska 
stron w zakresie określonym ustawą, z 
zaznaczeniem tych części umowy, co do których 
strony nie doszły do porozumienia. 
4. Strony są obowiązane do przedłożenia 
Prezesowi UKE, na jego żądanie, w terminie 14 
dni, swoich stanowisk wobec rozbieżności oraz 
dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia 
wniosku. 
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Art. 21 Artykuł 21 
Rozstrzyganie sporów transgranicznych 
1. W przypadku sporu transgranicznego powstałego 
w związku ze stosowaniem niniejszej dyrektywy 
lub dyrektyw szczegółowych pomiędzy stronami w 
różnych państwach członkowskich i w przypadku 
gdy rozstrzygnięcie sporu należy do właściwości 
krajowych organów regulacyjnych więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, stosuje się 
przepisy ust. 2, 3 i 4. 
2. Każda ze stron może przekazać spór danemu 
krajowemu organowi regulacyjnemu. Właściwe 
krajowe organy regulacyjne koordynują swoje 
wysiłki i posiadają prawo do konsultacji z BEREC 
w celu zgodnego rozstrzygnięcia sporu, zgodnie z 
celami określonymi w art. 8. 
Wszelkie obowiązki nałożone przez krajowe 
organy regulacyjne na przedsiębiorstwa w ramach 
rozstrzygania sporu są zgodne z niniejszą 
dyrektywą i dyrektywami szczegółowymi. 
Każdy krajowy organ regulacyjny właściwy do 
rozstrzygania takich sporów może zwrócić się do 
BEREC o przyjęcie opinii w odniesieniu do 
działań, które należy podjąć zgodnie z przepisami 
dyrektywy ramowej lub dyrektyw szczegółowych 
w celu rozstrzygnięcia sporu. 
W przypadku gdy zwrócono się do BEREC z takim 
wnioskiem, każdy krajowy organ regulacyjny 
właściwy do rozstrzygnięcia któregokolwiek z 
aspektów sporu czeka z podjęciem działań 
rozstrzygających spór na opinię BEREC. Nie stoi 
to na przeszkodzie przyjęciu przez krajowe organy 
regulacyjne w razie potrzeby środków pilnych. 
Wszelkie obowiązku nałożone na przedsiębiorstwo 
przez krajowy organ regulacyjny w ramach 
rozstrzygania sporu muszą być zgodne z 
przepisami niniejszej dyrektywy lub dyrektyw 
szczegółowych i w jak największym stopniu 
uwzględniają opinię przyjętą przez BEREC. 

N  Przepisy przewidują ten sam tryb rozstrzygania 
sporów krajowych i transgranicznych 
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3. Państwa członkowskie mogą przyjąć przepisy 
umożliwiające właściwym krajowym organom 
regulacyjnym wspólne odstąpienie od 
rozstrzygnięcia sporu, w przypadku gdy inne 
mechanizmy, w tym mediacja, mogące lepiej i w 
odpowiednim czasie przyczynić się do 
rozstrzygnięcia sporu, zgodnie z przepisami art. 8. 
Niezwłocznie informują one strony. Jeżeli po 
upływie czterech miesięcy spór nie jest 
rozstrzygnięty, a strona domagająca się 
odszkodowania nie wszczęła postępowania przed 
sądem oraz jeżeli żadna ze stron nie wystąpi z 
takim wnioskiem, krajowe organy regulacyjne 
koordynują swoje wysiłki celem rozstrzygnięcia 
sporu, zgodnie z przepisami art. 8 i w jak 
największym stopniu uwzględniając opinię przyjętą 
przez BEREC. 
4. Procedura, o której mowa w ust. 2, nie stanowi 
przeszkody dla żadnej ze stron we wszczęciu 
postępowania przed sądem."; 

Art. 
21a 

Artykuł 21a 
Sankcje 
Państwa członkowskie ustanawiają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie do 
naruszeń krajowych przepisów przyjętych zgodnie 
z niniejszą dyrektywą i dyrektywami 
szczegółowymi oraz zapewniają wykonywanie tych 
sankcji. Przewidziane sankcje muszą być 
odpowiednie, skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa członkowskie zgłaszają te 
przepisy Komisji najpóźniej do dnia 25 maja 2011 
r. i niezwłocznie powiadamiają ją o wszelkich 
późniejszych zmianach, które ich dotyczą."; 

T Art. 208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Art. 208. 1. Kto bez wymaganego pozwolenia, 
decyzji, o której mowa w art. 144a lub 144b lub 
wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 144c 
ust. 1, używa urządzenia radiowego nadawczego 
lub nadawczo-odbiorczego, podlega grzywnie w 
wysokości do 100 złotych. 
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 
działa w sposób uporczywy, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. 
3. Sąd może orzec przepadek urządzeń 
przeznaczonych lub służących do popełnienia 
czynu określonego w ust. 1 i 2, chociażby nie 
stanowiły one własności sprawcy. 
4. Sąd orzeka przepadek urządzeń 
przeznaczonych lub służących do popełnienia 
czynu określonego w ust. 1 i 2, chociażby nie 
stanowiły one własności sprawcy, jeżeli ich 
używanie zagraża życiu lub zdrowiu człowieka. 
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Art. 209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przepis art. 195 Kodeksu karnego 
wykonawczego stosuje się niezależnie od 
wartości przedmiotów, których przepadek 
orzeczono. 
5. Orzekanie w sprawach o czyny, o których 
mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów 
Kodeksu postępowania w sprawach o 
wykroczenia.”; 
 
w art. 209: 

a) w ust. 1: 
 

- uchyla się pkt 8, 
 
- po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu: 
„9a) używa urządzenia radiowego bez 
wymaganego wpisu do rejestru urządzeń 
wykorzystywanych bez pozwolenia, o których 
mowa w art. 144 ust. 2 pkt 4, 
9b) nie wykorzystuje, z przyczyn leżących po 
stronie podmiotu dysponującego rezerwacją 
częstotliwości, przyznanych częstotliwości przez 
co najmniej 6 miesięcy,”, 
 
- po pkt 13a dodaje się pkt 13b w brzmieniu: 

„13b) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia 
obowiązki określone w art. 44b-44f,”, 
 

- po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu: 
„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, 
 
- po pkt 25) dodaje się pkt 25a) w brzmieniu: 
„25a) będąc przedsiębiorcą telekomunikacyjnym 
nie publikuje na swojej stronie internetowej 
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art. 210 
ust. 4 

informacji, o których mowa w art. 175e,”, 
 
- po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu: 
„27a)  nie stosuje się do zakazu określonego w 
decyzji, o której mowa w art. 175c ust. 3,” 
 
- pkt 29 otrzymuje brzmienie: 
„29) nie wypełnia obowiązków określonych w 
art. 3-6a rozporządzenia WE nr 717/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w 
publicznych sieciach telefonii ruchomej 
wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego 
dyrektywę 2002/21/WE,”, 
 
- dodaje się pkt 32 w brzmieniu: 
„32) utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie 
czynności kontrolnych przez Prezesa UKE”, 
 
b) po ust 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Kara, o której mowa w ust. 1 może zostać 
nałożona także w przypadku, gdy podmiot 
zaprzestał naruszania prawa lub naprawił 
wyrządzoną szkodę.”; 
 
w art. 210 ust. 4 otrzymuje art. 210 ust. 4 
brzmienie:  
 
 „4. Jeżeli okres działania podmiotu jest krótszy 
niż rok kalendarzowy, za podstawę wymiaru 
kary przyjmuje się kwotę 500.000 złotych, a w 
przypadku kar, o których mowa w ust. 1 pkt 22a, 
jeżeli podmiot nie osiągnął w poprzednim roku 
kalendarzowym przychodu, za podstawę 
wymiaru kary przyjmuje się kwotę 10.000  
złotych.”; 

Art. 22 
ust. 3 

"3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, 
stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 

N    
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8."; 
Art. 22 
ust. 4 

skreśla się ust. 4; N    

Art. 27 skreśla się art. 27; N    
Załącz
nik I 

skreśla się załącznik I; N    

Załącz
nik II 

załącznik II otrzymuje brzmienie: 
"ZAŁĄCZNIK II 
Kryteria, które mają być stosowane przez krajowe 
organy regulacyjne przy ocenie, czy istnieje 
wspólna pozycja dominująca zgodnie z art. 14 ust. 
2 akapit drugi 
Dwa przedsiębiorstwa lub większą ich liczbę 
można uznać za posiadające wspólnie pozycję 
dominującą w rozumieniu art. 14, jeżeli – nawet w 
przypadku braku powiązań strukturalnych lub 
innych powiązań między nimi – działają one na 
rynku, który charakteryzuje się brakiem skutecznej 
konkurencji i na którym żadne przedsiębiorstwo z 
osobna nie ma znaczącej pozycji rynkowej. 
Zgodnie z obowiązującym prawem wspólnotowym 
i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej o wspólnej pozycji dominującej 
prawdopodobnie będzie tak w przypadku rynków 
skoncentrowanych mających pewną liczbę cech, z 
których w kontekście łączności elektronicznej 
najważniejsze mogą być następujące: 
- niska elastyczność podaży, 
- podobne udziały w rynku, 
- wysokie prawne lub ekonomiczne bariery 
dostępu, 
- integracja pionowa, której towarzyszy zbiorowa 
odmowa dostaw, 
- brak równoważącej siły nabywczej, 
- brak potencjalnej konkurencji. 
Powyższa lista ma charakter orientacyjny i nie jest 
wyczerpująca, kryteria zaś nie muszą być spełniane 
łącznie. Powyższa lista ma raczej zilustrować 
rodzaje dowodów, które mogą być użyte na 

T art. 25a w art. 25a: 
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Prezes UKE przy ustalaniu, czy dwóch lub 
więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
zajmuje kolektywną znaczącą pozycję na rynku 
właściwym ocenia cechy rynku właściwego, w 
szczególności udział przedsiębiorców w tym 
rynku oraz jego przejrzystość. Jeżeli ocena ta nie 
wskazuje na brak kolektywnej pozycji znaczącej 
dwóch lub więcej przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, dodatkowo stosuje w 
szczególności następujące kryteria: 

  1)   niską elastyczność popytu, 
  2)   podobne udziały w rynku, 
  3)   wysokie prawne lub ekonomiczne 
bariery dostępu do rynku, 
  4)   integrację pionową, której towarzyszy 
zbiorowa odmowa dostaw, 
  5)   brak równoważącej siły nabywczej, 
  6)   brak potencjalnej konkurencji 
- które nie muszą być spełnione łącznie.”, 

 
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
„5. W celu ustalania, czy dwóch lub więcej 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmuje 
kolektywną znaczącą pozycję na rynku 
właściwym, Prezes UKE może wziąć pod uwagę 
inne kryteria niż wymienione w ust 4.”; 
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poparcie twierdzeń o istnieniu wspólnej pozycji 
dominującej." 

Zmiany w dyrektywie 2002/20/WE (dyrektywa o zezwoleniach) 
art. 2 
ust. 2 

"2. Stosuje się również następującą definicję: 
"ogólne zezwolenie" oznacza ramy prawne 
określone przez państwo członkowskie 
zapewniające prawo świadczenia dostępu do sieci 
oraz usług łączności elektronicznej oraz określające 
szczególne obowiązki sektorowe, jakie mogą mieć 
zastosowanie w odniesieniu do wszystkich lub 
poszczególnych rodzajów sieci i usług łączności 
elektronicznej, zgodnie z niniejszą dyrektywą."; 

N  
 
 
 
Obowią
zujący 
art. 10 i 
26 PT 

Zmiana przepisu polega na wykreśleniu lit. b, tj. 
definicji szkodliwych zakłóceń, która (zmieniona) 
została przeniesiona do dyrektywy ramowej. 
 
Art. 10. 1.  Działalność telekomunikacyjna będąca 
działalnością gospodarczą jest działalnością 
regulowaną i podlega wpisowi do rejestru 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zwanego 
dalej "rejestrem". Wpisowi do rejestru podlega 
również działalność telekomunikacyjna 
prowadzona przez przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego z państwa członkowskiego 
albo państwa, które zawarło ze Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi umowę 
regulującą swobodę świadczenia usług, który 
czasowo świadczy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej usługi na zasadach określonych 
odpowiednio w przepisach Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w 
przepisach innej umowy regulującej swobodę 
świadczenia usług. 
1a.  Działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, 
poz. 675), niebędąca działalnością gospodarczą, 
prowadzona przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, także w formie niewyodrębnionej w 
ramach jej osobowości prawnej, jak również w 
formie porozumienia, związku lub stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, 
której fundatorem jest jednostka samorządu 
terytorialnego, porozumienia komunalnego, spółki 
kapitałowej lub spółdzielni z udziałem jednostki 
samorządu terytorialnego wymaga uzyskania 
wpisu do rejestru jednostek samorządu 
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terytorialnego wykonujących działalność w 
zakresie telekomunikacji. 
2.  Organem prowadzącym rejestr oraz rejestr 
jednostek samorządu terytorialnego wykonujących 
działalność w zakresie telekomunikacji jest Prezes 
UKE. 
4. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie 
złożonego przez przedsiębiorcę lub inny podmiot 
uprawniony do wykonywania działalności 
gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów 
pisemnego wniosku zawierającego następujące 
dane: 
  1)   firmę przedsiębiorcy lub nazwę innego 
podmiotu uprawnionego do wykonywania 
działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 
przepisów, jego siedzibę i adres; 
  2)   oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy lub 
innego podmiotu uprawnionego do wykonywania 
działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 
przepisów; 
  3)   numer identyfikacji podatkowej; 
  4)   numer w rejestrze przedsiębiorców albo 
ewidencji działalności gospodarczej lub innym 
właściwym rejestrze prowadzonym w państwie 
członkowskim lub innym państwie określonym w 
ust. 1; 
  5)    oznaczenie osoby, która jest upoważniona do 
kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy lub 
innego podmiotu uprawnionego do wykonywania 
działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 
przepisów, z Prezesem UKE, jej siedzibę, adres 
lub numer telefonu; 
  6)   imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby, 
która jest upoważniona do kontaktowania się w 
imieniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu 
uprawnionego do wykonywania działalności 
gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów 
w nagłym przypadku związanym z 
funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej lub 
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świadczeniem usługi telekomunikacyjnej, której 
dotyczy wniosek; 
  7)   ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi 
telekomunikacyjnej lub udogodnień 
towarzyszących, których dotyczy wniosek; 
  8)   obszar, na którym będzie wykonywana 
działalność telekomunikacyjna; 
  9)   przewidywaną datę rozpoczęcia działalności 
telekomunikacyjnej. 
5. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca lub inny 
podmiot uprawniony do wykonywania działalności 
gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów 
składa oświadczenie następującej treści: 
"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 
6 Kodeksu karnego oświadczam, że: 
  1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych są zgodne z 
prawdą; 
  2)   znane mi są i spełniam warunki 
wykonywania działalności telekomunikacyjnej, 
której dotyczy wniosek, wynikające z ustawy z 
dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.". 
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, 
powinno również zawierać: 
  1)   firmę przedsiębiorcy lub nazwę innego 
podmiotu uprawnionego do wykonywania 
działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 
przepisów, jego siedzibę i adres; 
  2)   oznaczenie miejsca i daty złożenia 
oświadczenia; 
  3)   podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania przedsiębiorcy lub innego 
podmiotu uprawnionego do wykonywania 
działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 
przepisów ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz 
pełnionej funkcji. 
8.  Prezes UKE dokona wpisu przedsiębiorcy lub 
innego podmiotu uprawnionego do wykonywania 
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działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 
przepisów do rejestru w terminie do 7 dni od dnia 
wpływu tego wniosku wraz z oświadczeniem, o 
którym mowa w ust. 5. 
9.  Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu w 
terminie, o którym mowa w ust. 8, a od dnia 
wpływu wniosku o wpis do rejestru upłynęło 14 
dni, przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony 
do wykonywania działalności gospodarczej na 
podstawie odrębnych przepisów może rozpocząć 
wykonywanie działalności telekomunikacyjnej po 
uprzednim zawiadomieniu na piśmie Prezesa 
UKE. Nie dotyczy to przypadku, w którym Prezes 
UKE wezwał przedsiębiorcę lub inny podmiot 
uprawniony do wykonywania działalności 
gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów 
do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru przed 
upływem terminu, o którym mowa w ust. 8. 
10. Do wniosku o wpis do rejestru stosuje się 
odpowiednio art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 
11. (uchylony). 
12. Wniosek o wpis do rejestru, załączniki 
dołączane do tego wniosku oraz wpis do rejestru 
nie podlegają opłacie skarbowej. 
13. Rejestr obejmuje następujące dane: 
  1)   kolejny numer wpisu, zwany dalej "numerem 
z rejestru"; 
  2)   datę wpływu wniosku o wpis do rejestru oraz 
datę dokonania wpisu; 
  3)   dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1-8; 
  4)   inne informacje wskazane w ustawie. 
14. Rejestr może być prowadzony w systemie 
informatycznym. 
15. Minister właściwy do spraw łączności może 
określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje 
działalności telekomunikacyjnej, o której mowa w 
ust. 1, zwolnionej z obowiązku dokonania wpisu 
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do rejestru, mając na uwadze charakter, zakres i 
rodzaj takiej działalności. 
 
Art. 26.  1. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni 
negocjując postanowienia umowy o dostępie 
telekomunikacyjnym, są obowiązani uwzględniać 
obowiązki na nich nałożone. 
2. Informacje uzyskane w związku z negocjacjami 
mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem i podlegają obowiązkowi 
zachowania poufności, o ile przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej. 
3. O ile ustawa nie stanowi inaczej, przepisy tego 
rozdziału odnoszące się do przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych mają zastosowanie 
odpowiednio do podmiotów, o których mowa w 
art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8. 
4. Operator państwa członkowskiego ubiegający 
się o dostęp telekomunikacyjny nie jest 
obowiązany dokonywać wpisu do rejestru, o 
którym mowa w art. 10, jeżeli nie wykonuje 
działalności telekomunikacyjnej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

art. 3 
ust. 2 

w art. 3 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 
"Od przedsiębiorstw świadczących usługi w 
zakresie transgranicznej łączności elektronicznej na 
rzecz przedsiębiorstw umiejscowionych w kilku 
państwach członkowskich nie wymaga się więcej 
niż jednego powiadomienia w odniesieniu do 
każdego z tych państw członkowskich."; 

N  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obow. 
art. 10 
ust. 1 
oraz 
ust. 4 
pkt 4 

Polskie przepisy nie wymagają od przedsiębiorstw 
świadczących usługi w zakresie transgranicznej 
łączności elektronicznej na rzecz przedsiębiorstw 
umiejscowionych w kilku państwach 
członkowskich więcej niż jednego powiadomienia 
w odniesieniu do każdego z tych państw 
członkowskich. Do takiego przedsiębiorstwa 
stosuje się takie same przepisy jak dla innych 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 
 
Art. 10. 1.  Działalność telekomunikacyjna będąca 
działalnością gospodarczą jest działalnością 
regulowaną i podlega wpisowi do rejestru 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zwanego 
dalej "rejestrem". Wpisowi do rejestru podlega 
również działalność telekomunikacyjna 
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prowadzona przez przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego z państwa członkowskiego 
albo państwa, które zawarło ze Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi umowę 
regulującą swobodę świadczenia usług, który 
czasowo świadczy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej usługi na zasadach określonych 
odpowiednio w przepisach Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w 
przepisach innej umowy regulującej swobodę 
świadczenia usług. 
4. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie 
złożonego przez przedsiębiorcę lub inny podmiot 
uprawniony do wykonywania działalności 
gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów 
pisemnego wniosku zawierającego następujące 
dane: 
(…) 
  4)    numer w rejestrze przedsiębiorców albo 
ewidencji działalności gospodarczej lub innym 
właściwym rejestrze prowadzonym w państwie 
członkowskim lub innym państwie określonym w 
ust. 1; 

art. 5 
ust. 1 

Artykuł 5 
Prawo użytkowania częstotliwości radiowych i 
numerów 
1. Państwa członkowskie ułatwiają korzystanie z 
częstotliwości radiowych na podstawie ogólnych 
zezwoleń. W razie potrzeby, państwa członkowskie 
mogą przyznać indywidualne prawa w celu: 
- uniknięcia szkodliwych zakłóceń, 
- zapewnienia jakości technicznej usługi, 
- zagwarantowania efektywnego wykorzystania 
widma, lub 
- realizacji innych celów leżących w interesie 
ogólnym określonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z prawem wspólnotowym. 

T Art. 
114  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86) w art. 114: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Rezerwacji częstotliwości dokonuje się dla 
podmiotu, który spełnia wymagania określone 
ustawą oraz jeżeli częstotliwości objęte 
wnioskiem: 
1) są dostępne;  
2) zostały przeznaczone w Krajowej Tablicy 

Przeznaczeń Częstotliwości dla 
wnioskowanej służby radiokomunikacyjnej 
oraz plan zagospodarowania częstotliwości 
przewiduje ich zagospodarowanie zgodnie z 
wnioskiem; 

3) mogą być chronione przed szkodliwymi 
zakłóceniami; 
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4) mogą być wykorzystywane przez urządzenie 
radiowe bez powodowania szkodliwych 
zaburzeń elektromagnetycznych lub kolizji z 
przyznanymi na rzecz innych podmiotów 
rezerwacjami, pozwoleniami radiowymi lub 
decyzjami, o których mowa w art. 144a i art. 
144b; 

5) mogą być wykorzystywane w sposób 
efektywny; 

6) zostały międzynarodowo uzgodnione w 
zakresie i formie określonej w 
międzynarodowych przepisach 
radiokomunikacyjnych lub umowach, których 
Rzeczpospolita Polska jest stroną - w 
przypadku gdy zachodzi możliwość 
powodowania szkodliwych zaburzeń poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.”, 

 
b) ust. 4a otrzymuje brzmienie: 
„4a. Jeżeli dokonanie rezerwacji częstotliwości 
wymaga przeprowadzenia przetargu, aukcji, 
konkursu albo uzgodnień międzynarodowych, 
Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie rezerwacji 
częstotliwości w terminie 6 tygodni od dnia 
ogłoszenia wyników przetargu, aukcji,  konkursu 
albo zakończenia uzgodnień międzynarodowych.”, 
 
c) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 
„4b. Informację o dokonaniu rezerwacji 
częstotliwości Prezes UKE niezwłocznie publikuje 
na stronie podmiotowej BIP UKE. Informacja ta 
zawiera nazwę podmiotu, na rzecz którego 
dokonano rezerwacji częstotliwości, zakres 
częstotliwości objętych rezerwacją oraz okres, na 
jaki została udzielona rezerwacja.”, 
 
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Rezerwacji częstotliwości dokonuje się na czas 

określony, nie dłuższy niż 15 lat, biorąc pod 



  

 194 

 
 

uwagę: 
1) charakter usług świadczonych przez 

podmiot wnioskujący o rezerwację 
częstotliwości;  

2) inwestycje konieczne dla 
wykorzystywania rezerwowanych 
częstotliwości oraz 

3) międzynarodowe kierunki rozwoju 
wykorzystywania częstotliwości 
wynikających z prac organizacji 
międzynarodowych.”, 

 
e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 
„6a. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, 
Prezes UKE, w drodze decyzji, wydanej w trybie 
art. 114a, ustala warunki współkorzystania z 
częstotliwości w szczególności w zakresie: 

1) zapewnienia możliwości zarządzania 
obsługą użytkownika końcowego przez 
uprawnionego przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego i podejmowania 
rozstrzygnięć dotyczących wykonywania 
usług na jego rzecz; 

2) przyznawaniu dostępu do interfejsów, 
protokołów lub innych kluczowych technologii 
niezbędnych dla zapewnienia interoperacyjności 
usług.”; 
 
w art. 115: 
a) w ust. 1: 
- pkt 3-5 otrzymują brzmienie: 
„3) obszar, na którym mogą być wykorzystywane 

częstotliwości; 
„4) rodzaje służby radiokomunikacyjnej; 
5) termin w jakim podmiot jest uprawniony do 
rozpoczęcia wykorzystywanie częstotliwości;”, 
 
- uchyla się pkt 7, 
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- pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
„9) zobowiązania podmiotu podjęte w ramach 
przetargu, aukcji albo konkursu, o ile zostały 
podjęte.”, 
 
b) w ust. 2: 
-  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) wymagania dotyczące zapobiegania 

szkodliwym zaburzeniom 
elektromagnetycznym lub kolizjom z 
przyznanymi na rzecz innych podmiotów 
rezerwacjami częstotliwości, pozwoleniami 
lub decyzjami o prawie do wykorzystania 
częstotliwości;”, 

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) termin w jakim podmiot jest obowiązany 

rozpocząć wykorzystywanie częstotliwości;”, 
- uchyla się pkt 4, 
- dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
 „5)  proporcjonalne i niedyskryminacyjne 

ograniczenia sposobu wykorzystywania 
częstotliwości objętych rezerwacją mogące 
polegać na określeniu rodzaju: 
a) sieci radiowych lub rodzaju technik 

dostępu radiowego, które mogą być 
używane z wykorzystaniem tych 
częstotliwości, z zastrzeżeniem art. 1151 
ust. 1, 

b) usługi telekomunikacyjnej, która powinna 
być świadczona z wykorzystaniem tych 
częstotliwości, z zastrzeżeniem art.  1151 
ust. 2, 

c) usługi telekomunikacyjnej objętej 
zakazem świadczenia z wykorzystaniem 
tych częstotliwości, z zastrzeżeniem art. 
 1151 ust. 3.”; 

art. 5 
ust. 2 

2. W przypadku gdy konieczne jest przyznanie 
indywidualnych praw użytkowania częstotliwości 
radiowych i numerów, państwa członkowskie 

T Art. 
114 ust. 
5 

w art. 114: 
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Rezerwacji częstotliwości dokonuje się na czas 
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przyznają takie prawa –na wniosek – każdemu 
przedsiębiorstwu w związku z dostarczaniem sieci 
lub usług na podstawie ogólnego zezwolenia, o 
którym mowa w art. 3, z zastrzeżeniem przepisów 
art. 6, 7 i art.11 ust. 1 lit. c) niniejszej dyrektywy 
oraz wszelkimi innymi przepisami zapewniającymi 
skuteczne wykorzystanie tych zasobów zgodnie z 
przepisami dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa). 
Bez uszczerbku dla szczegółowych kryteriów i 
procedur przyjętych przez państwa członkowskie w 
celu przyznawania praw użytkowania 
częstotliwości radiowych dostawcom usług 
radiowych lub telewizyjnych, aby osiągnąć cele 
leżące w interesie ogólnym zgodnie z prawem 
wspólnotowym, prawa użytkowania częstotliwości 
radiowych i numerów są przyznawane w oparciu o 
otwarte, obiektywne, przejrzyste, 
niedyskryminacyjne i proporcjonalne procedury, a 
w przypadku częstotliwości radiowych – zgodnie z 
przepisami art. 9 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa). Wyjątek od stosowania 
wymogu otwartych procedur może mieć 
zastosowanie w przypadkach, gdy przyznanie 
indywidualnych praw użytkowania częstotliwości 
radiowych dostawcom usług radiowych lub 
telewizyjnych jest konieczne do osiągnięcia celu 
leżącego w interesie ogólnym określonego przez 
państwa członkowskie zgodnie z prawem 
wspólnotowym. 
Przyznając takie prawa, państwa członkowskie 
określają, czy prawa te mogą być przekazane przez 
posiadacza prawa, i na jakich warunkach. W 
przypadku częstotliwości radiowych takie 
określenie jest zgodne z art. 9 i 9b dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej). 
W przypadku gdy państwo członkowskie przyznaje 
prawo użytkowania na czas określony, czas trwania 
powinien być odpowiedni dla danej usługi z punktu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 
116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

określony, nie dłuższy niż 15 lat, biorąc pod 
uwagę: 
1) charakter usług świadczonych przez 

podmiot wnioskujący o rezerwację 
częstotliwości;  

2) inwestycje konieczne dla wykorzystywania 
rezerwowanych częstotliwości oraz 

3) międzynarodowe kierunki rozwoju 
wykorzystywania częstotliwości 
wynikających z prac organizacji 
międzynarodowych.”, 

 
w art. 116: 
a) ust. 1-2 otrzymują brzmienie: 
„1. W przypadku braku dostatecznych zasobów 

częstotliwości podmiot, dla którego zostanie 
dokonana rezerwacja częstotliwości, jest 
wyłaniany w drodze: 
1) konkursu – w przypadku rezerwacji 

częstotliwości na cele rozpowszechniania 
w sposób cyfrowy lub rozprowadzania 
programów radiofonicznych lub 
telewizyjnych; 

2) przetargu albo aukcji – w pozostałych 
przypadkach. 

2. Prezes UKE ogłasza na stronie podmiotowej 
BIP UKE informację o stanie zajętości 
zasobów częstotliwości oraz aktualizuje ją nie 
rzadziej niż raz w miesiącu.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. W przypadku wpłynięcia wniosku o 

rezerwację częstotliwości, dla której nie 
została ogłoszona informacja o stanie zajętości 
zasobów częstotliwości lub upłynęło mniej niż 
60 dni od czasu opublikowania informacji o 
stwierdzeniu jej dostępności, Prezes UKE 
ogłasza na stronie podmiotowej BIP UKE 
informację o dostępności częstotliwości i 
wyznacza zainteresowanym podmiotom termin 
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widzenia zamierzonych celów, przy odpowiednim 
uwzględnieniu konieczności umożliwienia 
właściwego okresu amortyzacji inwestycji. 
W przypadku gdy indywidualne prawa 
użytkowania częstotliwości radiowych są 
przyznane na 10 lat lub dłużej i prawa te nie mogą 
być przekazywane lub dzierżawione między 
przedsiębiorstwami zgodnie z art. 9b dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa), właściwy organ 
krajowy zapewnia stosowanie kryteriów 
przyznawania indywidualnych praw użytkowania i 
ich przestrzeganie w okresie obowiązywania 
zezwolenia, w szczególności na uzasadniony 
wniosek posiadacza prawa. Jeśli przestaną mieć 
zastosowanie te kryteria, według których 
przyznano indywidualne prawa użytkowania, 
indywidualne prawa użytkowania zostają 
przekształcone w ogólne zezwolenie na 
użytkowanie częstotliwości radiowych, pod 
warunkiem wcześniejszego powiadomienia i po 
upływie rozsądnego okresu, lub zostają uznane za 
możliwe do swobodnego przekazywania lub 
dzierżawy między przedsiębiorstwami zgodnie z 
art. 9b dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 dni na zgłoszenie zainteresowania 
rezerwacją częstotliwości oraz informuje o tym 
wnioskodawcę. Jeżeli w terminie 
wyznaczonym przez Prezesa UKE zgłoszone 
zostanie na piśmie lub drogą elektroniczną 
zainteresowanie przekraczające dostępne 
zasoby częstotliwości, oznacza to brak 
dostatecznych zasobów częstotliwości.”, 

c) ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 
„3. Zgłoszenie zainteresowania rezerwacją 
częstotliwości, o którym mowa w ust. 2a w zdaniu 
drugim, nie wymaga złożenia wniosku o 
rezerwację częstotliwości. 
 4. Termin zakończenia przetargu, aukcji albo 
konkursu nie może być dłuższy niż 8 miesięcy od 
dnia wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust. 
2a w zdaniu pierwszym. 
5. Przetarg, aukcję i konkurs przeprowadza Prezes 
UKE. 
6. Przetarg, aukcja oraz konkurs są 
postępowaniami odrębnymi od postępowania w 
sprawie rezerwacji częstotliwości. Do przetargu, 
aukcji i konkursu nie stosuje się przepisów ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego.”, 
 
d) ust. 7 uchyla się, 
e) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Prezes UKE dokonuje rezerwacji 
częstotliwości na kolejny okres na wniosek 
podmiotu, który w czasie wykorzystywania 
przedmiotowych częstotliwości nie naruszył rażąco 
warunków wykorzystywania częstotliwości 
określonych w ustawie, przepisach wykonawczych 
i decyzji o rezerwacji częstotliwości, a w 
przypadku nadawcy jeśli posiada koncesję na 
kolejny okres, po przeprowadzeniu postepowania 
konsultacyjnego w tej sprawie, z zastrzeżeniem 
ust. 8a oraz art. 114 ust. 3. Przy udzielaniu 
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art.116
a 
 
 
 
 
 
 

rezerwacji częstotliwości na kolejny okres 
przetargu, aukcji ani konkursu nie przeprowadza 
się.”, 
 
f) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 
„8a. Prezes UKE w porozumieniu z Prezesem 
UOKiK może w drodze decyzji odmówić 
rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, jeżeli 
przemawia za tym potrzeba zapewnienia 
równoważnej i skutecznej konkurencji lub 
istotnego zwiększenia efektywności wykorzystania 
częstotliwości, w szczególności w przypadku gdy 
dokonanie częstotliwości na kolejny okres 
mogłoby doprowadzić do nadmiernego skupienia 
częstotliwości w gestii tego podmiotu. W 
przypadku wydania decyzji o odmowie rezerwacji 
częstotliwości na kolejny okres, stosuje się ust. 1-
6.” 
 
g) po ust. 10 dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu: 
„11. Podmiot, na rzecz którego dokonano 
rezerwacji częstotliwości, zgodnie z ust. 8, uiszcza 
opłatę w kwocie ustalonej zgodnie z art. 116a ust. 
2. 
12. Prezes UKE może, z własnej inicjatywy, 
ogłosić przetarg, aukcję albo konkurs na 
rezerwację częstotliwości w przypadku posiadania 
wiedzy o zainteresowaniu dostępnymi zasobami 
częstotliwości, które przekracza dostępne zasoby 
częstotliwości.”; 
 
„Art. 116a. 1. W przypadku wystąpienia przez 
podmiot, który uzyskał rezerwację częstotliwości, 
z wnioskiem o zmianę rezerwacji w celu 
optymalizacji wykorzystania częstotliwości lub ich 
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, przepisu 
art. 116 ust. 1 nie stosuje się, chyba, że wniosek 
dotyczy zmiany rezerwacji w zakresie: 

1) rozszerzenia zakresu częstotliwości 
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objętych rezerwacją; 
2) rozszerzenia obszaru rezerwacji. 

2. W przypadku dokonania przez Prezesa UKE 
zmiany rezerwacji, zgodnie z ust. 1, bez 
przeprowadzenia przetargu, aukcji albo konkursu, 
podmiot, który uzyskał zmianę rezerwacji jest 
obowiązany uiścić opłatę różnicy o jaką wzrosła 
wartość częstotliwości objętych rezerwacją w 
stosunku do wartości za jaką częstotliwości zostały 
nabyte. Kwotę opłaty ustala Prezes UKE w oparciu 
o wartość 1 MHz widma dla danego obszaru 
wykorzystywania częstotliwości, uzyskaną w 
wyniku przeprowadzenia ostatniego przetargu, 
aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości 
z danego pasma, a następnie pomnożoną przez 
wskaźnik waloryzacji. Jeżeli w wyniku przetargu, 
aukcji albo konkursu dokonano więcej niż jednej 
rezerwacji częstotliwości, wartość 1 MHz powinna 
zostać uśredniona w stosunku do opłat 
jednorazowych za rezerwację częstotliwości, 
zadeklarowanych przez wyłonione podmioty. 
3. Informację o złożeniu wniosku, o którym mowa 
w ust. 1, Prezes UKE niezwłocznie publikuje na 
stronie podmiotowej BIP UKE, wyznaczając 
zainteresowanym podmiotom termin 14 dni na 
wyrażenie zainteresowania rezerwacją 
częstotliwości w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 
1 lub pkt 2. Zgłoszenie zainteresowania 
uzyskaniem rezerwacji częstotliwości nie jest 
równoznaczne z obowiązkiem wzięcia udziału w 
przetargu, aukcji albo konkursie. 
4. W przypadku, gdy zgłosi się co najmniej jeden 
podmiot wyrażający zainteresowanie, o którym 
mowa w ust. 3, Prezes UKE w terminie 7 dni 
zawiadamia wnioskodawcę o konieczności 
przeprowadzenia przetargu, aukcji albo konkursu. 
Wnioskodawca w terminie 30 dni uprawniony jest 
do cofnięcia wniosku o zmianę rezerwacji 
częstotliwości. W przypadku niewycofania przez 
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Art. 
118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wnioskodawcę w powyższym terminie wniosku, 
Prezes UKE w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
ogłasza przetarg, aukcję albo konkurs. Przepis art. 
123 ust. 6 pkt 4 stosuje się odpowiednio. 
5. Do przetargu, aukcji albo konkursu, o których 
mowa w ust. 4, przepisy art. 116 ust. 4 - 6, art. 118, 
art. 118 a ust. 1, 2 i 4, art. 118b - 119 stosuje się, 
przy czym podmioty uczestniczące w przetargu, 
aukcji albo konkursie inne niż podmiot 
wnioskujący o zmianę rezerwacji 
częstotliwości występują z wnioskiem o dokonanie 
na ich rzecz rezerwacji częstotliwości objętej 
przetargiem, aukcją albo konkursem a podmiot 
wnioskujący o zmianę rezerwacji częstotliwości 
objętej przetargiem, aukcją albo konkursem 
występuje z wnioskiem o wydanie decyzji 
zmieniającej rezerwację częstotliwości dokonanej 
na  rzecz tego podmiotu. Przepis art. 123 ust. 6 pkt 
5 stosuje się odpowiednio.”; 
 
w art. 118: 
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1. Przetarg, aukcję albo konkurs ogłasza się 
niezwłocznie po zakończeniu postępowania 
konsultacyjnego w tej sprawie. 
2. Ogłoszenie o przetargu, aukcji albo konkursie 
publikuje się na stronie podmiotowej BIP UKE. W 
ogłoszeniu o przetargu, aukcji albo konkursie 
określa się przedmiot i zakres przetargu, aukcji 
albo konkursu, warunki uczestnictwa oraz kryteria 
oceny ofert zgodnie z art. 118a ust. 1, 2a i 3.”, 
 
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b: 
„2a. Prezes UKE może odwołać przetarg, aukcję 
albo konkurs w terminie na złożenie ofert 
określonym w ogłoszeniu o przetargu, aukcji albo 
konkursie, jeżeli taka możliwość została 
zastrzeżona w treści ogłoszenia. Informację o 
odwołaniu przetargu, aukcji albo konkursu wraz ze 
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Art. 
118b-
118e, 
            
 

wskazaniem przyczyn Prezes UKE zamieszcza na 
stronie podmiotowej BIP UKE. Prezes UKE  nie 
udziela informacji o podmiotach, które złożyły 
oferty w odwołanym przetargu, aukcji albo 
konkursie. 
2b. Oferty złożone w ramach odwołanego 
przetargu, aukcji albo konkursu, zwracane są bez 
otwierania. Zwrot wniesionego wadium następuje 
w terminie 7 dni od dnia odwołania przetargu albo 
aukcji.”, 
 
c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. Dokumentacja przetargowa, aukcyjna albo 
konkursowa, zwana dalej "dokumentacją", może 
określać proporcjonalne i niedyskryminacyjne 
ograniczenia sposobu wykorzystywania 
częstotliwości objętych przetargiem, aukcją albo 
konkursem, o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 
5, w przypadku gdy zachodzi którakolwiek z 
przesłanek określonych w art. 115¹. 
4. Prezes UKE, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, określa 
w dokumentacji warunki uczestnictwa w przetargu, 
aukcji albo konkursie oraz wymagania, jakim 
powinna odpowiadać oferta, a także kryteria oceny 
ofert. Prezes UKE może określić w dokumentacji 
minimum kwalifikacyjne.”, 
 
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. W dokumentacji określa się, które części oferty 
uczestnika przetargu, aukcji albo konkursu  będą 
stanowiły zobowiązania, o których mowa w art. 
115 ust. 1 pkt 9.”; 
 
„Art. 118b. 1. Podmiotem wyłonionym, o którym 
mowa w art. 116 ust. 1, jest uczestnik przetargu, 
aukcji albo konkursu, który: 
1) spełnił warunki uczestnictwa w przetargu, 

aukcji albo konkursie; 
2) osiągnął minimum kwalifikacyjne, jeżeli 
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zostało określone w dokumentacji; 
3) na liście, o której mowa w art. 118c ust. 1, 

zajął najwyższą pozycję, bądź też – 
w przypadku, kiedy przetarg, aukcja albo 
konkurs dotyczy więcej niż jednej rezerwacji 
częstotliwości – pozycję nie niższą niż liczba 
rezerwacji częstotliwości, których przetarg, 
aukcja albo konkurs dotyczy. 

2. W przypadku wystąpienia po stronie podmiotu 
wyłonionego okoliczności, o których mowa w art. 
123 ust. 6 pkt 1 i 2, podmiotem wyłonionym staje 
się uczestnik przetargu, aukcji albo konkursu 
zajmujący kolejną pozycję na liście, o której mowa 
w art. 118c ust. 1, i spełniający warunki, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. W przypadku, gdy na 
liście nie ma innych podmiotów, Prezes UKE w 
drodze decyzji uznaje przetarg, aukcję albo 
konkurs za nierozstrzygnięty. W przypadku 
przetargu, aukcji albo konkursu, które dotyczyły 
więcej niż jednej rezerwacji częstotliwości, 
uznanie przetargu, konkursu lub aukcji za 
nierozstrzygnięte odnosi się tylko do jego części 
dotyczącej rezerwacji częstotliwości, dla której na 
liście wyników nie ma innych podmiotów. 
 
Art. 118c. 1. Wyniki przetargu, aukcji albo 
konkursu ogłasza się w siedzibie, na stronie 
podmiotowej BIP UKE, w formie listy 
uczestników przetargu, aukcji albo konkursu ze 
wskazaniem tych uczestników, którzy spełnili 
warunki uczestnictwa oraz osiągnęli minimum 
kwalifikacyjne, jeżeli zostało określone w 
dokumentacji, uszeregowanych w kolejności 
według malejącej liczby uzyskanych punktów. 
Jeżeli przedmiotem przetargu, aukcji albo 
konkursu było kilka rezerwacji częstotliwości 
Prezes UKE sporządza odrębną listę wyników 
przetargu, aukcji albo konkursu dla każdej 
rezerwacji częstotliwości. 
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2. Z zastrzeżeniem ust. 3, po przeprowadzeniu 
przetargu, aukcji albo konkursu organ właściwy 
prowadzi jedno postępowanie w sprawie 
rezerwacji częstotliwości. 
3. Jeżeli przedmiotem przetargu, aukcji albo 
konkursu była więcej niż jedna rezerwacja 
właściwy organ prowadzi odrębne postępowanie 
dla każdej z tych rezerwacji. 
4. Stronami postępowania, o którym mowa w ust. 2 
i 3, są uczestnicy przetargu, aukcji albo konkursu, 
którzy złożyli wnioski o rezerwację częstotliwości 
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 
przetargu, aukcji albo konkursu. 
 
Art. 118d. 1. Prezes UKE z urzędu lub na wniosek 
uczestnika przetargu, aukcji albo konkursu złożony 
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników 
przetargu, aukcji albo konkursu, w drodze decyzji, 
unieważnia przetarg, aukcję albo konkurs, jeżeli 
zostały rażąco naruszone przepisy prawa lub 
interesy uczestników przetargu, aukcji albo 
konkursu. 
2. Uczestnikowi przetargu, aukcji albo konkursu 
od decyzji w sprawie unieważnienia przetargu, 
aukcji albo konkursu przysługuje wniosek do 
Prezesa UKE o ponowne rozpatrzenie sprawy, a po 
wyczerpaniu tego trybu - skarga do sądu 
administracyjnego. 
3. Uczestnikowi przetargu, aukcji albo konkursu 
nie przysługuje inny tryb kontroli rozstrzygnięć 
podejmowanych w przetargu, aukcji albo 
konkursie, niż określony w ust. 1 i 2. 
4. Po unieważnieniu przetargu, aukcji albo 
konkursu Prezes UKE przeprowadza czynności 
niezbędne do usunięcia naruszeń przepisów prawa 
lub interesów uczestników przetargu, aukcji albo 
konkursu, które stanowiły przyczynę 
unieważnienia przetargu, aukcji albo konkursu. 
5. W celu przeprowadzenia czynności, o których 
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mowa w ust. 4, Prezes UKE powołuje komisję 
przetargową, komisję aukcyjną albo komisję 
konkursową. 
6. Czynności, o których mowa w ust. 4, 
przeprowadza się: 
1) w oparciu o warunki uczestnictwa w 

przetargu, aukcji albo konkursie, wymagania, 
jakim powinna odpowiadać oferta, oraz 
kryteria oceny ofert określone przed 
unieważnieniem przetargu w ogłoszeniu o 
przetargu, aukcji albo konkursie oraz 
dokumentacji; 

2) w stosunku do ofert złożonych przed 
unieważnieniem przetargu, aukcji albo 
konkursu w terminie składania ofert, 

chyba że nie jest możliwe usunięcie w ten sposób 
naruszeń przepisów prawa lub interesów 
uczestników przetargu, aukcji albo konkursu, które 
stanowiły przyczynę unieważnienia przetargu, 
aukcji albo konkursu. 
7. W przypadku gdy istnieje potrzeba 
przeprowadzenia czynności, o których mowa w 
ust. 4, Prezes UKE ocenia oferty i zasięga opinii 
Prezesa UOKiK w stosunku do tych ofert.  
8. Zmiana wyników przetargu, aukcji albo 
konkursu będąca konsekwencją unieważnienia 
przetargu, aukcji albo konkursu stanowi podstawę 
wznowienia postępowania w sprawie rezerwacji 
częstotliwości dokonanej po przeprowadzeniu tego 
przetargu, aukcji albo konkursu. 
9. Podmiotem wyłonionym po przeprowadzeniu 
czynności, o których mowa w ust. 4, nie może 
zostać podmiot, który został wyłoniony przed 
unieważnieniem przetargu, aukcji albo konkursu i 
zrezygnował z rezerwacji częstotliwości przed jej 
dokonaniem, w tym nie złożył wniosku, o którym 
mowa w art. 118c ust. 4, lub nie uiścił 
zadeklarowanej jednorazowej opłaty. W 
przypadku, gdy zgodnie z warunkami przetargu, 
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art. 120
 
 
 
 
 
 
 
 

aukcji albo konkursu uczestnik złożył więcej niż 
jedną ofertę, zdanie pierwsze stosuje się wyłącznie 
do oferty, w stosunku do której podmiot wyłoniony 
przed unieważnieniem przetargu, aukcji albo 
konkursu zrezygnował z rezerwacji częstotliwości 
przed jej dokonaniem, w tym nie złożył wniosku, o 
którym mowa w art. 118c ust. 4, lub nie uiścił 
zadeklarowanej jednorazowej opłaty.”; 
. 
Art. 118e. 1. Prezes UKE uznaje, w drodze 
decyzji, przetarg, aukcję albo konkurs za 
nierozstrzygnięty, jeżeli: 
1) żaden z uczestników nie spełnił warunków 
uczestnictwa w przetargu, aukcji albo konkursie 
bądź nie osiągnął minimum kwalifikacyjnego, 
jeżeli zostało określone w dokumentacji; 
2) w przypadku, o którym mowa w art. 118b ust. 2, 
na liście wyników nie ma już innych podmiotów.  
2. Przetarg, aukcja albo konkurs są 
nierozstrzygnięte, jeżeli w terminie wskazanym w 
dokumentacji do przetargu, aukcji albo konkursu 
nie przystąpił żaden podmiot. Informacja w tej 
sprawie jest publikowana na stronie podmiotowej 
BIP UKE. 
3. W przypadku gdy liczba złożonych ofert jest 
mniejsza od liczby rezerwacji wystawionych na 
przetarg – nie występuje brak dostępnych zasobów 
częstotliwości. ”; 
  
„Art. 120.  Minister właściwy do spraw łączności 
określi, w drodze rozporządzenia, tryb ogłaszania 
przetargu, aukcji oraz konkursu zapewniający 
właściwe poinformowanie podmiotów 
zainteresowanych uzyskaniem rezerwacji 
częstotliwości, a także: 
  1)   szczegółowe wymagania co do treści 
ogłoszenia i zawartości dokumentacji; 
  2)   warunki i tryb organizowania, 
przeprowadzania i zakończenia przetargu, aukcji 
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art. 144 
ust. 2 i 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oraz konkursu, w tym: 
a)  powoływania i pracy komisji 

przetargowej, aukcyjnej oraz komisji 
konkursowej, 

b)  sposób wpłaty i zwrotu wadium - w 
przypadku przetargu oraz aukcji 

- kierując się potrzebą zapewnienia obiektywnych, 
przejrzystych i niedyskryminujących żadnego 
uczestnika warunków przetargu, aukcji oraz 
konkursu, jak również przejrzystych warunków 
podejmowania rozstrzygnięć.”; 
 
w art. 144: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Nie wymaga pozwolenia używanie 

urządzenia radiowego nadawczego lub 
nadawczo-odbiorczego:  

1)   używanego przez zagraniczny statek 
powietrzny, morski lub żeglugi śródlądowej, 
zgodnie z międzynarodowymi przepisami 
radiokomunikacyjnymi, jeżeli urządzenie 
zostało dopuszczone do używania przez 
właściwy organ;  

2)   używanego, zgodnie z przepisami 
międzynarodowymi, w służbie amatorskiej 
przez cudzoziemca podczas pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 
jednorazowo pobyt taki nie jest dłuższy niż 
90 dni; 

3)   końcowego: 
a)  dołączanego do zakończenia sieci 

telekomunikacyjnej, z wyłączeniem 
urządzeń stosowanych w służbie 
lotniczej, morskiej lub żeglugi 
śródlądowej, 

b)  służącego do utrzymywania łączności z 
przebywającym krótkookresowo na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
znajdującym się na nim w tranzycie, 
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zagranicznym pojazdem, statkiem 
powietrznym, morskim lub statkiem 
żeglugi śródlądowej, przytwierdzonego 
w sposób trwały do tego pojazdu lub 
statku, wykorzystującego 
międzynarodowo uzgodnione zakresy 
częstotliwości; 

c) wykorzystującego zakresy częstotliwości 
zarezerwowane na rzecz podmiotu 
uprawnionego do dysponowania 
częstotliwością, o ile rezerwacja 
częstotliwości przewiduje zwolnienie z 
obowiązku uzyskania pozwolenia 
radiowego i określa warunki 
wykorzystywania częstotliwości; 

d) będącego urządzeniem klasy 1, o którym 
mowa w art. 154 ust. 3.”, 

 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Minister właściwy do spraw łączności może, w 

drodze rozporządzenia, rozszerzyć zakres 
urządzeń radiowych nadawczych lub 
nadawczo-odbiorczych, które mogą być 
używane bez pozwolenia kierując się zasadą 
zwiększania liczby rodzajów takich urządzeń 
przy uwzględnieniu potrzeby harmonijnego 
gospodarowania widmem radiowym, 
określając: 
1) warunki używania urządzeń radiowych 

nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, 
które mogą być używane bez pozwolenia, 
w szczególności: 
a) tryb i warunki rejestracji używania 

tych urządzeń,  
b) zakresy wykorzystywanych przez nie 

częstotliwości,  
c) maksymalną moc promieniowania lub 

maksymalne natężenie pola 
magnetycznego, 
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d) obszar używania tych urządzeń; 
2) rodzaje służb.”; 

art. 5 
ust. 3 

3. Decyzje dotyczące przyznawania praw 
użytkowania są podejmowane, ogłaszane i 
podawane do wiadomości publicznej jak 
najszybciej po wpłynięciu całkowitej dokumentacji 
wniosku do krajowego organu regulacyjnego, w 
terminie trzech tygodni – w przypadku numerów 
przyznanych do realizacji szczególnych zadań w 
ramach krajowego planu numeracji oraz w terminie 
sześciu tygodni – w przypadku częstotliwości 
radiowych, które przyznano na potrzeby usług 
łączności elektronicznej w ramach krajowej tabeli 
przeznaczeń częstotliwości. Termin sześciu tygodni 
pozostaje bez uszczerbku dla obowiązujących 
postanowień umów międzynarodowych 
dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych 
lub pozycji orbitalnych. 

N Obowią
zujący 
art. 126 
ust. 2 i 
114 ust. 
4 PT 

Art. 126. 2. 2. Przydział numeracji o ustalonym 
przeznaczeniu następuje w terminie nie dłuższym 
niż 3 tygodnie od dnia złożenia wniosku. 
 
Art. 114. 4.  Decyzję w sprawie rezerwacji 
częstotliwości wydaje Prezes UKE w terminie 6 
tygodni od dnia złożenia wniosku przez podmiot 
ubiegający się o rezerwację częstotliwości, z 
zastrzeżeniem ust. 4a. 

 

art. 5 
ust. 4 

4. W przypadku gdy po konsultacji 
przeprowadzonej z zainteresowanymi stronami 
zgodnie z art. 6 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa) postanowiono, że prawa 
użytkowania numeracji o szczególnym znaczeniu 
gospodarczym mają być przyznane po 
przeprowadzeniu konkurencyjnej lub 
porównawczej procedury selekcji, państwa 
członkowskie mogą przedłużyć maksymalny 
termin trzech tygodni o kolejne trzy tygodnie. 
W odniesieniu do konkurencyjnej lub 
porównawczej procedury selekcji dla 
częstotliwości radiowych stosuje się art. 7. 

N Obow. 
art. 126 
ust. 3 

Art. 126 
3. Prezes UKE przydziela numerację, o przydział 
której wpłynął więcej niż jeden wniosek: 
  1)   po przeprowadzeniu postępowania 
konsultacyjnego, 
  2)   w drodze przetargu, jeżeli w postępowaniu 
konsultacyjnym stwierdzono konieczność 
przeprowadzenia takiego postępowania 
- w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia 
złożenia pierwszego wniosku. 

 

art. 5 
ust. 5 

5. Państwa członkowskie nie ograniczają liczby 
praw użytkowania, które mają zostać przyznane, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do 
zapewnienia skutecznego wykorzystania 
częstotliwości radiowych zgodnie z art. 7. 

N    

art. 5 
ust. 6 

6. Właściwe organy krajowe zapewniają skuteczne 
i efektywne użytkowanie częstotliwości radiowych 
zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 2 dyrektywy 

T Art. 
116 ust. 
8a 

w art. 116: 
po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 
„8a. Prezes UKE w porozumieniu z Prezesem 
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2002/21/WE (dyrektywa ramowa). Zapewniają 
one, aby w wyniku przekazania lub gromadzenia 
praw użytkowania częstotliwości radiowych nie 
występowało zakłócenie konkurencji. Państwa 
członkowskie mogą w tym celu podjąć 
odpowiednie środki, takie jak nałożenie obowiązku 
sprzedaży lub dzierżawy praw użytkowania 
częstotliwości radiowych."; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 
118 ust. 
4a 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 
118a 
ust. 2a  
 
 
 
Obow. 
Art. 
118a 
ust. 4 
 
Art. 
123 ust. 
1 pkt 4 

UOKiK może, w drodze decyzji, odmówić 
rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, jeżeli 
przemawia za tym potrzeba zapewnienia 
równoważnej i skutecznej konkurencji lub 
istotnego zwiększenia efektywności wykorzystania 
częstotliwości, w szczególności w przypadku gdy 
dokonanie częstotliwości na kolejny okres 
mogłoby doprowadzić do nadmiernego skupienia 
częstotliwości w gestii tego podmiotu. W 
przypadku wydania decyzji o odmowie rezerwacji 
częstotliwości na kolejny okres, stosuje się ust. 1-
6.”, 
 
w art. 118 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w 
brzmieniu: 
„4a. Określając warunki uczestnictwa w aukcji 
Prezes UKE może wyłączyć od udziału w aukcji 
podmiot dysponujący lub podmiot z grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
dysponującej zasobem częstotliwości o 
właściwościach odpowiadającym częstotliwościom 
z zakresu, którego dotyczy aukcja.”, 
 
w art. 118a: 
a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Kryterium oceny ofert w ramach aukcji jest 
wysokość kwoty zadeklarowanej przez uczestnika 
aukcji.”,  
 
„4. W sprawie zachowania warunków konkurencji, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, Prezes 
UKE zasięga opinii Prezesa UOKiK.”, 
 
 
w art. 123 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) nierozpoczęcia wykorzystywania 

częstotliwości objętych rezerwacją w terminie, 
o którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 2a, z 
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przyczyn leżących po stronie podmiotu 
dysponującego rezerwacją częstotliwości;”, 

art. 6 
ust. 1 

 
"1. Ogólne zezwolenie na udostępnianie sieci lub 
świadczenie usług łączności elektronicznej oraz 
prawa użytkowania częstotliwości radiowych i 
prawa użytkowania numerów mogą być poddane 
jedynie wymogom określonym w załączniku. Takie 
wymogi powinny być niedyskryminacyjne, 
proporcjonalne i przejrzyste, a w przypadku praw 
użytkowania częstotliwości radiowych – zgodne z 
art. 9 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa)."; 

T Art. 
114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w art. 114: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Rezerwacji częstotliwości dokonuje się dla 
podmiotu, który spełnia wymagania określone 
ustawą oraz jeżeli częstotliwości objęte 
wnioskiem: 
1) są dostępne;  
2) zostały przeznaczone w Krajowej Tablicy 

Przeznaczeń Częstotliwości dla 
wnioskowanej służby radiokomunikacyjnej 
oraz plan zagospodarowania częstotliwości 
przewiduje ich zagospodarowanie zgodnie z 
wnioskiem; 

3) mogą być chronione przed szkodliwymi 
zakłóceniami; 

4) mogą być wykorzystywane przez urządzenie 
radiowe bez powodowania szkodliwych 
zaburzeń elektromagnetycznych lub kolizji z 
przyznanymi na rzecz innych podmiotów 
rezerwacjami, pozwoleniami radiowymi lub 
decyzjami, o których mowa w art. 144a i art. 
144b; 

5) mogą być wykorzystywane w sposób 
efektywny; 

6) zostały międzynarodowo uzgodnione w 
zakresie i formie określonej w 
międzynarodowych przepisach 
radiokomunikacyjnych lub umowach, których 
Rzeczpospolita Polska jest stroną - w 
przypadku gdy zachodzi możliwość 
powodowania szkodliwych zaburzeń poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.”, 

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie: 
„4a. Jeżeli dokonanie rezerwacji częstotliwości 
wymaga przeprowadzenia przetargu, aukcji, 
konkursu albo uzgodnień międzynarodowych, 
Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie rezerwacji 
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częstotliwości w terminie 6 tygodni od dnia 
ogłoszenia wyników przetargu, aukcji,  konkursu 
albo zakończenia uzgodnień międzynarodowych.”, 
c) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 
„4b. Informację o dokonaniu rezerwacji 
częstotliwości Prezes UKE niezwłocznie publikuje 
na stronie podmiotowej BIP UKE. Informacja ta 
zawiera nazwę podmiotu, na rzecz którego 
dokonano rezerwacji częstotliwości, zakres 
częstotliwości objętych rezerwacją oraz okres, na 
jaki została udzielona rezerwacja.”, 
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Rezerwacji częstotliwości dokonuje się na czas 

określony, nie dłuższy niż 15 lat, biorąc pod 
uwagę: 
1) charakter usług świadczonych przez 

podmiot wnioskujący o rezerwację 
częstotliwości;  

2) inwestycje konieczne dla 
wykorzystywania rezerwowanych 
częstotliwości oraz 

3) międzynarodowe kierunki rozwoju 
wykorzystywania częstotliwości 
wynikających z prac organizacji 
międzynarodowych.”, 

e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 
„6a. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, 
Prezes UKE, w drodze decyzji, wydanej w trybie 
art. 114a, ustala warunki współkorzystania z 
częstotliwości w szczególności w zakresie: 

1) zapewnienia możliwości zarządzania 
obsługą użytkownika końcowego przez 
uprawnionego przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego i podejmowania 
rozstrzygnięć dotyczących wykonywania 
usług na jego rzecz; 

2) przyznawaniu dostępu do interfejsów, 
protokołów lub innych kluczowych 
technologii niezbędnych dla zapewnienia 
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art. 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interoperacyjności usług.”, 
 
w art. 115: 
a) w ust. 1: 
- pkt 3-5 otrzymują brzmienie: 
„3) obszar, na którym mogą być wykorzystywane 

częstotliwości; 
„4) rodzaje służby radiokomunikacyjnej; 
5) termin w jakim podmiot jest uprawniony do 
rozpoczęcia wykorzystywanie częstotliwości;”, 
 
- uchyla się pkt 7, 
 
- pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
„9) zobowiązania podmiotu podjęte w ramach 
przetargu, aukcji albo konkursu, o ile zostały 
podjęte.”, 
 
b) w ust. 2: 
-  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) wymagania dotyczące zapobiegania 

szkodliwym zaburzeniom 
elektromagnetycznym lub kolizjom z 
przyznanymi na rzecz innych podmiotów 
rezerwacjami częstotliwości, pozwoleniami 
lub decyzjami o prawie do wykorzystania 
częstotliwości;”, 

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) termin w jakim podmiot jest obowiązany 

rozpocząć wykorzystywanie częstotliwości;”, 
- uchyla się pkt 4, 
- dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
 „5)  proporcjonalne i niedyskryminacyjne 

ograniczenia sposobu wykorzystywania 
częstotliwości objętych rezerwacją mogące 
polegać na określeniu rodzaju: 
a)  sieci radiowych lub rodzaju technik 

dostępu radiowego, które mogą być 
używane z wykorzystaniem tych 
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art. 
115¹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

częstotliwości, z zastrzeżeniem art. 1151 
ust. 1, 

b) usługi telekomunikacyjnej, która powinna 
być świadczona z wykorzystaniem tych 
częstotliwości, z zastrzeżeniem art.  1151 
ust. 2, 

c) usługi telekomunikacyjnej objętej zakazem 
świadczenia z wykorzystaniem tych 
częstotliwości, z zastrzeżeniem art.  1151 
ust. 3.”; 

 
Po art. 115 dodaje się art. 115¹ w brzmieniu: 
„Art.115¹. 1. Prezes UKE może określić w 
rezerwacji częstotliwości ograniczenie sposobu 
wykorzystywania objętych nią częstotliwości, o 
którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 lit. a, w 
przypadku gdy wprowadzenie takiego 
ograniczenia jest uzasadnione koniecznością: 
1) uniknięcia szkodliwych zaburzeń 

elektromagnetycznych lub szkodliwych 
zakłóceń; 

2) ochrony ludności przed oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych; 

3) zapewnienia jakości technicznej usługi; 
4) zapewnienia jak najszerszego 

współużytkowania częstotliwości; 
5) zagwarantowania efektywnego wykorzystania 

częstotliwości lub  
6) zapewnienia realizacji celu leżącego w 

interesie publicznym, w szczególności 
takiego jak: 

a) bezpieczeństwo życia, 
b) wspieranie spójności społecznej, 

regionalnej lub terytorialnej, 
c) unikanie nieefektywnego 

wykorzystywania częstotliwości, 
d) promowanie różnorodności kulturowej i 

językowej oraz pluralizmu mediów, w 
szczególności poprzez świadczenie 
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art. 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nadawczych usług radiowych i 
telewizyjnych. 

2. Prezes UKE może określić w rezerwacji 
częstotliwości ograniczenie sposobu 
wykorzystywania objętych nią częstotliwości, o 
którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 lit. b, w 
przypadku gdy wprowadzenie takiego 
ograniczenia jest uzasadnione koniecznością 
realizacji celu leżącego w interesie publicznym, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 6. 
3. Prezes UKE może określić w rezerwacji 
częstotliwości ograniczenie sposobu 
wykorzystywania objętych nią częstotliwości, o 
którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 lit. c, w 
przypadku gdy jest to uzasadnione koniecznością 
ochrony usług związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa życia.. 
4. Do decyzji o rezerwacji częstotliwości 
określającej ograniczenia sposobu 
wykorzystywania częstotliwości objętych 
rezerwacją, o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5, 
stosuje się przepisy o postępowaniu 
konsultacyjnym. W przypadku konkursu, przetargu 
albo aukcji przepis stosuje się do projektu decyzji 
a nie do decyzji. 
 
w art. 119: 
 
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 
„1. W ogłoszeniu o przetargu albo aukcji określa 
się również wysokość wadium. 
2. Wysokość wadium nie może być niższa niż 5 % 
opłaty rocznej za prawo do dysponowania 
częstotliwością, o której mowa w art. 185 ust. 4, i 
wyższa niż 200 % tej opłaty, jednakże nie niższa 
niż 500 złotych. W przypadku przetargu i aukcji na 
kilka rezerwacji – wysokość wadium i obowiązek 
wpłaty dotyczą każdej rezerwacji. 
3. Wycofanie oferty z przetargu albo aukcji po 
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Art. 
145 ust. 
5 i 6 

upływie terminu na składanie ofert, 
niezadeklarowanie kwoty pierwszego postąpienia 
w aukcji lub rezygnacja przez podmiot wyłoniony, 
o którym mowa w art. 118b ust. 1 lub 2, z 
uzyskania rezerwacji częstotliwości, w tym 
niezłożenie wniosku, o którym mowa w art. 118c 
ust. 3, powoduje utratę wadium.”,  
 
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. W przypadku gdy uczestnik przetargu albo 
aukcji został podmiotem wyłonionym dla więcej 
niż jednej rezerwacji, przepis ust. 3 stosuje się 
odpowiednio do każdej oferty.”, 
 
c) ust. 4 -6 otrzymują brzmienie: 
„4.  Wadium wniesione przez podmiot wyłoniony, 
o którym mowa w art. 118b ust. 1 lub 2, podlega 
zaliczeniu na poczet opłaty za rezerwację 
częstotliwości. W przypadku gdy wadium jest 
wyższe od tej opłaty, Prezes UKE w terminie 7 dni 
od dnia ogłoszenia wyników zwraca nadwyżkę. 
5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu 
albo aukcji, który spełnił warunki uczestnictwa 
przetargu albo aukcji oraz osiągnął minimum 
kwalifikacyjne, jeżeli zostało określone w 
dokumentacji, podlega zwrotowi w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji o dokonaniu rezerwacji 
częstotliwości dla podmiotu wyłonionego. 
6.  Wadium wniesione przez uczestnika przetargu 
albo aukcji, który nie spełnił warunków 
uczestnictwa w przetargu albo aukcji lub nie 
osiągnął minimum kwalifikacyjnego, jeżeli zostało 
określone w dokumentacji, podlega zwrotowi 
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników 
przetargu albo uznania go za nierozstrzygnięty.”; 
 
Art. 145 ust. 5 i 6 
b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 
„5. Prezes UKE może w pozwoleniu zobowiązać 
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art. 148
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podmiot do informowania o przerwach w 
wykorzystywaniu częstotliwości trwających 
powyżej 14 dni. 

6. W przypadku niewywiązania się przez 
podmiot z obowiązku, o którym mowa w ust. 
5, Prezes UKE może cofnąć pozwolenie.”; 

 
w art. 148 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Z zastrzeżeniem ust. 4, pozwolenie wydaje się 

podmiotowi, który spełnia wymagania 
określone ustawą, oraz jeżeli: 
1) nie zachodzą okoliczności, o których 

mowa w art. 123 ust. 7 pkt 1-3; 
2) częstotliwości objęte wnioskiem: 

a) są dostępne, 
b) zostały przeznaczone w Krajowej 

Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości 
dla wnioskowanej służby 
radiokomunikacyjnej oraz plan 
zagospodarowania częstotliwości 
przewiduje ich zagospodarowanie 
zgodne z wnioskiem, 

c) mogą być chronione przed 
szkodliwymi zaburzeniami  
elektromagnetycznymi, 

d) wykorzystywane przez urządzenie 
radiowe nie będą powodowały 
szkodliwych zakłóceń lub kolizji z 
przyznanymi na rzecz innych 
podmiotów rezerwacjami, 
pozwoleniami radiowymi lub 
decyzjami o prawie do 
wykorzystywania częstotliwości, 

e) zostały międzynarodowo uzgodnione 
w zakresie i formie określonej w 
międzynarodowych przepisach 
radiokomunikacyjnych lub umowach, 
których Rzeczpospolita Polska jest 
stroną, w przypadku gdy zachodzi 
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możliwość powodowania szkodliwych 
zakłóceń poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

f) będą wykorzystywane w sposób 
efektywny; 

3) wnioskodawca przedłoży: 
a) potwierdzenie spełniania przez 

urządzenie zasadniczych wymagań, 
b) dokument potwierdzający uzyskanie 

zgody operatora satelity na 
wykorzystywanie transpondera w 
przypadku pozwolenia dla naziemnej 
stacji w służbie satelitarnej.” 

art. 6 
ust. 2 

w ust. 2 słowa "artykułu 16, 17, 18 oraz 19 
dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej)" zastępuje się słowami "artykułu 17 
dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze 
powszechnej)"; 

N    

art. 7 
ust. 1 
zdanie 
wprow
adzają
ce 

w art. 7 zdanie wprowadzające otrzymuje 
brzmienie: 
"1. Państwo członkowskie rozważające, czy 
ograniczyć liczbę praw użytkowania, które mają 
zostać przyznane dla częstotliwości radiowych, lub 
czy wydłużyć okres obowiązywania istniejących 
praw inaczej niż zgodnie z określonymi w nich 
warunkami, powinno między innymi:"; 

T Art. 
116 ust. 
8 

„8. Prezes UKE dokonuje rezerwacji 
częstotliwości na kolejny okres na wniosek 
podmiotu, który w czasie wykorzystywania 
przedmiotowych częstotliwości nie naruszył 
rażąco warunków wykorzystywania częstotliwości 
określonych w ustawie, przepisach wykonawczych 
i decyzji o rezerwacji częstotliwości, a w 
przypadku nadawcy jeśli posiada koncesję na 
kolejny okres, po przeprowadzeniu postepowania 
konsultacyjnego w tej sprawie, z zastrzeżeniem 
ust. 8a oraz art. 114 ust. 3. Przy udzielaniu 
rezerwacji częstotliwości na kolejny okres 
przetargu, aukcji ani konkursu nie przeprowadza 
się.”, 

 

art. 7 
ust. 1 
lit c 

"c) opublikować każdą decyzję dotyczącą 
ograniczeń w przyznawaniu praw użytkowania lub 
odnawianiu praw użytkowania, wraz z jej 
uzasadnieniem;"; 

T Art. 
114 ust. 
4b 
 
 
 
 

w art. 114: 
c) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 
„4b. Informację o dokonaniu rezerwacji 
częstotliwości Prezes UKE niezwłocznie publikuje 
na stronie podmiotowej BIP UKE. Informacja ta 
zawiera nazwę podmiotu, na rzecz którego 
dokonano rezerwacji częstotliwości, zakres 
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Art. 
148a 

częstotliwości objętych rezerwacją oraz okres, na 
jaki została udzielona rezerwacja.”, 
 
po art. 148 dodaje się art. 148a i 148b w 
brzmieniu: 
 
„Art. 148a. Prezes UKE publikuje na stronie 
podmiotowej BIP UKE informacje o wydanych 
pozwoleniach radiowych, decyzjach o rezerwacji 
częstotliwości oraz decyzjach o zgodzie na 
czasowe używanie urządzeń radiowych, o których 
mowa w art. 144a oraz art. 144b, obejmujące 
nazwę podmiotu uprawnionego, zakres 
częstotliwości i obszar nim objęty oraz okres ich 
obowiązywania.  

art. 7 
ust. 3 

"3. W przypadku gdy należy ograniczyć 
przyznawanie praw użytkowania częstotliwości 
radiowych, państwa członkowskie przyznają takie 
prawa według kryteriów selekcji, które muszą być 
obiektywne, przejrzyste, niedyskryminacyjne oraz 
proporcjonalne. Każde takie kryterium wyboru 
musi przyznawać odpowiednią wagę celom 
określonym w art. 8 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa) i wymaganiom zawartym w 
art. 9 tej dyrektywy."; 

T art. 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w art. 115: 
a) w ust. 1: 
- pkt 3-5 otrzymują brzmienie: 
„3) obszar, na którym mogą być wykorzystywane 

częstotliwości; 
„4) rodzaje służby radiokomunikacyjnej; 
5) termin w jakim podmiot jest uprawniony do 
rozpoczęcia wykorzystywanie częstotliwości;”, 
 
- uchyla się pkt 7, 
 
- pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
„9) zobowiązania podmiotu podjęte w ramach 
przetargu, aukcji albo konkursu, o ile zostały 
podjęte.”, 
 
b) w ust. 2: 
-  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) wymagania dotyczące zapobiegania 

szkodliwym zaburzeniom 
elektromagnetycznym lub kolizjom z 
przyznanymi na rzecz innych podmiotów 
rezerwacjami częstotliwości, pozwoleniami 
lub decyzjami o prawie do wykorzystania 
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art. 
115¹  

częstotliwości;”, 
- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) termin w jakim podmiot jest obowiązany 

rozpocząć wykorzystywanie częstotliwości;”, 
- uchyla się pkt 4, 
- dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
 „5)  proporcjonalne i niedyskryminacyjne 

ograniczenia sposobu wykorzystywania 
częstotliwości objętych rezerwacją mogące 
polegać na określeniu rodzaju: 
a) sieci radiowych lub rodzaju technik dostępu 
radiowego, które mogą być używane z 
wykorzystaniem tych częstotliwości, z 
zastrzeżeniem art. 1151 ust. 1, 
b) usługi telekomunikacyjnej, która powinna 
być świadczona z wykorzystaniem tych 
częstotliwości, z zastrzeżeniem art.  1151 ust. 
2, 
c) usługi telekomunikacyjnej objętej zakazem 
świadczenia z wykorzystaniem tych 
częstotliwości, z zastrzeżeniem art.  1151 ust. 
3.”; 

 
 „Art.115¹. 1. Prezes UKE może określić w 
rezerwacji częstotliwości ograniczenie sposobu 
wykorzystywania objętych nią częstotliwości, o 
którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 lit. a, w 
przypadku gdy wprowadzenie takiego 
ograniczenia jest uzasadnione koniecznością: 
1) uniknięcia szkodliwych zaburzeń 

elektromagnetycznych lub szkodliwych 
zakłóceń; 

2) ochrony ludności przed oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych; 

3) zapewnienia jakości technicznej usługi; 
4) zapewnienia jak najszerszego 

współużytkowania częstotliwości; 
5) zagwarantowania efektywnego wykorzystania 

częstotliwości lub  



  

 220 

6) zapewnienia realizacji celu leżącego w 
interesie publicznym, w szczególności 
takiego jak: 

a) bezpieczeństwo życia, 
b) wspieranie spójności społecznej, 

regionalnej lub terytorialnej, 
c) unikanie nieefektywnego 

wykorzystywania częstotliwości, 
d) promowanie różnorodności kulturowej i 

językowej oraz pluralizmu mediów, w 
szczególności poprzez świadczenie 
nadawczych usług radiowych i 
telewizyjnych. 

2. Prezes UKE może określić w rezerwacji 
częstotliwości ograniczenie sposobu 
wykorzystywania objętych nią częstotliwości, o 
którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 lit. b, w 
przypadku gdy wprowadzenie takiego 
ograniczenia jest uzasadnione koniecznością 
realizacji celu leżącego w interesie publicznym, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 6. 
3. Prezes UKE może określić w rezerwacji 
częstotliwości ograniczenie sposobu 
wykorzystywania objętych nią częstotliwości, o 
którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 lit. c, w 
przypadku gdy jest to uzasadnione koniecznością 
ochrony usług związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa życia.. 
4. Do decyzji o rezerwacji częstotliwości 
określającej ograniczenia sposobu 
wykorzystywania częstotliwości objętych 
rezerwacją, o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5, 
stosuje się przepisy o postępowaniu 
konsultacyjnym. W przypadku konkursu, przetargu 
albo aukcji przepis stosuje się do projektu decyzji 
a nie do decyzji. 

art. 7 
ust. 5 

w ust. 5 wyrazy "artykułu 9" zastępuje się 
wyrazami "art. 9b"; 

N    

art. 10 "1. Krajowe organy regulacyjne monitorują i N Obow. Art. 199. 1. Prezes UKE jest uprawniony do  
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ust. 1 nadzorują przestrzeganie wymogów związanych z 
ogólnym zezwoleniem lub prawami użytkowania 
oraz szczególnych obowiązków, o których mowa w 
art. 6 ust. 2, zgodnie z art. 11. 
Krajowe organy regulacyjne uprawnione są do 
żądania, aby przedsiębiorstwa udostępniające sieci 
lub świadczące usługi łączności elektronicznej na 
podstawie ogólnego zezwolenia lub korzystające z 
prawa użytkowania częstotliwości radiowych lub 
numerów dostarczyły wszystkich informacji 
niezbędnych do sprawdzenia, czy są spełnione 
wymogi określone w ogólnym zezwoleniu, 
prawach użytkowania lub szczególnych 
obowiązkach, o których mowa w art. 6 ust. 2, 
zgodnie z art. 11. 

art. 199 
ust. 1 
PT 
 
 
 
Obow. 
art. 200 
ust. 1-3 
PT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz 
postanowień z zakresu telekomunikacji, 
gospodarki częstotliwościami lub spełniania 
wymagań dotyczących kompatybilności 
elektromagnetycznej. 
 
Art. 200. 1. Pracownikom UKE przysługuje, po 
okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, 
prawo: 
  1)   dostępu do materiałów, dokumentów oraz 
innych danych niezbędnych do przeprowadzenia 
kontroli, a także sporządzania ich kopii; 
  2)   wstępu do wszystkich obiektów i 
nieruchomości oraz pomieszczeń kontrolowanej 
jednostki; 
  3)   prowadzenia oględzin kontrolowanych sieci 
telekomunikacyjnych i aparatury; 
  4)   zabezpieczenia przed dalszym używaniem 
lub przyjęcia do depozytu urządzeń radiowych 
używanych bez wymaganego pozwolenia lub 
obsługiwanych przez nieuprawnioną osobę; 
  5)   czasowego zajęcia aparatury w trybie, o 
którym mowa w art. 204, w celu przeprowadzenia 
badań prowadzących do ustalenia przyczyn 
zakłóceń; 
  6)   nieodpłatnego pobierania próbek 
wprowadzonej do obrotu lub oddanej do użytku 
aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych i urządzeń radiowych, w celu 
przeprowadzenia badań w zakresie spełniania 
przez tę aparaturę zasadniczych wymagań oraz 
zatrzymania próbek do czasu prawomocnego 
zakończenia postępowania; 
  6a) nieodpłatnego pobierania próbek 
wprowadzonych do obrotu lub oddanych do 
użytku wyrobów, o których mowa w art. 199 ust. 
1a, oraz zatrzymania próbek do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania; 
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Obow. 
art. 6 
PT 

  7)   wykonywania czynności kontrolno-
pomiarowych, badań sieci telekomunikacyjnych, 
urządzeń telekomunikacyjnych oraz innej 
aparatury, a także kontroli jakości świadczonych 
usług telekomunikacyjnych. 
1a.Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5-7, 
dotyczą urządzeń w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności 
elektromagnetycznej. 
2. Kierownik kontrolowanej jednostki, osoba 
upoważniona lub inny pracownik kontrolowanej 
jednostki, który może być uznany za osobę, o 
której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 
późn. zm.), jak również kontrolowana osoba 
fizyczna jest obowiązana udzielać pracownikom 
UKE, o których mowa w ust. 1, wszelkich 
potrzebnych informacji oraz zapewnić im: 
  1)   warunki sprawnego przeprowadzenia 
kontroli; 
  2)   dostęp do materiałów, dokumentów, danych 
urządzeń, aparatury i sieci, o których mowa w ust. 
1; 
  3)   wstęp do obiektów, nieruchomości i 
pomieszczeń, o których mowa w ust. 1; 
  4)   nieodpłatne udostępnienie podlegających 
kontroli sieci telekomunikacyjnych, urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz innej aparatury, w celu 
przeprowadzenia badań. 
3. Do kontrolowanych osób fizycznych stosuje się 
odpowiednio przepisy ust. 2 pkt 1 i 2. 
 
Art. 6. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny lub 
podmiot, który uzyskał pozwolenie radiowe, o 
którym mowa w art. 143 ust. 1, rezerwację 
częstotliwości lub zasobów orbitalnych lub 
przydział numeracji, z wyłączeniem podmiotów, o 
których mowa w art. 4, jest obowiązany do 
przekazywania na żądanie Prezesa UKE informacji 
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niezbędnych do wykonywania przez Prezesa UKE 
jego uprawnień i obowiązków, określonych w art. 
192 ust. 1. 
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być 
proporcjonalne do celu, jakiemu ma służyć, oraz 
zawierać: 
  1)   wskazanie przedsiębiorcy lub podmiotu, o 
którym mowa w ust. 1; 
  2)   datę; 
  3)   wskazanie żądanych informacji oraz okresu, 
którego dotyczą; 
  4)   wskazanie celu, jakiemu informacje mają 
służyć; 
  5)   wskazanie terminu przekazania informacji 
adekwatnego do zakresu tego żądania, nie 
krótszego niż 7 dni; 
  6)   uzasadnienie; 
  7)   pouczenie o zagrożeniu karą, o której mowa 
w art. 209 ust. 1. 
3. Prezes UKE może zastosować do pozyskania 
informacji, o których mowa w ust. 1, opracowane 
przez siebie formularze, dążąc do ujednolicenia i 
zapewnienia spójności pozyskanych danych. 

art. 10 
ust. 2 

2. W przypadku gdy krajowy organ regulacyjny 
stwierdzi, że dane przedsiębiorstwo nie spełnia co 
najmniej jednego spośród wymogów określonych 
w ogólnym zezwoleniu, prawach użytkowania lub 
szczególnych obowiązkach, o których mowa w art. 
6 ust. 2, powiadamia o tym przedsiębiorstwo i 
zapewnia mu możliwość wypowiedzenia się w tej 
kwestii, w rozsądnym terminie. 

T Art. 
201 ust. 
1  

art. 201: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1.  Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w art. 
199, stwierdzono, że przedsiębiorca 
telekomunikacyjny lub podmiot posiadający 
rezerwacje częstotliwości lub przydział numeracji, 
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 30 dni od dnia doręczenia zaleceń 
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pokontrolnych przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnemu.” 

art. 10 
ust. 3 

3. Właściwy organ uprawniony jest do żądania 
zaprzestania naruszeń, o których mowa w ust. 2, 
niezwłocznie albo w rozsądnym terminie, a także 
przyjmuje odpowiednie i proporcjonalne środki 
służące zapewnieniu przestrzegania przepisów. 
W tym celu państwa członkowskie upoważniają 
właściwe organy do nakładania: 
a) w stosownych przypadkach odstraszających 
sankcji finansowych, które mogą obejmować 
okresowe sankcje z mocą wsteczną; oraz 
b) nakazów zaprzestania lub opóźnienia 
świadczenia usługi lub pakietu usług, których 
kontynuowanie prowadziłyby do znaczącej szkody 
dla konkurencji, do czasu osiągnięcia zgodności ze 
zobowiązaniami dotyczącymi dostępu nałożonymi 
po przeprowadzeniu analizy rynku zgodnie z art.16 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa). 
O środkach oraz uzasadnieniu ich zastosowania 
należy niezwłocznie zawiadomić dane 
przedsiębiorstwo oraz wyznaczyć rozsądny termin, 
w którym przedsiębiorstwo będzie musiało się do 
nich dostosować."; 

T Art. 
201 ust. 
3 i nast.

w art. 201: 
 
b) w ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
„4) nakazać zaprzestania lub opóźnienia 
świadczenia usługi telekomunikacyjnej, której 
dalsze świadczenie mogłoby prowadzić do 
znaczącej szkody dla konkurencji, do czasu 
wypełnienia obowiązków nałożonych zgodnie z 
art. 34, 36-40, 42 lub 44-45.”, 
 
c) zdanie pierwsze w ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„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, Prezes 
UKE może, w drodze decyzji, zakazać podmiotowi 
kontrolowanemu wykonywania działalności 
telekomunikacyjnej, zmienić lub cofnąć 
rezerwację częstotliwości, zasobów orbitalnych 
lub przydział numeracji.”, 
 
d) uchyla się ust. 5, 
 
e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„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 
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uzasadnienie zostało sporządzone.”, 
 
f) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
„9. Decyzji, o której mowa w ust. 4, nadaje się 
rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja ta 
stanowi podstawę do wykreślenia podmiotu 
kontrolowanego z rejestru.”, 
 
g) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 
 
„10. Postępowanie administracyjne prowadzone na 
podstawie art. 208 i 209 może być prowadzone 
niezależnie od postępowania prowadzonego na 
podstawie art. 199.”; 

art. 10 
ust. 4 

"4. Niezależnie od przepisów ust. 2 i 3, państwa 
członkowskie upoważniają właściwy organ do 
nakładania w stosownych przypadkach sankcji 
finansowych na przedsiębiorstwa z tytułu 
nieprzekazania informacji zgodnie z obowiązkami 
nałożonymi na podstawie art. 11 ust. 1 lit. a) lub b) 
niniejszej dyrektywy i art. 9 dyrektywy 
2002/19/WE (dyrektywa o dostępie) w rozsądnym 
terminie określonym przez krajowy organ 
regulacyjny."; 

N Obow. 
art. 209 
ust. 1 
pkt 1 i 
3  

Art. 209. 1. Kto: 
  1)  udziela niepełnych lub nieprawdziwych 
informacji lub dostarcza dokumenty zawierające 
takie informacje przewidziane ustawą lub ustawą z 
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i 
sieci telekomunikacyjnych, 
  (…) 
  3)   udziela informacji określonej w pkt 1 w 
sposób nieprawdziwy lub niepełny, 

 

art. 10 
ust. 5 

"5. W przypadkach poważnego lub powtarzającego 
się naruszania warunków ogólnego zezwolenia lub 
warunków związanych z prawami użytkowania lub 
szczególnych obowiązków, o których mowa w art. 
6 ust. 2, w przypadku gdy środki służące 
zapewnieniu przestrzegania przepisów, o których 
mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, okażą się 
nieskuteczne, krajowe organy regulacyjne mogą 
uniemożliwić przedsiębiorstwu dalsze świadczenie 
usług dostępu do sieci lub usług łączności 
elektronicznej albo zawiesić lub cofnąć prawo 
użytkowania. W odniesieniu do okresu każdego 
uchybienia mogą zostać zastosowane sankcje i 
kary, które są skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające, nawet jeżeli takie uchybienie zostało 

T Art. 
201 
oraz 
209 

Analogicznie jak w komentarzu do art. 10 ust. 3 
dyrektywy o zezwoleniach (obecnie obowi. art. 
201 oraz zmiany do art. 201 Pt) oraz właściwy pkt 
w art. 209. 
 
A także, w art. 209: 
po ust 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Kara, o której mowa w ust. 1 może zostać 
nałożona także w przypadku, gdy podmiot 
zaprzestał naruszania prawa lub naprawił 
wyrządzoną szkodę.”; 
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później naprawione."; 
art. 10 
ust. 6 

"6. Niezależnie od przepisów ust. 2, 3 i 5, w 
przypadku gdy właściwy organ dysponuje 
dowodem naruszenia wymogów związanych z 
ogólnym zezwoleniem, prawami użytkowania lub 
obowiązków szczególnych, o których mowa w art. 
6 ust. 2, a naruszenie to stanowi bezpośrednie i 
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
publicznego, obronności lub zdrowia publicznego, 
albo spowoduje poważne problemy gospodarcze 
lub operacyjne dla innych dostawców lub 
użytkowników korzystających z sieci lub usług 
łączności elektronicznej lub innych użytkowników 
widma radiowego, może on niezwłocznie podjąć 
środki tymczasowe mające na celu naprawienie 
sytuacji, zanim zostanie wydana ostateczna decyzja 
w tej sprawie. Należy jednak zapewnić danemu 
przedsiębiorstwu rozsądną możliwość 
wypowiedzenia się w danej kwestii i 
zaproponowania jakichkolwiek środków 
naprawczych. W stosownych przypadkach 
właściwy organ może zatwierdzić środki 
tymczasowe, które mogą obowiązywać przez 
maksymalnie 3 miesiące, ale które – w sytuacji gdy 
nie zostały zakończone procedury egzekwowania – 
mogą zostać przedłużone na kolejny okres nie 
dłuższy niż trzy miesiące."; 

T Art. 
202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w art. 202: 
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
„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: 
  1)   bezpośrednie i poważne zagrożenie dla 
obronności, bezpieczeństwa, porządku lub zdrowia 
publicznego, 
  2)   zagrożenie wywołania poważnej szkody 
majątkowej lub poważnych utrudnień w 
funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnych lub 
usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, użytkowników końcowych 
oraz podmiotów, którym przyznano prawo do 
korzystania z widma radiowego  
- 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.”, 
 
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 
„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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art. 11 
ust. 1 
lit a 

"a) systematyczną lub dotyczącą konkretnych 
przypadków weryfikację przestrzegania wymogów 
1 i 2 z części A, wymogów 2 i 6 z części B oraz 
wymogów 2 i 7 z części C załącznika oraz 
przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 
6 ust. 2;"; 

N Obow. 
art. 6 
Pt 

Art. 6. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny lub 
podmiot, który uzyskał pozwolenie radiowe, o 
którym mowa w art. 143 ust. 1, rezerwację 
częstotliwości lub zasobów orbitalnych lub 
przydział numeracji, z wyłączeniem podmiotów, o 
których mowa w art. 4, jest obowiązany do 
przekazywania na żądanie Prezesa UKE informacji 
niezbędnych do wykonywania przez Prezesa UKE 
jego uprawnień i obowiązków, określonych w art. 
192 ust. 1. 
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być 
proporcjonalne do celu, jakiemu ma służyć, oraz 
zawierać: 
  1)   wskazanie przedsiębiorcy lub podmiotu, o 
którym mowa w ust. 1; 
  2)   datę; 
  3)   wskazanie żądanych informacji oraz okresu, 
którego dotyczą; 
  4)   wskazanie celu, jakiemu informacje mają 
służyć; 
  5)   wskazanie terminu przekazania informacji 
adekwatnego do zakresu tego żądania, nie 
krótszego niż 7 dni; 
  6)   uzasadnienie; 
  7)   pouczenie o zagrożeniu karą, o której mowa 
w art. 209 ust. 1. 
3. Prezes UKE może zastosować do pozyskania 
informacji, o których mowa w ust. 1, opracowane 
przez siebie formularze, dążąc do ujednolicenia i 
zapewnienia spójności pozyskanych danych. 

 

art. 11 
ust. 1 
lit g 

"g) zagwarantowanie efektywnego użytkowania 
częstotliwości radiowych i zapewnienie 
skutecznego zarządzania nimi; 

N Obow. 
art. 6 
Pt 

Art. 6.  1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny lub 
podmiot, który uzyskał pozwolenie radiowe, o 
którym mowa w art. 143 ust. 1, rezerwację 
częstotliwości lub zasobów orbitalnych lub 
przydział numeracji, z wyłączeniem podmiotów, o 
których mowa w art. 4, jest obowiązany do 
przekazywania na żądanie Prezesa UKE informacji 
niezbędnych do wykonywania przez Prezesa UKE 
jego uprawnień i obowiązków, określonych w art. 
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192 ust. 1. 
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być 
proporcjonalne do celu, jakiemu ma służyć, oraz 
zawierać: 
  1)   wskazanie przedsiębiorcy lub podmiotu, o 
którym mowa w ust. 1; 
  2)   datę; 
  3)   wskazanie żądanych informacji oraz okresu, 
którego dotyczą; 
  4)   wskazanie celu, jakiemu informacje mają 
służyć; 
  5)   wskazanie terminu przekazania informacji 
adekwatnego do zakresu tego żądania, nie 
krótszego niż 7 dni; 
  6)   uzasadnienie; 
  7)   pouczenie o zagrożeniu karą, o której mowa 
w art. 209 ust. 1. 
3. Prezes UKE może zastosować do pozyskania 
informacji, o których mowa w ust. 1, opracowane 
przez siebie formularze, dążąc do ujednolicenia i 
zapewnienia spójności pozyskanych danych. 

art. 11 
ust. 1 
lit h 

h) ocenę przyszłych zmian w dziedzinie sieci lub 
usług, które mogłyby mieć wpływ na usługi 
hurtowe udostępniane konkurentom."; 

N  j.w.  

art. 11 
ust. 1 
akapit 
2 

"Informacje, o których mowa w lit. a), b), d), e), f), 
g) i h) akapitu pierwszego, nie mogą być 
wymagane przed dostępem do rynku lub jako jego 
warunek."; 

N  j.w.  

art. 14 "Artykuł 14 
Zmiana praw i obowiązków 
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby prawa, 
wymogi oraz procedury dotyczące ogólnych 
zezwoleń, praw użytkowania albo praw 
instalowania urządzeń mogły być zmienione 
jedynie w obiektywnie uzasadnionych przypadkach 
oraz w sposób proporcjonalny, uwzględniając w 
stosownych przypadkach szczególne warunki 
dotyczące praw użytkowania częstotliwości 
radiowych podlegających obrotowi. Z wyjątkiem 

N  Norma wynika z zasad ogólnych obowiązującym 
w polskim prawie, w tym z regulacji K.p.a. co do 
zmiany decyzji, a także z przepisów regulujących 
proces legislacyjny w zakresie stanowienia prawa. 
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przypadków, w których proponowane zmiany są 
niewielkie i zostały uzgodnione z posiadaczem 
praw lub ogólnego zezwolenia, zamiar 
wprowadzenia takich zmian ogłasza się w 
odpowiedni sposób, a zainteresowanym stronom, w 
tym użytkownikom i konsumentom, przyznaje się 
wystarczająco dużo czasu na wypowiedzenie się w 
kwestii proponowanych zmian, nie mniej niż cztery 
tygodnie, z wyjątkiem okoliczności 
nadzwyczajnych. 
2. Państwa członkowskie nie ograniczają ani nie 
cofają praw instalowania urządzeń ani praw 
użytkowania częstotliwości radiowych przed 
upływem okresu, na jaki zostały one przyznane, 
chyba że jest to uzasadnione i w stosownych 
przypadkach zgodne z załącznikiem oraz 
odpowiednimi przepisami prawa krajowego 
dotyczącymi odszkodowania w przypadku 
cofnięcia uprawnień."; 

art. 15 
ust. 1 

"1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszystkie odpowiednie informacje na temat praw, 
wymogów, procedur, kosztów, opłat i decyzji 
związanych z ogólnymi zezwoleniami, prawami 
użytkowania i prawami instalowania urządzeń były 
publikowane oraz uaktualniane w odpowiedni 
sposób, tak, aby zapewnić łatwy dostęp do tych 
informacji wszystkim zainteresowanym stronom."; 

N  Norma wdrożona w obowiązującym w polskim 
prawie, w szczególności w ustawie z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2011 r. 
Nr 197, poz. 1172). 
 

 

art. 17 
ust. 1 

"1. Bez uszczerbku dla art. 9a dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa) państwa 
członkowskie doprowadzają ogólne zezwolenia 
oraz indywidualne prawa użytkowania istniejące w 
dniu 31 grudnia 2009 r. do zgodności z art. 5, 6, 7 
oraz załącznikiem do niniejszej dyrektywy 
najpóźniej do 19 grudnia 2011. 

N    

art. 17 
ust. 2 

2. W przypadku gdy z zastosowania ust. 1 wynika 
ograniczenie praw lub zwiększenie obowiązków 
wynikających z obowiązujących już ogólnych 
zezwoleń oraz indywidualnych praw użytkowania, 
państwa członkowskie mogą przedłużyć ważność 

N    
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powyższych praw i obowiązków najpóźniej do dnia 
30 września 2012 r., pod warunkiem że nie będzie 
to naruszało wynikających z przepisów prawa 
wspólnotowego praw innych przedsiębiorstw. 
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o 
takim przedłużeniu terminu oraz przedstawiają jego 
uzasadnienie."; 

załącz
nik 

 treść zmienionego załącznika określono w 
załączniku do niniejszej dyrektywy. 

T  Wdrożenie powiązane z wdrożeniem art. 6 
dyrektywy 

 

Zmiany w dyrektywie 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie) 
art. 2 
lit a 

"a) "dostęp" oznacza udostępnianie urządzeń lub 
usług innemu przedsiębiorstwu na określonych 
warunkach, na zasadzie wyłączności lub braku 
wyłączności, na potrzeby świadczenia usług 
łączności elektronicznej, w tym świadczenia za ich 
pomocą usług społeczeństwa informacyjnego lub 
usług nadawania treści. Obejmuje on między 
innymi: dostęp do elementów sieci i urządzeń 
towarzyszących, co może się wiązać z 
podłączeniem urządzeń za pomocą środków 
stacjonarnych lub niestacjonarnych (w 
szczególności obejmuje to dostęp do pętli lokalnej 
oraz urządzeń i usług niezbędnych do obsługi pętli 
lokalnej); dostęp do infrastruktury fizycznej, w tym 
budynków, kanałów i masztów; dostęp do 
odpowiednich systemów oprogramowania, w tym 
do systemów wsparcia operacyjnego; dostęp do 
systemów informacyjnych lub baz danych na 
potrzeby przygotowywania zamówień, dostaw, 
zamawiania, konserwacji i reklamacji oraz 
fakturowania; dostęp do translacji numerów lub 
systemów o równoważnych funkcjach; dostęp do 
sieci stacjonarnych i ruchomych, w szczególności 
na potrzeby roamingu; dostęp do systemów 
warunkowego dostępu na potrzeby usług telewizji 
cyfrowej oraz dostęp do sieciowych usług 
wirtualnych."; 

T Art. 2 
pkt 6 
 

6) dostęp telekomunikacyjny - korzystanie z 
urządzeń telekomunikacyjnych, udogodnień 
towarzyszących lub usług świadczonych przez 
innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, na 
określonych warunkach, celem świadczenia usług 
telekomunikacyjnych, w tym świadczenia za ich 
pomocą usług świadczonych drogą elektroniczną 
lub usług dostarczania nadawanych treści, 
polegające w szczególności na: 

a) dostępie do elementów sieci i udogodnień 
towarzyszących, także poprzez podłączenie 
urządzeń za pomocą środków stacjonarnych 
lub niestacjonarnych, w tym na dostępie do 
lokalnej pętli abonenckiej oraz urządzeń i 
usług niezbędnych do świadczenia usług w 
lokalnej pętli abonenckiej, 
b) dostępie do budynków i infrastruktury 
telekomunikacyjnej, 
c) dostępie do odpowiednich systemów 
oprogramowania, w tym do systemów 
wsparcia operacyjnego, 
d) dostępie do translacji numerów lub 
systemów zapewniających analogiczne 
funkcje, 
e) dostępie do sieci telekomunikacyjnych, w 
tym na potrzeby roamingu, 
f) dostępie do systemów dostępu 
warunkowego, 
g) dostępie do usług sieci wirtualnych, 
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h) dostępie do systemów informacyjnych lub 
baz danych na potrzeby przygotowywania i 
składania zamówień, świadczenia usług, 
konserwacji, usuwania awarii, reklamacji oraz 
fakturowania;”, 

art. 2 
lit e 

"e) "pętla lokalna" oznacza fizyczny obwód łączący 
punkt zakończenia sieci z przełącznicą albo 
równorzędnym urządzeniem w stacjonarnej 
publicznej sieci łączności elektronicznej."; 

T Art. 2 
pkt 19 i 
20 
 

b) pkt 19 i 20 otrzymują brzmienie: 
„19) lokalna pętla abonencka – fizyczny obwód 
łączący zakończenie sieci z punktem dostępu do 
stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, 
w szczególności z przełącznicą główną lub 
równoważnym urządzeniem; 
20) lokalna podpętla abonencka - częściowa 
lokalna pętla abonencka łącząca zakończenie sieci 
z pośrednim punktem dostępu do stacjonarnej 
publicznej sieci telekomunikacyjnej, w 
szczególności z koncentratorem lub innym 
urządzeniem dostępu pośredniego do stacjonarnej 
publicznej sieci telekomunikacyjnej;”, 

 

art. 4 
ust. 1 

"1. Operatorzy publicznych sieci łączności mają 
prawo, a na wniosek innego uprawnionego 
przedsiębiorstwa zgodny z art. 4 dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywa o zezwoleniach) – 
obowiązek negocjowania wzajemnych połączeń w 
celu świadczenia publicznie dostępnych usług 
łączności elektronicznej, w celu zapewnienia 
świadczenia usług i ich interoperacyjności w 
obrębie całej Wspólnoty. Operatorzy zapewniają 
dostęp i wzajemne połączenia innym 
przedsiębiorstwom na zasadach i warunkach 
zgodnych z obowiązkami nałożonymi przez 
krajowy organ regulacyjny zgodnie z art. 5–8."; 

N Obow. 
art. 26a

Art. 26a. Operator publicznej sieci 
telekomunikacyjnej jest obowiązany do 
prowadzenia negocjacji o zawarcie umowy o 
dostępie telekomunikacyjnym w zakresie 
połączenia sieci oraz w zakresie dostępu 
telekomunikacyjnego, którego obowiązek 
zapewnienia wynika z nałożonych na tego 
operatora obowiązków regulacyjnych, na wniosek 
innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub 
podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 
7 i 8, w celu świadczenia publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienia 
interoperacyjności usług. 

 

art. 5 
ust. 1 

"1. Dla realizacji celów określonych w art. 8 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa), 
krajowe organy regulacyjne wspierają, a w 
stosownych przypadkach zapewniają – zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy – odpowiedni 
dostęp i wzajemne połączenia oraz 
interoperacyjność usług, wykonując swoje zadania 
w taki sposób, aby promować wydajność, 

T Art. 28 
ust. 1 
pkt 2a 
 
 
 
 

 „2a) rozwój nowoczesnej infrastruktury 
telekomunikacyjnej, w tym efektywne 
inwestowanie w dziedzinie infrastruktury oraz 
promocję technologii innowacyjnych;”; 
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zrównoważoną konkurencję, efektywne inwestycje 
i innowacje oraz zapewnić maksymalne korzyści 
użytkownikom końcowym."; 

art. 5 
ust. 1 
lit ab 

"ab) w uzasadnionych przypadkach i w 
niezbędnym zakresie spoczywające na 
przedsiębiorstwach kontrolujących dostęp do 
użytkowników końcowych obowiązki świadczenia 
usług interoperacyjnych."; 

N Obow. 
art. 45 

Art. 45. Prezes UKE może, biorąc pod uwagę 
adekwatność danego obowiązku do 
zidentyfikowanego problemu, proporcjonalność 
oraz cele określone w art. 1 ust. 2, z 
uwzględnieniem art. 1 ust. 3, w drodze decyzji, 
nałożyć na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego 
kontrolującego dostęp do użytkowników 
końcowych obowiązki regulacyjne niezbędne do 
zapewnienia użytkownikom końcowym tego 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 
komunikowania się z użytkownikami innego 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w tym 
obowiązek wzajemnego połączenia sieci. 

 

art. 5 
ust. 2 

"2. Obowiązki i warunki nałożone na podstawie 
ust. 1 są obiektywne, przejrzyste, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne i są wdrażane zgodnie z 
procedurami przewidzianymi w art. 6, 7 i 7a 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa)."; 

T Dział II 
Rozdzi
ał 2 Pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmiana techniczna przepisu dyrektywy. Przepis 
ust. 1 art. 5, do którego przepis odsyła, jest 
wdrożony w przepisach dotyczących 
obowiązków dostępowych w ustawie Prawo 
telekomunikacyjne. 
 
Przepisy art. 6, 7 i 7a dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa) są wdrażane w zmienanych w 
projekcie przepisach art. 15 (dodawany pjt 3a i 
zmieniany pkt 4), art. 18 i w dodawanym art. 19a 
Pt. 
 
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 
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Art. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 
19a 

zmiany obowiązków regulacyjnych w 
stosunku do przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji 
lub nieposiadającego takiej pozycji, 

3) decyzji dotyczących dostępu 
telekomunikacyjnego, o których mowa w 
art. 28-30, 

3a) decyzji dotyczących dostępu do budynków 
i infrastruktury telekomunikacyjnej, o którym 
mowa w art. 139, 
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. 18. Jeżeli rozstrzygnięcia, o których mowa w 
art. 15, mogą mieć wpływ na stosunki handlowe 
między państwami członkowskimi, Prezes UKE, 
niezwłocznie po zakończeniu postępowania 
konsultacyjnego i rozpatrzeniu stanowisk 
uczestników tego postępowania, rozpoczyna 
postępowanie konsolidacyjne, przesyłając Komisji 
Europejskiej, Organowi Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej, zwanemu dalej 
„BEREC”, i organom regulacyjnym innych państw 
członkowskich projekty rozstrzygnięć wraz z ich 
uzasadnieniem. Jednocześnie Prezes UKE 
publikuje na stronie podmiotowej BIP UKE 
dokumenty przekazane do Komisji oraz 
zamieszcza otrzymane w tej sprawie opinie i 
decyzje. 
 
„Art. 19a. 1. Jeżeli w odniesieniu do 
rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 18, w 
zakresie nałożenia, zmiany lub uchylenia 
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obowiązku nałożonego na operatora na podstawie 
art. 34, art. 36 - 40, art. 42, art. 45 lub art. 46, 
Komisja Europejska w terminie, o którym mowa w 
art. 19 ust. 1, poinformuje Prezesa UKE oraz 
BEREC o powodach uznania, że projekt 
rozstrzygnięcia stanowiłby przeszkodę do 
tworzenia jednolitego rynku lub że istnieją 
poważne wątpliwości co do zgodności tego 
rozstrzygnięcia z prawem Unii Europejskiej - 
rozstrzygnięcie to nie może zostać przyjęte przez 
kolejne trzy miesiące od dnia otrzymania 
zawiadomienia przez Prezesa UKE. 
2. W przypadku, gdy Komisja Europejska nie 
przekaże zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 
Prezes UKE może przyjąć projektowane 
rozstrzygnięcie, uwzględniając w jak największym 
zakresie wszelkie uwagi Komisji, BEREC lub 
innego krajowego organu regulacyjnego. 
3. W trzymiesięcznym terminie, o którym mowa w 
ust. 1, Prezes UKE ściśle współpracuje z Komisją 
Europejską oraz z BEREC w celu określenia 
najwłaściwszego i najskuteczniejszego 
rozstrzygnięcia spełniającego cele, o których 
mowa w art. 189 ust. 2, biorąc jednocześnie pod 
uwagę opinie uczestników rynku i konieczność 
zapewnienia rozwoju spójnej praktyki 
regulacyjnej. 
4. Jeżeli BEREC podziela stanowisko Komisji 
Europejskiej wyrażone w zawiadomieniu, o 
którym mowa w ust. 1, Prezes UKE współpracuje 
z BEREC w celu określenia najwłaściwszego i 
najskuteczniejszego rozstrzygnięcia. Przed 
upływem trzymiesięcznego terminu, o którym 
mowa w ust. 1, Prezes UKE może: 
1) zmienić lub wycofać projektowane 
rozstrzygnięcie, uwzględniając w jak największym 
stopniu zawiadomienie Komisji Europejskiej, o 
którym mowa w ust. 1, oraz opinię BEREC; 
2) podtrzymać swoje projektowane 
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rozstrzygnięcie. 
5. W terminie 1 miesiąca od wydania przez 
Komisję Europejską zalecenia zobowiązującego do 
zmiany lub wycofania projektowanego środka lub 
wycofania przez Komisję Europejską zastrzeżeń 
odnośnie projektowanego rozstrzygnięcia, w 
przypadku gdy BEREC nie podziela stanowiska 
Komisji Europejskiej, nie wydał opinii lub jeśli 
Prezes UKE zmienił lub utrzymał projektowane 
rozstrzygnięcie zgodnie z ust. 4, Prezes UKE 
powiadamia Komisję Europejską i BEREC o 
przyjęciu ostatecznego rozstrzygnięcia. Termin, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim, może być 
wydłużony przez Prezesa UKE, w przypadku 
potrzeby przeprowadzenia postępowania 
konsultacyjnego, o którym mowa w art. 15. 
6. Jeżeli Prezes UKE postanowi nie zmieniać lub 
nie wycofywać projektowanego rozstrzygnięcia 
pomimo negatywnego stanowiska wyrażonego 
przez Komisję Europejską w zaleceniu, o którym 
mowa w ust. 5, przedstawia uzasadnienie. 
7. Prezes UKE może wycofać projektowane 
rozstrzygnięcie na każdym etapie postępowania.”; 

art. 5 
ust. 3 

skreśla się ust. 3; N  Skreślenie tego przepisu nie wymaga zmiany 
ustawy Prawo telekomunikacyjne, ponieważ jego 
przeniesienie z art. 5 ust. 2 do art. 12 dyrektywy 
spowodowało zmianę numeracji pozostałych 
ustępów dyrektywy, natomiast treść nie uległa 
zasadniczej zmianie. Zgodnie z ustawą Prawo 
telekomunikacyjne, Prezes UKE może 
interweniować z własnej inicjatywy i ingerować w 
stosunki międzyoperatorskie na podstawie art. 29 i 
45. 

 

art. 5 
ust. 4 

"3. W zakresie dostępu i wzajemnych połączeń, o 
których mowa w ust. 1, państwa członkowskie 
zapewniają, aby krajowy organ regulacyjny był 
uprawniony do interweniowania z własnej 
inicjatywy, w uzasadnionych przypadkach, w celu 
zapewnienia przestrzegania celów polityki 

N Obow. 
Art. 27 
ust. 1 
Pt 
 
 

Art. 27.  1. Prezes UKE może, na pisemny 
wniosek każdej ze stron negocjacji o zawarcie 
umowy o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie 
połączenia sieci albo z urzędu, w drodze 
postanowienia, określić termin zakończenia 
negocjacji o zawarcie tej umowy, nie dłuższy niż 
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określonych w art. 8 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej), zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy oraz procedurami, o których 
mowa w art. 6 i 7, 20 i 21 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa)."; 

 
 
 
Obow. 
Art. 29 
Pt 
 
 
 
 
 
Obow. 
Art. 
199 ust. 
1 Pt 
 
 
 
Obow. 
Art. 
209 ist. 
1 pkt 6 
Pt 

90 dni, licząc od dnia wystąpienia z wnioskiem o 
zawarcie umowy o dostępie telekomunikacyjnym. 
 
Art. 29. Prezes UKE może z urzędu, w drodze 
decyzji, zmienić treść umowy o dostępie 
telekomunikacyjnym lub zobowiązać strony 
umowy do jej zmiany, w przypadkach 
uzasadnionych potrzebą zapewnienia ochrony 
interesów użytkowników końcowych, skutecznej 
konkurencji lub interoperacyjności usług. 
 
Art. 199. 1.  Prezes UKE jest uprawniony do 
kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz 
postanowień z zakresu telekomunikacji, 
gospodarki częstotliwościami lub spełniania 
wymagań dotyczących kompatybilności 
elektromagnetycznej. 
 
Art. 209. 1. Kto: 
  6)   nie wypełnia warunków zapewnienia dostępu 
telekomunikacyjnego oraz rozliczeń z tego tytułu, 
określonych w decyzji lub w umowie, 

art. 6 
ust. 2 

"2. W związku z rozwojem rynku oraz technologii 
Komisja może przyjąć środki wykonawcze 
zmieniające załącznik I. Środki te, mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmowane są zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 14 ust. 3."; 

N    

art. 7 skreśla się art. 7; N  Skreślenie tego przepisu nie wymaga zmian w 
ustawie Prawo telekomunikacyjne, gdyż 
wdrażające go przepisy art. 221 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne, zgodnie z jego ust. 3, przestaną 
obowiązywać w momencie uprawomocnienia się 
decyzji wydanych na podstawie art. 25 ustawy 
Prawo telekomunikacyjne. Zmiana w dyrektywie 
polega na tym, że usunięty został przepis 
przejściowy znajdujący się w pakiecie dyrektyw z 
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2002 roku. 
art. 8 
ust. 1 

w art. 8 w ust. 1 słowa "art. 9–13" zastępuje się 
słowami "art. 9–13a"; 

T Art. 
44b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 44b. 1. Jeżeli wcześniej nałożone obowiązki 
regulacyjne w zakresie dostępu 
telekomunikacyjnego, o których mowa w art. 34, 
art. 36–40 i art. 42, nie zapewniły na rynku lub 
rynkach hurtowych skutecznej konkurencji oraz 
istnieją na tym rynku lub rynkach istotne i trwałe 
problemy konkurencyjne lub zawodność rynku, 
Prezes UKE może, po przeprowadzeniu analizy 
tego rynku lub rynków hurtowych, o której mowa 
w art. 21, nałożyć na przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego zintegrowanego pionowo 
obowiązek rozdziału funkcjonalnego polegający na 
wykonywaniu działalności związanej ze 
świadczeniem usług hurtowego dostępu 
telekomunikacyjnego przez wyodrębnioną, 
niezależnie działającą jednostkę organizacyjną, lub 
przez kilka wydzielonych jednostek 
organizacyjnych, zwanych dalej „wydzieloną 
jednostką organizacyjną”.  
2. Wydzielona jednostka organizacyjna zapewnia 
dostęp telekomunikacyjny innym przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym, w tym przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnemu, o którym mowa w ust. 1, 
oraz innym jednostkom organizacyjnym tego 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w takich 
samych terminach i na takich samych warunkach, 
w tym dotyczących poziomów cen i usług, oraz 
przy użyciu tych samych systemów i procesów. 
3. Przed nałożeniem na przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego obowiązku rozdziału 
funkcjonalnego Prezes UKE występuje do Komisji 
Europejskiej z wnioskiem o uzyskanie zgody na 
nałożenie obowiązku rozdziału funkcjonalnego, do 
którego dołącza: 

 

                                                 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 
i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 
69,Nr 42, poz. 341, Nr 102, poz. 585 i Nr 104, poz. 860. 
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1) wyniki analizy rynku albo rynków 
hurtowych, o której mowa w art. 21, 
potwierdzające, iż wcześniej nałożone 
obowiązki regulacyjne w zakresie dostępu 
telekomunikacyjnego nie zapewniły na rynku 
lub rynkach hurtowych, o których mowa w ust. 
1, skutecznej konkurencji oraz, że istnieją na 
tym rynku lub rynkach istotne i trwałe 
problemy konkurencyjne lub zawodność rynku; 
2) uzasadnioną ocenę, że w rozsądnym terminie 
nie zaistnieje lub zaistnieje w niewielkim 
stopniu na rynku lub rynkach hurtowych, o 
których mowa w ust. 1, skuteczna i trwała 
konkurencja w zakresie infrastruktury 
telekomunikacyjnej; 
3) analizę spodziewanego wpływu nałożenia 
obowiązku rozdziału funkcjonalnego na 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, o którym 
mowa w ust. 1, w tym na sytuację pracowników 
wydzielonej jednostki organizacyjnej, na 
działalność Prezesa UKE oraz na rynek 
telekomunikacyjny. Dodatkowo analiza zawiera 
ocenę wpływu na motywację do inwestowania 
na rynku telekomunikacyjnym, a także 
informację o spodziewanym wpływie na 
konkurencję na tym rynku oraz o potencjalnych 
skutkach dla konsumentów; 
4) uzasadnienie zastosowania rozdziału 
funkcjonalnego jako najskuteczniejszego środka 
naprawczego, który ma na celu rozwiązanie 
problemów związanych z konkurencją lub 
usunięcie zidentyfikowanych nieprawidłowości 
na rynku lub rynkach hurtowych;  
5) projekt decyzji w sprawie rozdziału 
funkcjonalnego obejmujący określenie: 
a) charakteru i stopnia rozdziału 
funkcjonalnego, ze wskazaniem w 
szczególności statusu prawnego wydzielonej 
jednostki organizacyjnej, biorąc pod uwagę 
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stanowisko przedsiębiorcy, na którego ma być 
nałożony obowiązek rozdziału funkcjonalnego 
co do tego statusu, o ile takie stanowisko 
zostało przedstawione przez niego w ramach 
postępowania konsultacyjnego, 
b) zakresu początkowych składników 
majątkowych wydzielonej jednostki 
organizacyjnej oraz rodzaju produktów lub 
usług dostarczanych przez tę jednostkę, 
c) rozwiązań w zakresie zarządzania 
wydzieloną jednostką organizacyjną, w tym 
zasad dotyczących stworzenia w tej jednostce 
odpowiedniej struktury zachęt zapewniających 
niezależność pracowników wydzielonej 
jednostki organizacyjnej od przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego, o którym mowa w ust. 
1, innych jednostek tego przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego, spółek od niego 
zależnych, wobec niego dominujących lub z 
nim powiązanych w rozumieniu ustawy z dnia 
15 września 2000 r. - Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. 
zm.4)), 

d) trybu realizacji obowiązku rozdziału 
funkcjonalnego, w tym harmonogramu 
realizacji tego obowiązku, 
e) zasad zapewniających przejrzystość procedur 
operacyjnych, w szczególności w odniesieniu 
do innych zainteresowanych podmiotów, 
f) programu monitorowania przestrzegania 
obowiązku rozdziału funkcjonalnego, 
obejmującego w szczególności publikację przez 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, o którym 
mowa w ust. 1, corocznego sprawozdania w 
tym zakresie lub obowiązek przeprowadzania 
przez niezależnych audytorów cyklicznych 
audytów. 

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez 
Komisję Europejską wniosku, o którym mowa w 
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ust. 3, Prezes UKE w drodze decyzji nakłada 
obowiązek rozdziału funkcjonalnego.  
5. Uzasadnienie decyzji nakładającej obowiązek 
rozdziału funkcjonalnego, niezależnie od wymagań 
wynikających z przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego, powinno zawierać wykazanie 
zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, 
oraz zasadności nałożenia tego obowiązku, w tym 
powinno zawierać: 

1) informację o wynikach analizy rynku albo 
rynków hurtowych, o której mowa w art. 
21, potwierdzających, iż wcześniej 
nałożone obowiązki regulacyjne w 
zakresie dostępu telekomunikacyjnego nie 
zapewniły na rynku lub rynkach 
hurtowych, o których mowa w ust. 1, 
skutecznej konkurencji oraz, że istnieją na 
tym rynku lub rynkach istotne i trwałe 
problemy konkurencyjne lub zawodność 
rynku; 

2) uzasadnioną ocenę, że w rozsądnym 
terminie nie zaistnieje lub zaistnieje w 
niewielkim stopniu na rynku lub rynkach 
hurtowych, o których mowa w ust. 1, 
skuteczna i trwała konkurencja w zakresie 
infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3) analizę spodziewanego wpływu nałożenia 
obowiązku rozdziału funkcjonalnego na 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, o 
którym mowa w ust. 1, w tym na sytuację 
pracowników wydzielonej jednostki 
organizacyjnej, na działalność Prezesa 
UKE oraz na rynek telekomunikacyjny. 
Dodatkowo analiza zawiera ocenę wpływu 
na motywację do inwestowania na rynku 
telekomunikacyjnym, a także informację o 
spodziewanym wpływie na konkurencję na 
tym rynku oraz o potencjalnych skutkach 
dla konsumentów; 
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art. 209 
ust. 1 
pkt 13a
 

4) uzasadnienie zastosowania rozdziału 
funkcjonalnego jako najskuteczniejszego 
środka naprawczego, który ma na celu 
rozwiązanie problemów związanych z 
konkurencją lub usunięcie 
zidentyfikowanych nieprawidłowości na 
rynku lub rynkach hurtowych.  

 
W art. 209 ust. 1 po pkt 13a dodaje się pkt 13b w 
brzmieniu: 
„13b) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia 
obowiązki określone w art. 44b-44f,”, 

art. 8 
ust. 3 
akapit 
1 
tiret 
pierws
zy 

 w tiret pierwszym słowa "art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 i 
art. 6" zastępuje się słowami "art. 5 ust. 1 oraz art. 
6", 
 

N    

art. 8 
ust. 3 
akapit 
1 
tiret 
drugi 

- w tiret drugim słowa "dyrektywy 97/66/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 
1997 r. dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze 
telekomunikacyjnym []" zastępuje się słowami 
"dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych i 
ochrony prywatności w sektorze łączności 
elektronicznej (dyrektywa o prywatności i 
łączności elektronicznej) [] 

N    
 

art. 8 
ust. 3 
akapit 
2 

"W wyjątkowych okolicznościach, w przypadku 
gdy krajowy organ regulacyjny zamierza nałożyć 
na operatorów posiadających znaczącą pozycję na 
rynku obowiązki w odniesieniu do dostępu lub 
wzajemnych połączeń innych niż ustanowione w 
art. 9–13 niniejszej dyrektywy, przedstawia on 
odpowiedni wniosek Komisji. Komisja uwzględnia 
w najwyższym stopniu opinię Organu Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) 

T Art. 44 
i art. 
44a 

 „Art. 44. W szczególnych przypadkach Prezes 
UKE może, w drodze decyzji,  nałożyć na 
operatorów o znaczącej pozycji rynkowej inne 
obowiązki w zakresie dostępu 
telekomunikacyjnego niż wymienione w art. 34, 
art. 36-40 i art. 42.”; 
 
Art. 44a. 1. Niezwłocznie po zakończeniu 
postępowania konsultacyjnego dotyczącego 
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[]. Komisja, działając zgodnie z art. 14 ust. 2, 
podejmuje decyzję zezwalającą krajowemu 
organowi regulacyjnemu na podjęcie takich 
środków lub uniemożliwiającą mu ich podjęcie. 

nałożenia obowiązków, o których mowa w art. 44, 
innych niż przewidziane w art. 44b, Prezes UKE 
występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o 
uzyskanie zgody na nałożenie tych obowiązków. 
Do wniosku Prezes UKE dołącza projekty 
rozstrzygnięć wraz z uzasadnieniem. 
2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez 
Komisję Europejską wniosku, o którym mowa w 
ust. 1, Prezes UKE, w drodze decyzji, nakłada, 
zgodnie z wnioskiem obowiązki, o których mowa 
w art. 44.” 

art. 9 
ust. 1 

"1. Krajowe organy regulacyjne mogą, zgodnie z 
art. 8, nałożyć obowiązek przejrzystości w 
odniesieniu do wzajemnych połączeń lub dostępu, 
wymagając od operatorów podania do publicznej 
wiadomości określonych informacji, na przykład 
informacji księgowych, specyfikacji technicznych, 
danych o sieci, zasad i warunków dostępu i 
użytkowania, w tym również wszelkich warunków 
ograniczających dostęp do usług i aplikacji lub 
korzystanie z nich, jeżeli państwa członkowskie 
dopuszczają takie warunki zgodnie z prawem 
wspólnotowym, oraz cen."; 

N Obowi
ązujący 
art. 37 
Pt  

Art. 37.  1.  Prezes UKE może, zgodnie z 
przesłankami, o których mowa w art. 24 pkt 2 lit. 
a, w drodze decyzji, nałożyć na operatora o 
znaczącej pozycji rynkowej obowiązek ogłaszania 
lub udostępniania informacji w sprawach 
zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, 
dotyczących informacji księgowych, specyfikacji 
technicznych sieci i urządzeń 
telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasad i 
warunków świadczenia usług oraz korzystania z 
sieci, a także opłat. 
2. Prezes UKE określa w decyzji, o której mowa w 
ust. 1, stopień uszczegółowienia informacji oraz 
formę, miejsce i terminy ogłaszania lub 
udostępniania tych informacji. 
3. Prezes UKE może żądać od operatora o 
znaczącej pozycji rynkowej dostarczania 
dokumentów oraz udzielania informacji w celu 
weryfikacji obowiązków, o których mowa w ust. 1, 
w art. 36 i art. 42. 
4.  Informacje, o których mowa w ust. 3, są 
publikowane w Biuletynie Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, zwanym dalej "Biuletynem UKE", 
z uwzględnieniem interesu operatora 
dostarczającego informacje. 

 

art. 9 
ust. 4 

"4. Niezależnie od ust. 3, w przypadku gdy 
operator na mocy art. 12 obarczony jest 
obowiązkami w zakresie hurtowego dostępu do 

N Obow. 
art. 42 
ust. 6 

Art. 42. 6. Jeżeli operator, oprócz obowiązku, o 
którym mowa w ust. 1, został obowiązany do 
zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, 
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infrastruktury sieciowej, krajowe organy 
regulacyjne zapewniają opublikowanie oferty 
ramowej zawierającej co najmniej elementy 
określone w załączniku II."; 

ze 
zdanie
m 
wstępn
ym 
wynika
jacym z 
projekt
u 

oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym w 
zakresie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej 
powinna zawierać co najmniej: 
  1)   warunki zapewnienia dostępu do lokalnej 
pętli abonenckiej; 
  2)   usługi kolokacyjne; 
  3)   warunki dostępu do systemów 
informacyjnych; 
  4)   warunki świadczenia usług. 

art. 9 
ust. 5 

"5. Komisja może przyjąć niezbędne zmiany w 
załączniku II w celu dostosowania go do rozwoju 
rynku i technologii. Środki te, mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmowane są zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 14 ust. 3. We wprowadzaniu w życie przepisów 
niniejszego ustępu Komisję może wspierać 
BEREC."; 

N    

art. 12 
ust. 1 
lit a 

"a) przyznania osobom trzecim dostępu do 
określonych elementów lub urządzeń sieciowych, 
w tym dostępu do nieaktywnych elementów 
sieciowych lub uwolnionego dostępu do pętli 
lokalnej, między innymi w celu umożliwienia 
selekcji lub preselekcji dostawcy lub oferty 
odsprzedaży linii abonenckiej;"; 

T Art. 34 
ust. 2 
pkt 2  

w art. 34 w ust. 2: 
  
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2) zapewnieniu określonych elementów sieci 
telekomunikacyjnej, w tym dostępu do 
nieaktywnych elementów sieci lub urządzeń 
telekomunikacyjnych, linii, łączy lub lokalnych 
pętli abonenckich; obowiązek udostępnienia 
lokalnych pętli abonenckich może dotyczyć pętli 
lub podpętli, w warunkach pełnego dostępu lub 
dostępu współdzielonego, wraz z kolokacją, 
dostępem do połączeń kablowych i odpowiednich 
systemów informacyjnych;”, 
 
 

 

art. 12 
ust. 1 
lit f 

"f) zapewnienia kolokacji lub innych form 
współużytkowania urządzeń towarzyszących;"; 

T Art. 
139 ust. 
4 

 „4. Do zapewnienia dostępu do budynków i 
infrastruktury telekomunikacyjnej stosuje się 
przepisy Działu I Rozdziału 3, art. 27-30, art. 31 
ust. 1, art. 33, art. 36-40, art. 42 ust. 1-3 oraz art. 
43-45, z zastrzeżeniem ust. 1-2, z tym że Prezes 
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UKE w decyzji określa szczegółowe warunki 
rozliczeń z tytułu zapewnienia dostępu 
telekomunikacyjnego oraz wzajemnego 
korzystania z sieci telekomunikacyjnych lub 
budynków uwzględniające stopień występującego 
w danym przypadku ryzyka.”; 

art. 12 
ust. 1 
lit j 

"j) zapewnienia dostępu do usług towarzyszących 
takich jak usługi identyfikacji, lokalizacji i 
sygnalizowania obecności."; 

T Art. 34 
ust. 2 
pkt 13 
 

w art. 34 w ust. 2: 
.. 
b) dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 
„13) zapewnieniu dostępu do usług 
towarzyszących, w tym usług identyfikacji, 
lokalizacji i sygnalizowania obecności.”; 

 

art. 12 
ust. 2 
zdanie 
wprow
adzają
ce i lit 
a 

"2. Przy rozważaniu nałożenia obowiązków, o 
których mowa w ustępie 1, a zwłaszcza przy 
ocenianiu, w jaki sposób nałożyć te obowiązki 
proporcjonalnie do celów określonych w art. 8 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa), biorą 
one pod uwagę w szczególności następujące 
elementy: 
a) techniczną i ekonomiczną wykonalność 
użytkowania lub instalacji konkurencyjnych 
urządzeń, mając na uwadze tempo rozwoju rynku 
oraz rodzaj danych wzajemnych połączeń lub 
dostępu, w tym możliwość zastosowania innych 
rozwiązań dotyczących dostępu do sieci, takich jak 
dostęp do kanałów;"; 

T Art. 35 
ust. 2  
 

 

art. 12 
ust. 2 
lit c 

"c) wstępną inwestycję właściciela urządzenia, przy 
uwzględnieniu wszelkich poczynionych inwestycji 
publicznych i ryzyka związanego z inwestycją; 

T   

art. 12 
ust. 2 
lit d 

d) potrzebę ochrony długoterminowej konkurencji, 
w szczególności konkurencji opartej na 
infrastrukturze;"; 

T  

w art. 35 w ust. 2: 
 
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1) techniczną i ekonomiczną zasadność budowy 
konkurencyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej, 
z uwzględnieniem dostępności na rynku urządzeń 
telekomunikacyjnych, charakteru i rodzaju 
zastosowanego połączenia sieci i dostępu 
telekomunikacyjnego, w tym możliwość 
zastosowania innych rozwiązań związanych z 
dostępem telekomunikacyjnym, takich jak dostęp 
do kanalizacji kablowej;”, 
 
b) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3) początkowe inwestycje dokonane przez 
właściciela urządzeń lub udogodnień 
towarzyszących, mając na uwadze ryzyko 
inwestycyjne oraz poczynione inwestycje 
telekomunikacyjne; 
4) konieczność zapewnienia konkurencji w 
dłuższym okresie, w tym efektywne inwestowanie 
w dziedzinie infrastruktury oraz promocję 
technologii innowacyjnych;”; 
 

 

art. 12 "3. Nakładając na operatora obowiązek N  Zmiana art. 12 ust. 3 stanowi zmianę redakcyjną i  
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ust. 3 zapewnienia dostępu zgodnie z przepisami 
niniejszego artykułu, krajowe organy regulacyjne 
mogą określić wymogi techniczne lub operacyjne, 
które podmiot zapewniający ten dostęp lub 
podmioty z niego korzystające będą musiały 
spełnić, w przypadku gdy jest to niezbędne do 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci. 
Obowiązki przestrzegania szczególnych norm lub 
specyfikacji technicznych powinny być zgodne z 
normami i specyfikacjami określonymi zgodnie z 
art. 17 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa)."; 

nie wiąże się z koniecznością zmian krajowych 
regulacji 

art. 13 
ust. 1 

"1. Krajowe organy regulacyjne mogą nałożyć na 
operatorów, zgodnie z przepisami art. 8, obowiązki 
związane ze zwrotem kosztów oraz kontrolą cen, w 
tym obowiązki związane z oparciem cen o koszty 
oraz obowiązki dotyczące systemów księgowania 
kosztów, w odniesieniu do udostępniania 
szczególnych rodzajów wzajemnych połączeń lub 
dostępu, w sytuacjach gdy analiza rynku wskazuje, 
że brak skutecznej konkurencji oznacza, że dany 
operator może utrzymywać ceny na nadmiernie 
wysokim poziomie lub stosować zaniżanie cen ze 
szkodą dla użytkowników końcowych. W celu 
zachęcenia operatorów do inwestowania, w tym 
również w sieci nowej generacji, krajowe organy 
regulacyjne biorą pod uwagę dokonane przez 
operatora inwestycje oraz umożliwiają mu 
uzyskanie zwrotu stosownej części 
zainwestowanego kapitału, uwzględniając wszelkie 
ryzyko typowe dla konkretnego nowego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego."; 

T Art. 39 
ust. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 40 
ust. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 ust. 
1 
 

w art. 39 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. W  przypadku, gdy operator poniósł wydatki na 
nowe przedsięwzięcie  inwestycyjne, w tym 
budowę sieci nowej generacji, Prezes UKE,  
ustalając  opłaty z tytułu dostępu 
telekomunikacyjnego, bierze pod uwagę wykonane 
przez operatora inwestycje oraz zapewnia temu 
operatorowi zwrot stosownej części 
zainwestowanego kapitału.”; 
 
w art. 40 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
„5. W  przypadku, gdy operator poniósł wydatki na 
nowe przedsięwzięcie  inwestycyjne, w tym 
budowę sieci nowej generacji, gdy według oceny, 
o której mowa w ust. 3, wysokość opłat ustalonych 
przez operatora jest nieprawidłowa, Prezes UKE 
ustalając wysokość opłat lub ich maksymalny albo 
minimalny poziom stosując sposoby ustalania opłat 
wskazane w ust. 1a, bierze pod uwagę wykonane 
przez operatora inwestycje oraz zapewnia temu 
operatorowi zwrot stosownej części 
zainwestowanego kapitału. Ustalenie opłat 
następuje w odrębnej decyzji.”; 
 
 „Art. 53. 1. Prezes UKE określi corocznie, w 
drodze decyzji, dla przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego, na którego nałożył 
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art. 184 
ust. 2 

obowiązek prowadzenia kalkulacji kosztów, 
wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału 
który przedsiębiorca telekomunikacyjny stosuje w 
kalkulacji kosztów, uwzględniając 
udokumentowane koszty pozyskania kapitału, 
pozycję przedsiębiorcy na rynku kapitałowym, 
ryzyko związane z zaangażowaniem kapitału 
zwłaszcza dla nowych przedsięwzięć 
inwestycyjnych oraz koszty zaangażowania 
kapitału na porównywalnych rynkach.”; 
 
w art. 184 w ust. 2: 
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) za wyróżnik ruchomej sieci 
telekomunikacyjnej (PLMN) – 1.800.000 
złotych;”,  
b) dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 
„14) za numer rutingowy (NR) – 1.000 złotych.”;  

art. 
13a 

"Artykuł 13a 
Podział funkcjonalny 
1. W przypadku gdy krajowy organ regulacyjny 
stwierdzi, że odpowiednie obowiązki nałożone na 
mocy art. 9–13 nie zapewniły skutecznej 
konkurencji oraz że istnieją istotne i trwałe 
problemy konkurencyjne lub niewydolność rynków 
związane z hurtowym oferowaniem określonych 
rynków produktów dostępu, może on, w drodze 
wyjątku – zgodnie z przepisami art. 8 ust. 3 akapit 
drugi – nałożyć na przedsiębiorstwa zintegrowane 
pionowo obowiązek powierzenia działalności 
związanej z hurtowym oferowaniem odnośnych 
produktów dostępu niezależnie działającej 
jednostce organizacyjnej. 
Taka jednostka organizacyjna dostarcza produkty i 

T Art. 
44b i 
44e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 44b. 1. Jeżeli wcześniej nałożone obowiązki 
regulacyjne w zakresie dostępu 
telekomunikacyjnego, o których mowa w art. 34, 
art. 36–40 i art. 42, nie zapewniły na rynku lub 
rynkach hurtowych skutecznej konkurencji oraz 
istnieją na tym rynku lub rynkach istotne i trwałe 
problemy konkurencyjne lub zawodność rynku, 
Prezes UKE może, po przeprowadzeniu analizy 
tego rynku lub rynków hurtowych,, o której mowa 
w art. 21, nałożyć na przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego zintegrowanego pionowo 
obowiązek rozdziału funkcjonalnego polegający na 
wykonywaniu działalności związanej ze 
świadczeniem usług hurtowego dostępu 
telekomunikacyjnego przez wyodrębnioną, 
niezależnie działającą jednostkę organizacyjną, lub 

 

                                                 
1)Zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, 
poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69,Nr 42, 
poz. 341, Nr 102, poz. 585 i Nr 104, poz. 860. 
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usługi dostępu wszystkim przedsiębiorstwom, także 
innym jednostkom organizacyjnym działającym w 
ramach spółki dominującej, w takich samych 
terminach, na tych samych warunkach – 
dotyczących między innymi poziomów cen i usług 
– oraz z użyciem tych samych systemów i 
procesów. 
2. Gdy krajowy organ regulacyjny zamierza 
nałożyć obowiązek podziału funkcjonalnego, 
przedkłada on Komisji wniosek, który obejmuje: 
a) dowody uzasadniające stwierdzenia krajowego 
organu regulacyjnego, o których mowa w ust. 1; 
b) uzasadnioną ocenę, z której wynika, że w 
rozsądnym terminie nie zaistnieje skuteczna i 
trwała konkurencja w zakresie infrastruktury lub 
zaistnieje ona w niewielkim stopniu; 
c) analizę spodziewanego wpływu na organ 
regulacyjny, na przedsiębiorstwo, w szczególności 
na pracowników oddzielnego przedsiębiorstwa i na 
całość sektora łączności elektronicznej, oraz na 
zachęty do inwestowania w sektor jako całość – w 
szczególności w związku z potrzebą zapewnienia 
spójności społecznej i terytorialnej – a także na 
inne zainteresowane strony, w tym przede 
wszystkim analizę spodziewanego wpływu na 
konkurencję i analizę wszelkich potencjalnych 
skutków dla konsumentów; 
d) analizę przyczyn uzasadniających, że obowiązek 
ten byłby najskuteczniejszym sposobem 
wprowadzenia w życie środków naprawczych 
mających na celu rozwiązanie problemów 
związanych z konkurencją lub usunięcie 
zidentyfikowanych nieprawidłowości rynkowych. 
3. Proponowany środek obejmuje następujące 
elementy: 
a) dokładny charakter i stopień podziału, ze 
wskazaniem w szczególności statusu prawnego 
oddzielnej jednostki organizacyjnej; 
b) wskazanie majątku wydzielonej jednostki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przez kilka wydzielonych jednostek 
organizacyjnych, zwanych dalej „wydzieloną 
jednostką organizacyjną”.  
2. Wydzielona jednostka organizacyjna zapewnia 
dostęp telekomunikacyjny innym przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym, w tym przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnemu, o którym mowa w ust. 1, 
oraz innym jednostkom organizacyjnym tego 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w takich 
samych terminach i na takich samych warunkach, 
w tym dotyczących poziomów cen i usług oraz 
przy użyciu tych samych systemów i procesów. 
3. Przed nałożeniem na przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego obowiązku rozdziału 
funkcjonalnego Prezes UKE występuje do Komisji 
Europejskiej z wnioskiem o uzyskanie zgody na 
nałożenie obowiązku rozdziału funkcjonalnego, do 
którego dołącza: 

1) wyniki analizy rynku albo rynków 
hurtowych,, o której mowa w art. 21, 
potwierdzające, iż wcześniej nałożone 
obowiązki regulacyjne w zakresie dostępu 
telekomunikacyjnego, nie zapewniły na rynku 
lub rynkach hurtowych, o których mowa w ust. 
1, skutecznej konkurencji oraz że istnieją na 
tym rynku lub rynkach istotne i trwałe 
problemy konkurencyjne lub zawodność rynku; 
2) uzasadnioną ocenę, że w rozsądnym terminie 
nie zaistnieje lub zaistnieje w niewielkim 
stopniu na rynku lub rynkach hurtowych, o 
których mowa w ust. 1, skuteczna i trwała 
konkurencja w zakresie infrastruktury 
telekomunikacyjnej; 
3) analizę spodziewanego wpływu nałożenia 
obowiązku rozdziału funkcjonalnego na 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, o którym 
mowa w ust. 1, w tym na sytuację pracowników 
wydzielonej jednostki organizacyjnej, na 
działalność Prezesa UKE oraz na rynek 
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organizacyjnej i produktów lub usług 
dostarczanych przez tę jednostkę; 
c) rozwiązania w zakresie zarządu zapewniające 
niezależność personelu zatrudnionego przez 
oddzielną jednostkę organizacyjną i odpowiednią 
strukturę zachęt; 
d) zasady zapewniające przestrzeganie 
obowiązków; 
e) zasady zapewniające przejrzystość procedur 
operacyjnych, w szczególności w odniesieniu do 
innych zainteresowanych stron; 
f) program monitorowania zapewniający 
przestrzeganie wymogów, obejmujący między 
innymi publikację corocznego sprawozdania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

telekomunikacyjny. Dodatkowo analiza zawiera 
ocenę wpływu na motywację do inwestowania 
na rynku telekomunikacyjnym, a także 
informację o spodziewanym wpływie na 
konkurencję na tym rynku oraz o potencjalnych 
skutkach dla konsumentów; 
4) uzasadnienie zastosowania rozdziału 
funkcjonalnego jako najskuteczniejszego środka 
naprawczego, który ma na celu rozwiązanie 
problemów związanych z konkurencją lub 
usunięcie zidentyfikowanych nieprawidłowości 
na rynku lub rynkach hurtowych;  
5) projekt decyzji w sprawie rozdziału 
funkcjonalnego obejmujący określenie: 
a) charakteru i stopnia rozdziału 
funkcjonalnego, ze wskazaniem w 
szczególności statusu prawnego wydzielonej 
jednostki organizacyjnej, , biorąc pod uwagę 
stanowisko przedsiębiorcy, na którego ma być 
nałożony obowiązek rozdziału funkcjonalnego 
co do tego statusu, o ile takie stanowisko 
zostało przedstawione przez niego w ramach 
postępowania konsultacyjnego, 
b) zakresu początkowych składników 
majątkowych wydzielonej jednostki 
organizacyjnej oraz rodzaj produktów lub 
usług dostarczanych przez tę jednostkę, 
c) rozwiązań w zakresie zarządzania 
wydzieloną jednostką organizacyjną, w tym 
zasad dotyczących stworzenia w tej jednostce 
odpowiedniej struktury zachęt, zapewniających 
niezależność pracowników wydzielonej 
jednostki organizacyjnej od przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego, o którym mowa w ust. 
1, innych jednostek tego przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego, spółek od niego 
zależnych, wobec niego dominujących lub z 
nim powiązanych w rozumieniu ustawy z dnia 
15 września 2000 r. - Kodeks spółek 
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handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. 
zm.)1), 

d) trybu realizacji obowiązku rozdziału 
funkcjonalnego, w tym harmonogram realizacji 
tego obowiązku, 
e) zasad zapewniających przejrzystość procedur 
operacyjnych, w szczególności w odniesieniu 
do innych zainteresowanych podmiotów, 
f) programu monitorowania przestrzegania 
obowiązku rozdziału funkcjonalnego, 
obejmującego w szczególności publikację przez 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, o którym 
mowa w ust. 1, corocznego sprawozdania w 
tym zakresie lub obowiązek 
przeprowadzania przez niezależnych 
audytorów cyklicznych audytów.. 

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez 
Komisję Europejską wniosku, o którym mowa w 
ust. 3, Prezes UKE w drodze decyzji nakłada 
obowiązek rozdziału funkcjonalnego. 
5. Uzasadnienie decyzji nakładającej obowiązek 
rozdziału funkcjonalnego, niezależnie od wymagań 
wynikających z przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego, powinno zawierać wykazanie 
zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, 
oraz zasadności nałożenia tego obowiązku, w tym 
powinno zawierać: 

5) informację o wynikach analizy rynku albo 
rynków hurtowych, o której mowa w art. 
21, potwierdzających, iż wcześniej 
nałożone obowiązki regulacyjne w 
zakresie dostępu telekomunikacyjnego nie 
zapewniły na rynku lub rynkach 
hurtowych, o których mowa w ust. 1, 
skutecznej konkurencji oraz, że istnieją na 
tym rynku lub rynkach istotne i trwałe 
problemy konkurencyjne lub zawodność 
rynku; 
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6) uzasadnioną ocenę, że w rozsądnym 
terminie nie zaistnieje lub zaistnieje w 
niewielkim stopniu na rynku lub rynkach 
hurtowych, o których mowa w ust. 1, 
skuteczna i trwała konkurencja w zakresie 
infrastruktury telekomunikacyjnej; 

7) analizę spodziewanego wpływu nałożenia 
obowiązku rozdziału funkcjonalnego na 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, o 
którym mowa w ust. 1, w tym na sytuację 
pracowników wydzielonej jednostki 
organizacyjnej, na działalność Prezesa 
UKE oraz na rynek telekomunikacyjny. 
Dodatkowo analiza zawiera ocenę wpływu 
na motywację do inwestowania na rynku 
telekomunikacyjnym, a także informację o 
spodziewanym wpływie na konkurencję na 
tym rynku oraz o potencjalnych skutkach 
dla konsumentów; 

8) uzasadnienie zastosowania rozdziału 
funkcjonalnego jako najskuteczniejszego 
środka naprawczego, który ma na celu 
rozwiązanie problemów związanych z 
konkurencją lub usunięcie 
zidentyfikowanych nieprawidłowości na 
rynku lub rynkach hurtowych.  

 
Art. 44e. 1. Do wydzielonej jednostki 
organizacyjnej, w przypadku gdy nie ma ona 
formy odrębnej osoby prawnej, w zakresie 
nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się 
przepisy o oddziale przedsiębiorcy. 
2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, o którym 
mowa w art. 44b ust. 1, obowiązany jest do 
wyboru nazwy wydzielonej jednostki 
organizacyjnej, w terminie określonym w decyzji, 
o której mowa w art. 44b ust. 4. Nazwa handlowa 
powinna pozwalać na identyfikację tej jednostki 
jako jednostki wydzielonej od przedsiębiorcy 
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telekomunikacyjnego, o którym mowa w art. 44b 
ust. 1, i być przez niego używana w obrocie 
handlowym. 
3. Wydzielona jednostka organizacyjna jest 
odrębnym pracodawcą w ramach przedsiębiorstwa 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, o którym 
mowa w art. 44b ust. 1, za którego uprawnienia i 
obowiązki pracodawcy wykonuje osoba lub osoby 
kierujące wydzieloną jednostką. 
4. Osoba lub osoby kierujące wydzieloną jednostką 
uprawnione są do reprezentowania jej na zewnątrz 
na zasadach prokury oddziałowej.  
5. Osoba lub osoby kierujące wydzieloną jednostką 
organizacyjną nie mogą jednocześnie świadczyć 
pracy lub wykonywać innych zajęć na 
jakiejkolwiek podstawie u przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego, o którym mowa w art. 44b 
ust. 1 lub w innej, niż wydzielona jednostka 
organizacyjna, jednostce organizacyjnej 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, o którym 
mowa w art. 44b ust. 1, lub w spółce od niego 
zależnej, wobec niego dominującej lub z nim 
powiązanej w rozumieniu ustawy z dnia 15 
września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ani 
pełnić funkcji w ich organach lub pełnić na rzecz 
tych podmiotów funkcji doradczych. 

 4. Po podjęciu przez Komisję decyzji w sprawie 
proponowanego środka zgodnie z art. 8 ust. 3, 
krajowy organ regulacyjny przeprowadza 
skoordynowaną analizę różnych rynków 
związanych z siecią dostępu zgodnie z procedurą 
określoną w art. 16 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa). Na podstawie swojej oceny 
krajowy organ regulacyjny nakłada, utrzymuje, 
zmienia lub uchyla obowiązki zgodnie z art. 6 i 7 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa). 

T Art. 
44c 

Art. 44c. W przypadku wydania decyzji, o której 
mowa w art. 44b ust. 4, Prezes UKE 
przeprowadza, zgodnie z art. 21, skoordynowaną 
analizę rynków właściwych związanych z siecią 
dostępu oraz nakłada, utrzymuje, zmienia lub 
uchyla inne obowiązki regulacyjne.  
 

 

13a 
ust. 5 

5. Przedsiębiorstwo, któremu narzucono podział 
funkcjonalny, może podlegać każdemu z 
obowiązków określonych w art. 9–13 w 

T art. 
44d 

Art. 44d. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, o 
którym mowa w art. 44b ust. 1, może podlegać 
innym obowiązkom regulacyjnym w zakresie 
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odniesieniu do rynków, na których jego pozycję 
uznano za znaczącą pozycję rynkową zgodnie z art. 
16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa), 
lub każdemu innemu obowiązkowi 
zatwierdzonemu przez Komisję zgodnie z art. 8 ust. 
3. 

dostępu telekomunikacyjnego, o których mowa w 
art. 34, art. 36–40, art. 42 i art. 44 w odniesieniu do 
rynków, na których jego pozycję uznano za 
znaczącą. 
 

art. 
13b 

Artykuł 13b 
Dobrowolny podział przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo 
1. Przedsiębiorstwa, które zgodnie z art. 16 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) 
uznano za posiadające znaczącą pozycję na jednym 
lub kilku odnośnych rynkach, z wyprzedzeniem i 
na czas informują krajowy organ regulacyjny, w 
celu umożliwienia mu oceny skutków planowanych 
działań – o zamiarze przeniesienia środków 
majątkowych lokalnej sieci dostępu lub ich 
znacznej części na odrębną osobę prawną mającą 
innego właściciela lub o zamiarze ustanowienia 
oddzielnej jednostki organizacyjnej w celu 
dostarczania wszystkim dostawcom detalicznym, w 
tym swoim własnym jednostkom detalicznym, w 
pełni równoważnych produktów dostępu. 
Przedsiębiorstwa informują krajowy organ 
regulacyjny także o każdej zmianie tego zamiaru 
oraz o ostatecznym wyniku podziału. 
2. Krajowy organ regulacyjny ocenia wpływ 
planowanej transakcji na istniejące obowiązki 
regulacyjne wynikające z dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa). 
W tym celu krajowy organ regulacyjny 
przeprowadza skoordynowaną analizę różnych 
rynków związanych z siecią dostępu zgodnie z 
procedurą określoną w art. 16 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa). 
Na podstawie swojej oceny krajowy organ 
regulacyjny nakłada, utrzymuje, zmienia lub uchyla 
obowiązki zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa). 

T art. 44f Art. 44f. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny o 
znaczącej pozycji rynkowej zintegrowany 
pionowo, w celu zapewnienia wszystkim 
dostawcom usług świadczącym usługi na rzecz 
użytkowników końcowych, w tym samemu sobie, 
możliwości oferowania równoważnych usług 
użytkownikom końcowym, jest obowiązany 
poinformować Prezesa UKE o zamiarze 
przeniesienia środków majątkowych lokalnej sieci 
dostępu lub jej znacznej części na odrębną osobę 
prawną, mającą innego właściciela lub na nowo 
zawiązany w tym celu podmiot. Zawiadomienia 
dokonuje się najpóźniej na sześć miesięcy przed 
planowanym przeniesieniem środków 
majątkowych. Jednocześnie, przedsiębiorca 
telekomunikacyjny niezwłocznie informuje 
Prezesa UKE o każdej zmianie zamiaru w zakresie 
dokonania takiego przeniesienia. 

2. Prezes UKE przeprowadza w terminie 6 
miesięcy od uzyskania informacji, o której mowa 
w ust. 1, skoordynowaną analizę rynków 
właściwych związanych z siecią dostępu, w celu 
określenia wpływu działań, o których mowa w ust. 
1, na te rynki i informuje przedsiębiorcę, o którym 
mowa w ust. 1, o jej zakończeniu. 
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, 
zawiadamia Prezesa UKE o przeniesieniu środków 
majątkowych lokalnej sieci dostępu lub ich 
znacznej części na odrębną osobę prawną, mającą 
innego właściciela lub na nowo zawiązany w tym 
celu podmiot. 
4. Prezes UKE po otrzymaniu zawiadomienia, o 

 



  

 253 

3. Prawnie lub operacyjnie wyodrębniona jednostka 
może podlegać każdemu z obowiązków 
określonych w art. 9–13 w odniesieniu do 
określonych rynków, na których jej pozycję uznano 
za znaczącą pozycję rynkową zgodnie z art. 16 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa), lub 
każdemu innemu obowiązkowi zatwierdzonemu 
przez Komisję zgodnie z art. 8 ust. 3."; 

którym mowa w ust. 3, w oparciu o wyniki analizy, 
o której mowa w ust. 2, przeprowadza 
postępowanie, o którym mowa w art. 22, i nakłada, 
utrzymuje, zmienia lub uchyla obowiązki 
regulacyjne. 
5. Odrębna osoba prawna lub nowo zawiązany 
podmiot, o których mowa w ust. 1, może podlegać 
obowiązkom regulacyjnym w zakresie dostępu 
telekomunikacyjnego, o których mowa w art. 34, 
art. 36–40, 42 i art. 44 w odniesieniu do rynków, 
na których jej lub jego pozycję uznano za 
znaczącą.”; 

art. 14 
ust. 3 

"3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu 
stosuje się art. 5a ust. 1–4 i art. 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 
8."; 

N    

art. 14 
ust. 4 

skreśla się ust. 4; N    

Załącz
nik II 

w załączniku II tytuł otrzymuje brzmienie: 
"MINIMALNA LISTA ELEMENTÓW, KTÓRE 
MAJĄ BYĆ ZAWARTE W OFERCIE 
RAMOWEJ DLA CAŁEJ INFRASTRUKTURY 
DOSTĘPU DO SIECI, ŁĄCZNIE ZE 
WSPÓLNYM LUB W PEŁNI UWOLNIONYM 
DOSTĘPEM DO PĘTLI LOKALNEJ W 
STACJONARNEJ LOKALIZACJI, DO 
OPUBLIKOWANIA PRZEZ 
NOTYFIKOWANYCH OPERATORÓW O 
ZNACZĄCEJ POZYCJI RYNKOWEJ;"; 

T Art. 42 
ust. 6 

w art. 42 w ust. 6 zdanie wprowadzające 
otrzymuje brzmienie: 
„Jeżeli operator, oprócz obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1, został obowiązany do zapewnienia 
dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, oferta 
ramowa o dostępie telekomunikacyjnym w 
zakresie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej 
powinna zawierać co najmniej:”; 
 

 

Załącz
nik II 
lit a 

"a) "podpętla lokalna" oznacza częściową pętlę 
lokalną łączącą punkt zakończenia sieci z punktem 
koncentratora lub określonym pośrednim punktem 
dostępu do stacjonarnej publicznej sieci łączności 
elektronicznej;";  
 

T Art. 2 
pkt 5, 
19 i 20 

w art. 2: 
 
a) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
 
„5) dostęp do lokalnej pętli abonenckiej - 
korzystanie z lokalnej pętli abonenckiej lub 
lokalnej podpętli abonenckiej pozwalające na pełne 
wykorzystanie możliwości lokalnej pętli 
abonenckiej (pełny dostęp do lokalnej pętli 
abonenckiej) lub wykorzystanie części możliwości 
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lokalnej pętli abonenckiej przy zachowaniu 
możliwości korzystania z lokalnej pętli 
abonenckiej przez innego przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego (współdzielony dostęp do 
lokalnej pętli abonenckiej); 
 
b) pkt 19 i 20 otrzymują brzmienie: 
„19) lokalna pętla abonencka – fizyczny obwód 
łączący zakończenie sieci z punktem dostępu do 
stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, 
w szczególności z przełącznicą główną lub 
równoważnym urządzeniem; 
20) lokalna podpętla abonencka - częściowa 
lokalna pętla abonencka łącząca zakończenie sieci 
z pośrednim punktem dostępu do stacjonarnej 
publicznej sieci telekomunikacyjnej, w 
szczególności z koncentratorem lub innym 
urządzeniem dostępu pośredniego do stacjonarnej 
publicznej sieci telekomunikacyjnej;”, 

Załącz
nik II 
lit c 

"c) "pełny uwolniony dostęp do pętli lokalnej" 
oznacza zapewnienie beneficjentowi dostępu do 
pętli lokalnej lub podpętli lokalnej notyfikowanego 
operatora o znaczącej pozycji rynkowej 
upoważniające do pełnego wykorzystania 
możliwości infrastruktury sieci;"; 

T Art. 2 
pkt 5 

 „5) dostęp do lokalnej pętli abonenckiej - 
korzystanie z lokalnej pętli abonenckiej lub 
lokalnej podpętli abonenckiej pozwalające na pełne 
wykorzystanie możliwości lokalnej pętli 
abonenckiej (pełny dostęp do lokalnej pętli 
abonenckiej) lub wykorzystanie części możliwości 
lokalnej pętli abonenckiej przy zachowaniu 
możliwości korzystania z lokalnej pętli 
abonenckiej przez innego przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego (współdzielony dostęp do 
lokalnej pętli abonenckiej); 

 

Załącz
nik II 
lit d 

"d) "współdzielony dostęp do pętli lokalnej" 
oznacza zapewnienie beneficjentowi dostępu do 
pętli lokalnej lub podpętli lokalnej notyfikowanego 
operatora o znaczącej pozycji rynkowej 
upoważniające do pełnego wykorzystania 
możliwości infrastruktury sieci takich jak część 
częstotliwości lub ekwiwalent;"; 

T Art. 2 
pkt 5 

„5) dostęp do lokalnej pętli abonenckiej - 
korzystanie z lokalnej pętli abonenckiej lub 
lokalnej podpętli abonenckiej pozwalające na pełne 
wykorzystanie możliwości lokalnej pętli 
abonenckiej (pełny dostęp do lokalnej pętli 
abonenckiej) lub wykorzystanie części możliwości 
lokalnej pętli abonenckiej przy zachowaniu 
możliwości korzystania z lokalnej pętli 
abonenckiej przez innego przedsiębiorcę 
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telekomunikacyjnego (współdzielony dostęp do 
lokalnej pętli abonenckiej); 

Załącz
nik II 
część 
A pkt 
1 

"1. Elementy sieci, do których oferowany jest 
dostęp, obejmujące w szczególności następujące 
elementy, wraz ze stosownymi urządzeniami 
towarzyszącymi: 
a) uwolniony dostęp do pętli lokalnych (pełny i 
współdzielony); 
b) uwolniony dostęp do podpętli lokalnych (pełny i 
współdzielony), w tym, w stosownych 
przypadkach, dostęp do elementów sieci, które nie 
są aktywne, do celów rozwijania sieci przesyłu 
wstecznego; 
c) w stosownych przypadkach, dostęp do 
przewodów umożliwiający instalację sieci dostępu. 

N Rozpor
ządzeni
e z art. 
42 ust. 

4 Pt 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 21 
lipca 2008 r. w sprawie zakresu oferty ramowej o 
dostępie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 138, poz. 
866) 
 

 

Załącz
nik II 
część 
A pkt 
2 

2. Informacje dotyczące lokalizacji fizycznych 
punktów dostępu, w tym szafek ulicznych i 
przełącznic, dostępności pętli lokalnych i podpętli 
oraz urządzeń do przesyłu wstecznego w 
określonych częściach sieci dostępu oraz, w 
stosownych przypadkach, informacje dotyczące 
lokalizacji przewodów i dostępności w 
przewodach. 

N Rozpor
ządzeni
e z art. 
42 ust. 
4 Pt 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 21 
lipca 2008 r. w sprawie zakresu oferty ramowej o 
dostępie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 138, poz. 
866) 
 

 

Załącz
nik II 
część 
A pkt 
3 

3. Warunki techniczne związane z dostępem i 
wykorzystaniem pętli lokalnych i podpętli, w tym 
specyfikacje techniczne par skręconych przewodów 
metalowych lub światłowodów lub ich 
ekwiwalentów, dystrybutorów kablowych i 
urządzeń towarzyszących, a także, w stosownych 
przypadkach, warunków technicznych związanych 
z dostępem do przewodów."; 

N Rozpor
ządzeni
e z art. 
42 ust. 
4 Pt 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 21 
lipca 2008 r. w sprawie zakresu oferty ramowej o 
dostępie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 138, poz. 
866) 
 

 

Załącz
nik II 
część 
B pkt 1 

"1. Informacje dotyczące odpowiednich punktów 
dostępowych notyfikowanego operatora o 
znaczącej pozycji rynkowej lub lokalizacji sprzętu 
oraz jego planowanej aktualizacji. 

N Rozpor
ządzeni
e z art. 
42 ust. 
4 Pt 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 21 
lipca 2008 r. w sprawie zakresu oferty ramowej o 
dostępie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 138, poz. 
866) 
 

 

Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG 
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 Nieprawidłowe wdrożenie art. 1 ust. 4 dyrektywy  Art. 6. 
ustawy   
o 
kompat
ybilnośc
i 
elektro
magnet
ycznej 

Art. 6. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r.  o 
kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 
82, poz. 556 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679) art. 5 
pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6)   pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.6) oraz 
części pojazdów, z wyłączeniem pojazdów 
wolnobieżnych oraz ciągników rolniczych.”. 

 

Implementacja Międzynarodowa Konwencja z 7 lipca 1978 r. o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia 
wacht (Standards of Training, Certification and Watchkeeping, Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201, z późn. zm.) 

Sekcj
a A-
I/11  

Odna
wiani

e 
dyplo
mów. 
Komp
etencj

e 
zawod
owe. 
Ust. 1 
 

„1 Trwałe kompetencje zawodowe wymagane 
przez prawidło I/11 powinny być ustanowione 
przez: 
.1   potwierdzoną pracę na morzu, z 
wykonywaniem funkcji odpowiednich dla 
posiadanego dyplomu w ciągu co najmniej 
jednego roku w okresie poprzedzających pięciu 
lat; lub 
.2   wykonywane funkcje uważane za 
ekwiwalentne dla pracy na morzu wymagane w 
ust. 1.1; lub 
.3   jedno z następujących: 
.3.1.  zdanie zatwierdzonego testu; lub 
.3.2.  pozytywne ukończenie zatwierdzonego 
kursu lub kursów; albo 
.3.3.  odbycie potwierdzonej pracy na morzu w 
wykonywaniu funkcji odpowiednich dla 
posiadanego dyplomu przez okres nie krótszy niż 
trzy miesiące w charakterze pracownika 
nieetatowego lub w niższym stopniu oficerskim 
niż stopień, dla którego posiadany dyplom jest 
obowiązujący bezpośrednio przed objęciem 
stanowiska w stopniu, dla którego jest on 
obowiązujący.” 

T Art. 150 
ust. 1a 
ustawy 
Prawo 
telekom
unikacyj
ne 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a.  Osoba posiadająca świadectwo operatora 
urządzeń radiowych w służbie morskiej może 
ubiegać się o ponowne jego wydanie (odnowienie). 
Osoba taka powinna: 

1) złożyć wniosek o wydanie świadectwa, 
2) wykazać się potwierdzoną pracą na morzu, 

z wykonywaniem funkcji odpowiednich 
dla danego świadectwa, w ciągu co 
najmniej 12 miesięcy w okresie 5 lat przed 
dniem upływu ważności posiadanego 
świadectwa albo zdać egzamin w zakresie 
określonym w akcie wykonawczym 
wydanym na podstawie ust. 4, w 
przypadku braku potwierdzenia pracy  

 
 

Dyrektywa nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania 
ich zgodności (dyrektywa RTTE) 
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Art. 1 
ust. 4, 
Załącz
nik I 

„4. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do 
sprzętu wymienionego w załączniku I.” 
 
ZAŁĄCZNIK I  
URZĄDZENIA NIE OBJĘTE NINIEJSZĄ 
DYREKTYWĄ W ROZUMIENIU ART. 1 UST. 
4. 
 
(…) 
„5.    Produkty, urządzenia i części składowe w 
rozumieniu art. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 
3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie 
harmonizacji wymagań technicznych i procedur 
administracyjnych w dziedzinie lotnictwa 
cywilnego2” 
 

T Art. 153 
ust. 4 
pkt 4a 

w art. 153 w ust. 4 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w 
brzmieniu:  
„4a) urządzeń przeznaczonych do zastosowania w 
dziedzinie lotnictwa cywilnego za wyjątkiem 
urządzeń przeznaczonych do zarządzania ruchem 
lotniczym;”; 
 

 

 
Implementacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-522/08 

 
 Stwierdzenie niezgodności art. 57 ust. 1 pkt 1 PT 

z dyrektywami 2002/21/WE i 2002/22/WE 
 Art. 57 

ust. 1 
pkt 1 
ustawy 
Prawo 
telekom
unikacy
jne 

w art. 57 w ust. 1 uchyla się pkt 1; 
 

 

 
POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU4) 
 
Jedn. 
red. 

Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

Art. 4 
pkt 2 
art. 5 
ust. 4 

w art. 4: 
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu 
do spraw wewnętrznych oraz jednostki organizacyjne Agencji 

Z uwagi na stanowisko zgłoszone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
w trakcie uzgodnień międzyresortowych wprowadzono zmianę w art. 4 pkt 2 i art. 
5 ust. 4, polegającą na uwzględnieniu w ww. przepisach ABW jako podmiotu 
organizującego oraz zarządzającego systemem niejawnym funkcjonującym w 

                                                 
2 Dz.U. L 373 z 31.12.1991, str. 4. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) 2176/96 (Dz.U. L 291 z 14.11.1996, str. 15). 
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Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do sieci 
telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki dla 
potrzeb Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i 
administracji rządowej;” 
w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia 
szczegółowe warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej 
przez organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych oraz jednostki organizacyjne 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do sieci 
telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki dla 
potrzeb Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i 
administracji rządowej, uwzględniając zakres zadań wykonywanych 
przez te organy i jednostki.”; 

Sieci Łączności Rządowej. Zmiany te pozwolą na doprecyzowanie roli, jaką pełni 
ABW względem Sieci Łączności Rządowej, w szczególności do jej części 
niejawnej. Rola ta wynika nie tylko z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o 
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), na mocy której ABW  
jest organem właściwym do nadzorowania funkcjonowania systemu ochrony 
informacji niejawnych w sferze cywilnej, ale także z przepisów ustawy z dnia 24 
maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu 
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.), z których wynika 
ciążący na ABW obowiązek zapobiegania zagrożeniom godzącym w 
bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (art. 1 oraz art. 5 przedmiotowej ustawy).  
Proponowana zmiana pozwoli na doprecyzowanie zagadnień związanych z 
funkcjonowaniem Sieci Łączności Rządowej, będących kwestiami mającymi 
zasadnicze znaczenie dla jej poprawnego oraz bezpiecznego funkcjonowania, a 
tym samym dla bezpieczeństwa Państwa. 

Art. 4 
pkt 6 i 
art. 
148b 

w art. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
 „6) misje dyplomatyczne, urzędy konsularne, zagraniczne misje 
specjalne oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych, 
korzystające z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów 
i zwyczajów międzynarodowych, mające swe siedziby na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej - wyłącznie w zakresie związanym z 
działalnością dyplomatyczną tych podmiotów oraz pod warunkiem 
uzyskania zgody, o której mowa w art. 148b;” 
 
dodaje się art. 148b w brzmieniu: 
Art. 148b. 1. Używanie urządzeń radiowych służących do 
komunikacji w systemie naziemnym lub satelitarnym, przez misje 
dyplomatyczne, urzędy konsularne, zagraniczne misje specjalne oraz 
przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych, korzystające z 
przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów i zwyczajów 
międzynarodowych, mające swe siedziby na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zgody Prezesa UKE 
wydawanej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 
zagranicznych oraz dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie 
związanym z działalnością dyplomatyczną tych podmiotów, chyba że 
odpowiednie umowy międzynarodowe ratyfikowane przez 
Rzeczpospolitą Polską stanowią inaczej lub wymaga tego zasada 
wzajemności. 
2. Wniosek o wydanie zgody składany jest w drodze 
dyplomatycznej przez przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w 

Wprowadza się obowiązek uzyskania zgody krajowego organu regulacyjnego 
wydawanej w uzgodnieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych na 
wykorzystywanie urządzeń radiowych służących do komunikacji zarówno w 
systemie naziemnym, jak i satelitarnym, przez misje dyplomatyczne, urzędy 
konsularne, zagraniczne misje specjalne oraz przedstawicielstwa organizacji 
międzynarodowych, korzystające z przywilejów i immunitetów na podstawie 
ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych, mające swe siedziby na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Potrzeba wprowadzenia takiego obowiązku 
wynika z konieczności zapewnienia poprawnego funkcjonowania wszystkich 
urządzeń radiowych działających na obszarze kraju. Brak koordynacji w tym 
zakresie prowadzi do powstawania zakłóceń i niepoprawnego funkcjonowania 
urządzeń radiowych, zarówno wskazanych wyżej podmiotów zagranicznych, jak i 
podmiotów krajowych. Uzgodnienie z Ministrem właściwym do Spraw 
Zagranicznych jest konieczne z uwagi na fakt, iż jest to organ odpowiedzialny za 
kreowanie i monitorowanie stanu stosunków dyplomatycznych, a także ze 
względu na potrzebę dokonania wszechstronnej analizy, uwzględniającej m.in. 
stan stosunków dwustronnych czy zastosowanie zasady wzajemności. 
Wprowadzenie opisanego obowiązku uzyskania zgody jest dopuszczalne w 
świetle prawa międzynarodowego w oparciu o art. 27 ust. 1 Konwencji 
Wiedeńskiej o Stosunkach Dyplomatycznych z 1961 roku ratyfikowanej przez 
Polskę w 1965 roku (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232): 
„1. Państwo przyjmujące dopuszcza i ochrania swobodne porozumiewanie się 
misji dla wszelkich celów urzędowych. W porozumiewaniu się z rządem oraz z 
innymi misjami i konsulatami państwa wysyłającego, bez względu na miejsce ich 
siedziby, misja może używać wszelkich odpowiednich środków, łącznie z 
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ust. 1, do Prezesa UKE, za pośrednictwem Ministra Spraw 
Zagranicznych. 
3. Wniosek o wydanie zgody powinien zawierać: 

1) adres miejsca zainstalowania stacji radiowej; 
2) znak identyfikacyjny lub znak wywoławczy stacji radiowej; 
3) godziny i czas pracy stacji radiowej; 
4) współrzędne geograficzne i nazwy miejscowości, z którymi 

będzie utrzymywana łączność radiowa; 
5) moc wyjściową urządzenia nadawczego lub nadawczo-

odbiorczego stacji radiowej; 
6) częstotliwości nadawania i odbioru przez stację radiową; 
7) rodzaj emisji; 
8) dane techniczne anteny nadawczej i odbiorczej (zysk, 

polaryzacja, azymut maksymalnego promieniowania, kąt 
elewacji, charakterystyka promieniowania pionowa i pozioma, 
wysokość zawieszenia nad poziomem ziemi); 

9) termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości. 
4. Prezes UKE wydając zgodę na używanie urządzeń radiowych 
weryfikuje, czy urządzenia te będą pracować bez zakłóceń oraz czy 
nie będą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy innych urządzeń. 
W przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia takich zakłóceń, 
Prezes UKE nie wydaje zgody oraz informuje podmiot składający 
wniosek o konieczności zmiany wniosku w określonym zakresie. 
5. Zmiana danych, o których mowa w ust. 3, wymaga uzyskania 
nowej zgody Prezesa UKE. Przepis ust. 2 stosuje się. 
6. W razie stwierdzenia przez Prezesa UKE, że podmiot, o którym 
mowa w ust. 1, wykorzystuje urządzenia radiowe niezgodnie z 
warunkami określonymi w wydanej zgodzie, wyznacza on 
użytkownikowi stacji termin na dostosowanie warunków pracy 
urządzenia do warunków określonych w zgodzie. Niedostosowanie 
warunków pracy urządzenia w terminie wyznaczonym przez Prezesa 
UKE może spowodować cofnięcie zgody. Zgodę Prezes UKE cofa w 
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.”; 

kurierami dyplomatycznymi oraz korespondencją sporządzoną kodem lub 
szyfrem. Misja może jednak zainstalować i używać nadajnika radiowego tylko za 
zgodą państwa przyjmującego”. 
W związku z powyższym, odpowiednie zmiany w zakresie opisanym powyżej, 
powinny być zamieszczone w art. 4 pkt 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
Ponadto, przewiduje się dodanie art. 148b, który uzależniałby zakładanie oraz 
używanie urządzeń radiowych służących do komunikacji zarówno w systemie 
naziemnym, jak i satelitarnym, przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy 
konsularne, zagraniczne misje specjalne oraz przedstawicielstwa organizacji 
międzynarodowych, korzystające z przywilejów i immunitetów na podstawie 
ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych, mające swe siedziby na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od uzyskania zgody Prezesa UKE 
wydawanej w uzgodnieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych. Używanie 
urządzeń przez ww. placówki dopuszczalne byłoby wyłącznie w zakresie 
związanym z ich działalnością dyplomatyczną, chyba że odpowiednie umowy 
międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską stanowią inaczej lub 
wymaga tego zasada wzajemności. 
Proponuje się wprowadzenie 12-miesięcznego terminu na uzyskanie powyższej 
zgody przez placówki zagraniczne dla urządzeń już funkcjonujących. Brak takiej 
regulacji, o charakterze przejściowym, spowodowałby, że z dniem wejścia w 
życie ustawy, dalsze używanie wykorzystywanych obecnie, przez wskazane 
powyżej podmioty zagraniczne, urządzeń radiowych stałoby się niezgodne z 
prawem. Z uwagi na ilość placówek oraz konieczność zapewnienia płynności 
wprowadzenia nowej regulacji proponuje się 12-miesięczny okres przejściowy, 
jako wystarczający i gwarantujący niezakłócone funkcjonowanie placówek 
zagranicznych. 
 

Art. 13  „Art. 13. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze 
rozporządzenia wzór wniosku o wpis lub zmianę wpisu: 
1) do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych; 
2) do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących 
działalność w zakresie telekomunikacji 
- kierując się dążeniem do uproszczenia i ułatwienia podejmowania 

Proponuje się rozszerzyć delegację do wydania rozporządzenia, o której mowa w 
art. 13, o obowiązek określenia wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do 
rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie 
telekomunikacji.  
Dotychczasowe odesłanie w art. 13a ustawy Prawo telekomunikacyjne do art. 13 
można odczytywać jako:  
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działalności w zakresie telekomunikacji, a także koniecznością 
zapewnienia Prezesowi UKE informacji potrzebnych do właściwego 
realizowania jego obowiązków.”; 

1) upoważnienie ministra właściwego do spraw łączności do określenia w 
rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 13 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne również wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru 
jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie 
telekomunikacji bądź też  
2) nakaz odpowiedniego stosowania wzoru wniosku o wpis do rejestru 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych do wniosku o wpis lub zmianę wpisu do 
rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie 
telekomunikacji.  
Jest to bowiem inny rejestr niż rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w 
związku z czym wzór wniosku określony w rozporządzeniu wydanym na 
podstawie art. 13 ustawy Prawo telekomunikacyjne nie ma wprost zastosowania. 
W celu jednoznacznego uregulowania tej kwestii zasadne jest uzupełnienie 
delegacji z art. 13 o upoważnienie do określenia wzoru wniosku o wpis lub 
zmianę wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących 
działalność w zakresie telekomunikacji. 

Art. 13a w art. 13a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
„Przepisy art. 10 ust. 4-6, 8-10 i 12-14 oraz art. 11 i 12a stosuje się 
odpowiednio do wpisów dotyczących działalności, o której mowa w 
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i 
sieci telekomunikacyjnych, do rejestru jednostek samorządu 
terytorialnego wykonujących działalność w zakresie 
telekomunikacji.”; 

W art. 13a ustawy Prawo telekomunikacyjne należy zastąpić zwrot „oraz art. 11-
13 stosuje się odpowiednio” zwrotem „oraz art. 11–12a stosuje się odpowiednio”. 
W związku z opisaną wyżej projektowaną zmianą art. 13, będzie miał on 
zastosowanie wprost do jednostek samorządu terytorialnego wykonujących 
działalność w zakresie telekomunikacji. 

Art. 56 
ust. 6 i 
6a 

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 4-6a 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 zadaniu pierwszym i 
przechowywać je do końca obowiązywania umowy na zmienionych 
warunkach i udostępniać jego treść abonentowi na jego żądanie 
zgłoszone w szczególności w trakcie postępowania reklamacyjnego. 
W przypadku zmiany warunków umowy dokonanej w szczególności 
telefonicznie powinna być utrwalona cała rozmowa.. Abonentowi 
przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków 

Konieczne jest dokonanie zmiany również w art. 56 ust. 6 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne w zakresie potwierdzenia abonentowi faktu złożenia 
oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jego zakresu i terminu 
wprowadzenia zmian w formie pisemnej. Katalog takich środków określa art. 6 i 
nast. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 
22, poz. 271, z późn. zm.). Jednocześnie osobom, które nie korzystają z 
komputera należy pozostawić wybór, czy chcą skorzystać z tradycyjnej, 
obowiązującej formy aneksowania umów w formie pisemnej. Z tą zmianą wiąże 
się zmiana ust. 6a. 
Przepis art. 56 ust. 6 przewiduje rozwiązanie analogiczne do przepisu art. 7 
wspomnianej wyżej ustawy, zgodnie z którym konsument, który zawarł umowę na 
odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne 
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umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w 
formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia zmiany umowy. Do 
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego 
upływem. 
6a. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 
dostarcza abonentowi, o którym mowa w ust. 6,  drogą elektroniczną 
na wskazany przez abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej 
lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość 
lub na żądanie abonenta w formie pisemnej: 
a) 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, 
b)  potwierdzenie faktu złożenia przez abonenta oświadczenia o 
zmianie warunków umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia 
tych zmian.”; 

oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. 
Powyższe zmiany wpisują się w koncepcję tzw. „Green ICT”, wspieraną m.in. 
przez Komisję Europejską3, a oznaczającą gospodarkę niskoemisyjną, efektywne 
wykorzystanie zasobów środowiska, ograniczenie zmian klimatycznych, ochronę 
środowiska, redukcję zużycia energii oraz zasobów naturalnych, a przede 
wszystkim zwiększenie świadomości społecznej na temat wpływu gospodarki na 
środowisko naturalne. W zakresie szeroko rozumianej telekomunikacji, w 
kontekście Green ICT, zauważa się, iż technologie informacyjne mają kluczowe 
znaczenie dla powstrzymania zmian klimatycznych na świecie. W dniu 5 
października 2009 roku, podczas otwarcia konferencji Telecom World w 
Genewie, Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zaapelował do uczestników konferencji o kreatywne podejście w 
wykorzystaniu telekomunikacji do stworzenia bardziej zielonej gospodarki4. 
Właśnie przejście z formy papierowej na formę elektroniczną zapewnia nie tylko 
szybszą i łatwiejszą komunikację, ale również przyczynia się do ochrony 
środowiska naturalnego (niższe zużycie papieru, tonera, energii, etc.). 
Niezależnie od powyższego, przepis został uzupełniony również o 
doprecyzowanie, iż dostawca usług obowiązany jest utrwalić i przechowywać 
oświadczenie abonenta do końca okresu, na jaki zmieniona umowa została 
zawarta i udostępniać jego treść abonentowi na jego żądanie zgłoszone w 
szczególności w trakcie postępowania reklamacyjnego. Doprecyzowano również, 
że w przypadku gdy oświadczenie złożone zostało w szczególności w trakcie 
połączenia telefonicznego, obowiązkowi utrwalenia i przechowywania podlegać 
będzie cała rozmowa telefoniczna. W konsekwencji, abonent uzyska prawo do 
dostępu i weryfikacji złożonych w ten sposób oświadczeń woli i dokonania 
zmiany warunków umowy w ramach procedury reklamacyjnej. 

Art. 57 
ust. 6 

ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 „6. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do 
publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną 
abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego 
rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy 
abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta nie 
może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi 
pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia 

Istnieje potrzeba doprecyzowania zasad występowania przez dostawcę usług 
telekomunikacyjnych wobec abonenta z roszczeniem z tytułu zwrotu 
równowartości ulgi w sytuacji rozwiązania umowy o świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przed upływem terminu na jaki została ona zawarta (art. 57 
ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego). Potrzeba ta wynika z zidentyfikowanych 
obciążania konsumentów równowartością ulgi w rozumieniu art. 57 ust. 6 Prawa 
telekomunikacyjnego w sytuacji, gdy po zawarciu przez konsumenta umowy z 
dostawcą nie dochodzi do rozpoczęcia świadczenia usług w wyniku: i) odstąpienia 
konsumenta od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość; ii) wycofania 

                                                 
3 http://www.euractiv.com/en/infosociety/commission-unveils-plans-green-ict/article-178001  
http://www.businessgreen.com/vnunet/news/2238485/ec-announces-increased-ict  
4 http://www.telecoms-mag.com/article.asp?HH_ID=AR_5706  
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umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w 
przypadku rozwiązania umowy przed rozpoczęciem świadczenia 
usług.”; 

przez konsumenta zamówienia dotyczącego zmiany dostawcy usługi w ramach 
usługi hurtowego dostępu do sieci (WLR); iii) wypowiedzenia przez konsumenta 
umowy przed określonym w niej terminem rozpoczęcia świadczenia usług. 
      Należy podkreślić, że przeważająca praktyka przedsiębiorców działających na 
rynku usług telekomunikacyjnych polega na występowaniu z żądaniem do 
konsumenta zwrotu równowartości przyznanej ulgi dopiero po rozpoczęciu 
świadczenia usług, tj. dopiero gdy ulga została konsumentowi realnie przyznana, 
czyli rozpoczął on korzystanie z usług na zasadach promocyjnych („ulgowych”).  
W świetle ww przypadków postępowania niektórych dostawców usług 
telekomunikacyjnych okazuje się, że interpretacja pojęcia „przyznanej ulgi” może 
mieć miejsce przez pryzmat formalnego zagwarantowania ulgi w umowie, 
niezależnie od okoliczności rozpoczęcia korzystania przez konsumenta z usług na 
zasadach promocyjnych („ulgowych”) w ramach takiej umowy. Przedmiotowe 
podejście prowadzi do tego, że w razie rozwiązania przez konsumenta umowy 
przed rozpoczęciem świadczenia usług dochodzi do sytuacji, w której usługa nie 
jest świadczona, natomiast dostawca usług występuje wobec konsumenta z 
roszczeniem o zwrot równowartości ulgi za cały okres na jaki umowa została 
pierwotnie zawarta (np. 2 lata), z odpowiednim jej miarkowaniem za krótki czas 
między podpisaniem umowy a jej zerwaniem przez konsumenta. W ten sposób 
dostawca usług nie rozpoczynając świadczenia konsumentowi usług na zasadach 
promocyjnych („ulgowych”), obciąża bezpodstawnie konsumenta nieraz bardzo 
wysokimi opłatami z tytułu ulg,  
z których konsument rozwiązując umowę w ogóle nie skorzystał. W związku z 
powyższym proponuje się odpowiednie doprecyzowanie brzmienia art. 57 ust. 6 
Prawa telekomunikacyjnego.  

Art. 60a 
ust. 2, 
ust. 3 i 
ust. 4 

w art. 60a: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„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.”; 
 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia 
zmian, o których mowa w ust. 1, wynika bezpośrednio ze zmiany 
przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych 
postanowień umownych, a także z decyzji Prezes UKE, wydanej na 
podstawie art. 63 ust. 2a.”; 
 

Zmiana polega na wykreśleniu z ust. 2 zwrotu „roszczenie odszkodowawcze”, 
ponieważ przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne w żadnej sytuacji nie dają 
dostawcom publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych podstawy do 
żądania niczego więcej poza zwrotem ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6. 
 
 
 
Zmiana polega na dodaniu na końcu wyrazów „a także z decyzji Prezes UKE, 
wydanej na podstawie art. 63 ust. 2a”. Decyzja ta bowiem w zakresie 
kształtowania treści wzorców umownych będzie miała taki sam skutek jak zmiana 
prawa. 
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c)ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„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 
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.”; 

Zmiana jest konsekwencją dodania w art. 56 formy elektronicznej obok formy 
pisemnej. 

Art. 61 
ust. 6 

 „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.”; 

Zmiana polega na wykreśleniu z ust. 2 zwrotu „roszczenie odszkodowawcze”, 
ponieważ przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne w żadnej sytuacji nie dają 
dostawcom publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych podstawy do 
żądania niczego więcej poza zwrotem ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6. 

Art. 61a 
ust. 1 
pkt 3 

 „3)   o konieczności zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6, w 
przypadku skorzystania przez abonenta z prawa do wypowiedzenia 
umowy.”; 

Zmiana polega na wykreśleniu z ust. 2 zwrotu „roszczenie odszkodowawcze”, 
ponieważ przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne w żadnej sytuacji nie dają 
dostawcom publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych podstawy do 
żądania niczego więcej poza zwrotem ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6. 

Art. 62a po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu: 
„Art. 62a. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługę 
dostępu do sieci Internet podający do publicznej wiadomości, w 
szczególności w materiałach informacyjnych lub promocyjnych  lub 
określający w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych prędkość transmisji danych, informuje na 
żądanie Prezesa UKE o stosowanej metodzie pomiaru, na podstawie 
której dokonuje pomiaru wskaźnika tej prędkości. 
2. Prezes UKE może w terminie 14 dni od dnia przekazania 
informacji, o której mowa w ust. 1, zgłosić w formie decyzji sprzeciw 
co do stosowanej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego metody 
pomiaru, jeżeli nie gwarantuje ona użytkownikom końcowym  
przejrzystych informacji o parametrach jakościowych usługi lub nie 
zapewnia rzetelnego pomiaru. Niezgłoszenie sprzeciwu przez Prezesa 
UKE w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji uważa się za 
wyrażenie przez Prezesa UKE zgody na stosowanie przez 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego metody pomiaru.   
3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, Prezes UKE zobowiązuje 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do stosowania określonej 
metody, na podstawie której przedsiębiorca dokonuje pomiaru 

Dodanie tego przepisu ma na celu zabezpieczenie interesu użytkowników 
końcowych przed obniżaniem poziomu świadczonych usług przez dostawców 
usług dostępu do sieci Internet, a polegającym w szczególności na zaniżaniu 
rzeczywistej prędkości transmisji danych w stosunku do określonej w umowie lub 
regulaminie. W tym celu nałożono na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego 
podającego do publicznej wiadomości, w szczególności w materiałach 
informacyjnych lub promocyjnych  lub określającego w umowie o świadczenie 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, prędkość transmisji danych, 
obowiązek poinformowania Prezesa UKE o stosowanej przez niego metodzie, na 
podstawie której dokonuje pomiaru wskaźnika prędkości transmisji danych.  
Jednocześnie przyznano Prezesowi UKE uprawnienie do zgłoszenia sprzeciwu, co 
do stosowanej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego metody pomiaru, jeżeli 
nie gwarantuje ona użytkownikom końcowym  zapewnienia przejrzystych 
informacji o parametrach jakościowych przedmiotu umowy lub rzetelnego 
pomiaru. Sprzeciw ten będzie zgłaszany w formie decyzji, w której Prezes UKE 
będzie jednocześnie zobowiązywał przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do 
stosowania określonej metody. 
Jednocześnie celowym jest umożliwienie Prezesowi UKE przeprowadzania 
badania czy rzeczywista prędkość transferu danych u użytkownika końcowego nie 
jest mniejsza niż prędkość transmisji danych mierzona za pomocą metody, co do 
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wskaźnika prędkości transmisji danych,. mając na uwadze potrzebę 
zagwarantowania użytkownikom końcowym przejrzystych informacji 
o parametrach jakościowych usługi. 
4. Prezes UKE jest uprawniony do przeprowadzania badania, czy 
rzeczywista prędkość transmisji danych u abonenta nie jest mniejsza 
niż prędkość transmisji danych mierzona za pomocą metody pomiaru 
wskaźnika, co do której Prezes UKE nie zgłosił sprzeciwu, o którym 
mowa w ust. 2 lub określonego w decyzji Prezesa UKE, o której 
mowa w ust. 2 lub 5. 
5. W przypadku nieprzekazania informacji, o których mowa w ust. 1, 
Prezes UKE wydaje decyzję, w której zobowiązuje przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego do stosowania określonej metody pomiaru, na 
podstawie której przedsiębiorca dokonuje pomiaru wskaźnika 
prędkości transmisji danych, mając na uwadze potrzebę 
zagwarantowania użytkownikom końcowym przejrzystych informacji 
o parametrach jakościowych usługi.”; 
 

której Prezes UKE nie zgłosił sprzeciwu.  
 

Art. 90 uchyla się art. 90; 
 

Projektowane zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne nie obejmują 
implementacji art. 9 ust. 2 dyrektywy o usłudze powszechnej, gdyż przepis ten ma 
charakter fakultatywny. W związku z koncepcją rezygnacji z ustawowego 
obowiązku wyznaczenia „przedsiębiorcy wyznaczonego”, na rzecz jego wyboru 
przez regulatora rynku telekomunikacyjnego, w miarę stwierdzonej w drodze 
analizy potrzeby, proponuje się rezygnację z obowiązku zapewniania przez 
takiego przedsiębiorcę specjalnego pakietu cenowego. Wynika to również, z 
faktu, że w sytuacji, gdy na danym obszarze sam konkurencyjny rynek zapewniać 
będzie dostępność wszystkich usług składających się na usługę powszechną, nie 
będzie potrzeby wyznaczania przedsiębiorcy zobowiązanego do świadczenia 
określonych usług. 

Art. 91 
 

w art. 91: 
a) uchyla się ust. 1, 
 
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2. Prezes UKE kierując się uwarunkowaniami krajowymi może, w 
decyzjach, o których mowa w art. 82 ust. 4 i art. 83, nałożyć na 
przedsiębiorcę wyznaczonego obowiązek: 

1) stosowania ujednoliconych taryf świadczenia usługi, do której 
został wyznaczony, na obszarze świadczenia usługi, do której 
został wyznaczony;  
2) stosowania określonych przez Prezesa UKE maksymalnych cen 

Projektowane zmiany w ust. 2 i 3 mają charakter redakcyjny i dostosowują 
używaną w przepisie terminologię do zmian w art. 81. 
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połączeń w przypadku usługi, o której mowa w art. 81 ust. 3 pkt 4 
i 6 lub 
3) zapewnienia specjalnego pakietu cenowego. 

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, w celu zapewnienia 
konsumentom o niskich dochodach i o szczególnych potrzebach 
społecznych, dostępu i korzystania z publicznie dostępnych usług, 
oferuje specjalny pakiet cenowy, który świadczony będzie na 
warunkach innych niż zwykłe warunki komercyjne.”; 

Art. 93 
ust. 4 

 „4. Przedsiębiorca wyznaczony bezpłatnie blokuje połączenia 
wychodzące powyżej określonej wartości w okresie rozliczeniowym, 
jeżeli wartość ta została wskazana w umowie o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych, a abonent nie dokonał zabezpieczenia 
wierzytelności wynikających z tej umowy.” 

Doprecyzowany został przepis ust. 4, który zmierza do uregulowania sytuacji, w 
której abonent określi w umowie górny pułap kwotowy, z którego zmierza 
skorzystać w danym okresie rozliczeniowym.  
 
 

Art. 95 w art. 95: 
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Przedsiębiorcy wyznaczonemu zgodnie z art. 82 albo art. 83 
przysługuje dopłata do kosztów świadczonych przez niego usług, do 
których świadczenia został wyznaczony, zwana dalej "dopłatą", w 
przypadku ich nierentowności. 
2. Dopłatę ustala Prezes UKE w wysokości kosztu netto świadczenia 
usługi, o której mowa w art. 81 ust. 3. Koszt netto świadczenia tej 
usługi dotyczy tylko kosztów, których przedsiębiorca wyznaczony nie 
poniósłby, gdyby nie miał obowiązku jej świadczenia.”, 
 
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku wyznaczenia przedsiębiorcy w drodze decyzji, o 
której mowa w art. 82 ust. 4, dopłata nie może być wyższa niż 
zaoferowany w konkursie prognozowany koszt netto świadczenia 
usługi, do świadczenia której ten przedsiębiorca został wyznaczony.”, 
 
c) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Kalkulacja kosztu netto, o którym mowa w ust. 2, powinna 
uwzględniać, w zależności od usługi, do której świadczenia dany 
przedsiębiorca został wyznaczony:”, 
 
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób obliczania kosztu netto usługi, o której mowa 
w art. 81 ust. 3, kierując się obowiązującymi w tym zakresie 

Zaproponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących 
kalkulowania kosztu netto. Zmiana zaproponowana w art. 95 ust. 2a jest oparta na 
rozwiązaniu przewidzianym w art. 12 ust. 1 lit. b dyrektywy o usłudze 
powszechnej. 
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przepisami Unii Europejskiej.”; 
Art. 96 w art. 96 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Prezes UKE zamieszcza na stronie podmiotowej BIP UKE 
informację o wpłynięciu wniosku przedsiębiorcy wyznaczonego o 
dopłatę, z zastrzeżeniem art. 9.”; 

W odpowiedzi na uwagi środowiska telekomunikacyjnego, w szczególności 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do udziału w pokryciu 
dopłaty do usługi powszechnej, którzy zwracają uwagę na niski poziom 
przejrzystości postępowania przed Prezesem UKE w tym zakresie, proponuje się 
wprowadzenie zmiany, której celem jest zapewnienie przejrzystości 
postępowania. Zgodnie z proponowaną zmianą informacja o wpłynięciu wniosku 
przedsiębiorcy wyznaczonego o dopłatę do kosztów usług, do których 
świadczenia został  wyznaczony, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne, będzie publikowana na stronie podmiotowej BIP UKE. 

Art. 97 „Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których przychód z działalności 
telekomunikacyjnej w roku kalendarzowym, za który przysługuje 
dopłata, przekroczył 4 miliony złotych, są obowiązani do udziału w 
pokryciu dopłaty. 
 

Treść art. 97 wymaga uspójnienia z treścią pozostałych zmienianych przepisów 
dotyczących usługi powszechnej 

Art. 99 
ust. 5 

w art. 99 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Prezes UKE publikuje corocznie w Biuletynie UKE oraz 
zamieszcza na stronie podmiotowej BIP UKE sprawozdanie 
obejmujące końcowe wyniki ustaleń dotyczące: 
  1)   kosztów netto świadczenia usługi, o której mowa w art. 81 ust. 3, 
lub usług świadczenia usług telefonicznych za pomocą aparatów 
publicznych; 
  2)   badania dokumentacji; 
  3)   udziałów przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych 
do pokrycia dopłaty; 
  4)   wysokości przekazanej dopłaty przedsiębiorcy wyznaczonemu; 
wyceny korzyści niematerialnych dla przedsiębiorców wyznaczonych, 
wynikających ze świadczenia usługi powszechnej.”; 

Ze względu na potrzebę ujednolicenia zapisów ustawy proponuje się wskazać, 
że publikacja następuje na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
 

Art. 102  „Art. 102. 1.  Przedsiębiorca wyznaczony, który z przyczyn 
nieleżących po jego stronie nie może dalej świadczyć usługi, do której 
świadczenia został wyznaczony, informuje Prezesa UKE o zamiarze 
zaprzestania świadczenia tej usługi, a także o działaniach 
prowadzących do zachowania ciągłości jej świadczenia. 
2. Przedsiębiorca wyznaczony nie może zaprzestać świadczenia 
usługi, do której świadczenia został wyznaczony, do czasu przejęcia 
jej świadczenia przez innego przedsiębiorcę wyznaczonego.”; 

W związku ze zmianami w zakresie wyznaczania przedsiębiorcy do świadczenia 
usługi powszechnej, polegającymi na możliwości wyznaczenia do świadczenia 
tylko niektórych składników usługi powszechnej lub tylko na niektórych 
obszarach RP, należy w art. 102 wskazać, iż obowiązek dotyczy tylko tych usług, 
do których przedsiębiorca został wyznaczony. 
 

Art. 106 
ust. 2 

 „2. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji usługi 
telekomunikacyjnej nie zostanie udzielona abonentowi odpowiedź na 

Przepis wymaga doprecyzowania z uwagi na występujące problemy z jego 
stosowaniem. Część dostawców odczytuje bowiem dyspozycję z art. 106 ust 2 w 
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tę reklamację, uważa się, że reklamacja została uwzględniona. Do 
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego 
upływem.””; 

ten sposób, że w ciągu 30 dni ma się zakończyć wewnętrzna procedura 
„rozpatrywania” reklamacji, a odpowiedź może zostać abonentowi wysłana i 
doręczona w bliżej nieokreślonym terminie późniejszym. Przepis doprecyzowuje 
również, że do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego 
upływem. 

Art. 107 
ust. 1 

 „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 (czasowy brak drogi 
sądowej). Do czasu zakończenia tych postępowań droga sądowa jest 
niedopuszczalna.”; 

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają obowiązek prowadzić postępowanie 
reklamacyjne. Zatem abonent również powinien być zobowiązany do 
przeprowadzenia reklamacji, zanim skieruje sprawę na drogę sądową. W 
przypadku skierowania przez abonenta pozwu do sądu przed wyczerpaniem drogi 
postępowania reklamacyjnego, sąd odrzuciłby pozew, a więc zachodzić będzie 
czasowy brak drogi sądowej. Jednocześnie, propozycja zmiany przepisu wiąże się 
z projektowanymi regulacjami w zakresie usługi powszechnej, tzn. uwzględnia 
sytuację, gdy nie będzie przedsiębiorcy wyznaczonego. Doprecyzowuje się 
również, iż do czasu zakończenia tych postępowań skorzystanie z drogi sądowej 
jest niedopuszczalne. 

Art. 114 
ust. 6a i 
art. 
114a 

W art. 114 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 
„6a. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Prezes UKE, w 
drodze decyzji, wydanej w trybie art. 114a, ustala warunki 
współkorzystania z częstotliwości w szczególności w zakresie: 

1) zapewnienia możliwości zarządzania obsługą użytkownika 
końcowego przez uprawnionego przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego i podejmowania rozstrzygnięć 
dotyczących wykonywania usług na jego rzecz; 

2) przyznawaniu dostępu do interfejsów, protokołów lub innych 
kluczowych technologii niezbędnych dla zapewnienia 
interoperacyjności usług.”; 

 
87) po art. 114 dodaje się art. 114a w brzmieniu: 
 „Art. 114a. 1. W sprawach spornych dotyczących współkorzystania z 
częstotliwości Prezes UKE może, na wniosek użytkownika 
współkorzystającego z częstotliwości, w drodze postanowienia, 
nałożyć na użytkowników współkorzystających z częstotliwości, za 
wyjątkiem użytkowników wskazanych w art. 4, obowiązek podjęcia 
negocjacji dotyczących współkorzystania z częstotliwości, określając 
jednocześnie termin ich zakończenia, nie dłuższy niż 30 dni licząc od 
dnia wydania postanowienia.  
2. W przypadku niepodjęcia negocjacji, o których mowa w ust. 1, 
przez podmiot do tego obowiązany lub braku zawarcia przez strony 
porozumienia, warunki współkorzystania z częstotliwości określa, na 

Art. 114 ust. 6a 
W celu zwiększenia efektywności wykorzystania częstotliwości oraz ułatwienia 
praktycznego rozwiązywania sporów wynikających ze współkorzystania z 
częstotliwości, konieczne jest ustanowienie w art. 114 ust. 6a kompetencji 
regulacyjnej Prezesa UKE. W miarę postępu technologicznego zwiększają się 
możliwości techniczne współkorzystania z tej samej częstotliwości przez różne 
podmioty dla takich samych lub różnych usług, na tym samym terenie. 
Wprowadzenie stosownych mechanizmów dotyczących rozstrzygania 
ewentualnych konfliktów, jakie mogą rodzić się w wyniku współkorzystania z 
częstotliwości, jest wynikiem rosnącego zapotrzebowania na widmo 
częstotliwości.  
Nadanie Prezesowi UKE nowych uprawnień w zakresie ustalania warunków 
współkorzystania z częstotliwości wymaga przestrzegania części B załącznika 
do dyrektywy 2002/20/WE, który określa maksymalne wymogi, które mogą być 
związane z prawami użytkowania częstotliwości radiowych. Projektowane 
warunki współkorzystania z częstotliwości wiążą się w szczególności z pkt 2 i 3 
Części B załącznika do dyrektywy 2002/20/WE. 
 
Art. 114a 
Przepis art. 114a dotyczący kompetencji regulacyjnych Prezesa UKE w zakresie 
współkorzystania z częstotliwości, wiąże się ze zmianami wprowadzanymi w art. 
114. W przypadku spraw spornych dotyczących warunków współkorzystania z 
częstotliwości wykorzystywanych dla celów rozpowszechniania lub 
rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, określonych 



  

 268 

wniosek strony, Prezes UKE w drodze decyzji, biorąc pod uwagę 
efektywne wykorzystanie częstotliwości. W przypadku częstotliwości 
wykorzystywanych dla celów rozpowszechniania lub rozprowadzania 
programów radiofonicznych lub telewizyjnych, Prezes UKE wydaje 
decyzję w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT. 
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zawierać 
stanowiska poszczególnych użytkowników w zakresie 
współkorzystania z częstotliwości, z zaznaczeniem tych kwestii, co do 
których strony nie doszły do porozumienia. 
4. Strony są obowiązane do przedłożenia Prezesowi UKE, na jego 
żądanie, w terminie 14 dni, dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia 
wniosku oraz swoich stanowisk wobec rozbieżności.  
5. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prezes UKE może wydać, 
na wniosek jednej ze stron, postanowienie, w którym określa warunki 
współkorzystania z częstotliwości do czasu ostatecznego 
rozstrzygnięcia sporu zgodnie z ust. 2.”; 

zarówno w rezerwacji częstotliwości wydanej przez Prezesa UKE, jak i w 
odpowiadającej jej koncesji Przewodniczącego KRRiT, decyzje w tych sprawach 
są wydawane w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT. Przepis nie będzie 
dotyczył użytkowników wskazanych w art. 4, 
 

Art. 
115²  
 
 

dodaje się art. 115² w brzmieniu: 
 
„Art. 115². Podmiot, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia z 
dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i 
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje 
Państwowe" (Dz. U.  Nr 84, poz. 948 z późn. zm.5)), wykonujący 
zadania z zakresu łączności kolejowej w ramach Europejskiego 
Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystuje częstotliwości do 
wykonywania tych zadań na podstawie decyzji o rezerwacji 
częstotliwości wydanej przez Prezesa UKE po uzgodnieniu z 
ministrem właściwym do spraw transportu. Art. 116 ust. 1 nie stosuje 
się.”; 
 
 
 

System GSM-R jest systemem łączności cyfrowej, zaprojektowanym dla potrzeb 
zapewnienia komunikacji (głos i dane) pomiędzy pracownikami podmiotów 
zajmujących się transportem kolejowym. Wdrażany jest na potrzeby 
Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym. Terminy uruchomienia 
w Polsce Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym określone są 
w „Narodowym Planie Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem 
Kolejowym w Polsce” (dalej także jako „Plan”), przyjętym przez Radę Ministrów 
w dniu 6 marca 2006 roku, w celu realizacji zobowiązań Polski wynikających z 
Decyzji Komisji Europejskiej nr 2006/679/WE dotyczącej technicznej 
specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania 
ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. 
Urz. UE L 284 z 16.10.2006, s. 1–176). 

 
W Planie tym określono, że spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
odpowiedzialna jest za nadzór nad realizacją wdrożenia ETCS (system ETCS 
zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez przekazywanie do kabiny 
maszynisty informacji z urządzeń instalowanych na liniach kolejowych) na liniach 
kolejowych w Polsce, a także za obsługę        i utrzymanie instalacji ETCS, które 

                                                 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, Z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 
63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119, 
z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 1196 i Nr 206, poz. 1289, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, z 2010 r. Nr 108, poz. 686 i Nr 247, poz. 1651 oraz z 2011 r. Nr 168, poz. 1002. 
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zostały przekazane do eksploatacji. Natomiast, zgodnie z zapisami w Planie, 
spółka Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. miała być odpowiedzialna za nadzór 
nad realizacją wdrożenia GSM-R na liniach kolejowych w Polsce, a także za 
obsługę i utrzymanie instalacji GSM-R, które zostały przekazane do eksploatacji. 
W lipcu 2009 roku ostatecznie jednak uzgodniono, że spółka PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. będzie odpowiadać za całość wdrażania ERTMS i  nastąpiła 
zmiana beneficjenta na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko5. W związku z powyższym zasadne jest zamieszczenie w 
projektowanym przepisie odwołania do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 
września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U.  Nr 84, poz. 
948 z późn. zm., który wymienia PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna. 
Zgodnie z Planem  na 5 000 km planowane jest wdrożenie systemu ETCS, zaś na 
15 000 km ma być wdrożony system GSM-R6.  
Zgodnie z decyzją Europejskiego Komitetu Radiokomunikacyjnego 
(ERC/DEC/(98)07) z dnia 20 marca 1998 r., pasmo częstotliwości przeznaczone 
dla GSM-R zawiera się w granicach 921-925 MHz i 876-880 MHz. Obecnie jest 
ono w znacznej części zajęte przez użytkownika rządowego. Ponadto, Europejski 
Instytut Standardów Telekomunikacyjnych prowadzi prace nad rozszerzeniem 
pasma GSM-R o kolejne trzy megaherce (918-921 MHz i 873-876 MHz). 
W Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości zostały przeznaczone 
częstotliwości dla służby radiokomunikacyjnej ruchomej, której rodzajem jest 
użytkowanie systemu GSM-R. Ponadto, załącznik do zarządzenia Nr 23 Prezesa 
UKE z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości 
dla zakresów 876 – 915 MHz oraz 921–960 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 6, poz. 21) 
przewiduje: 

- w pkt 2.2, iż zakres częstotliwości 876,0 – 876,1 MHz może być 
użytkowany jako cywilny w służbie ruchomej jedynie na potrzeby stosowanych w 
kolejnictwie systemów radiokomunikacyjnych do łączności w trybie DMO; 

- w pkt 2.3, że zakres częstotliwości 876,1 – 877,5 MHz oraz 921,1 – 
922,5 MHz może być użytkowany jako cywilny w służbie ruchomej jedynie na 
potrzeby stosowanych     w kolejnictwie systemów radiokomunikacyjnych 
zgodnych ze standardem GSM. 
Obecnie, zgodnie z zapisami Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, 
przeznaczenie ww. częstotliwości na cele GSM-R wymaga uzgodnienia z 
Ministrem Obrony Naroowej. A zatem, wprowadzenie zmiany w art. 1152 w 

                                                                                                                                                                                                                                                    
5 Informacje uzyskane ze strony spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. http://www.plk-sa.pl  
6 j.w. 
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proponowanym kształcie będzie wymagało nowelizacji rozporządzenia ws. 
Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. 
Wskazać należy, iż PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie posiadają rezerwacji 
częstotliwości pozwalających na uruchomienie powyżej opisywanego systemu.  
W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, iż terminy wynikające z Planu są 
już częściowo opóźnione (istnieje więc realne ryzyko niewywiązania się 
Rzeczypospolitej Polskiej z zobowiązań międzynarodowych), należy w ustawie 
Prawo telekomunikacyjne zamieścić regulacje umożliwiające uzyskanie 
częstotliwości przez podmiot wykonujący zadania z zakresu łączności kolejowej 
w ramach Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu proponuje się dodanie art. 115² 
stanowiącego, iż podmiot wykonujący zadania z zakresu łączności kolejowej w 
ramach Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystuje częstotliwości na podstawie decyzji o 
rezerwacji częstotliwości wydanej przez Prezesa UKE po uzgodnieniu z 
ministrem właściwym do spraw transportu. 
Ponieważ konieczność zapewnienia zadań z zakresu łączności kolejowej w 
Ramach Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym wynika z 
uzgodnień prowadzonych w ramach Unii Europejskiej, organy regulacyjne 
powinny udostępnić odpowiednim podmiotom częstotliwości konieczne do 
wykonywania tych zadań. Mając na względzie tę szczególną sytuację, zasadne jest 
wyłączenie przydzielania częstotliwości podmiotom wyznaczonym do realizacji 
zadania wskazanego w projektowanym art. 115² ustawy Prawo telekomunikacyjne 
z procedury udzielania rezerwacji częstotliwości określonej w art. 116 ust. 1 
ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
W tym miejscu wspomnieć należy, iż w innych krajach europejskich system 
GSM-R jest obsługiwany przez podmioty związane z branżą kolejową, z 
wykorzystaniem częstotliwości przyznanych w trybie bezprzetargowym. 

Art. 126 
ust. 5   

w art. 126 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Do przetargu stosuje się odpowiednio przepisy art. 118 ust. 1, 2 i 
4, art. 118c ust. 1,  art. 118d ust. 1 oraz art. 118e.”, 

Zmiany redakcyjne, uwzględniające zmiany numeracji w art. 118d oraz dodanie 
art. 118e. 

Art. 128 
ust. 3a 

w art. 128 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. Podmiot udostępniający przydzieloną numerację przekazuje 
Prezesowi UKE informacje o zakresach numeracji udostępnionych w 
trybie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia 
udostępnienia.”; 

Dodano przepis mający na celu zobligowanie obu stron umowy o udostępnianiu 
numeracji do przekazania Prezesowi UKE informacji o zakresach numeracji 
udostępnionych zakresach numeracji w terminie 14 dni od dnia jej podpisania. 
Regulacja jest podyktowana potrzebą zapewnienia przejrzystości odnośnie 
poszczególnych zakresów numeracji. Obecnie, w przypadku przekazania 
określonych zakresów numeracji w drodze umowy między przedsiębiorcami, 
pozostali uczestnicy rynku, nie mają informacji o przeprowadzonej transakcji, co 
może prowadzić do wystąpienia konkretnych problemów np. przy taryfikacji 
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połączeń. Posiadanie najbardziej aktualnych informacji na temat udostępnionych 
zakresów numeracji przyczyni się do efektywniejszego gospodarowania 
numeracją przez Prezesa UKE. 

Art. 150  
ust. 2 i 
ust.  4 

art. 150: 
 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Egzaminy osób ubiegających się o świadectwo operatora 
urządzeń radiowych przeprowadza komisja powołana przez Prezesa 
UKE, a w służbie radiokomunikacji lotniczej przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. Prezes UKE może powierzyć przeprowadzanie 
egzaminów: 
1) w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej organizacji 
zrzeszającej radioamatorów; 

2) w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej – 
Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej lub centralnej 
komisji działającej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej 
w Szczecienie.”, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 150 ust. 2  
Wprowadzono możliwość powierzenia przez Prezesa UKE organizacji 
zrzeszającej radioamatorów przeprowadzania egzaminów na świadectwo 
operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. 
Rozwiązanie takie praktykowane jest w USA. Celem tej zmiany jest stworzenie 
możliwości odciążenia administracji państwowej od działań służących wyłącznie 
hobbystom – krótkofalowcom. Działalność ta nie jest związana z wykonywaniem 
działalności gospodarczej i świadczeniem usług telekomunikacyjnych, nie ma 
zatem potrzeby przeprowadzania egzaminów bezpośrednio przez Prezesa UKE. 
Wydaje się wystarczające przekazanie tego uprawnienia wyspecjalizowanym 
jednostkom zrzeszającym radioamatorów. Organizacje te skupiają osoby 
zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla 
rozwoju własnego i dobra społecznego, dbają również o rozwój służby 
radioamatorskiej w Polsce. Czołowymi organizacjami zrzeszającymi i 
reprezentującymi radioamatorów wobec instytucji państwowych i organizacji 
społecznych są: Polski Związek Krótkofalowców, Liga Obrony Kraju, Związek 
Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.  
Dodatkowo proponuje się wprowadzić możliwość przekazania kompetencji do 
przeprowadzania egzaminów dla osób ubiegających się o świadectwo operatora 
urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej – Centralnej 
Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, a w służbie radiokomunikacyjnej żeglugi 
śródlądowej –  Centralnej komisji działającej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej w Szczecinie. 
Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna (CMKE) podległa ministrowi 
właściwemu do spraw gospodarki morskiej jest wskazana w ustawie z dnia 18 
sierpnia  2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368), do 
przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych członków załóg statków morskich. 
CMKE przeprowadzać będzie egzaminy sprawdzające wiedzę i kompetencje w 
zakresie określonym w Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie 
wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw i pełnienia wacht (STCW) z 1978 
r. Jest zatem zasadne aby wprowadzić możliwość przeprowadzania wszystkich 
egzaminów kompetencyjnych dla załóg statków morskich przez jedną komisję 
egzaminacyjną.  
Jednocześnie Centralna komisja egzaminacyjna działająca przy Dyrektorze 
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 
2000 r. o żegludze śródlądowej oraz jej aktami wykonawczymi, przeprowadza 
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d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu 
zministrem właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym 
do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 
1) rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych, zakres 
wymogów egzaminacyjnych, zakres, tryb i okres niezbędnych szkoleń 
oraz praktyki, 
2) termin złożenia wniosku o wydanie świadectwa operatora 
urządzeń radiowych albo jego odnowienie, tryb przeprowadzania 
egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych, sposób powoływania 
komisji egzaminacyjnej, a także wysokość opłat za przeprowadzenie 
egzaminu i wydanie świadectwa, kierując się zasadą, że nie powinny 
one stanowić bariery dla osób zainteresowanych obsługą urządzeń 
radiowych 

egzaminy na patenty kapitana żeglugi śródlądowej klasy A i B. Patent kapitana 
żeglugi śródlądowej klasy A uprawnia do żeglugi po wszystkich śródlądowych 
drogach wodnych do których zaliczają się również wody morskie. Jednym z 
dodatkowych dokumentów niezbędnych do uprawiania żeglugi po wodach 
morskich jest posiadanie świadectwa obserwatora radarowego. Jednocześnie do 
uzyskania świadectwa obserwatora radarowego niezbędne jest posiadanie 
świadectwa radiooperatora. Zasadnym zatem jest aby egzaminy zarówno na 
patenty kapitańskie oraz na świadectwa radiooperatora, który stanowi 
uzupełnienie dla patentu kapitana przeprowadzała również ta sama komisja 
egzaminacyjna. 
Ponadto, proponuje się przekazanie kompetencji do prowadzenia egzaminów dla 
osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej lotniczej Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej 
„Prezes ULC”). Prezes ULC jest organem właściwym w sprawach lotnictwa 
cywilnego. Do jego zadań należy tworzenie warunków wewnętrznych 
sprzyjających rozwojowi polskiego lotnictwa cywilnego, kształtowanie polskiego, 
unijnego oraz międzynarodowego systemu prawnego w dziedzinie lotnictwa 
cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa 
transportu lotniczego poprzez wprowadzenie do polskiego systemu prawnego 
międzynarodowych przepisów i wymagań technicznych i operacyjnych oraz 
nadzór nad ich przestrzeganiem, licencjonowanie personelu lotniczego i 
technicznego oraz jego okresowe kontrole, certyfikowanie, nadzór nad 
organizacjami prowadzącymi działalność lotniczą w zakresie szkoleń lotniczych. 
 
 
Art. 150 ust. 4  
W celu pełnego wykorzystania możliwości testowego systemu egzaminowania, 
konieczne jest uzupełnienie delegacji do rozporządzenia wydanego na podstawie 
art. 150 ust. 4 ustawy w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych o 
przesłankę terminu składania wniosków. Umożliwi to wcześniejsze 
przygotowanie dokumentów egzaminacyjnych oraz uzupełnianie wniosków w 
przypadku braków formalnych, a także będzie miało korzystny wpływ na pracę 
sekretariatu komisji. 
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- biorąc pod uwagę międzynarodowe przepisy radiokomunikacyjne 
oraz przepisy międzynarodowe.”; 

Art. 151 art. 151 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 151. Osoby posiadające właściwe świadectwo operatora 
urządzeń radiowych, wydane przez Prezesa UKE lub przez 
uprawniony do tego organ zagraniczny, mogą obsługiwać na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urządzenia radiowe nadawcze 
lub nadawczo-odbiorcze, wykorzystywane dla potrzeb 
radiokomunikacji lotniczej albo radiokomunikacji morskiej i żeglugi 
śródlądowej, zgodnie z międzynarodowymi przepisami 
radiokomunikacyjnymi.”; 

Świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej 
morskiej i żeglugi śródlądowej oraz w służbie lotniczej wydawane są zgodnie z 
przepisami międzynarodowymi: 
- Regulaminem Radiokomunikacyjnym stanowiącym dokument uzupełniający 
Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, 
sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 roku, 
- Międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia 
marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, sporządzoną w 
Londynie dnia 7 lipca 1978 roku, 
- Wspólnymi Wymaganiami Lotniczymi – Licencjonowanie personelu lotniczego  
JAR-FCL1 i JAR-FCL2 (podczas szkolenia dla uzyskania licencji członka 
personelu lotniczego realizowane jest szkolenie w zakresie procedur 
radiokomunikacji lotniczej, zawartych w Załączniku 10 do Konwencji o 
Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym). 
Wprowadzenie zmian w art. 151 umożliwi wykonywanie zawodu marynarza i 
pilota w Polsce bez konieczności uznawania świadectw operatora urządzeń 
radiowych. Jest to zgodne z praktyką międzynarodową, gdzie czynności 
radiooperatora umożliwiające wykonywanie zawodu marynarza i pilota, które 
wymagają posiadania odpowiednich licencji i dyplomów, nie są objęte katalogiem 
zawodów regulowanych, przez co dokumenty uprawniające do ich wykonywania 
nie wymagają uznawania. 

Art. 155 
ust. 2a 

„2a. Zawiadomienie można przekazać pisemnie lub w formie 
dokumentu elektronicznego. Zawiadomienie w formie dokumentu 
elektronicznego nie musi być opatrzone podpisem w rozumieniu 
przepisów o podpisie elektronicznym.”; 

Zmiana wynika z postulatu „Green ICT”. Potrzebę notyfikacji urządzeń 
radiowych wprowadza artykuł 6.4 dyrektywy RTTE, który obliguje producentów 
sprzętu do zgłaszania krajowym organom odpowiedzialnych za gospodarowanie 
widmem zamiaru wprowadzania do obrotu urządzeń radiowych pracujących w 
pasmach, które nie są w pełni zharmonizowane na terenie UE. Zaproponowana 
zmiana umożliwi producentom i dystrybutorom urządzeń radiowych zgłaszanie 
Prezesowi UKE drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania zgłoszenia 
podpisem elektronicznym) zamiaru wprowadzenia do obrotu lub użytku urządzeń 
radiowych poprzez europejski system notyfikacji: Notification of the intention to 
place radio equipment on the market: one-stop procedure (OSN). System ten 
działa od 7 stycznia 2008 r. i korzystają z niego następujące kraje: Austria, Belgia, 
Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, 
Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Holandia, 
Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria (która 
również obsługuje zgłoszenia z Lichtensteinu) i Wielka Brytania. 
Obecnie zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego podania 
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mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do 
protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez 
elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na 
podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne. Przy czym § 3a wskazuje, iż podanie 
wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione 
przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. Zgodnie z tymi przepisami identyfikacja użytkownika systemów 
teleinformatycznych powinna nastąpić przez zastosowanie kwalifikowanego 
certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), lub 
profilu zaufanego ePUAP. Ponadto, podmiot publiczny, który używa do realizacji 
zadań publicznych systemów teleinformatycznych, może umożliwiać 
użytkownikom identyfikację w tym systemie przez zastosowanie innych 
technologii, chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek dokonania 
czynności w siedzibie podmiotu publicznego. 
Podkreślić należy, że zgłoszenie zamiaru wprowadzenia do obrotu lub użytku 
urządzeń radiowych nie wymaga odpowiedzi od Prezesa UKE. 

Art. 
180a w 
ust. 1 
w pkt 1 

w art. 180a w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „24 miesięcy” zastępuje się 
wyrazami „12 miesięcy”; 
 

Proponuje się skrócenie okresu retencji danych telekomunikacyjnych z 24 do 12 
miesięcy. Dyrektywa retencyjna zobowiązała państwa członkowskie do wdrożenia 
systemu przechowywania danych dotyczących ruchu telekomunikacyjnego przez 
okres od sześciu miesięcy do dwudziestu czterech miesięcy. Polska, jako jedno z 
niewielu państw zdecydowała się na wprowadzenie maksymalnego okresu 
przechowywania danych. Jednakże analizy wykorzystania danych z retencji 
wskazują, iż największe znaczenie i wartość maja dane pochodzące z ostatniego 
roku. Dlatego też, biorąc pod uwagę koszty ponoszone przez przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych związane z dwuletnim obowiązkiem przechowywania 
danych, tak długi obowiązek retencyjny nie znajduje uzasadnienia.  
Zmiana jest również zgodna z wnioskami raportu ewaluacyjnego „COM(2011) 
225 final” dyrektywy retencyjnej opublikowanego przez Komisję Europejską w 
dniu 18 kwietnia 2011 r. oraz propozycjami przedstawionymi przez Ministra 
Cichockiego w dniu 29 września 2011 r. w „Sprawozdaniu z pracy Zespołu do 
spraw pozyskiwania danych telekomunikacyjnych”.  

Art. 4 
projekt
u  
Zmiany 
w 

i. 2) w art. 24 uchyla się ust. 2 Rozszerzenie zakresu ścigania wykroczeń polegających na przesyłaniu 
niezamówionych informacji handlowych jest podyktowane niską skutecznością 
obecnie obowiązujących przepisów karnych w tym zakresie. W wyniku zmiany 
wszystkie przypadki przesyłania tego typu informacji ścigane będą z urzędu. 
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ustawie 
z 18 
lipca 
2002 r. 
o 
świadcz
eniu 
usług 
drogą 
elektro
niczną 
(Dz. U. 
Nr 144, 
poz. 
1204, z 
późn. 
zm.) 
Art. 5. 
Zmiany 
w 
ustawie 
z dnia 
27 
marca 
2003 r. 
o 
planow
aniu i 
zagospo
darowa
niu 
przestrz
ennym 
(Dz. U. 
Nr 80, 
poz. 
717, z 
późn. 
zm.) 

1) w art. 11 w pkt 6 uchyla się lit. k; 
 

2) w art. 17 w pkt 6 lit. a uchyla się tiret piąte. 

Uchylenie w art. 11 w pkt 6 lit. k oraz w art. 17 w pkt 6 lit. a tiret piąte ma na celu 
zniesienie obowiązku występowania o opinię dotyczącą rozwiązań przyjętych w 
projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie 
telekomunikacji. Analogiczne rozwiązanie przewidziano w odniesieniu do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powyższe zmiany mają na 
celu przyspieszenie i usprawnienie procedury uchwalania ww. dokumentów, przy 
czym dodatkowym uzasadnieniem dla ich wprowadzenia jest fakt, iż opinia 
Prezesa UKE nie jest wiążąca.   
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Art. 6 
projekt
u 
Zmiany 
w 
ustawie 
z dnia 2 
lipca 
2004 r. 
o 
swobod
zie 
działaln
ości 
gospod
arczej 
(Dz. U. 
z 2010 
r. Nr 
220, 
poz. 
1447, z 
późn. 
zm. ) 

w art. 75 w ust. 1 uchyla się pkt 10;. Zmiana w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) 
Potrzeba uchylenia przepisu art. 75 ust. 1 pkt 10 jest podyktowana jego 
niezgodnością z obecnie obowiązującą ustawą Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie 
z art. 10 ust. 1 tej ustawy działalność telekomunikacyjna będąca działalnością 
gospodarczą jest działalnością regulowaną wykonywaną po uzyskaniu wpisu do 
rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa 
UKE. 
  
 

Art. 8 
projekt
u 
Zmiany 
w 
ustawie 
z dnia 7 
maja 
2010 
roku o 
wspiera
niu 

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
 „2) regionalna sieć szerokopasmowa - sieć szerokopasmową 
realizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego, porozumienie, 
związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 
porozumienie komunalne, spółkę kapitałową lub spółdzielnię z 
udziałem jednostki samorządu terytorialnego, koncesjobiorcę w 
rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.1)) albo 
przez partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675) w ramach programów 
operacyjnych; 

Zmiana wprowadzana w art. 2 w ust. 1 pkt 2 polega na wykreśleniu wyrazów 
„fundację, której fundatorem jest jednostka samorządu terytorialnego” z definicji 
regionalnej sieci szerokopasmowej. Zgodnie bowiem z art. 45 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ze środków publicznych nie można 
tworzyć fundacji. 
Zmiana wprowadzana w art. 2 w ust. 1 pkt 3, polegająca na wskazaniu, że do 
uzyskania statusu podmiotu wykonującego zadania z zakresu użyteczności 
publicznej w rozumieniu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych nie jest konieczna przynależność do jednostek sektora 
finansów publicznych lub nadzór przez takie jednostki, związana jest z 
koniecznością ustalenia jednolitej interpretacji tego przepisu. W praktyce zdarzało 
się, w związku z różnymi interpretacjami tego zapisu dokonanymi np. przez 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675 i Nr 182, poz. 1228). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z ….. 
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rozwoju 
usług i 
sieci 
telekom
unikacy
jnych  
(Dz. U. 
Nr 106, 
poz. 
675) 
 

 
3)   podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej - 
przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 
625, z późn. zm.2)) prowadzące działalność gospodarczą w zakresie 
przesyłania, dystrybucji paliw lub energii oraz przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. 
Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 
278 i Nr 238, poz. 1578);”; 
 
2) art. 12 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 12. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej jest 
obowiązany uwzględnić uzasadnione wnioski jednostki samorządu 
terytorialnego o zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego w zakresie 
połączenia sieci, zgodnie z przepisami działu II rozdziału 2 ustawy z 
dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.”; 
 
3) w art. 13: 
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) jednostka samorządu terytorialnego wykonująca działalność, o 
której mowa w art. 3 ust. 1, jest obowiązana: 

a) zawrzeć umowę o dostępie telekomunikacyjnym w 
terminie 30 dni od dnia wystąpienia o jej zawarcie, 

b) równo traktować przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 
w szczególności przez oferowanie jednakowych 
warunków w porównywalnych okolicznościach;”, 

b) w ust. 4 uchyla się pkt 3; 
 
4) art. 23 otrzymuje brzmienie: 
„1. Do decyzji w sprawie współkorzystania lub dostępu do 
infrastruktury technicznej stosuje się odpowiednio przepisy działu I 
rozdział 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
2. Do zmiany umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do 
infrastruktury technicznej stosuje się odpowiednio przepisy art. 19, 
21, 22 i 24.  
3. Do wniosku o zmianę umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do 
infrastruktury technicznej, dołącza się tekst tej umowy, a w przypadku 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, że przepisy o dostępie do infrastruktury 
technicznej nie mogły być stosowane do przedsiębiorców energetycznych. 
Nowym brzmieniem przesądza się zatem, że wszystkie  przedsiębiorstwa 
wymienione w art. 2 w ust. 1 pkt 3, przy spełnieniu wymogów ustawy, 
obowiązane są na podst. art. 17 ustawy do zapewnienia przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym współkorzystania lub dostępu do infrastruktury technicznej 
wykorzystywanej do wykonywania swojej podstawowej działalności. Zmiana 
przyczyni się zatem do szerszego wykorzystania istniejącej infrastruktury 
technicznej. 
Zmiana art. 12 związana jest z faktem, iż obowiązek zapewnienia dostępu 
telekomunikacyjnego jest obowiązkiem regulacyjnym i wobec tego może być 
nałożony jedynie na operatora o znaczącej pozycji rynkowej. 
 
Zmiany w art. 12 i 13 mają na celu doprecyzowanie obowiązków jednostek 
samorządu terytorialnego związanych z zapewnieniem dostępu 
telekomunikacyjnego, ze względu na wątpliwości interpretacyjne związane z 
zapisem nakazującym traktowanie jednostki samorządu terytorialnego, 
wykonującej działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, jak operatora o 
znaczącej pozycji rynkowej. Wynikają one z faktu, iż przed wyznaczeniem 
operatora o znaczącej pozycji rynkowej konieczne jest przeprowadzenie analizy 
rynku, a następnie nakładane są na niego odpowiednie obowiązki regulacyjne 
przewidziane w ustawie Prawo telekomunikacyjne, a zatem nie było jasne, po 
pierwsze czy podobne działania należy dokonać wobec jednostki samorządu 
terytorialnego, a po drugie, które obowiązki regulacyjne mogą być na taką 
jednostkę nałożone. Należy również zwrócić uwagę, iż zakres podmiotów, które 
mogą być poddane obowiązkom regulacyjnym, określonych w tym przepisie jest 
zbyt szeroki. W związku z tym, przewiduje się usunięcie przepisu, zgodnie z 
którym obowiązki regulacyjne nałożone na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego 
stosuje się również w przypadku, gdy uzyskał on dostęp telekomunikacyjny lub 
możliwość współkorzystania z budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej od 
podmiotu z tej samej grupy kapitałowej, co przedsiębiorca, na którego zostały 
nałożone obowiązki regulacyjne.   
 
Zmiany art. 51 i 54 podyktowane są potrzebą ujednolicenia ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci z zapisami art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). 
 
Zmiana w art. 61 ust. 5 ma charakter redakcyjny. W dotychczasowym brzmieniu 
przepisu była mowa o „decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 
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umowy, która była co najmniej raz zmieniona, dołącza się jednolity 
tekst tej umowy zawierający wszelkie dokonane zmiany.”; 
 
5) w art. 51 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1)   określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który 
ta inwestycja będzie oddziaływać, przedstawionych na mapie 
zasadniczej lub w przypadku jej braku -  na mapie ewidencyjnej, 
przedstawiającej istniejące uzbrojenie terenu oraz proponowany 
przebieg regionalnej sieci szerokopasmowej, z zaznaczeniem terenu 
niezbędnego dla obiektów budowlanych tej sieci;”; 
 
6) w art. 54 w ust. 2 pkt 4otrzymuje brzmienie: 
„) określenie linii rozgraniczających teren inwestycji, wyznaczonych 
na mapie zasadniczej lub w przypadku jej braku -  na mapie 
ewidencyjnej;”; 
 
7) w art. 61 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zarządzające, 
na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 
2011 r. Nr 12, poz. 59 i Nr 34, poz. 170), nieruchomościami w 
stosunku do których wydano pozwolenie na budowę regionalnej sieci 
szerokopasmowej zawierające zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, 
są obowiązane dokonać nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 6, wycinki 
drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w 
odrębnym porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem 
Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem.”; 
 
8) art. 75 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 75. 1. Przepis art. 46 stosuje się do planów miejscowych 
obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy. 
2. Nie stosuje się ustaleń planów miejscowych w zakresie ustalonych 
zakazów lub przyjętych rozwiązań, których realizacja uniemożliwia 
lokalizowanie inwestycji celu publicznego 
z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z 
przepisami odrębnymi.”; 
 
9) w art. 77 uchyla się ust. 3. 

regionalnych sieci szerokopasmowych”, a taka decyzja nie jest wydawana. 
 
W zakresie proponowanej zmiany art. 75 należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 
46 ustawy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie może 
ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać 
lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 
Jednocześnie w art. 75 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych nałożono na gminy obowiązek dostosowania treści 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do tych wymagań w 
terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a w przypadku ich 
niedostosowania w tym zakresie w określonym terminie, na wojewodów został 
nałożony obowiązek zmiany planu miejscowego i wydania w tej sprawie 
zarządzenia zastępczego. Wojewodowie obowiązani są zatem do weryfikowania 
miejscowych planów pod względem ich zgodności z ustawą o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych. 
Gminy oraz wojewodowie w praktyce nie są w stanie przeprowadzić procedury 
przewidzianej przez art. 75 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych z uwagi na brak wystarczających zasobów finansowych i 
osobowych, które muszą być skoncentrowane  
w stosunkowo krótkim czasie. Należy wskazać, iż procedura zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest czasochłonna (średnio około 6 
miesięcy) i generuje znaczne koszty, które nie zostały zapewnione w budżetach 
jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Uchylenie art. 77 ust. 3 jest konsekwencją dodania art. 3a przewidującego 
uprawnienie Prezesa UKE do wydania decyzji w przypadku, gdy stwierdzi, że 
działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 i art. 16 ust. 1 jednostki samorządu 
terytorialnego lub podmiotu wykonującego zadania z zakresu użyteczności 
publicznej narusza wymagania określone w art. 3 ust. 2 ustawy. 
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Art. 9 
projekt
u 

Art. 9. Do wniosków o wpis do rejestru złożonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje 
się przepisy dotychczasowe. 

Zamieszczenie przepisu jest uzasadnione w celu rozstrzygnięcia, jakie przepisy 
będą miały zastosowanie do wniosków o wpis do rejestru złożonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego przed dniem wejścia w życie ustawy. 

Art. 15 
projekt
u 

Art. 15. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie ustawy w zakresie realizacji przez abonentów 
uprawnień, o których mowa w art. 69 – 72 ustawy, o której mowa w 
art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Przepis przejściowy regulujący kwestie stosowania dotychczas obowiązujących 
przepisów do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 
ustawy w zakresie realizacji przez abonentów uprawnień, o których mowa w art. 
69 – 72 ustawy. 

Art. 17 
projekt
u 

Art. 17. Rezerwacje częstotliwości wydane przed dniem wejścia w 
życie ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. 
 

Przepis zawiera zapis, zgodnie z którym rezerwacje częstotliwości wydane przed 
dniem wejścia w życie ustawy zachowają ważność przez okres na jaki zostały 
wydane. W praktyce może pojawić się problem, czy rezerwacje częstotliwości 
wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność. 
Zaproponowany przepis usuwa ewentualne wątpliwości interpretacyjne w tym 
zakresie.  
 

Art. 20 
projekt
u 

Art. 20. W stosunku do urządzeń radiowych służących do 
komunikacji zarówno w systemie naziemnym, jak i satelitarnym, 
będących w użyciu w dniu wejścia w życie ustawy, 
przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, zagraniczne 
misje specjalne oraz przedstawicielstwa organizacji 
międzynarodowych, korzystające z przywilejów i immunitetów na 
podstawie ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych, mające swe 
siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiazane 
uzyskać zgodę Prezesa UKE na ich używanie w terminie 12 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy. 

Przepis reguluje sytuację już funkcjonujących urządzeń radiowych służących do 
komunikacji zarówno w systemie naziemnym, jak i satelitarnym, 
przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, zagraniczne misje 
specjalne oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych, korzystające z 
przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów i zwyczajów 
międzynarodowych, mające swe siedziby na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Art. 24 
projekt
u 

Art. 24. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 
art. 13, art. 73, art. 78 ust. 7, art. 81 ust. 6, art. 95 ust. 4, art. 111 ust. 3, 
art. 120, art. 144 ust. 3, art. 148 ust. 4, art. 150 ust. 4, art. 184 ust. 4, 
art. 185 ust. 11 i 12  i art. 205 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 
zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 13, art. 73, art. 78 ust. 7, art. 81 ust. 6, art. 
95 ust. 4, art. 111 ust. 3, art. 120, art. 144 ust. 3, art. 148 ust. 4, art. 
150 ust. 4, art. 184 ust. 4, art. 185 ust. 11 i 12  i art. 205 ust. 2 tej 
ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 
przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Konieczne jest zamieszczenie przepisu utrzymującego w mocy akty wykonawcze 
wydane na podstawie zmienionych upoważnień do czasu wejścia w życie nowych 
przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy. 

Art. 25 
projekt
u 

Art. 25. Do postępowań w sprawie uzyskania decyzji, uzgodnienia 
oraz opinii, o których mowa w art. 51 ust. 3 ustawy wymienionej w 
art. 8, decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci 
szerokopasmowej oraz pozwolenia na budowę regionalnej sieci 

W  związku ze zmianą definicji regionalnej sieci szerokopasmowej w ustawie z 
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. 
U. Nr 106, poz. 675) konieczne jest wskazanie, iż do decyzji o ustaleniu 
lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz pozwolenia na budowę 
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szerokopasmowej, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w 
życie ustawy decyzją ostateczną przepisy dotychczasowe stosuje się 
na wniosek inwestora, który może być złożony najpóźniej w terminie 
2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

regionalnej sieci szerokopasmowej oraz postępowań związanych z uzyskaniem 
takich decyzji, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy 
decyzją ostateczną przepisy dotychczasowe stosuje się na wniosek inwestora, 
który może być złożony najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy. 

Art. 26 
projekt
u 

Art. 26. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, przechowujący 
zgodnie z art.  180a ust. 1 pkt 1 dane, o których mowa w art. 180c, 
generowane w sieci telekomunikacyjnej lub przez nich przetwarzane, 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani do zniszczenia 
z dniem wejścia w życie ustawy danych przechowywanych przez 
okres dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej 
próby połączenia, z wyjątkiem danych, które zostały zabezpieczone, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

W związku z proponowanym skróceniem okresu przechowywania danych 
telekomunikacyjnych w art. 180a ust. 1 pkt 1, należy wprowadzić przepis, zgodnie 
z którym dane, których okres przechowywania w dniu wejścia w życie ustawy 
przekracza okres 12 miesięcy, są przez operatora publicznej sieci 
telekomunikacyjnej oraz dostawcę publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych niszczone. 
 

Art. 27 
projekt
u 

Art. 27. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 37 lit. b, pkt 40, pkt 52 lit. c i d w zakresie art. 71 
ust. 4,  które wchodzą w życie po upływie 90 dni od dnia 
ogłoszenia; 

2) pkt 101, pkt 116, pkt 117 w zakresie art. 174a i 174d, pkt 119 
oraz pkt 120, które wchodzą w życie po upływie 60 dni od 
dnia ogłoszenia; 

3) art. 1 pkt 47, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy 
od dnia ogłoszenia; 

4) art. 1 pkt 125 oraz pkt 126, które wchodzą w życie z dniem 1 
stycznia 2013 r.; 

5) art. 1 pkt 57 w zakresie art. 77 w zakresie dotyczącym 
krótkich wiadomości tekstowych (sms) oraz art. 1 pkt 58, 
które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia 
ogłoszenia. 

 

Przepis określa terminy wejścia w życie przepisów ustawy. Generalnie dla ustawy 
przyjęto trzydziestodniowy okres vacatio legis. Dla wybranych regulacji 
przewidziano jednak inny termin wejścia w życie. 
 
W przypadku zmian do art. 56 ust. 3, art. 60, art. 71 ust. 2a i 4 wprowadza się 90-
ciodniowy termin  wejścia w życie, natomiast w odniesieniu do art. 128 ust. 3a, 
173 ust. 1, 174a i art. 174d oraz 175-175f zdecydowano się na 60 dni vacatio legis 
by dać przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dłuższy niż zwyczajowe 30 dni czas 
na przygotowanie się do ich stosowania. 
Nowe obowiązki nakładane w art. 63a wymagają także dłuższego terminu na 
przygotowanie się przedsiębiorców telekomunikacyjnych do ich realizacji, a 
zatem zaproponowano 6-ciomiesięczne vacatio legis. 
 
Zmiany do art. 184 oraz art. 185 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 
Wejście w życie tych przepisów z początkiem roku kalendarzowego jest zgodne z 
zasadą, iż regulacje dotyczące opłat publicznoprawnych nie powinny wchodzić w 
życie w trakcie roku budżetowego. 
 
Przepis art. 78 powinien wejść w życie po upływie 12 miesięcy od dnia 
ogłoszenia, ponieważ jego zastosowanie wymaga pełnego uruchomienia Bazy PLI 
CBD, co jest procesem długotrwałym. Podobnie po po upływie 12 miesięcy od 
dnia ogłoszenia powinien wejść w życie obowiązek zapewnienia kierowania 
połączeń w postaci krótkich wiadomości tekstowych (sms) do numerów 
alarmowych. 
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1)  w wypadku projektu usuwającego naruszenie Komisji należy wpisać nr naruszenia, zaś w wypadku wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (czy to w trybie 
prejudycjalnym czy skargowym) należy podać datę wyroku i sygnaturę sprawy  
2) tabelę zbieżności dla przepisów Unii Europejskiej można wygenerować przy pomocy systemu e-step (www.e-step.pl/urzednik). W wypadku konieczności dodania uzasadnienia dla 
przekroczenia minimum europejskiego należy dodać odpowiednią kolumnę 
3) w tej części należy wskazać przepisy dyrektywy, decyzji ramowej, przepisy prawa UE, których naruszenie wskazała Komisja lub których wykładni dokonał Trybunał 
Sprawiedliwości 
4) w tej części należy wskazać wszystkie przepisy projektu aktu prawnego, które nie zostały wymienione w pierwszej części tabeli. Ze względu na konieczność ograniczenia 
projektów implementujących prawo UE do przepisów wyłącznie i ściśle dostosowawczych przepisy wykraczające poza ten zakres powinny mieć charakter wyjątkowy i być 
opatrzone uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia . 
 (*) jeżeli do wdrożenia danego przepisu UE potrzebne jest oprócz przepisu przenoszącego treść, także wprowadzenie przepisów zapewniających stosowanie (np. przepisy 
proceduralne, przepisy karne itp.), w tabeli powinny znaleźć się wszystkie te przepisy wraz z oznaczeniem ich jednostek redakcyjnych 
(**) w wypadku wprowadzenia przepisów, które przekraczają minimum ustanowione przepisami UE (o ile jest to dopuszczalne) konieczne jest uzasadnienie zastosowania takiej 
normy  



                                                                                                                          
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI1)

z dnia                                          

w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych oraz wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru 

jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie 
telekomunikacji 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
Nr  171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wzór wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) wzór wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego 
wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, stanowiący załącznik nr 2 do 
rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

 

                                                                  MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
 

 

 

 

 

______ 
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, 
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556,  z 2008 r. 
Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, 
poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, 
poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, 
poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z ... r. poz. ... . 

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 9 marca 2007 r. 
w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (Dz. U. 
Nr 52, poz. 350), które na podstawie art. 21 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. ...) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

 



 
Załączniki 
do rozporządzenia  
Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia ... (poz. ...) 
                 Załącznik nr 1                                   

                
WZÓR 

                                                                                                               

                                                   Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
                                                                                             
                                                                                         ……………………………………..                                                      
                              (adres urzędu)1)

 

 
Wniosek 

o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
 
 
WNIOSEK O2): 

 
wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
 
albo 
 
zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
 
albo 
 
wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
 
pod numerem3): 
 
- w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej........................................... 

 
- w rejestrze prowadzonym do dnia 14 stycznia 2006 r. przez Przewodniczącego Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji......................................... 
 
1. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) wnioskodawcy    

 

A. DANE WNIOSKODAWCY 
2. Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności 
gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów4)

 
3. Oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania 
działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów 
 
4. Siedziba i adres przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności 
gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów5)

 2
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a) kod pocztowy 
 

b) miejscowość 

c) gmina 
 

d) Województwo 

e) ulica 
 

f) numer domu g) numer lokalu 

h) numer telefonu 
 

i) numer faksu6) j) e-mail  

 
5. Adres do korespondencji 
 
a) kod pocztowy 

 
b) miejscowość 

c) ulica 
 

d) numer domu e) numer lokalu 
 
6. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub w innym właściwym rejestrze7)

 
 
7. Nazwa organu rejestrowego albo ewidencyjnego 

 
 
8. Adres organu ewidencyjnego8)

 
a) kod pocztowy 

 
b) miejscowość 

c) ulica 
 

d) numer domu e) numer lokalu 
 

B. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z PREZESEM UKE9)

 
9. Imię 
 

10. Nazwisko 11. Firma 

12. Siedziba 
 

13. Kod pocztowy 14. Miejscowość 

15. Ulica 
 

16. Numer domu 17. Numer lokalu 

18. Numer telefonu 
 

19. Numer faksu10) 20. E-mail  

 
C. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTOWANIA SIĘ W NAGŁYM PRZYPADKU11)

21. Imię 
 

22. Nazwisko 

23. Kod pocztowy 
 

24. Miejscowość 25. Ulica 

26. Numer domu 
 

27. Numer lokalu 28. Numer telefonu 

29. Numer faksu 

 
30. E-mail  

 
D. OGÓLNY OPIS DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ, 

KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK 
 

R12)
 

Z13)

I. Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej – opis sieci 
31. Stacjonarna publiczna sieć telefoniczna   
32. Ruchoma publiczna sieć telefoniczna   

33. Ruchoma publiczna sieć telefoniczna nie posiadająca własnej infrastruktury 
radiowej (sieć typu MVNO) 

  

34. Publiczna sieć telekomunikacyjna przeznaczona do rozpowszechniania lub 
rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych 

  

35. Sieć transmisji danych   



 4

36. Radiowa sieć przywoławcza   
37. Radiowa sieć dyspozytorska typu trankingowego   
38. Sieć satelitarna typu VSAT   
39. Inna sieć telekomunikacyjna (wskazać rodzaj sieci) 

 
.....................................................................................................................................

.................................................. 

 

.....................................................................................................................................

.................................................. 

 
.....................................................................................................................................

.................................................. 

 
.....................................................................................................................................

.................................................. 

 

  

 

II. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – opis usługi 

40. Publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 

  

41. Publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w publicznej ruchomej sieci 
telefonicznej 

  

42. Publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej nieposiadającej własnej infrastruktury radiowej (sieć typu MVNO) 

  

43.  Usługa rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub 
telewizyjnych 

  

44. Usługa transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych   

45. Usługa dzierżawy łączy telekomunikacyjnych   

46. Usługa transmisji danych   

47. Usługa zapewniania dostępu do sieci Internet   

48. Usługa przywoławcza świadczona w radiowej sieci przywoławczej   

49. Usługa telekomunikacyjna świadczona w radiowej sieci dyspozytorskiej typu 
trankingowego 

  

50. Usługa telekomunikacyjna świadczona w sieci satelitarnej typu VSAT   

51. Usługa telefoniczna w sieci telewizji kablowej   

52. Usługa tranzytu połączeń telefonicznych w technologii VoIP z wykorzystaniem 
numeru dostępu NDS 
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53. Inne usługi (wskazać rodzaj usługi) 
 
.....................................................................................................................................

.................................................. 

 

.....................................................................................................................................

.................................................. 

 
.....................................................................................................................................

.................................................. 

 
.....................................................................................................................................

.................................................. 

 

  

Usługa telekomunikacyjna sprzedawana we własnym imieniu i na własny rachunek, 
świadczona przez innego dostawcę usług: 

  

a) telefoniczna świadczona w publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej   

b) telefoniczna świadczona w publicznej ruchomej sieci telefonicznej   

c) transmisja danych   

d) zapewnienie dostępu do sieci Internet   

54.  

e) dzierżawy łączy telekomunikacyjnych   



f) inna usługa ( wskazać rodzaj usługi) 
 
.....................................................................................................................................

.................................................. 

 
.....................................................................................................................................

.................................................. 

 
.....................................................................................................................................

.................................................. 

 
.....................................................................................................................................

.................................................. 

 

  

III. Dostarczanie udogodnień towarzyszących – opis udogodnienia 

55. Interfejsy programów aplikacyjnych   

56. Systemy dostępu warunkowego   

57. Elektroniczny przewodnik po programach   

58. Multipleksowanie sygnałów cyfrowych   

59. Inne udogodnienia towarzyszące (wskazać rodzaj) 
 
..................................................................................... 

 

..................................................................................... 
 
..................................................................................... 
 
...................................................................................... 
 

  

 

E. OBSZAR, NA KTÓRYM BĘDZIE WYKONYWANA DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA 
60. 
 
61. 

Rzeczpospolita Polska 
 
Inny14).................................................................................................................................................
........................ 
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F. PRZEWIDYWANA DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI 
TELEKOMUNIKACYJNEJ/ZAPRZESTANIA DZIAŁALNOŚCI 

TELEKOMUNIKACYJNEJ15)

 
  
 

 
             dzień                       miesiąc                   rok 

G. PODPIS WNIOSKODAWCY / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ 
62. Miejscowość i data sporządzenia wniosku 63. Podpis i pieczęć wnioskodawcy albo 

osoby/osób reprezentującej/reprezentujących 
wnioskodawcę16)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ADNOTACJE URZĘDOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
Oświadczenie przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności 

gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów zgodne z treścią art. 10 ust. 5 i 6 ustawy Prawo 

telekomunikacyjne: 

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 
Kodeksu karnego oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych są 
zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej, której 
dotyczy wniosek, wynikające z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne.” 

 
a) firma przedsiębiorcy lub 

nazwa innego podmiotu 
uprawnionego do 
wykonywania 
działalności 
gospodarczej na 
podstawie odrębnych 
przepisów, jego 

b) oznaczenie miejsca i daty 
złożenia oświadczenia 

c) podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania przedsiębiorcy 
lub innego podmiotu 
uprawnionego do wykonywania 
działalności gospodarczej na 
podstawie odrębnych przepisów 
ze wskazaniem imienia i 
nazwiska oraz pełnionej funkcji 
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siedziba i adres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Objaśnienia:  

                                                      
1) Wniosek kieruje się na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie lub delegatury Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej właściwej miejscowo ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. 
2) W przypadku wnioskowania o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wypełnia się zawarte w 

formularzu pola, za wyjątkiem tych których wypełnienie jest fakultatywne. W przypadku wnioskowania o zmianę 
wpisu w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych wypełnia się tylko pola, które ulegają zmianie. 

3) W przypadku wnioskowania o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz (lub) w rejestrze prowadzonym do dnia 14 stycznia 2006 r. przez 
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podaje się numer (-y) właściwego rejestru. 

4) W przypadku spółki cywilnej podaje się imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki. 
5) Należy wpisać adres wnioskodawcy zgodny z adresem podanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 

właściwego rejestru. 
6) Wypełnienie rubryki jest fakultatywne. 
7) Inny właściwy rejestr oznacza również rejestr prowadzony w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – 
innym niż Rzeczpospolita Polska. Numer z tego rejestru podaje się, o ile rejestr występuje w danym państwie.  

8) Należy wpisać adres organu ewidencyjnego w przypadku, gdy wnioskodawca został zarejestrowany w Ewidencji 
Działalności Gospodarczej, ze względu na obowiązek nałożony na Prezesa UKE w art. 36 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, Nr 182, poz. 1228, oraz z 2011 
r. Nr 85, poz.459, Nr 120, poz.690, Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 764, Nr 132, poz.766, Nr 153, 
poz.902, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz.1175, Nr 204, poz.1195, Nr 131, poz. 764, Nr 163, poz.981 i Nr 232, poz. 
1378) 

9) Zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne, powinna to być osoba 
fizyczna upoważniona do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do 
wykonywania działalności gospodarczej w nagłym przypadku związanym z funkcjonowaniem sieci 
telekomunikacyjnej lub świadczeniem usługi telekomunikacyjnej, której dotyczy wniosek. 

10) Wypełnienie rubryki jest fakultatywne. 
11) Zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne powinna to być osoba 

upoważniona do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania 
działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, z Prezesem UKE - w przypadku osoby fizycznej 
należy wypełnić pola 9 i 10, a w przypadku osoby prawnej - pola 11 i 12. Pozostałe pola 13 -18 są obowiązkowe. 

12) W kolumnie R zaznaczyć działalność telekomunikacyjną, którą wnioskodawca zamierza wykonywać. 
13) W kolumnie Z zaznaczyć działalność telekomunikacyjną, którą wnioskodawca zaprzestał wykonywać. 
14) Wypełnić, jeżeli wnioskodawca zamierza wykonywać działalność telekomunikacyjną na obszarze innym niż obszar 

całego kraju. 
Obszar planowanej działalności telekomunikacyjnej, na którym zlokalizowana będzie infrastruktura 
telekomunikacyjna sieci oraz jej zakończenia, przy czym dla: 
-publicznej sieci telefonicznej – podać należy nazwy stref numeracyjnych zgodnie z planem numeracji krajowej dla     
publicznych sieci telefonicznych, a w sytuacji gdy wnioskodawca zamierza wykonywać działalność 
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telekomunikacyjną na obszarze mniejszym niż strefa numeracyjna – nazwy własne gmin wchodzących w skład 
danej strefy numeracyjnej, na których terenie zamierza wykonywać działalność telekomunikacyjną, 
-publicznej sieci telekomunikacyjnej przeznaczanej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów 
radiofonicznych lub telewizyjnych – podać należy nazwy województw, a w sytuacji gdy wnioskodawca zamierza 
wykonywać działalność telekomunikacyjną na obszarze mniejszym niż województwo – nazwy własne gmin 
wchodzących w skład danego województwa, na których terenie zamierza wykonywać działalność 
telekomunikacyjną, oraz adresy stacji czołowych. 

15) Niepotrzebne skreślić. Wypełnić w przypadku złożenia wniosku o wpis obejmującego kilka rodzajów działalności 
telekomunikacyjnych. Za przewidywaną datę rozpoczęcia działalności uznaje się datę rozpoczęcia wykonywania tej 
ze zgłaszanych działalności, którą rozpocznie się wykonywać w pierwszej kolejności. Pole wypełnia się w 
przypadku zmian danych w polach oznaczonych lit. A, B, C, D, E. 

16) W przypadku spółki cywilnej podpisy powinni złożyć wszyscy wspólnicy spółki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 2  
                
                                                                      WZÓR  
                                                                                                               
                                                                                                                Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
                                                                                             
                                                                                             ……………………………………..                             
                                                    (adres urzędu)1)

 

 
 

 
 

Wniosek 
o wpis lub zmianę wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego 

wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji2)

 
 

WNIOSEK O3): 

wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego 
 
albo 
 
zmianę wpisu w rejestrze jednostek samorządu terytorialnego 
 
albo 
 
wykreślenie z rejestru jednostek samorządu terytorialnego    
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  

pod numerem  ……………………………………………… 

1. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego 

 

 

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy 

 
 
 

A. DANE WNIOSKODAWCY 
3. Firma lub nazwa wnioskodawcy                                                                     
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4. Siedziba i adres wnioskodawcy4)                                                                          
  
a) Kod pocztowy b) Poczta c) Miejscowość 

d) Gmina e) Powiat f) Województwo 

g) Ulica 
 

h) Numer domu i) Numer lokalu 

j) Numer telefonu 
 

k) Numer faksu5) l) e-mail  

5. Adres do korespondencji wnioskodawcy6)                                                             
 
a) Kod pocztowy b) Poczta c) Miejscowość 

d) Ulica 
 

e) Numer domu f) Numer lokalu 

 6. Oznaczenie formy prawnej prowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego działalności w zakresie 
telekomunikacji                                                           

 

1) jednostka samorządu terytorialnego 
  a) gmina 
  b) powiat 
  c) województwo 

  2) porozumienie jednostek samorządu terytorialnego 
  3) związek jednostek samorządu terytorialnego 
  4) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego 
  5) fundacja, której fundatorem jest jednostka samorządu terytorialnego 
  6) porozumienie komunalne 
  7) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
  8) spółka akcyjna 
  9) spółdzielnia z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 

10) partnerstwo publiczno-prywatne7): 

  a)  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
  b) spółka akcyjna 
  c) spółka komandytowa 
  d) spółka komandytowo-akcyjna 

  e) inna forma: …………………………………………………………………… 

7. Firma lub nazwa podmiotu prowadzącego działalność w zakresie telekomunikacji8)

 
 
 
8. Siedziba i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie telekomunikacji9)  
 
 
 
 
9. Nazwa organu stanowiącego, nr i data podjęcia uchwały organu stanowiącego10)

10. Numer właściwego rejestru, w którym zarejestrowany jest wnioskodawca
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11. Nazwa organu rejestrowego
  
 
12. Adres organu rejestrowego
a) Kod pocztowy b) Poczta 

 
c) Miejscowość 

d) Ulica 
 

e) Numer domu f) Numer lokalu 

 B. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z PREZESEM UKE11)

                                                                                                                                 
13. Imię 
 

14. Nazwisko 15. Firma 

16. Siedziba 
 

17.Kod pocztowy 18. Poczta 19. Miejscowość 

20. Ulica 
 

21. Numer domu 22. Numer lokalu 

23. Numer telefonu 
 

24. Numer faksu12) 25. e-mail  

 C. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTOWANIA SIĘ W NAGŁYM 
PRZYPADKU13)

 

26. Imię 
 

27. Nazwisko 

28. Kod 
pocztowy 

29. Poczta 30. Miejscowość 31. Ulica 

32. Numer domu 
 

33. Numer lokalu 34. Numer telefonu 

35. Numer faksu14)

 
36. e-mail   

D. OGÓLNY OPIS DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE 
TELEKOMUNIKACJI,  KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK  

R15)
 

Z16)

I. Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej – opis sieci 
37. Stacjonarna publiczna sieć telefoniczna 
38. Sieć transmisji danych 
39. Radiowa sieć przywoławcza 
40. Sieć satelitarna 
41. Inna sieć telekomunikacyjna (wskazać rodzaj sieci) 

 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................ 
 

II. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – opis usługi 
42. Publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej 
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43. Usługa dzierżawy łączy telekomunikacyjnych 
44. Usługa transmisji danych 
45. Usługa zapewniania dostępu do sieci Internet 
46. Usługa bezpłatnego dostępu do Internetu 
47. Usługa dostępu do Internetu w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa  
48. Usługa przywoławcza świadczona w radiowej sieci przywoławczej 
49. Usługa telekomunikacyjna świadczona w sieci satelitarnej 
50. Usługa telefoniczna w sieci telewizji kablowej 
51. Usługa tranzytu połączeń telefonicznych w technologii VoIP z wykorzystaniem 

numeru dostępu NDS 
52. Inne usługi (wskazać rodzaj usługi) 

.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................................. 

Usługa telekomunikacyjna sprzedawana we własnym imieniu i na własny rachunek, 
świadczona przez innego dostawcę usług: 

a)  telefoniczna świadczona w publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej 

b) telefoniczna świadczone w publicznej ruchomej sieci telefonicznej 

c) transmisja danych 

d) zapewnienie dostępu do sieci Internet 

e) dzierżawy łączy telekomunikacyjnych 

53. 

f) Inna usługa (wskazać rodzaj) 
 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............................................... 
 

III. Dostarczanie udogodnień towarzyszących – opis udogodnienia 

54. Udogodnienia towarzyszące (proszę wskazać rodzaj udogodnień) 
 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..................................................................... 
 

IV. Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji   
55. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych 
56. Eksploatowanie infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci  telekomunikacyjnych 
57. Nabywanie praw do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych 
58. Inne usługi (wskazać rodzaj usługi) 

.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.................................................................... 

 E.   OBSZAR, NA KTÓRYM BĘDZIE WYKONYWANA 
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI 
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59. ………………………................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

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

 
 F. PRZEWIDYWANA DATA rozpoczęcia działalności w zakresie telekomunikacji lub 

zaprzestania działalności w zakresie telekomunikacji17)

 

         dzień   miesiąc   rok 

 
G. LISTA ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW 

Lp.  Nazwa załączonego dokumentu   Liczba egzemplarzy  
   
   
   
   

 
 H. PODPIS WNIOSKODAWCY/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ 
60. Miejscowość i data sporządzenia wniosku 61. Podpis i pieczęć osoby reprezentującej/ osób 

reprezentujących wnioskodawcę 

 
ADNOTACJE URZĘDOWE 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
Oświadczenie wnioskodawcy: 
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu 
karnego oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego są zgodne z prawdą; 
2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji, której dotyczy 

wniosek, wynikające z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) oraz ustawy z  dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)”. 

a) Firma lub nazwa 
wnioskodawcy, jego 
siedziba i adres 

 
 

b)   Oznaczenie miejsca i daty 
złożenia oświadczenia 

c)   Imię i nazwisko, pełniona funkcja 
i podpis osoby reprezentującej/osób  
reprezentujących wnioskodawcę  
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Objaśnienia do wniosku 
                                                 
1) Wniosek kieruje się na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie lub delegatury Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej właściwej miejscowo ze względu na siedzibę wnioskodawcy. 
2) Wpis na podstawie art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne w związku z art. 5 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, dotyczy działalności w 
zakresie telekomunikacji, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i 
sieci telekomunikacyjnych.  

3) W przypadku wnioskowania o zmianę wpisu w rejestrze jednostek samorządu terytorialnego wykonujących 
działalność w zakresie telekomunikacji wypełnia się tylko pola, które ulegają zmianie.  

4) Należy wpisać siedzibę i adres wnioskodawcy zgodny z adresem podanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub 
innego właściwego rejestru. 

5) Wypełnienie rubryki jest fakultatywne. 
6) Należy uzupełnić, jeżeli adres do korespondencji jest różny od adresu wnioskodawcy podanego w punkcie 4 

wniosku. 
7) Zgodnie z art. 7 i 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 

2009 r., Nr 19, poz. 100). 
8) Należy uzupełnić, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego wykonuje działalność w zakresie telekomunikacji w 

jednej z form prawnych wskazanych w punkcie 6 podpunkt 2- 11. 
9) Uzupełnić, o ile jest to siedziba i adres inne niż podane w punkcie 4 wniosku. 
10) Nazwa organu stanowiącego, numer uchwały organu stanowiącego, data podjęcia uchwały zgodnie z art. 3 ust. 5 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 
11) Zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt 5 w związku z art. 13a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne     

powinna to być osoba upoważniona do kontaktowania się z Prezesem UKE w imieniu wnioskodawcy lub innego 
podmiotu wykonującego zadania z zakresu użyteczności publicznej, - w przypadku osoby fizycznej należy 
wypełnić pola 13 i 14, a w przypadku osoby prawnej - pola 15 i 16. Pozostałe pola 17-23 są obowiązkowe.  

12) Wypełnienie rubryki jest fakultatywne. 
13) Zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt 6, w związku z art. 13a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, 

powinna to być osoba fizyczna upoważniona do kontaktowania się  w imieniu wnioskodawcy lub innego 
podmiotu uprawnionego w nagłym przypadku związanym z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej lub 
świadczeniem usługi telekomunikacyjnej, której dotyczy wniosek. 

14) Wypełnienie rubryki jest fakultatywne. 
15) W kolumnie „R” zaznaczyć działalność w zakresie  telekomunikacji, którą wnioskodawca zamierza wykonywać. 
16) W kolumnie „Z” zaznaczyć działalność w zakresie telekomunikacji, którą wnioskodawca zaprzestał wykonywać. 
17) Niepotrzebne skreślić. Za przewidywaną datę rozpoczęcia działalności uznaje się datę rozpoczęcia wykonywania 

tej ze zgłaszanych działalności, którą rozpocznie się wykonywać w pierwszej kolejności. Pole wypełnia się w 
przypadku zmian danych w polach oznaczonych lit. A, B, C, D, E. 
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UZASADNIENIE 

 
 Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku o wpis 

lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz wzoru wniosku 
o  wpis lub zmianę wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących 
działalność w zakresie telekomunikacji stanowi realizację przepisu upoważniającego 
zawartego w art. 13 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
Nr  171, poz. 1800, z późn. zm.). 

 Potrzeba wydania nowego rozporządzenia związana jest z wejściem w życie w dniu ...  
ustawy z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. ...). Zgodnie z art. 21 tej ustawy obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra 
Transportu z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do 
rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 52, poz. 350) zachowuje moc do 
czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 tej ustawy, 
w brzmieniu nadanym tą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia 
wejścia w życie tej ustawy. 

 Ustawa z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U.  poz. ...) rozszerza dotychczas obowiązujący art. 13 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.            
– Prawo telekomunikacyjne poprzez dodanie uprawnienia do określenia w przedmiotowym 
rozporządzeniu wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru jednostek samorządu 
terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.  

 Załączony do przedmiotowego projektu rozporządzenia wzór wniosku o wpis lub zmianę 
wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie zmienił się względem wzoru 
wniosku stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 9 marca 
2007  r. w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych. 

Załączony do przedmiotowego projektu rozporządzenia wzór wniosku o wpis lub zmianę 
wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonującego działalność w zakresie 
telekomunikacji został określony zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.           
– Prawo telekomunikacyjne i zawiera: 

1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego,  

2) numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy, 

3) dane wnioskodawcy zawierające określenie jego nawy lub firmy oraz wskazanie jego 
siedziby i adresu, 

4) oznaczenie formy prawnej prowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego 
działalności w zakresie telekomunikacji, 

5) w przypadku prowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego działalności 
w zakresie telekomunikacji w dozwolonej prawnie formie innej niż gmina powiat czy 
województwo – wskazanie firmy lub nazwy podmiotu prowadzącego działalność 
w zakresie telekomunikacji, jego siedziby i adresu oraz rejestru w którym jest on 
zarejestrowany,  

6) wskazanie uchwały organu stanowiącego o podjęciu przez jednostkę samorządu 
terytorialnego działalności w zakresie telekomunikacji, 

7) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktowania się z Prezesem UKE, jak również 
osoby do kontaktowania się w nagłym przypadku, 
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8) ogólny opis działalności w zakresie telekomunikacji, której dotyczy wniosek, 

9) wskazanie obszaru, na którym będzie wykonywana działalność w zakresie 
telekomunikacji, 

10) przewidywaną datę rozpoczęcia działalności w zakresie telekomunikacji lub jej 
zaprzestania, 

11) listę załączonych dokumentów oraz podpis osoby uprawnionej, 

12) oświadczenie wnioskodawcy, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 
2004  r. – Prawo telekomunikacyjne. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną 
w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz.  2039, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji oraz Rządowego Centrum Legislacji. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami, do których adresowane jest rozporządzenie są przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni prowadzący działalność telekomunikacyjną oraz jednostki samorządu 
terytorialnego, prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 
7  maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, 
poz. 675).  

2. Konsultacje społeczne 
Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji społecznych zostanie przekazany do 
następujących podmiotów: 
1) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, 
2) Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, 
3) Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, 
4) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 
5) Forum Związków Zawodowych, 
6) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”; 
7) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 
8) Pracodawców RP, 
9) Business Center Club. 

Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu. 
3. Wpływ projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym na budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje powstania dodatkowych kosztów dla 
budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, gdyż rozporządzenie 
określa jedynie wzory wniosków, zaś obowiązek ich składania wypływa z ustawy z dnia 
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Ponadto art. 10 ust. 12 ustawy z dnia 
16  lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne stanowi, iż wniosek o wpis do rejestru, 
załączniki dołączane do tego wniosku oraz wpis do rejestru nie podlegają opłacie 
skarbowej. Ponadto stanowiące załączniki do przedmiotowego rozporządzenia wzory 
wniosków wpłyną na zmniejszenie pracochłonności przygotowywania wniosków o wpis 
do rejestrów po stronie przedsiębiorstw telekomunikacyjnych i jednostek samorządu 
terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy  
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 
wewnętrzną gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 
 
 
07/18rch 
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ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia                                 
w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach 

telekomunikacyjnych 
 
Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
Nr  171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki korzystania przez abonenta: 
  1)   publicznej sieci telekomunikacyjnej z uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru; 
  2)   będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej 
sieci telekomunikacyjnej operatora z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru: 

a)  w ramach istniejącej sieci tego samego operatora, 
b)  do istniejącej sieci innego operatora; 

  3)   będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej 
publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej z uprawnienia do 
wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych, którego usługi są dostępne 
w  połączonych sieciach; 
  4)   będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej 
publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej z uprawnienia do 
wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych, którego usługi są dostępne 
w  połączonych sieciach, w przypadku gdy Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
zwany dalej „Prezesem UKE”, na podstawie art. 72 ust. 3 z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne nałoży obowiązek realizacji uprawnienia na wyznaczonego operatora  
o znaczącej pozycji na tym rynku. 
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „ustawie”, rozumie się przez to ustawę z dnia 
16  lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. 
 

Rozdział 2 
Zmiana przydzielonego numeru 

 
§ 2. 1. Abonent publicznej sieci telekomunikacyjnej może wystąpić z wnioskiem w formie 
pisemnej do dostawcy usług zapewniającego mu przyłączenie do publicznej sieci 
telekomunikacyjnej o zmianę przydzielonego numeru, jeżeli korzystanie z przydzielonego 
numeru jest dla abonenta uciążliwe. 

                                                 
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362  
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,  
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, 
Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 
i 87, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z ... r. poz. ... . 



2. We wniosku abonent wykazuje, że korzystanie z przydzielonego numeru jest uciążliwe, 
w szczególności opisuje i wyjaśnia, na czym polega uciążliwość. Jeżeli uciążliwość polega na 
występowaniu uciążliwych połączeń, to abonent podaje ich przybliżone daty i godziny. 
3. Wniosek abonenta spełniający wymogi, o których mowa w ust. 2, podlega rozpatrzeniu 
i zrealizowaniu w terminie 21 dni od dnia jego złożenia, z zastrzeżeniem § 3. 
4. Zrealizowanie wniosku abonenta polega na przydzieleniu, zamiast dotychczasowego, 
nowego numeru i jego uruchomieniu. 
5. Przed uruchomieniem nowego numeru dostawca usług, o którym mowa w ust. 1, 
zawiadamia w formie pisemnej abonenta o przydzieleniu i o terminie uruchomienia nowego 
numeru. 
6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, powinno być doręczone abonentowi w terminie 
14 dni od dnia złożenia wniosku. 

§ 3. 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku dostawca usług, o którym mowa  
w § 2 ust. 1, w terminie 21 dni od dnia jego złożenia, zawiadamia w formie pisemnej 
abonenta o odmowie zmiany przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasadnienia. 
2. Odmowa zmiany przydzielonego numeru z powodu braku możliwości technicznych może 
być udzielona abonentowi w przypadku wydania przez Prezesa UKE decyzji, o której mowa 
w art. 74 ust. 2 ustawy, zwanej dalej „decyzją Prezesa UKE”, w przedmiocie zawieszenia 
uprawnienia, o którym mowa w art. 69 ustawy. 
3. Jeżeli w dniu złożenia wniosku abonenta toczy się albo w okresie 21 dni od dnia złożenia 
wniosku zostało wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji Prezesa UKE w przedmiocie 
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 69 ustawy, dostawca usług, o którym mowa 
w § 2 ust. 1, niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej abonenta o powyższej 
okoliczności. 
4. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, 
dostawca usług, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiadamia w formie pisemnej abonenta, 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji, o odmowie zmiany przydzielonego numeru 
wraz z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odmowie powinno określać wynikający 
z decyzji Prezesa UKE termin realizacji uprawnienia abonenta do zmiany przydzielonego 
numeru. 
5. Jeżeli Prezes UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, wyda decyzję 
odmawiającą zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 69 ustawy, wniosek abonenta 
zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od dnia doręczenia dostawcy usług lub operatorowi tej 
decyzji. Dostawca usług zawiadamia abonenta, w formie pisemnej, w tym terminie o nowym 
przydzielonym numerze i o terminie jego uruchomienia. 

§ 4. 1. Na żądanie abonenta dostawca usług, o którym mowa w § 2 ust. 1, przesyła 
zawiadomienia, o których mowa w § 2 ust. 5 oraz § 3 ust. 1 i 3 – 5, wyłącznie drogą 
elektroniczną na wskazany przez abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej albo za 
pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. 
2. Żądanie abonenta, o którym mowa w ust. 1, powinno określać jednolity sposób przesyłania 
wszystkich zawiadomień, o których mowa w § 2 ust. 5 oraz § 3 ust. 1 i 3 – 5. 
3. Jeżeli abonent zażądał przekazania treści zawiadomień, o których mowa w § 2 ust. 5 oraz 
§ 3 ust. 1 i 3 – 5, telefonicznie, powinien jednocześnie wskazać inny sposób zawiadomienia, 
jaki dostawca usług, o którym mowa w § 2 ust. 1, będzie mógł zastosować w przypadku, 
gdyby abonent ten nie odbierał połączenia lub z przyczyn technicznych leżących po jego 
stronie dostawca usług nie mógł nawiązać z nim połączenia. 

§ 5. W przypadku zakresów numeracji służących do bezpośredniego połączenia z abonentem 
sieci wewnętrznej, zwanych dalej „DDI”, zmianie podlega zakres 10 numerów 
z  zachowaniem ciągłości ostatnich cyfr od 0 do 9 lub wielokrotność takiego zakresu. 
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Rozdział 3 

Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie lokalizacji 
 
§ 6. 1. Abonent stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej w przypadku zmiany 
miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności, zwanych dalej 
„lokalizacją”, może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej do dostawcy usług 
zapewniającego mu przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej 
operatora o przeniesienie przydzielonego numeru do nowej lokalizacji w ramach istniejącej 
sieci tego samego operatora. 
2. Wniosek abonenta podlega rozpatrzeniu i zrealizowaniu w terminie 21 dni od dnia jego 
złożenia, z zastrzeżeniem § 7. 
3. Zrealizowanie wniosku abonenta polega na przeniesieniu przydzielonego numeru do nowej 
lokalizacji i jego uruchomieniu. 
4. Przed uruchomieniem przydzielonego numeru w nowej lokalizacji dostawca usług, 
o którym mowa w ust. 1, zawiadamia w formie pisemnej abonenta o przeniesieniu 
przydzielonego numeru do nowej lokalizacji i o terminie jego uruchomienia. 
5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, powinno być doręczone abonentowi w terminie 
14 dni od dnia złożenia wniosku. 

§ 7. 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku dostawca usług, o którym mowa  
w § 6 ust. 1, w terminie 21 dni od dnia złożenia tego wniosku zawiadamia, w formie 
pisemnej, abonenta o odmowie przeniesienia przydzielonego numeru do nowej lokalizacji 
wraz z podaniem uzasadnienia. 
2. Odmowa przeniesienia przydzielonego numeru może być udzielona abonentowi 
stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej wyłącznie w przypadku: 
  1)   braku możliwości technicznych, stwierdzonego decyzją Prezesa UKE w przedmiocie 
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 70 ustawy; 
  2)   gdy nowa lokalizacja abonenta znajduje się: 

a)  poza obszarem sieci telekomunikacyjnej operatora obsługującego zakończenie sieci 
abonenta, 

b)  na obszarze geograficznym innym niż lokalizacja, w której przydzielono abonentowi 
numer geograficzny. 

3. Jeżeli w dniu złożenia wniosku abonenta toczy się albo w okresie 21 dni od dnia złożenia 
wniosku zostało wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji Prezesa UKE w przedmiocie 
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 70 ustawy, dostawca usług, o którym mowa 
w § 6 ust. 1, niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej abonenta o powyższej 
okoliczności. 
4. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, 
dostawca usług, o którym mowa w § 6 ust. 1, zawiadamia w formie pisemnej abonenta, 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji, o odmowie przeniesienia przydzielonego 
numeru wraz z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odmowie powinno określać 
wynikający z decyzji Prezesa UKE termin realizacji uprawnienia abonenta do przeniesienia 
przydzielonego numeru. 
5. Jeżeli Prezes UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, wyda decyzję 
odmawiającą zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 70 ustawy, wniosek abonenta 
zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od dnia doręczenia dostawcy lub operatorowi tej 
decyzji. Dostawca usług zawiadamia abonenta, w formie pisemnej, w tym terminie o nowym 
przydzielonym numerze i o terminie jego uruchomienia. 
 
§ 8. 1. Na żądanie abonenta dostawca usług, o którym mowa w § 6 ust. 1, przesyła 
zawiadomienia, o których mowa w § 6 ust. 4 oraz § 7 ust. 1 i 3 – 5, wyłącznie drogą 
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elektroniczną na wskazany przez abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej albo za 
pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. 
2. Żądanie abonenta, o którym mowa w ust. 1, powinno określać jednolity sposób przesyłania 
wszystkich zawiadomień, o których mowa w § 6 ust. 4 oraz § 7 ust. 1 i 3 – 5. 
3. Jeżeli abonent zażądał przekazania treści zawiadomień, o których mowa w § 6 ust. 4 oraz 
§ 7 ust. 1 i 3 – 5, telefonicznie, powinien jednocześnie wskazać inny sposób zawiadomienia, 
jaki dostawca usług, o którym mowa w § 6 ust. 1, będzie mógł zastosować w przypadku, 
gdyby abonent ten nie odbierał połączenia lub z przyczyn technicznych leżących po jego 
stronie dostawca usług nie mógł nawiązać z nim połączenia. 

§ 9. W przypadku zakresów numeracji DDI przeniesieniu podlega zakres 10 numerów 
z  zachowaniem ciągłości ostatnich cyfr od 0 do 9 lub wielokrotność takiego zakresu. 
 

Rozdział 4 
Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług zapewniającego 

przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej 
 
§ 10. 1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do 
stacjonarnej lub ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, w celu realizacji uprawnienia, 
o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, występuje z wnioskiem w formie pisemnej do 
nowego dostawcy usług o przeniesienie przydzielonego numeru do tego dostawcy, zwanego 
dalej „nowym dostawcą”. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 
  1)   w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną: 

a)  imię i nazwisko, 
b)  numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwę 

i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, 
c)  adres korespondencyjny; 

  2)   w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną: 
a)  nazwę, 
b)  numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile został nadany, lub numer w rejestrze 

przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym 
rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim, 

c)  siedzibę i adres korespondencyjny; 
  3)   przydzielony numer, o przeniesienie którego wnioskuje abonent, a w przypadku 
abonentów będących stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do 
stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – także adres zakończenia sieci; 
  4)   adres, pod który zostanie przeniesiony numer – w przypadku abonentów będących stroną 
umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej; 
  5)   numery telefonów albo numery lub numer umowy o świadczenie publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą – w przypadku przenoszenia więcej 
niż jednego numeru; 
  6)   wybrany przez abonenta sposób poinformowania go o rozpoczęciu świadczenia usług: 

a)  telefonicznie, 
b)  za pomocą komunikatu tekstowego albo 
c)  za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, abonent dołącza oświadczenie, którego wzór 
stanowi załącznik do rozporządzenia, oraz może dołączyć pełnomocnictwo do 
przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru, w szczególności do 
wypowiedzenia w imieniu abonenta umowy z dotychczasowym dostawcą, udzielone nowemu 
dostawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Udzielenie pełnomocnictwa jest 
obowiązkowe, jeżeli przeniesienie numeru następuje zgodnie z art. 71a ustawy. Wniosek, 
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o którym mowa w ust. 1, złożony bez wymaganych załączników pozostawia się bez 
rozpatrzenia, o czym abonent zostaje niezwłocznie zawiadomiony przez nowego dostawcę 
w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny i załączonym wzorem oświadczenia. 
4. Termin na rozpatrzenie przez nowego dostawcę wniosku, o którym mowa w ust. 1, 
z zastrzeżeniem ust. 10, wynosi odpowiednio: 
  1)   6 godzin roboczych, gdy abonent będący stroną umowy z dostawcą usług 
zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej składa 
wniosek osobiście w jednostce organizacyjnej nowego dostawcy; 
  2)   1 dzień roboczy, gdy abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym 
przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej składa wniosek osobiście 
w jednostce organizacyjnej nowego dostawcy; 
  3)   3 dni robocze, gdy abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym 
przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej składa wniosek w inny sposób 
niż określony w pkt 1; 
  4)   14 dni roboczych, gdy abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym 
przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej składa wniosek w inny 
sposób niż określony w pkt 2. 
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, nowy dostawca 
niezwłocznie zawiera z abonentem umowę o świadczenie publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru, która powinna 
w szczególności określać termin rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę, 
zgodny z terminem rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą. 
6. Przeniesienie przydzielonego numeru nie może powodować przerwy w świadczeniu usług 
telekomunikacyjnych dłuższej niż: 
  1)   3 godziny w porze nocnej pomiędzy godziną 000 a 300 – w przypadku abonentów 

będących stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej 
publicznej sieci telekomunikacyjnej lub 

  2)   24 godziny, liczone od określonego w umowie, o której mowa w ust. 5, dnia rozpoczęcia 
świadczenia tych usług – w przypadku abonentów będących stroną umowy z dostawcą 
usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

– chyba że abonent wyraził w umowie zgodę na dłuższą przerwę, określając czas jej trwania. 
7. W dniu przeniesienia numeru nowy dostawca informuje abonenta o rozpoczęciu 
świadczenia usług w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz 
niezwłocznie przesyła pisemne potwierdzenie przeniesienia numeru. 
8. W przypadku braku możliwości technicznych, stwierdzonego decyzją Prezesa UKE 
w  przedmiocie zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, nowy 
dostawca niezwłocznie zawiadamia abonenta, w formie pisemnej, o odmowie przeniesienia 
przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasadnienia. 
9. W przypadku gdy lokalizacja wnioskującego abonenta, będącego stroną umowy z dostawcą 
usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, 
znajduje się: 
  1)   poza obszarem sieci telekomunikacyjnej operatora, do którego zapewnia przyłączenie 

nowy dostawca, 
  2)   na obszarze geograficznym innym niż lokalizacja, w której przydzielono abonentowi 

numer geograficzny 
– nowy dostawca odmawia zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru. 
10. Jeżeli w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, toczy się postępowanie w celu 
wydania decyzji Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia uprawnienia, o którym mowa 
w  art. 71 ust. 1 ustawy, nowy dostawca wstrzymuje rozpatrzenie wniosku i niezwłocznie 
zawiadamia w formie pisemnej abonenta o powyższej okoliczności. 
11. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE zawieszającej realizację uprawnienia, o którym 
mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 10, nowy 
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dostawca przesyła zawiadomienie abonentowi, w formie pisemnej, w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania tej decyzji, o odmowie przeniesienia przydzielonego numeru wraz z podaniem 
uzasadnienia. Zawiadomienie o odmowie przeniesienia przydzielonego numeru powinno 
określać wynikający z decyzji Prezesa UKE termin upływu zawieszenia uprawnienia, 
o  którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy. 
12. Jeżeli Prezes UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 10, wyda decyzję 
odmawiającą zawieszenia realizacji uprawnienia, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy,  
w terminie 3 dni od dnia doręczenia nowemu dostawcy lub operatorowi tej decyzji, nowy 
dostawca przesyła abonentowi pisemne zawiadomienie o możliwości zawarcia umowy  
o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem 
przydzielonego numeru. 
13. Oświadczenia składane w imieniu abonenta przez nowego dostawcę uznaje się za 
doręczone dotychczasowemu dostawcy w momencie wprowadzenia do systemu 
elektronicznej wymiany danych. 

§ 11. 1. Do abonenta korzystającego z usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej 
publicznej sieci telekomunikacyjnej, który udostępnił swoje dane, o których mowa w art. 60a 
ust. 1a ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i 3, ust. 8  
i ust. 10 – 13. 
2. Do wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 1, abonent dołącza oświadczenie, którego wzór 
stanowi załącznik do rozporządzenia, oraz pełnomocnictwo do przeprowadzenia czynności 
związanych z przeniesieniem numeru, w szczególności do wypowiedzenia w imieniu 
abonenta umowy z dotychczasowym dostawcą, udzielone nowemu dostawcy w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. Wniosek złożony bez wymaganych załączników 
pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym abonent zostaje niezwłocznie zawiadomiony przez 
nowego dostawcę w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny i załączonym wzorem 
oświadczenia. 
3. Przeniesienie numeru następuje nie później niż w terminie jednego dnia roboczego od dnia 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku abonenta o przeniesienie przydzielonego numeru albo 
w późniejszym terminie wskazanym przez abonenta. 

§ 12. Komunikacja między dotychczasowym a nowym dostawcą odbywa się wyłącznie 
w formie elektronicznej wymiany danych, w sposób zabezpieczony przed dostępem osób 
nieuprawnionych. 

§ 13. 1. Na żądanie abonenta dostawca usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej 
publicznej sieci telekomunikacyjnej przesyła zawiadomienia, o których mowa w § 10 ust. 8 i 
ust. 10 – 12 oraz § 11 ust. 2, wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta 
w tym celu adres poczty elektronicznej albo za pomocą podobnego środka porozumiewania 
się na odległość. 
2. Żądanie abonenta, o którym mowa w ust. 1, powinno określać jednolity sposób przesyłania 
wszystkich zawiadomień, o których mowa w § 10 ust. 8 i ust. 10 – 12  oraz § 11 ust. 2. 
3. Jeżeli abonent zażądał przekazania treści zawiadomień, o których mowa w § 10 ust. 8  
i ust. 10 –  12 oraz § 11 ust. 2, telefonicznie, powinien jednocześnie wskazać inny sposób 
zawiadomienia, jaki dostawca usług, o którym mowa w § 13 ust. 1, będzie mógł zastosować 
w przypadku, gdyby abonent ten nie odbierał połączenia lub z przyczyn technicznych 
leżących po jego stronie dostawca usług nie mógł nawiązać z nim połączenia. 

§ 14. W przypadku zakresów numeracji DDI przeniesieniu podlega zakres 10 numerów 
z  zachowaniem ciągłości ostatnich cyfr od 0 do 9 lub wielokrotność takiego zakresu. 
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Rozdział 5 

Wybór dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych 
 
§ 15. 1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do 
stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej 
może wybrać dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych przez numer dostępu lub 
preselekcję. 
2. Abonent, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wyboru dostawcy publicznie dostępnych 
usług telefonicznych przez numer dostępu, przez wybranie podczas inicjowania połączenia 
ciągu cyfr zawierającego numer dostępu dostawcy usług, zwany dalej „NDS”, zgodnego ze 
schematem wybierania określonym w planie numeracji krajowej. 
3. Abonent, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wyboru dostawcy publicznie dostępnych 
usług telefonicznych przez preselekcję, przez złożenie zlecenia w formie pisemnej kierowania 
wskazanych rodzajów połączeń do wybranego dostawcy publicznie dostępnych usług 
telefonicznych bez konieczności wybierania NDS, zwanego dalej „zleceniem preselekcji”. 
4. W przypadku gdy abonent, o którym mowa w ust. 1, w celu realizacji danego połączenia 
nie wybierze ciągu cyfr zgodnego ze schematem wybierania określonym w planie numeracji 
krajowej, dostawca usług zapewniający przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej przekazuje informację słowną 
o braku możliwości realizacji danego połączenia, wraz z podaniem prawidłowego schematu 
wybierania. 
5. Przez NDS i zlecenie preselekcji mogą być realizowane następujące rodzaje połączeń 
telefonicznych: 
  1)   krajowe obejmujące: 

a)  połączenia miejscowe i strefowe, 
b)  połączenia międzystrefowe, 
c)  połączenia z sieci stacjonarnej do sieci ruchomej, 
d)  inne połączenia lub usługi wykorzystujące techniki komutacji, z wyjątkiem połączeń 

do numerów alarmowych; 
  2)   międzynarodowe. 
6. W przypadku gdy abonent, o którym mowa w ust. 1, w celu realizacji danego połączenia 
nie wybierze dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych przez NDS albo zlecenie 
preselekcji, połączenie jest realizowane przez dostawcę usług zapewniającego przyłączenie 
do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej. 
7. Wybór przez abonenta dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych przez zlecenie 
preselekcji nie może ograniczać możliwości wyboru dowolnego dostawcy tych usług przez 
NDS. 
8. Wybór przez abonenta dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych przez zlecenie 
preselekcji może być w każdym czasie przez abonenta zmieniony lub wycofany. 

§ 16. Jeżeli abonent, o którym mowa w § 15 ust. 1, dla realizacji danego połączenia wybierze 
przez numer dostępu dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych, którego NDS: 
  1)   nie jest jeszcze uruchomiony przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej, operator ten 
przekazuje informację słowną o braku możliwości realizacji danego rodzaju połączenia 
telefonicznego; 
  2)   jest uruchomiony przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej, ale wybrany dostawca 
nie realizuje połączeń na danym obszarze geograficznym, operator o znaczącej pozycji 
rynkowej przekazuje informację słowną o braku możliwości realizacji danego rodzaju 
połączenia telefonicznego. 
 
§ 17. 1. Abonent, o którym mowa w § 15 ust. 1, może wybrać przez zlecenie preselekcji 
jednego dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w zakresie połączeń 
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krajowych, z uwzględnieniem ust. 2, oraz jednego w zakresie połączeń międzynarodowych, 
co nie wyklucza wyboru tego samego dostawcy usług dla połączeń krajowych 
i  międzynarodowych. 
2. Zlecenie preselekcji dotyczące krajowych połączeń telefonicznych obejmuje wszystkie 
połączenia telefoniczne oferowane przez wybranego dostawcę publicznie dostępnych usług 
telefonicznych na danym obszarze geograficznym. 
3. Abonent, o którym mowa w § 15 ust. 1, składa w formie pisemnej zlecenie preselekcji do 
dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Zlecenie preselekcji może być 
doręczone przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych, na rzecz którego ma 
być ustanowiona preselekcja. 
4. Zlecenie preselekcji podlega rozpatrzeniu i zrealizowaniu w terminie 14 dni od dnia jego 
złożenia do dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej, z zastrzeżeniem § 18. 
5. Przed zrealizowaniem zlecenia preselekcji dostawca usług zapewniający przyłączenie do 
stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej 
zawiadamia w formie pisemnej abonenta oraz wybranego dostawcę usług o terminie 
rozpoczęcia kierowania wskazanych rodzajów połączeń telefonicznych do wybranego 
dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych. 

§ 18. 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zlecenia preselekcji dostawca usług 
zapewniający przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora 
o  znaczącej pozycji rynkowej, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zlecenia, zawiadamia 
w formie pisemnej: 
  1)   abonenta o odmowie realizacji zlecenia preselekcji wraz z podaniem uzasadnienia; 
  2)   wybranego przez abonenta dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych 
o  odmowie realizacji zlecenia preselekcji wraz z podaniem uzasadnienia. 
2. Odmowa realizacji zlecenia preselekcji może być udzielona abonentowi wyłącznie  
w przypadku: 
  1)   braku możliwości technicznych, stwierdzonego decyzją Prezesa UKE w przedmiocie 
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy; 
  2)   braku punktu styku sieci operatora, o którym mowa w § 15 ust. 1, z siecią, w której 
realizowane są usługi dostawcy wybranego przez abonenta w drodze zlecenia preselekcji. 
3. Jeżeli w dniu złożenia zlecenia preselekcji toczy się albo w okresie 14 dni od dnia złożenia 
tego zlecenia zostało wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji Prezesa UKE 
w  przedmiocie zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, dostawca 
usług, o którym mowa w § 15 ust. 1, niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej abonenta 
o  powyższej okoliczności. 
4. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, 
dostawca usług, o którym mowa w § 15 ust. 1, zawiadamia w formie pisemnej abonenta, 
w  terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji, o odmowie realizacji zlecenia preselekcji 
wraz z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odmowie powinno określać wynikający 
z  decyzji Prezesa UKE termin realizacji uprawnienia abonenta do wyboru dowolnego 
dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych. 
5. Jeżeli Prezes UKE, w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, wyda decyzję 
odmawiającą zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, zlecenie 
preselekcji złożone przez abonenta zostaje zrealizowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
dostawcy lub operatorowi tej decyzji. Dostawca usług zawiadamia abonenta oraz wybranego 
przez niego dostawcę usług, w formie pisemnej, w tym terminie o terminie rozpoczęcia 
kierowania wskazanych rodzajów połączeń telefonicznych do tego wybranego dostawcy 
publicznie dostępnych usług telefonicznych. 
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§ 19. 1. Wniosek abonenta o wycofanie zlecenia preselekcji podlega realizacji w terminie 
14  dni od dnia jego złożenia do dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do stacjonarnej 
publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Wniosek 
o  wycofanie zlecenia preselekcji może być doręczony przez dostawcę publicznie dostępnych 
usług telefonicznych, z usług którego abonent rezygnuje. 
2. Przed zrealizowaniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, dostawca usług zapewniający 
przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej 
pozycji rynkowej zawiadamia w formie pisemnej abonenta o terminie realizacji wniosku. 

§ 20. 1. W przypadku rozszerzenia zakresu oferowanych krajowych połączeń telefonicznych 
wybrany przez zlecenie preselekcji dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych 
zawiadamia o tym abonenta, wraz z podaniem cennika usług, oraz dostawcę usług 
zapewniającego temu abonentowi przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej. 
2. Preselekcja dla połączeń telefonicznych nowo oferowanych przez wybranego przez 
zlecenie preselekcji dostawcę usług jest realizowana w terminie 7 dni od daty doręczenia 
zawiadomienia, chyba że abonent złoży w tym terminie wniosek o wycofanie zlecenia 
preselekcji do dostawcy usług zapewniającego temu abonentowi przyłączenie do stacjonarnej 
publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej. 

§ 21. W przypadku wydania przez Prezesa UKE decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 3 
ustawy, do wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych przez abonenta 
będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej stosuje się odpowiednio 
przepisy § 15 – 20. 

§ 22. 1. Na żądanie abonenta dostawca usług, o którym mowa w § 15 ust. 1, przesyła 
zawiadomienia, o których mowa w § 17 ust. 5, § 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 – 5, § 19 ust. 2 i § 20 
ust. 1, wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta w tym celu adres poczty 
elektronicznej albo za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. 
2. Żądanie abonenta, o którym mowa w ust. 1, powinno określać jednolity sposób przesyłania 
wszystkich zawiadomień, o których mowa w § 17 ust. 5, § 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 – 5, § 19 
ust.  2 i § 20 ust. 1. 
3. Jeżeli abonent zażądał przekazania treści zawiadomień, o których mowa w § 17 ust. 5, § 18 
ust. 1 pkt 1 i ust. 3 – 5, § 19 ust. 2 i § 20 ust. 1, telefonicznie, powinien jednocześnie wskazać 
inny sposób zawiadomienia, jaki dostawca usług, o którym mowa w § 15 ust. 1, będzie mógł 
zastosować w przypadku, gdyby abonent ten nie odbierał połączenia lub z przyczyn 
technicznych leżących po jego stronie dostawca usług nie mógł nawiązać z nim połączenia. 

 
Rozdział 6 

Wniosek o interwencję 
 
§ 23. 1. Abonent publicznej sieci telefonicznej może w każdym czasie wystąpić do Prezesa 
UKE, na podstawie art. 192 ust. 1 pkt 5 ustawy, z wnioskiem o interwencję w przypadku 
niezrealizowania albo realizowania jego uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru 
niezgodnie z przepisami ustawy, rozporządzenia lub wnioskiem abonenta. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do abonenta publicznej sieci telekomunikacyjnej  
w zakresie uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru w sieci tego samego 
operatora i przy zmianie operatora, do abonenta korzystającego z usługi przedpłaconej 
świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, o którym mowa w § 11 ust. 1, 
w zakresie uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie operatora  
oraz do abonenta, o którym mowa w § 15 ust. 1, w zakresie wyboru dostawcy publicznie 
dostępnych usług telefonicznych. 
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Rozdział 7 

Przepisy końcowe 
 
§ 24. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia do upływu 2 miesięcy od dnia osiągnięcia 
pełnej funkcjonalności przez PLI CBD, termin na rozpatrzenie wniosku, o którym mowa  
w § 10 ust. 4 pkt 2, wynosi 7 dni.   

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

       
 
 
 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. 
w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 1670). 
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Załącznik 
do rozporządzenia 
Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia ... (poz. ...)  

 
 
 

 
WZÓR 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja, niżej podpisany/a, 
.................................................................................................................................................... 
(nazwisko i imię) 
legitymujący/a się dokumentem tożsamości 
seria, numer 
.................................................................................................................................................................. 
numer PESEL1) 
............................................................................................................................................................. 
zamieszkały/a 
....................................................................................................................................................... 
(adres zamieszkania) 
działając w imieniu2) 
...................................................................................................................................................... 
numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile został nadany, lub numer w rejestrze przedsiębiorców 
albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie 
członkowskim3)

....................................................................................................................................................... 
siedziba i adres korespondencyjny3) 
............................................................................................................................, 
w związku z zamiarem: 

1)  wypowiedzenia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 
z dotychczasowym dostawcą usług  
.............................................................................................................................................................  
(nazwa dotychczasowego dostawcy) 
 
korzystając z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci innego 
operatora 
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 (numer/numery będący/e przedmiotem przeniesienia) 
zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, 
poz. 1800, z późn. zm.) oraz 

2)  zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem 
przydzielonego numeru z nowym dostawcą usług  
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
(nazwa nowego dostawcy) 
 
oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji, w tym finansowych, wynikających 
z rozwiązania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 
z  dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, a także 
tego, że konsekwencje te nie obciążą nowego dostawcy, w szczególności zobowiązania do zwrotu 
udzielonej ulgi (w wysokości określonej w umowie). Ponadto oświadczam, że4) niniejszym 
dokonuję wyboru trybu przeniesienia numeru: 
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1)  z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą; 
2)  bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu ......... dni roboczych5) od dnia zawarcia umowy.  

W tym przypadku jestem świadomy/a zobowiązania do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy 
w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia. 
                                                           

............................................ 
                                                                                                          (data i czytelny podpis) 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych dostawcy publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych w związku z realizacją uprawnienia do przeniesienia numeru, 
w szczególności adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej, w celu realizacji tego 
uprawnienia. 
                                                           

       
 
.................................................... 

                                                                                   (data i czytelny podpis) 
 
 
 
____________ 

1)  W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego 
tożsamość. 

2)  W przypadku gdy abonent nie jest osobą fizyczną, do oświadczenia konieczne jest dołączenie kopii 
stosownego pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do dokonania przeniesienia numeru lub 
numerów. 

3)  Nie dotyczy osób fizycznych. 
4)  Niepotrzebne skreślić. Nie dotyczy abonentów korzystających z usługi przedpłaconej świadczonej  

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, którzy udostępnili swoje dane, o których mowa w art. 60a 
ust. 1a ustawy. 

5)  Termin ten nie może być dłuższy niż okres wypowiedzenia. 

 12



 
UZASADNIENIE 

 
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

oraz zmianą delegacji ustawowej zachodzi potrzeba wydania przedmiotowego 
rozporządzenia. 
 Zmiana przepisu upoważniającego do wydania przedmiotowego rozporządzenia 
polega na odwołaniu się do pojęcia publicznej sieci telekomunikacyjnej zamiast do pojęcia 
sieci telefonicznej. Zmiana ta wynika ze skreślenia w znowelizowanej dyrektywie o usłudze 
powszechnej definicji publicznej sieci telefonicznej. W konsekwencji zaszła konieczność 
zaktualizowania przepisów ustawy do wymogów dyrektywy poprzez wskazanie publicznej 
sieci telekomunikacyjnej, w której świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne 
w  miejscach, w których przepisy te odwoływały się do pojęcia publicznej sieci telefonicznej.  
 Przedmiotowe rozporządzenie nie reguluje już terminu przeniesienia przydzielonego 
numeru przy zmianie dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do publicznej sieci 
telekomunikacyjnej. Wskazane rozwiązanie wynika z faktu, iż przepisy dyrektywy o usłudze 
powszechnej dotyczące przenośności numerów nakazują konieczność wprowadzenia przepisu 
o randze ustawowej określającego maksymalny termin na przeniesienie numeru oraz sposób 
określania i wypłaty odszkodowania z tytułu opóźnień lub przeniesienia wbrew woli 
abonenta.  

Zgodnie ze wstępem do dyrektywy 2002/22/WE o usłudze powszechnej przenoszenie 
numeru jest kluczowym czynnikiem ułatwiającym podejmowanie wyborów przez 
użytkowników, który z przedsiębiorców telekomunikacyjnych będzie świadczył tym 
użytkownikom usługi telekomunikacyjne oraz mającym istotny wpływ na skuteczną 
konkurencję na rynku telekomunikacyjnym w ten sposób, że użytkownicy końcowi, powinni 
mieć możliwość zachowania numeru/numerów w publicznej sieci telekomunikacyjnej 
niezależnie od podmiotu świadczącego usługę.  

Przenośność numerów jest uprawnieniem abonenta, jak również użytkownika 
końcowego usługi przedpłaconej, wprowadzonym do polskiego systemu prawnego w związku 
z implementacją ww. dyrektywy i jest jedną z usług mających istotny wpływ na zwiększenie 
konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych. 

Celem ujednolicenia i usystematyzowania przepisów dotyczących przenoszenia 
numerów w sieciach telekomunikacyjnych dokonano wyraźnego podziału procedury odnośnie 
abonentów sieci stacjonarnych, abonentów sieci ruchomych oraz użytkowników usługi 
przedpłaconej, uwzględniając specyfikę i odrębności wobec ww. podmiotów. 

Przedmiotowe rozporządzenie zakłada uproszczenie procedur przenośności numerów,   
w ten sposób, aby przenoszenie numerów dzięki sprawności stało się usługą dostępną 
dla wszystkich potencjalnych klientów, którzy z różnych względów nie korzystali dotychczas 
z takiej możliwości. 

Mając na uwadze trendy światowe oraz doświadczenia innych państw UE, jako 
alternatywny tryb dokonania przeniesienia numeru wprowadzono tzw. tryb recipient-led,  
w myśl którego abonent zamierzający przenieść numer, kontaktuje się wyłącznie z wybranym 
przez siebie nowym dostawcą usług, który na podstawie udzielonego przez abonenta 
pełnomocnictwa wypowiada umowę z dotychczasowym dostawcą usług. 

Ponadto, w celu przyspieszenia procedury przenoszenia numeru wprowadzono 
możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia z zastrzeżeniem,  
iż skorzystanie z tego uprawnienia wiąże się z obowiązkiem poniesienia przez abonenta 
stosownych kosztów. 

Projekt rozporządzenia wprowadza możliwość przeniesienia kilku numerów 
jednocześnie. W takim przypadku abonent lub użytkownik usługi przedpłaconej we wniosku 
wskazuje wnioskowane numery lub oznacza numer umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą, jeżeli zamierza przenieść wszystkie 
numery objęte tą umową. 
 13



Powyższa regulacja ma na celu rzeczywiste zapewnienie abonentowi możliwości 
korzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru w szybki i łatwy sposób 
oraz stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego. Celem powyższego rozporządzenia jest 
określenie warunków korzystania przez abonenta z uprawnień, o których mowa w art. 71 
ust. 1. Bez wątpienia wymogiem usprawniającym proces przeniesienia przydzielonego 
numeru jest umożliwienie abonentowi rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą 
usług przed upływem okresu na jaki została ona zawarta, bez konieczności zachowania okresu 
wypowiedzenia. Tryb ten może zostać uruchomiony na wyraźne żądanie abonenta. W takim 
wypadku dotychczasowa umowa ulega rozwiązaniu w terminie 7 dni w przypadku abonentów 
telefonii stacjonarnej lub 1 dnia w przypadku abonentów telefonii ruchomej, lub w innym 
terminie w trakcie trwania umowy. Rozwiązanie takie wpisuje się w obowiązujące w tym 
zakresie regulacje ustawowe. Zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne umowa oświadczenie usług telekomunikacyjnych powinna określać 
warunki rozwiązania umowy. Ponadto, z przepisu art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 
– Prawo telekomunikacyjne wynika jednoznacznie, iż warunki umowy o świadczenie 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym, zapewnienie przyłączenia do sieci, 
nie mogą uniemożliwiać lub utrudniać korzystania z prawa do zmiany dostawcy usług 
świadczącego publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne. Należy jednak wyraźnie 
zaznaczyć, że możliwość skorzystania z tego uprawnienia powoduje, iż abonent obowiązany 
jest do poniesienia kosztów z tego tytułu np.: opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia 
zgodny z dotychczasową umową lub kary określonej w umowie. 
   W celu usprawnienia procedury związanej z przeniesieniem numeru, w projekcie 
rozporządzenia umożliwiono abonentom posłużenie się instytucją pełnomocnictwa 
uregulowaną w Kodeksie cywilnym, zwanym dalej k.c. Projektowana regulacja nie wyklucza, 
ani nie ogranicza odpowiednich przepisów k.c., w szczególności działu VI, rozdziału I 
dotyczącego pełnomocnictwa. 
 Udzielenie pełnomocnictwa przez abonenta jest fakultatywne. W zależności 
od decyzji, abonent będzie mógł umocować nowego dostawcę do przeprowadzenia czynności 
związanych z przeniesieniem przydzielonego numeru, bądź dokonać czynności związanych  
z przeniesieniem numeru osobiście przy jednoczesnej świadomości, iż proces ten może być 
bardziej czasochłonny. 
 Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne w świetle obecnie obowiązujących przepisów, 
doprecyzowano jakie skutki dla złożonego przez abonenta lub użytkownika usługi 
przedpłaconej wniosku ma ewentualnie toczące się postępowanie w przedmiocie zawieszenia 
uprawnienia, o którym mowa w art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne. W takim przypadku realizacja złożonego wniosku ulega wstrzymaniu do 
czasu wydania przez Prezesa UKE decyzji, a w przypadku jej wydania dostawca ma 
obowiązek poinformować abonenta lub użytkownika końcowego o możliwości zawarcia 
umowy. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1.  Podmioty na które oddziałuje rozporządzenie 
Rozporządzenie oddziaływać będzie na abonentów w zakresie korzystania przez nich  
z uprawnienia do przeniesienia numeru wynikającego z art. 71 ustawy z dnia 
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz na przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych w zakresie realizowania przez nich obowiązków dotyczących 
przenoszenia numerów, wynikających z przepisów prawa. Podmiotem, do którego 
adresowane jest rozporządzenie jest także Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
który zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 17 i 18 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, może 
nałożyć karę z tytułu uniemożliwiania korzystania z uprawnienia do przeniesienia 
numeru. Kolejna grupa, na którą ma wpływ niniejsze rozporządzenie to abonenci, będący 
stronami umów z dostawcami usług zapewniającymi przyłączenia do stacjonarnych lub 
ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych. 

2.  Konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony 
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji oraz zostanie przesłany do następujących podmiotów: 

– Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, 
– Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, 
– Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, 
– Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
– Instytutu Łączności. 

3. Wpływ projektu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Proponowane przepisy w rozporządzeniu nie mają wpływu na wzrost przychodów 
i  wydatków budżetu państwa. Proponowane regulacje nie będą miały wpływu na  budżety 
samorządów terytorialnych. 

4. Wpływ projektu na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym  
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Proponowane przepisy w rozporządzeniu będą miały pozytywny wpływ na 
konkurencyjność i przedsiębiorczość. Przyspieszenie i uproszczenie procedury 
przenoszenia numeru przy zmianie operatora, z jednej strony wymusi na przedsiębiorcach 
telekomunikacyjnych usprawnienie pracy punktów przyjmowania zleceń klientów oraz 
wymianę informacji wewnątrz firmy i współpracę z innymi przedstawicielami sektora,  
a z drugiej podniesie dbałość przedsiębiorców o swoich klientów tak by nie dopuścić do 
ich utraty.   

6. Wpływ projektu na sytuację i rozwój regionalny 
Proponowane przepisy nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

7. Źródła finansowania 
Wejście w życie rozporządzenia nie wymaga finansowania. 

 
 

07/19rch      
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ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia                                 
w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego 

informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane 
połączenie do numeru alarmowego „112” albo innych numerów alarmowych 

 
 
Na podstawie art. 78 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1)   organizację i funkcjonowanie systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 
16  lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, gromadzącego i udostępniającego informacje 
i  dane, o których mowa w art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne; 
  2)   warunki gromadzenia i przekazywania informacji i danych od przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego; 
  3)  sposób wymiany informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków 
o  przeniesienie numeru; 
  4)   warunki udostępniania informacji i danych: 

a)  centrom powiadamiania ratunkowego poprzez centralny punkt systemu tych centrów  
– w przypadku połączeń do numeru alarmowego „112” oraz do numerów 
alarmowych ustalonych dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej i dysponenta 
zespołów ratownictwa medycznego,  chyba że służba ustawowo powołana do 
niesienia pomocy, wykorzystująca dany numer alarmowy, posiada własny punkt 
centralny mogący współpracować z  systemem albo 

b)  właściwym jednostkom terytorialnym służb ustawowo powołanych do niesienia 
pomocy, innych niż wymienione w lit. a – w przypadku połączeń do innych numerów 
alarmowych. 

 
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
  1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne; 
  2)   centralnym punkcie – należy przez to rozumieć: 

a)  centralny punkt, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy, lub 
b)  własny punkt centralny, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy, posiadany 

przez służbę ustawowo powołaną do niesienia pomocy, wykorzystującą dany numer 
alarmowy; 

  3)   danych – należy przez to rozumieć dane, o których mowa w art. 161 ust. 2 pkt 4 – 6 oraz 
w art. 169 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy, dotyczące abonenta lub zarejestrowanego użytkownika 
końcowego usługi przedpłaconej; 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362  
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,  
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101  
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, 
Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 
i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z ... poz. .... 



  4)   informacjach – należy przez to rozumieć informacje, o których mowa w art. 78 ust. 3 
oraz w art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy. 
 
§ 3. 1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej tworzy system teleinformatyczny 
„Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych”, zwany dalej „PLI CBD”, 
realizujący zadania, o których mowa w art. 78 ust. 4 ustawy. 
2. PLI CBD składa się z trzech zintegrowanych części: 
  1)   Centralnej Bazy Danych gromadzącej dane; 
  2)   Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej, gromadzącej i przekazującej informacje do 
centralnego punktu lub służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy, innym niż 
wymienione w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy; 
  3) Bazy Danych Numerów Przeniesionych. 
3. Prezes UKE zapewnia obsługę, administrowanie i serwis techniczny PLI CBD. 
4. Infrastrukturę PLI CBD stanowią w szczególności: 
  1)   pomieszczenia z serwerami (serwerownie) znajdujące się w dwóch odrębnych 
lokalizacjach, spełniających wymagania dla sprzętu instalowanego w pomieszczeniach 
wyposażonych w sygnalizację włamania i napadu, kontrolę dostępu, monitoring wizyjny, 
sygnalizację pożarową, gaszenie gazem, klimatyzację, ochronę przeciwprzepięciową; 
  2)   pomieszczenie obsługi PLI CBD wyposażone w stanowiska komputerowe i sygnalizację 
włamania i napadu, kontrolę dostępu, monitoring wizyjny, sygnalizację pożarową, gaszenie 
gazem, klimatyzację oraz ochronę przeciwprzepięciową; 
  3)   rezerwowe zasilanie; 
  4)   pomieszczenia dla osób zapewniających całodobową ochronę i bezpieczeństwo 
budynków, w których znajdują się pomieszczenia z serwerowniami i bazami danych, oraz 
terenów, na których zlokalizowane są te budynki. 
5. PLI CBD wyposażona jest w niezbędną architekturę i rozwiązania informatyczne 
zapewniające w szczególności: 
  1)   konfigurację elementów nadmiarowych do działania w trybie aktywnej rezerwy 
umożliwiających rozłożenie obciążenia poszczególnych komponentów pomiędzy wszystkie 
z  dostępnych; 
  2)   możliwość rozbudowy o kolejne elementy nadmiarowe bez zmian istniejących 
komponentów (poza zmianami konfiguracyjnymi); 
  3)   mechanizmy umożliwiające udostępnienie informacji w przypadku utraty spójności 
pomiędzy poszczególnymi bazami danych; 
  4)   mechanizmy zapewniające zachowanie spójności danych pomiędzy obydwoma 
lokalizacjami PLI CBD oraz pomiędzy bazami danych w danej lokalizacji; 
  5)   zachowanie funkcjonalności podczas prac serwisowych bez utraty informacji 
w  Platformie Lokalizacyjno-Informacyjnej oraz danych w Centralnej Bazie Danych; 
  6)   brak możliwości zdalnego dostępu serwisowego do jakiejkolwiek części PLI CBD; 
  7)   archiwizację danych przetwarzanych w centralnym punkcie przez 12 miesięcy, licząc od 
ostatniego dnia miesiąca, w którym zostały przekazane; 
  8)   spełnienie warunku niewystępowania pojedynczego punktu uszkodzenia; 
  9)   zabezpieczenie przesyłanych danych z użyciem techniki VPN, przy wykorzystaniu SSL 
minimum v3.0, z szyfrowaniem minimum 128-bitów i certyfikatem X.509, wykorzystaniem 
algorytmu RSA i długości klucza nie krótszego niż 1.024-bit; 
  10)  zabezpieczenie przed możliwymi atakami, również w przypadku, kiedy atak nastąpić 
mógłby przez sieć przedsiębiorcy telekomunikacyjnego bądź centralny punkt, poprzez 
organizację odpowiednich stref sieciowych (strefy „zdemilitaryzowane” – DMZ, strefy 
prywatne) oraz zastosowanie oddzielnych modułów sprzętowych i programowych; 
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  11)  wielopoziomowe mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji dostępu do danych w PLI 
CBD oraz rozbudowanego systemu raportowania i kontroli dostępu; 
  12)  możliwość ustanowienia interfejsów fizycznych łączy pomiędzy PLI CBD, 
przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, centralnym punktem oraz pomiędzy obydwoma 
lokalizacjami PLI CBD w formie styków łączy telekomunikacyjnych E1 o przepływności 
2  Mbit/s zgodne z zaleceniem ITU G.703 oraz Ethernet 100Base-T; 
13) funkcjonowanie w ramach PLI CBD jednolitych rozwiązań technicznych, 

w  szczególności w zakresie: systemów operacyjnych, serwerów baz danych, serwerów 
aplikacyjnych, platform i technologii programistycznych. 

 
§ 4. PLI CBD zapewnia: 
  1)   przyjęcie informacji i danych oraz ich udostępnianie centralnemu punktowi albo 
właściwym jednostkom terytorialnym służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, 
innych niż wymienione w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy; 
  2)   gromadzenie i przetwarzanie danych, w tym: 

a)  dotyczących numeru przeniesionego w ramach realizacji uprawnienia abonenta albo 
użytkownika końcowego usługi przedpłaconej, o których mowa w art. 69 – 71 
ustawy, 

b)  gromadzenia informacji o przynależności numeru telefonicznego do przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego oraz dokonywanych w tym zakresie zmianach w okresie 
ostatnich 12 miesięcy, 

c)  określania parametrów jakościowych procesu przenoszenia numerów pomiędzy 
dostawcami publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. 

 
§ 5. 1. Informacje od operatora ruchomej publicznej sieci telefonicznej są przekazywane do 
PLI CBD przy każdorazowym wykonaniu połączenia do numeru alarmowego „112” albo 
innego numeru alarmowego. 
2. W przypadku niemożności ustalenia przez operatora ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru 
alarmowego, informacja o tym przekazywana jest do PLI CBD w formie stosownego 
komunikatu zgodnie ze specyfikacją techniczną ETSI TS 102 164. 
3. W przypadku niemożności ustalenia przez operatora ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej numeru urządzenia końcowego, z którego zostało wykonane połączenie do 
numeru alarmowego „112” albo innego numeru alarmowego, operator ruchomej publicznej 
sieci telefonicznej przekazuje do PLI CBD numer zastępujący numer abonenta i użytkownika 
(numer techniczny). 
4. Informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci ruchomej publicznej sieci telefonicznej, 
z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego, są przekazywane do i z PLI 
CBD zgodnie ze specyfikacją techniczną ETSI TS 102 164. 
5. Przedsiębiorca telekomunikacyjny posiadający 1 milion lub więcej abonentów 
i  użytkowników końcowych usługi przedpłaconej przekazuje dane i informacje do każdej 
z  dwóch lokalizacji PLI CBD redundantnymi, wydzielonymi łączami telekomunikacyjnymi 
E1, z wykorzystaniem techniki VPN zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 9, za pośrednictwem których 
dane są wymieniane w trybie aktywnej rezerwy. Zakończenia łączy telekomunikacyjnych E1 
w systemie teleinformatycznym przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w relacji do danej 
lokalizacji PLI CBD powinny być umiejscowione w dwóch różnych lokalizacjach. Łącza 
telekomunikacyjne od danego przedsiębiorcy do danej lokalizacji PLI CBD w żadnym 
punkcie trasy nie mogą mieć punktu wspólnego zarówno w zakresie kanalizacji kablowej, jak 
i medium transmisyjnego oraz innych warstw. 

 3



6. Przedsiębiorca telekomunikacyjny posiadający poniżej 1 miliona abonentów 
i  użytkowników końcowych usługi przedpłaconej przekazuje dane i informacje do każdej 
z  dwóch lokalizacji PLI CBD, za pośrednictwem sieci Internet, z wykorzystaniem techniki 
VPN zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 9. Dane pomiędzy takim przedsiębiorcą telekomunikacyjnym 
a  PLI CBD wymieniane są w trybie aktywnej rezerwy. 
7. Lokalizacje PLI CBD połączone są wydzielonymi łączami telekomunikacyjnymi E1 
z  wykorzystaniem techniki VPN zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 9. Łącza te są pogrupowane 
w  dwóch grupach po trzy łącza E1, z których żadna z nich w żadnym punkcie trasy nie może 
mieć punktu wspólnego zarówno w zakresie kanalizacji kablowej, jak i medium 
transmisyjnego oraz innych warstw. 
8. Centralny punkt jest przyłączony do PLI CBD za pomocą wydzielonych łączy 
telekomunikacyjnych E1 z wykorzystaniem techniki VPN zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 9. Łącza te 
są pogrupowane w czterech grupach po dwa łącza telekomunikacyjne E1. Na każdą 
lokalizację PLI CBD przypadają po dwie grupy łączy, przy czym żadna z grup w żadnym 
punkcie trasy nie może mieć punktu wspólnego zarówno w zakresie kanalizacji kablowej, jak 
i medium transmisyjnego oraz innych warstw. 
9. Informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci ruchomej publicznej sieci telefonicznej 
i  dane są przekazywane z PLI CBD na każdorazowe zapytanie do centralnego punktu lub 
służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy, innym niż wymienione w art. 78 ust. 4 
pkt 1 ustawy. 
10. Informacje dotyczące lokalizacji zakończenia stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 
są przekazywane z PLI CBD na każdorazowe zapytanie do centralnego punktu lub służbom 
ustawowo powołanym do niesienia pomocy, innym niż wymienione w art. 78 ust. 4 pkt 1 
ustawy, z dokładnością do adresu zakończenia sieci, na podstawie danych, które dostawca 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przekazał do PLI CBD w formie 
stosownego komunikatu, zgodnie ze specyfikacją techniczną ETSI TS 102 164 
z  wykorzystaniem rozszerzenia umożliwiającego przekazanie adresu zakończenia sieci. 
11. Służba ustawowo powołana do niesienia pomocy, inna niż wymieniona w art. 78 ust. 4 
pkt 1 ustawy, pozyskuje informacje, łącząc się z PLI CBD za pośrednictwem sieci Internet 
z  wykorzystaniem techniki VPN zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 9. 
12. Jakość transmisji cyfrowej na punktach styku łączy telekomunikacyjnych E1 z PLI CBD 
powinna być zgodna z zaleceniem ITU G.821 i G.826. 
13. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 12 i § 5 ust. 12, są dostępne na stronach 
internetowych Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych ETSI oraz nieodpłatnie 
udostępniane w siedzibie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
 
§ 6. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, o którym mowa w § 5 ust. 5, dołącza swój system 
teleinformatyczny wykorzystywany do przekazywania danych i informacji do każdej 
z  lokalizacji PLI CBD co najmniej dwoma łączami telekomunikacyjnymi E1 zgodnie z § 3 
ust. 5 pkt 12, a przedsiębiorca telekomunikacyjny, o którym mowa w § 5 ust. 6, dołącza swój 
system teleinformatyczny wykorzystywany do przekazywania danych i informacji, za 
pośrednictwem sieci Internet, z wykorzystaniem techniki VPN zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 9. 
2. Centralny punkt dołącza się do każdej z lokalizacji PLI CBD w sposób określony w § 5 
ust.  8, a służby ustawowo powołane do niesienia pomocy, inne niż wymienione w art. 78 ust. 
4 pkt 1 ustawy, dołączają centralny punkt w sposób określony w § 5 ust. 11. 
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§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

 
               PREZES RADY MINISTRÓW 

                                                 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz 
punktów centralnych służb (Dz. U. Nr 75, poz. 404), które na podstawie art. 21 ustawy z dnia ... o zmianie 
ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...) traci moc z dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.  
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego 
i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego 
zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego „112” albo innych numerów 
alarmowych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 78 ust. 7 ustawy z dnia 
16  lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.  
Zgodnie z ustawą – Prawo telekomunikacyjne na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
nałożony został obowiązek wybudowania centralnej bazy danych numerów oraz systemu 
związanego z lokalizacją abonenta wzywającego pomocy oraz uwzględniającego 
przenoszenie numerów oraz administrowanie systemem. Baza danych numerów 
przeniesionych będzie stanowić część systemu.  
System będzie realizował funkcje przyjmowania i udostępniania informacji i danych centrom 
powiadamiania ratunkowego obsługującego zgłoszenia na numer alarmowy oraz właściwym 
terytorialnie jednostkom służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy – w przypadku 
zgłoszeń na inne numery alarmowe (Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna) oraz zawierał 
informacje związane z procesem przenoszenia numerów telefonicznych.  
Głównymi podmiotami zaangażowanymi w realizację obowiązków nałożonych 
przedmiotowym rozporządzeniem będą centra powiadamiania ratunkowego oraz służby 
ustawowo powołane do niesienia pomocy, a także przedsiębiorcy telekomunikacyjni – baza 
będzie posiadała funkcje procesowe związane z przenoszeniem numerów telefonicznych.  
System gromadzący i udostępniający informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia 
sieci, z którego zostało wykonane połączenie na numer alarmowy ma podnieść sprawność 
udzielania pomocy przez służby ustawowo powołane do niesienia pomocy. 
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz  
z 2004 r. Nr 65, poz. 597).  
Nie zachodzi również konieczność przedkładania projektu rozporządzenia instytucjom 
i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu. 
Projekt zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) 
zostanie zamieszczony w BIP Ministra Administracji i Cyfryzacji.  
Przedmiotowy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1. Podmioty na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami, do których adresowane będzie rozporządzenie są Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, do zakresu działań którego należy zarządzanie PLI CBD, służby ustawowo 
powołane do niesienia pomocy, centra powiadamiania ratunkowego, centralny punkt oraz 
przedsiębiorcy telekomunikacyjni.  

2. Konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Administracji  
i Cyfryzacji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz.1414, z późn. zm.) oraz zostanie przesłany do 
następujących podmiotów: 
1) Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, 
2) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, 
3) Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji, 
4) Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, 
5) Forum Związków Zawodowych, 
6) NSZZ „Solidarność”, 
7) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 
8) Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
9) Krajowej Izby Gospodarczej, 
10) Konfederacji Pracodawców Polskich, 
11) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
12) Business Centre Club. 

 
3. Wpływ projektu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Wejście w życie rozporządzenia spowoduje wydatki z budżetu państwa związane 
z rozbudową systemu gromadzącego i przekazującego informacje oraz dane celem 
zapewnienia możliwości lokalizacji abonentów dokonujących połączeń z numerem 
alarmowym 112 i innymi numerami alarmowymi oraz informacji o numerach 
przeniesionych. 
Rozbudowa PLI CBD będzie finansowana ze środków Programu Operacyjnego 
„Innowacyjna Gospodarka” wspieranych ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa.  

 
4. Wpływ projektu na rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym  
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Zmiany proponowane w rozporządzeniu nie będą miały wpływu na konkurencyjność 
wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 

6. Wpływ projektu na sytuację i rozwój regionalny 
Proponowane przepisy nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

7. Źródła finansowania 
Koszty związane z wejściem w życie projektowanej regulacji będą dotyczyły Prezesa UKE, 
który będzie finansował rozbudowę PLI CBD. 
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ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

 
z dnia                                 

 
 

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 
 
 
Na podstawie art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Ustala się następujące wymagania dotyczące świadczenia udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych: 
  1)   w placówce obsługującej użytkowników dostawcy publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych wydziela się stanowisko przystosowane do obsługi również osób 
niepełnosprawnych, oznaczone znakiem, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
rozporządzenia, wyposażone w urządzenie przekazu tekstu (komputer), umożliwiające kontakt 
z osobą niesłyszącą lub niemówiącą, oznaczone znakiem, którego wzór określa załącznik nr 2 
do rozporządzenia; 
  2)   placówki, o których mowa w pkt 1, powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo; 
  3)   w placówkach, o których mowa w pkt 1, oraz na stronie internetowej dostawcy publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych udostępnia się informacje o miejscach zainstalowania 
aparatów publicznych tego przedsiębiorcy, przystosowanych do używania przez osoby 
niepełnosprawne, jeżeli je udostępnia; informacje te powinny być aktualizowane nie rzadziej 
niż raz na kwartał; 
  4)   na żądanie osoby niewidomej oraz słabowidzącej informacje o danych zawartych na 
fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych powinny 
być sporządzane w alfabecie Braille'a lub przy użyciu dużej czcionki albo powinny być one 
wysyłane pocztą elektroniczną w formacie tekstowym; żądanie powinno być potwierdzone 
okazaniem przez osobę niepełnosprawną dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 
z tym że w przypadku zgłoszenia żądania: 
a)  przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona 
faktura – żądanie realizuje się niezwłocznie po wystawieniu faktury, 
b)  dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który została już wystawiona faktura – żądanie 
realizuje się w terminie 31 dni od dnia jego zgłoszenia; 
  5)   w placówce obsługującej użytkowników dostawcy publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych na żądanie osoby niewidomej oraz słabowidzącej powinien być 
                                                 
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362  
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,  
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101  
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 
106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, 
Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233 poz. 1381 i Nr 234 poz. 1390 oraz z ... r. poz. ... . 



udostępniany cennik i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych sporządzone przy użyciu dużej czcionki albo w formie elektronicznej 
w formacie tekstowym; 
  6)   na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej szczegółowy wykaz wykonanych usług 
telekomunikacyjnych powinien być sporządzany przy użyciu dużej czcionki albo powinien być 
przekazywany pocztą elektroniczną w formacie tekstowym. 
 
§ 2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych: 
  1)   oferuje osobie niepełnosprawnej, przy zawieraniu umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych oraz na każde żądanie tej osoby, urządzenie końcowe niezbędne do 
zapewnienia jej dostępu do świadczonej usługi telekomunikacyjnej oraz przystosowane, 
w zakresie określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, do używania przez osoby 
niepełnosprawne; 
  2)  przystosowuje aparaty publiczne, jeżeli je udostępnia, w zakresie określonym w załączniku 
nr 4 do rozporządzenia, do używania przez osoby niepełnosprawne; 
  3)   umieszcza aparaty publiczne, o których mowa w pkt 2, w sposób i w miejscu 
umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku 
inwalidzkim lub korzystającej z aparatu słuchowego; 
  4)   znakuje aparaty publiczne, o których mowa w pkt 2, w sposób umożliwiający korzystanie 
z nich przez osoby słabowidzące poprzez: 

a)  stosowanie kontrastowych kolorów do najważniejszych elementów funkcjonalnych 
tych aparatów, 

b)  umieszczanie napisów prostą czcionką w kolorze wyraźnie różniącym się od koloru 
tła; 

  5)   oznacza aparaty publiczne, o których mowa w pkt 2, znakiem, którego wzór określa 
załącznik nr 2 do rozporządzenia; 
  6)   znakuje karty telefoniczne w sposób pozwalający na samodzielne posługiwanie się nimi 
przez osoby niewidome oraz słabowidzące. 
 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
     MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
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Załączniki 
do rozporządzenia 
Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia ... (poz. ...) 
 
 

ZAŁĄCZNIK nr 1 
 

WZÓR OZNAKOWANIA STANOWISK W PLACÓWKACH OBSŁUGUJĄCYCH 
UŻYTKOWNIKÓW DOSTAWCY PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG 

TELEKOMUNIKACYJNYCH, PRZYSTOSOWANYCH DO OBSŁUGI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ APARATÓW PUBLICZNYCH 

PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

 
1.   Symbol graficzny znaku powinien być koloru białego na ciemnoniebieskim tle. 
2.   Wymiary znaku powinny być nie mniejsze niż 14 x 14 cm w przypadku stanowisk 
przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych w placówce obsługującej 
użytkowników dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, natomiast nie 
mniejsze niż 20 x 20 cm w przypadku aparatów publicznych przystosowanych do używania 
przez osoby niepełnosprawne. 
3.   Przy zwiększaniu znaku proporcje podane na rysunku powinny być zachowane. 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

 
WZÓR OZNAKOWANIA URZĄDZEŃ PRZEKAZU TEKSTU W PLACÓWKACH 

OBSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW DOSTAWCY PUBLICZNIE 
DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH 

KONTAKT Z OSOBĄ NIESŁYSZĄCĄ LUB NIEMÓWIĄCĄ 

 
1.   Symbol graficzny znaku powinien być koloru białego na ciemnoniebieskim tle. 
2.   Wymiary znaku powinny być nie mniejsze niż 14 x 14 cm. 
3.   Przy zwiększaniu znaku proporcje podane na rysunku powinny być zachowane. 
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ZAŁĄCZNIK nr 3 

 
 
 

ZAKRES PRZYSTOSOWANIA URZĄDZENIA KOŃCOWEGO DO UŻYWANIA 
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Urządzenie końcowe przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne powinno 
posiadać: 
  1)   wzmacniacz słuchawkowy z możliwością regulacji wzmocnienia; 
  2)   pętlę indukcyjną w słuchawce; 
  3)   klawiaturę wybierczą co najmniej z jednym przyciskiem wyróżnionym w sposób 
umożliwiający jego rozpoznanie przez osoby niewidome i słabowidzące (w przypadku 
wyróżnienia tylko jednego przycisku, powinien to być przycisk oznaczony cyfrą pięć). 
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ZAŁĄCZNIK nr 4 
 
 
 
 
 

ZAKRES PRZYSTOSOWANIA APARATÓW PUBLICZNYCH DO UŻYWANIA 
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Aparaty publiczne przystosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne 
powinny posiadać: 
  1)   wzmacniacz słuchawkowy z możliwością regulacji wzmocnienia; 
  2)   pętlę indukcyjną w słuchawce; 
  3)   klawiaturę wybierczą co najmniej z jednym przyciskiem wyróżnionym w sposób 
umożliwiający jego rozpoznanie przez osoby niewidome i słabowidzące (w przypadku 
wyróżnienia tylko jednego przycisku, powinien to być przycisk oznaczony cyfrą pięć); 
  4)   wlot karty lub monety, a także wylot karty, oznaczone w sposób umożliwiający 
identyfikację jego położenia przez osoby niewidome i słabowidzące; 
  5)   zapowiedzi słowne informacji sygnalizowanych sygnałami świetlnymi lub na 
wyświetlaczu aparatu. 
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UZASADNIENIE 
Przedmiotowe rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawowej (art. 79c ust. 3 ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) 
i jest wydawane po raz pierwszy w związku z nałożeniem obowiązku świadczenia 
udogodnień dla osób niepełnosprawnych na wszystkich dostawców publicznie dostępnych 
usług telefonicznych, a nie jak dotychczas wyłącznie na przedsiębiorcę wyznaczonego. 
Nałożenie ww. obowiązku na wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, wynika przede wszystkim z implementacji zmienionych dyrektywą 
2009/136/WE art. 7 i 23a dyrektywy 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej 
i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywy 
o usłudze powszechnej), w tym m.in. w zakresie dostępu do służb ratunkowych (art. 26 ust. 4 
dyrektywy o usłudze powszechnej) i usług z zakresu numeracyjnego zaczynającego się na 
„116” (art. 27a ust. 2 dyrektywy o usłudze powszechnej). Art. 7 dyrektywy o usłudze 
powszechnej wskazuje państwom członkowskim na możliwość podejmowania szczególnych 
środków w celu zapewnienia niepełnosprawnym użytkownikom końcowym możliwości 
skorzystania 
z wyboru przedsiębiorstw i dostawców usług dostępnych dla większości użytkowników 
końcowych. Ponadto, zmieniony dyrektywą 2009/140/WE art. 8 dyrektywy 2002/21/WE 
w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej nakazuje by 
krajowe organy regulacyjne wspierały konkurencję zapewniając, aby użytkownicy, w tym 
użytkownicy niepełnosprawni, starsi użytkownicy i użytkownicy o szczególnych potrzebach 
społecznych, czerpali maksymalne korzyści z różnorodności, ceny i jakości usług. 
 Wszyscy dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych będą 
zobowiązani do: 
− przygotowania stanowiska przystosowane do obsługi również osób niepełnosprawnych, 
− przystosowania placówki dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 
− udostępnienia informacji o miejscach zainstalowania aparatów publicznych tego 

przedsiębiorcy, przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne, 
− przedstawienia na żądanie, informacji o danych zawartych na fakturze wraz 

z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych w alfabecie 
Braille'a lub przy użyciu dużej czcionki albo wysyłania pocztą elektroniczną w formacie 
tekstowym, 

− udostępnienia cennika i regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych sporządzonego przy użyciu dużej czcionki albo w formie 
elektronicznej w formacie tekstowym, 

− sporządzania przy użyciu dużej czcionki albo przekazywania pocztą elektroniczną 
w formacie tekstowym na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej szczegółowego 
wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych, 

− oferowania osobie niepełnosprawnej, przy zawieraniu umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych oraz na każde żądanie tej osoby, urządzenia końcowego 
niezbędne do zapewnienia jej dostępu do świadczonej usługi telekomunikacyjnej oraz 
przystosowanego do używania przez osoby niepełnosprawne, 

− przystosowania aparatów publicznych, 
− znakowania kart telefonicznych w sposób pozwalający na samodzielne posługiwanie się 

nimi przez osoby niewidome oraz słabowidzące. 
 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 z późn. zm.).  
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Nie zachodzi również konieczność przedkładania projektu rozporządzenia instytucjom 
i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu. 
Projekt w trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) zostanie zamieszczony w BIP 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.  
Przedmiotowy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 
1. Podmioty na które oddziałuje rozporządzenie 

Podmiotami, do których adresowane będzie rozporządzenie są przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni będący dostawcami publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.  

2.  Konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Administracji  
i Cyfryzacji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz zostanie przesłany 
do następujących podmiotów: 
1) Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, 
2) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, 
3) Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji, 
4) Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, 
5) Forum Związków Zawodowych, 
6) NSZZ „Solidarność”, 
7) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 
8) Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
9) Krajowej Izby Gospodarczej, 
10) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 
11) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
12) Business Centre Club. 

3. Wpływ projektu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Proponowane zmiany w rozporządzeniu nie będą miały wpływu na budżety jednostek 
samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ projektu na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym  
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Zmiany proponowane w rozporządzeniu nie będą miały wpływu na konkurencyjność 
wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 

6. Wpływ projektu na sytuację i rozwój regionalny 
Proponowane przepisy nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

7. Źródła finansowania 
Wejście w życie rozporządzenia nie wymaga finansowania. 

 
 
 
 
 
 
 
07/21rch 
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ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) 

z dnia                              

w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do 
Internetu jednostek uprawnionych 

 

Na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wymagana przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu 
jednostek uprawnionych wynosi co najmniej 256 kbit/s do jednostki uprawnionej i 64 kbit/s od 
jednostki uprawnionej. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3

 

 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYTRYZACJI 

 

 

 

                                                 
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 
3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).  
 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, 
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz.716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, 
poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. 
Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z .... 
 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących 
świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych (Dz. U. Nr 68, poz. 592), 
które na podstawie ustawy z dnia .... o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. ...) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.  



UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  w sprawie wymaganej 

przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych 

stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).  

Rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z  dnia 24 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi 

powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do 

Internetu dla jednostek uprawnionych (Dz. U. Nr 68, poz. 592 oraz z 2011 r. Nr 65, poz. 410). 

Nowe unormowania dotyczące świadczenia usługi powszechnej i usługi 

szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych wynikają nie tylko ze 

zmiany podstawy prawnej ich określenia, ale również ze względu na zakres regulacji 

przewidzianej ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji oraz Rządowego Centrum Legislacji.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie  

Podmiotami, do których jest adresowane rozporządzenie są przedsiębiorcy telekomunikacyjni 
wyznaczeni do świadczenia usługi powszechnej i usługi szerokopasmowego dostępu do 
Internetu dla jednostek uprawnionych. 

 
2. Konsultacje społeczne 

Projekt zostanie przesłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. 
 
3. Wpływ regulacji na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i  przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/22rch 
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ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

                                                      z dnia                         
w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do 

realizacji obowiązku świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej 

Na podstawie art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) wymagany zakres ogłoszenia o konkursie w sprawie wyłonienia przedsiębiorcy 

wyznaczonego do realizacji obowiązku świadczenia usług wchodzących w skład usługi 
powszechnej, zwanym dalej „konkursem”;   

2) zakres oferty na świadczenie usług wchodzących w skład usługi powszechnej, zwanej 
dalej „ofertą”; 

3) zakres wymaganej dokumentacji; 
4) tryb postępowania konkursowego.  

§ 2. 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia 
o konkursie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, zwanego dalej „BIP UKE”. 
2. W ogłoszeniu o konkursie poza informacjami, o których mowa w art. 82 ust. 3 ustawy 

z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „ustawą”, określa się 
w szczególności: 
1) informacje dotyczące wymaganego poziomu jakości i dostępności świadczenia 

usługi; 
2) miejsce i termin udostępnienia specyfikacji warunków konkursu; 
3) miejsce, formę oraz termin składania ofert. 

3. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni od dnia, w którym specyfikacja 
warunków konkursu została udostępniona w siedzibie Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, zwanego dalej „UKE”. 

4. Oferty złożone po terminie Prezes UKE zwraca bez otwierania. 

§ 3. W specyfikacji warunków konkursu w zakresie: 
1) warunków uczestnictwa w postępowaniu konkursowym określa się warunek: 

a) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie 
oraz zachowania zgodności oferty z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu 
i specyfikacji warunków konkursu, 

b) złożenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, zwanego dalej „oferentem”, 
oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie i specyfikacji 
warunków konkursu oraz ich akceptacji, 

c) podania adresu właściwego do doręczeń; 
2) wymagań, jakim powinna odpowiadać oferta, zamieszcza się: 

a) opis sposobu przygotowania oferty,  

                                                      
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).  
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, 
poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 
i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101, Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, 
poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, 
Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z ..., poz. ... 



b) określenie dokumentacji składanej z ofertą, 
c) określenie informacji, jakie powinna zawierać oferta; 

3) kryteriów oceny ofert zamieszcza się: 
a) szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2 i 3, 
b) określenie maksymalnej liczby punktów, jaką może uzyskać oferta w zakresie 

każdego z kryteriów oceny ofert, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2 i 3, 
c) szczegółowy opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert,  

o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2 i 3. 

§ 4. Oferta zawiera w szczególności: 
1) określenie usługi, której dotyczy, zgodnie z przedmiotem konkursu; 
2) określenie obszaru świadczenia usługi, zgodnie z przedmiotem konkursu; 
3) określenie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi; 
4) określenie okresu świadczenia usługi; 
5) określenie warunków świadczenia usługi, w tym oferowanego poziomu  jakości  

i dostępności usługi obliczonego zgodnie ze sposobem wskazanym w ogłoszeniu;  
6) zobowiązanie do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy, o ile 

zostały określone w ogłoszeniu i specyfikacji;  
7) określenie prognozowanego kosztu netto świadczenia usługi; 
8) wskazanie dokumentacji załączonej do oferty. 

§ 5. 1. Dokumentacja składana z ofertą zawiera w szczególności dokumenty: 
1) potwierdzające formę prawną oferenta, 
2) potwierdzające wiarygodność finansową oferenta, 
3) zawierające oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia 

i specyfikacji warunków konkursu oraz ich akceptację, 
4) pozwalające na ocenę możliwości realizacji określonych w ofercie warunków 

świadczenia usługi, w tym oferowanego poziomu jakości i dostępności, obszaru, na 
jakim będzie świadczona, okresu świadczenia usługi oraz obowiązków, o których 
mowa w art. 91 ust. 2 ustawy, o ile zostały określone w ogłoszeniu i specyfikacji,  

5) zawierające zestawienie danych o przychodach i kosztach oferenta z tytułu 
świadczenia usługi, sporządzone odrębnie dla każdej usługi zawartej w ofercie,  

6) potwierdzające prognozowany koszt netto świadczenia usługi,  
7) zawierające studium ekonomiczno-finansowe przedmiotu oferty, w tym plan 

inwestycyjny na okres minimum 3 lat, 
8) zawierające opis rozwiązań technicznych w zakresie świadczenia usługi zawartej  

w ofercie  
– pozwalające ocenić ekonomiczną i techniczną zdolność oferenta do świadczenia 
usługi, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji i ofercie.  

2. Dokumenty składane z ofertą są sporządzone lub przedstawione przez oferenta zgodnie 
z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków konkursu, o których mowa w § 3 
pkt 2. 

3. Przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, oferent może wprowadzić 
zmiany w złożonej ofercie poprzez jej wycofanie i złożenie nowej.  

§ 6. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezes UKE powołuje Komisję 
konkursową, zwaną dalej „Komisją”. 
2. Komisja składa się z 6 do 9 osób, w tym przewodniczącego, wyznaczonych przez 

Prezesa UKE spośród pracowników UKE posiadających wiedzę i doświadczenie 
niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

§ 7. 1. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,  
w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów  
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o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego Komisji. 
2. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez nią i zatwierdzonego przez 

Prezesa UKE. 
3. Zatwierdzony regulamin pracy Komisji Prezes UKE ogłasza najpóźniej w terminie,  

o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, poprzez wywieszenie go w siedzibie UKE oraz 
zamieszczenie na stronie podmiotowej BIP UKE. 

§ 8. 1. Komisja otwiera oferty i sporządza listę oferentów, którzy złożyli oferty w terminie, 
oraz przekazuje ją Prezesowi UKE. 
2. Prezes UKE niezwłocznie po otrzymaniu listy ogłasza ją przez wywieszenie w siedzibie 

UKE oraz zamieszczenie na stronie podmiotowej BIP UKE. 
3. Po sporządzeniu listy członkowie Komisji składają Prezesowi UKE pisemne 

oświadczenia, że: 
1) nie pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia oraz nie są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 
z żadnym oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych 
będących oferentami; 

2) przed upływem roku od daty rozpoczęcia postępowania konkursowego nie 
pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym oferentem lub nie byli 
członkami władz osób prawnych będących oferentami; 

3) nie pozostają z żadnym oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkiem władz osób 
prawnych będących oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 
to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. 

§ 9. 1. Prezes UKE odwołuje członka Komisji, jeżeli: 
1) nie złożył on pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 3; 
2) zostanie ujawnione, że nie spełnia on wymagań określonych w § 8 ust. 3; 
3) długotrwała choroba uniemożliwia jego udział w pracach Komisji.  

2. Mandat członka Komisji wygasa w przypadku: 
1) jego śmierci; 
2) ustania stosunku pracy w UKE. 

3. Jeżeli w wyniku odwołania lub wygaśnięcia mandatu liczba członków Komisji jest 
mniejsza niż 6, Prezes UKE wyznacza kolejnych członków Komisji, zgodnie z § 6 ust. 2.  

4. Kolejni członkowie Komisji składają oświadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 3. 

§ 10. 1. Komisja dokonuje badania ofert w dwóch etapach. 
2. Pierwszy etap obejmuje sprawdzenie, czy: 

1) oferta została złożona w miejscu, formie oraz terminie określonym w ogłoszeniu  
o konkursie; 

2) została zachowana zgodność złożonej oferty z warunkami i wymaganiami 
określonymi w ogłoszeniu oraz w specyfikacji warunków konkursu w zakresie 
kompletności oferty oraz jej prawidłowości pod względem formalnym. 

3. Warunkiem zakwalifikowania oferty do drugiego etapu konkursu jest spełnienie 
wszystkich warunków i wymagań sprawdzanych w pierwszym etapie. 

4. Drugi etap obejmuje: 
1) sprawdzenie zgodności oferty z innymi niż określone w ust. 2 pkt 2 wymaganiami 

określonymi w ogłoszeniu oraz w specyfikacji warunków konkursu, w szczególności 
sprawdzenie zgodności określonych w ofercie warunków świadczenia usługi, w tym 
poziomu jakości i dostępności, obszaru i okresu świadczenia usługi oraz zobowiązań 
do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy, o ile zostały 
określone w ogłoszeniu i specyfikacji; 
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2) ocenę wskazanego w ofercie prognozowanego kosztu netto świadczenia usługi;  
3) ocenę ekonomicznej i technicznej zdolności oferenta do świadczenia usługi na 

określonych w ofercie warunkach świadczenia usługi, w tym poziomie jakości 
i dostępności, obszarze i okresie świadczenia usługi oraz zgodnie z obowiązkami, 
o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy, o ile zostały określone w ogłoszeniu 
i specyfikacji. 

5. Komisja sporządza listę ofert, które spełniły wymagania określone w ust. 4 pkt 1 
i podlegają dalszej ocenie. 

6. Komisja ocenia oferty, o których mowa w ust. 5, przyznając punkty, osobno za każde 
kryterium określone w ust. 4 pkt 2 – 3, zgodnie ze specyfikacją warunków konkursu. 

7. Ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w drugim etapie konkursu. 

§ 11. 1. Z przebiegu postępowania konkursowego Komisja sporządza protokół, który 
zawiera: 

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia każdego etapu badania ofert; 
2) imiona i nazwiska członków Komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali 

udział; 
3) liczbę ofert podlegających zwróceniu bez otwierania; 
4) liczbę ofert poddanych sprawdzeniu w pierwszym etapie; 
5) liczbę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do drugiego etapu; 
6) listę, o której mowa w § 10 ust. 5; 
7) liczbę punktów przyznanych każdej ofercie w drugim etapie, osobno dla każdego 

kryterium; 
8) kolejność ofert wraz z ich oceną punktową albo informację o braku ofert 

spełniających wymagania określone w ogłoszeniu oraz w specyfikacji warunków 
konkursu; 

9) szczegółowe uzasadnienie ustaleń i ocen dokonywanych przez Komisję 
w postępowaniu konkursowym; 

10) podpisy wszystkich członków Komisji, a w przypadku braku podpisu wzmiankę  
o przyczynie braku podpisu. 

2. Komisja niezwłocznie przekazuje Prezesowi UKE protokół wraz z wszelkimi 
dokumentami związanymi z postępowaniem konkursowym. 

§ 12. 1. Po przyjęciu protokołu z przebiegu postępowania konkursowego, Prezes UKE 
ogłasza jego wyniki przez wywieszenie w siedzibie UKE oraz zamieszczenie na stronie 
podmiotowej BIP UKE. 
2. Ogłoszenie kończy postępowanie konkursowe. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

 
                         MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

 
 
 
 
 
 

                                                      
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2005 r. 
w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej 
albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład (Dz. U. Nr 103, poz. 867), które na podstawie ustawy 
z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...) traci moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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UZASADNIENIE 
 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej z art. 82 ust. 5 ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), 
zwanej dalej „Pt”, upoważniającego ministra właściwego do spraw łączności do określenia,  
w drodze rozporządzenia, wymaganego zakresu ogłoszenia o konkursie, zakresu oferty na 
świadczenie usług wchodzących w skład usługi powszechnej i wymaganej dokumentacji oraz 
trybu postępowania konkursowego w sprawie wyłonienia przedsiębiorcy wyznaczonego. 
Projekt rozporządzenia poprzedzony był wcześniejszą regulacją, tj. rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie konkursu na przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej albo 
poszczególnych usług wchodzących w jej skład (Dz. U. Nr 103, poz. 867).  
Konieczność wydania nowego rozporządzenia związana jest ze zmianą przepisów Pt 
dotyczących usługi powszechnej, w tym brzmienia samego upoważniania ustawowego 
z art. 82 ust. 5.  
Projektowane rozporządzenie, zgodnie z art. 82 ust. 5 Pt, określa zakres ogłoszenia 
o konkursie w sprawie wyłonienia przedsiębiorcy wyznaczonego do realizacji obowiązku 
świadczenia usług, o których mowa w art. 81 ust. 3 (wchodzących w skład usługi 
powszechnej), a także zakres oferty na świadczenie tych usług, zakres wymaganej 
dokumentacji oraz tryb postępowania konkursowego.  
We wcześniejszych przepisach Pt, a w związku z tym w obowiązującym rozporządzeniu, 
zakres ogłoszenia o konkursie ograniczał się do podstawowych informacji, tj. informacji 
dotyczących wymaganego poziomu jakości usługi powszechnej oraz obszaru jej świadczenia, 
miejsca udostępnienia specyfikacji warunków konkursu oraz miejsca, formy i terminu 
złożenia oferty. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 82 ust. 3 Pt, zakres ogłoszenia o konkursie 
jest szerszy i zawiera także wymagania dotyczące świadczenia usługi oraz czy na 
przedsiębiorcę wyznaczonego zostaną nałożone obowiązki, o których mowa w art. 91 ust. 2 
Pt. W związku z powyższym w projektowanym rozporządzeniu, w odniesieniu do 
obowiązującego obecnie, wprowadzono zmiany dotyczące przede wszystkim zakresu 
ogłoszenia o konkursie oraz specyfikacji warunków konkursu.  
 
W stosunku do obowiązującego obecnie rozporządzenia projektowane rozporządzenie 
wprowadza następujące zmiany: 
1) w ogłoszeniu o konkursie określa się, oprócz elementów wskazanych w ustawie, 

informacje dotyczące wymaganego poziomu jakości i dostępności świadczenia usług; 
2) zgodnie z wprowadzonym w art. 82 ust. 2 pkt 3 Pt obowiązkiem określenia już na etapie 

ogłoszenia o konkursie – czy na przedsiębiorcę wyznaczonego w drodze konkursu zostaną 
nałożone obowiązki, o których mowa w art. 91 ust. 2 Pt – w projekcie wprowadzono 
odpowiednie regulacje, zgodnie z którymi: 
a) wśród elementów oferty znalazło się zobowiązanie przedsiębiorcy do realizacji 

obowiązków, o których mowa w art. 91 ust. 2 Pt, jeżeli pojawią się w ogłoszeniu, 
b) do oferty powinna zostać dołączona dokumentacja pozwalająca na ocenę możliwości 

realizacji obowiązków, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy, o ile zostały określone 
w ogłoszeniu, 

c) w drugim etapie badania oferty sprawdzana będzie również zgodności określonych 
w ofercie zobowiązań do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 91 ust. 2 
ustawy, z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu; 

3) w związku ze zmianą art. 82 ust. 4 Pt, w projekcie zostały zmienione kryteria wyboru 
przedsiębiorcy wyznaczonego. Komisja konkursowa oceniając oferty będzie brała pod 
uwagę m.in.: najniższy prognozowany koszt netto oraz zdolność ekonomiczną 
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i techniczną przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do świadczenia usługi będącej 
przedmiotem konkursu; 

4) w projekcie doprecyzowano, że Prezes UKE będzie ogłaszał konkurs na stronie 
podmiotowej BIP UKE, w związku ze zmianami w tym zakresie w ustawie; 

5) w § 5 ust. 3 projektu rozporządzenia dodano możliwość wprowadzenia przez oferenta 
zmian w złożonej ofercie poprzez jej wycofanie i złożenie nowej, przed upływem 
wyznaczonego w ogłoszeniu o konkursie terminu na składanie ofert; 

6) dodano przepis, zgodnie z którym Prezes UKE odwołuje członka komisji konkursowej 
w przypadku jego długotrwałej choroby uniemożliwiającej jego udział w pracach komisji, 
a także przepis stanowiący o wygaśnięciu mandatu członka komisji w przypadku jego 
śmierci albo ustania stosunku pracy w UKE. 

 
Przedmiotowy projekt rozporządzenia jest zgodny ze stanem prawnym obowiązującym 
w Unii Europejskiej i nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony 
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty, na które będzie miało wpływ rozporządzenie 
Projektowane rozporządzenie dotyczyć będzie: 

• Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przeprowadzającego konkurs na 
przedsiębiorcę wyznaczonego, 

• przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy będą brali udział w konkursie  
na przedsiębiorcę wyznaczonego. 

2. Konsultacje społeczne 
Projekt zostanie opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o działalności lobbingowej w procesie tworzenia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, 
z późn. zm.).  
Dodatkowo projekt zostanie przekazany, w ramach uzgodnień, izbom zrzeszającym 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych.  
Wyniki konsultacji społecznych zostaną omówione po ich zakończeniu.  

3. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie spowoduje skutków dla dochodów 
i wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  
Projektowane rozporządzenie może spowodować skutki dla budżetu państwa po stronie 
wydatków, które obejmować będą koszty przygotowania ogłoszenia o konkursie 
i specyfikacji warunków konkursu, udostępnienia specyfikacji warunków konkursu oraz 
koszty związane z działaniem Komisji konkursowej.  
Należy jednak zwrócić uwagę, że obowiązujące obecnie przepisy przewidują obowiązek 
przeprowadzania przez Prezesa konkursu na przedsiębiorcę wyznaczonego, a zatem 
wydatki z tym związane istnieją również obecnie.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu  
na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 
Wejście w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia będzie miało wpływ na 
sytuację i rozwój regionalny. Wyznaczenie przedsiębiorcy zobowiązanego do świadczenia 
usług, o których mowa w art. 81 ust. 3 Pt, co do zasady powinno pozytywnie wpłynąć na 
rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach dotkniętych tzw. wykluczeniem 
cyfrowym (wiejskich, słabo zurbanizowanych itp.), co przełoży się na zapewnienie 
odpowiednich warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych 
regionów. 

7. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 
Przedmiot projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 

11-07-aa 
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ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia                                         
w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi wchodzącej w skład  

telekomunikacyjnej usługi powszechnej 
 

Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa sposób obliczania kosztu netto usługi 
telekomunikacyjnej,o której mowa w art. 81. ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne, zwanej dalej „ustawą”, wchodzącej w skład usługi powszechnej, 
z uwzględnieniem: 
 1) kosztów bezpośrednio związanych z jej świadczeniem; 
 2) przychodów z jej świadczenia, zwanych dalej „przychodami”; 
 3) korzyści pośrednich związanych z jej świadczeniem, zwanych dalej „korzyściami 

pośrednimi”. 
2. Koszt netto świadczenia usługi wchodzącej w skład usługi powszechnej, zwany dalej 

„kosztem netto”, oblicza się jako różnicę pomiędzy kosztami bezpośrednio związanymi ze 
świadczeniem tej usługi, których przedsiębiorca wyznaczony, o którym mowa w art. 82 albo 
art. 83 ustawy, nie poniósłby, a przychodami i korzyściami pośrednimi, których nie osiągnąłby          
– gdyby nie miał obowiązku jej świadczenia. 

§ 2. Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają: 
 1) centrala lokalna – centralę telefoniczną, do której przyłączone są bezpośrednio lub pośrednio 

łącza abonenckie, zapewniającą komutację i taryfikację połączeń telefonicznych; 
 2) grupa usług – usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 81 ust. 3 pkt 1 – 3 ustawy, 

świadczone na obszarze nierentownym lub niezyskownym abonentom; 
3) nierentowny aparat publiczny lub inny nierentowny punkt dostępowy umożliwiający 

komunikację głosową – aparat publiczny lub inny punkt dostępowy umożliwiający 
komunikację głosową zlokalizowany na obszarze nierentownym, w tym przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych; 

 4) niezyskowny abonent – abonenta na obszarze rentownym, któremu przedsiębiorca 

                                                      
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, 
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82 poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, 
poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. 
Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779,  Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, 
poz. 1390 oraz z ...  poz. ...  
 



wyznaczony nie świadczyłby usług telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 81 ust. 3 
pkt 1 – 3 ustawy, gdyby nie miał obowiązku ich świadczenia; 

 5) obszar nierentowny: 
a) w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 81 ust. 3 

pkt 1 – 3 ustawy – obszar nie mniejszy niż obszar obsługiwany przez centralę lokalną, dla 
którego różnica pomiędzy kosztami bezpośrednio związanymi ze świadczeniem tych 
usług a przychodami z ich świadczenia przyjmuje wartość dodatnią, 

b) w przypadku świadczenia usługi telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 81 ust. 3 pkt 6 
ustawy – gminę, w której różnica pomiędzy kosztami bezpośrednio związanymi ze 
świadczeniem tej usługi a przychodami z jej świadczenia przyjmuje wartość dodatnią; 

 6) połączenia zastępcze – połączenia rozpoczęte i zakończone w innych zakończeniach sieci 
przedsiębiorcy wyznaczonego niż zakończenia, w których przedsiębiorca ten zaprzestał 
świadczenia: 
a) grupy usług, 
b) usługi, o której mowa w art. 81 ust. 3 pkt 6 ustawy, za pomocą nierentownych aparatów 

publicznych lub innych punktów dostępowych umożliwiających komunikację głosową. 

§ 3. Koszt netto oblicza się odrębnie dla: 
 1) grupy usług świadczonej na obszarze nierentownym; 
 2) grupy usług świadczonej niezyskownym abonentom; 
 3) usługi, o której mowa w art. 81 ust. 3 pkt 4 ustawy; 
  4) usługi, o której mowa w art. 81 ust. 3 pkt 5 ustawy; 
  5) świadczonych udogodnień dla niepełnosprawnych z wyłączeniem aparatów publicznych lub 

innych punktów dostępowych umożliwiających komunikację głosową przystosowanych dla 
osób niepełnosprawnych; 

 6) usługi, o której mowa w art. 81 ust. 3 pkt 6 ustawy, świadczonej za pomocą nierentownych 
aparatów publicznych lub innych nierentownych punktów dostępowych umożliwiających 
komunikację głosową. 

 
§ 4. 1. Koszt netto świadczenia usługi, o której mowa w § 3 pkt 3, 4, 5 i 6, zwanej dalej 

„składnikiem”, lub grupy usług oblicza się tak, aby uniknąć podwójnego naliczenia 
jakiegokolwiek kosztu bezpośrednio związanego ze świadczeniem tego składnika lub grupy 
usług, przychodu ze świadczenia tego składnika lub grupy usług oraz korzyści pośredniej 
związanej ze świadczeniem tego składnika lub grupy usług. 

    2. Koszt netto oblicza się na dzień kończący rok kalendarzowy, w którym zdaniem 
przedsiębiorcy wyznaczonego ten koszt wystąpił. 

§ 5. 1. Koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem składnika lub grupy usług przypisuje 
się zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 51 ustawy. 

2. Koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem składnika lub grupy usług obejmują 
wyłącznie koszty, których przedsiębiorca wyznaczony nie poniósłby, gdyby nie miał obowiązku 
świadczenia składnika lub grupy usług. 

3. Do kalkulacji kosztów bezpośrednio związanych ze świadczeniem składnika lub grupy 
usług stosuje się zorientowany przyszłościowo długookresowy koszt przyrostowy określony 
w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.  

4. W kalkulacji kosztów bezpośrednio związanych ze świadczeniem składnika lub grupy 
usług uwzględnia się poniesione koszty środków trwałych, których przedsiębiorca wyznaczony 
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mógłby uniknąć, gdyby zrezygnował ze świadczenia usług na określonych obszarach lub 
określonym abonentom. 

5. Przedsiębiorca wyznaczony dokonuje aktualizacji wartości początkowej środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych do wartości bieżących zgodnie z rozporządzeniem, 
o którym mowa w ust. 1.  

§ 6. 1. Przychodami są wszystkie przychody ze świadczenia składnika lub grupy usług, 
uzyskiwane w szczególności od przedsiębiorców telekomunikacyjnych – w tym przychody 
uzyskiwane z tytułu współpracy związanej z dostępem telekomunikacyjnym oraz od 
użytkowników końcowych, w tym przychody ze świadczenia: 
 1) grupy usług na nierentownym obszarze, w szczególności: 

a) jednorazowa opłata za przyłączenie rozliczana w równych częściach przez okres 15 lat, 
b) abonament i przychody z tytułu połączeń wychodzących, 
c) przychody z tytułu połączeń przychodzących, 
d) przychody z tytułu połączeń płatnych przez wywoływanego abonenta, 
e) przychody z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich; 

 2) grupy usług niezyskownym abonentom, w szczególności: 
a) jednorazowa opłata za przyłączenie rozliczana w równych częściach przez okres 15 lat, 
b) abonament i przychody z tytułu połączeń wychodzących, 
c) przychody z tytułu połączeń przychodzących, 
d) przychody z tytułu połączeń płatnych przez wywoływanego abonenta, 
e) przychody z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich; 

3) składnika, o którym mowa w § 3 pkt 3, w szczególności przychody z tytułu: 
 a) udzielania informacji o numerach telefonicznych, 

b) rozliczeń międzyoperatorskich; 
4) składnika, o którym mowa w § 3 pkt 4, w szczególności przychody z tytułu: 
 a) sprzedaży spisów abonentów, 

b) publikacji spisów abonentów, a w szczególności przychody z tytułu rozszerzania    danych 
abonenta, 

       c) zamieszczania reklam w spisie abonentów; 
 5) składnika, o którym mowa w § 3 pkt 5;  
 6)  składnika, o którym mowa w § 3 pkt 6, w szczególności przychody z tytułu: 
 a)  połączeń wychodzących, 
 b)  połączeń płatnych przez wywoływanego abonenta, 
 c)  połączeń przychodzących, 
         d)  rozliczeń międzyoperatorskich. 

2. Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 6, pomniejsza się o przychody z połączeń 
zastępczych. 

3. Do kalkulacji przychodów uzyskiwanych od użytkowników końcowych przyjmuje się 
ceny usług określone w cennikach przedsiębiorcy wyznaczonego, z zastrzeżeniem, że 
w przypadku stosowania cen okresowo obniżonych do obliczania przychodu stosuje się cenę 
obowiązującą przed okresem obniżki. 

§ 7. 1. Korzyści pośrednie ustala się, szacując korzyści niematerialne związane ze 
świadczeniem składnika lub grupy usług, które uzyskuje lub może uzyskać przedsiębiorca 
telekomunikacyjny z tytułu pozycji przedsiębiorcy wyznaczonego. 

2. Do korzyści pośrednich zalicza się w szczególności: 
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 1) znajomość przedsiębiorcy wyznaczonego na obszarze świadczenia składnika lub grupy 
usług, mierzoną jego kosztami kampanii promocyjnych i reklamowych, które nie dotyczą 
konkretnego składnika lub grupy usług, ale związane są z jego firmą, logo lub wizerunkiem; 

 2) reputację przedsiębiorcy wyznaczonego, rozumianą jako większą lojalność abonentów 
pozostających na obszarze rentownym; 

 3) efekt wszechobecności, związany z lojalnością abonenta przedsiębiorcy wyznaczonego, 
który zmienia miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności 
z obszaru nierentownego na obszar rentowny i nadal pozostaje abonentem przedsiębiorcy 
wyznaczonego, mimo dostępności w nowej lokalizacji tańszej oferty innego przedsiębiorcy; 

 4) efekt „cyklu życia” polegający na poprawie: 
a) zyskowności niezyskownych abonentów, 
b) rentowności obszarów nierentownych albo nierentowności aparatów publicznych lub 
nierentowności innych punktów dostępowych telefonii głosowej; 

 5) dostęp do danych o abonentach, w szczególności przejawiający się lepszym zrozumieniem 
i przewidywaniem trendów rynkowych oraz lepszym wykorzystaniem kanałów dystrybucji 
przy sprzedaży innych usług; 

6) dodatkowe możliwości w zakresie reklamy działalności przedsiębiorcy wyznaczonego, 
w szczególności na aparatach publicznych lub innych punktach dostępowych telefonii 
głosowej i kartach telefonicznych oraz poprzez dostarczanie własnych reklam wraz 
z rachunkami telefonicznymi. 
3. Korzyści pośrednie przypisuje się do grupy usług lub składnika zgodnie z przepisami 

rozporządzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.  
 
 § 8. 1. Koszt netto składnika lub grupy usług oblicza się zgodnie z § 1 ust. 2 
z uwzględnieniem § 4 – 7, z tym, że dla składnika, o którym mowa w § 3 pkt 6, koszt netto 
oblicza się dla – określonej w decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o której 
mowa w art. 88 ust. 1 ustawy – minimalnej liczby aparatów publicznych lub innych punktów 
dostępowych telefonii głosowej, w tym przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, na 
obszarze danej gminy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
 2. Jeżeli liczba aparatów publicznych lub innych punktów dostępowych telefonii głosowej 
zainstalowanych na obszarze danej gminy przez przedsiębiorcę wyznaczonego jest większa od 
minimalnej liczby, o której mowa w ust. 1, do obliczenia kosztu netto minimalnej liczby 
aparatów publicznych lub innych punktów dostępowych telefonii głosowej przyjmuje się średni 
koszt netto wszystkich aparatów publicznych lub innych punktów dostępowych telefonii 
głosowej zainstalowanych przez tego przedsiębiorcę na obszarze tej gminy. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

 
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

 

                                                      
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 
15 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi wchodzącej w skład telekomunikacyjnej usługi 
powszechnej (Dz. U. Nr 255, poz. 2141), które na podstawie art. 21 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo 
telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 
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UZASADNIENIE 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 95 ust. 4 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, 
z późn. zm.) zwanej dalej „Pt”, upoważniającej ministra właściwego do spraw łączności do 
określenia sposobu obliczania kosztu netto usługi wchodzącej w skład telekomunikacyjnej usługi 
powszechnej, o której mowa w art. 81 ust. 3, kierując się obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie zastąpi  rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 
15 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi wchodzącej w skład 
telekomunikacyjnej usługi powszechnej (Dz. U. Nr 255, poz. 2141). 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian przepisów Pt w zakresie 
świadczenia usługi powszechnej. W tym celu w § 2 zamieszczono słowniczek, w którym 
dokonano ujednolicenia pojęć użytych w projekcie rozporządzenia. Znalazły się tam m. in. takie 
pojęcia jak: centrala lokalna, nierentowny aparat publiczny lub inny nierentowny punkt 
dostępowy umożliwiający komunikację głosową, niezyskowny abonent, obszar nierentowny 
i połączenia zastępcze.  

W § 3 określone zostały grupy, usługi i świadczenia, dla których koszt netto oblicza się 
odrębnie. Są to usługi takie jak: ogólnokrajowa informacja o numerach telefonicznych oraz 
udostępnianie ogólnokrajowego spisu abonentów. 

§ 4 określa sposób obliczania kosztu netto świadczenia niektórych usług. W zakresie 
kosztów bezpośrednich związanych ze świadczeniem składnika lub grupy usług projekt 
przewiduje odesłanie do przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 
15 grudnia 2005 r. w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego 
rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. Nr 255, poz. 2140, z późn. zm.), 
wydanego na podstawie art. 51 Pt. 

Zgodnie z postanowieniami § 6 przychodami są wszystkie przychody ze świadczenia 
składnika lub grupy usług, uzyskiwane w szczególności od przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych – w tym przychody uzyskiwane z tytułu współpracy związanej z dostępem 
telekomunikacyjnym oraz od użytkowników końcowych. 

Ponadto projekt określa sposób ustalania korzyści pośrednich (§ 7) oraz sposób obliczania 
kosztu netto składnika lub grupy usług (§ 8). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1. Podmioty na które oddziałuje rozporządzenie  
Podmiotami, do których adresowane jest rozporządzenie są przedsiębiorcy telekomunikacyjni 
wyznaczeni do świadczenia usługi powszechnej lub usług wchodzących w skład usługi 
powszechnej. Podmiotami, na które będzie miało wpływ rozporządzenie, są wszyscy 
przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których przychód z działalności telekomunikacyjnej 
w roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata do usługi powszechnej, przekroczył 
4 mln zł, gdyż zgodnie z art. 97 ustawy – Prawo telekomunikacyjne są oni zobowiązani do 
udziału w pokryciu dopłaty.  

2. Konsultacje społeczne 
Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom przez:    
1) umieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji; 
2) przesłanie do izb gospodarczych takich jak: 

a) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), 
b) Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), 
c) Krajowa Izba Gospodarcza Budownictwa Telekomunikacyjnego (KIGBT), 
d) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Komunikacji Kablowej (OIGKK),  
e) Konfederacji Pracodawców Polskich, 
f) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
g) Business Center Club. 

3. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek    
samorządu terytorialnego 
Wejście w życie powyższego rozporządzenia nie spowoduje skutków dla dochodów 
i wydatków budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Powyższe rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi 
Powyższe rozporządzenie nie będzie miało wpływu na zdrowie ludzi. 

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie powyższego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na 
konkurencyjność rynku telekomunikacyjnego. Przedsiębiorcy wyznaczonemu do świadczenia 
usługi powszechnej będzie przysługiwała dopłata w przypadku nierentowności usługi. 
Dopłata ta – w wysokości kosztu netto świadczonej usługi – będzie więc wyrównywać 
warunki konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, które mogłyby ulec zachwianiu 
w związku z wypełnianiem przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązków 
świadczenia nierentownej usługi powszechnej. Jednocześnie rozporządzenie pozwoli na 
wyliczenie kosztu netto w sposób wykluczający uzyskanie przez  przedsiębiorcę 
dodatkowych, nieuzasadnionych korzyści wynikających z systemu  dopłat, co z kolei 
mogłoby wzmocnić jego pozycję konkurencyjną wobec innych podmiotów. 
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7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 
Wejście w życie powyższego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na sytuację 
i rozwój regionalny. Możliwość uzyskania dopłaty przez przedsiębiorcę wyznaczonego 
powinno spowodować, że przedsiębiorca ten będzie rozwijał swoją infrastrukturę na 
obszarach nierentownych: wiejskich, słabo zurbanizowanych itp. Rozwój infrastruktury 
telekomunikacyjnej na tych obszarach stworzy odpowiednie warunki dla ich rozwoju 
społeczno-gospodarczego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/07-KT 
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96           
ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia                                 
w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości 

 
 

Na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. 1. Ustala się Krajową Tablicę Przeznaczeń Częstotliwości, zwaną dalej „Tablicą”, 
stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
2. Uwagi do przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości określonych w Tablicy 
zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
3. Objaśnienia do Tablicy zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia. 
 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) 

 
 

PREZES RADY MINISTRÓW 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, 

poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, 
poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, 
z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, 
z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, 
poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, 
poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z ... r. poz. ... . 

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. 
w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z późn. zm.), które na 
podstawie art. 21 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. ...) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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Załączniki 
do rozporządzenia  
Rady Ministrów  
z dnia ... (poz. ...) 
ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 
KRAJOWA TABLICA PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI 

  

Lp. fdolna 
(kHz) 

fgórna 
(kHz) Przeznaczenie Użytkowanie 

1 Poniżej 9 kHz (Nie przeznaczono)   
    5.53 5.54   

2 9 14 RADIONAWIGACJA cywilno-
rządowe 

3 14,00 19,95 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA MORSKA 5.57 cywilno-
rządowe 

      5.56   

4 19,95 20,05 
WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI 
I CZASU 
(20 kHz) 

cywilne 

5 20,05 70,00 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA MORSKA 5.57 cywilno-
rządowe 

      5.56   
6 70 72 RADIONAWIGACJA 5.60 rządowe 

7 72 84 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA MORSKA 5.57 cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA 5.60 rządowe 
      5.56   

8 84 86 RADIONAWIGACJA 5.60 cywilno-
rządowe 

9 86 90 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA MORSKA 5.57 cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA rządowe 
      5.56   

10 90 110 RADIONAWIGACJA 5.62 cywilno-
rządowe 

      Stała cywilno-
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rządowe 
      5.64   
11 110 112 STAŁA cywilne 

      RUCHOMA MORSKA cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA cywilne 
      5.64   

12 112 115 RADIONAWIGACJA 5.60 cywilno-
rządowe 

13 115,0 117,6 RADIONAWIGACJA 5.60 cywilno-
rządowe 

      Stała cywilno-
rządowe 

      Ruchoma morska cywilno-
rządowe 

      5.64   

14 117,6 126,0 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA MORSKA cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA 5.60 cywilno-
rządowe 

      5.64   

15 126 129 RADIONAWIGACJA 5.60 cywilno-
rządowe 

16 129 130 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA MORSKA cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA 5.60 cywilno-
rządowe 

      5.64   

17 130,0 148,5 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA MORSKA cywilno-
rządowe 

      5.64 POL.1   
18 148,5 255,0 RADIODYFUZJA cywilne 

19 255,0 283,5 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

      RADIODYFUZJA cywilne 

20 283,5 315,0 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA MORSKA cywilno-
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(radiolatarnie) 5.73 rządowe 
      5.74   

21 315 325 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

      Radionawigacja morska (radiolatarnie) 5.73 cywilno-
rządowe 

22 325 405 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

23 405 415 RADIONAWIGACJA 5.76 cywilno-
rządowe 

24 415 435 RUCHOMA MORSKA 5.79 cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

25 435 495 RUCHOMA MORSKA 5.79 5.79A cywilno-
rządowe 

      Radionawigacja lotnicza cywilno-
rządowe 

      5.82   

26 495 505 RUCHOMA (ratunkowa i wywoławcza) cywilno-
rządowe 

      5.83   

27 505,0 526,5 RUCHOMA MORSKA 5.79 5.79A 5.84 cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

28 526,5 1.606,5 RADIODYFUZJA cywilne 

29 1.606,5 1.625,0 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA LĄDOWA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA MORSKA 5.90 cywilno-
rządowe 

30 1.625 1.635 STAŁA 5.93 rządowe 
      RUCHOMA LĄDOWA 5.93 rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA cywilno-
rządowe 

31 1.635 1.800 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA LĄDOWA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA MORSKA 5.90 cywilno-
rządowe 

32 1.800 1.810 STAŁA 5.93 rządowe 
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      RUCHOMA LĄDOWA 5.93 rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA cywilno-
rządowe 

33 1.810 1.850 AMATORSKA cywilne 
      5.100   

34 1.850 2.000 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

      AMATORSKA 5.96 cywilne 
      5.103   

35 2.000 2.025 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-
rządowe 

      5.103   

36 2.025 2.045 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-
rządowe 

      5.103   

37 2.045 2.160 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA LĄDOWA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA MORSKA cywilno-
rządowe 

38 2.160 2.170 STAŁA 5.93 rządowe 
      RUCHOMA LĄDOWA 5.93 rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA cywilno-
rządowe 

39 2.170,0 2.173,5 RUCHOMA MORSKA cywilno-
rządowe 

40 2.173,5 2.190,5 RUCHOMA (ratunkowa i wywoławcza) cywilno-
rządowe 

      5.108 5.109 5.110 5.111   

41 2.190,5 2.194,0 RUCHOMA MORSKA cywilno-
rządowe 

42 2.194 2.300 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-
rządowe 

      5.103   
43 2.300 2.498 STAŁA cywilno-
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rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-
rządowe 

      5.103   

44 2.498 2.501 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI 
I CZASU (2.500 kHz) cywilne 

45 2.501 2.502 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI 
I CZASU cywilne 

      Badania kosmosu cywilne 

46 2.502 2.625 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-
rządowe 

      5.103   

47 2.625 2.650 RUCHOMA MORSKA cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA MORSKA cywilno-
rządowe 

48 2.650 2.850 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-
rządowe 

      5.103   

49 2.850 3.025 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-
rządowe 

      5.111 5.115   
50 3.025 3.155 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe 

51 3.155 3.200 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-
rządowe 

      5.116   

52 3.200 3.230 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-
rządowe 

      5.116   

53 3.230 3.400 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

      5.116   

54 3.400 3.500 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-
rządowe 
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55 3.500 3.800 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

      AMATORSKA cywilne 

56 3.800 3.900 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA LĄDOWA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe 
57 3.900 3.950 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe 

58 3.950 4.000 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RADIODYFUZJA cywilne 

59 4.000 4.063 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA MORSKA 5.127 cywilno-
rządowe 

60 4.063 4.438 STAŁA 5.129 rządowe 

      RUCHOMA MORSKA 5.79A 5.109 5.110 
5.130 5.131 5.132 

cywilno-
rządowe 

61 4.438 4.650 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-
rządowe 

62 4.650 4.700 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-
rządowe 

63 4.700 4.750 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe 

64 4.750 4.850 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA LĄDOWA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe 

65 4.850 4.995 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA LĄDOWA cywilno-
rządowe 

66 4.995 5.003 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI 
I CZASU (5.000 kHz) cywilne 

67 5.003 5.005 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI 
I CZASU cywilne 

      Badania kosmosu cywilne 

68 5.005 5.060 STAŁA cywilno-
rządowe 
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69 5.060 5.250 STAŁA cywilno-
rządowe 

      Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

70 5.250 5.450 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

71 5.450 5.480 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA LĄDOWA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe 

72 5.480 5.680 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-
rządowe 

      5.111 5.115   
73 5.680 5.730 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe 

      5.111 5.115   

74 5.730 5.900 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA LĄDOWA cywilno-
rządowe 

75 5.900 5.950 STAŁA 5.136 cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA LĄDOWA 5.136 cywilno-
rządowe 

      RADIODYFUZJA 5.134 cywilne 
76 5.950 6.200 RADIODYFUZJA cywilne 

77 6.200 6.525 RUCHOMA MORSKA 5.109 5.110 5.130 
5.132 

cywilno-
rządowe 

      5.137   

78 6.525 6.685 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-
rządowe 

79 6.685 6.765 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe 

80 6.765 7.000 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-
rządowe 

      5.138 5.138A   
81 7.000 7.100 AMATORSKA cywilne 
      AMATORSKA SATELITARNA cywilne 
82 7.100 7.200 RADIODYFUZJA 5.141C cywilne 
      AMATORSKA cywilne 
83 7.200 7.300 RADIODYFUZJA cywilne 
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84 7.300 7.400 STAŁA 5.143 5.143B rządowe 
      RADIODYFUZJA 5.134 cywilne 
      Ruchoma lądowa 5.143 5.143B rządowe 
85 7.400 7.450 STAŁA 5.143B rządowe 

      RADIODYFUZJA cywilne 
      Ruchoma lądowa 5.143B rządowe 

86 7.450 8.100 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-
rządowe 

      5.143E   

87 8.100 8.195 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA MORSKA cywilno-
rządowe 

88 8.195 8.815 RUCHOMA MORSKA 5.109 5.110 5.132 
5.145 

cywilno-
rządowe 

      5.111   

89 8.815 8.965 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-
rządowe 

90 8.965 9.040 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe 
91 9.040 9.400 STAŁA rządowe 
92 9.400 9.500 STAŁA 5.146 rządowe 

      RADIODYFUZJA 5.134 cywilne 
93 9.500 9.900 STAŁA 5.147 rządowe 

      RADIODYFUZJA cywilne 
94 9.900 9.995 STAŁA rządowe 

95 9.995 10.003 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI 
I CZASU (10.000 kHz) cywilne 

      5.111   

96 10.003 10.005 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI 
I CZASU cywilne 

      Badania kosmosu cywilne 
      5.111   

97 10.005 10.100 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-
rządowe 

      5.111   

98 10.100 10.150 STAŁA cywilno-
rządowe 

      Amatorska cywilne 

99 10.150 11.175 STAŁA cywilno-
rządowe 

      Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-
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rządowe 
100 11.175 11.275 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe 

101 11.275 11.400 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-
rządowe 

102 11.400 11.600 STAŁA cywilno-
rządowe 

103 11.600 11.650 STAŁA 5.146 rządowe 
      RADIODYFUZJA 5.134 cywilne 
104 11.650 12.050 RADIODYFUZJA cywilne 
      5.147   
105 12.050 12.100 STAŁA 5.146 rządowe 
      RADIODYFUZJA 5.134 cywilne 

106 12.100 12.230 STAŁA cywilno-
rządowe 

107 12.230 13.200 RUCHOMA MORSKA 5.109 5.110 5.132 
5.145 

cywilno-
rządowe 

108 13.200 13.260 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe 

109 13.260 13.360 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-
rządowe 

110 13.360 13.410 STAŁA rządowe 
      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      5.149   

111 13.410 13.570 STAŁA cywilno-
rządowe 

      Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-
rządowe 

      5.150   

112 13.570 13.600 STAŁA 5.151 cywilno-
rządowe 

      RADIODYFUZJA 5.134 cywilne 

      Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) 
5.151 

cywilno-
rządowe 

113 13.600 13.800 RADIODYFUZJA cywilne 
114 13.800 13.870 STAŁA 5.151 rządowe 
      RADIODYFUZJA 5.134 cywilne 

      Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) 
5.151 rządowe 

115 13.870 14.000 STAŁA cywilno-
rządowe 

      Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-
rządowe 

116 14.000 14.250 AMATORSKA cywilne 
      AMATORSKA SATELITARNA cywilne 
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117 14.250 14.350 AMATORSKA cywilne 

118 14.350 14.990 STAŁA cywilno-
rządowe 

      Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-
rządowe 

119 14.990 15.005 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI 
I CZASU (15.000 kHz) cywilne 

      5.111   

120 15.005 15.010 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI 
I CZASU cywilne 

      Badania kosmosu cywilne 
121 15.010 15.100 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe 
122 15.100 15.600 RADIODYFUZJA cywilne 

123 15.600 15.800 STAŁA 5.146 cywilno-
rządowe 

      RADIODYFUZJA 5.134 cywilne 

124 15.800 16.360 STAŁA cywilno-
rządowe 

125 16.360 17.410 RUCHOMA MORSKA 5.109 5.110 5.132 
5.145 

cywilno-
rządowe 

126 17.410 17.480 STAŁA cywilno-
rządowe 

127 17.480 17.550 STAŁA 5.146 rządowe 
      RADIODYFUZJA 5.134 cywilne 
128 17.550 17.900 RADIODYFUZJA cywilne 

129 17.900 17.970 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-
rządowe 

130 17.970 18.030 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe 
131 18.030 18.052 STAŁA rządowe 
132 18.052 18.068 STAŁA rządowe 
      Badania kosmosu cywilne 
133 18.068 18.168 AMATORSKA cywilne 
      AMATORSKA SATELITARNA cywilne 

134 18.168 18.780 STAŁA cywilno-
rządowe 

      Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

135 18.780 18.900 RUCHOMA MORSKA cywilno-
rządowe 

136 18.900 19.020 STAŁA 5.146 rządowe 
      RADIODYFUZJA 5.134 cywilne 
137 19.020 19.680 STAŁA rządowe 

138 19.680 19.800 RUCHOMA MORSKA 5.132 cywilno-
rządowe 
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139 19.800 19.990 STAŁA rządowe 

140 19.990 19.995 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI 
I CZASU cywilne 

      Badania kosmosu cywilne 
      5.111   

141 19.995 20.010 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI 
I CZASU (20.000 kHz) cywilne 

      5.111   

142 20.010 21.000 STAŁA cywilno-
rządowe 

      Ruchoma cywilno-
rządowe 

143 21.000 21.450 AMATORSKA cywilne 
      AMATORSKA SATELITARNA cywilne 
144 21.450 21.850 RADIODYFUZJA cywilne 

145 21.850 21.870 STAŁA cywilno-
rządowe 

146 21.870 21.924 STAŁA 5.155B cywilno-
rządowe 

147 21.924 22.000 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-
rządowe 

148 22.000 22.855 RUCHOMA MORSKA 5.132 cywilno-
rządowe 

149 22.855 23.000 STAŁA cywilno-
rządowe 

150 23.000 23.200 STAŁA cywilno-
rządowe 

      Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-
rządowe 

151 23.200 23.350 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe 

152 23.350 24.000 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
5.157 

cywilno-
rządowe 

153 24.000 24.890 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA LĄDOWA cywilno-
rządowe 

154 24.890 24.990 AMATORSKA cywilne 
      AMATORSKA SATELITARNA cywilne 

155 24.990 25.005 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI 
I CZASU (25.000 kHz) cywilne 

156 25.005 25.010 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI 
I CZASU cywilne 
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      Badania kosmosu cywilne 
157 25.010 25.070 STAŁA rządowe 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 

158 25.070 25.210 RUCHOMA MORSKA cywilno-
rządowe 

159 25.210 25.550 STAŁA rządowe 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
160 25.550 25.670 RADIOASTRONOMIA cywilne 
      5.149   
161 25.670 26.100 RADIODYFUZJA cywilne 

162 26.100 26.175 RUCHOMA MORSKA 5.132 cywilno-
rządowe 

163 26.175 27.500 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

      5.150   
164 27.500 28.000 STAŁA rządowe 
      RUCHOMA rządowe 

      POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-
rządowe 

165 28.000 29.700 AMATORSKA cywilne 
      AMATORSKA SATELITARNA cywilne 
  

Lp. fdolna 
(MHz) 

fgórna 
(MHz) Przeznaczenie Użytkowanie

166 29,700 30,005 RUCHOMA cywilno-
rządowe 

167 30,005 30,0w10 RUCHOMA cywilno-
rządowe 

168 30,01 33,00 RUCHOMA rządowe 
      POL.22   

169 33,0 37,5 RUCHOMA cywilno-
rządowe 

170 37,50 38,25 RUCHOMA cywilno-
rządowe 

      Radioastronomia cywilne 
      5.149   

171 38,25 39,40 RUCHOMA cywilno-
rządowe 

172 39,400 39,986 STAŁA rządowe 
      RUCHOMA rządowe 
173 39,986 40,020 STAŁA rządowe 
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      RUCHOMA rządowe 
      Badania kosmosu cywilne 

174 40,02 40,98 RUCHOMA cywilno-
rządowe 

      5.150   

175 40,980 41,015 RUCHOMA cywilno-
rządowe 

      Badania kosmosu cywilne 
176 41,015 44,00 RUCHOMA rządowe 
177 44 45 RUCHOMA rządowe 

      5.162A   
178 45 47 RUCHOMA rządowe 

      5.162A   
179 47 48 RUCHOMA LĄDOWA 5.164 rządowe 

      5.162A   

180 48 50 RUCHOMA LĄDOWA 5.164 cywilno-
rządowe 

      5.162A POL.23   
181 50 52 RUCHOMA LĄDOWA 5.164 rządowe 
      Amatorska POL.30 cywilne 
      5.162A   
182 52 68 RUCHOMA LĄDOWA 5.164 rządowe 
      5.162A POL.31   
183 68,0 69,2 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
184 69,2 69,9 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
185 69,9 70,1 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
   5.149  
185a 70,1 70,3 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
   Amatorska POL.38 cywilne 
185b 70,3 73,3 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      5.149   
186 73,3 74,1 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      5.149   

187 74,1 74,8 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

      5.149   

188 74,8 75,2 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

      5.180   
189 75,2 77,5 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 

190 77,5 79,0 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 
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191 79,0 79,7 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 

192 79,7 85,0 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

193 85,0 87,5 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
194 87,5 108 RADIODYFUZJA cywilne 

195 108,000 117,975 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

      5.197A   

196 117,975 121,450 RUCHOMA LOTNICZA (R) POL.6 cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA LOTNICZA (OR) POL.22 rządowe 
      5.198   

197 121,45 121,55 RUCHOMA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA 5.199 cywilno-
rządowe 

      5.111 5.198 5.200   

198 121,55 136,00 RUCHOMA LOTNICZA (R) POL.6 cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.201 POL.22 rządowe 
      5.198 5.200   

199 136 137 RUCHOMA LOTNICZA (R) POL.6 cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.202 POL.22 rządowe 
      5.198   
200 137,000 137,025 RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.206 rządowe 

      METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) cywilne 

      Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) 5.208A 
5.209 POL.7 cywilne 

      Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) cywilne 
      Operacje kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.208   
201 137,025 137,175 RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.206 rządowe 

      METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) cywilne 

      Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) 5.208A 
5.209 POL.7 cywilne 

      Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) cywilne 
      Operacje kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.208   
202 137,175 137,825 RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.206 rządowe 

      METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos- cywilne 
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Ziemia) 

      Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) 5.208A 
5.209 POL.7 cywilne 

      Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) cywilne 
      Operacje kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.208   
203 137,825 138,000 RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.206 rządowe 

      METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) cywilne 

      Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) 5.208A 
5.209 POL.7 cywilne 

      Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) cywilne 
      Operacje kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.208   
204 138,0 143,6 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe 
205 143,60 143,65 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe 

      Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) cywilne 
206 143,65 144,00 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe 
207 144 146 AMATORSKA cywilne 
      AMATORSKA SATELITARNA cywilne 

208 146,0 147,8 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
(R) rządowe 

209 147,800 147,975 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
(R) cywilne 

210 147,975 148,000 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
(R) rządowe 

211 148,0 149,9 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
(R) rządowe 

      Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.209 
POL.8 cywilne 

      5.218 5.219 5.221   
212 149,90 150,05 RUCHOMA rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.209 5.224A cywilne 

      RADIONAWIGACJA SATELITARNA 
5.224B cywilne 

      5.220 5.222 5.223   
213 150,050 151,625 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      5.149   
214 151,625 151,775 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
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      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      5.149   
215 151,775 153,000 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      5.149   

216 153,0 154,4 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
(R) cywilne 

      POL.25   

217 154,4 156,0 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
(R) 

cywilno-
rządowe 

      POL.25   

218 156,0000 156, 
7625 

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
(R) 

cywilno-
rządowe 

      5.226 5.227 POL.25   

219 156, 
7625 

156, 
8375 

RUCHOMA MORSKA (ratunkowa i 
wywoławcza) 

cywilno-
rządowe 

      5.111 5.226   

220 156,8375 157,450 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

      5.226 POL.25   
221 157,450 157,950 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      POL.25   
222 157,950 158,575 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      POL.25   
223 158,575 158,950 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      POL.25   
224 158,95 159,20 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      POL.25   
225 159,20 159,40 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      POL.25   
226 159,4 159,625 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      POL.25   
226a 159,625 159,900 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      POL.25   

227 159,900 160,975 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
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rządowe 
      5.226 POL.25   
228 160,975 161,475 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      POL.25   

229 161,475 162,050 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

      POL.25   
229a 162,050 162,250 STAŁA rządowe 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      POL.25   

229b 162,250 164,500 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

      POL.25   
230 164,5 167,5 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      POL.25   

231 167,50 169,15 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

      POL.25   
232 169,150 169,400 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      POL.25   
232a 169,400 169,8125 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      POL.25   

233 169,8125 172,000 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

      POL.25   
234 172 174 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      POL.25   
235 174 225 RADIODYFUZJA cywilne 
236 225 230 RADIODYFUZJA cywilne 
      Stała rządowe 
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      Ruchoma rządowe 
237 230 235 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA rządowe 
238 235,00 242,95 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA rządowe 
      RUCHOMA SATELITARNA 5.254 rządowe 

239 242,95 243,05 RUCHOMA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.254 

cywilno-
rządowe 

      5.111 5.199 5.256   
240 243,05 267,00 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA rządowe 
      RUCHOMA SATELITARNA 5.254 rządowe 
241 267 322 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA rządowe 
      RUCHOMA SATELITARNA 5.254 5.255 rządowe 
242 322,0 328,6 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA rządowe 
      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      5.149   

243 328,6 335,4 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

      5.258   
244 335,4 399,9 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA 5.208A 5.254 
5.255 rządowe 

245 399,90 400,05 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.209 5.224A 

cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA SATELITARNA 5.222 
5.224B cywilne 

      Ruchoma rządowe 
      5.220 5.260   

246 400,05 400,15 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI 
I CZASU (400,1 MHz) cywilne 

      5.261 POL.10   

247 400,15 401,00 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 5.208A 5.209 cywilne 

      POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-
rządowe 

      METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) cywilne 
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      BADANIA KOSMOSU (kosmos-Ziemia) 
5.263 cywilne 

      Operacje kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.264 POL.10   

248 401 402 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-
rządowe 

      METEOROLOGIA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) cywilne 

      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (Ziemia-
kosmos) cywilne 

      Stała rządowe 

249 402 403 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-
rządowe 

      METEOROLOGIA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) cywilne 

      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (Ziemia-
kosmos) cywilne 

      Stała rządowe 

      Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

250 403 406 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-
rządowe 

      Stała cywilno-
rządowe 

      Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

251 406,0 406,1 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.266 5.267 cywilne 

252 406,1 410,0 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      5.149   
253 410 412 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
254 412 414 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
255 414 420 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
256 420 422 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
257 422 424 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      Radiolokalizacja rządowe 
258 424 430 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      Radiolokalizacja rządowe 

259 430 432 STAŁA 5.277 cywilno-
rządowe 
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      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      AMATORSKA cywilne 

260 432,00 433,05 STAŁA 5.277 cywilno-
rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      AMATORSKA cywilne 

261 433,05 434,79 STAŁA 5.277 cywilno-
rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      AMATORSKA cywilne 

      Ruchoma lądowa cywilno-
rządowe 

      5.138   

262 434,79 438,00 STAŁA 5.277 cywilno-
rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      AMATORSKA cywilne 
      AMATORSKA SATELITARNA 5.282 cywilne 

263 438 440 STAŁA 5.277 cywilno-
rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      AMATORSKA cywilne 
264 440 446 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      Radiolokalizacja rządowe 
265 446,0 446,1 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      Radiolokalizacja rządowe 
266 446,1 448,0 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      Radiolokalizacja rządowe 
267 448 450 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      Radiolokalizacja rządowe 
268 450,0 452,5 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA rządowe 

269 452,5 457,0 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA cywilne 

270 457 460 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA POL.23 cywilne 
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      5.287   
271 460,0 462,5 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA rządowe 
      5.289   

272 462,5 467,0 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA cywilne 
      5.289   

273 467,0 469,7 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA cywilne 
      5.287 5.289   

274 469,7 470,0 STAŁA cywilno-
rządowe 

      5.289 POL.23   
275 470 646 RADIODYFUZJA cywilne 
      Ruchoma cywilne 
      Radioastronomia 5.306 cywilne 
      5.149 5.311   
276 646 686 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312 rządowe 

      RADIODYFUZJA cywilne 
      Ruchoma cywilne 
      5.311   
277 686 734 RADIODYFUZJA cywilne 
      Ruchoma cywilne 
      5.311   
278 734 750 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312 rządowe 

      RADIODYFUZJA cywilne 
      Ruchoma cywilne 
      5.311   
279 750 790 RADIODYFUZJA cywilne 
      Ruchoma cywilne 
      5.311   
280 790 806 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej  cywilne 
   5.316A 5.316B 5.317A  
   RADIODYFUZJA cywilne 
   Stała cywilne 
      RADIODYFUZJA cywilne 
      Stała rządowe 
      Ruchoma cywilne 
280a 806 814 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 

   5.316A 5.316B 5.317A  
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   RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312 rządowe 
   RADIODYFUZJA cywilne 
   Stała cywilne 
   POL.40  

281 814 824 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
   5.316A 5.316B 5.317A  
      RADIODYFUZJA cywilne 
      Stała cywilne 
282 824 830 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      5.316A 5.316B 5.317A  
      RADIODYFUZJA cywilne 
283 830 837 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      5.316A 5.316B 5.317A  
   RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312 rządowe 
   RADIODYFUZJA cywilne 
      Stała  cywilne 
      POL.41  
283a 837 838 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 

   5.316A 5.316B 5.317A  
   RADIODYFUZJA cywilne 
   Stała cywilne 

284 838 846 STAŁA cywilne 
   RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
   5.316A 5.316B 5.317A  
      RADIODYFUZJA cywilne 
285 846 847 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
   5.316A 5.316B 5.317A  
      RADIODYFUZJA cywilne 
285a 847 862 STAŁA cywilne 

   RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
   5.316A 5.316B 5.317A  
   RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312 rządowe 

   RADIODYFUZJA 
POL.41 POL.42 cywilne 

286 862 870 STAŁA  POL.34 cywilne 
   RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      5.316A 5.316B 5.317A POL.32  

      RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.323 
POL.42 rządowe 

287 870 876 STAŁA cywilne 
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      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
5.317A cywilne 

288 876 880 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      POL.35   
289 880 883,5 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      POL.36   
290 883,5 890 STAŁA cywilne 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
5.317A cywilne 

291 890 915 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
5.317A cywilne 

      Radiolokalizacja POL.12 rządowe 
292 915 921 STAŁA cywilne 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
5.317A cywilne 

      Radiolokalizacja POL.12 rządowe 

293 921 925 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
POL.35 rządowe 

      RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.323 rządowe 
      Radiolokalizacja POL.12 rządowe 
294 925 935 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      Radiolokalizacja POL.12 rządowe 
      POL.36   

295 935 942 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
5.317A cywilne 

      Radiolokalizacja POL.12 rządowe 

296 942 960 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
5.317A cywilne 

297 960 1.215 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.328 cywilno-
rządowe 

      5.328A 5.328B POL.29   
298 1.215 1.240 RADIONAWIGACJA 5.331 rządowe 

      RADIONAWIGACJA SATELITARNA 
(kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) 

cywilno-
rządowe 

      5.328B 5.329 5.329A   
      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (aktywne) cywilne 
      5.332   
299 1.240 1.260 RADIONAWIGACJA 5.331 rządowe 

      RADIONAWIGACJA SATELITARNA cywilno-
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(kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) rządowe 
      5.328B 5.329 5.329A   
      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (aktywne) cywilne 
      Amatorska cywilne 
      5.332   
300 1.260 1.270 RADIONAWIGACJA 5.331 rządowe 

      RADIONAWIGACJA SATELITARNA 
(kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) 

cywilno-
rządowe 

      5.328B 5.329 5.329A   
      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (aktywne) cywilne 
      Amatorska cywilne 
      Amatorska satelitarna cywilne 
      5.282 5.335A   
301 1.270 1.300 RADIONAWIGACJA 5.331 rządowe 

      RADIONAWIGACJA SATELITARNA 
(kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) 

cywilno-
rządowe 

      5.328B 5.329 5.329A   
      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (aktywne) cywilne 
      Amatorska cywilne 
      5.335A   

302 1.300 1.350 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.337 cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA SATELITARNA 
(Ziemia-kosmos) 

cywilno-
rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA cywilno-
rządowe 

      5.149 5.337A   
303 1.350 1.400 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA cywilno-
rządowe 

      5.149 5.339 5.339A   
304 1.400 1.427 RADIOASTRONOMIA cywilne 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      5.340 5.341   
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305 1.427 1.429 STAŁA rządowe 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      OPERACJE KOSMICZNE (Ziemia-kosmos) cywilne 
      5.341 POL.25   
306 1.429 1.452 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      5.339A 5.341 POL.25   
307 1.452 1.492 RADIODYFUZJA 5.345 cywilne 
      RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.345 cywilne 
      Stała POL.15 rządowe 
      5.341 5.347A   
308 1.492 1.518 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      5.341   
309 1.518 1.525 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 5.348 5.348A 5.348C cywilne 

      5.341   
310 1.525 1.530 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 5.351A cywilne 

      OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne 
      Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      5.341 5.347A 5.351 5.354   

311 1.530 1.535 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 5.351A 5.353A cywilne 

      OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne 
      Stała rządowe 
      Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      Satelitarne badania Ziemi cywilne 
      5.341 5.347A 5.351 5.354   

312 1.535 1.544 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 5.351A 5.353A cywilne 

      5.341 5.347A 5.351 5.354   

313 1.544 1.545 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) cywilne 

      5.341 5.347A 5.354 5.356   
314 1.545 1.555 STAŁA 5.359 rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 5.351A cywilne 

      5.341 5.347A 5.351 5.354 5.357 5.357A   
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315 1.555 1.559 STAŁA 5.359 rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 5.351A cywilne 

      5.341 5.347A 5.351 5.354   

316 1.559 1.610 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA SATELITARNA 
(kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) 

cywilno-
rządowe 

      5.328B 5.329A   
      Stała 5.362B rządowe 
      5.341   
317 1.610,0 1.610,6 STAŁA 5.359 rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.351A 

cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

      5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372   
318 1.610,6 1.613,8 STAŁA 5.359 rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.351A 

cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

      RADIOASTRONOMIA cywilne 

      5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 
5.372   

319 1.613,8 1.626,5 STAŁA 5.359 rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.351A 

cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

      Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) 5.347A cywilno-
rządowe 

      5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371   
320 1.626,5 1.645,5 STAŁA 5.359 rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.351A cywilne 

      5.341 5.351 5.353A 5.354 5.374   

321 1.645,5 1.646,5 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) cywilne 

      5.341 5.354 5.375   
322 1.646,5 1.656,5 STAŁA 5.359 rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.351A cywilne 

      5.341 5.351 5.354 5.357A 5.376   
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323 1.656,5 1.660,0 STAŁA 5.359 rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.351A cywilne 

      5.341 5.351 5.354 5.374   
324 1.660,0 1.660,5 STAŁA 5.359 rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.351A cywilne 

      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A   
325 1.660,5 1.668,0 RADIOASTRONOMIA cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      Stała rządowe 
      Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      5.149 5.341 5.379A   

326 1.668,0 1.668,4 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.348C 5.379B 5.379C 

cywilno-
rządowe 

      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      Stała rządowe 
      Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      5.149 5.341 5.379A 5.379.D   
327 1.668,4 1.670,0 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.348C 5.379B 5.379C 

cywilno-
rządowe 

      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      5.149 5.341 5.379D   
328 1.670 1.675 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA 5.380 cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.348C 5.379B 

cywilno-
rządowe 

      METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 

cywilno-
rządowe 

      5.341 5.379D   
329 1.675 1.690 STAŁA rządowe 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 

      POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-
rządowe 

      METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 

cywilno-
rządowe 

      5.341   
330 1.690 1.700 STAŁA 5.382 rządowe 
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      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
5.382 rządowe 

      POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-
rządowe 

      METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 

cywilno-
rządowe 

      5.289 5.341   

331 1.700 1.710 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 

      METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 

cywilno-
rządowe 

      5.289 5.341   
332 1.710 1.730 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA 5.384A cywilne 
      5.149 5.341 5.385   
333 1.730 1.755 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA 5.384A cywilne 
334 1.755 1.785 RUCHOMA 5.384A cywilne 

335 1.785 1.800 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA 5.384A cywilno-
rządowe 

336 1.800 1.805 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA 5.380 5.384A cywilne 
337 1.805 1.825 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA 5.384A cywilne 
338 1.825 1.850 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA 5.384A cywilne 
339 1.850 1.880 RUCHOMA 5.384A cywilne 

340 1.880 1.885 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA 5.384A cywilne 

341 1.885 1.900 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA 5.388A cywilne 
      5.388   
342 1.900 1.980 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA 5.388A cywilne 
      5.388   
343 1.980 2.010 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA rządowe 



 30

      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.351A cywilne 

      5.388 5.389A   

344 2.010 2.015 RUCHOMA 5.388A cywilno-
rządowe 

      5.388 POL.20   
345 2.015 2.025 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA 5.388A cywilne 
      5.388   
346 2.025 2.070 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA 5.391 rządowe 

      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (Ziemia-
kosmos) (kosmos-kosmos) cywilne 

      BADANIA KOSMOSU (Ziemia-kosmos) 
(kosmos-kosmos) cywilne 

      OPERACJE KOSMICZNE (Ziemia-kosmos) 
(kosmos-kosmos) cywilne 

      5.392 POL.25   

346a 2070 2110 STAŁA cywilno-
rządowe 

   RUCHOMA 5.391 cywilno-
rządowe 

   SATELITARNE BADANIA ZIEMI (Ziemia-
kosmos) (kosmos-kosmos) cywilne 

   BADANIA KOSMOSU (Ziemia-kosmos) 
(kosmos-kosmos) cywilne 

   OPERACJE KOSMICZNE (Ziemia-kosmos) 
(kosmos-kosmos) cywilne 

   5.392 POL.25  
347 2.110 2.120 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA 5.388A cywilne 

      BADANIA KOSMOSU (daleki kosmos) 
(Ziemia-kosmos) cywilne 

      5.388   
348 2.120 2.170 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA 5.388A cywilne 
      5.388   
349 2.170 2.200 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 5.351A cywilne 

      5.388 5.389A POL.25   

350 2.200 2.265 STAŁA cywilno-
rządowe 
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      RUCHOMA 5.391 cywilno-
rządowe 

      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-
Ziemia) (kosmos-kosmos) cywilne 

      BADANIA KOSMOSU (kosmos-Ziemia) 
(kosmos-kosmos) cywilne 

      OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) 
(kosmos-kosmos) cywilne 

      5.392 POL.25   

350a 2265 2290 STAŁA cywilno-
rządowe 

   RUCHOMA 5.391 POL.39 cywilno-
rządowe 

   SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-
Ziemia) (kosmos-kosmos) cywilne 

   BADANIA KOSMOSU (kosmos-Ziemia) 
(kosmos-kosmos) cywilne 

   OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) 
(kosmos-kosmos) cywilne 

   5.392 POL.25  

351 2.290 2.300 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
POL.39 

cywilno-
rządowe 

      BADANIA KOSMOSU (daleki kosmos) 
(kosmos-Ziemia) cywilne 

      POL.25   

352 2.300 2.400 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA cywilno-
rządowe 

      Radiolokalizacja rządowe 
      Amatorska cywilne 
      POL.25   

353 2.400 2.450 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA cywilno-
rządowe 

      Radiolokalizacja rządowe 
      Amatorska cywilne 
   Amatorska satelitarna 5.282 cywilne 
      5.150   

354 2.450 2.464 STAŁA cywilno-
rządowe 
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      RUCHOMA cywilno-
rządowe 

      5.150   

355 2.464,0 2.483,5 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA cywilno-
rządowe 

      Radiolokalizacja rządowe 
      5.150   
356 2.483,5 2.500,0 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 5.351A cywilne 

      Radiolokalizacja rządowe 
      5.150 5.371 5.398 5.399 5.402   
357 2.500 2.520 STAŁA 5.409 5.410 5.411 cywilne 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
5.384A cywilne 

      RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 5.351A 5.403 cywilne 

      5.414 POL.21   
358 2.520 2.655 STAŁA 5.409 5.410 5.411 cywilne 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
5.384A cywilne 

      RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.413 
5.416 cywilne 

      5.339 5.403 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C 
POL.21 POL.25   

359 2.655 2.670 STAŁA 5.409 5.410 5.411 cywilne 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
5.384A cywilne 

      RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.413 
5.416 cywilne 

      Radioastronomia cywilne 
      Satelitarne badania Ziemi (pasywne) cywilne 
      Badania kosmosu (pasywne) cywilne 
      5.149 5.347A 5.420 POL.21 POL.25   

360 2.670 2.690 STAŁA 5.409 5.410 5.411 cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
5.384A cywilne 

      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.351A cywilne 

      Radioastronomia cywilne 
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      5.149 5.347A 5.419 5.420 POL.21 POL.25   
361 2.690 2.700 RADIOASTRONOMIA cywilne 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      5.340   

362 2.700 2.900 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.337 cywilno-
rządowe 

      Radiolokalizacja cywilno-
rządowe 

      5.423   
363 2.900 3.100 RADIONAWIGACJA 5.426 rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA 5.424A rządowe 
      5.425 5.427 POL.22   
364 3.100 3.300 RADIOLOKALIZACJA rządowe 

      5.149   
365 3.300 3.400 RADIOLOKALIZACJA rządowe 

      5.149   
366 3.400 3.410 STAŁA cywilne 
      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      Radiolokalizacja rządowe 

   Amatorska POL.38 cywilne 
366a 3410 3500 STAŁA cywilne 

   STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne 
   RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
   Radiolokalizacja rządowe 

367 3.500 3.600 STAŁA cywilne 
      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne 
      RUCHOMA cywilne 
      Radiolokalizacja rządowe 
368 3.600 3.800 STAŁA cywilne 
      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne 
      RUCHOMA cywilne 
368a 3.800 4.200 STAŁA cywilne 
      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne 

369 4.200 4.400 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.438 cywilno-
rządowe 

      5.440   
370 4.400 4.800 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA rządowe 
371 4.800 4.990 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA 5.442 rządowe 
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      Radioastronomia cywilne 
      5.149 5.339   
372 4.990 5.000 STAŁA rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe 
      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      5.149   

373 5.000 5.010 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA SATELITARNA 
(Ziemia-kosmos) 

cywilno-
rządowe 

      5.367   

374 5.010 5.030 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA SATELITARNA 
(kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) 5.328B 

cywilno-
rządowe 

      5.443B   
      5.367   

375 5.030 5.150 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-
rządowe 

      5.367 5.443B 5.444 5.444A   

376 5.150 5.250 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 
5.447A cywilne 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
5.446A 5.446B cywilne 

      RADIONAWIGACJA LOTNICZA rządowe 
      5.446 5.447B 5.447C   

377 5.250 5.255 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
5.446A 5.447F cywilne 

      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU 5.447D cywilne 
      5.448A   

378 5.255 5.350 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
5.446A 5.447F cywilne 

      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (aktywne) cywilne 
      5.448A   
379 5.350 5.460 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.449 rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA 5.448D rządowe 

      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) 
5.448B cywilne 

380 5.460 5.470 RADIONAWIGACJA 5.449 rządowe 
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      RADIOLOKALIZACJA 5.448D rządowe 
381 5.470 5.570 RADIONAWIGACJA MORSKA rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA 5.450B rządowe 
382 5.570 5.650 RADIONAWIGACJA MORSKA rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA 5.450B rządowe 
      5.452   
383 5.650 5.725 RADIOLOKALIZACJA rządowe 

      Amatorska cywilne 
      5.282   
384 5.725 5.830 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne 
      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      Amatorska cywilne 
      5.150 POL.25   
385 5.830 5.850 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne 
      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      Amatorska cywilne 
      Amatorska satelitarna (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.150   
386 5.850 5.925 STAŁA cywilne 
      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne 
      RUCHOMA cywilne 
      5.150   

387 5.925 6.425 STAŁA cywilno-
rządowe 

      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 
5.457A cywilne 

      RUCHOMA cywilno-
rządowe 

      POL.25   

388 6.425 6.700 STAŁA cywilno-
rządowe 

      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne 

      RUCHOMA cywilno-
rządowe 

      5.149 5.440 5.458 POL.25   

389 6.700 7.075 STAŁA cywilno-
rządowe 

      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 
(kosmos-Ziemia) 5.441 cywilne 

      RUCHOMA rządowe 
      5.458 5.458A 5.458B 5.458C POL.25   
390 7.075 7.145 STAŁA cywilne 
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      RUCHOMA cywilne 
      5.458 POL.25   
391 7.145 7.235 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA cywilne 

      BADANIA KOSMOSU (Ziemia-kosmos) 
5.460 cywilne 

      5.458 POL.25   
392 7.235 7.250 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA cywilne 
      5.458 POL.25   
393 7.250 7.300 STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 5.461 rządowe 

      POL.25   
394 7.300 7.450 STAŁA cywilne 

      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 5.461 

cywilno-
rządowe 

      POL.25   
395 7.450 7.550 STAŁA cywilne 

      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-
rządowe 

      METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 

cywilno-
rządowe 

      5.461A   
396 7.550 7.750 STAŁA cywilne 

      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-
rządowe 

397 7.750 7.850 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

      METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 5.461B 

cywilno-
rządowe 

398 7.850 7.900 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

      POL.25   
399 7.900 7.975 STAŁA cywilne 

      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA cywilno-
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rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.461 

cywilno-
rządowe 

      POL.25   
400 7.975 8.025 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) rządowe 

      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 5.461 rządowe 

      POL.25   

401 8.025 8.175 STAŁA cywilno-
rządowe 

      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA 5.463 cywilno-
rządowe 

      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-
Ziemia) 

cywilno-
rządowe 

      5.462A POL.25   

402 8.175 8.215 STAŁA cywilno-
rządowe 

      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA 5.463 cywilno-
rządowe 

      METEOROLOGIA SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 

cywilno-
rządowe 

      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-
Ziemia) 

cywilno-
rządowe 

      5.462A POL.25   

403 8.215 8.400 STAŁA cywilno-
rządowe 

      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-
rządowe 

      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-
Ziemia) 

cywilno-
rządowe 

      5.462A POL.25   

404 8.400 8.500 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

      BADANIA KOSMOSU (kosmos-Ziemia) 
5.465 cywilne 

405 8.500 8.550 RADIONAWIGACJA 5.469 rządowe 
      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
406 8.550 8.650 RADIONAWIGACJA 5.469 rządowe 
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      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (aktywne) cywilne 
      5.469A   
407 8.650 8.750 RADIONAWIGACJA 5.469 rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA rządowe 

408 8.750 8.850 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.470 cywilno-
rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA cywilno-
rządowe 

409 8.850 9.000 RADIONAWIGACJA MORSKA 5.472 cywilno-
rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA cywilno-
rządowe 

      5.473   

410 9.000 9.200 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.337 cywilno-
rządowe 

      Radiolokalizacja cywilno-
rządowe 

411 9.200 9.300 RADIONAWIGACJA MORSKA 5.472 cywilno-
rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA cywilno-
rządowe 

      5.473 5.474   

412 9.300 9.500 RADIONAWIGACJA cywilno-
rządowe 

      Radiolokalizacja cywilno-
rządowe 

      5.427 5.474 5.475   

413 9.500 9.800 RADIONAWIGACJA cywilno-
rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA cywilno-
rządowe 

      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (aktywne) cywilne 
      5.476A   

414 9.800 10.000 RADIOLOKALIZACJA cywilno-
rządowe 

      5.479   
  

Lp. fdolna 
(GHz) 

fgórna 
(GHz) Przeznaczenie Użytkowanie 

415 10,00 10,15 RADIOLOKALIZACJA cywilno-
rządowe 
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      Amatorska cywilne 
      5.479   
415a 10,15 10,20 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA cywilne 

      RADIOLOKALIZACJA cywilno-
rządowe 

      Amatorska cywilne 
415b 10,20 10,30 STAŁA POL.37 cywilne 
      RUCHOMA POL.37 cywilne 

      RADIOLOKALIZACJA cywilno-
rządowe 

      Amatorska cywilne 
415c 10,30 10,45 RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      Amatorska cywilne 
416 10,45 10,50 RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      Amatorska cywilne 
      Amatorska satelitarna cywilne 
417 10,50 10,55 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA cywilne 
      Radiolokalizacja rządowe 
418 10,55 10,60 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      Radiolokalizacja rządowe 
419 10,60 10,68 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      5.149 5.482   
420 10,68 10,70 RADIOASTRONOMIA cywilne 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      5.340   
421 10,70 11,70 STAŁA cywilne 

      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.441 
(Ziemia-kosmos) 5.484 cywilne 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      Radiodyfuzja satelitarna cywilne 
422 11,70 12,50 RADIODYFUZJA SATELITARNA cywilne 
      5.487 5.487A 5.492 POL.25   

423 12,50 12,75 STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A 
(Ziemia-kosmos) cywilne 
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      Radiodyfuzja satelitarna cywilne 
      POL.25   

424 12,75 13,25 STAŁA cywilno-
rządowe 

      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.441 cywilne 
      POL.25   
425 13,25 13,40 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.497 rządowe 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (aktywne) cywilne 
      5.498A POL.25   
426 13,40 13,75 RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU 5.501A cywilne 
      5.501B POL.25   
427 13,75 14,00 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A cywilne 
      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      Badania kosmosu cywilne 
      5.502 5.503   

428 14,00 14,25 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457A 
5.484A cywilne 

      RADIONAWIGACJA 5.504 rządowe 
      Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.506A cywilne 
      5.504A POL.25   

429 14,25 14,30 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457A 
5.484A cywilne 

      RADIONAWIGACJA 5.504 rządowe 
      Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.506A cywilne 
      Badania kosmosu cywilne 
      5.504A POL.25   

430 14,30 14,40 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457A 
5.484A cywilne 

      Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.506A cywilne 
      5.504A POL.25   

431 14,40 14,47 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457A 
5.484A cywilne 

      Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.506A cywilne 
      5.504A   

432 14,47 14,50 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457A 
5.484A cywilne 

      Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.506A cywilne 
      Radioastronomia cywilne 
      5.149 5.504A   
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433 14,50 14,62 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA rządowe 
      POL.25   
434 14,62 14,80 STAŁA rządowe 
      RUCHOMA rządowe 
      POL.25   
435 14,80 15,23 STAŁA rządowe 
      RUCHOMA rządowe 
      5.339 POL.25   

436 15,23 15,35 STAŁA cywilno-
rządowe 

      5.339 POL.25   
437 15,35 15,40 RADIOASTRONOMIA cywilne 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      5.340 5.511A   
438 15,40 15,43 RADIONAWIGACJA LOTNICZA   
        cywilne 
439 15,43 15,63 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.511A cywilne 
      RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilne 
      5.511C   
440 15,63 15,70 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilne 
      5.511D   
441 15,70 16,60 RADIOLOKALIZACJA rządowe 
442 16,60 17,10 RADIOLOKALIZACJA rządowe 
443 17,10 17,20 RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      Ruchoma cywilne 
444 17,20 17,30 RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (aktywne) cywilne 
      Ruchoma cywilne 
      5.513A   

445 17,30 17,70 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.516 
(kosmos-Ziemia) 5.516A cywilne 

      5.516B rządowe 
      Radiolokalizacja   

446 17,70 18,10 STAŁA cywilno-
rządowe 

      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A 
(Ziemia-kosmos) 5.516 cywilne 

447 18,10 18,40 STAŁA cywilne 
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      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A 
(Ziemia-kosmos) 5.520 cywilne 

      5.519   
448 18,40 18,60 STAŁA cywilne 

      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A 
5.516B cywilne 

449 18,60 18,80 STAŁA cywilne 
      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.522B cywilne 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      5.522A   

450 18,80 19,30 STAŁA cywilno-
rządowe 

      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.523A cywilne 
451 19,30 19,70 STAŁA cywilne 

      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 
(Ziemia-kosmos) 5.523B 5.523C cywilne 

      5.523D 5.523E   

452 19,70 20,10 STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A 
5.516B cywilne 

      Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.525   

453 20,10 20,20 STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A 
5.516B cywilne 

      RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.525 5.526 5.527 5.528   
454 20,20 21,20 STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rządowe 
      RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rządowe 
455 21,20 21,40 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA cywilne 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
456 21,40 22,00 RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.530 cywilne 
      5.347A   

457 22,00 22,21 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-
rządowe 

      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      5.149   

458 22,21 22,50 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-



 43

rządowe 
      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      Satelitarne badania Ziemi (pasywne) cywilne 
      5.149 5.532   

459 22,50 22,55 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA cywilno-
rządowe 

      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 

460 22,55 23,55 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA cywilno-
rządowe 

      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      MIĘDZYSATELITARNA cywilne 
      5.149   
461 23,55 23,60 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA cywilne 
      MIĘDZYSATELITARNA cywilne 
462 23,60 24,00 RADIOASTRONOMIA cywilne 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      5.340   
463 24,00 24,05 AMATORSKA cywilne 
      AMATORSKA SATELITARNA cywilne 
      5.150   
464 24,05 24,25 RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      Stała cywilne 
      Ruchoma cywilne 
      Amatorska cywilne 
      Satelitarne badania Ziemi (aktywne) cywilne 
      5.150   
465 24,25 24,45 STAŁA cywilne 
466 24,45 24,50 STAŁA cywilne 
467 24,50 24,65 STAŁA cywilne 
468 24,65 24,75 STAŁA cywilne 
469 24,75 25,25 STAŁA cywilne 

470 25,25 25,50 STAŁA cywilno-
rządowe 
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      RUCHOMA cywilno-
rządowe 

      MIĘDZYSATELITARNA 5.536 cywilne 

471 25,50 26,50 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA cywilno-
rządowe 

      MIĘDZYSATELITARNA 5.536 cywilne 

      Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) 5.536A 
5.536B cywilne 

472 26,50 27,00 STAŁA rządowe 
      RUCHOMA rządowe 
      MIĘDZYSATELITARNA 5.536 cywilne 

      Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) 5.536A 
5.536B cywilne 

473 27,00 27,50 STAŁA rządowe 
      RUCHOMA rządowe 
      MIĘDZYSATELITARNA 5.536 cywilne 

474 27,50 28,50 STAŁA POL.23 cywilno-
rządowe 

      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A 
5.516B 5.539 cywilne 

      5.538 5.540   

475 28,50 29,10 STAŁA POL.23 cywilno-
rządowe 

      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A 
5.516B 5.523A 5.539 cywilne 

      Satelitarne badania Ziemi (Ziemia-kosmos) 5.541 cywilne 
      5.540   

476 29,10 29,50 STAŁA POL.23 cywilno-
rządowe 

      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.516B 
5.523C 5.523E 5.535A cywilne 

      5.539 5.541A   
      Satelitarne badania Ziemi (Ziemia-kosmos) 5.541 cywilne 
      5.540   

477 29,50 29,90 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A 
5.516B 5.539 cywilne 

      Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) cywilne 
      Satelitarne badania Ziemi (Ziemia-kosmos) 5.541 cywilne 
      5.540   

478 29,90 30,00 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A 
5.516B 5.539 cywilne 

      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne 
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      Satelitarne badania Ziemi (Ziemia-kosmos) 5.541 
5.543 cywilne 

      5.525 5.526 5.527 5.538 5.540   
479 30,00 31,00 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) rządowe 
      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) rządowe 
480 31,00 31,30 STAŁA cywilne 
      5.149   
481 31,30 31,50 RADIOASTRONOMIA cywilne 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      5.340   
482 31,50 31,80 STAŁA 5.546 cywilne 
      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      5.149   

483 31,80 32,00 STAŁA 5.547A cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA cywilno-
rządowe 

      BADANIA KOSMOSU (daleki kosmos) (kosmos-
Ziemia) cywilne 

      5.547 5.548   

484 32,00 32,30 STAŁA 5.547A cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA cywilno-
rządowe 

      BADANIA KOSMOSU (daleki kosmos) (kosmos-
Ziemia) cywilne 

      MIĘDZYSATELITARNA cywilne 
      5.547 5.548   

485 32,30 33,00 STAŁA 5.547A cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA cywilno-
rządowe 

      MIĘDZYSATELITARNA cywilne 
      5.547 5.548   

486 33,00 33,40 STAŁA 5.547A cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA cywilno-
rządowe 

      5.547   
487 33,40 34,20 RADIOLOKALIZACJA rządowe 
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488 34,20 34,70 RADIOLOKALIZACJA rządowe 

      BADANIA KOSMOSU (daleki kosmos) (Ziemia-
kosmos) cywilne 

489 34,70 35,20 RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      Badania kosmosu cywilne 
490 35,20 35,50 RADIOLOKALIZACJA rządowe 

      POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-
rządowe 

491 35,50 36,00 RADIOLOKALIZACJA rządowe 

      POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-
rządowe 

      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (aktywne) cywilne 
      5.549A   
492 36,00 37,00 STAŁA rządowe 
      RUCHOMA rządowe 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      Radioastronomia cywilne 
      5.149   

493 37,00 37,50 STAŁA cywilno-
rządowe 

      BADANIA KOSMOSU (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.547   

494 37,50 38,00 STAŁA cywilno-
rządowe 

      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (kosmos-Ziemia) cywilne 
      Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.547   

495 38,00 39,50 STAŁA cywilno-
rządowe 

      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne 
      Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.547   
496 39,50 40,00 STAŁA cywilne 
      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.516B rządowe 
      RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rządowe 
      Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.547   
497 40,00 40,50 STAŁA cywilne 
      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.516B rządowe 
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      RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rządowe 
      BADANIA KOSMOSU (Ziemia-kosmos) cywilne 
      Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) cywilne 
498 40,50 42,50 STAŁA cywilne 
      RADIODYFUZJA cywilne 
      RADIODYFUZJA SATELITARNA cywilne 
      5.547   
499 42,50 43,50 STAŁA cywilne 
      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 cywilne 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      Ruchoma cywilne 
      5.149 5.547 5.551H 5.551I   
500 43,50 45,50 RUCHOMA 5.553 rządowe 
      RUCHOMA SATELITARNA rządowe 
      RADIONAWIGACJA rządowe 
      RADIONAWIGACJA SATELITARNA rządowe 
      5.554   
501 45,50 47,00 RUCHOMA 5.553 cywilne 
      RUCHOMA SATELITARNA cywilne 

      RADIONAWIGACJA cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA SATELITARNA cywilno-
rządowe 

      5.554   
502 47,00 47,20 AMATORSKA cywilne 
      AMATORSKA SATELITARNA cywilne 
503 47,20 47,50 STAŁA cywilne 
      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 cywilne 
      RUCHOMA cywilne 
      5.552A   
504 47,50 47,90 STAŁA cywilne 

      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 
(kosmos-Ziemia) 5.516B 5.554A cywilne 

      RUCHOMA cywilne 
505 47,90 48,20 STAŁA cywilne 
      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 cywilne 
      RUCHOMA cywilne 
      5.552A   
506 48,20 48,54 STAŁA cywilne 

      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 
(kosmos-Ziemia) 5.516B cywilne 
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      5.554A 5.555B   
507 48,54 49,44 STAŁA cywilne 
      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 cywilne 
      RUCHOMA cywilne 
      RADIOASTRONOMIA 5.555 cywilne 
      5.149 5.340   
508 49,44 50,20 STAŁA cywilne 

      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 
(kosmos-Ziemia) 5.516B cywilne 

      5.554A 5.555B   
509 50,20 50,40 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      5.340   
510 50,40 51,40 STAŁA cywilne 

      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-
rządowe 

      Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) cywilno-
rządowe 

511 51,40 52,60 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA cywilne 
      RADIOASTRONOMIA 5.556 cywilne 
      5.547   
512 52,60 54,25 RADIOASTRONOMIA 5.556 cywilne 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      5.340   
513 54,25 55,78 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
514 55,78 56,90 STAŁA 5.557A cywilne 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      MIĘDZYSATELITARNA 5.556A cywilne 
      5.547 5.558   

515 56,90 57,00 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA 5.558 cywilne 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      5.547 5.558A   

516 57,00 58,20 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA 5.558 cywilne 
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      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      MIĘDZYSATELITARNA 5.556A cywilne 
      5.547   
517 58,20 59,00 STAŁA cywilne 
      RADIOASTRONOMIA 5.556 cywilne 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      5.547   
518 59,00 59,30 STAŁA rządowe 
      RUCHOMA 5.558 rządowe 
      RADIOLOKALIZACJA 5.559 rządowe 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      MIĘDZYSATELITARNA 5.556A cywilne 
519 59,30 61,00 STAŁA rządowe 
      RUCHOMA 5.558 rządowe 
      RADIOLOKALIZACJA 5.559 rządowe 
      MIĘDZYSATELITARNA cywilne 

520 61,00 63,00 STAŁA cywilno-
rządowe 

      RUCHOMA 5.558 cywilno-
rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA 5.559 cywilno-
rządowe 

      MIĘDZYSATELITARNA cywilne 
      5.138   
521 63,00 64,00 RUCHOMA 5.558 cywilne 
      RADIOLOKALIZACJA 5.559 cywilne 
      MIĘDZYSATELITARNA cywilne 
522 64,00 65,00 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      MIĘDZYSATELITARNA cywilne 
      Ruchoma cywilne 
      5.547 5.556   
523 65,00 66,00 STAŁA cywilne 
      RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI cywilne 
      BADANIA KOSMOSU cywilne 
      MIĘDZYSATELITARNA cywilne 
      Ruchoma cywilne 
      5.547   
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524 66,00 71,00 RUCHOMA 5.553 5.558 cywilne 
      RUCHOMA SATELITARNA cywilne 
      RADIONAWIGACJA cywilne 
      RADIONAWIGACJA SATELITARNA cywilne 
      MIĘDZYSATELITARNA cywilne 
      5.554   
525 71,00 74,00 STAŁA rządowe 
      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rządowe 
      RUCHOMA rządowe 
      RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rządowe 
526 74,00 75,50 STAŁA cywilne 
      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne 
      RUCHOMA cywilne 
      RADIODYFUZJA cywilne 
      RADIODYFUZJA SATELITARNA cywilne 
      Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.561   
527 75,50 76,00 STAŁA cywilne 
      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne 
      RUCHOMA cywilne 
      RADIODYFUZJA cywilne 
      RADIODYFUZJA SATELITARNA cywilne 
      Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.559A 5.561   

528 76 77 RADIOLOKALIZACJA cywilno-
rządowe 

      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      Amatorska cywilne 
      Amatorska satelitarna cywilne 
      Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.149   
529 77,0 77,5 RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      Amatorska cywilne 
      Amatorska satelitarna cywilne 
      Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.149   
530 77,5 78,0 AMATORSKA cywilne 
      AMATORSKA SATELITARNA cywilne 
      Radioastronomia cywilne 
      Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) cywilne 
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      5.149   
531 78 79 RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      Amatorska cywilne 
      Amatorska satelitarna cywilne 
      Radioastronomia cywilne 
      Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.149 5.560   
532 79 81 RADIOASTRONOMIA cywilne 
      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      Amatorska cywilne 
      Amatorska satelitarna cywilne 
      Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.149   
533 81 84 STAŁA rządowe 
      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) rządowe 
      RUCHOMA rządowe 
      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) rządowe 
      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) cywilne 
      5.149 5.560A   
534 84 86 STAŁA cywilne 
      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne 
      RUCHOMA cywilne 
      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      5.149   
535 86 92 RADIOASTRONOMIA cywilne 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) cywilne 
      5.340   
536 92 94 STAŁA rządowe 
      RUCHOMA rządowe 
      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      5.149   
537 94,0 94,1 RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne 
      BADANIA KOSMOSU (aktywne) cywilne 
      Radioastronomia cywilne 
      5.562 5.562A   
538 94,1 95,0 STAŁA rządowe 
      RUCHOMA rządowe 
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      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      5.149   
539 95 100 STAŁA rządowe 
      RUCHOMA rządowe 

      RADIONAWIGACJA cywilno-
rządowe 

      RADIONAWIGACJA SATELITARNA cywilno-
rządowe 

      RADIOLOKALIZACJA rządowe 
      RADIOASTRONOMIA cywilne 
      5.149 5.554   
540 100 102 RADIOASTRONOMIA   
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne)   
      5.340 5.341   
541 102 105 STAŁA   
      RUCHOMA   
      RADIOASTRONOMIA   
      5.149 5.341   
542 105,0 109,5 STAŁA   
      RUCHOMA   
      RADIOASTRONOMIA   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) 5.562B   
      5.149 5.341   
543 109,5 111,8 RADIOASTRONOMIA   
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne)   
      5.340 5.341   
544 111,80 114,25 STAŁA   
      RUCHOMA   
      RADIOASTRONOMIA   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) 5.562B   
      5.149 5.341   
545 114,25 116,00 RADIOASTRONOMIA   
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne)   
      5.340 5.341   
546 116,00 119,98 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne)   
      MIĘDZYSATELITARNA 5.562C   
      5.341   
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547 119,98 122,25 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne)   
      MIĘDZYSATELITARNA 5.562C   
      5.138 5.341   
548 122,25 123,00 STAŁA   
      RUCHOMA 5.558   
      MIĘDZYSATELITARNA   
      Amatorska   
      5.138   
549 123 130 STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)   
      RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)   
      RADIONAWIGACJA   
      RADIONAWIGACJA SATELITARNA   
      Radioastronomia   
      5.149 5.554   
550 130 134 STAŁA   
      RUCHOMA 5.558   
      RADIOASTRONOMIA   

      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) 
5.562E   

      MIĘDZYSATELITARNA   
      5.149 5.562A   
551 134 136 AMATORSKA   
      AMATORSKA SATELITARNA   
      Radioastronomia   
552 136 141 RADIOLOKALIZACJA   
      RADIOASTRONOMIA   
      Amatorska   
      Amatorska satelitarna   
      5.149   
553 141,0 148,5 STAŁA   
      RUCHOMA   
      RADIOLOKALIZACJA   
      RADIOASTRONOMIA   
      5.149   
554 148,5 151,5 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)   
      RADIOASTRONOMIA   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne)   
      5.340   
555 151,5 155,5 STAŁA   
      RUCHOMA   
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      RADIOLOKALIZACJA   
      RADIOASTRONOMIA   
      5.149   
556 155,5 158,5 STAŁA   
      RUCHOMA   
      RADIOASTRONOMIA   

      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) 
5.562F   

      BADANIA KOSMOSU (pasywne) 5.562B   
      5.149 5.562G   
557 158,5 164,0 STAŁA   
      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)   
      RUCHOMA   
      RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)   
558 164 167 RADIOASTRONOMIA   
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne)   
      5.340   
559 167,0 174,5 STAŁA   
      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)   
      RUCHOMA 5.558   
      MIĘDZYSATELITARNA   
      5.149   
560 174,5 174,8 STAŁA   
      RUCHOMA 5.558   
      MIĘDZYSATELITARNA   
561 174,8 182,0 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne)   
      MIĘDZYSATELITARNA 5.562H   
562 182 185 RADIOASTRONOMIA   
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne)   
      5.340   
563 185 190 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne)   
      MIĘDZYSATELITARNA 5.562H   
564 190,0 191,8 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne)   
      5.340   
565 191,8 200,0 STAŁA   
      RUCHOMA 5.558   



 55

      RUCHOMA SATELITARNA   
      RADIONAWIGACJA   
      RADIONAWIGACJA SATELITARNA   
      MIĘDZYSATELITARNA   
      5.149 5.341 5.554   
566 200 202 RADIOASTRONOMIA   
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne)   
      5.340 5.341 5.563A   
567 202 209 RADIOASTRONOMIA   
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne)   
      5.340 5.341 5.563A   
568 209 217 STAŁA   
      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)   
      RUCHOMA   
      RADIOASTRONOMIA   
      5.149 5.341   
569 217 226 STAŁA   
      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)   
      RUCHOMA   
      RADIOASTRONOMIA   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne) 5.562B   
      5.149 5.341   
570 226,0 231,5 RADIOASTRONOMIA   
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne)   
      5.340   
571 231,5 232,0 STAŁA   
      RUCHOMA   
      Radiolokalizacja   
572 232 235 STAŁA   
      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)   
      RUCHOMA   
      Radiolokalizacja   
573 235 238 STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)   
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne)   
      5.563A 5.563B   
574 238 240 STAŁA   
      STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)   



 56

      RUCHOMA   
      RADIONAWIGACJA   
      RADIONAWIGACJA SATELITARNA   
      RADIOLOKALIZACJA   
575 240 241 STAŁA   
      RUCHOMA   
      RADIOLOKALIZACJA   
576 241 248 RADIOLOKALIZACJA   
      RADIOASTRONOMIA   
      Amatorska   
      Amatorska satelitarna   
      5.138 5.149   
577 248 250 AMATORSKA   
      AMATORSKA SATELITARNA   
      Radioastronomia   
      5.149   
578 250 252 RADIOASTRONOMIA   
      SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)   
      BADANIA KOSMOSU (pasywne)   
      5.340 5.563A   
579 252 265 STAŁA   
      RUCHOMA   
      RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)   
      RADIONAWIGACJA   
      RADIONAWIGACJA SATELITARNA   
      RADIOASTRONOMIA   
      5.149 5.554   
580 265 275 STAŁA   
      STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)   
      RUCHOMA   
      RADIOASTRONOMIA   
      5.149 5.563A   
581 275 1.000 (Nie przeznaczono) 5.565   
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 
 

UWAGI 
DO PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI I ZAKRESÓW CZĘSTOTLIWOŚCI 

OKREŚLONYCH W TABLICY1) 
 
1.   Uwagi polskiej administracji łączności 
POL.1       Zakres częstotliwości 135,7-137,8 kHz może być wykorzystywany przez służbę 
amatorską na zasadzie drugiej ważności, przy czym dopuszcza się pracę stacji amatorskich 
z emisją A1A i z mocą 1 W e.i.r.p. 
POL.6        W częściach zakresu stacje lotnicze i stacje statków powietrznych mogą używać 
odstęp kanałowy 8,33 kHz na potrzeby łączności niezwiązanej z bezpieczeństwem. 
POL.7        Zakres częstotliwości 137-138 MHz może być wykorzystywany przez służbę 
ruchomą satelitarną wyłącznie do celów eksperymentalnych po uzgodnieniu z Ministrem 
Obrony Narodowej. 
POL.8         Zakres częstotliwości 148,0-149,9 MHz może być wykorzystywany przez służbę 
ruchomą satelitarną wyłącznie do celów eksperymentalnych po uzgodnieniu z ministrem 
właściwym do spraw wewnętrznych. 
POL.10       Zakres częstotliwości 400,05-401,00 MHz może być wykorzystywany przez 
służby stałe wyłącznie na potrzeby taktycznych linii radiowych. 
POL.12        W zakresie częstotliwości 890-942 MHz służba radiolokalizacyjna jest 
wykonywana wyłącznie przez radary morskie zainstalowane na statkach morskich. 
Wykorzystanie urządzenia radarowego pracującego w zasięgu zakłóceniowym wód 
terytorialnych musi być skoordynowane. 
 POL.15        Służba stała w zakresie częstotliwości 1.452-1.492 MHz może być wykonywana 
wyłącznie przez użytkowników rządowych, nie później niż do dnia ogłoszenia przetargu na 
udzielenie zezwolenia telekomunikacyjnego na rozpowszechnianie lub rozprowadzanie 
sygnałów radiodyfuzyjnych w systemie radiofonii cyfrowej DAB. 
POL.20        Zakres częstotliwości 2.010-2.015 MHz od dnia 1 stycznia 2006 r. przeznaczony 
jest na potrzeby służby ruchomej wykonywanej przez użytkowników cywilnych (UMTS). Do 
czasu ogłoszenia postępowania przetargowego w sprawie rozdysponowania przedmiotowego 
zakresu na potrzeby UMTS zakres ten może być wykorzystywany przez użytkowników 
podlegających Ministrowi Obrony Narodowej. 
 POL.21        Zakres częstotliwości 2.500-2.690 MHz od dnia 1 stycznia 2006 r. przeznaczony 
jest na potrzeby służby ruchomej wykonywanej przez użytkowników cywilnych (UMTS). Do 
czasu ogłoszenia postępowania przetargowego w sprawie rozdysponowania przedmiotowego 
zakresu na potrzeby UMTS zakres ten może być wykorzystywany przez użytkowników 
podlegających Ministrowi Obrony Narodowej. 
 POL.22        Dopuszcza się przeznaczenie dla użytkowników cywilnych określonych 
częstotliwości w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej. 
 POL.23        Użytkownicy rządowi mogą wykorzystywać określone częstotliwości 
w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
 POL.25        W zakresach częstotliwości 153-174 MHz, 1.427-1.452 MHz, 2.025-2.110 
MHz, 2.170-2.400 MHz, 2.520-2.690 MHz, 5.925-7.450 MHz, 7.850-8.400 MHz, 12,00          
-13,75 GHz, 14,0-14,4 GHz i 14,50-15,35 GHz jednostki organizacyjne podlegające 
Ministrowi Obrony Narodowej mogą wykorzystywać określone częstotliwości dla potrzeb 
służby radiolokalizacji, której urządzenia były w eksploatacji przed dniem 31 grudnia 2002 r. 
Takie wykorzystywanie wymaga uzgodnień z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
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POL.28        Zakres 5.650-5.850 MHz może być wykorzystywany przez cywilnych 
użytkowników służby stałej do końca ważności decyzji o przydziale częstotliwości wydanych 
przed dniem 26 lutego 2003 r. 
POL.29        W zakresie częstotliwości 960-1.215 MHz dopuszcza się użytkowanie 
wojskowego systemu wymiany informacji JTIDS/MIDS (Joint Tactical Information 
Distribution System/Multifunctional Information Distribution System) na potrzeby jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, sił zbrojnych państw NATO oraz 
państw uczestniczących w programie Partnerstwo dla Pokoju, na zasadach określonych 
w "Porozumieniu pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Infrastruktury 
w sprawie udostępnienia zakresu częstotliwości 960-1.215 MHz dla systemu JTIDS/MIDS 
w obszarze RP". 
POL.30        W zakresie częstotliwości 50-52 MHz stacje amatorskie mogą używać 
dowolnych emisji, z wyjątkiem F3E, z mocą nieprzekraczającą 100 W e.i.r.p. 
POL.31        Zakresy częstotliwości 52,0125-52,0875 MHz oraz 67,950-68,000 MHz są 
przeznaczone na potrzeby służby ruchomej lądowej wykonywanej przez użytkowników 
cywilnych 
POL.32        Zakres 862-864 MHz może być wykorzystany przez cywilnych użytkowników 
służby ruchomej na potrzeby łączności reportażowej po uzgodnieniu z Ministrem Obrony 
Narodowej. Takie wykorzystanie jest możliwe jedynie przez użytkowników posiadających 
pozwolenia wydane przed dniem 1 stycznia 2005 r. i na warunkach określonych w tych 
pozwoleniach. 
POL.33        Zakres 864-868 MHz może być wykorzystywany przez cywilnych 
użytkowników służby stałej na potrzeby telefonii bezprzewodowej CT2 do czasu wygaśnięcia 
ważności wydanych pozwoleń, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008 r. Takie 
wykorzystanie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej. 
POL.34        Zakres 869-870 MHz może być wykorzystywany przez cywilnych 
użytkowników służby stałej na potrzeby radiowego dostępu abonenckiego CDMA. Takie 
wykorzystanie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej. 
POL.35        Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów 876,0-877,5 MHz i 921,0-922,5 MHz 
przez cywilnych użytkowników służby ruchomej na potrzeby łączności kolejowej GSM-R. 
Takie wykorzystanie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej. 
POL.36        Zakres częstotliwości 880,0-883,5 MHz oraz zakres częstotliwości 927-933 MHz 
może być wykorzystywany przez cywilnych użytkowników służby ruchomej do dnia 
31 grudnia 2008 r. w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Po tym terminie 
wykorzystanie cywilne nie wymaga uzgodnienia z Ministrem Obrony Narodowej. 
POL.37        Zakres częstotliwości 10,20-10,30 GHz do dnia 31 grudnia 2010 r. może być 
użytkowany jako cywilny w służbie stałej oraz w służbie ruchomej jedynie w uzgodnieniu 
z Ministrem Obrony Narodowej. Po tym terminie użytkowanie tego zakresu jako cywilnego 
w tych służbach nie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej. 
POL.38  Zakresy częstotliwości 70,1-70,3 MHz oraz 3 400-3 410 MHz mogą 
być wykorzystywane przez służbę amatorską na zasadzie drugiej ważności, przy czym 
dopuszcza się pracę stacji amatorskich z mocą nie przekraczającą 20 W e.i.r.p. i spełniających 
wymogi norm PN-ETSI EN 301 783. 

POL.39   Zakres częstotliwości 2 265-2 300 MHz może być wykorzystywany 
przez cywilnych użytkowników służby ruchomej na potrzeby łączności reportażowej 
(ENG/OB). Prezes UKE niezwłocznie przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej informacje 
o wydanych na potrzeby takiego wykorzystania rezerwacjach częstotliwości oraz 
pozwoleniach radiowych. 
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POL.40   Zakres częstotliwości 806-814 MHz może być wykorzystywany przez służbę 
radionawigacji lotniczej do dnia 30 czerwca 2012 r. Przed tą datą wykorzystanie tego zakresu 
przez cywilnych użytkowników służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej jest 
możliwe jedynie po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.” 

POL.41   Zakresy częstotliwości 830-837 MHz oraz 847-862 MHz mogą 
być wykorzystywane przez służbę radionawigacji lotniczej do dnia 31 grudnia 2012 r. Przed 
tą datą wykorzystanie tych zakresów przez cywilnych użytkowników służby ruchomej 
z wyjątkiem ruchomej lotniczej jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z Ministrem Obrony 
Narodowej.”, 

 
 
2.   Uwagi zamieszczone w Regulaminie Radiokomunikacyjnym ITU (wydanie Genewa, 
2004 r.) 
5.53          Administracje zezwalające na używanie częstotliwości poniżej 9 kHz powinny 
zapewnić, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń służbom, dla których przeznaczono 
zakresy powyżej 9 kHz. 
5.54          Administracje prowadzące badania naukowe przy wykorzystaniu częstotliwości 
poniżej 9 kHz powinny powiadomić o tym inne zainteresowane administracje, by mogły one 
podjąć stosowne działania dla ochrony tych badań przed szkodliwymi zakłóceniami. 
5.56          Stacje w służbach, którym przeznaczono zakresy 14-19,95 kHz i 20,05-70 kHz, 
a w Regionie 1 także zakresy 72-84 kHz i 86-90 kHz, mogą nadawać częstotliwość wzorcową 
i sygnał czasu. Stacjom tym powinno się zapewnić ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami. 
W Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, Gruzji, Kazachstanie, Mongolii, 
Uzbekistanie, Kirgistanie, Słowacji, Czechach, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na 
Ukrainie będą użytkowane dla tego celu na tych samych warunkach częstotliwości 25 kHz 
i 50 kHz. 
 5.57          Wykorzystanie zakresów 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz i 70-90 kHz (72-84 kHz 
i 86-90 kHz w Regionie 1) przez służbę ruchomą morską jest ograniczone do stacji 
nadbrzeżnych (tylko emisje A1A i F1B). Wyjątkowo dopuszcza się użycie klas emisji J2B 
i J7B pod warunkiem, że szerokość zajmowanego przez nie pasma nie będzie większa niż 
w używanych zazwyczaj w tych zakresach klasach emisji A1A lub F1B. 
5.60          W zakresach 70-90 kHz (70-86 kHz w Regionie 1) i 110-130 kHz (112-130 kHz 
w Regionie 1) mogą być użytkowane impulsowe systemy radionawigacji pod warunkiem, że 
nie będą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy innych służb, dla których przeznaczone 
są te zakresy. 
5.62          Administracje, w których w zakresie 90-110 kHz pracują stacje służby 
radionawigacyjnej, powinny dokonywać odpowiedniej koordynacji parametrów technicznych 
i operacyjnych tych stacji, tak by w świadczonych przez nie usługach nie występowały 
szkodliwe zakłócenia. 
5.64          Dla stacji służby stałej, pracujących w zakresach przeznaczonych dla tej służby 
pomiędzy częstotliwościami 90 kHz i 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 1), oraz dla stacji 
służby ruchomej morskiej, pracujących w zakresach przeznaczonych dla tej służby między 
częstotliwościami 110 kHz i 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 1), dopuszcza się jedynie klasy 
emisji A1A lub F1B, A2C, A3C, F1C lub F3C. Wyjątkowo, w zakresach między 
częstotliwościami 110 kHz i 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 1) dla stacji ruchomej służby 
morskiej dopuszcza się także klasy emisji J2B lub J7B. 
5.73          Zakres 285-325 kHz (283,5-325 kHz w Regionie 1) w służbie radionawigacyjnej 
morskiej może być użytkowany do nadawania dodatkowych informacji przydatnych do 
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nawigacji przy wykorzystaniu technik wąskopasmowych pod warunkiem, że nie spowoduje to 
szkodliwych zakłóceń w pracy radiolatarni pracujących w służbie radionawigacyjnej. 
5.74          Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1 zakres 285,3-285,7 kHz przeznaczony jest 
także, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby radionawigacyjnej morskiej (innej niż 
radiolatarnie). 
5.76          Częstotliwość 410 kHz jest przeznaczona dla służby radionawigacyjnej morskiej 
(radionamierzanie). Inne służby radionawigacyjne, dla których przeznaczono zakres 405-415 
kHz, nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w radionamierzaniu w zakresie 406,5-
413,5 kHz. 
        5.79          Użytkowanie zakresów 415-495 kHz i 505-526,5 kHz (505-510 kHz 
w Regionie 2) przez służbę ruchomą morską dotyczy tylko radiotelegrafii. 
5.79A         Przy zakładaniu stacji nadbrzeżnych pracujących w systemie NAVTEX, na 
częstotliwościach 490 kHz, 518 kHz i 4.209,5 kHz, zaleca się, aby administracje 
koordynowały ich charakterystyki operacyjne zgodnie z procedurami IMO (Uchwała 339). 
5.82          W służbie ruchomej morskiej, z chwilą całkowitego wprowadzenia systemu 
"GMDSS" (Uchwała 331), częstotliwość 490 kHz będzie używana wyłącznie do nadawania 
przez stacje nadbrzeżne komunikatów meteorologicznych i nawigacyjnych oraz pilnych 
informacji dla statków za pomocą wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej. Warunki takiego 
wykorzystania częstotliwości 490 kHz określone są w Artykułach: 31 i 52 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. Administracje używające zakresu 415-495 kHz w służbie 
radionawigacyjnej lotniczej zobowiązane są do zapewnienia, że na częstotliwości 490 kHz nie 
wystąpią szkodliwe zakłócenia. 
5.83          Częstotliwość 500 kHz jest międzynarodową częstotliwością ratunkową 
i wywoławczą dla radiotelegrafii Morse'a. Warunki jej użytkowania określają Artykuły: 31 i 
52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz Załącznik 13 do Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. 
5.84          Warunki użytkowania częstotliwości 518 kHz przez służbę ruchomą morską 
określają Artykuły: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz Załącznik 13 do 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.90          W przypadku możliwości powodowania zakłóceń w stacjach radiodyfuzyjnych 
w Regionie 2, użytkowanie stacji ruchomych morskich w Regionie 1 w zakresie 1.605-1.705 
kHz powinno być ograniczone do obszaru, który zapewnia propagacja na fali przyziemnej. 
5.93          Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, 
w Gruzji, na Węgrzech, w Kazachstanie, na Łotwie, Litwie, w Mołdowie, Mongolii, Nigerii, 
Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, Słowacjii, Czechach, Rosji, Tadżykistanie, Czadzie, 
Turkmenistanie i na Ukrainie, zakresy 1.625-1.635 kHz, 1.800-1.810 kHz i 2.160-2.170 kHz 
i w Bułgarii zakresy 1.625-1.635 kHz i 1.800-1.810 kHz są także przeznaczone dla służby 
stałej i ruchomej lądowej, na zasadzie pierwszej ważności, pod warunkiem uzyskania 
porozumienia zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.96          W Niemczech, Armenii, Austrii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Danii, Estonii, 
Finlandii, Gruzji, na Węgrzech, w Islandii, Irlandii, Izraelu, Kazachstanie, na Łotwie, 
w Liechtensteinie, na Litwie, Malcie, w Mołdowie, Norwegii, Uzbekistanie, Polsce, 
Kirgistanie, Słowacji, Czechach, Wielkiej Brytanii, Rosji, Szwecji, Szwajcarii, Tadżykistanie, 
Turkmenistanie i na Ukrainie, administracje mogą przeznaczyć do 200 kHz w zakresach 
1.715-1.800 kHz oraz 1.850-2.000 kHz dla służby amatorskiej. Jednakże, administracje 
dokonujące przeznaczeń w tych zakresach częstotliwości dla służby amatorskiej powinny, po 
uprzedniej konsultacji z administracjami krajów sąsiadujących, podjąć konieczne działania 
dla ochrony służb stałych i ruchomych w krajach sąsiadujących przed szkodliwymi 
zakłóceniami ze strony rodzimej służby amatorskiej. Moc średnia jakiejkolwiek stacji 
amatorskiej nie może przekraczać 10 W. 
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5.100         W Regionie 1, w krajach całkowicie lub częściowo położonych na północ od 40° 
szer. geogr. płn., zezwolenie na użytkowanie pasma 1.810-1.830 kHz przez służbę amatorską 
powinno być wydawane tylko po konsultacji z krajami wymienionymi w ust. 5.98 i 5.99 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego, w celu określenia przedsięwzięć, jakie należy podjąć dla 
wyeliminowania szkodliwych zakłóceń między stacjami służby amatorskiej i stacjami innych 
służb pracujących zgodnie z ust. 5.98 i 5.99 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.103         Administracje w Regionie 1, przydzielające częstotliwości stacjom pracującym 
w służbie stałej i ruchomej w zakresach: 1.850-2.045 kHz, 2.194-2.498 kHz, 2.502-2.625 
kHz, 2.650-2.850 kHz, powinny uwzględniać specjalne wymagania służby ruchomej 
morskiej. 
5.108         Częstotliwość nośna 2.182 kHz jest międzynarodową częstotliwością ratunkową 
i wywoławczą dla radiotelefonii. Warunki użytkowania zakresu 2.173,5-2.190,5 kHz są 
określone w Artykułach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz w Załączniku 13 
do Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.109         Częstotliwości 2.187,5 kHz, 4.207,5 kHz, 6.312 kHz, 8.414,5 kHz, 12.577 kHz 
i 16.804,5 kHz są międzynarodowymi częstotliwościami ratunkowymi dla cyfrowego 
selektywnego wywołania. Warunki użytkowania tych częstotliwości są określone w Artykule 
31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.110         Częstotliwości 2.174,5 kHz, 4.177,5 kHz, 6.268 kHz, 8.376,5 kHz, 12.520 kHz 
i 16.695 kHz są międzynarodowymi częstotliwościami ratunkowymi dla wąskopasmowej 
telegrafii dalekopisowej. Warunki użytkowania tych częstotliwości są określone w Artykule 
31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.111         Częstotliwości nośne 2.182 kHz, 3.023 kHz, 5.680 kHz, 8.364 kHz i 121,5 MHz, 
156,8 MHz i 243 MHz mogą być także używane zgodnie z procedurami obowiązującymi dla 
naziemnych służb radiokomunikacyjnych do działań poszukiwawczo-ratowniczych 
związanych z załogowymi stacjami kosmicznymi. Warunki użytkowania tych częstotliwości 
są określone w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Załączniku 13 do 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Te same zastosowania mają częstotliwości 10.003 kHz, 
14.993 kHz i 19.993 kHz, ale dla każdej z nich emisje muszą być ograniczone do zakresu ± 3 
kHz wokół tych częstotliwości. 
5.115         Częstotliwości nośne (odniesienia) 3.023 kHz, 5.680 kHz mogą być również 
używane przez stacje służby ruchomej morskiej włączone do działań poszukiwawczo-
ratowniczych, zgodnie z warunkami określonymi w Artykule 31 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego i w Załączniku 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.116         Nalega się, aby Administracje umożliwiły użytkowanie zakresu 3.155-3.195 kHz 
dla utworzenia wspólnego ogólnoświatowego kanału dla bezprzewodowych aparatów 
korekcji słuchu małej mocy. Dodatkowe kanały dla tych aparatów mogą być przydzielone 
przez Administracje w zakresach pomiędzy 3.155 kHz i 3.400 kHz w celu zaspokojenia 
potrzeb lokalnych. 
Należy podkreślić, że częstotliwości w zakresie 3.000-4.000 kHz są odpowiednie dla 
aparatów korekcji słuchu krótkiego zasięgu, funkcjonujących w polu indukcyjnym. 
5.127         Użytkowanie zakresu 4.000-4.063 kHz przez służbę ruchomą morską jest 
ograniczone do stacji statkowych używających radiotelefonii (ust. 52.220 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego i Załącznik 17 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego). 
5.129         Częstotliwości z zakresów 4.063-4.123 kHz i 4.130-4.438 kHz mogą być używane 
wyjątkowo przez stacje służby stałej, prowadzące korespondencję tylko wewnątrz granic 
kraju, w którym są zlokalizowane, przy średniej mocy nieprzekraczającej 50 W pod 
warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy służby ruchomej morskiej. 
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5.130         Warunki użytkowania częstotliwości nośnych 4.125 kHz i 6.215 kHz są określone 
w Artykułach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i Załączniku 13 do Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. 
5.131         Częstotliwość 4.209,5 kHz jest użytkowana wyłącznie przez stacje nadbrzeżne do 
transmisji komunikatów meteorologicznych i nawigacyjnych, a także pilnych informacji dla 
statków z wykorzystaniem wąskopasmowych technik dalekopisowych. 
5.132         Częstotliwości 4.210 kHz, 6.314 kHz, 8.416,5 kHz, 12.579 kHz, 16.806,5 kHz, 
19.680,5 kHz, 22.376 kHz i 26.100,5 kHz są międzynarodowymi częstotliwościami Morskiej 
Informacji Bezpieczeństwa (MSI). 
5.134         Wykorzystanie zakresów 5.900-5.950 kHz, 7.300-7.350 kHz, 9.400-9.500 kHz, 
11.600-11.650 kHz, 12.050-12.100 kHz, 13.570-13.600 kHz, 13.800-13.870 kHz, 15.600-
15.800 kHz, 17.480-17.550 kHz i 18.900-19.020 kHz przez służbę radiodyfuzyjną po dniu 
1 kwietnia 2007 r. podlega zastosowaniu procedury opisanej w Artykule 12 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. Administracje powinny wykorzystać powyższe zakresy do 
umożliwienia wprowadzenia emisji modulowanych cyfrowo, zgodnie z postanowieniami 
Uchwały 517. 
5.136         Do dnia 1 kwietnia 2007 r. zakres 5.900-5.950 kHz przeznaczony jest na zasadzie 
pierwszej ważności dla służby stałej, jak również dla następujących służb: w Regionie 1 dla 
służby ruchomej lądowej, na zasadzie pierwszej ważności, w Regionie 2 dla służby ruchomej 
z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) na zasadzie pierwszej ważności, w Regionie 3 dla służby 
ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) na zasadzie drugiej ważności i podlega 
procedurze przedstawionej w Uchwale 21. Po dniu 1 kwietnia 2007 r. częstotliwości w tym 
zakresie mogą być wykorzystywane przez stacje wymienionych wyżej służb, prowadzących 
korespondencję tylko w obrębie kraju, w którym się znajdują, pod warunkiem, że nie będą 
powodować szkodliwych zakłóceń w służbie radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania 
tego zakresu przez wymienione wcześniej służby, administracje zobowiązane są do 
stosowania minimalnej niezbędnej mocy oraz do uwzględnienia okresowego sposobu 
użytkowania częstotliwości przez służbę radiodyfuzyjną publikowanego zgodnie 
z Regulaminem Radiokomunikacyjnym. 
5.137         Częstotliwości w zakresach 6.200-6.213,5 kHz i 6.220,5-6.525 kHz mogą być 
użytkowane wyjątkowo przez stacje służby stałej, prowadzące korespondencję wewnątrz 
kraju, w którym są zlokalizowane, z mocą średnią nieprzekraczającą 50 W pod warunkiem, że 
nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy służby ruchomej morskiej. Przy zgłoszeniu 
tych częstotliwości Biuro Radiokomunikacji zwróci uwagę na powyższe warunki. 
5.138         Następujące zakresy: 
6.765 - 6.795 kHz    (częstotliwość środkowa 6.780 kHz), 
433,05-434,79 MHz    (częstotliwość środkowa 433,92 MHz) w Regionie 1 wykluczając kraje 
wymienione w Uwadze 5.280, 
61-61,5 GHz          (częstotliwość środkowa 61,25 GHz), 
122-123 GHz          (częstotliwość środkowa 122,5 GHz), 
244-246 GHz          (częstotliwość środkowa 245 GHz) 
są przeznaczone do zastosowań ISM. Użytkowanie tych zakresów dla tych celów może 
nastąpić pod warunkiem, że zainteresowana administracja udzieli na to specjalnego 
zezwolenia, w porozumieniu z innymi administracjami, których służby mogą zostać 
zakłócone. Przy stosowaniu tego postanowienia administracje powinny opierać się na 
ostatnich wersjach odpowiednich Zaleceń ITU-R. 
5.138A        Do dnia 29 marca 2009 r. zakres 6.765-7.000 kHz jest przeznaczony na zasadzie 
pierwszej ważności dla służby stałej i na zasadzie drugiej ważności dla służby ruchomej 
lądowej. Po tej dacie, zakres ten jest przeznaczony na zasadzie pierwszej ważności dla służb: 
stałej i ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R). 
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5.141C        Do dnia 29 marca 2009 r. zakres 7.100-7.200 kHz jest w Regionach 1 i 3 
przeznaczony na zasadzie pierwszej ważności dla służby radiodyfuzyjnej. 
5.143         Do dnia 1 kwietnia 2007 r. zakres 7.300-7.350 kHz przeznaczony jest na zasadzie 
pierwszej ważności dla służby stałej oraz na zasadzie drugiej ważności dla służby ruchomej 
lądowej pod warunkiem zastosowania procedury określonej w Uchwale 21. Po dniu 
1 kwietnia 2007 r. częstotliwości w tym zakresie mogą być wykorzystywane przez stacje tych 
służb, prowadzących korespondencję tylko w obrębie kraju, w którym są zlokalizowane, pod 
warunkiem że nie będą powodować szkodliwych zakłóceń w służbie radiodyfuzyjnej. 
W przypadku wykorzystywania tego zakresu częstotliwości przez podane wcześniej służby, 
administracje zobowiązane są do zastosowania minimalnej niezbędnej mocy oraz do 
uwzględnienia okresowego sposobu użytkowania częstotliwości przez służbę radiodyfuzyjną 
publikowanego zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym. 
5.143B        Do dnia 29 marca 2009 r. zakres 7.350-7.450 kHz jest w Regionie 1 
przeznaczony na zasadzie pierwszej ważności dla służby stałej i na zasadzie drugiej ważności 
dla służby ruchomej lądowej. Po dniu 29 marca 2009 r., pod warunkiem niepowodowania 
szkodliwych zakłóceń dla służby radiodyfuzyjnej, częstotliwości w zakresie 7.350-7.450 kHz 
mogą być wykorzystywane przez stacje służb: stałej i ruchomej lądowej prowadzące łączność 
wyłącznie w granicach własnego kraju, przy czym łączna moc promieniowana przez każdą 
stację nie może przekroczyć 24 dBW. 
5.143E        Do dnia 29 marca 2009 r. zakres 7.450-8.100 kHz jest przeznaczony na zasadzie 
pierwszej ważności dla służby stałej i na zasadzie drugiej ważności dla służby ruchomej 
lądowej. 
5.145         Warunki użytkowania częstotliwości nośnych 8.291 kHz, 12.290 kHz i 16.420 
kHz określone są w Artykułach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz 
w Załączniku 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.146         Zakresy 9.400-9.500 kHz, 11.600-11.650 kHz, 12.050-12.100 kHz, 15.600-15.800 
kHz, 17.480-17.550 kHz i 18.900-19.020 kHz są przeznaczone dla służby stałej na zasadzie 
pierwszej ważności do dnia 1 kwietnia 2007 r. pod warunkiem zastosowania procedury 
określonej w Uchwale 21. Po dniu 1 kwietnia 2007 r. częstotliwości w tych zakresach mogą 
być wykorzystywane przez stacje służby stałej, prowadzące korespondencję tylko w obrębie 
kraju, w którym są zlokalizowane, pod warunkiem że nie będą powodować szkodliwych 
zakłóceń w służbie radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tych zakresów 
częstotliwości przez służbę stałą, administracje są zobowiązane do zastosowania minimalnej 
niezbędnej mocy oraz do uwzględnienia okresowego sposobu użytkowania częstotliwości 
przez służbę radiodyfuzyjną, publikowanego zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym. 
5.147         Częstotliwości w zakresach 9.775-9.900 kHz, 11.650-11.700 kHz i 11.975-12.050 
kHz mogą być użytkowane przez stacje służby stałej, prowadzące korespondencję tylko 
w obrębie kraju, w którym są zlokalizowane, z całkowitą mocą promieniowaną 
nieprzekraczającą 24 dBW, pod warunkiem że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń 
w pracy służby radiodyfuzyjnej. 
5.149         Administracje przygotowujące przydziały częstotliwości dla stacji innych służb, 
dla których są przeznaczone zakresy: 
13.360-13.410 kHz,                  31,2-31,3 GHz, 
25.550-25.670 kHz w Regionach 1 i 3,  31,5-31,8 GHz 
37,5-38,25 MHz,                     36,43 -36,5 GHz, 
73-74,6 MHz w Regionach 1 i 3,      42,5-43,5 GHz, 
150,05-153 MHz w Regionie 1,        42,77-42,87 GHz, 
322-328,6 MHz,                      43,07-43,17 GHz, 
406,1-410 MHz,                      43,37-43,47 GHz, 
608-614 MHz w Regionach 1 i 3,      48,94-49,04 GHz, 
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1.330-1.400 MHz,                    76-86 GHz, 
1.610,6-1.613,8 MHz,                92-94 GHz, 
1.660-1.670 MHz,                    94,1-100 GHz, 
1.718,8-1.722,2 MHz,                102-109,5 GHz, 
2.655-2.690 MHz,                    111,8-114,25 GHz, 
3.260-3.267 MHz,                    128,33-128,59 GHz, 
3.332-3.339 MHz,                    129,23-129,49 GHz, 
3.345,8-3.352,5 MHz,                130-134 GHz, 
4.825-4.835 MHz,                    136-148,5 GHz, 
4.950-4.990 MHz,                    151,5-158,5 GHz, 
4.990-5.000 MHz,                    168,59-168,93 GHz 
6.650-6.675,2 MHz,                  171,11-171,45 GHz, 
10,6-10,68 GHz,                     172,31-172,65 GHz, 
14,47-14,5 GHz,                     173,52-173,85 GHz, 
22,01-22,21 GHz,                    195,75-196,15 GHz, 
22,21-22,5 GHz,                     209-226 GHz, 
22,81-22,86 GHz,                    241-250 GHz, 
23,07-23,12 GHz,                    252-275 GHz 
zobowiązane są do podjęcia wszelkich praktycznych środków dla ochrony służby 
radioastronomicznej przed szkodliwymi zakłóceniami. Zwłaszcza emisje ze stacji 
kosmicznych i stacji znajdujących się na pokładach samolotów mogą być poważnym źródłem 
zakłóceń dla służby radioastronomicznej (ust. 4.5 i 4.6 oraz Artykuł 29 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego). 
5.150         Następujące zakresy: 
13.553-13.567 kHz    (częstotliwość środkowa 13.560 kHz), 
26.957-27.283 kHz    (częstotliwość środkowa 27.120 kHz), 
40,66-40,70 MHz      (częstotliwość środkowa 40,68 MHz), 
902-928 MHz          w Regionie 2 (częstotliwość środkowa 915 MHz), 
2.400-2.500 MHz      (częstotliwość środkowa 2.450 MHz), 
5.725-5.875 MHz      (częstotliwość środkowa 5.800 MHz) i 
24 - 24,25 GHz       (częstotliwość środkowa 24,125 GHz) 
przeznaczone są również do zastosowań ISM. Służby radiokomunikacyjne pracujące w tych 
zakresach muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy 
urządzeń ISM. Warunki pracy urządzeń ISM operujących w tych zakresach określone są 
w ust. 15.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.151         Do dnia 1 kwietnia 2007 r. zakresy 13.570-13.600 kHz i 13.800-13.870 kHz są 
przeznaczone na zasadzie pierwszej ważności dla służby stałej oraz na zasadzie drugiej 
ważności dla służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) pod warunkiem 
zastosowania procedury określonej w Uchwale 21. Po tym terminie częstotliwości w tych 
zakresach mogą być wykorzystywane przez stacje tych służb, prowadzących korespondencję 
tylko w obrębie kraju, w którym są zlokalizowane, pod warunkiem że nie będą powodować 
szkodliwych zakłóceń w służbie radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tych 
zakresów przez podane wyżej służby, administracje obowiązane są do zastosowania 
minimalnej niezbędnej mocy oraz do uwzględnienia okresowego sposobu użytkowania 
częstotliwości przez służbę radiodyfuzyjną, publikowanego zgodnie z Regulaminem 
Radiokomunikacyjnym. 
5.155B        Zakres 21.870-21.924 kHz jest użytkowany przez służbę stałą dla zastosowań 
w systemach zapewniających bezpieczeństwo ruchu lotniczego. 
5.157         Użytkowanie zakresu 23.350-24.000 kHz przez służbę ruchomą morską dotyczy 
tylko radiotelegrafii pomiędzy statkami. 
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5.162A        Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowinie, 
Chinach, Watykanie, Danii, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Francji, Irlandii, Islandii, we 
Włoszech, na Łotwie, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Liechtensteinie, na 
Litwie, w Luksemburgu, Mołdowie, Monako, Norwegii, Niderlandach, Polsce, Portugalii, 
Słowacji, Czechach, Wielkiej Brytanii, Rosji, Szwecji i Szwajcarii, zakres 46-68 MHz jest 
także przeznaczony dla służby radiolokalizacyjnej, na zasadzie drugiej ważności. 
Przeznaczenie to jest ograniczone do wykorzystania przez radary profilu wiatru, zgodnie 
z Uchwałą 217. 
5.164         Przeznaczenie dodatkowe: w Albanii, Niemczech, Austrii, Belgii, Bośni 
i Hercegowinie, Botswanie, Bułgarii, Czadzie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Danii, 
Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Francji, Gabonie, Grecji, Irlandii, Izraelu, we Włoszech, 
w Jordanii, Libanie, Libii, Liechtensteinie, Luksemburgu, na Madagaskarze, w Mali, na 
Malcie, w Maroku, Mauretanii, Monako, Nigerii, Norwegii, Niderlandach, Polsce, Wielkiej 
Brytanii, Serbii i Czarnogórze, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Suazi, Syrii, Togo, Tunezji 
i Turcji zakres 47-68 MHz, w Rumunii zakres 47-58 MHz, w Republice Południowej Afryki 
zakres 47-50 MHz i w Czechach zakres 66-68 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie 
pierwszej ważności, dla służby ruchomej lądowej. Stacje służby ruchomej lądowej pracujące 
w wymienionych krajach i przeznaczonych im zakresach nie powinny powodować 
szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony przed istniejącymi lub planowanymi stacjami 
radiodyfuzyjnymi w krajach niewymienionych w tej uwadze. 
5.180         Częstotliwość 75 MHz przydzielona jest dla radiolatarni pozycyjnych. 
Administracje powinny zaniechać przydzielania częstotliwości, zawartych w zakresie 
ochronnym tej częstotliwości, dla stacji innych służb, które ze względu na ich moc lub 
położenie geograficzne mogłyby powodować szkodliwe zakłócenia dla radiolatarni. Powinny 
być podjęte działania dla dalszej poprawy charakterystyk odbiorników pokładowych i dla 
ograniczenia mocy promieniowanej przez stacje pracujące blisko częstotliwości 74,8 MHz 
i 75,2 MHz. 
5.197A        Zakres 108-117,975 MHz może również być wykorzystywany na zasadzie 
pierwszej ważności przez służbę ruchoma lotniczą (R), ograniczoną do systemów 
przekazywania informacji nawigacyjnych wspierających działanie nawigacji lotniczej 
i nadzoru, zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi normami lotniczymi. Wykorzystanie 
powyższe powinno być zgodne z postanowieniami Uchwały 413 i nie może powodować 
szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony od stacji w służbie radionawigacyjnej lotniczej 
pracujących zgodnie z międzynarodowymi normami lotniczymi. 
5.198         Przeznaczenie dodatkowe: zakres 117,975-137 MHz przeznaczony jest także, na 
zasadzie drugiej ważności, dla służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R) pod warunkiem 
osiągnięcia porozumienia zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.199         Zakresy 121,45-121,55 MHz i 242,95-243,05 MHz są przeznaczone także dla 
służby ruchomej satelitarnej do odbioru na pokładzie satelitów sygnałów radiopław do 
lokalizacji awarii, nadających na częstotliwościach 121,5 MHz i 243 MHz (Załącznik 13 do 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego). 
5.200         Częstotliwość 121,5 MHz, w zakresie 117,975-136 MHz, jest lotniczą 
częstotliwością bezpieczeństwa, a częstotliwość 123,1 MHz może być użyta w potrzebie, jako 
pomocnicza częstotliwość bezpieczeństwa w lotnictwie. Stacje ruchome służby ruchomej 
morskiej mogą komunikować się na tych częstotliwościach dla celów bezpieczeństwa ze 
stacjami służby ruchomej lotniczej. Warunki takiej komunikacji określone są w Artykule 31 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Załączniku 13 do Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. 
5.201         Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, 
w Bułgarii, Estonii, Gruzji, na Węgrzech, w Iranie, Iraku, Japonii, Kazachstanie, na Łotwie, 
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w Mołdowie, Mongolii, Mozambiku, Uzbekistanie, Nowej Gwinei, Polsce, Kirgistanie, 
Słowacji, Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 
132-136 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie służby pierwszej ważności, dla służby 
ruchomej lotniczej (OR). Administracje przygotowujące przydziały częstotliwości dla stacji 
służby ruchomej lotniczej (OR) powinny brać pod uwagę częstotliwości przydzielone stacjom 
służby ruchomej lotniczej (R). 
5.202         Przeznaczenie dodatkowe: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdżanie, na 
Białorusi, w Bułgarii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji, Iranie, Jordanii, na 
Łotwie, w Mołdowie, Omanie, Uzbekistanie, Polsce, Syrii, Kirgistanie, na Słowacji, 
w Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 136-137 
MHz jest przeznaczony, na zasadzie pierwszej ważności, także dla służby ruchomej lotniczej 
(OR). Administracje przygotowujące przydziały częstotliwości dla stacji służby ruchomej 
lotniczej (OR) powinny brać pod uwagę częstotliwości przydzielone stacjom służby ruchomej 
lotniczej (R). 
5.206         Odmienna kategoria służby: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, 
Egipcie, Finlandii, Francji, Gruzji, Grecji, Kazachstanie, Libanie, Mołdowie, Mongolii, 
Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, Syrii, Słowacji, Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, 
Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 137-138 MHz przeznaczony jest, na zasadzie pierwszej 
ważności, dla służby ruchomej lotniczej (OR) (ust. 5.33 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego). 
5.208         Wykorzystanie zakresu 137-138 MHz przez służbę ruchomą satelitarną podlega 
koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.208A        Administracje, przygotowując przydziały częstotliwości dla stacji kosmicznych 
służby ruchomej satelitarnej w zakresach 137-138 MHz, 387-390 MHz i 400,15-401 MHz, 
powinny podjąć wszelkie możliwe działania w celu ochrony służby radioastronomicznej 
w zakresach 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz i 608-614 MHz przed 
szkodliwymi zakłóceniami powodowanymi przez promieniowania niepożądane. W Tabeli 1 
Zalecenia ITU-R RA.769-1 podane są wartości progowe zakłóceń dla ochrony służby 
radioastronomicznej. 
5.209         Wykorzystanie zakresów 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 
400,15-401 MHz, 454-456 MHz i 459-460 MHz przez służbę ruchomą satelitarną jest 
ograniczone do satelitarnych systemów niegeostacjonarnych. 
5.218         Przeznaczenie dodatkowe: zakres 148-149,9 MHz jest także przeznaczony dla 
służby kosmicznej operacyjnej (Ziemia-kosmos) na zasadzie pierwszej ważności, zgodnie 
z porozumieniem według ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Pasmo każdej 
transmisji nie powinno przekraczać ±25 kHz. 
5.219         Wykorzystanie zakresu 148-149,9 MHz przez służbę ruchomą satelitarną podlega 
koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Służba ruchoma 
satelitarna nie powinna utrudniać rozwoju i wykorzystania zakresu 148-149,9 MHz przez 
służby: stałą, ruchomą i operacyjną kosmiczną. 
5.220         Wykorzystanie zakresów 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz przez służbę 
ruchomą satelitarną podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. Służba ruchoma satelitarna nie powinna utrudniać rozwoju 
i wykorzystania zakresów 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz przez służbę 
radionawigacyjną satelitarną. 
5.221         Stacje służby ruchomej satelitarnej w zakresie 148-149,9 MHz nie powinny 
powodować szkodliwych zakłóceń ani domagać się ochrony od stacji służb stałych lub 
ruchomych pracujących zgodnie z Tablicą Przeznaczeń Częstotliwości w następujących 
krajach: w Albanii, Algierii, Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Australii, Austrii, Bahrajnie, 
Bangladeszu, na Barbadosie, na Białorusi, w Belgii, Beninie, Bośni i Hercegowinie, 
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Botswanie, Brunei Darussalam, Bułgarii, Kamerunie, Chinach, na Cyprze, w Kongu, Korei 
Południowej, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Chorwacji, na Kubie, w Danii, Egipcie, 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Erytrei, Hiszpanii, Estonii, Etiopii, Finlandii, Francji, 
Gabonie, Ghanie, Grecji, Gwinei, Gwinei Bissau, na Węgrzech, w Indiach, Iranie, Irlandii, 
Islandii, Izraelu, we Włoszech, na Jamajce, w Japonii, Jordanii, Kazachstanie, Kenii, 
Kuwejcie, Lesotho, na Łotwie, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Libanie, 
Libii, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, Malezji, Mali, na Malcie, w Mauretanii, 
Mołdowie, Mongolii, Mozambiku, Namibii, Norwegii, Nowej Zelandii, Omanie, Ugandzie, 
Uzbekistanie, Pakistanie, Panamie, Papui-Nowej Gwinei, Paragwaju, Niderlandach, na 
Filipinach, w Polsce, Portugalii, Katarze, Syrii, Kirgistanie, na Słowacji, w Rumunii, Wielkiej 
Brytanii, Rosji, Senegalu, Serbii i Czarnogórze, Sierra Leone, Singapurze, Słowenii, Sri 
Lance, Republice Południowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii, Suazi, Tanzanii, Czadzie, 
Tajlandii, Togo, Tonga, Trynidadzie i Tobago, Tunezji, Turcji, na Ukrainie, w Wietnamie, 
Jemenie, Zambii i Zimbabwe. 
5.222         Emisje ze stacji służby radionawigacyjnej satelitarnej w zakresach 149,9-150,05 
MHz i 399,9-400,05 MHz mogą być także wykorzystywane przez stacje odbiorcze służby 
badań kosmosu. 
5.223         Jeśli administracje stwierdzą, że użytkowanie zakresu 149,9-150,05 MHz przez 
służby stałe i ruchome może spowodować szkodliwe zakłócenia w służbie radionawigacyjnej 
satelitarnej, to zobowiązane są do niewydawania zezwoleń na takie użytkowanie 
częstotliwości, zgodnie z ust. 4.4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.224A        Wykorzystanie zakresów 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz przez służbę 
ruchomą satelitarną (Ziemia-kosmos) jest ograniczone do służby ruchomej lądowej 
satelitarnej (Ziemia-kosmos) do dnia 1 stycznia 2015 r. 
5.224B        Przeznaczenie zakresów 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz dla służby 
radionawigacji satelitarnej obowiązuje do dnia 1 stycznia 2015 r. 
5.226         Częstotliwość 156,8 MHz jest międzynarodową częstotliwością 
w niebezpieczeństwie i wywoławczą dla radiotelefonicznej służby ruchomej morskiej na 
falach ultrakrótkich. Warunki użytkowania tej częstotliwości są określone w Artykule 31 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Załączniku 13 do Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. 
W zakresach 156-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz i 161,475-
162,05 MHz każda administracja powinna udzielać pierwszeństwa tylko na tych 
częstotliwościach, które są przydzielone dla stacji służby ruchomej morskiej przez te 
administracje (Artykuły: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz Załącznik 13 do 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego). 
W obszarach, gdzie może to powodować szkodliwe zakłócenia dla służby ruchomej morskiej 
w paśmie VHF, powinno się unikać jakiegokolwiek użytkowania częstotliwości z ww. 
zakresów przez stacje innych służb, dla których zakresy te są przydzielone. 
Jednakże częstotliwość 156,8 MHz i zakresy częstotliwości, w których pierwszeństwo 
przyznano służbie ruchomej morskiej, mogą być użytkowane przez radiokomunikację na 
wewnętrznych drogach wodnych, zgodnie z porozumieniem pomiędzy zainteresowanymi 
administracjami, uwzględniającym bieżące wykorzystanie częstotliwości i inne istniejące 
porozumienia. 
5.227         W służbie ruchomej morskiej w zakresie VHF na falach ultrakrótkich, 
częstotliwość 156,525 MHz może być używana wyłącznie dla cyfrowego selektywnego 
wywołania dla celów bezpieczeństwa, ratownictwa i wywołania (Uchwała 323). Warunki 
takiego użytkowania określone są w Artykułach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego 
i w Załącznikach: 13 i 18 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
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5.254         Zakresy 235-322 MHz i 335,4-399,9 MHz mogą być wykorzystywane przez 
służbę ruchomą satelitarną zgodnie z osiągniętym porozumieniem stosownie do ust. 9.21 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego, pod warunkiem że stacje w tej służbie nie powodują 
szkodliwych zakłóceń w tych z pozostałych służb, które działają lub są planowane zgodnie 
z Tablicą Przeznaczeń Częstotliwości, z wyłączeniem dodatkowych przeznaczeń 
wymienionych w Uwadze 5.256A. 
5.255         W zakresach 312-315 MHz (Ziemia-kosmos) i 387-390 MHz (kosmos-Ziemia) 
w służbie ruchomej satelitarnej mogą być również wykorzystywane niegeostacjonarne 
systemy satelitarne. Takie wykorzystanie podlega procedurze koordynacji określonej 
w ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.256         Częstotliwość 243 MHz jest w tym zakresie częstotliwością dla stacji jednostek 
ratownictwa i dla urządzeń ratowniczych (Załącznik 13 do Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego). 
5.258         Zakres 328,6-335,4 MHz może być wykorzystywany wyłącznie przez systemy 
lądowania według wskazań przyrządów (ścieżka schodzenia). 
5.260         Administracje, które uznają, że użytkowanie zakresu 399,9-400,05 MHz przez 
służby stałe i ruchome może spowodować szkodliwe zakłócenia w pracy służby 
radionawigacyjnej satelitarnej, są zobowiązane do nieudzielania zezwoleń na takie 
użytkowanie postępując zgodnie z ust. 4.4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.261         Wokół częstotliwości wzorcowej 400,1 MHz emisje powinny zawierać się 
w granicach ± 25 kHz od tej częstotliwości. 
5.263         Zakres 400,15-401 MHz jest także przeznaczony dla służby badań kosmosu dla 
kierunku kosmos-kosmos dla łączności z załogowymi pojazdami kosmicznymi. W tym 
zastosowaniu służba badań kosmosu nie będzie uważana za służbę bezpieczeństwa. 
5.264         Wykorzystanie zakresu 400,15-401 MHz przez służbę ruchomą satelitarną podlega 
procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
Ograniczenia gęstości strumienia mocy wskazane w Aneksie 1 Załącznika 5 do Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego powinny obowiązywać aż do momentu dokonania zmian przez 
kompetentną Konferencję. 
5.266         Użytkowanie zakresu 406-406,1 MHz przez służbę ruchomą satelitarną dotyczy 
tylko stacji satelitarnych radiopław małej mocy do lokalizacji awarii (także Artykuł 31 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego i Załącznik 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego). 
5.267         Zabronione są wszelkie emisje mogące powodować szkodliwe zakłócenia 
u upoważnionych użytkowników zakresu 406-406,1 MHz. 
5.277         Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, 
w Kamerunie, Kongu, Dżibuti, Gruzji, na Węgrzech, w Izraelu, Kazachstanie, Mali, 
Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Słowacji, w Czechach, Rumunii, 
Rosji, Rwandzie, Tadżykistanie, Czadzie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 430-440 MHz 
jest także przeznaczony, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby stałej. 
5.282 W zakresach 435-438 MHz, 1 260-1 270 MHz, 2 400-2 450 MHz, 3 400-3 410 MHz 
(tylko w Regionach 2 i 3) i 5 650-5 670 MHz mogą pracować urządzenia służby amatorskiej 
satelitarnej pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy innych służb 
działających zgodnie z Artykułem 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (zob. ust. 5.43). 
Administracje udzielające zezwoleń na takie użytkowanie powinny zapewnić, że szkodliwe 
zakłócenia powodowane przez emisje stacji służby amatorskiej satelitarnej zostaną 
niezwłocznie wyeliminowane zgodnie z postanowieniami ust. 25.11 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. Zakresy 1 260-1 270 MHz i 5 650-5 670 MHz mogą być 
wykorzystywane przez służbę amatorską satelitarną wyłącznie do transmisji Ziemia-kosmos. 
5.287         Częstotliwości 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 
467,550 MHz i 467,575 MHz mogą być używane w służbie ruchomej morskiej przez stacje 
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łączności pokładowej. W razie potrzeby, urządzenia przeznaczone dla odstępu kanałowego 
12,5 kHz wykorzystujące również dodatkowe częstotliwości 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 
467,5375 MHz i 467,5625 MHz mogą być wprowadzone do komunikacji pokładowej. 
Użytkowanie tych częstotliwości na wodach terytorialnych może nastąpić na podstawie 
regulacji krajowych zainteresowanej administracji. Charakterystyki używanych do takiej 
łączności urządzeń powinny odpowiadać wymaganiom Zalecenia ITU-R M.1174 (Uchwała 
341). 
5.289         Zakresy 460-470 MHz i 1.690-1.710 MHz mogą być także użytkowane przez 
służbę satelitarną badań Ziemi dla zastosowań innych niż przewidziane w ramach służby 
meteorologicznej satelitarnej, do transmisji kosmos-Ziemia pod warunkiem, że nie spowoduje 
to szkodliwych zakłóceń w pracy innych stacji działających zgodnie z Tablicą Przeznaczeń 
Częstotliwości. 
5.306         Dodatkowe przeznaczenie: w Regionie 1, z wyjątkiem Afrykańskiej Strefy 
Radiodyfuzyjnej (ust. 5.10 do 5.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego) i w Regionie 3 
zakres 608-614 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie drugiej ważności, dla służby 
radioastronomicznej. 
5.311         W zakresie 620-790 MHz możliwe jest przydzielanie częstotliwości dla stacji 
telewizyjnych w służbie radiodyfuzyjnej satelitarnej stosujących modulację częstotliwości, 
pod warunkiem zawarcia porozumień między zainteresowanymi administracjami 
i administracjami wykonującymi służby zgodnie z Tablicą Przeznaczeń Częstotliwości, które 
mogą zostać zakłócone (Uchwały 33 i 507). Stacje takie nie mogą wytwarzać na terytorium 
innych krajów gęstości strumienia mocy przekraczającego wartość 129 dB(W/m2) dla kątów 
nadejścia wiązki mniejszych od 20° (Zalecenie 705 Regulaminu Radiokomunikacyjnego), bez 
zgody administracji tych krajów. Znajduje zastosowanie Uchwała 545. 
5.312         Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, 
Gruzji, na Węgrzech, w Kazachstanie, Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, 
Kirgistanie, na Słowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na 
Ukrainie, zakres 645-862 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie pierwszej ważności, dla 
służby radionawigacyjnej lotniczej. 
5.316A Przeznaczenie dodatkowe: w Hiszpanii, we Francji, w Gabonie 
i na Malcie zakres 790-830 MHz, w Angoli, Bahrajnie, Beninie, Botswanie, Kongu, 
we Francuskich Departamentach i Terytoriach Zamorskich Regionu 1, w Gambii, Ghanie, 
Gwinei, Kuwejcie, Lesotho, Libanie, Malawi, Maroku, Mauretanii, Mozambiku, Namibii, 
Nigrze, Omanie, Ugandzie, Polsce, Katarze, Rwandzie, Senegalu, Sudanie, Republice 
Południowej Afryki, Suazi, Tanzanii, Czadzie, Togo, Jemenie, Zambii i Zimbabwe zakres 
790-862 MHz, w Gruzji zakres 806-862 MHz, a na Litwie zakres 830-862 MHz są 
przeznaczone dla służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej na zasadach pierwszej 
ważności, pod warunkiem uzyskania przez zainteresowane administracje zgody, udzielonej 
odpowiednio na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub na podstawie 
Porozumienia GE06, odpowiednio, włączając – o ile to konieczne – administracje 
wymienione w ust. 5.312 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Ponadto, stacje w służbie 
ruchomej pracujące w tych krajach w przypisanych im powyżej zakresach częstotliwości 
nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony przed szkodliwymi 
zakłóceniami powodowanymi przez inne służby lub inne stacje działające w innych krajach 
zgodnie z Artykułem 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego,. W Polsce i na Litwie przydziały 
częstotliwości dla stacji w służbie ruchomej, zgodnie z tym przeznaczeniem, nie mogą 
być wykorzystywane bez zgody Rosji i Białorusi. Takie przeznaczenie obowiązuje do 
16 czerwca 2015 r. 
5.316B   W Regionie 1, przeznaczenie zakresu 790-862 MHz dla służby ruchomej 
z wyjątkiem ruchomej lotniczej na zasadach pierwszej ważności obowiązuje od dnia 
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17 czerwca 2015 r. pod warunkiem osiągnięcia zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego porozumienia dotyczącego radionawigacji lotniczej w krajach 
wymienionych w ust. 5.312 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. W krajach sygnatariuszach 
Porozumienia GE06 wykorzystanie tego zakresu przez stacje w służbie ruchomej zależy też 
od pomyślnego przeprowadzenia procedur przewidzianych w Porozumieniu GE06. Stosuje 
się Uchwały 224 (Wer. WRC-07) i 749 (WRC-07). 
5.317A Części zakresu 698-960 MHz w Regionie 2 oraz zakresu 790-960 MHz 
w Regionach 1 i 3 przeznaczone dla służby ruchomej na zasadach pierwszej ważności zostały 
przewidziane do wykorzystania dla celów wprowadzenia Międzynarodowego Systemu 
Łączności Ruchomej (IMT) przez zainteresowane administracje (patrz Uchwały: 224 
(wer. WRC-07) oraz 749 (WRC-07)). Ustalenie to nie wyklucza użytkowania tych zakresów 
przez wszelkie zastosowania w innych służbach, dla których powyższe zakresy zostały 
przeznaczone, ani nie ustanawia pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. 
5.323         Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, na 
Węgrzech, w Kazachstanie, Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na 
Słowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 
862-960 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie służby pierwszej ważności, dla służby 
radionawigacyjnej lotniczej. Takie użytkowanie zależne jest od uzyskanego porozumienia, 
zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z zainteresowanymi administracjami 
i ograniczone do radiolatarni naziemnych działających w dniu 27 października 1997 r. aż do 
końca pracy tych urządzeń. 
5.328         Użytkowanie zakresu 960-1.215 MHz przez służbę radionawigacji lotniczej jest 
zarezerwowane w skali światowej dla wykorzystania i rozwoju pokładowych pomocy 
elektronicznych dla nawigacji lotniczej i bezpośrednio związanych z nimi urządzeń 
naziemnych. 
5.328A        Stacje w służbie radionawigacji satelitarnej w zakresie 1.164-1.215 MHz są 
obowiązane pracować zgodnie z postanowieniami Uchwały 609 i nie mogą żądać ochrony od 
stacji służby radionawigacji lotniczej pracujących w zakresie 960-1.215 MHz. Nie ma 
zastosowania ust. 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Znajdują zastosowanie 
postanowienia ust. 21.18 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.328B        Wykorzystanie zakresów 1.164-1.300 MHz, 1.559-1.610 MHz i 5.010-5.030 
MHz przez systemy i sieci służby radionawigacyjnej satelitarnej, dla których Biuro 
Radiokomunikacji otrzymało odpowiednio kompletną informację koordynacyjną lub 
notyfikacyjną po dniu 1 stycznia 2005 r., podlega zastosowaniu postanowień ust. 9.12, 9.12A 
i 9.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Znajduje również zastosowanie Uchwała 610. 
5.329         Użytkowanie zakresu 1.215-1.300 MHz przez służbę radionawigacyjną satelitarną 
może nastąpić pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy służby 
radionawigacyjnej i nie będzie wymagana ochrona ze strony tej służby, która jest 
upoważniona do działania na podstawie Uwagi 5.331 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
Ponadto, użytkowanie zakresu 1.215-1.300 MHz przez służbę radionawigacyjną satelitarną 
może nastąpić pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy służby 
radiolokalizacyjnej. W stosunku do służby radiolokalizacyjnej nie ma zastosowania ust. 5.43 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Znajduje zastosowanie Uchwała 608. 
5.329A        Użytkowanie systemów w służbie radionawigacji satelitarnej (kosmos-kosmos) 
pracującej w zakresie 1.215-1.300 MHz nie ma na celu ustanowienia zastosowań służby 
bezpieczeństwa i nie powinno nakładać żadnych dodatkowych ograniczeń w innych 
systemach lub służbach pracujących zgodnie z Tablicą. 
5.331         Przeznaczenie dodatkowe: w Algierii, Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Australii, 
Austrii, Bahrajnie, na Białorusi, w Belgii, Beninie, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Burkina 
Faso, Burundi, Kamerunie, Chinach, Korei Południowej, Chorwacji, Danii, Egipcie, 
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Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Estonii, Rosji, Finlandii, Francji, Ghanie, Grecji, 
Gwinei, Gwinei Równikowej, na Węgrzech, w Indiach, Indonezji, Iranie, Iraku, Irlandii, 
Izraelu, Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Lesotho, na Łotwie, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice 
Macedonii, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, na Madagaskarze, w Mali, 
Mauretanii, Nigerii, Norwegii, Omanie, Niderlandach, Polsce, Portugalii, Katarze, Syrii, na 
Słowacji, w Wielkiej Brytanii, Serbii i Czarnogórze, Słowenii, Somalii, Sudanie, Sri Lance, 
Republice Południowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii, Tajlandii, Togo, Turcji, Wenezueli 
i Wietnamie, zakres 1.215-1.300 MHz jest również przeznaczony na zasadzie pierwszej 
ważności dla służby radionawigacyjnej. W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych zakres 1.240-
1.300 MHz jest również przeznaczony dla służby radionawigacyjnej; wykorzystanie przez 
służbę radionawigacyjną powinno być ograniczone do służby radionawigacyjnej lotniczej. 
5.332         W zakresie 1.215-1.260 MHz aktywne czujniki pokładowe na satelitach badania 
Ziemi i w służbach badań kosmosu nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń i żądać 
ochrony lub w inny sposób nakładać ograniczenia na pracę lub rozwój służb radiolokalizacji, 
radionawigacji satelitarnej i innych służb ustanowionych na zasadzie pierwszej ważności. 
5.335A        W zakresie 1.260-1.300 MHz aktywne czujniki pokładowe na satelitach badania 
Ziemi i w służbach badań kosmosu nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń i żądać 
ochrony lub w inny sposób nakładać ograniczenia na pracę lub rozwój służby radiolokalizacji 
i innych służb pierwszej ważności określonych uwagami. 
5.337         Użytkowanie zakresów 1.300-1.350 MHz, 2.700-2.900 MHz i 9.000-9.200 MHz 
przez służbę radionawigacyjną lotniczą dotyczy tylko naziemnych radarów i towarzyszących 
im lotniczych transponderów pokładowych, które nadają wyłącznie na częstotliwościach 
w tych zakresach i tylko wtedy, kiedy są pobudzone przez radary pracujące w tym samym 
zakresie. 
5.337A        Użytkowanie zakresu 1.300-1.350 MHz przez stacje naziemne w służbie 
radionawigacji satelitarnej i przez stacje w służbie radiolokalizacji nie może powodować 
szkodliwych zakłóceń w służbie radionawigacji lotniczej i nie może ograniczać jej pracy 
i rozwoju. 
5.339         Zakresy: 1.370-1.400 MHz, 2.640-2.655 MHz, 4.950-4.990 MHz i 15,20-15,35 
GHz są również przeznaczone dla służb: badań kosmosu (pasywnej) i satelitarnego badania 
Ziemi (pasywnej), na zasadzie drugiej ważności. 
5.339A        Przeznaczenie dodatkowe: zakres 1.390-1.392 MHz jest również przeznaczony 
na zasadzie drugiej ważności dla służby stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos) i zakres 1.430-
1.432 MHz jest również przeznaczony na zasadzie drugiej ważności dla służby stałej 
satelitarnej (kosmos-Ziemia). Przeznaczenia te są ograniczone do wykorzystania przez łącza 
dosyłowe w niegeostacjonarnych sieciach satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej 
z łączami służbowymi poniżej 1 GHz. Znajduje zastosowanie Uchwała 745. 
5.340         Zabrania się wszelkich emisji w zakresach: 
1.400-1.427 MHz, 
2.690-2.700 MHz,     z wyjątkiem tych, na które pozwala Uwaga 5.422 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego, 
10,68-10,7 GHz,      z wyjątkiem tych, na które pozwala Uwaga 5.483 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego, 
15,35-15,4 GHz,      z wyjątkiem tych, na które pozwala Uwaga 5.511 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego, 
23,6-24 GHz, 
31,3-31,5 GHz, 
31,5-31,8 GHz,       w Regionie 2, 
48,94-49,04 GHz,     dotyczy stacji pracujących na pokładach statków powietrznych, 
50,2-50,4 GHz, 



 72

52,6-54,25 GHz, 
86-92 GHz, 
100-102 GHz, 
109,5-111,8 GHz, 
114,25-116 GHz, 
148,5-151,5 GHz, 
164-167 GHz, 
182-185 GHz, 
190-191,8 GHz, 
200-209 GHz, 
226-231,5 GHz, 
250-252 GHz 
5.341         Niektóre kraje prowadzą w zakresach 1.400-1.727 MHz, 101-120 GHz i 197-220 
GHz pasywne badania w ramach programu poszukiwania docelowych źródeł emisji 
pozaziemskich. 
5.345         Użytkowanie zakresu 1.452-1.492 MHz przez służbę radiodyfuzyjną satelitarną 
oraz służbę radiodyfuzyjną jest ograniczone do radiofonii cyfrowej i zależy od postanowień 
Uchwały 528. 
5.347A        W zakresach: 
1.452-1.492 MHz, 
1.525-1.559 MHz, 
1.613,8-1.626,5 MHz, 
2.655-2.690 MHz, 
2.670-2.690 MHz, 
21,4-22,0 GHz 
znajduje zastosowanie Uchwała 739. 
5.348         Użytkowanie zakresu 1.518-1.525 MHz przez służbę ruchomą satelitarną podlega 
koordynacji zgodnie z ust. 9.11A. Stacje służby ruchomej satelitarnej pracujące w zakresie 
1.518-1.525 MHz nie mogą żądać ochrony przed zakłóceniami ze strony stacji służby stałej. 
Nie ma zastosowania ust. 5.43A. 
5.348A        W zakresie 1.518-1.525 MHz próg koordynacyjny wyrażony w wartościach 
gęstości strumienia mocy na powierzchni Ziemi, odnoszący się do stosowania ust. 9.11A dla 
stacji kosmicznych w służbie ruchomej satelitarnej (kosmos-Ziemia), w zastosowaniu do 
wykonywania na terytorium Japonii służby ruchomej lądowej przez specjalizowane stacje 
ruchome bądź w związku z publiczną komutowaną siecią telekomunikacyjną (PSTN), 
powinien wynosić -150 dB (W/m2) w dowolnym paśmie o szerokości 4 kHz dla wszystkich 
kątów nadejścia wiązki, co zastępuje wartości podane w Tablicy 5-2 Załącznika 5 do 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Na terytorium Japonii stacje służby ruchomej 
satelitarnej pracujące w zakresie 1.518-1.525 MHz nie mogą żądać ochrony przed 
zakłóceniami ze strony stacji służby ruchomej. Nie ma zastosowania ust. 5.43A. 
5.348C        Przy użytkowaniu zakresów 1.518-1.525 MHz i 1.668-1.675 MHz przez służbę 
ruchomą satelitarną znajduje zastosowanie Uchwała 225. 
5.351         Zakresy: 1.525-1.544 MHz, 1.545-1.559 MHz, 1.626,5-1.645,5 MHz i 1.646,5-
1.660,5 MHz nie mogą być używane dla łączy dosyłowych żadnej służby. Jednak 
w wyjątkowych przypadkach, administracja może upoważnić do pracy w tych zakresach 
znajdującą się w określonym, stałym punkcie stację naziemną służby ruchomej satelitarnej do 
komunikacji poprzez stacje satelitarne. 
5.351A        Użytkowanie zakresów 1.525-1.544 MHz, 1.545-1.559 MHz, 1.610-1.626,5 
MHz, 1.626,5-1.645,5 MHz, 1.646,5-1.660,5 MHz, 1.980-2.010 MHz, 2.170-2.200 MHz, 
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2.483,5-2.500 MHz, 2.500-2.520 MHz i 2.670-2.690 MHz przez służbę ruchomą satelitarną 
musi być zgodne z Uchwałami 212 i 225. 
5.353A        Przy stosowaniu procedur Sekcji II Artykułu 9 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego do służby ruchomej satelitarnej w zakresach 1.530-1.544 MHz 
i 1.626,5-1.645,5 MHz, pierwszeństwo powinno być dane dostosowaniu potrzeb widmowych 
dla łączności alarmowej i bezpieczeństwa GMDSS. Łączność alarmowa i bezpieczeństwa 
w służbie ruchomej morskiej satelitarnej powinna mieć pierwszeństwo dostępu 
i natychmiastową dostępność przed wszystkimi innymi połączeniami w ramach sieci 
radiokomunikacji ruchomej satelitarnej. Systemy ruchome satelitarne nie powinny 
powodować niedających się zaakceptować zakłóceń ani domagać się ochrony od łączności 
alarmowej i bezpieczeństwa GMDSS. Powinno się wziąć pod uwagę pierwszeństwo łączności 
związanej z bezpieczeństwem w innych służbach ruchomych satelitarnych. (Znajdują tu 
zastosowanie postanowienia Uchwały 222). 
5.354         Użytkowanie zakresów 1.525-1.559 MHz i 1.626,5-1.660,5 MHz przez służby 
ruchome satelitarne podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. 
5.356         Użytkowanie zakresu 1.544-1.545 MHz przez służbę ruchomą satelitarną 
(kosmos-Ziemia) dotyczy tylko łączności bezpieczeństwa i alarmowej (Artykuł 31 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego). 
5.357         Transmisje w zakresie 1.545-1.555 MHz od ziemskich stacji lotniczych 
bezpośrednio do stacji statków powietrznych lub pomiędzy stacjami statków powietrznych 
w służbie ruchomej lotniczej (R) są również usankcjonowane, kiedy transmisje takie są 
wykorzystane do rozbudowania lub uzupełnienia łączy satelita - statek powietrzny. 
5.357A        Przy stosowaniu procedur Sekcji II Artykułu 9 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego do służby ruchomej satelitarnej w zakresach 1.545-1.555 MHz 
i 1.646,5-1.656,5 MHz powinno się udzielić pierwszeństwa dla potrzeb widmowych służby 
ruchomej lotniczej satelitarnej (R) zapewniającej transmisje wiadomości z pierwszeństwem 
od 1 do 6 w Artykule 44 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Łączność służby ruchomej 
lotniczej satelitarnej (R) z pierwszeństwem od 1 do 6 w Artykule 44 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego powinna mieć pierwszeństwo dostępu i natychmiastową dostępność 
przez prawo pierwokupu, jeśli to konieczne, przed wszystkimi innymi połączeniami w ramach 
sieci radiokomunikacji ruchomej satelitarnej. Systemy ruchome satelitarne nie powinny 
powodować niedających się zaakceptować zakłóceń lub domagać się ochrony od służb 
łączności ruchomej satelitarnej (R) z pierwszeństwem od 1 do 6 w Artykule 44 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. Powinno się wziąć pod uwagę pierwszeństwo łączności związanej 
z bezpieczeństwem w innych służbach ruchomych satelitarnych. (Znajdują tu zastosowanie 
postanowienia Uchwały 222). 
5.359         Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Armenii, Austrii, 
Azerbejdżanie, na Białorusi, w Beninie, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Kamerunie, 
Hiszpanii, Francji, Gabonie, Gruzji, Grecji, Gwinei, Gwinei Bissau, na Węgrzech, w Jordanii, 
Kazachstanie, Kuwejcie, Libanie, Libii, na Litwie, w Mauretanii, Mołdowie, Mongolii, 
Ugandzie, Uzbekistanie, Pakistanie, Polsce, Syrii, Kirgistanie, Korei Północnej, Rumunii, 
Rosji, Suazi, Tadżykistanie, Tanzanii, Tunezji, Turkmenistanie i na Ukrainie zakresy 1.550-
1.559 MHz, 1.610-1.645,5 MHz i 1.646,5-1.660 MHz są także przeznaczone dla służby stałej 
na zasadzie pierwszej ważności. Administracje są zobowiązane do podjęcia wszystkich 
praktycznych działań dla uniknięcia wprowadzania nowych stacji służby stałej w tych 
zakresach. 
5.362B        Przeznaczenie dodatkowe: zakres 1.559-1.610 MHz jest także przeznaczony dla 
służby stałej, na zasadzie pierwszej ważności, do dnia 1 stycznia 2005 r.: w Niemczech, 
Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Beninie, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Hiszpanii, 
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Francji, Gabonie, Gruzji, Grecji, Gwinei, Gwinei Bissau, na Węgrzech, w Kazachstanie, na 
Litwie, w Mołdowie, Mongolii, Nigerii, Ugandzie, Uzbekistanie, Pakistanie, Polsce, 
Kirgistanie, Korei Północnej, Rumunii, Rosji, Senegalu, Suazi, Tadżykistanie, Tanzanii, 
Turkmenistanie i na Ukrainie i do dnia 1 stycznia 2010 r.: w Arabii Saudyjskiej, Kamerunie, 
Jordanii, Kuwejcie, Libanie, Libii, Mali, Mauretanii, Syrii i Tunezji. Po tej dacie, służba stała 
może kontynuować pracę na zasadzie drugiej ważności do dnia 1 stycznia 2015 r., a po tej 
dacie powyższe przeznaczenie traci ważność. Administracje są zobowiązane do podjęcia 
wszelkich praktycznych kroków dla ochrony służby radionawigacji satelitarnej i służby 
radionawigacji lotniczej i są obowiązane nie autoryzować nowych przydziałów częstotliwości 
dla systemów służby stałej w tym zakresie. 
5.364         Użytkowanie zakresu 1.610-1.626,5 MHz przez służbę ruchomą satelitarną 
(Ziemia-kosmos) i służbę radiolokacyjną satelitarną (Ziemia-kosmos) podlega procedurom 
koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Ruchoma stacja 
naziemna pracująca w którejkolwiek służbie w tym zakresie nie może wytwarzać emisji, 
której szczytowa gęstość e.i.r.p. jest większa od -15 dB(W/4 kHz), w części zakresu 
wykorzystywanego przez systemy pracujące zgodnie z postanowieniami Uwagi 5.366 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego (dla których ma zastosowanie ust. 4.10 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego), o ile zainteresowane administracje nie uzgodniły inaczej. W części 
zakresu, w którym takie systemy nie pracują, średnia gęstość e.i.r.p. stacji ruchomej 
naziemnej nie powinna przekraczać - 3 dB(W/4 kHz). Stacje służby ruchomej satelitarnej nie 
mogą żądać ochrony od stacji służby radionawigacyjnej lotniczej, stacji pracujących zgodnie 
z postanowieniami Uwagi 5.366 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz stacji służby stałej, 
pracujących zgodnie z postanowieniami Uwagi 5.359 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
Administracje odpowiedzialne za koordynacje sieci ruchomych satelitarnych powinny 
podejmować wszelkie możliwe starania, aby zapewnić ochronę stacji pracujących zgodnie 
z Uwagą 5.366 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.365         Użytkowanie zakresu 1.613,8 -1.626,5 MHz przez służbę ruchomą satelitarną 
(kosmos-Ziemia) podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. 
5.366         Zakres 1.610-1.626,5 MHz jest zarezerwowany na powierzchni całej kuli 
ziemskiej dla wykorzystania i rozwoju pokładowych pomocy elektronicznych do nawigacji 
lotniczej i innych, związanych z nimi urządzeń zainstalowanych na Ziemi czy na satelitach. 
Takie satelitarne użytkowanie zależy od porozumienia osiągniętego zgodnie z ust. 9.21 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.367         Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 1.610-1.626,5 MHz i 5.000-5.150 MHz są 
również przeznaczone do służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R), na zasadzie pierwszej 
ważności, zgodnie z osiągniętym porozumieniem stosownie do ust. 9.21 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. 
5.368         W zakresie częstotliwości 1.610-1.626,5 MHz w odniesieniu do służb 
radiolokacyjnej satelitarnej oraz ruchomej satelitarnej nie mają zastosowania postanowienia 
ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (z wyjątkiem służby radionawigacyjnej 
satelitarnej). 
5.371         Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1 zakresy 1.610-1.626,5 MHz (Ziemia-
kosmos) oraz 2.438,5-2.500 MHz (kosmos-Ziemia) są także przeznaczone dla służby 
radionawigacyjnej satelitarnej, na zasadzie drugiej ważności, pod warunkiem uzyskania 
porozumienia zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.372         Stacje służb radiolokalizacyjnej satelitarnej oraz ruchomej satelitarnej nie mogą 
być przyczyną szkodliwych zakłóceń w stacjach służby radioastronomicznej, 
wykorzystujących zakres 1.610,6-1.613,8 MHz (zastosowanie ma ust. 29.13 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego). 
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5.374         Stacje ruchome naziemne w służbie ruchomej satelitarnej pracujące w zakresach 
1.631,5-1.634,5 MHz i 1.656,5-1.660 MHz nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń 
w stacjach służby stałej pracujących w krajach wymienionych w Uwadze 5.359 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. 
5.375         Użytkowanie zakresu 1.645,5-1.646,5 MHz przez służbę ruchomą satelitarną 
(Ziemia-kosmos) i dla łączy międzysatelitarnych dotyczy tylko łączności bezpieczeństwa 
i alarmowej (Artykuł 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego). 
5.376         Transmisje w zakresie 1.646,5-1.656,5 MHz ze stacji statków powietrznych 
w służbie ruchomej lotniczej (R) bezpośrednio do naziemnych stacji lotniczych lub między 
stacjami statków powietrznych są również dozwolone, jeśli transmisje te są wykorzystane do 
rozbudowania lub uzupełnienia łączy satelita-statek powietrzny. 
5.376A        Stacje ruchome lądowe pracujące w zakresie 1.660-1.660,5 MHz nie powinny 
powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji w służbie radioastronomicznej. 
5.379A        Ponagla się administracje do ochrony zakresu 1.660,5 -1.668,5 MHz dla 
przyszłych badań radioastronomicznych, szczególnie przez jak najszybsze wyeliminowanie 
emisji powietrze-ziemia w służbie pomocy meteorologicznych w zakresie 1.664,4-1.668,4 
MHz. 
5.379B        Wykorzystanie zakresu 1.668-1.675 MHz wymaga koordynacji zgodnie 
z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.379C        W celu ochrony służby radioastronomicznej w zakresie 1.668-1.670 MHz, 
wartość zespolonej gęstości strumienia mocy (pfd) wytwarzanego przez ruchome stacje 
naziemne w sieciach służby ruchomej satelitarnej pracujące w powyższym zakresie nie 
powinna przekraczać -181 dB(W/m2) w paśmie 10 MHz oraz -194 dB(W/m2) w dowolnym 
paśmie o szerokości 20 kHz, w miejscu lokalizacji dowolnej stacji radioastronomicznej 
zarejestrowanej w Głównym Międzynarodowym Rejestrze Częstotliwości (MIFR), przez 
więcej niż 2 % całkowitego czasu wynoszącego 2.000 s. 
5.379D        W przypadku współużytkowania zakresu 1.668-1.675 MHz przez służbę ruchomą 
satelitarną i służby: stałą, ruchomą i badań kosmosu (pasywną) znajduje zastosowanie 
Uchwała 744. 
5.380         Zakresy 1.670-1.675 MHz i 1.800-1.805 MHz są przeznaczone do użytkowania na 
całym świecie przez administracje zamierzające wdrożyć publiczną korespondencję lotniczą. 
Użytkowanie zakresu 1.670-1.675 MHz przez stacje w systemach publicznej korespondencji 
ze statkiem powietrznym jest ograniczone do transmisji ze stacji lotniczych, a użytkowanie 
zakresu 1.800-1.805 MHz jest ograniczone do transmisji ze stacji pokładowych. 
5.382         Odmienna kategoria służby: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdżanie, 
Bahrajnie, na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Kongu, Egipcie, Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich, Erytrei, Etiopii, Gwinei, na Węgrzech, w Iraku, Izraelu, Jordanii, 
Kazachstanie, Kuwejcie, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Libanie, Mauretanii, 
Mołdowie, Mongolii, Omanie, Uzbekistanie, Polsce, Katarze, Syrii, Kirgistanie, Rumunii, 
Rosji, Somalii, Tadżykistanie, Tanzanii, Turkmenistanie, na Ukrainie, w Jemenie oraz Serbii 
i Czarnogórze, zakres 1.690-1.700 MHz przeznaczony jest, na zasadzie pierwszej ważności, 
dla służb stałych i ruchomych, z wyjątkiem służby ruchomej lotniczej (ust. 5.33), a w Korei 
Północnej zakres 1.690-1.700 MHz przeznaczony jest dla służby stałej na zasadzie pierwszej 
ważności (ust. 5.33 Regulaminu Radiokomunikacyjnego) i dla służby ruchomej, z wyjątkiem 
ruchomej lotniczej, na zasadzie drugiej ważności. 
5.384A        Zakresy lub części zakresów 1.710-1.885 MHz i 2.500-2.690 MHz są ustalone 
dla wykorzystania przez administracje, pragnące wprowadzić Międzynarodowy System 
Łączności Ruchomej-2000 (IMT-2000), zgodnie z Uchwałą 223. Ustalenie to nie wyklucza 
użytkowania tych zakresów przez wszelkie zastosowania innych służb, dla których te zakresy 
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są przewidziane, jak też nie wprowadza zasady pierwszeństwa w Regulaminie 
Radiokomunikacyjnym. 
5.385         Przeznaczenie dodatkowe: zakres 1.718,8-1.722,2 MHz jest również przeznaczony 
dla służby radioastronomicznej, jako drugiej ważności, do obserwacji linii spektralnych. 
5.388         Zakresy 1.885-2.025 MHz i 2.110-2.200 MHz są przeznaczone do użytkowania, 
na ogólnoświatowych zasadach, przez administracje pragnące wprowadzić system IMT-2000. 
Takie wykorzystanie nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez inne służby, dla których 
te zakresy są przewidziane. Zakresy te powinny być dostępne dla IMT-2000 zgodnie 
z Uchwałą 212 (także Uchwała 223). 
5.388A        W Regionach 1 i 3, zakresy 1.885-1.980 MHz, 2.010-2.025 MHz i 2.110-2.170 
MHz, oraz w Regionie 2 zakresy 1.885-1.980 MHz i 2.110-2.160 MHz mogą być użytkowane 
przez stacje na platformach stratosferycznych jako stacje bazowe w systemie IMT-2000, 
zgodnie z Uchwałą 221. Wykorzystanie stacji na platformach stratosferycznych jako stacji 
bazowych w systemie IMT-2000 nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez wszelkie 
stacje w służbach, dla których te zakresy są przeznaczone, i nie wprowadza zasady 
pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. 
5.389A        Wykorzystanie zakresów 1.980-2.010 MHz i 2.170-2.200 MHz przez służbę 
ruchomą satelitarną podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego i postanowieniami Uchwały 716. Użytkowanie tych zakresów nie 
powinno rozpocząć się przed dniem 1 stycznia 2000 r., jednakże użytkowanie zakresu 1.980-
1.990 MHz w Regionie 2 nie powinno rozpocząć się przed dniem 1 stycznia 2005 r. 
5.391         Przygotowując przydziały dla służb ruchomych w zakresach 2.025-2.110 MHz 
i 2.200-2.290 MHz, administracje nie powinny wprowadzać systemów ruchomych o dużym 
zagęszczeniu, opisanych w Zaleceniu ITU-R SA.1154, i powinny wziąć pod uwagę to 
Zalecenie przy wprowadzaniu systemów ruchomych innego typu. 
5.392         Administracje zobowiązane są do dokonywania wszelkich możliwych pomiarów 
dla zapewnienia, że transmisje kosmos-kosmos pomiędzy dwoma lub więcej 
niegeostacjonarnymi satelitami służb: badań kosmosu, operacyjnej kosmicznej i satelitarnego 
badania Ziemi w zakresach 2.025-2.100 MHz i 2.200-2.290 MHz nie spowodują żadnych 
ograniczeń w transmisjach: Ziemia-kosmos, kosmos-Ziemia i innych transmisjach kosmos-
kosmos w ramach tych służb i w tych zakresach pomiędzy satelitami geostacjonarnymi 
i niegeostacjonarnymi. 
5.398         W zakresie 2.483,5-2.500 MHz postanowienia ust. 4.10 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego nie mają zastosowania w odniesieniu do służby radiolokacyjnej 
satelitarnej. 
5.399         W Regionie 1, w krajach innych niż wymienione w Uwadze 5.400 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego, stacje służby radiolokacyjnej satelitarnej nie mogą być przyczyną 
szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony od stacji służb radiolokalizacyjnych. 
5.402         Użytkowanie zakresu 2.483,5-2.500 MHz przez służby: ruchomą satelitarną 
i radiolokacyjną satelitarną podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Administracje zobowiązane są do podjęcia wszelkich 
możliwych działań w celu ochrony służby radioastronomicznej przed szkodliwymi 
zakłóceniami powodowanymi przez emisje w zakresie 2.483,5 -2.500 MHz, szczególnie te, 
których druga harmoniczna mogłaby wypaść w zakresie 4.990-5.000 MHz przeznaczonym 
ogólnoświatowo dla służby radioastronomicznej. 
5.403         Po przeprowadzeniu uzgodnień wg procedury określonej w ust. 9.21 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego, zakres 2.520-2.535 MHz (do dnia 1 stycznia 2005 r. zakres 2.500-
2.535 MHz) może być również wykorzystywany przez służbę ruchomą satelitarną (kosmos-
Ziemia), z wyjątkiem służby ruchomej lotniczej satelitarnej, pracującej w obrębie granic 
państwowych. Stosuje się postanowienia ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
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5.409         Administracje powinny podjąć wszelkie praktyczne działania w celu uniknięcia 
rozwoju nowych troposferycznych systemów skateringowych w zakresie 2.500-2.690 MHz. 
5.410         Zakres 2.500-2.690 MHz może być użytkowany w systemach skateringowych 
w Regionie 1, zależnie od osiągniętego porozumienia stosownie do ust. 9.21 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. 
5.411         Przy planowaniu nowych skateringowych łączy linii radiowych w zakresie 2.500-
2.690 MHz, wszystkie możliwe środki powinny być podjęte w celu uniknięcia kierowania 
anten tych łączy w kierunku orbity geostacjonarnej. 
5.413         Przy projektowaniu systemów służby radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresach 
pomiędzy 2.500 MHz i 2.690 MHz, administracje są zobowiązane do podjęcia wszelkich 
możliwych działań dla ochrony służby radioastronomicznej w zakresie 2.690-2.700 MHz. 
5.414         Przeznaczenie częstotliwości w zakresie 2.500-2.520 MHz dla służby ruchomej 
satelitarnej (kosmos-Ziemia) powinno wejść w życie od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega 
procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.416         Użytkowanie zakresu 2.520-2.670 MHz przez służbę radiodyfuzyjną satelitarną 
jest ograniczone do narodowych i regionalnych systemów odbioru zbiorowego, stosownie do 
porozumień zawartych w oparciu o ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.417C        Użytkowanie zakresu 2.605-2.630 MHz przez niegeostacjonarne systemy 
satelitarne w służbie radiodyfuzyjnej satelitarnej (dźwięk), stosownie do Uwagi 5.417A, dla 
których pełną dokumentację koordynacyjną lub informację notyfikacyjną zgodną 
z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego otrzymano po dniu 4 lipca 2003 r., 
jest podmiotem zastosowania postanowień ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.417D        Użytkowanie zakresu 2.605-2.630 MHz przez geostacjonarne systemy satelitarne, 
dla których pełną dokumentację koordynacyjną zgodną z Załącznikiem 4 do Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego lub informację notyfikacyjną otrzymano po dniu 4 lipca 2003 r., jest 
podmiotem zastosowania postanowień ust. 9.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego 
z uwzględnieniem niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie radiodyfuzyjnej 
satelitarnej (dźwięk) stosownie do Uwagi 5.417A. Nie znajduje zastosowania ust. 22.2 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.418B        Użytkowanie zakresu 2.630-2.655 MHz przez systemy satelitarne 
niegeostacjonarne w służbie radiodyfuzyjnej satelitarnej (dźwięk), stosownie do Uwagi 5.418, 
dla których pełna dokumentacja koordynacyjna zgodna z Załącznikiem 4 lub informacja 
notyfikacyjna, otrzymana po dniu 2 czerwca 2000 r., jest podmiotem zastosowania 
postanowień ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.418C        Użytkowanie zakresu 2.630-2.655 MHz przez sieci satelitarne geostacjonarne, dla 
których pełna dokumentacja koordynacyjna zgodna z Załącznikiem 4 do Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego lub informacja notyfikacyjna, otrzymana po dniu 2 czerwca 2000 r., 
jest podmiotem zastosowania postanowień ust. 9.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ze 
względu na niegeostacjonarne systemy satelitarne w służbie radiodyfuzji satelitarnej 
(dźwięk), stosownie do Uwagi 5.418 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i ust. 22.2 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania. 
5.419         Przeznaczenie zakresu 2.670-2.690 MHz dla służby ruchomej satelitarnej wchodzi 
w życie od dnia 1 stycznia 2005 r. Przy wprowadzaniu systemów służby ruchomej satelitarnej 
w tym zakresie, administracje powinny podjąć wszelkie konieczne działania w celu ochrony 
systemów satelitarnych działających w tym zakresie przed dniem 3 marca 1992 r. 
Koordynacja ruchomych systemów satelitarnych w tym zakresie powinna być dokonywana 
zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.420         Zakres 2.655-2.670 MHz (do dnia 1 stycznia 2005 r. zakres 2.655-2.690 MHz) 
może być także użytkowany przez służbę ruchomą satelitarną (Ziemia-kosmos), z wyjątkiem 
służby lotniczej ruchomej satelitarnej, działającą w obrębie granic państwowych, zależnie od 
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osiągniętego porozumienia, zgodnie z Artykułem 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
Stosuje się koordynację zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.423         W zakresie 2.700-2.900 MHz radary naziemne używane dla celów 
meteorologicznych mają równoważne prawo działania ze stacjami służby radionawigacyjnej 
lotniczej. 
5.424A        W zakresie 2.900-3.100 MHz stacje służby radiolokalizacyjnej nie powinny 
powodować szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony od systemów radarowych w służbie 
radionawigacyjnej. 
5.425         W zakresie 2.900-3.100 MHz użycie statkowego systemu z przekaźnikiem 
zapytującym (SIT) powinno być ograniczone do podzakresu 2.930-2.950 MHz. 
5.426         Użytkowanie zakresu 2.900-3.100 MHz przez służbę radionawigacyjną lotniczą 
dotyczy tylko radarów naziemnych. 
5.427         W zakresach 2.900-3.100 MHz i 9.300-9.500 MHz odpowiedź z radarowych 
przekaźników musi być odróżniana od odpowiedzi pochodzącej z radiolatarni radarowych 
(racons) i nie powinna powodować zakłóceń w działaniu radarów statkowych i lotniczych 
w służbie radionawigacyjnej, z uwzględnieniem postanowień ust. 4.9 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. 
5.430A Odmienna kategoria służby: w Albanii, Algierii, Niemczech, Andorze, Arabii 
Saudyjskiej, Austrii, Azerbejdżanie, Bahrajnie, Belgii, Beninie, Bośni i Hercegowinie, 
Botswanie, Bułgarii, Burkinie Faso, Kamerunie, na Cyprze, w Watykanie, Republice Konga, 
Republice Côte d’Ivoire, Chorwacji, Danii, Egipcie, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, we Francji 
i Francuskich Departamentach i Terytoriach Zamorskich w Regionie 1, w Gabonie, Gruzji, 
Grecji, Gwinei, na Węgrzech, w Irlandii, Islandii, Izraelu, we Włoszech, w Jordanii, 
Kuwejcie, Lesotho, na Łotwie, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, 
Liechtensteinie, na Litwie, w Malawi, Mali, na Malcie, w Maroku, Mauretanii, Republice 
Mołdowy, Monako, Mongolii, Czarnogórze, Mozambiku, Namibii, Nigrze, Norwegii, 
Omanie, Holandii, Polsce, Portugalii, Katarze, Syrii, Słowacji, Czechach, Rumunii, Wielkiej 
Brytanii, San Marino, Senegalu, Serbii, Sierra Leone, Słowenii, Republice Południowej 
Afryki, Szwecji, Szwajcarii, Suazi, Czadzie, Togo, Tunezji, Turcji, na Ukrainie, w Zambii 
i Zimbabwe, zakres 3 400-3 600 MHz jest przeznaczony dla służby ruchomej z wyjątkiem 
ruchomej lotniczej na zasadach pierwszej ważności, pod warunkiem uzyskania zgody innych 
administracji, udzielonej na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, do 
wykorzystania dla potrzeb Międzynarodowego Systemu Łączności Ruchomej (IMT). 
Powyższe nie wyklucza możliwości wykorzystania tego zakresu dla dowolnych zastosowań 
w służbach, dla których zakres ten jest przeznaczony, ani nie ustanawia zasady pierwszeństwa 
w rozumieniu Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Na etapie uzyskiwania zgody innych 
administracji zastosowanie mają również postanowienia ust. 9.17 i 9.18 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. Zanim administracja zezwoli na użytkowanie w tym zakresie 
jakiejkolwiek (bazowej lub końcowej) stacji w służbie ruchomej, musi zapewnić, że gęstość 
strumienia mocy (pfd) w żadnym, położonym 3 m nad powierzchnią Ziemi, punkcie na 
granicy z terytoriami pod jurysdykcjami innych administracji nie przekracza przez więcej 
niż 20% czasu wartości -154,5 dB(W/(m2×4 kHz)). Wartość ta może być przekroczona na 
terytorium kraju, którego administracja wyrazi na to zgodę. W celu zapewnienia, że wartość 
graniczna gęstości strumienia mocy na granicy z terytoriami pod jurysdykcjami innych 
administracji jest zachowana, przeprowadza się stosowne obliczenia wraz z ich weryfikacją, 
uwzględniające wszystkie stosowne informacje, za obopólną zgodą zainteresowanych 
administracji (administracji odpowiadającej za stację naziemną i administracji 
odpowiadającej za stację ziemską), przy współpracy Biura Radiokomunikacyjnego, jeśli jest 
wymagana. W przypadku braku zgody, obliczenia gęstości strumienia mocy 
wraz z ich weryfikacją powinny być wykonane przez Biuro Radiokomunikacyjne, 
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z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej. Stacje w służbie ruchomej pracujące 
w zakresie 3 400-3 600 MHz nie mogą żądać większej ochrony ze strony stacji kosmicznych 
niż postanowiono w Tabeli 21-4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (wydanie z 2004 r.). 
Powyższe przeznaczenie obowiązuje od dnia 17 listopada 2010 r. 
5.438         Użytkowanie zakresu 4.200-4.400 MHz przez radionawigację lotniczą jest 
zarezerwowane dla radiowysokościomierzy pokładowych i skojarzonych transponderów 
naziemnych, niemniej jednak dopuszcza się w tym zakresie pasywny odczyt w służbie 
satelitarnego badania Ziemi i badaniach kosmosu na zasadzie drugiej ważności (bez ochrony 
od wpływu radiowysokościomierzy). 
5.440         Satelitarna służba częstotliwości wzorcowej i sygnałów czasu może być 
upoważniona do użytkowania częstotliwości 4.202 MHz do transmisji kosmos-Ziemia 
i częstotliwości 6.427 MHz do transmisji Ziemia-kosmos. Takie transmisje powinny być 
zawarte w granicach ±2 MHz od wymienionych częstotliwości, zależnie od osiągniętego 
porozumienia zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.441         Użytkowanie zakresów 4.500-4.800 MHz (kosmos-Ziemia), 6.725-7.025 MHz 
(Ziemia-kosmos) przez służbę stałą satelitarną powinno być zgodne z postanowieniami 
Załącznika 30B do Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
Użytkowanie zakresów 10,7-10,95 GHz (kosmos-Ziemia), 11,2-11,45 GHz (kosmos-Ziemia) 
i 12,75-13,25 GHz (Ziemia-kosmos) przez systemy satelitów geostacjonarnych w służbie 
stałej satelitarnej powinno być zgodne z postanowieniami Załącznika 30B do Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. 
Użytkowanie zakresów 10,7-10,95 GHz (kosmos-Ziemia), 11,2-11,45 GHz (kosmos-Ziemia) 
i 12,75-13,25 GHz (Ziemia-kosmos) przez systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie 
stałej satelitarnej powinno być zgodne z postanowieniami ust. 9.12 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego dla koordynacji z innymi systemami satelitarnymi 
niegeostacjonarnymi w służbie stałej satelitarnej. Systemy satelitarne niegeostacjonarne 
w służbie stałej satelitarnej nie mogą żądać ochrony od sieci satelitarnych geostacjonarnych 
w służbie stałej satelitarnej pracującej zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, bez 
względu na datę otrzymania przez Biuro Radiokomunikacji kompletnej informacji 
koordynacyjnej lub informacji notyfikacyjnej dla systemów satelitarnych niegeostacjonarnych 
w służbie stałej satelitarnej oraz kompletnej informacji koordynacyjnej lub informacji 
notyfikacyjnej dla sieci satelitarnych geostacjonarnych, przy czym ust. 5.43A Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania. 
Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej w powyższych zakresach 
powinny pracować w sposób zapewniający szybką eliminację nieakceptowalnych zakłóceń 
mogących wystąpić podczas pracy. 
5.442         W zakresach 4.825-4.835 MHz i 4.950-4.990 MHz przeznaczenie dla służby 
ruchomej dotyczy tylko służby ruchomej z wyjątkiem lotniczej. 
5.443B        W celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń dla mikrofalowych systemów lądowania 
pracujących powyżej 5.030 MHz, całkowita gęstość strumienia mocy wytwarzana na 
powierzchni Ziemi w zakresie 5.030-5.150 MHz przez wszystkie stacje kosmiczne danego 
systemu w służbie radionawigacyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia) pracującego w zakresie 
5.010-5.030 MHz nie może przekraczać - 124,5 dB(W/m2) w paśmie 150 kHz. 
Aby nie powodować szkodliwych zakłóceń dla służby radioastronomicznej w zakresie 4.990-
5.000 MHz, systemy służby radionawigacyjnej satelitarnej pracujące w zakresie 5.010-5.030 
MHz powinny przestrzegać ograniczeń w zakresie 4.990-5.000 MHz określonych w Uchwale 
741. 
5.444         Zakres 5.030-5.150 MHz planowany jest do wykorzystania przez 
międzynarodowy system standardowy (mikrofalowy system lądowania) dla precyzyjnego 
zbliżania się i lądowania. Wymagania tego systemu powinny mieć pierwszeństwo w stosunku 
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do wymagań innych użytkowników tego zakresu. Użytkownicy tego zakresu powinni 
stosować się do postanowień Uwagi 5.444A Regulaminu Radiokomunikacyjnego i Uchwały 
114. 
5.444A        Przeznaczenie dodatkowe: zakres 5.091-5.150 MHz przeznaczony jest także, na 
zasadzie służby pierwszej ważności, dla służby stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos). To 
przeznaczenie ograniczone jest do łączy dosyłowych dla niegeostacjonarnych ruchomych 
systemów satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej i podlega koordynacji zgodnie 
z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Dodatkowo, w użytkowaniu zakresu 5.091-
5.150 MHz mają zastosowanie następujące warunki: 
-   przed dniem 1 stycznia 2018 r., wykorzystanie zakresu 5.091-5.150 MHz przez łącza 
dosyłowe systemów satelitów niegeostacjonarnych w służbie ruchomej satelitarnej powinno 
być zgodne z Uchwałą 114, 
-   przed dniem 1 stycznia 2018 r., potrzeby istniejących i planowanych międzynarodowych 
typowych systemów służby radionawigacyjnej lotniczej, które nie mogą być spełnione 
w zakresie 5.000-5.091 MHz, powinny mieć pierwszeństwo w stosunku do innych sposobów 
wykorzystania tego zakresu, 
-   po dniu 1 stycznia 2012 r., nie powinno dokonywać się nowych przydziałów dla stacji 
naziemnych utrzymujących łącza dosyłowe systemów ruchomych satelitów 
niegeostacjonarnych, 
-   po dniu 1 stycznia 2018 r., służba stała satelitarna stanie się służbą drugiej ważności 
w stosunku do służby radionawigacyjnej lotniczej. 
5.446         Przeznaczenie dodatkowe: w krajach wyszczególnionych w Uwagach 5.369 
i 5.400 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, zakres 5.150-5.216 MHz jest także 
przeznaczony, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby radiolokalizacyjnej satelitarnej 
(kosmos-Ziemia), pod warunkiem uzyskania porozumienia określonego w ust. 9.21 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
Ten zakres w Regionie 2 jest również przeznaczony, na zasadzie pierwszej ważności, dla 
służby radiolokalizacyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia). 
W Regionach 1 i 3, z wyjątkiem krajów wymienionych w Uwagach 5.369 i 5.400 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego, zakres ten jest również przeznaczony, na zasadzie drugiej ważności, 
dla służby radiolokalizacyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia). Takie użytkowanie przez służbę 
radiolokalizacyjną satelitarną dotyczy tylko łączy dosyłowych w połączeniu ze służbą 
radiolokalizacyjną satelitarną operującą w zakresach 1.610-1.626,5 MHz lub 2.483,5-2.500 
MHz. Całkowita gęstość strumienia mocy na powierzchni Ziemi nie powinna przekraczać -
159 dB(W/m2) w jakimkolwiek paśmie o szerokości 4 kHz dla wszystkich kątów nadejścia 
wiązki. 
5.446A        Użytkowanie zakresów 5.150-5.350 MHz i 5.470-5.725 MHz przez stacje służby 
ruchomej musi być zgodne z postanowieniami Uchwały 229. 
5.446B        W zakresie 5.150-5.250 MHz stacje służby ruchomej nie mogą żądać ochrony od 
stacji naziemnych służby stałej satelitarnej. Nie znajduje zastosowania ust. 5.43A Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego w odniesieniu do stacji naziemnych służby stałej satelitarnej. 
5.447A        Przeznaczenie dla służby stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos) ograniczone jest do 
łączy dosyłowych niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie ruchomej 
satelitarnej i podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.447B        Przeznaczenie dodatkowe: zakres 5.150-5.216 MHz jest także przeznaczony dla 
służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) jako służby pierwszej ważności. To przeznaczenie 
dotyczy tylko łączy dosyłowych niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie 
ruchomej satelitarnej i zależy od postanowień ust. 9.11A Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. 
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Gęstość strumienia mocy wytwarzanego na powierzchni ziemi przez stacje kosmiczne służby 
stałej satelitarnej pracującej w kierunku kosmos-Ziemia w zakresie 5.150-5.216 MHz nie 
powinna w żadnym przypadku przekraczać -164 dB(W/m2) w jakimkolwiek paśmie 
o szerokości 4 kHz dla wszystkich kątów padania fali. 
5.447C        Administracje odpowiedzialne za sieci służby stałej satelitarnej w zakresie 5.150-
5.250 MHz, pracujące zgodnie z Uwagami 5.447A i 5.447B Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego, powinny dokonywać koordynacji na zasadzie równoważności, 
zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z administracjami 
odpowiedzialnymi za niegeostacjonarne sieci satelitarne pracujące na podstawie 
postanowienia Uwagi 5.446 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i wprowadzone do użytku 
przed dniem 17 listopada 1995 r. 
Sieci satelitarne pracujące na podstawie postanowienia Uwagi 5.446 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego wprowadzone do użytku po dniu 17 listopada 1995 r. nie powinny 
żądać ochrony i nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb stałych 
satelitarnych, pracujących na podstawie postanowień Uwag 5.447A i 5.447B Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. 
5.447D        Przeznaczenie zakresu 5.250-5.255 MHz dla służby badań kosmosu na zasadzie 
pierwszej ważności jest ograniczone do czujników statków kosmicznych. Inne użytkowanie 
pasma przez służbę badań kosmosu odbywa się na zasadzie drugiej ważności. 
5.447F        W zakresie 5.250-5.350 kHz stacje służby ruchomej nie mogą żądać ochrony od 
służby radiolokalizacyjnej, służby satelitarnego badania Ziemi (aktywnego) i służby badań 
kosmosu (aktywnych). Służby te nie mogą stosować w stosunku do służby ruchomej 
kryteriów ochrony surowszych, w oparciu o charakterystyki systemu i kryteria zakłóceniowe, 
niż określono w Zaleceniach ITU-R M.1638 i ITU-R SA.1632. 
5.448A        Służba satelitarnego badania Ziemi (aktywna) i służba badania kosmosu 
(aktywna) w zakresie częstotliwości 5.250-5.350 MHz nie może żądać ochrony od służby 
radiolokalizacyjnej. Ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie znajduje 
zastosowania. 
5.448B        Służba satelitarnego badania Ziemi (aktywna) pracująca w zakresie 5.350-5.460 
MHz i służba badania kosmosu (aktywna) pracująca w zakresie 5.460-5.570 MHz nie może 
powodować szkodliwych zakłóceń w służbie radionawigacji lotniczej w zakresie 5.350-5.460 
MHz, służbie radionawigacyjnej w zakresie 5.460-5.470 MHz i służbie radionawigacyjnej 
morskiej w zakresie 5.470-5.570 MHz. 
5.448D        W zakresie 5.350-5.470 MHz stacje służby radiolokalizacyjnej nie powinny 
powodować szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony od systemów radarowych w służbie 
radionawigacyjnej lotniczej, pracujących zgodnie z postanowieniami Uwagi 5.449. 
5.449         Użytkowanie zakresu 5.350-5.470 MHz przez służbę radionawigacyjną lotniczą 
dotyczy tylko pokładowych radarów i skojarzonych radiolatarni pokładowych. 
5.450B        W zakresie 5.470-5.650 MHz stacje służby radiolokalizacyjnej, z wyjątkiem 
radarów naziemnych wykorzystywanych w celach meteorologicznych w zakresie 5.600-5.650 
MHz, nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony od systemów 
radarowych w służbie radionawigacyjnej morskiej. 
5.452         W zakresie 5.600-5.650 MHz radary naziemne użytkowane do celów 
meteorologicznych są dopuszczone do pracy na zasadzie równoważności ze stacjami służby 
radionawigacyjnej morskiej. 
5.457A        W zakresach 5.925-6.425 MHz i 14-14,5 GHz stacje naziemne na pokładach 
statków mogą komunikować się ze stacjami kosmicznymi służby stałej satelitarnej. 
Użytkowanie takie musi być zgodne z postanowieniami Uchwały 902. 
5.458         W zakresie 6.425-7.075 MHz pomiary mikrofalowym czujnikiem biernym 
wykonywane są nad oceanami. Pomiary mikrofalowym czujnikiem pasywnym wykonywane 
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są także w zakresie 7.075-7.250 MHz. Administracje powinny mieć na uwadze potrzeby 
służb: satelitarnego badania Ziemi (pasywnej) i służby badania kosmosu (pasywnej) 
wynikające z ich przyszłościowego planowania w tych zakresach. 
5.458A        Przy tworzeniu przydziałów w zakresie 6.700-7.075 MHz dla służby stałej 
satelitarnej, administracje są zobowiązane do podjęcia wszelkich praktycznych działań w celu 
ochrony obserwacji linii widma w ramach służby radioastronomicznej w zakresie 6.650-
6.675,2 MHz przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony promieniowań niepożądanych. 
5.458B        Przeznaczenie kierunku kosmos-Ziemia dla służby stałej satelitarnej w zakresie 
6.700-7.075 MHz dotyczy tylko łączy dosyłowych dla niegeostacjonarnych systemów 
satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej i podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Użytkowanie pasma 6.700-7.075 MHz (kosmos-
Ziemia) przez łącza dosyłowe dla niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie 
ruchomej satelitarnej nie podlega postanowieniom ust. 22.2 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. 
5.458C        Administracje, przygotowujące przydziały w zakresie 7.025-7.075 MHz (Ziemia-
kosmos) dla geostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie stałej satelitarnej po dniu 
17 listopada 1995 r., powinny konsultować się na podstawie stosownych Zaleceń ITU-R 
z administracjami, które powiadomiły i wprowadziły do użytku satelitarne systemy 
niegeostacjonarne w tym zakresie częstotliwości przed dniem 18 listopada 1995 r., na prośbę 
tych ostatnich administracji. Ta konsultacja powinna być przeprowadzona z myślą 
o ułatwieniu wspólnych operacji satelitarnych systemów geostacjonarnych w służbie stałej 
satelitarnej i satelitarnych systemów niegeostacjonarnych w tym zakresie. 
5.460         Użytkowanie zakresu 7.145-7.190 MHz przez służbę badania kosmosu (Ziemia-
kosmos) jest ograniczone do dalekiego kosmosu; nie dopuszcza się nadawań w kierunku 
dalekiego kosmosu w zakresie 7.190-7.235 MHz. Satelity geostacjonarne w służbie badania 
kosmosu pracujące w zakresie 7.190-7.235 MHz nie mogą żądać ochrony od istniejących 
i przyszłych stacji w służbach stałej i ruchomej, nie ma zastosowania ust. 5.43A Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. 
5.461         Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 7.250-7.375 MHz (kosmos-Ziemia) i 7.900-
8.025 MHz (Ziemia-kosmos) są przeznaczone także, na zasadzie pierwszej ważności, dla 
służby ruchomej satelitarnej, zależnie od uzyskanego porozumienia zgodnie z ust. 9.21 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.461A        Użytkowanie zakresu 7.450-7.550 MHz przez służbę meteorologiczną satelitarną 
(kosmos-Ziemia) jest ograniczone do systemów satelitarnych geostacjonarnych. Systemy 
meteorologiczne satelitarne niegeostacjonarne w tym zakresie zarejestrowane przed dniem 30 
listopada 1997 r. mogą kontynuować pracę na zasadzie pierwszej ważności do końca ich 
czasu życia. 
5.461B        Użytkowanie zakresu 7.750-7.850 MHz przez służbę meteorologiczną satelitarną 
(kosmos-Ziemia) jest ograniczone do systemów satelitarnych niegeostacjonarnych. 
5.462A        W Regionach 1 i 3 (z wyjątkiem Japonii), w zakresie 8.025-8.400 MHz, służba 
satelitarna badań Ziemi wykorzystująca satelity geostacjonarne nie powinna wytwarzać 
gęstości strumienia mocy przekraczającej następujących prowizorycznych wartości dla kątów 
padania (θ), bez zezwolenia zainteresowanej administracji: 
  
  - 174 dB(W/m2) dla pasma o szerokości 4 kHz dla 0°≤θ<5° 
  - 174 + 0,5 (θ-5) dB(W/m2) dla pasma o szerokości 4 kHz dla 5°≤θ<25° 
  - 164 dB(W/m2) dla pasma o szerokości 4 kHz dla 25°≤θ≤90° 
  
Wartości te są przedmiotem studiów na podstawie Uchwały 124. 
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5.463         Stacje statków powietrznych nie mogą nadawać w zakresie 8.025-8.400 MHz. 
5.465         W służbie satelitarnego badania kosmosu, użytkowanie zakresu 8.400-8.450 MHz 
jest ograniczone do dalekiego kosmosu. 
5.469         Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, 
Gruzji, na Węgrzech, Litwie, w Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, 
Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 8.500-8.750 
MHz przeznaczony jest także, na zasadzie pierwszej ważności, dla służb ruchomej lądowej 
i radionawigacyjnej. 
5.469A        W zakresie 8.550-8.650 MHz stacje w służbie satelitarnego badania Ziemi 
(aktywnej) i w służbie badań kosmosu (aktywnej) nie mogą powodować szkodliwych 
zakłóceń lub ograniczać użytkowanie i rozwój stacji służby radiolokalizacji. 
5.470         Użytkowanie zakresu 7.850-8.850 MHz przez służbę radionawigacyjną lotniczą 
dotyczy tylko pokładowych pomocy nawigacyjnych Dopplera z częstotliwością środkową 
8.800 MHz. 
5.472         W zakresach 8.850-9.000 MHz i 9.200-9.225 MHz służba radionawigacyjna 
morska jest ograniczona do radarów nadbrzeżnych. 
5.473         Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Austrii, Azerbejdżanie, na Białorusi, 
w Bułgarii, na Kubie, w Gruzji, na Węgrzech, w Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, 
Kirgistanie, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakresy 8.850-
9.000 MHz i 9.200-9.300 MHz przeznaczone są także, na zasadzie pierwszej ważności, dla 
służby radionawigacyjnej. 
5.474         W zakresie 9.200-9.500 MHz mogą być użytkowane przekaźniki poszukiwawczo-
ratownicze (SART) pod warunkiem uwzględnienia stosownego Zalecenia ITU-R (także 
Artykuł 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego). 
5.475         Użytkowanie zakresu 9.300-9.500 MHz przez służbę radionawigacyjną lotniczą 
dotyczy tylko pokładowych radarów meteorologicznych i radarów naziemnych. Dodatkowo 
dopuszcza się użycie radiolatarni naziemnych w służbie radionawigacyjnej lotniczej 
w zakresie 9.300-9.320 MHz pod warunkiem, że nie spowodują one szkodliwych zakłóceń 
w służbie radionawigacyjnej morskiej. W zakresie 9.300-9.500 MHz radary naziemne 
używane dla celów meteorologicznych mają pierwszeństwo przed innymi urządzeniami 
radiolokalizacyjnymi. 
5.476A        W zakresie 9.500-9.800 MHz stacje służby satelitarnego badania Ziemi 
(aktywnej) i służby badania kosmosu (aktywnej) nie mogą powodować zakłóceń lub 
przeszkadzać w wykorzystaniu i rozwoju stacji służb radionawigacyjnych 
i radiolokalizacyjnych. 
5.479         Zakres 9.975-10.025 MHz jest także przeznaczony dla służby meteorologicznej 
satelitarnej, na zasadzie drugiej ważności, do użytku przez radary meteorologiczne. 
5.482         W zakresie 10,6-10,68 GHz maksymalna e.i.r.p. stacji pracujących w służbach 
stałych i ruchomych, z wyjątkiem ruchomych lotniczych, powinna być ograniczona do 
40 dBW, a moc dostarczana do anteny nie powinna przekraczać -3 dBW. 
Limity te mogą być przekroczone pod warunkiem uzyskania porozumienia zgodnie z ust. 9.21 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Jakkolwiek, w Arabii Saudyjskiej, Armenii, 
Azerbejdżanie, Bahrajnie, Bangladeszu, na Białorusi, w Chinach, Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, Gruzji, Indiach, Indonezji, Iranie, Iraku, Japonii, Kazachstanie, Kuwejcie, Libanie, 
Mołdowie, Nigerii, Pakistanie, na Filipinach, w Katarze, Syrii, Kirgistanie, Rosji, 
Tadżykistanie i Turkmenistanie, ograniczenia te nie obowiązują w służbach stałej i ruchomej, 
z wyjątkiem ruchomej lotniczej. 
5.484         W Regionie 1 użytkowanie zakresu 10,7-11,7 GHz przez służbę stałą satelitarną 
(Ziemia-kosmos) dotyczy tylko łączy dosyłowych dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej. 
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5.484A        Użytkowanie zakresów 10,95-11,2 GHz (kosmos-Ziemia), 11,45-11,7 GHz 
(kosmos-Ziemia), 11,7-12,2 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 2, 12,2-12,75 GHz (kosmos-
Ziemia) w Regionie 3, 12,5-12,75 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 1, 13,75-14,5 GHz 
(Ziemia-kosmos), 17,8-18,6 GHz (kosmos-Ziemia), 19,7-20,2 GHz (kosmos-Ziemia), 27,5-
28,6 GHz (Ziemia-kosmos), 29,5-30 GHz (Ziemia-kosmos) przez satelitarne systemy 
niegeostacjonarne - w służbie stałej satelitarnej jest podmiotem zastosowania postanowień 
ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego odnośnie do koordynacji z innymi satelitarnymi 
systemami niegeostacjonarnymi w służbie stałej satelitarnej. Systemy satelitarne 
niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej nie mogą żądać ochrony od sieci satelitarnych 
geostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej pracujących zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego, niezależnie od daty otrzymania przez Biuro 
Radiokomunikacji kompletnej informacji koordynacyjnej lub notyfikacyjnej dla systemów 
satelitarnych niegeostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej i kompletnej informacji 
koordynacyjnej lub notyfikacyjnej dla sieci satelitarnych geostacjonarnych, przy czym 
ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania. Systemy satelitarne 
niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej w powyższych zakresach powinny pracować 
w sposób zapewniający szybką eliminację nieakceptowalnych zakłóceń mogących wystąpić 
podczas ich pracy. 
5.487         W zakresie 11,7-12,5 GHz w Regionach 1 i 3 służby: stała, stała satelitarna, 
ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej i radiodyfuzyjna, zgodnie z ich odpowiednimi 
przeznaczeniami, nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w stacjach radiodyfuzji 
satelitarnej pracujących zgodnie z postanowieniami Planu dla Regionów 1 i 3 zawartymi 
w Załączniku 30 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub żądać od nich ochrony. 
5.487A        Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1 zakres 11,7-12,5 GHz, w Regionie 2 
zakres 12,2-12,7 GHz i w Regionie 3 zakres 11,7-12,2 GHz są także przeznaczone dla służby 
stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) na zasadzie pierwszej ważności, ograniczone do systemów 
satelitarnych niegeostacjonarnych i podlegają zastosowaniom postanowień ust. 9.12 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego przy koordynacji z innymi systemami 
niegeostacjonarnymi w służbie stałej satelitarnej. 
Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej nie mogą żądać ochrony od 
sieci satelitarnych geostacjonarnych w służbie radiodyfuzji satelitarnej pracujących zgodnie 
z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, niezależnie od daty otrzymania przez Biuro 
Radiokomunikacyjne kompletnej dokumentacji koordynacyjnej lub informacji notyfikacyjnej, 
dla systemów satelitarnych niegeostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej i kompletnej 
dokumentacji koordynacyjnej lub informacji notyfikacyjnej, dla sieci satelitarnych 
geostacjonarnych, przy czym ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma 
zastosowania. Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej 
w powyższych zakresach powinny pracować w sposób zapewniający szybkie 
wyeliminowanie nieakceptowalnych zakłóceń mogących wystąpić podczas ich pracy. 
5.492         Przydziały częstotliwości dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej, które są zgodne 
z odpowiednim Planem regionalnym lub są zawarte na Liście dla Regionów 1 i 3 
w Załączniku 30 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego, mogą także być wykorzystywane 
do transmisji w służbie stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia), pod warunkiem że takie 
transmisje nie spowodują zwiększenia zakłóceń lub będą wymagać większej ochrony przed 
zakłóceniami niż transmisje służby radiodyfuzyjnej satelitarnej pracującej zgodnie 
z odpowiednim Planem lub Listą. 
5.497         Użytkowanie zakresu 13,25-13,4 GHz przez służbę radionawigacyjną lotniczą 
dotyczy tylko pomocy nawigacyjnych Dopplera. 
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5.498A        Służby satelitarnego badania Ziemi (aktywna) i badań kosmosu (aktywna) 
pracujące w zakresie 13,25-13,4 GHz nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w służbie 
radionawigacji lotniczej lub ograniczać jej użytkowanie i rozwój. 
5.501A        Przeznaczenie zakresu 13,4-13,75 GHz dla służby badań kosmosu na zasadzie 
pierwszej ważności jest ograniczone do aktywnych czujników statków kosmicznych. Inne 
użytkowanie tego zakresu przez służbę badań kosmosu odbywa się na zasadzie drugiej 
ważności. 
5.501B        W zakresie 13,4-13,75 GHz służby satelitarna badań Ziemi (aktywna) i badań 
kosmosu (aktywna) nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń ani ograniczać użytkowania 
i rozwoju służby radiolokalizacyjnej. 
5.502         W zakresie 13,75-14 GHz średnica anteny stacji naziemnej w sieci służby stałej 
satelitarnej nie może być mniejsza od 1,2 m, zaś średnica anteny stacji naziemnej 
w niegeostacjonarnym systemie służby stałej satelitarnej nie może być mniejsza od 4,5 m. 
Ponadto, moc e.i.r.p. promieniowana przez stacje w służbach: radiolokalizacyjnej lub 
radionawigacyjnej, uśredniona w czasie jednej sekundy, nie może przekraczać 59 dBW dla 
kątów elewacji powyżej 2° i 65 dBW dla mniejszych kątów. Przed wprowadzeniem przez 
administrację do użytkowania stacji naziemnej w geostacjonarnej sieci satelitarnej 
w powyższym zakresie przy wielkości anteny mniejszej od 4,5 m, administracja ta powinna 
zapewnić, że gęstość strumienia mocy wytwarzana przez taką stację naziemną nie przekracza:  
-    -115 dB(W/(m2 •10 MHz)) przez więcej niż 1 % czasu, na wysokości 36 m nad poziomem 
morza przy najniższym poziomie wody, oficjalnie określonym przez państwo nadbrzeżne, 
-    - 115 dB(W/(m2 • 10 MHz)) przez więcej niż 1 % czasu, na wysokości 3 m nad poziomem 
gruntu na granicy terytorium administracji uruchamiającej lub planującej uruchomić 
w powyższym zakresie ruchome radary lądowe, jeśli uprzednio nie zawarto odpowiedniego 
porozumienia. 
W przypadku stacji naziemnych w służbie stałej satelitarnej mających anteny o średnicy 
większej lub równej 4,5 m, moc e.i.r.p. dowolnej emisji powinna wynosić co najmniej 
68 dBW i nie może przekraczać 85 dBW. 
5.503         Geostacjonarne stacje kosmiczne służby badań kosmosu w zakresie 13,75-14 GHz, 
co do których Biuro Radiokomunikacji otrzymało informacje wymagane do wstępnej 
publikacji przed dniem 31 stycznia 1992 r., powinny pracować na zasadzie równoważności ze 
stacjami służby stałej satelitarnej; po tej dacie nowe kosmiczne stacje geostacjonarne 
w służbie badań kosmosu będą działać na zasadzie służby drugiej ważności. Do czasu 
zaprzestania pracy w tym zakresie przez stacje kosmiczne geostacjonarne w służbie badań 
kosmosu, dla których Biuro Radiokomunikacji otrzymało informacje wymagane do wstępnej 
publikacji przed dniem 31 stycznia 1992 r.: 
-   gęstość e.i.r.p. emisji dla każdej stacji naziemnej służby stałej satelitarnej współpracującej 
ze stacją kosmiczną na orbicie satelitarnej geostacjonarnej nie może przekraczać: 
-    -  4,7D + 28 dB (W/40 kHz), gdzie D jest średnicą (m) anteny stacji naziemnej w służbie 
stałej satelitarnej, dla średnicy anteny równej lub większej od 1,2 m, lecz mniejszej od 4,5 m, 
-    -  49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), gdzie D jest średnicą (m) anteny stacji naziemnej 
w służbie stałej satelitarnej, dla średnicy anteny równej lub większej od 4,5 m, lecz mniejszej 
od 31,9 m, 
-    -  66,2 dB(W/40 kHz) dla dowolnej stacji naziemnej w służbie stałej satelitarnej dla 
średnicy anteny 4,5 m lub większej, 
iv)   56,2 dB(W/4 kHz) dla emisji wąskopasmowych (użyteczna szerokość pasma mniejsza od 
40 kHz) stacji naziemnych w służbie stałej satelitarnej dla dowolnej stacji naziemnej 
w służbie stałej satelitarnej z anteną o średnicy 4,5 m lub większej, 
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-   gęstość e.i.r.p. emisji dla każdej stacji naziemnej służby stałej satelitarnej współpracującej 
ze stacją kosmiczną na orbicie satelitarnej niegeostacjonarnej nie może przekraczać 51 dBW 
na każde pasmo o szerokości 6 MHz w zakresie częstotliwości 13,772-13,778 GHz. 
Automatyczna kontrola mocy może być wykorzystana do zwiększenia gęstości e.i.r.p. w tym 
zakresie częstotliwości, aby wyrównać straty spowodowane dodatkowym tłumieniem, 
wywołanym przez opady atmosferyczne w stopniu, w którym gęstość strumienia mocy 
wytwarzana na stacji kosmicznej służby stałej satelitarnej nie przekroczy wartości 
wynikającej z użycia przez stację naziemną mocy e.i.r.p. odpowiadającej powyższym 
poziomom w warunkach bezchmurnego nieba. 
5.504         Użytkowanie zakresu 14-14,3 GHz przez służbę radionawigacyjną powinno być 
takie, aby zapewnić wystarczającą ochronę dla stacji kosmicznych służby stałej satelitarnej. 
5.504A        W zakresie 14-14,5 GHz stacje naziemne na pokładach statków powietrznych 
w służbie ruchomej lotniczej satelitarnej, o statusie drugiej ważności, mogą również 
komunikować się ze stacjami kosmicznymi służby stałej satelitarnej. Znajdują zastosowanie 
postanowienia ust. 5.29, 5.30 i 5.31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.506A        W zakresie 14-14,5 GHz stacje naziemne na pokładach statków pracujące 
z e.i.r.p. większą niż 21 dBW powinny pracować na takich samych warunkach, jakie 
przewidziano dla stacji naziemnych na pokładach statków w Uchwale 902. Niniejsza Uwaga 
nie ma zastosowania do stacji naziemnych na pokładach statków, dla których pełną 
informację zgodną z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego, Biuro 
Radiokomunikacji otrzymało przed dniem 5 lipca 2003 r. 
5.511A        Zakres 15,43-15,63 GHz jest także przeznaczony dla służby stałej satelitarnej 
(kosmos-Ziemia) na zasadzie pierwszej ważności. Użytkowanie zakresu 15,43-15,63 GHz 
przez służbę stałą satelitarną (kosmos-Ziemia i Ziemia-kosmos) - dotyczy tylko łączy 
dosyłowych niegeostacjonarnych systemów służby ruchomej satelitarnej i podlega 
koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
Użytkowanie zakresu 15,43-15,63 GHz przez służbę stałą satelitarną (kosmos-Ziemia) jest 
ograniczone do łączy dosyłowych systemów satelitarnych niegeostacjonarnych w służbie 
ruchomej satelitarnej, dla których informacja wymagana do wstępnej publikacji została 
otrzymana przez Biuro Radiokomunikacji przed dniem 2 czerwca 2000 r. W kierunku 
kosmos-Ziemia, minimalny kąt elewacji stacji naziemnej w odniesieniu do lokalnej 
płaszczyzny poziomej i zysk w kierunku tej płaszczyzny oraz minimalne odległości 
koordynacji w celu zabezpieczenia stacji naziemnej przed szkodliwymi zakłóceniami 
powinny być zgodne z Zaleceniem ITU-R S.1341. 
W celu ochrony służby radioastronomicznej przed szkodliwymi zakłóceniami w zakresie 
15,35-15,4 GHz, całkowita gęstość strumienia mocy wytworzona w zakresie 15,35-15,40 
GHz w dowolnej siedzibie obserwatorium astronomicznego przez wszystkie stacje kosmiczne 
danego niegeostacjonarnego systemu łączy dosyłowych w służbie ruchomej satelitarnej 
(kosmos-Ziemia) pracującego w zakresie 15,43-15,63 GHz nie może przekroczyć poziomu -
156 dB(W/m2) w paśmie 50 MHz przez więcej niż 2 % czasu. 
5.511C        Stacje pracujące w służbie radionawigacyjnej lotniczej powinny ograniczyć 
skuteczną e.i.r.p. zgodnie z Zaleceniem ITU-R S.1340. Minimalna odległość koordynacyjna 
wymagana dla ochrony stacji radionawigacji lotniczej (dotyczy ust. 4.10 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego) przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony łączy dosyłowych stacji 
naziemnych i maksymalna e.i.r.p. transmitowana w kierunku lokalnej płaszczyzny poziomej 
przez naziemną stację łączy dosyłowych powinny być zgodne z Zaleceniem ITU-R S.1340. 
5.511D        Systemy służby stałej satelitarnej, dla których Biuro Radiokomunikacji otrzymało 
informację do wstępnej publikacji do dnia 21 listopada 1997 r., mogą pracować w zakresach 
15,4-15,43 GHz i 15,63-15,7 GHz w kierunku kosmos-Ziemia i 15,63-15,65 GHz w kierunku 
Ziemia-kosmos. W zakresach 15,4-15,43 GHz i 15,65-15,7 GHz emisje ze stacji kosmicznych 
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niegeostacjonarnych nie powinny przekraczać granicznej wartości gęstości strumienia mocy 
na powierzchni Ziemi -146 dB(W/(m2 • MHz)) dla dowolnego kąta padania. 
W zakresie 15,63-15,65 GHz, gdy administracja planuje emisję z niegeostacjonarnej stacji 
kosmicznej, która przekracza poziom -146 dB(W/(m2 • MHz)) dla dowolnego kąta padania, 
powinna ją skoordynować stosownie do ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego 
z zainteresowanymi administracjami. Stacje w służbie stałej satelitarnej pracujące w zakresie 
15,63-15,65 GHz w kierunku Ziemia-kosmos nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń 
w pracy stacji w służbie radionawigacyjnej lotniczej (ust. 4.10 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego ma tu zastosowanie). 
5.513A        Aktywne czujniki pokładowe pracujące w zakresie 17,2-17,3 GHz nie mogą 
ograniczać rozwoju służb radiolokalizacyjnych oraz nie mogą powodować zakłóceń służbom 
radiolokalizacyjnym lub innym ustanowionym na zasadzie pierwszej ważności. 
5.516         Użytkowanie zakresu 17,3-18,1 GHz przez geostacjonarne systemy służby stałej 
satelitarnej (Ziemia-kosmos) dotyczy tylko łączy dosyłowych dla służby radiodyfuzyjnej 
satelitarnej. Użytkowanie zakresu 17,3-17,8 GHz w Regionie 2 przez systemy w służbie stałej 
satelitarnej (Ziemia-kosmos) dotyczy tylko satelitów geostacjonarnych. Warunki użytkowania 
zakresu 17,3-17,8 GHz w Regionie 2 przez łącza dosyłowe dla służby radiodyfuzyjnej 
satelitarnej w zakresie 12,2-12,7 GHz są określone w Artykule 11 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. 
Użytkowanie zakresów 17,3-18,1 GHz (Ziemia-kosmos) w Regionach 1 i 3 oraz 17,8-18,1 
GHz (Ziemia-kosmos) w Regionie 2 przez niegeostacjonarne systemy satelitarne służby stałej 
satelitarnej powinno odpowiadać postanowieniom ust. 9.12 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego odnośnie do koordynacji z innymi systemami satelitarnymi 
niegeostacjonarnymi w służbie stałej satelitarnej. Systemy satelitarne niegeostacjonarne 
w służbie stałej satelitarnej nie mogą żądać ochrony od sieci satelitarnych geostacjonarnych 
w służbie stałej satelitarnej pracującej zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, 
niezależnie od daty otrzymania przez Biuro Radiokomunikacji kompletnej informacji 
koordynacyjnej lub notyfikacyjnej dla systemów satelitarnych niegeostacjonarnych w służbie 
stałej satelitarnej oraz kompletnej informacji koordynacyjnej lub notyfikacyjnej dla sieci 
satelitarnych geostacjonarnych, przy czym ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego 
nie ma zastosowania. 
Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej w powyższych zakresach 
powinny pracować w sposób zapewniający szybką eliminację nieakceptowalnych zakłóceń 
mogących wystąpić podczas ich pracy. 
5.516A        W zakresie 17,3-17,7 GHz stacje naziemne służby stałej satelitarnej (kosmos-
Ziemia) w Regionie 1 nie mogą żądać ochrony od stacji naziemnych obsługujących łącza 
dosyłowe służby radiodyfuzyjnej satelitarnej, pracujących zgodnie z postanowieniami 
Załącznika 30A do Regulaminu Radiokomunikacyjnego, ani też nakładać ograniczenia lub 
restrykcje odnośnie do lokalizacji stacji naziemnych obsługujących łącza dosyłowe służby 
radiodyfuzyjnej satelitarnej gdziekolwiek w obszarze obsługiwanym przez łącza dosyłowe. 
5.516B        Poniższe zakresy są przeznaczone do użytkowania przez zastosowania o dużym 
zagęszczeniu w służbie stałej satelitarnej (HDFSS): 
17,3-17,7 GHz        (kosmos-Ziemia) w Regionie 1 
18,3-19,3 GHz        (kosmos-Ziemia) w Regionie 2 
19,7-20,2 GHz        (kosmos-Ziemia) we wszystkich Regionach 
39,5-40 GHz          (kosmos-Ziemia) w Regionie 1 
40-40,5 GHz          (kosmos-Ziemia) we wszystkich Regionach 
40,5-42 GHz          (kosmos-Ziemia) w Regionie 3 
47,5-47,9 GHz        (kosmos-Ziemia) w Regionie 1 
48,2-48,54 GHz       (kosmos-Ziemia) w Regionie 1 
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49,44-50,2 GHz       (kosmos-Ziemia) w Regionie 1 
oraz 
27,5-27,82 GHz       (Ziemia-kosmos) w Regionie 1 
28,35-28,45 GHz      (Ziemia-kosmos) w Regionie 2 
28,45-28,94 GHz      (Ziemia-kosmos) we wszystkich Regionach 
28,94-29,1 GHz       (Ziemia-kosmos) w Regionie 2 i 3 
29,25-29,46 GHz      (Ziemia-kosmos) w Regionie 2 
29,46-30 GHz         (Ziemia-kosmos) we wszystkich Regionach 
48,2-50,2 GHz        (Ziemia-kosmos) w Regionie 2. 
Przeznaczenie powyższe nie wyklucza wykorzystania tych zakresów przez inne zastosowania 
w służbie stałej satelitarnej lub przez inne służby mające w tych zakresach równoważne 
przeznaczenia pierwszej ważności oraz nie ustanawia w Regulaminie Radiokomunikacyjnym 
pierwszeństwa między użytkownikami. Powinno to być wzięte pod uwagę przez 
administracje, przy ustalaniu postanowień regulacyjnych w odniesieniu do powyższych 
zakresów (Znajduje zastosowanie Uchwała 143). 
5.519         Przeznaczenie dodatkowe: zakres 18,1-18,3 GHz jest także przeznaczony, na 
zasadzie pierwszej ważności, dla służby meteorologicznej satelitarnej (kosmos-Ziemia). Takie 
użytkowanie dotyczy tylko satelitów geostacjonarnych i powinno być zgodne 
z postanowieniami Artykułu 21, Tabeli 21-4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.520         Użytkowanie zakresu 18,1-18,4 GHz przez służbę stałą satelitarną (Ziemia-
kosmos) dotyczy tylko łączy dosyłowych systemów satelitarnych geostacjonarnych dla służby 
radiodyfuzyjnej satelitarnej. 
5.522A        Emisje służby stałej i służby stałej satelitarnej w zakresie 18,6-18,8 GHz są 
ograniczone do wartości podanych odpowiednio w ust. 21.5A i 21.16.2 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. 
5.522B        Użytkowanie zakresu 18,6-18,8 GHz przez służbę stałą satelitarną jest 
ograniczone do systemów geostacjonarnych i systemów z orbitą o apogeum większym niż 
20.000 km. 
5.523A        Użytkowanie zakresów: 18,8-19,3 GHz (kosmos-Ziemia) i 28,6-29,1 GHz 
(Ziemia-kosmos) przez geostacjonarne i niegeostacjonarne sieci służb stałych satelitarnych 
wymaga wprowadzenia postanowień ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, ale nie 
podlega postanowieniom ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
Administracje posiadające sieci geostacjonarne, skoordynowane przed dniem 18 listopada 
1995 r., powinny współpracować w celu maksymalnego rozszerzenia obowiązku koordynacji, 
zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z sieciami niegeostacjonarnymi, 
o których Biuro Radiokomunikacji otrzymało informację notyfikacyjną przed tą datą, z myślą 
o osiągnięciu wyników akceptowanych przez wszystkie zainteresowane strony. 
Sieci niegeostacjonarne nie powinny powodować niedających się zaakceptować zakłóceń 
w geostacjonarnych sieciach służby stałej satelitarnej, dla których informacje zawarte 
w Załączniku 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego są traktowane jako otrzymane przez 
Biuro Radiokomunikacji przed dniem 18 listopada 1995 r. 
5.523B        Użytkowanie zakresu 19,3-19,6 GHz (Ziemia-kosmos) przez służbę stałą 
satelitarną jest ograniczone tylko do linii dosyłowych dla niegeostacjonarnych systemów 
służby ruchomej satelitarnej. Takie użytkowanie wymaga zastosowania postanowień 
ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego i nie stosuje się do niego postanowień 
ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.523C        Ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego powinien być nadal stosowany 
w zakresach 19,3-19,6 GHz i 29,1-29,4 GHz pomiędzy liniami dosyłowymi sieci 
niegeostacjonarnych służby ruchomej satelitarnej i tymi sieciami służby stałej satelitarnej, dla 
których pełna informacja koordynacyjna Załącznika 4 do Regulaminu 
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Radiokomunikacyjnego lub notyfikacja uznawana jest jako otrzymana przez Biuro 
Radiokomunikacji przed dniem 18 listopada 1995 r. 
5.523D        Użytkowanie zakresu 19,3-19,7 GHz (kosmos-Ziemia) przez systemy 
geostacjonarne służby stałej satelitarnej i przez linie dosyłowe dla niegeostacjonarnych 
systemów satelitarnych służby ruchomej satelitarnej wymaga zastosowania postanowień 
ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, ale nie stosuje się do niego postanowień 
ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
Użytkowanie tego zakresu przez inne niegeostacjonarne systemy służby stałej satelitarnej lub 
w przypadkach wskazanych w ust. 5.523C i 5.523E Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie 
podlega postanowieniom ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, lecz powinno 
podlegać procedurom Artykułów 9 (z wyjątkiem ust. 9.11A) i 11 oraz postanowieniom 
ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.523E        Ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego powinien być nadal stosowany 
w zakresach 19,6-19,7 GHz i 29,4-29,5 GHz pomiędzy liniami dosyłowymi 
niegeostacjonarnych sieci służby ruchomej satelitarnej i tymi sieciami służby stałej 
satelitarnej, dla których pełna informacja o koordynacji Załącznika 4 do Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego lub notyfikacja jest uznawana jako otrzymana przez Biuro 
Radiokomunikacji do dnia 21 listopada 1997 r. 
5.525         W celu ułatwienia międzyregionalnej koordynacji pomiędzy sieciami w służbach: 
ruchomej satelitarnej i stałej satelitarnej, te częstotliwości nośne w służbie ruchomej 
satelitarnej, które są najbardziej podatne na zakłócenia, powinny być, o ile to praktycznie 
możliwe, umiejscowione w wyższych częściach zakresów: 19,7-20,2 GHz i 29,5-30 GHz. 
5.526         W zakresach 19,7-20,2 GHz i 29,5-30 GHz w Regionie 2 oraz w zakresach 20,1-
20,2 GHz i 29,9-30 GHz w Regionach 1 i 3 sieci, które pracują zarówno w służbie stałej 
satelitarnej, jak również w służbie ruchomej satelitarnej mogą posiadać łącza pomiędzy 
stacjami naziemnymi w określonych lub nieokreślonych punktach lub w czasie ruchu, 
wykorzystując jeden lub więcej satelitów do komunikacji punkt-punkt i punkt-wiele punktów. 
5.527         Postanowienia ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie dotyczą służby 
ruchomej satelitarnej w zakresach: 19,7-20,2 GHz i 29,5-30 GHz. 
5.528         Przeznaczenie dla służby ruchomej satelitarnej z zamiarem wykorzystywania 
przez sieci, które stosują anteny o wąskiej wiązce i inne zaawansowane technologie na 
stacjach kosmicznych. Administracje używające systemów w służbie ruchomej satelitarnej 
w zakresie 19,7-20,1 GHz w Regionie 2 i w zakresie 20,1-20,2 GHz podejmą wszelkie 
praktyczne kroki dla zapewnienia ciągłej dostępności tych zakresów dla administracji 
używających systemów stałych i ruchomych zgodnie z postanowieniami Uwagi 5.524 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.530         W Regionach 1 i 3 przeznaczenie dla służby radiodyfuzji satelitarnej w zakresie 
21,4-22 GHz powinno być wprowadzone w życie do dnia 1 kwietnia 2007 r. Wykorzystanie 
tego zakresu przez służbę radiodyfuzyjną satelitarną po tej dacie i na tymczasowej zasadzie 
przed tą datą podlega postanowieniom Uchwały 525. 
5.532         Użytkowanie zakresu 22,21-22,5 GHz przez służby: satelitarnego badania Ziemi 
(pasywną) i badań kosmosu (pasywną) nie może narzucać ograniczeń służbom: stałej 
i ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej. 
5.535A        Użytkowanie zakresu 29,1-29,5 GHz (Ziemia-kosmos) przez służbę stałą 
satelitarną jest ograniczone tylko do geostacjonarnych systemów satelitarnych i do linii 
dosyłowych dla niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej. 
Takie użytkowanie wymaga zastosowania postanowień ust. 9.11A Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego, ale nie należy tu stosować postanowień ust. 22.2, z wyjątkami 
wskazanymi w Uwagach 5.523C i 5.523E, gdzie takie użytkowanie nie podlega 
postanowieniom ust. 9.11A, choć nadal powinno podlegać postanowieniom Artykułu 9 
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(z wyjątkiem ust. 9.11A) i procedurom Artykułu 11 oraz postanowieniom ust. 22.2 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.536         Użytkowanie zakresu 25,25-27,5 GHz przez służbę międzysatelitarną jest 
ograniczone do zastosowań w służbach badań kosmosu i satelitarnych badań Ziemi oraz dla 
transmisji danych z działalności przemysłowych i medycznych w kosmosie. 
5.536A        Administracje instalujące stacje naziemne służące do wykonywania służby 
satelitarnego badania Ziemi lub służby badania kosmosu nie mogą żądać ochrony przed 
zakłóceniami pochodzącymi od stacji służby stałej lub ruchomej pracujących na terenach 
podlegających innym administracjom. Dodatkowo, użytkowanie stacji naziemnych 
pracujących w służbie satelitarnego badania Ziemi lub służbie badania kosmosu powinno 
uwzględniać odpowiednio Zalecenia ITU-R SA.1278 i ITU-R SA.1625. 
5.536B        W Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Austrii, Belgii, Brazylii, Bułgarii, Chinach, 
Korei Południowej, Danii, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Estonii, 
Finlandii, Francji, na Węgrzech, w Indiach, Islamskiej Republice Iranu, Irlandii, Izraelu, we 
Włoszech, w Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Libanie, Libii, Liechtensteinie, na Litwie, 
w Mołdowie, Norwegii, Omanie, Ugandzie, Pakistanie, na Filipinach, w Polsce, Portugalii, 
Syrii, Słowacji, Czechach, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Singapurze, Szwecji, Szwajcarii, 
Tanzanii, Turcji, Wietnamie i Zimbabwe stacje naziemne pracujące w służbie satelitarnej 
badań Ziemi w zakresie 25,5-27 GHz nie powinny domagać się ochrony lub ograniczać 
użytkowania lub rozwoju stacji służb stałych i ruchomych. 
5.538         Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 27,500-27,501 GHz i 29,999-30,000 GHz są 
przeznaczone także dla służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) na zasadzie pierwszej 
ważności dla transmisji radiolatarni przeznaczonych do kontroli mocy linii dosyłowych 
w kierunku Ziemia-kosmos. Takie transmisje kosmos-Ziemia nie powinny przekraczać +10 
dBW e.i.r.p. w kierunku sąsiednich satelitów na orbicie geostacjonarnej. W zakresie 27,500-
27,501 GHz takie transmisje kosmos-Ziemia nie powinny wytwarzać gęstości strumienia 
mocy, przekraczającej na powierzchni Ziemi wartość określoną w Artykule 21, Tabeli 21-4 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
5.539         Zakres 27,5-30 GHz może być użytkowany przez służbę stałą satelitarną (Ziemia-
kosmos) dla zapewnienia linii dosyłowych dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej. 
5.540         Przeznaczenie dodatkowe: zakres 27,501-29,999 GHz jest przeznaczony także dla 
służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia), na zasadzie drugiej ważności, dla transmisji 
prowadzonych przez radiolatarnie przeznaczone do celów kontroli mocy linii dosyłowych na 
kierunku Ziemia-kosmos. 
5.541         W zakresie 28,5-30 GHz służba satelitarna badań Ziemi jest ograniczona do 
przesyłania danych między stacjami i nie jest przeznaczona w pierwszej kolejności do 
gromadzenia informacji za pomocą czujników aktywnych lub biernych. 
5.541A        Linie dosyłowe niegeostacjonarnych sieci służby ruchomej satelitarnej 
i geostacjonarnych sieci służby stałej satelitarnej pracujące w zakresie 29,1-29,5 GHz 
(Ziemia-kosmos) powinny stosować adaptacyjną kontrolę mocy na kierunku Ziemia-kosmos 
lub inne metody kompensacji zaników, pozwalające na prowadzenie transmisji stacji 
naziemnej na poziomie mocy wystarczającym by zapewnić pożądaną jakość łączy 
i jednocześnie zmniejszyć poziom wzajemnych zakłóceń między sieciami. Te metody 
powinny być stosowane przez sieci, dla których informacja o koordynacji wg Załącznika 4 do 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego jest uznawana jako otrzymana przez Biuro 
Radiokomunikacji po dniu 17 maja 1996 r. i do czasu, aż będą zmienione przez przyszłą 
kompetentną Konferencję. Administracje przedkładające informacje zawarte w Załączniku 4 
do Regulaminu Radiokomunikacyjnego do koordynacji przed tą datą zachęca się, by 
wykorzystywały te techniki w maksymalnym stopniu. 
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5.543         Zakres 29,95-30 GHz może być użytkowany dla łączy kosmos-kosmos w służbie 
satelitarnych badań Ziemi do celów telemetrii, śledzenia i sterowania, na zasadzie drugiej 
ważności. 
5.546         Odmienna kategoria służby: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdżanie, na 
Białorusi, w Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, 
Gruzji, na Węgrzech, w Iranie, Izraelu, Jordanii, na Łotwie, w Libanie, Mołdowie, Mongolii, 
Uzbekistanie, Polsce, Syrii, Kirgistanie, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Republice 
Południowej Afryki, Tadżykistanie, Turkmenistanie i Turcji, zakres 31,5-31,8 GHz 
przeznaczony jest dla służby stałej i ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie 
pierwszej ważności (ust. 5.33 Regulaminu Radiokomunikacyjnego). 
5.547         Zakresy 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 
GHz i 64-66 GHz udostępnia się dla zastosowań o dużym zagęszczeniu w służbie stałej 
(Uchwały 75 i 79). Administracje powinny wziąć powyższe pod uwagę przy rozpatrywaniu 
postanowień regulacyjnych w odniesieniu do tych zakresów. Ze względu na potencjalne 
ulokowanie w zakresach 39,5-40 GHz i 40,5-42 GHz zastosowań o dużym zagęszczeniu 
w służbie stałej satelitarnej (patrz Uwaga 5.516B), administracje powinny ponadto brać 
odpowiednio pod uwagę potencjalne zagrożenia dla zastosowań o dużym zagęszczeniu 
w służbie stałej. 
5.547A        Administracje powinny poczynić praktyczne działania w celu zminimalizowania 
potencjalnych zakłóceń pomiędzy stacjami w służbie stałej i pokładowymi stacjami statków 
powietrznych w służbie radionawigacyjnej w zakresie 31,8-33,4 GHz, biorąc pod uwagę 
potrzeby operacyjne systemów radarów lotniczych. 
5.548         Administracje projektujące systemy dla służb: międzysatelitarnej w zakresie 32,3-
33 GHz, radionawigacyjnej w zakresie 32-33 GHz oraz badań kosmosu (daleki kosmos) 
w zakresie 31,8-32,3 GHz powinny podjąć wszelkie możliwe środki dla uniknięcia 
szkodliwych zakłóceń pomiędzy tymi służbami, mając na uwadze aspekty bezpieczeństwa 
służby radionawigacyjnej (Zalecenie 707 Regulaminu Radiokomunikacyjnego). 
5.549A        W zakresie 35,5-36,0 GHz średnia gęstość strumienia mocy na powierzchni 
Ziemi, generowana przez dowolny czujnik służby satelitarnych badań Ziemi (aktywnej) lub 
służby badania kosmosu (aktywnej), dla dowolnego kąta odchylonego więcej niż 0,8° od 
środka wiązki nie powinna przekroczyć w tym zakresie - 73,3 dB(W/m2). 
5.551H        Równoważna gęstość strumienia mocy (epfd) wytwarzana w zakresie 42,5-43,5 
GHz przez wszystkie stacje kosmiczne w dowolnym niegeostacjonarnym systemie 
satelitarnym służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) lub służby radiodyfuzyjnej satelitarnej 
(kosmos-Ziemia), pracującej w zakresie 42-42,5 GHz, nie powinna przekraczać 
następujących wartości w miejscu położenia dowolnej stacji radioastronomicznej przez więcej 
niż 2 % czasu pracy: 
-    -230 dB(W/m2) w dowolnym paśmie 1 GHz i -246 dB(W/m2) w dowolnym paśmie 
500 kHz zakresu 42,5-43,5 GHz w miejscu położenia dowolnej stacji radioastronomicznej 
z zarejestrowanym radioteleskopem o pojedynczej antenie satelitarnej; i 
-    -209 dB(W/m2) w dowolnym paśmie 500 kHz zakresu 42,5-43,5 GHz w miejscu 
położenia dowolnej stacji radioastronomicznej zarejestrowanej jako stacja interferometryczna 
o bardzo długiej linii bazowej. 
Powyższe wartości epfd powinny być ustalane przy zastosowaniu metodologii podanej 
w Zaleceniu ITU-R S.1586 oraz charakterystyce odniesienia anteny i maksymalnym zysku 
anteny w służbie radioastronomicznej podanych w Zaleceniu ITU-R RA.1631 i powinny być 
stosowane dla całego nieboskłonu i kątów elewacji większych od minimalnego kąta pracy 
radioteleskopu θmin (dla którego przy braku zgłoszonej informacji należy przyjąć wartość 
typową 5°). Powyższe wartości stosuje się do dowolnej stacji radioastronomicznej, która: 
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-   była czynna przed zakończeniem Konferencji WRC-03 i była notyfikowana w ITU przed 
dniem 4 stycznia 2004 r. bądź 
-   była notyfikowana przed datą otrzymania odpowiednio pełnej dokumentacji 
koordynacyjnej zgodnej z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub 
informacji notyfikacyjnej, dotyczącej stacji kosmicznej, której dotyczą limity. 
Pozostałe stacje radioastronomiczne notyfikowane po powyższych datach mogą zawrzeć 
porozumienie z administracjami uruchamiającymi stacje kosmiczne. W Regionie 2 znajduje 
zastosowanie Uchwała 743. Limity podane w niniejszej Uwadze mogą zostać przekroczone 
w miejscu położenia stacji radioastronomicznej dowolnego kraju, którego administracja 
wyrazi na to zgodę. 
5.551I        Gęstość strumienia mocy wytwarzana w zakresie 42,5-43,5 GHz przez dowolną 
geostacjonarną stację kosmiczną w służbie stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) lub służbie 
radiodyfuzyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia) pracującej w zakresie 42-42,5 GHz nie powinna 
przekraczać następujących wartości w miejscu położenia dowolnej stacji 
radioastronomicznej: 
-    -137 dB(W/m2) w dowolnym paśmie 1 GHz i -153 dB(W/m2) w dowolnym paśmie 500 
kHz zakresu 42,5-43,5 GHz w miejscu położenia dowolnej stacji radioastronomicznej 
z zarejestrowanym radioteleskopem o pojedynczej antenie satelitarnej; i 
-    -116 dB(W/m2) w dowolnym paśmie 500 kHz zakresu 42,5-43,5 GHz w miejscu 
położenia dowolnej stacji radioastronomicznej zarejestrowanej jako stacja interferometryczna 
o bardzo długiej linii bazowej. 
Powyższe wartości stosuje się do dowolnej stacji radioastronomicznej, która: 
-   była czynna przed zakończeniem Konferencji WRC-03 i była notyfikowana w ITU przed 
dniem 4 stycznia 2004 r. bądź 
-   była notyfikowana przed datą otrzymania odpowiednio pełnej dokumentacji 
koordynacyjnej zgodnej z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub 
informacji notyfikacyjnej, dotyczącej stacji kosmicznej, której dotyczą limity. 
Pozostałe stacje radioastronomiczne notyfikowane po powyższych datach mogą zawrzeć 
porozumienie z administracjami autoryzującymi stacje kosmiczne. W Regionie 2 znajduje 
zastosowanie Uchwała 743. Limity podane w niniejszej uwadze mogą zostać przekroczone 
w miejscu położenia stacji radioastronomicznej dowolnego kraju, którego administracja 
wyrazi na to zgodę. 
5.552         Przeznaczenie widma dla służby stałej satelitarnej w zakresie 42,5-43,5 GHz 
i 47,2-50,2 GHz dla transmisji Ziemia-kosmos jest większe niż w zakresie 37,5-39,5 GHz dla 
transmisji kosmos-Ziemia w celu umożliwienia realizacji łączy dosyłowych do satelitów 
radiodyfuzyjnych. Administracje zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych działań 
dla rezerwacji zakresu 47,2-49,2 GHz dla łączy dosyłowych w służbie radiodyfuzji 
satelitarnej pracującej w zakresie 40,5-42,5 GHz. 
5.552A        Przeznaczenie dla służby stałej w zakresach 47,2-47,5 GHz i 47,9-48,2 GHz 
będzie wykorzystywane przez platformy stratosferyczne. 
5.553         W zakresach 43,5-47 GHz i 66-71 GHz dopuszcza się pracę stacji służby ruchomej 
lądowej pod warunkiem, że nie będą powodować szkodliwych zakłóceń w służbach 
radiokomunikacji kosmicznej, dla których te zakresy są przeznaczone (ust. 5.43 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego). 
5.554         W zakresach 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 125-130 GHz, 191,8-200 
GHz i 252-265 GHz dopuszczone są także łącza satelitarne łączące stacje naziemne 
w określonych, stałych punktach, jeżeli są wykorzystywane w połączeniu ze służbą ruchomą 
satelitarną lub służbą radionawigacyjną satelitarną. 
5.554A        Użytkowanie zakresów 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz i 49,44-50,2 GHz przez 
służbę stałą satelitarną (kosmos-Ziemia) jest ograniczone do satelitów geostacjonarnych. 
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5.555         Przeznaczenie dodatkowe: zakres 48,94-49,04 GHz jest przeznaczony także dla 
służby radioastronomicznej na zasadzie pierwszej ważności. 
5.555B        Gęstość strumienia mocy w zakresie 48,94-49,04 GHz wytwarzana przez 
dowolną geostacjonarną stację kosmiczną w służbie stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) 
pracującą w zakresach 48,2-48,54 GHz i 49,44-50,2 GHz nie powinna przekraczać -151,8 
dB(W/m2) w dowolnym paśmie o szerokości 500 kHz w miejscu lokalizacji dowolnej stacji 
radioastronomicznej. 
5.556         W zakresach 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz i 64-65 GHz mogą być 
przeprowadzane obserwacje radioastronomiczne, zgodnie z porozumieniami krajowymi. 
5.556A        Wykorzystanie zakresów 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz i 59-59,3 GHz przez 
służbę międzysatelitarną jest ograniczone do satelitów na orbicie geostacjonarnej. 
Jednostkowa gęstość strumienia mocy dla wszystkich wysokości od 0 km do 1.000 km 
powyżej poziomu powierzchni Ziemi wytworzona przez stacje służby międzysatelitarnej, dla 
wszystkich warunków i wszystkich metod modulacji, nie powinna przekraczać -147 
dB(W/(m2 •100 MHz)) dla wszystkich kątów nadejścia wiązki. 
5.557A        W zakresie 55,78-56,26 GHz, w celu ochrony stacji w służbie satelitarnej badania 
Ziemi (pasywnej), maksymalna gęstość strumienia mocy dostarczona przez nadajnik do 
anteny stacji stałej satelitarnej jest ograniczona do -26 dB(W/MHz). 
5.558         W zakresach 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 
GHz, 167-174,8 GHz i 191,8-200 GHz mogą pracować stacje w służbie ruchomej lotniczej 
pod warunkiem, że nie będą powodować szkodliwych zakłóceń w służbie międzysatelitarnej 
(ust. 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego). 
5.558A        Użytkowanie zakresu 56,9-57 GHz przez systemy międzysatelitarne jest 
ograniczone do łączy pomiędzy satelitami na orbicie geostacjonarnej i do transmisji 
z satelitów niegeostacjonarnych na wysokiej orbicie ziemskiej do satelitów znajdujących się 
na niskiej orbicie ziemskiej. Dla łączy pomiędzy satelitami na orbicie geostacjonarnej 
jednostkowa gęstość strumienia mocy dla wszystkich wysokości od 0 km do 1.000 km 
powyżej powierzchni Ziemi, dla wszystkich warunków i dla wszystkich metod modulacji, nie 
może przekraczać -147 dB(W/(m2 • 100 MHz)) dla wszystkich kierunków nadejścia wiązki. 
5.559         W zakresie 59-64 GHz dopuszcza się pracę radarów umieszczonych na pokładach 
statków powietrznych w służbie radiolokalizacyjnej pod warunkiem, że nie spowoduje to 
szkodliwych zakłóceń w służbie międzysatelitarnej (ust. 5.43 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego). 
5.559A        Zakres 75,5-76 GHz jest także przeznaczony dla służb amatorskiej i amatorskiej 
satelitarnej na zasadzie pierwszej ważności do roku 2006. 
5.560         W zakresie 78-79 GHz dopuszcza się pracę radarów umieszczonych na stacjach 
kosmicznych, na zasadzie pierwszej ważności, w służbie satelitarnego badania Ziemi 
i w służbie badań kosmosu. 
5.560A        Zakres 81-81,5 GHz jest także przeznaczony dla służb amatorskiej i amatorskiej 
satelitarnej na zasadzie drugiej ważności. 
5.561         W zakresie 74-76 GHz stacje służb: stałej, ruchomej i radiodyfuzyjnej nie 
powinny powodować szkodliwych zakłóceń w stacjach służby stałej satelitarnej lub 
w stacjach służby radiodyfuzyjnej satelitarnej, pracujących zgodnie z decyzjami odpowiedniej 
konferencji planowania przydziałów częstotliwości dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej. 
5.562         Użytkowanie zakresu 94-94,1 GHz przez służby satelitarnego badania Ziemi 
(aktywną) i badań kosmosu (aktywną) jest ograniczone do radarów śledzących chmury 
umieszczonych na pokładach statków kosmicznych. 
5.562A        W zakresach 94-94,1 GHz i 130-134 GHz transmisje ze stacji służby 
satelitarnych badań Ziemi (aktywnej), które są skierowane bezpośrednio do głównej wiązki 
anteny radioastronomicznej, stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo zniszczenia niektórych 
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odbiorników radioastronomicznych. Agencje kosmiczne używające nadajników 
i zainteresowane stacje radioastronomiczne powinny wzajemnie uzgadniać swe działania 
w celu uniknięcia w możliwie największym stopniu takich sytuacji. 
5.562B        W zakresach 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz i 217-
226 GHz wykorzystanie tego przeznaczenia jest ograniczone tylko do służby 
radioastronomicznej na pokładach statków kosmicznych. 
5.562C        Wykorzystanie zakresu 116-122,25 GHz przez służbę międzysatelitarną jest 
ograniczone do satelitów na orbicie geostacjonarnej. Jednostkowa gęstość strumienia mocy 
wytwarzana przez stację w służbie międzysatelitarnej, dla wszystkich warunków i wszystkich 
metod modulacji, na wszystkich wysokościach od 0 km do 1.000 km powyżej powierzchni 
Ziemi i w sąsiedztwie wszystkich pozycji orbitalnych geostacjonarnych zajmowanych przez 
czujniki pasywne, nie może przekroczyć -148 dB(W/(m2 • MHz)) dla wszystkich kątów 
nadejścia wiązki. 
5.562E        Przeznaczenie dla służby satelitarnych badań Ziemi (pasywnej) jest ograniczone 
do zakresu 133,5-134 GHz. 
5.562F        Przeznaczenie zakresu 155,5-158,5 GHz dla służb: satelitarnych badań Ziemi 
(pasywnej) i badań kosmosu (pasywnej) wygasa z dniem 1 stycznia 2018 r. 
5.562G        Przeznaczenie zakresu 155,5-158,5 GHz dla służb stałej i ruchomej wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 
5.562H        Wykorzystanie zakresów 174,8-182 GHz i 185-190 GHz przez służbę 
międzysatelitarną jest ograniczone do satelitów na orbicie geostacjonarnej. Jednostkowa 
gęstość strumienia mocy wytwarzana przez stację w służbie międzysatelitarnej, dla 
wszystkich warunków i wszystkich metod modulacji, na wszystkich wysokościach od 0 do 
1.000 km powyżej powierzchni Ziemi i w sąsiedztwie wszystkich pozycji orbitalnych 
geostacjonarnych zajmowanych przez czujniki pasywne, nie może przekraczać -144 
dB(W/(m2 • MHz)) dla wszystkich kątów nadejścia wiązki. 
5.563A        W zakresach 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz i 265-275 GHz czujniki 
atmosferyczne pasywne umieszczone na Ziemi przeprowadzają monitorowanie składowych 
atmosferycznych. 
5.563B        Zakres 237,9-238 GHz jest także przeznaczony dla służby satelitarnych badań 
Ziemi (aktywnej) i dla służby badań kosmosu (aktywnej) tylko dla radarów pokładowych 
badających chmury. 
5.565         Administracje mogą użytkować zakres częstotliwości 275-1.000 GHz dla badań 
i rozwoju różnych służb: aktywnych i pasywnych. W tym zakresie istnieje potrzeba pomiarów 
następujących linii widmowych dla służb pasywnych: 
-   służba radioastronomiczna: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 
453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz i 926-945 GHz; 
-   służba satelitarnych badań Ziemi (pasywna) i służba badań kosmosu (pasywna): 275-277 
GHz, 294-306 GHz, 316-334 GHz, 342-349 GHz, 363-365 GHz, 371-389 GHz, 416-434 
GHz, 442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 GHz, 624-629 GHz, 634-654 GHz, 659-661 
GHz, 684-692 GHz, 730-732 GHz, 851-853 GHz i 951-956 GHz. 
Przyszłe prace w zakresie tej, w większości niezbadanej, części widma mogą ujawnić 
dodatkowe linie widma i pasma ciągłe, istotne dla służb pasywnych. Zaleca się 
administracjom podjęcie wszelkich praktycznych działań dla ochrony tych służb pasywnych 
przed szkodliwymi zakłóceniami, do czasu ustanowienia Tablicy przeznaczeń dla 
powyższego zakresu częstotliwości. 
_________ 
1)   Uwagi te związane są z warunkami wykorzystania częstotliwości i zakresów 
częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i wynikają z Konstytucji i Konwencji 
Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 



 95

22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 111), oraz z uwarunkowań krajowych. Uwagi 
od 5.53 do 5.565 są tłumaczeniem uwag zawartych w art. 5 Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego, z zachowaniem oryginalnej terminologii, dat i numeracji. Regulamin 
Radiokomunikacyjny stanowi dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję 
Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 
OBJAŚNIENIA DO TABLICY 
Krajową Tablicę Przeznaczeń Częstotliwości (KTPC) opracowano z uwzględnieniem 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego (RR), będącego dokumentem uzupełniającym  
Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), których 
jednolity tekst opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2003 r. Nr 10, poz. 111. Tablica 
uwzględnia ponadto: 
-   zharmonizowane wykorzystanie częstotliwości radiowych w krajach członkowskich 
Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) zawarte 
w projekcie Europejskiej Tablicy Przeznaczeń i Wykorzystania Częstotliwości (ECA), 
-   wojskowe wykorzystanie częstotliwości wynikające z członkowstwa Polski w Sojuszu 
Północnoatlantyckim (NATO) - Wspólne cywilno-wojskowe Porozumienie w Sprawie 
Wykorzystania Częstotliwości (NJFA), 
-   potrzeby użytkowników krajowych, uwarunkowania krajowe oraz faktyczne wykorzystanie 
służb radiokomunikacyjnych w Polsce. 
Zawartość poszczególnych kolumn Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości 
W kolumnie 1 podano numer kolejny zakresu częstotliwości, który ułatwia posługiwanie się 
Tablicą. 
W kolumnie 2 i 3 podano częstotliwości graniczne: dolne i górne zakresów częstotliwości. 
W kolumnie 4 podano przeznaczenie dla służb radiokomunikacyjnych (patrz Wykaz służb 
radiokomunikacyjnych) oraz, gdzie było zasadne, przytoczono międzynarodowe uwagi do 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego (oznaczenie 5.XXX) oraz uwagi krajowe (oznaczenie 
POL.XX). Uwagi krajowe precyzują wykorzystanie zakresów lub służb 
radiokomunikacyjnych na terytorium Polski. 
W kolumnie 5 podano użytkowanie, wskazujące na rodzaj użytkowników mogących 
wykonywać daną służbę radiokomunikacyjną. 
"Użytkowanie cywilne" polega na wykonywaniu służby radiokomunikacyjnej dla 
zaspokojenia potrzeb społecznych związanych z łącznością bezprzewodową realizowanych 
w szczególności przez publicznych i komercyjnych dostawców usług telekomunikacyjnych 
oraz nadawców radiowych i telewizyjnych. 
Poprzez "użytkowanie rządowe" rozumie się wykonywanie służby radiokomunikacyjnej 
przez podmioty wymienione w art. 4 ustawy - Prawo telekomunikacyjne dla celów 
statutowych, takich jak obronność kraju, bezpieczeństwo wewnętrzne, utrzymanie porządku 
publicznego oraz ochronę zdrowia i mienia obywateli. 
W zakresach przeznaczonych w KTPC do użytkowania cywilnego: 
-    rezerwacji i przydziałów częstotliwości dokonuje Urząd Komunikacji Elektronicznej 
(UKE) na zasadach określonych w ustawie - Prawo telekomunikacyjne. Na cele 
rozpowszechniania i rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, 
rezerwacji częstotliwości dokonuje Prezes UKE w porozumieniu z Przewodniczącym 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
W zakresach przeznaczonych w KTPC do użytkowania rządowego: 
-    rezerwacji i przydziałów częstotliwości na potrzeby komórek i jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz na czas 
pobytu dla jednostek sił zbrojnych obcych państw, przebywających czasowo na terytorium 
Polski na podstawie umów, których Polska jest stroną, dokonuje Wojskowe Biuro 
Zarządzania Częstotliwościami (WBZC), 
-    przydziałów częstotliwości dla pozostałych użytkowników rządowych wymienionych 
w art. 4 ustawy - Prawo telekomunikacyjne dokonuje UKE, po uprzednim uzgodnieniu 
z WBZC. 
W zakresach określonych w KTPC jako cywilno-rządowe: 
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-    rezerwacji i przydziałów częstotliwości na potrzeby komórek i jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz na czas 
pobytu dla jednostek sił zbrojnych obcych państw, przebywających czasowo na terytorium 
Polski na podstawie umów, których Polska jest stroną, dokonuje WBZC, po uprzednim 
uzgodnieniu z UKE, 
-    rezerwacji i przydziałów częstotliwości dla użytkowników cywilnych oraz dla pozostałych 
użytkowników rządowych wymienionych w art. 4 ustawy - Prawo telekomunikacyjne 
dokonuje UKE, po uprzednim uzgodnieniu z WBZC. 
Wykaz i kolejność zamieszczania służb radiokomunikacyjnych 
Jeżeli dany zakres w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości przeznaczony został dla 
więcej niż jednej służby, kolejność zamieszczenia takich służb jest następująca: 
-   w pierwszej kolejności służby pierwszej ważności (pisane wielkimi literami), 
-   w drugiej kolejności - służby drugiej ważności (pisane małymi literami), 
-   służby tej samej ważności zamieszczane są w porządku zawartym w poniższym 
zestawieniu. 
Kolejność zamieszczenia służb nie świadczy o pierwszeństwie, a ma jedynie na celu 
ujednolicenie zamieszczania służb w danych zakresach częstotliwości. 
  

Wykaz służb 
radiokomunikacyjnych 

w języku angielskim 

Wykaz służb radiokomunikacyjnych 
w języku polskim 

1 2 
FIXED STAŁA 
FIXED-SATELLITE STAŁA SATELITARNA 
MOBILE RUCHOMA 
MOBILE except aeronautical mobile RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
MOBILE except aeronautical mobile 
(R) 

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
(R) 

MOBILE except aeronautical mobile 
(OR) 

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 
(OR) 

LAND MOBILE RUCHOMA LĄDOWA 
AERONAUTICAL MOBILE RUCHOMA LOTNICZA 
AERONAUTICAL MOBILE (R) RUCHOMA LOTNICZA (R) 
AERONAUTICAL MOBILE (OR) RUCHOMA LOTNICZA (OR) 
MARITIME MOBILE RUCHOMA MORSKA 
MOBILE-SATELLITE RUCHOMA SATELITARNA 
MOBILE-SATELLITE except 
aeronautical 

RUCHOMA SATELITARNA z wyjątkiem 
ruchomej 

mobile-satellite lotniczej satelitarnej 
LAND MOBILE-SATELLITE RUCHOMA LĄDOWA SATELITARNA 
AERONAUTICAL MOBILE-
SATELLITE RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA 

AERONAUTICAL MOBILE-
SATELLITE (R) 

RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA 
(R) 

AERONAUTICAL MOBILE-
SATELLITE (OR) 

RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA 
(OR) 
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MARITIME MOBILE-SATELLITE RUCHOMA MORSKA SATELITARNA 
RADIONAVIGATION RADIONAWIGACJA 
RADIONAVIGATION-SATELLITE RADIONAWIGACJA SATELITARNA 
AERONAUTICAL 
RADIONAVIGATION RADIONAWIGACJA LOTNICZA 

AERONAUTICAL 
RADIONAVIGATION-SATELLITE

RADIONAWIGACJA LOTNICZA 
SATELITARNA 

MARITIME RADIONAVIGATION RADIONAWIGACJA MORSKA 
MARITIME RADIONAVIGATION-
SATELLITE 

RADIONAWIGACJA MORSKA 
SATELITARNA 

RADIOLOCATION RADIOLOKALIZACJA 
RADIOLOCATION-SATELLITE RADIOLOKALIZACJA SATELITARNA 
BROADCASTING RADIODYFUZJA 
BROADCASTING-SATELLITE RADIODYFUZJA SATELITARNA 
AMATEUR AMATORSKA 
AMATEUR-SATELLITE AMATORSKA SATELITARNA 
RADIO ASTRONOMY RADIOASTRONOMIA 
RADIO ASTRONOMY-
SATELLITE RADIOASTRONOMIA SATELITARNA 

METEOROLOGICAL AIDS POMOCE METEOROLOGICZNE 
METEOROLOGICAL-SATELLITE METEOROLOGIA SATELITARNA 
STANDARD FREQUENCY AND 
TIME SIGNAL 

WZORCOWY SYGNAŁ 
CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU 

STANDARD FREQUENCY AND 
TIME 
SIGNAL-SATELLITE 

WZORCOWY SATELITARNY SYGNAŁ 
CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU 

EARTH EXPLORATION-
SATELLITE SATELITARNE BADANIA ZIEMI 

SPACE RESEARCH BADANIA KOSMOSU 
SPACE OPERATIONS OPERACJE KOSMICZNE 
INTER-SATELLITE MIĘDZYSATELITARNA 
  
Ważność służb 
Służby pierwszej ważności (pisane wielkimi literami): 
-   chronione są przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony służb drugiej ważności, 
-   mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych 
służb pierwszej ważności, którym częstotliwości mogą zostać przydzielone w późniejszym 
terminie. 
Służby drugiej ważności (pisane małymi literami): 
-   nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, 
którym przydzielono częstotliwości lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie, 
-   nie mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji służb pierwszej 
ważności, którym przydzielono częstotliwości lub mogą być przydzielone w późniejszym 
terminie, 
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-   mogą jednak żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub 
innych służb drugiej ważności, którym częstotliwości mogą zostać przydzielone w 
późniejszym terminie. 
Ważność służb mogą regulować dodatkowo uwagi do Tablicy. 
Umieszczanie uwag 
-   uwagi dotyczące służby umieszczono przy służbie, której te uwagi dotyczą, 
-   uwagi dotyczące zakresu umieszczono na końcu, w dodatkowym dolnym wierszu, 
-   jeżeli dopuszczono wykonywanie służby na podstawie uwagi do Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego (5.XXX), to służba taka została wymieniona z nazwy w danym 
zakresie częstotliwości, a uwagę, na podstawie której zamieszczono służbę w Krajowej 
Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, umieszczono przy tej służbie, 
-   jeżeli dopuszczono wykonywanie służby na podstawie uwagi krajowej (POL.XX), to 
służba taka nie została wymieniona z nazwy w danym zakresie częstotliwości, a uwagę, na 
podstawie której dopuszczono jej pracę, zamieszczono na końcu, w dodatkowym dolnym 
wierszu. 
Znaczenie skrótów i określeń 
1)   (OR) - łączność głównie poza krajowymi i międzynarodowymi trasami lotnictwa 
cywilnego; 
2)   (R) - łączność głównie wzdłuż krajowych i międzynarodowych tras lotnictwa cywilnego; 
3)   DAB - Radiofonia Cyfrowa; 
4)   e.i.r.p. - zastępcza izotropowa moc promieniowania; 
5)   fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości; 
6)   fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości; 
7)   GMDSS - Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa; 
8)   IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska; 
9)   IMT - 2000 - Międzynarodowy System Łączności Ruchomej - 2000; 
10)  ITU-R - Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku 
Telekomunikacyjnego; 
11)  ISM - przemysłowe, naukowe i medyczne; 
12)  JTIDS/MIDS - System Dystrybucji Połączonej Informacji Taktycznej/Wielofunkcyjny 
System Dystrybucji Informacji; 
13)  NAVTEX - Światowy System Ostrzeżeń Nawigacyjnych; 
14)  pfd - gęstość strumienia mocy; 
15)  Regulamin Radiokomunikacyjny - dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję 
Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 
1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 111); 
16)  Uchwała - Uchwała Konferencji Radiokomunikacyjnej stanowiąca integralną część 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego; 
17)  UMTS - Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej. 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń 
Częstotliwości jest wykonaniem delegacji z art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.        
– Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późń. zm.), zgodnie z którym Rada 
Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, Krajową Tablicę Przeznaczeń Częstotliwości, 
realizując politykę państwa w zakresie gospodarki zasobami częstotliwości, spełniania 
wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz telekomunikacji, 
z uwzględnieniem międzynarodowych przepisów radiokomunikacyjnych, kierunków i celów 
polityki w zakresie planowania strategicznego, koordynacji i harmonizacji wykorzystania 
widma radiowego określonych w wieloletnich programach dotyczących polityki w zakresie 
widma radiowego przyjętych przez Parlament Europejski i Radę na mocy art. 8a ust. 3 
dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 108 
z 24.4.2002, str. 33), oraz z uwzględnieniem wymagań dotyczących: 

1) zapewnienia warunków do harmonijnego rozwoju służb radiokomunikacyjnych oraz 
dziedzin nauki i techniki, wykorzystujących zasoby częstotliwości, 

2) wdrażania nowych, efektywnych technik radiokomunikacyjnych, 
3) obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 
Obecnie obowiązuje w tej kwestii rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 

2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. 134, poz. 1127). 
Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości określa przeznaczenia częstotliwości lub 
zakresów częstotliwości dla poszczególnych służb radiokomunikacyjnych oraz ich 
użytkowanie. Ponadto stanowi materialną podstawę dokonywania rezerwacji częstotliwości, 
wydawania pozwoleń radiowych, a także dokonywania zmian tych uprawnień. 
W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń 
Częstotliwości, na którego treść składają się trzy załączniki (załącznik 1 – Krajowa Tablica 
Przeznaczeń Częstotliwości, załącznik 2 – uwagi do przeznaczeń częstotliwości i zakresów 
częstotliwości określonych w tablicy, załącznik 3 – objaśnienia do tablicy), wyodrębnione 
zostały zakresy częstotliwości za pomocą dolnej i górnej częstotliwości granicznej. Dla tych 
zakresów wskazuje się wielkimi literami (np. STAŁA) – służby radiokomunikacyjne 
pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb. Małymi literami 
(np. Ruchoma) wskazane są służby radiokomunikacyjne drugiej ważności. Służby drugiej 
ważności nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej 
ważności, którym częstotliwości już przydzielono lub mogą być przydzielone w późniejszym 
terminie, ale mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej 
lub innych służb drugiej ważności, dla których częstotliwości mogą być przydzielone 
w późniejszym terminie. Integralną częścią projektowanej regulacji są dodatkowe warunki 
wykorzystania pasm wskazujące rodzaje użytkowników z podziałem na cywilnych, 
rządowych lub cywilno-rządowych. 
 Istotne jest, że Rada Ministrów nie ma obowiązku rozdysponowania całego zakresu 
widma używanego dla celów radiokomunikacji pomiędzy poszczególne służby. Możliwe jest 
pozostawienie zakresów rezerwowych. 
 Rozstrzygnięcia zawarte w tablicy obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jednakże na skutek rozchodzenia się fal radiowych w sposób niezależny od układu granic 
państwowych, rozstrzygnięcia zawarte w Tablicy muszą uwzględnić międzynarodowe 
zobowiązania Polski. W sprawie określenia przeznaczeń wykorzystywania częstotliwości 
istnieje rozwinięty system uzgodnień międzynarodowych oparty na działalności 
Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (MZT). Zgodnie z postanowieniem art. 1 
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ust. 2 lit. a Konstytucji MZT zadaniem Związku jest przeznaczanie pasm częstotliwości 
widma radiowego, rezerwowanie częstotliwości i rejestrowanie przydziałów częstotliwości 
w sposób pozwalający na uniknięcie szkodliwych zakłóceń między stacjami 
radiokomunikacyjnymi różnych państw. Podstawowe rozstrzygnięcia dotyczące 
zagospodarowania widma częstotliwości radiowych są podejmowane w ramach Światowych 
Konferencji Radiokomunikacyjnych (WRC) oraz utrwalane w postanowieniach Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego. MZT opracowuje Tablicę Przydziałów MZT, która określa 
przeznaczenia częstotliwości dla poszczególnych służb radiowych wymienionych 
w Regulaminie Radiokomunikacyjnym oraz priorytety w zakresie wykorzystania widma 
przez poszczególne służby. 
 Istotną rolę w harmonizacji przestrzeni częstotliwości dla sieci i usług o charakterze 
ogłonoeuropejskim odgrywa Unia Europejska. Dyrektywy UE w zakresie harmonizacji 
przeznaczeń częstotliwości radiowych z reguły realizują ustalenia Europejskiej Konferencji 
Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT), a ponadto stanowią obligatoryjną 
podstawę harmonizacji przeznaczeń częstotliwości. Stąd też przepisy ustawy z dnia ... 
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw wprowadziły 
konieczność uwzględnienia przy opracowywaniu Krajowej Tablicy Przeznaczeń 
Częstotliwości kierunków i celów polityki w zakresie planowania strategicznego, koordynacji 
i harmonizacji wykorzystania widma radiowego określonych w wieloletnich programach 
dotyczących polityki w zakresie widma radiowego przyjętych przez Parlament Europejski 
i Radę na mocy art. 8a ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (Dz. Urz. UE L 108 z 24.4.2002, str. 33).  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami, do których adresowane jest rozporządzenie są: 
− Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
− Siły Zbrojne RP, 
− przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy w przyszłości będą mogli ubiegać się 

o nadanie uprawnień do wykorzystania przedmiotowych zakresów częstotliwości 
do wykorzystania w służbie ruchomej, 

− podmioty ubiegające się o pozwolenie na używanie urządzeń radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej, 

− podmioty których urządzenia pracują w przedmiotowych zakresach częstotliwości. 
Ponadto projektowane rozwiązania prawne zostaną zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 

2. Konsultacje społeczne 
Projekt rozporządzenia, obejmujący zmiany w zakresach częstotliwości 70,1 – 70,3 MHz 
oraz 3 400 – 3 410 MHz, zostanie przekazany do zaopiniowania Zarządowi Głównemu 
Polskiego Związku Krótkofalowców, Stowarzyszeniu Miłośników Radiowych Łączności 
na Falach Ultrakrótkich oraz do branżowych izb zrzeszających przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, z uwagi na fakt współużytkowania przedmiotowych zakresów 
częstotliwości ze służbami ruchomą oraz stałą pierwszej ważności. Zostanie 
zamieszczony także na stronie BIP Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do 
konsultacji społecznych. 
Ponadto projekt zostanie wysłany do: Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 
Forum Związków Zawodowych, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 
„Lewiatan”, Konfederacji Pracodawców Polskich, Związku Rzemiosła Polskiego, 
Krajowej Izby Gospodarczej, Business Centre Club, a także w ramach konsultacji 
społecznych do: Instytutu Łączności, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, 
Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Stowarzyszenia Inżynierów 
Telekomunikacji, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Amerykańskiej Izby Handlowej, 
Polskiego Związku Krótkofalowców, Stowarzyszenia Miłośników Radiowych Łączności 
na Falach Ultrakrótkich – Polski Klub UKF, Stowarzyszenia Sympatyków Radia 
„Manufaktura”, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji.  

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na sektor finansów 
publicznych w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
Pełne zwolnienie przez Siły Zbrojne RP zakresu częstotliwości 790 – 862 MHz będzie 
wymagało przeznaczenia – zgodnie z szacunkami MON – ok. 180 mln zł w celu 
wymiany radiolokacyjnych systemów lądowania RSP-10, pracujących w zakresie 790         
– 862 MHz na systemy GCA-2000, pracujące w innym zakresie częstotliwości. Środki 
finansowe na realizację tego przedsięwzięcia zostały ujęte w „Planie Modernizacji Sił 
Zbrojnych w latach 2009 – 2018”. Powyższa kwota została oszacowana na podstawie 
aktualnie dostępnych danych.  
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Z drugiej strony, możliwość wykorzystania tych częstotliwości przez przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych w sieciach ruchomych o strukturze komórkowej stworzy 
możliwość uzyskania wpływów do budżetu państwa szacowanych na ok. 40 mln zł 
rocznie z tytułu prawa do wykorzystania częstotliwości do roku 2020 oraz ok. 4 mld zł 
z tytułu jednorazowej opłaty w przypadku przetargu na rezerwację częstotliwości. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy. 
Umożliwienie w bliskiej przyszłości (od stycznia 2013 r.) wykorzystania całego zakresu 
790 – 862 MHz dla potrzeb sieci komórkowych w służbie ruchomej stworzy warunki 
rozwoju dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających w sektorze 
radiokomunikacji. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
Umożliwienie w przyszłości (od początku 2013 r.) wykorzystania całego zakresu 790             
– 862 MHz dla potrzeb sieci komórkowych w służbie ruchomej zwiększy zasoby 
częstotliwości dostępne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających 
w sektorze radiokomunikacji, a tym samym umożliwi wejście nowych podmiotów na ten 
rynek. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na sytuację i rozwój 
regionalny. Zwiększenie zasobów częstotliwości przeznaczonych dla służby amatorskiej 
przyczyni się do usprawnienia akcji ratowniczych, w których mogą uczestniczyć 
radioamatorzy. 
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ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia                                      
w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów 

orbitalnych 
 

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 Rozdział 1  
Przepis ogólny 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) tryb ogłaszania przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, zwanego 

dalej „przetargiem”, aukcji na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, zwanej 
dalej „aukcją” oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, zwanego 
dalej „konkursem”; 

 2) szczegółowe wymagania co do treści ogłoszenia i zawartości dokumentacji przetargowej, 
dokumentacji aukcyjnej oraz dokumentacji konkursowej; 

 3) warunki i tryb organizowania, przeprowadzania i zakończenia przetargu, aukcji oraz 
konkursu, w tym: 
a) powoływania i pracy komisji przetargowej, komisji aukcyjnej oraz komisji konkursowej, 
b) sposób wpłaty i zwrotu wadium w przypadku przetargu oraz aukcji. 

Rozdział 2  
Ogłaszanie przetargu, aukcji i konkursu 

§ 2. 1. Przetarg, aukcję albo konkurs ogłasza Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
zwany dalej „Prezesem UKE”. 

2. Przetarg, aukcja albo konkurs rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia 
o przetargu, aukcji albo konkursie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „BIP UKE”.  

3. Z dniem rozpoczęcia przetargu, aukcji albo konkursu Prezes UKE udostępnia w siedzibie 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „UKE”, dokumentację przetargową, 
aukcyjną albo konkursową, o której mowa w § 6 – 10. 

§ 3. W ogłoszeniu o przetargu określa się: 
 1) przedmiot i zakres przetargu, podając w szczególności: 

a) częstotliwości lub zasoby orbitalne oraz rodzaj służby radiokomunikacyjnej, w której będą 
one wykorzystywane,  

b) obszar, na którym częstotliwości lub zasoby orbitalne będą wykorzystywane, 
c) okres rezerwacji częstotliwości lub zasobów orbitalnych; 

 2) warunki uczestnictwa w przetargu, podając w szczególności: 
                                                      
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362   
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, 
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. 
Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, 
poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, 
poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, 
poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z ..., poz. ... . 
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a) sposób nabycia oraz wysokość opłaty za dokumentację przetargową, 
b) miejsce i formę złożenia oferty, 
c) termin złożenia oferty, który nie może być krótszy niż 45 dni od dnia opublikowania 

ogłoszenia o przetargu, 
d) wysokość wadium oraz sposób i termin jego wniesienia; 

3) kryteria oceny ofert; 
4) zastrzeżenie możliwości odwołania przetargu w terminie na złożenie oferty. 

 
§ 4. W ogłoszeniu o aukcji określa się: 

 1) przedmiot i zakres aukcji, podając w szczególności: 
a) częstotliwości lub zasoby orbitalne oraz rodzaj służby radiokomunikacyjnej, w której będą 

one wykorzystywane, 
b) obszar, na którym częstotliwości lub zasoby orbitalne będą wykorzystywane, 
c) okres rezerwacji częstotliwości lub zasobów orbitalnych; 

 2) warunki uczestnictwa w aukcji, podając w szczególności: 
a) sposób nabycia oraz wysokość opłaty za dokumentację aukcyjną, 
b) miejsce i formę złożenia oferty, 
c) termin złożenia oferty, który nie może być krótszy niż 45 dni od dnia opublikowania 

ogłoszenia o aukcji, 
d) wysokość wadium oraz sposób i termin jego wniesienia; 

 3) kryteria oceny ofert; 
  4) zastrzeżenie możliwości odwołania aukcji w terminie na złożenie oferty. 

§ 5. W ogłoszeniu o konkursie określa się: 
 1) przedmiot i zakres konkursu, podając w szczególności: 

a) częstotliwości lub zasoby orbitalne objęte konkursem, z ich przyporządkowaniem do 
poszczególnych multipleksów zgodnie z planem zagospodarowania częstotliwości, 

b) obszar, na którym częstotliwości lub zasoby orbitalne będą wykorzystywane, 
c) okres rezerwacji częstotliwości lub zasobów orbitalnych; 

 2) warunki uczestnictwa w konkursie, podając w szczególności: 
a) sposób nabycia oraz wysokość opłaty za dokumentację konkursową, 
b) miejsce i formę złożenia oferty, 
c) termin złożenia oferty, który nie może być krótszy niż 45 dni od dnia opublikowania 

ogłoszenia o konkursie; 
 3) kryteria oceny ofert; 
  4)  zastrzeżenie możliwości odwołania konkursu w terminie na złożenie oferty. 

 
Rozdział 3 

Dokumentacja przetargowa, aukcyjna i konkursowa 

§ 6. Dokumentacja przetargowa zawiera: 
 1) warunki uczestnictwa w przetargu, w szczególności dotyczące: 

a) nabycia dokumentacji przetargowej, 
b) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu 

oraz zachowania zgodności oferty z wymaganiami określonymi w pkt 2, 
c) wniesienia wadium na rachunek bankowy w sposób oraz w wysokości i terminie 

określonych w ogłoszeniu o przetargu, 
d) podania numeru rachunku bankowego, na który następuje zwrot wadium, 
e) podania adresu właściwego do doręczeń; 

 2) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, w szczególności dotyczące: 
a) opisu sposobu przygotowania oferty, 
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b) określenia przedmiotu oferty zgodnie z ogłoszeniem, 
c) określenia zawartości oferty poprzez wskazanie informacji i dokumentów niezbędnych do 

oceny oferty; 
 3) w zakresie kryteriów oceny ofert: 

a) listę i szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, 
b) określenie maksymalnej liczby punktów, jaką może uzyskać oferta w zakresie każdego 

z kryteriów oceny, 
c) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny, 
d) informację o minimum kwalifikacyjnym; 

 4) określenie, które części oferty uczestnika przetargu będą stanowiły zobowiązania podjęte 
w ramach przetargu. 

§ 7. Dokumentacja aukcyjna zawiera: 
 1) warunki uczestnictwa w aukcji, w szczególności dotyczące: 

a) nabycia dokumentacji aukcyjnej, 
b) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o aukcji oraz 

zachowania zgodności oferty z wymaganiami określonymi w pkt 7, 
c) wniesienia wadium na rachunek bankowy w sposób oraz w wysokości i terminie 

określonych  w ogłoszeniu o aukcji, 
d) podania numeru rachunku bankowego, na który następuje zwrot wadium, 
e) podania adresu właściwego do doręczeń, 
f) sposobu reprezentacji uczestników aukcji w trakcie aukcji oraz sposobu postępowania 

z ofertą w przypadku niewłaściwej reprezentacji; 
 2) sposób przedstawiania przez uczestników aukcji wysokości deklarowanych w aukcji kwot 

opłaty jednorazowej za rezerwację częstotliwości, zwanej dalej „zadeklarowaną kwotą”, oraz 
oświadczenia o podjęciu ich w ramach zobowiązań; 

 3) informację o wysokości minimalnej i maksymalnej kwoty postąpienia ustalonej dla drugiej 
i kolejnych rund aukcji; 

 4) procedurę i kryteria ustalania przez komisję aukcyjną minimalnej i maksymalnej kwoty 
postąpienia dla drugiej i kolejnych rund aukcji oraz ogłaszania listy uczestników aukcji, 
którzy skorzystali z uprawnienia, o którym mowa w § 26 ust. 4; 

  5) określenie liczby rund aukcji, w których uczestnik aukcji może nie określić wysokości 
zadeklarowanej kwoty;   

 6) opis postępowania komisji aukcyjnej oraz uczestników aukcji w trakcie aukcji oraz sposób 
ogłaszania przez komisję aukcyjną minimalnej i maksymalnej kwoty postąpienia;  

 7) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, w szczególności dotyczące: 
a) opisu sposobu przygotowania oferty, 
b) określenia przedmiotu oferty zgodnie z ogłoszeniem, 
c) określenia zawartości oferty poprzez wskazanie informacji i dokumentów niezbędnych do 

oceny oferty; 
 8) w zakresie kryteriów oceny ofert: 

a) listę i szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, 
b) określenie maksymalnej liczby punktów, jaką może uzyskać oferta w zakresie każdego 

z kryteriów oceny, 
c) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny, 
d) informację o minimum kwalifikacyjnym; 

 9) określenie, które części oferty uczestnika aukcji będą stanowiły zobowiązania podjęte 
w ramach  aukcji. 

§ 8. Dokumentacja konkursowa zawiera: 
 1) warunki uczestnictwa w konkursie, w szczególności dotyczące: 
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a) nabycia dokumentacji konkursowej, 
b) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie 

oraz zachowania zgodności oferty z wymaganiami określonymi w pkt 2, 
c) podania adresu właściwego do doręczeń; 

 2) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, w szczególności dotyczące: 
a) opisu sposobu przygotowania oferty, 
b) określenia przedmiotu oferty zgodnie z ogłoszeniem, 
c) określenia programów telewizyjnych lub radiofonicznych rozprowadzanych lub 

rozpowszechnianych w sygnale multipleksu za pomocą rezerwowanej częstotliwości, 
d) uporządkowania w sygnale multipleksu programów, o których mowa w lit. c, oraz udziału 

każdego z takich programów w tym sygnale, 
e) określenia minimalnego procentowego udziału programów, o których mowa w lit. c, 

w sygnale multipleksu oraz minimalnego procentowego udziału usług dodatkowych 
w sygnale multipleksu, 

f) określenia zawartości oferty poprzez wskazanie informacji i dokumentów niezbędnych do 
oceny oferty; 

 3) w zakresie kryteriów oceny ofert: 
a) listę i szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, 
b) określenie maksymalnej liczby punktów, jaką może uzyskać oferta w zakresie każdego 

z kryteriów oceny, 
c) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny, 
d) informację o minimum kwalifikacyjnym; 

 4) określenie, które części oferty uczestnika konkursu będą stanowiły zobowiązania podjęte 
w ramach konkursu. 

§ 9. Dokumentacja przetargowa, aukcyjna albo konkursowa może również zawierać: 
 1) warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej wymagającej wykorzystania 

częstotliwości lub zasobów orbitalnych objętych przetargiem, aukcją albo konkursem, 
a w szczególności: 
a) wskazanie daty rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości lub zasobów orbitalnych, 
b) określenie mocy promieniowanej lub mocy wyjściowej radiowego urządzenia 

nadawczego, 
c) charakterystykę promieniowania anteny nadawczej, 
d) rodzaj sygnału i parametry techniczne jego nadawania; 

 2) określenie zobowiązań, jakie muszą lub mogą być podjęte przez podmiot, na rzecz którego 
zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości lub zasobów orbitalnych. 

§ 10. 1. Podmiot, który nabył dokumentację przetargową, aukcyjną albo konkursową, może, 
nie później niż na 21 dni przed upływem terminu do złożenia ofert, zwrócić się do Prezesa UKE 
z wnioskiem o wyjaśnienie jej treści. 

2. Prezes UKE niezwłocznie publikuje na stronie podmiotowej BIP UKE treść wniosku, 
o którym mowa w ust. 1, bez ujawnienia źródła wniosku. 

3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE pozostawia bez 
wyjaśnienia. 

4. Wyjaśnienie treści dokumentacji Prezes UKE niezwłocznie publikuje na stronie 
podmiotowej BIP UKE. 

5. Wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 4, jest wiążące dla uczestników przetargu, aukcji albo 
konkursu. 

6. Prezes UKE może z urzędu, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu do złożenia 
ofert, sprostować oczywistą omyłkę w treści dokumentacji przetargowej, aukcyjnej albo 
konkursowej. Prezes UKE niezwłocznie publikuje sprostowanie na stronie podmiotowej BIP 
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UKE. Sprostowanie jest wiążące dla uczestników przetargu, aukcji albo konkursu. 

§ 11. Uczestnik przetargu, aukcji albo konkursu, przed upływem terminu do złożenia ofert, 
może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie poprzez jej wycofanie i złożenie nowej. 

 Rozdział 4  
Komisja 

§ 12. 1. Do przeprowadzenia przetargu, aukcji albo konkursu Prezes UKE powołuje 
odpowiednio komisję przetargową, komisję aukcyjną albo komisję konkursową, zwane dalej 
„komisją”. 

2. Komisja składa się z co najmniej 5 członków, w tym przewodniczącego oraz jego 
zastępcy wyznaczanych przez Prezesa UKE. Członków komisji Prezes UKE powołuje spośród 
osób będących pracownikami UKE, posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do 
przeprowadzenia przetargu, aukcji albo konkursu. 

§ 13. 1. Po sporządzeniu listy, o której mowa w § 20 ust. 1, członek komisji składa pisemne 
oświadczenie, że: 
 1) nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz 
nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym uczestnikiem 
przetargu, aukcji albo konkursu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych 
ubiegających się o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych; 

 2) przed upływem jednego roku od daty rozpoczęcia przetargu, aukcji albo konkursu nie 
pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym uczestnikiem przetargu, aukcji albo 
konkursu; 

 3) przed upływem jednego roku od daty rozpoczęcia przetargu, aukcji albo konkursu nie był 
członkiem władz osób prawnych ubiegających się o rezerwację częstotliwości lub zasobów 
orbitalnych; 

 4) nie pozostaje z żadnym uczestnikiem przetargu, aukcji albo konkursu, jego zastępcą 
prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o rezerwację częstotliwości 
lub zasobów orbitalnych w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. 
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, odbiera przewodniczący komisji i przekazuje je 

Prezesowi UKE. 
3. Członek komisji do czasu zakończenia jej prac jest obowiązany niezwłocznie powiadomić 

przewodniczącego komisji o każdej zmianie stanu objętego oświadczeniem, o którym mowa 
w ust. 1. Informację taką przewodniczący niezwłocznie przekazuje Prezesowi UKE. 

§ 14. 1. Prezes UKE odwołuje członka komisji w przypadku: 
 1) niezłożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, lub wystąpienia zmiany 

stanu objętego tym oświadczeniem, lub 
 2) długotrwałej choroby uniemożliwiającej jego udział w pracach komisji. 

2. Mandat członka komisji wygasa w przypadku: 
 1) jego śmierci; 
 2) ustania stosunku pracy w UKE. 

§ 15. 1. Jeżeli w wyniku odwołania lub wygaśnięcia mandatu liczba członków komisji jest 
mniejsza niż 5, Prezes UKE wyznacza kolejnego członka zgodnie z § 12 ust. 2. 

2. Do kolejnego członka komisji stosuje się przepisy § 13 i 14. 
3. Komisja przystępuje do dalszych prac po uzyskaniu pisemnej informacji od Prezesa UKE 

o ostatecznym ustaleniu jej składu. 
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§ 16. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach. 
2. Posiedzenia komisji odbywają się w terminie i miejscu wskazanych przez 

przewodniczącego komisji, z zastrzeżeniem ust. 5. 
3. W posiedzeniach komisji biorą udział tylko jej członkowie, z zastrzeżeniem ust. 5. 
4. Poza posiedzeniami komisji członkowie komisji mogą zapoznawać się ze złożonymi 

ofertami w pomieszczeniu wyznaczonym do tego celu przez przewodniczącego komisji. 
5. W ramach aukcji, komisja pracuje zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 25 

ust. 2 pkt 3, oraz opisem postępowania, o którym mowa w § 7 pkt 6. W posiedzeniu Komisji 
mogą brać udział przedstawiciele uczestników aukcji lub inne osoby upoważnione przez Prezesa 
UKE, zgodnie z opisem postępowania, o którym mowa w § 7 pkt 6. 

§ 17. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. 
2. Protokół sporządza wyznaczony przez przewodniczącego członek komisji, a w przypadku 

jego nieobecności inny członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego komisji. 
3. Protokół z posiedzenia komisji zawiera w szczególności: 

 1) datę i miejsce posiedzenia; 
 2) listę uczestników posiedzenia; 
 3) ustalenia komisji. 

4. Członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują protokół z posiedzenia komisji oraz 
co najmniej jeden członek komisji parafuje każdą stronę protokołu oraz załączników do 
protokołu. 

5. Wyznaczony przez przewodniczącego członek komisji, do czasu zakończenia jej prac, 
przechowuje dokumentację z prac komisji, obejmującą w szczególności: 
 1) protokoły z posiedzeń komisji; 
 2) uchwały komisji; 
 3) informacje o pracach komisji sporządzane dla Prezesa UKE. 

6. Do czasu zakończenia przetargu, aukcji albo konkursu dostęp do dokumentacji z prac 
komisji posiadają tylko Prezes UKE, członkowie komisji oraz upoważnieni przez Prezesa UKE 
pracownicy UKE. 

§ 18. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności 
zastępca przewodniczącego. 

2. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności: 
 1) organizowanie prac komisji; 
 2) reprezentowanie komisji przed Prezesem UKE; 
 3) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji i przewodniczenie tym posiedzeniom; 
 4) wyznaczanie poszczególnym członkom komisji zadań, w tym zlecanie przygotowania 

dokumentów przyjmowanych przez komisję. 

§ 19. 1. Komisja podejmuje uchwały w sprawach: 
 1) zakończenia badania ofert w etapie I lub II, o których mowa odpowiednio w § 22 – 24 i 26; 
 2) przyjęcia protokołu, o którym mowa w § 28; 
 3) innych, na wniosek przewodniczącego lub członka komisji. 

2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej liczby głosów o wyniku 
głosowania decyduje głos przewodniczącego komisji. 

Rozdział 5  
Przeprowadzanie przetargu, aukcji oraz konkursu 

§ 20. 1. Niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert przewodniczący komisji 
zwołuje posiedzenie, podczas którego komisja otwiera oferty złożone w terminie, a następnie, 
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z zachowaniem kolejności złożenia ofert, sporządza listę oferentów, którzy złożyli oferty 
w terminie. 

2. Listę, o której mowa w ust. 1, przewodniczący komisji przekazuje Prezesowi UKE 
niezwłocznie po jej sporządzeniu, w celu ogłoszenia na stronie podmiotowej BIP UKE.  

§ 21. 1. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu do składania ofert przewodniczący 
komisji przekazuje Prezesowi UKE ofertę bez jej otwierania. 

2. Ofertę złożoną po terminie Prezes UKE zwraca oferentowi bez otwierania. 

§ 22. 1. Etap I przetargu albo konkursu obejmuje sprawdzenie: 
 1) nabycia dokumentacji, o której mowa w § 6 albo 8; 
 2) złożenia oferty w miejscu i formie określonych w ogłoszeniu; 
 3) zgodności złożonej oferty z wymaganiami formalnymi określonymi w dokumentacji; 
 4) wniesienia wadium w sposób oraz w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu 

o przetargu oraz w dokumentacji przetargowej. 
2. Etap I przetargu albo konkursu obejmuje ponadto wystąpienie przez Prezesa UKE do 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem UOKiK” 
o opinię, o której mowa w art. 118a ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca – Prawo telekomunikacyjne. 

3. W celu uzyskania opinii, o której mowa w ust. 2, Prezes UKE przekazuje Prezesowi 
UOKiK po jednym egzemplarzu każdej oferty złożonej w terminie do składania ofert.  

4. Po zakończeniu badania ofert w etapie I, komisja podejmuje uchwałę, w której wskazuje: 
 1) oferty zakwalifikowane do etapu II; 
 2) oferty niezakwalifikowane do etapu II, podając przyczyny ich niezakwalifikowania. 

5. Warunkiem zakwalifikowania oferty do etapu II przetargu albo konkursu jest spełnienie 
warunków i wymagań sprawdzanych w etapie I oraz uzyskanie opinii, o której mowa w ust. 2. 

§ 23. 1. Etap II przetargu albo konkursu obejmuje ocenę: 
 1) spełnienia kryteriów oceny ofert, o których mowa w § 6 pkt 3 albo w § 8 pkt 3; 
 2) zobowiązań, o których mowa w § 9 pkt 2, jeżeli zostały wskazane w dokumentacji 

przetargowej albo konkursowej. 
2. Ocena oferty w etapie II przetargu albo konkursu stanowi sumę punktów uzyskanych 

w tym etapie. 
3. Po zakończeniu etapu II przetargu albo konkursu komisja podejmuje uchwałę, w której 

wskazuje liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty.  

§ 24. 1. Etap I aukcji obejmuje sprawdzenie: 
 1) nabycia dokumentacji, o której mowa w § 7; 
 2) złożenia oferty w miejscu i formie określonych w ogłoszeniu; 
 3) zgodności złożonej oferty z wymaganiami formalnymi określonymi w dokumentacji; 
 4) wniesienia wadium w sposób oraz w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o aukcji 

oraz w dokumentacji aukcyjnej. 
2. Etap I aukcji obejmuje ponadto ocenę: 

 1) spełnienia kryteriów oceny ofert, o których mowa w § 7 pkt 8; 
 2) zobowiązań, o których mowa w § 9 pkt 2, jeżeli zostały wskazane w dokumentacji aukcyjnej. 

3. W przypadku, gdy kryterium oceny ofert w ramach aukcji jest ryzyko zakłócenia 
równoprawnej i skutecznej konkurencji poprzez nadmierne skupienie częstotliwości w gestii 
jednego podmiotu na obszarze, którego dotyczy aukcja, etap I aukcji obejmuje również 
wystąpienie przez Prezesa UKE do Prezesa UOKiK o opinię, o której mowa w art. 118a ust. 4 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. 

4. W celu uzyskania opinii, o której mowa w ust. 3, Prezes UKE przekazuje Prezesowi 
UOKiK po jednym egzemplarzu każdej oferty złożonej w terminie do składania ofert. 
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5. Po zakończeniu badania ofert w etapie I, komisja podejmuje uchwałę, w której wskazuje: 
 1) oferty zakwalifikowane do etapu II; 
 2) oferty niezakwalifikowane do etapu II, podając przyczyny ich niezakwalifikowania. 

6. Warunkiem zakwalifikowania oferty do etapu II aukcji jest spełnienie warunków 
i wymagań sprawdzanych w etapie I oraz uzyskanie opinii, o której mowa w ust. 3. 

 
§ 25. 1.  Niezwłocznie po podjęciu uchwały, o której mowa w § 24 ust. 5, komisja 

przekazuje uchwałę Prezesowi UKE. 
2. Prezes UKE niezwłocznie po otrzymaniu uchwały, o której mowa w ust. 1, na stronie 

podmiotowej BIP UKE ogłasza: 
 1) oferty zakwalifikowane do etapu II aukcji; 
 2) oferty niezakwalifikowane do etapu II aukcji bez podawania przyczyny ich 
niezakwalifikowania;  
 3) harmonogram etapu II aukcji, wskazując w nim miejsca i terminy jego przeprowadzania, 

przy czym termin rozpoczęcia etapu II aukcji nie może przypadać wcześniej,  niż przed 
upływem 14 dni od dnia ogłoszenia tego harmonogramu. 
3. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, Prezes UKE może określić procedury i środki 

bezpieczeństwa w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu aukcji, w tym łączności dozwolonej 
w trakcie aukcji, kontroli dostępu do miejsca przeprowadzania aukcji oraz innych zabezpieczeń. 

§ 26. 1. Każda z ofert zakwalifikowanych do etapu II aukcji przystępuje do tego etapu 
z sumą punktów uzyskanych w etapie I. 

2. Etap II aukcji obejmuje przeprowadzenie aukcji podzielonej na rundy. 
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, w etapie II aukcji, w pierwszej i kolejnych rundach aukcji 

każdy z uczestników aukcji określa wysokość zadeklarowanej kwoty, przy czym dla pierwszej 
rundy określa ją w ofercie. W każdej kolejnej rundzie aukcji wysokość zadeklarowanej kwoty 
musi być wyższa od poprzednio zadeklarowanej kwoty co najmniej o minimalną kwotę 
postąpienia, ustaloną dla drugiej i kolejnych rund aukcji, zgodnie z § 7 pkt 3. 

4. W etapie II aukcji, począwszy od rundy drugiej, uczestnikowi aukcji przysługuje 
określona w dokumentacji aukcyjnej liczba rund, w których może on nie określić wysokości 
zadeklarowanej kwoty. Wówczas do obliczenia wyników aukcji po danej rundzie komisja 
przyjmuje kwotę zadeklarowaną przez danego uczestnika aukcji w ostatniej rundzie, w której 
wziął udział zgodnie z ust. 3. 

5. Obowiązek określenia wysokości zadeklarowanej kwoty nie dotyczy uczestnika aukcji, 
którego oferta, zgodnie z ogłoszonymi wynikami rundy poprzedniej, znajduje się na pozycji 
o numerze mniejszym lub równym liczbie rezerwacji częstotliwości stanowiących przedmiot 
aukcji. Wówczas do obliczenia wyników aukcji po danej rundzie komisja przyjmuje kwotę 
zadeklarowaną przez danego uczestnika aukcji w ostatniej rundzie, w której wziął udział zgodnie 
z ust. 3. 

6. W przypadku zadeklarowania przez uczestnika aukcji kwoty niższej niż minimalna kwota 
postąpienia określona dla drugiej i kolejnych rund aukcji, zgodnie z § 7 pkt 3, sytuacja taka jest 
kwalifikowana jak skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, a przy dokonywaniu 
oceny punktowej ofert po danej rundzie aukcji komisja przyjmuje kwotę zadeklarowaną przez 
danego uczestnika aukcji w ostatniej rundzie, w której wziął udział zgodnie z ust. 3. 

7. Przepis ust. 6 stosuje się w przypadku niezadeklarowania jakiejkolwiek kwoty przez 
uczestnika aukcji. 

8. Po wykorzystaniu przez uczestnika aukcji określonej w dokumentacji aukcyjnej liczby 
rund aukcji bez określania wysokości zadeklarowanej kwoty, zgodnie z ust. 4 – 7, nie przysługuje 
mu prawo dalszego deklarowania kwoty. Wówczas do obliczenia wyników aukcji komisja 
przyjmuje kwotę zadeklarowaną przez tego uczestnika aukcji w rundzie aukcji, w której wziął 
udział zgodnie z ust. 3. 
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9. Po każdej rundzie aukcji komisja dokonuje oceny punktowej ofert, uwzględniając sumę 
punktów uzyskanych przez ofertę w etapie I i II aukcji, w sposób określony w dokumentacji 
aukcyjnej. 

10. Ocena punktowa ofert, o których mowa w ust. 9, minimalna i maksymalna kwota 
postąpienia oraz lista uczestników aukcji, którzy skorzystali z uprawnienia, o którym mowa 
w ust. 4, są ogłaszane przez komisję niezwłocznie po zakończeniu każdej rundy aukcji. 

11. Etap II aukcji kończy się po zakończeniu trzeciej kolejnej rundy aukcji, po której nie 
nastąpiła względem dwóch rund poprzednich zmiana co najmniej o minimalną kwotę postąpienia 
kwoty zadeklarowanej przez uczestnika aukcji, którego oferta, zgodnie z ogłoszonymi wynikami 
rundy poprzedniej, znajduje się na pozycji o numerze mniejszym lub równym liczbie rezerwacji 
częstotliwości stanowiących przedmiot aukcji. 

12. Po zakończeniu etapu II aukcji komisja podejmuje uchwałę, w której wskazuje liczbę 
rund aukcji, zadeklarowane kwoty w każdej rundzie aukcji przez każdego uczestnika aukcji lub 
kwoty przyjęte przez komisję w związku z wystąpieniem sytuacji, o której mowa w ust. 4 – 8, 
a dla ostatniej rundy dodatkowo wynikające z nich oceny punktowe uzyskane przez poszczególne 
oferty. 

Rozdział 6  
Zakończenie przetargu, aukcji i konkursu 

§ 27. 1. Niezwłocznie po zakończeniu etapu II komisja sporządza protokół z przebiegu 
przetargu, aukcji albo konkursu oraz przekazuje go Prezesowi UKE wraz z ofertami oraz 
dokumentacją, o której mowa w § 17 ust. 5. 

2. Protokół zawiera w szczególności: 
 1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia etapów oceny ofert; 
 2) imiona i nazwiska członków komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali udział; 
 3) listę ofert zwróconych bez otwierania; 
 4) listę ofert poddanych badaniu w etapie I; 
 5) listę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w etapie II, z podaniem 

przyczyn ich niezakwalifikowania; 
 6) listę ofert, które nie uzyskały minimum kwalifikacyjnego; 
 7) szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięć i ocen dokonywanych w czasie przetargu, aukcji 

albo konkursu; 
 8) liczbę punktów, jaką uzyskała każda oferta w etapie I oraz w etapie II aukcji; 
 9) liczbę punktów, jaką uzyskała każda oferta, w zakresie spełnienia poszczególnych kryteriów 

oceny ofert etapu II przetargu albo konkursu; 
10) kolejność ofert wraz z ich oceną punktową w formie listy, sporządzonej odrębnie dla każdej 

rezerwacji częstotliwości jeżeli przedmiotem  przetargu, aukcji albo konkursu było kilka 
rezerwacji częstotliwości; 

11) podpisy wszystkich członków komisji, a w przypadku braku podpisu – wzmiankę 
o przyczynie jego braku. 
3. Komisja kończy pracę z dniem przyjęcia protokołu przez Prezesa UKE. 

§ 28. 1. Prezes UKE niezwłocznie po otrzymaniu protokołu z przebiegu przetargu, aukcji 
albo konkursu ogłasza wyniki przetargu, aukcji albo konkursu na stronie podmiotowej BIP UKE 
oraz w siedzibie UKE.  

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 
 1) oznaczenie terminu, miejsca i przedmiotu przetargu, aukcji albo konkursu; 
 2) listę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w etapie II; 
 3) kolejność ofert wraz z ich oceną punktową w formie listy, sporządzonej odrębnie dla każdej 

rezerwacji częstotliwości jeżeli przedmiotem przetargu, aukcji albo konkursu było kilka 
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rezerwacji częstotliwości. 
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, kończy przetarg, aukcje, albo konkurs. 

Rozdział 7  
Wadium 

§ 29. 1. Uczestnik przetargu albo aukcji wnosi wadium na rachunek bankowy UKE podany 
w ogłoszeniu o przetargu albo aukcji. 

2. Kopię dowodu wpłaty wadium dołącza się do oferty. 
3. Wadium zwraca się na rachunek bankowy podany przez uczestnika przetargu albo aukcji. 
4. Wadium zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew wadium. 

Rozdział 8  
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 30. Do przetargów oraz konkursów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w 
życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 31. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

 
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. 

w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. Nr 118, 
poz. 990), które na podstawie art. 21 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. ...) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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UZASADNIENIE 
Projektowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz 
konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych wykonuje upoważnienie zawarte 
w art. 120 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany 
art. 120 ustawy. Niniejsza regulacja ma zastąpić rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
17 lipca 2009 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów 
orbitalnych (Dz. U. Nr 118, poz. 990). 
Przywołana na wstępie zmiana treści art. 120 ustawy, stanowiącego delegację dla wydania 
projektowanego rozporządzenia, jest przede wszystkim konsekwencją nadania nowego 
brzmienia,  w szczególności art. 116 ust. 1 pkt 2 ustawy i polega ona na wyodrębnieniu aukcji, 
jako alternatywnego dla przetargu, trybu postępowania o przyznanie częstotliwości. Należy przy 
tym zaznaczyć, że na podstawie dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację 
częstotliwości lub zasobów orbitalnych, aukcja stanowiła jedynie etap III badania ofert w ramach 
przetargu.  
W wyniku zmiany ustawy, projektowane rozporządzenie przewiduje trzy, niezależne, 
dwuetapowe tryby wyboru podmiotu na rzecz którego, zostanie dokonana rezerwacja 
częstotliwości, tj. przetarg, aukcję oraz konkurs. 
Ponadto, w stosunku do rozwiązań przewidzianych w uchylanym rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwacje 
częstotliwości lub zasobów orbitalnych, projektowane rozporządzenie zawiera następujące, nowe 
rozwiązania: 
1)  w § 2 w ust. 2 odstępuje się od publikacji ogłoszenia o przetargu, aukcji albo konkursie 
w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym na rzecz publikacji niniejszego ogłoszenia 
jedynie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. Rozwiązanie to jest zgodne z art. 118 ust. 2 ustawy, jak również ma ono na celu 
uproszczenie i usprawnienie stosowanych procedur administracyjnych, a także redukcję kosztów 
wynikających z ich realizacji, 
2) w § 3 w pkt 4, w § 4 w pkt 4 oraz w § 5 w pkt 4 dotyczących odpowiednio zawartości 
ogłoszenia  o przetargu, aukcji i konkursie, dodatkowo wskazano na zastrzeżenie możliwości 
odwołania danego postępowania w terminie na złożenie oferty, co jest zgodne z art. 118 ust. 2a 
zdanie pierwsze ustawy, 
3) w § 7 w pkt 3 wprowadza się, w ramach zawartości dokumentacji aukcyjnej, informację 
o wysokości maksymalnej kwoty postąpienia ustalonej dla drugiej i kolejnych rund aukcji. 
Rozwiązanie to ma zapobiegać nadmiernemu zawyżaniu przez uczestników aukcji 
deklarowanych kwot w celu zniechęcenia innych podmiotów do udziału w aukcji,  
4) w § 22 w ust. 2, 3 i 5 nowe rozwiązanie polega na wystąpieniu przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów już na 
etapie I przetargu albo konkursu o opinię, o której mowa w art. 118a ust. 4 ustawy, wraz 
z przekazaniem mu po jednym egzemplarzu każdej oferty złożonej w terminie do składania ofert. 
W obowiązującym rozporządzeniu niniejsze wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów następuje po zakończeniu etapu I i obejmuje przekazanie jedynie 
ofert zakwalifikowanych do etapu II. Zmiana ta ma na celu umożliwienie wydania opinii przez 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  w odniesieniu do wszystkich ofert 
złożonych w terminie do składania ofert w przetargu oraz konkursie, a nie jedynie do ofert 
zakwalifikowanych do etapu II. Analogiczne rozwiązanie zaproponowano w § 24 w ust. 3, 4 i 6       
w odniesieniu do etapu I aukcji, w przypadku której kryterium oceny ofert jest ryzyko zakłócenia 
równoprawnej i skutecznej konkurencji poprzez nadmierne skupienie częstotliwości w gestii 
jednego podmiotu na obszarze, którego dotyczy aukcja, 
5) w § 25 w ust. 2  proponuje się, aby po zakończeniu etapu I aukcji Prezes Urzędu Komunikacji 
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Elektronicznej, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, ogłaszał oferty zakwalifikowane do etapu II aukcji, oferty niezakwalifikowane do 
etapu II aukcji bez podawania przyczyny ich niezakwalifikowania, a także harmonogram etapu II 
aukcji, wskazując w nim miejsca i terminy jego przeprowadzania, przy czym termin rozpoczęcia 
etapu II aukcji nie może przypadać wcześniej, niż przed upływem 14 dni od dnia ogłoszenia tego 
harmonogramu. Rozwiązanie to ma sprzyjać sprawnemu przeprowadzaniu aukcji przez Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
6) w § 28 w ust. 2 w pkt 3 proponuje się, aby Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
ogłaszając wyniki przetargu, aukcji albo konkursu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej wskazywał kolejności ofert wraz z ich oceną 
punktową w formie listy, sporządzonej odrębnie dla każdej rezerwacji częstotliwości jeżeli 
przedmiotem  przetargu, aukcji albo konkursu było kilka rezerwacji częstotliwości. Rozwiązanie 
to jest zgodne z art. 118c ust. 1 ustawy. 
Projektowane rozporządzenie w § 30 zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym do 
przetargów oraz konkursów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 
Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 
Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym 
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projektowane rozporządzenie zostanie 
udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 
Podmiotami, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie są Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów oraz podmioty ubiegające się o rezerwację częstotliwości lub 
zasobów orbitalnych. 

2. Konsultacje społeczne 
Projektowane rozporządzenie, w ramach konsultacji społecznych, zostanie przekazane do 
następujących podmiotów: 
1) Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, 
2) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, 
3) Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, 
4) Krajowej Izby Gospodarczej, 
5) Konfederacji Pracodawców Polskich, 
6) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
7) Business Centre Club. 
Wyniki konsultacji społecznych zostaną omówione po ich zakończeniu. 

3. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet 
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Określenie skutków projektowanego rozporządzenia dla budżetu państwa, w szczególności 
w zakresie wpływów z tytułu nabycia dokumentacji przetargowej, aukcyjnej oraz konkursowej 
jest trudne do oszacowania ze względu na nieznaną liczbę podmiotów zamierzających 
uczestniczyć w przetargach, aukcjach oraz w konkursach po dniu wejścia projektowanego 
rozporządzenia w życie. Ponadto wysokość kwoty zadeklarowanej jest decyzją indywidualną 
każdego uczestnika przetargu oraz konkursu i do chwi l i  otwarcia ofert nie jest ona znana. 
Do chwili zakończenia etapu II aukcji nie jest również znana kwota zadeklarowana w trakcie 
aukcji.  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na budżety jednostek samorządu 
terytorialnego.   

4. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wprowadzenie aukcji, jako odrębnej formy gospodarki częstotliwościami, zwiększy 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. Pozyskanie dobra rzadkiego jakim są 
częstotliwości, będzie odbywało się w kolejnych rundach aukcji, w warunkach zbliżonych do 
rynkowej giełdy. Stosownie do ekonomicznej teorii gry rynkowej o środki produkcji, zasoby te 
pozyska podmiot, który wykorzysta je na rynku najefektywniej. Obligatoryjne postępowanie 
konsultacyjne poprzedzające postępowanie przetargowe, aukcyjne oraz konkursowe pozwala 
Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej na zebranie i rozważenie opinii zainteresowanych 
podmiotów względem planowanego przetargu, aukcji lub konkursu, uwzględnienie ich wpływu 
na zakres i wagę kluczowych kryteriów ocen, a także ewentualny wybór formy aukcji, jako 
właściwej dla danego zasobu częstotliwości. 
Należy uznać, że działalność podmiotu wyłonionego w przetargu lub aukcji, w zakresie 
określonym przeznaczeniem częstotliwości lub zasobów orbitalnych, jak również w konkursie, 
na rezerwację częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów 
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radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną, przyczyni się 
do rozwoju usług telekomunikacyjnych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Ze względu na 
niezmiernie ważną rolę tej dziedziny we wszystkich aspektach działalności społeczno-                  
-gospodarczej, jej rozwój przyniesie pozytywny wpływ na konkurencyjność wewnętrzną 
i zewnętrzną gospodarki. 

6. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 
Ustanowienie w projektowanym rozporządzeniu klarownego trybu przeprowadzania postępowań 
na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, pozwoli dokonywać przedmiotowych 
rezerwacji na rzecz podmiotów o silnej kondycji finansowej, co przyczyni się do rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionów, na terenie których podmioty te funkcjonują. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/07-kt 



          
 

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia                                 
w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych  

 
Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. 1. Ustala się plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, 
w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne w zakresie: 

1) formatów numerów oraz schematów ich wybierania; 
2) wskaźników strefy numeracyjnej oraz ich przyporządkowania do obszaru; 
3) wyróżników sieci i usług telekomunikacyjnych oraz ich wykorzystania w numeracji   
krajowej. 

   2. Plan, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia. 
 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3) 

 
 
 
 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362  
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,  
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, 
Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 
i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z ... poz. ... 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie 
planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 131, poz. 765), które na podstawie art. 21 ustawy 
z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. ...) traci moc z dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.  



  

  2

                                                

Załącznik  
do rozporządzenia  
Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia ... (poz. ...)   

  
 

PLAN NUMERACJI KRAJOWEJ DLA PUBLICZNYCH SIECI 
TELEKOMUNIKACYJNYCH*

 
(PNK-TK) 

 
§ 1. Plan numeracji krajowej (PNK) określa definicje i zasady gospodarowania oraz sposób 
korzystania z krajowych zasobów numeracji dla sieci i usług telefonicznych stosowanych dla 
publicznych sieci telekomunikacyjnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
§ 2.1. Określenia charakteryzujące numerację: 

1) prefiks międzynarodowy są to cyfry „00”, wybierane przed numerem 
międzynarodowym, o którym mowa w pkt 6; 
2) wskaźnik strefy numeracyjnej, zwany dalej „WSN”, jest to kombinacja dwóch cyfr 
„AB” przyporządkowana strefie numeracyjnej, wyróżniająca daną strefę w sieci 
stacjonarnej; 
3) strefa numeracyjna, zwana dalej „SN”, jest to część obszaru kraju będąca częścią 
stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, zwanej dalej „siecią stacjonarną”, 
charakteryzująca się tym, że:  

a) każdemu obszarowi SN przyporządkowany jest jeden WSN, identyfikujący daną 
SN; w przypadkach uzasadnionych potrzebami wynikającymi z wprowadzenia 
wybierania numeru krajowego, o którym mowa w pkt 7, dopuszcza się stosowanie 
jednego WSN dla kilku SN i rozróżnianie tych SN za pomocą pierwszych trzech cyfr 
numeru krajowego oznaczonych symbolicznie „ABS”,  
b) na obszarach powiatów podzielonych granicami SN, dopuszcza się przyznawanie 
zakresu numeracji innej SN występującej w tym powiecie, ze szczególnym 
uwzględnieniem przebiegu granic województw; 

4) wyróżnik sieci, zwany dalej „WST”, jest to kombinacja dwóch cyfr „AB” 
wyróżniająca sieć lub usługę;  
5) numer dostępu dostawcy usług, zwany dalej „NDS”, jest to kombinacja cyfr 
umożliwiająca wybór dostawcy usług; 
6) numer międzynarodowy, zwany dalej „MNA”, jest to numer identyfikujący kraj [CC- 
wskaźnik (kod) kraju] i zakończenie sieci w tym kraju – maksymalnie 15 cyfr; 
7) numer krajowy, zwany dalej „KNA”, jest to kombinacja cyfr identyfikująca 
zakończenie sieci, zawierająca WSN lub WST oraz pozostałe cyfry numeru zakończenia 
sieci, zwane dalej „ SPQMCDU”; 
8) numery skrócone są to: 

a) numery abonenckich usług specjalnych, zwane dalej numerami „AUS”, 
przeznaczone dla usług świadczonych w sieci stacjonarnej, polegających na 
udzielaniu różnych informacji, przyjmowaniu zleceń oraz przyjmowaniu wywołań 
kierowanych na numery alarmowe, 
b) zharmonizowane europejskie numery skrócone (Harmonised European Short 
Codes), zwane dalej numerami „HESC”, dostępne w państwach Unii Europejskiej, 
przeznaczone dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym świadczonych w sieci 
łączności elektronicznej polegających na udzielaniu informacji, świadczeniu pomocy 

 
*PNK-TK uwzględnia zalecenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication 
Union - ITU), a w szczególności zalecenie E.164.  
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lub przyjmowaniu zgłoszeń – z zakresu 11X, gdzie X – jedna, dwie, trzy lub cztery 
cyfry. 

2. Wykorzystanie cyfr „AB” w numeracji krajowej określa Tablica 1, a wykaz gmin  
w strefach numeracyjnych (SN) określa Tablica 2. 
§3.  Dla MNA ustala się: 

1) format MNA: 
 a) MNA  = CC + KNA, 

gdzie: CC – wskaźnik (kod) kraju (Country Code); dla Rzeczypospolitej Polskiej 
 CC = 48, 
b) MNA = CC + pozostała część numeru zakończenia sieci; 

2) schemat wybierania MNA: 
a) z sieci stacjonarnej: 
~ 00 + MNA,  
gdzie: ~  sygnał zgłoszenia,   
~ NDS  + 00 + MNA, 
b) z ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, zwanej dalej „siecią ruchomą”: 
00 + MNA,  
„+” MNA, 
NDS + 00 + MNA, w przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej decyzji na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.                
– Prawo telekomunikacyjne. 

§4.  Dla KNA ustala się: 
1) format KNA: 

 KNA = WSN + pozostałe cyfry numeru  zakończenia sieci właściwego dla danej SN, 
 KNA = WST + pozostałe cyfry numeru  zakończenia sieci, 
 gdzie: WSN = AB i WST = AB, a cyfra A przyjmuje wartości od 1 do 9; 

2) schemat wybierania KNA: 
a) z sieci stacjonarnej: 
~ KNA, 
~ NDS + KNA, 
b) z sieci ruchomej: 
KNA,  
NDS + KNA, w przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej decyzji na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.               
– Prawo telekomunikacyjne.  

§5. Dla numeracji dostępu do radiowych sieci przywoławczych, zwanych dalej „SP”, ustala 
się: 

1) format numeru dostępu: 
a) NDSP = 64 + S + 000    (6 cyfr),  
gdzie: NDSP - numer dostępu do SP,  
          S – cyfra wyróżniająca SP, 
          000 – cyfry określające dostęp do stanowisk operatorskich, 
b) NASP = 64 + SPQMCDU (9 cyfr),  
gdzie: NASP – numer abonenta SP; 

2) schemat wybierania numeru dostępu: 
a) dla sieci stacjonarnej:  
~ NDSP,  
~ NASP, 
b) dla sieci ruchomej:  
NDSP,  
NASP. 

§6. Dla numeracji dostępu dostawcy usług świadczącego usługi przez numer dostępu lub 
w drodze preselekcji ustala się format NDS: 
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 NDS = AB + KI, 
 gdzie: AB = 10, 
 KI – kod identyfikacji dostawcy usług (dwie lub trzy cyfry). 
§7. Dla numeracji dostępu do sieci teleinformatycznych ustala się: 

1) format numeru dostępu: 
NDSI = WST + MCDU   (6 cyfr),  

 gdzie: WST = 20, 
NDSI – numer  dostępu do sieci teleinformatycznych, 
MCDU – cyfry określające dostawcę usług teleinformatycznych i rodzaj 
usługi; 

2) schemat wybierania numeru dostępu: 
~ NDSI. 

§8. Dla numeracji dostępu do usług sieci inteligentnych ustala się: 
1) format numeru dostępu:  

 NDIN = WST + SPQMCDU   (9 cyfr),  
gdzie: NDIN – numer dostępu do sieci inteligentnej, 
          WST = 70 i 80; 

2) schemat wybierania numeru dostępu: 
a) dla sieci stacjonarnej:  
~ NDIN, 
b) dla sieci ruchomej:  
NDIN. 

§9. Dla numerów skróconych ustala się: 
1) format numeru AUS: 

a) alarmowy AUS =9XY (3 cyfry) dla służb ustawowo powołanych do niesienia 
pomocy, 
gdzie:  984 – pogotowie rzeczne, 

985 – ratownictwo morskie i górskie, 
986 – straż miejska, 
991 – pogotowie elektrowni, 
992 – pogotowie gazowni, 
993 – pogotowie ciepłowni, 
994 – pogotowie wodociągów, 
996 – Centrum Antyterrorystyczne – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
997 – Policja, 
998 – Państwowa Straż Pożarna, 
999 – pogotowie ratunkowe – dysponent zespołów ratownictwa medycznego, 

b) informacyjno-koordynacyjny AUS = 987 dla administracji rządowej 
w województwie na potrzeby zarządzania kryzysowego, 
c) strefowy AUS: 
AUS = 19XYZ (5 cyfr),  
d) międzynarodowy (MAUS) – dla połączeń przychodzących:  
MAUS = CC + WSN + AUS, 
gdzie AUS = 19XYZ (5 cyfr); 

2) schemat wybierania numeru AUS: 
a) z sieci stacjonarnej: 
~ AUS, 
~ WSN + AUS, gdzie AUS ≠ 9XY, a WSN ≠ WSN właściwego dla zakończenia sieci 
z którego następuje wywołanie, 
b) z sieci ruchomej: 
AUS, 
WSN + AUS, gdzie AUS ≠ 9XY; 

3) format numeru HESC:  
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a) 112 – wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do 
niesienia pomocy, 
b) 118CDU – dla usług informacji o numerach, 
c) 116CDU – dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym, 
d) pozostałe numery z zakresu 11X, gdzie X ≠ 2, 6, 8, przeznaczone są dla numeracji 
skróconej, 
e) CC + HESC, gdzie HESC ≠ 112 dla międzynarodowych połączeń przychodzących; 

4) schemat wybierania numeru HESC: 
a) z sieci stacjonarnej: 
~ 112, 
~ 118CDU, 
~ 116CDU 
~ 11X,  
b) z sieci ruchomej: 
112, 
118CDU, 
116CDU,  
11X.  
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WYKORZYSTANIE CYFR „AB” W NUMERACJI KRAJOWEJ                           TABLICA 1 
 

LP. AB WYKORZYSTANIE WSN/WST 
1 2 3 4
1 10  SKŁADNIK NDS - - 
2  11  HESC - - 
3 12  KRAKÓW                 (KR) WSN - 
4 13  KROSNO                  (KS) WSN - 
5 14  TARNÓW                 (TA) WSN - 
6 15  TARNOBRZEG        (TG) WSN - 
7 16  PRZEMYŚL              (PR) WSN - 
8 17  RZESZÓW                (RZ) WSN - 
9 18  NOWY SĄCZ           (NS) WSN - 

10 19  AUS - - 
11 20  SIECI TELEINFOR. - WST 
12 21  R - - 
13 22  WARSZAWA            (WA) WSN - 
14 23  CIECHANÓW           (CI) WSN - 
15 24  PŁOCK                       (PŁ) WSN - 
16 25  SIEDLCE                    (SE) WSN - 
17 26  MON - WST 
18 27  R - - 
19 28  R - - 
20 29  OSTROŁĘKA             (OS) WSN  - 
21 30  R - - 
22 31  RT - - 
23 32  KATOWICE               (KA) WSN  - 
24 33  BIELSKO-BIAŁA      (BB) WSN  - 
25 34  CZĘSTOCHOWA      (CZ) WSN  - 
26 35  RT - - 
27 36  RT - - 
28 37  RT - - 
29 38  RT - - 
30 39  USŁUGI WYKORZYSTUJĄCE 

 TECHNOLOGIĘ  IP 
- WST 

31 40  R - - 
32 41  KIELCE                       (KI) WSN - 
33 42  ŁÓDŹ                           (ŁD) WSN - 
34 43  SIERADZ                     (SI) WSN - 

35   441)  PIOTRKÓW 
 TRYBUNALSKI          (PT) WSN - 

36 45  R - - 
37 46  SKIERNIEWICE          (SK) WSN  - 
38 47  MSWiA - WST 
39 48  RADOM                        (RA) WSN - 
40 49  RT - - 
41 50  SIECI RUCHOME - WST 
42 51  SIECI RUCHOME - WST 
43 52  BYDGOSZCZ               (BY) WSN - 
44 53  SIECI RUCHOME - WST 
45 54  WŁOCŁAWEK             (WŁ) WSN - 
46 55  ELBLĄG                        (EL) WSN - 
47 56  TORUŃ                          (TO) WSN - 
48 57  SIECI RUCHOME - WST 
49 58  GDAŃSK                       (GD) WSN - 
50 59  SŁUPSK                         (SŁ) WSN - 



  

 
LP. AB WYKORZYSTANIE WSN/WST 

1 2 3 4
51 60  SIECI RUCHOME - WST 
52 61  POZNAŃ                        (PO) WSN - 
53 62  KALISZ                          (KL) WSN - 
54 63  KONIN                           (KN) WSN - 
55 64  SIECI PRZYWOŁAWCZE - WST 
56 65  LESZNO                         (LE) WSN - 
57 66  SIECI RUCHOME - WST 
58 67  PIŁA                               (PI) WSN - 
59 68  ZIELONA GÓRA          (ZG) WSN - 
60 69  SIECI RUCHOME - WST 
61 70  USŁUGI SIECI  IN                          - WST 
62 71  WROCŁAW                   (WR) WSN  - 
63 72  SIECI RUCHOME - WST 
64 73  SIECI RUCHOME - WST 
65 74  WAŁBRZYCH               (WB) WSN - 
66 75  JELENIA GÓRA            (JG) WSN - 
67 76  LEGNICA                       (LG) WSN - 
68 77  OPOLE                            (OP) WSN - 
69 78  SIECI RUCHOME - WST 
70 79  SIECI RUCHOME - WST 
71 80  USŁUGI SIECI IN - WST 
72 81  LUBLIN                           (LU) WSN - 
73 82  CHEŁM                           (CH) WSN - 
74 83  BIAŁA PODLASKA       (BP) WSN - 
75 84  ZAMOŚĆ                         (ZA) WSN - 
76 85  BIAŁYSTOK                   (BK) WSN - 
77 86  ŁOMŻA                            (ŁO) WSN - 
78 87  SUWAŁKI                        (SU) WSN - 
79 88  SIECI RUCHOME - WST 
80 89  OLSZTYN                        (OL) WSN - 
81 90  R - - 
82 91  SZCZECIN                       (SZ)      WSN - 
83 92  R - - 
84 93  R - - 
85 94  KOSZALIN                      (KO) WSN - 
86 95 GORZÓW WIELKOPOLSKI    (GO)  WSN - 
87 96  R - - 
88 97  R - - 
89 98  AUS alarmowe - - 
90 99  AUS alarmowe - - 

 
 
 
Objaśnienia: 
 1) ABS=444 rezerwa techniczna RT 
    Skrót R oznacza rezerwę 
    Skrót RT oznacza rezerwę techniczną
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WYKAZ GMIN W STREFACH NUMERACYJNYCH (SN)        TABLICA 2 
 
WSN : 

AB 
Strefa numeracyjna 

(SN) 
Nazwa gminy 

83 BIAŁA 
PODLASKA 

gminy miejskie: 
Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Terespol 
gminy miejsko-wiejskie: 
Łosice, Parczew 
gminy wiejskie: 
Biała Podlaska, Czemierniki, Dębowa Kłoda, Drelów, Hanna, Huszlew, Jabłoń, 
Janów Podlaski, Kąkolewnica, Kodeń, Komarówka Podlaska, Konstantynów, 
Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Milanów, Olszanka, Piszczac, 
Platerów, Podedwórze, Radzyń Podlaski, Rokitno, Rossosz, Sarnaki, Siemień, 
Sławatycze, Sosnówka, Stara Kornica, Terespol, Tuczna, Ulan-Majorat, 
Wisznice, Wohyń, Zalesie 

85 BIAŁYSTOK gminy miejskie: 
Białystok, Bielsk Podlaski, Brańsk, Hajnówka, Siemiatycze  
gminy miejsko-wiejskie: 
Choroszcz, Czarna Białostocka, Dąbrowa Białostocka, Drohiczyn, Goniądz, 
Kleszczele, Knyszyn, Krynki, Łapy, Michałowo, Mońki, Sokółka, Suchowola, 
Supraśl, Suraż, Tykocin, Wasilków, Zabłudów 
gminy wiejskie: 
Białowieża, Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Czeremcha, Czyże, Dobrzyniewo 
Duże, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Grodzisk, Gródek, Hajnówka, Janów, 
Jasionówka, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Korycin, Krypno, Kuźnica, 
Mielnik, Milejczyce, Narew, Narewka, Nowy Dwór, Nurzec-Stacja, Orla, 
Perlejewo, Poświętne, Rudka, Sidra, Siemiatycze, Szudziałowo, Trzcianne, 
Turośń Kościelna, Wyszki, Zawady  

33 BIELSKO-BIAŁA gminy miejskie: 
Bielsko-Biała, Cieszyn, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Szczyrk, Ustroń, Wisła, 
Żywiec 
gminy miejsko-wiejskie: 
Andrychów, Chełmek, Kalwaria Zebrzydowska, Kęty, Maków Podhalański, 
Skoczów, Strumień, Wadowice, Wilamowice, Zator 
gminy wiejskie: 
Brenna, Brzeźnica, Buczkowice, Budzów, Chybie, Czernichów, Dębowiec, 
Gilowice, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jasienica, Jaworze, Jeleśnia, Koszarawa, 
Kozy, Lanckorona, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Mucharz, Osiek, 
Oświęcim, Polanka Wielka, Porąbka, Przeciszów, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, 
Spytkowice, Stryszawa, Stryszów, Ślemień, Świnna, Tomice, Ujsoły, Węgierska 
Górka, Wieprz, Wilkowice, Zawoja, Zembrzyce 

52 BYDGOSZCZ gminy miejskie: 
Bydgoszcz, Chojnice, Inowrocław  
gminy miejsko-wiejskie: 
Barcin, Brusy, Czersk, Gniewkowo, Janikowo, Janowiec Wielkopolski, Kamień 
Krajeński, Kcynia, Koronowo, Kruszwica, Łabiszyn, Mogilno, Mrocza, Nakło 
nad Notecią, Nowe, Pakość, Sępólno Krajeńskie, Solec Kujawski, Strzelno, 
Szubin, Świecie, Tuchola, Więcbork, Żnin 
gminy wiejskie: 
Białe Błota, Bukowiec, Cekcyn, Chojnice, Dąbrowa, Dąbrowa Biskupia, 
Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Dragacz, Drzycim, Gąsawa, Gostycyn, 
Inowrocław, Jeziora Wielkie, Jeżewo, Kęsowo, Lniano, Lubiewo, Nowa Wieś 
Wielka, Osie, Osielsko, Pruszcz, Rogowo, Rojewo, Sadki, Sicienko, Sośno, 
Śliwice, Świekatowo, Warlubie, Złotniki Kujawskie 

82 CHEŁM gminy miejskie: 
Chełm, Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, Włodawa 
gminy wiejskie: 
Białopole, Chełm, Cyców, Dorohusk, Dubienka, Hańsk, Kamień, Krasnystaw, 
Kraśniczyn, Leśniowice, Łopiennik Górny, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, 
Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Siennica Różana, Sosnowica, Stary Brus, 
Urszulin, Wierzbica, Włodawa, Wojsławice, Wola Uhruska, Wyryki, Żmudź 

23 CIECHANÓW gminy miejskie: 
Ciechanów, Działdowo, Mława, Płońsk, Raciąż  
gminy miejsko-wiejskie: 
Bieżuń, Glinojeck, Lidzbark, Nasielsk, Pułtusk, Żuromin 
gminy wiejskie: 
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Baboszewo, Ciechanów, Czernice Borowe, Działdowo, Dzierzążnia, 
Dzierzgowo, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Gzy, Iłowo-Osada, Joniec, Krasne, 
Kuczbork-Osada, Lipowiec Kościelny, Lubowidz, Lutocin, Naruszewo, Nowe 
Miasto, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Płońsk, Płośnica, Pokrzywnica, Raciąż, 
Radzanów, Regimin, Rybno, Siemiątkowo, Sochocin, Sońsk, Strzegowo, Stupsk, 
Szreńsk, Szydłowo, Świercze, Wieczfnia Kościelna, Winnica, Wiśniewo, Załuski

34 CZĘSTOCHOWA gminy miejskie: 
Częstochowa, Kalety, Lubliniec, Myszków 
gminy miejsko-wiejskie: 
Blachownia, Dobrodzień, Gorzów Śląski, Kłobuck, Koniecpol, Koziegłowy, 
Krzepice, Olesno, Pajęczno, Praszka, Szczekociny, Woźniki, Żarki 
gminy wiejskie: 
Boronów, Ciasna, Dąbrowa Zielona, Gidle, Herby, Irządze, Janów, Kamienica 
Polska, Kłomnice, Kochanowice, Konopiska, Koszęcin, Kroczyce, Kruszyna, 
Lelów, Lipie, Miedźno, Moskorzew, Mstów, Mykanów, Niegowa, Nowa 
Brzeźnica, Olsztyn, Opatów, Panki, Pawonków, Poczesna, Popów, Poraj, 
Przyrów, Przystajń, Radków, Radłów, Rędziny, Rudniki, Secemin, Starcza, 
Strzelce Wielkie, Włodowice, Wręczyca Wielka, Żytno 

55 ELBLĄG gminy miejskie: 
Braniewo, Elbląg, Krynica Morska, Kwidzyn, Malbork  
gminy miejsko-wiejskie: 
Dzierzgoń, Frombork, Kisielice, Młynary, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, 
Orneta, Pasłęk, Pieniężno, Prabuty, Susz, Sztum, Tolkmicko 
gminy wiejskie: 
Braniewo, Elbląg, Gardeja, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Kwidzyn, Lelkowo, 
Lichnowy, Malbork, Markusy, Mikołajki Pomorskie, Milejewo, Miłoradz, 
Ostaszewo, Płoskinia, Rychliki, Ryjewo, Sadlinki, Stare Pole, Stary Dzierzgoń, 
Stary Targ, Stegna, Sztutowo, Wilczęta 

58 GDAŃSK gminy miejskie: 
Czarna Woda, Gdańsk, Gdynia, Hel, Jastarnia, Kościerzyna, Pruszcz Gdański, 
Puck, Reda, Rumia, Skórcz, Sopot, Starogard Gdański, Tczew, Wejherowo, 
Władysławowo 
gminy miejsko-wiejskie: 
Gniew, Kartuzy, Pelplin, Skarszewy, Żukowo 
gminy wiejskie: 
Bobowo, Cedry Wielkie, Chmielno, Choczewo, Dziemiany, Gniewino, Kaliska, 
Karsin, Kolbudy, Kosakowo, Kościerzyna, Krokowa, Linia, Liniewo, Lipusz, 
Lubichowo, Luzino, Łęczyce, Morzeszczyn, Nowa Karczma, Osieczna, Osiek, 
Pruszcz Gdański, Przodkowo, Przywidz, Pszczółki, Puck, Sierakowice, Skórcz, 
Smętowo Graniczne, Somonino, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Stężyca, 
Subkowy, Suchy Dąb, Sulęczyno, Szemud, Tczew, Trąbki Wielkie, Wejherowo, 
Zblewo 

95 GORZÓW 
WIELKOPOLSKI 

gminy miejskie: 
Gorzów Wielkopolski, Kostrzyn nad Odrą  
gminy miejsko-wiejskie: 
Barlinek, Choszczno, Dębno, Dobiegniew, Drawno, Drezdenko, Lubniewice, 
Międzychód, Międzyrzecz, Myślibórz, Ośno Lubuskie, Pełczyce, Recz, Rzepin, 
Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Trzciel, Witnica 
gminy wiejskie: 
Bierzwnik, Bledzew, Bogdaniec, Boleszkowice, Deszczno, Górzyca, Kłodawa, 
Krzeszyce, Krzęcin, Lubiszyn, Nowogródek Pomorski, Przytoczna, Pszczew, 
Santok, Słońsk, Stare Kurowo, Zwierzyn  

75 JELENIA GÓRA gminy miejskie: 
Bolesławiec, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Karpacz, Kowary, Lubań, 
Piechowice, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Wojcieszów, Zawidów, 
Zgorzelec 
gminy miejsko-wiejskie: 
Bogatynia, Bolków, Gryfów Śląski, Leśna, Lubawka, Lubomierz, Lwówek 
Śląski, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Pieńsk, Świerzawa, Węgliniec, Wleń  
gminy wiejskie: 
Bolesławiec, Gromadka, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Kamienna Góra, 
Lubań, Marciszów, Mysłakowice, Osiecznica, Platerówka, Podgórzyn, 
Siekierczyn, Stara Kamienica, Sulików, Warta Bolesławiecka, Zgorzelec 

62 KALISZ gminy miejskie: 
Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Sulmierzyce 
gminy miejsko-wiejskie: 
Grabów nad Prosną, Jarocin, Kępno, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, 
Międzybórz, Mikstat, Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Ostrzeszów, Pleszew, 
Raszków, Stawiszyn, Syców, Wieruszów, Zduny, Żerków 
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gminy wiejskie: 
Baranów, Blizanów, Bolesławiec, Bralin, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Chocz, 
Czajków, Czastary, Czermin, Dobrzyca, Doruchów, Dziadowa Kłoda, Galewice, 
Gizałki, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Jaraczewo, Kobyla Góra, Kotlin, 
Koźminek, Kraszewice, Lisków, Łęka Opatowska, Łubnice, Mycielin, 
Opatówek, Ostrów Wielkopolski, Perzów, Przygodzice, Rozdrażew, Rychtal, 
Sieroszewice, Sokolniki, Sośnie, Szczytniki, Trzcinica, Żelazków 

32 KATOWICE gminy miejskie: 
Będzin, Bieruń, Bukowno, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, 
Gliwice, Imielin, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Knurów, Lędziny, 
Łaziska Górne, Miasteczko Śląskie, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Piekary 
Śląskie, Poręba, Pszów, Pyskowice, Racibórz, Radlin, Radzionków, Ruda Śląska,
Rybnik, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Sławków, Sosnowiec, 
Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Wojkowice, 
Zabrze, Zawiercie, Żory   
gminy miejsko-wiejskie: 
Brzeszcze, Chrzanów, Czechowice-Dziedzice, Czerwionka-Leszczyny, 
Krzanowice, Kuźnia Raciborska, Libiąż, Łazy, Ogrodzieniec, Olkusz, Pilica, 
Pszczyna, Siewierz, Sośnicowice, Toszek, Trzebinia, Wolbrom 
gminy wiejskie: 
Babice, Bestwina, Bobrowniki, Bojszowy, Bolesław, Chełm Śląski, Gaszowice, 
Gierałtowice, Goczałkowice-Zdrój, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Klucze, 
Kobiór, Kornowac, Krupski Młyn, Krzyżanowice, Lubomia, Lyski, Marklowice, 
Miedźna, Mierzęcice, Mszana, Nędza, Ornontowice, Ożarowice, Pawłowice, 
Pietrowice Wielkie, Pilchowice, Psary, Rudnik, Rudziniec, Suszec, Świerklaniec, 
Świerklany, Tworóg, Wielowieś, Wyry, Zbrosławice, Zebrzydowice, Żarnowiec 

41 KIELCE gminy miejskie: 
Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice,  
gminy miejsko-wiejskie: 
Bodzentyn, Busko-Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Działoszyce, 
Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Końskie, Kunów, Małogoszcz, Miechów, 
Pińczów, Sędziszów, Skalbmierz, Stąporków, Suchedniów, Wąchock, 
Włoszczowa,  
gminy wiejskie: 
Bałtów, Bejsce, Bieliny, Bliżyn, Bodzechów, Brody, Charsznica, Czarnocin, 
Gnojno, Górno, Imielno, Kije, Koszyce, Kozłów, Krasocin, Książ Wielki, 
Łagów, Łączna, Łopuszno, Masłów, Michałów, Miedziana Góra, Mirzec, 
Mniów, Morawica, Nagłowice, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Oksa, Oleśnica, 
Opatowiec, Pacanów, Pałecznica, Pawłów, Piekoszów, Pierzchnica, Racławice, 
Radoszyce, Raków, Ruda Maleniecka, Sitkówka-Nowiny, Skarżysko Kościelne, 
Słaboszów, Słupia (Jędrzejowska), Słupia (Konecka), Smyków, Sobków, Solec-
Zdrój, Stopnica, Strawczyn, Szydłów, Tuczępy, Waśniów, Wiślica, Wodzisław, 
Zagnańsk, Złota 

63 KONIN gminy miejskie: 
Koło, Konin, Słupca, Turek  
gminy miejsko-wiejskie: 
Dąbie, Dobra, Golina, Kleczew, Kłodawa, Przedecz, Pyzdry, Rychwał, 
Sompolno, Ślesin, Tuliszków, Uniejów, Zagórów 
gminy wiejskie: 
Babiak, Brudzew, Chodów, Grabów, Grodziec, Grzegorzew, Kawęczyn, 
Kazimierz Biskupi, Koło, Kościelec, Kramsk, Krzymów, Lądek, Malanów, 
Olszówka, Orchowo, Osiek Mały, Ostrowite, Powidz, Przykona, Rzgów, Skulsk, 
Słupca, Stare Miasto, Strzałkowo, Świnice Warckie, Turek, Wierzbinek, 
Wilczyn, Władysławów 

94 KOSZALIN gminy miejskie: 
Białogard, Darłowo, Kołobrzeg, Koszalin, Szczecinek, Świdwin 
gminy miejsko-wiejskie: 
Barwice, Biały Bór, Bobolice, Borne Sulinowo, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, 
Kalisz Pomorski, Karlino, Polanów, Połczyn-Zdrój, Sianów, Tychowo, 
Złocieniec 
gminy wiejskie: 
Będzino, Białogard, Biesiekierz, Brzeżno, Darłowo, Dygowo, Gościno, 
Grzmiąca, Kołobrzeg, Malechowo, Manowo, Mielno, Ostrowice, Rąbino, 
Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Szczecinek, Świdwin, Świeszyno, Ustronie 
Morskie, Wierzchowo 

12 KRAKÓW gminy miejskie: 
Kraków (delegatury: Kraków - Krowodrza, Kraków - Nowa Huta, Kraków – 
Podgórze, Kraków – Śródmieście) 
gminy miejsko-wiejskie: 
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Alwernia, Dobczyce, Krzeszowice, Myślenice, Niepołomice, Proszowice, Skała, 
Skawina, Słomniki, Sułkowice, Świątniki Górne, Wieliczka 
gminy wiejskie: 
Biskupice, Czernichów, Drwinia, Gdów, Gołcza, Igołomia-Wawrzeńczyce, 
Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza,  
Liszki, Michałowice, Mogilany, Nowe Brzesko, Pcim, Raciechowice, 
Radziemice, Siepraw, Sułoszowa, Tokarnia, Trzyciąż, Wielka Wieś, Wiśniowa, 
Zabierzów, Zielonki 

13 KROSNO gminy miejskie: 
Jasło, Krosno, Sanok 
gminy miejsko-wiejskie: 
Biecz, Brzozów, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Kołaczyce, Lesko, Rymanów, 
Ustrzyki Dolne, Zagórz 
gminy wiejskie: 
Baligród, Besko, Brzozów, Brzyska, Bukowsko, Chorkówka, Cisna, Czarna, 
Dębowiec, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Jasło, Jaśliska, 
Komańcza, Korczyna, Krempna, Krościenko Wyżne, Lipinki, Lutowiska, 
Miejsce Piastowe, Nowy Żmigród, Nozdrzec, Olszanica, Osiek Jasielski, Sanok, 
Skołyszyn, Solina, Tarnowiec, Tyrawa Wołoska, Wojaszówka, Zarszyn 

76 LEGNICA gminy miejskie: 
Chojnów, Głogów, Jawor, Legnica, Lubin, Złotoryja 
gminy miejsko-wiejskie: 
Chocianów, Polkowice, Prochowice, Przemków, Ścinawa 
gminy wiejskie: 
Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, 
Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, 
Pęcław, Pielgrzymka, Radwanice, Rudna, Ruja, Udanin, Wądroże Wielkie, 
Zagrodno, Złotoryja, Żukowice 

65 LESZNO gminy miejskie: 
Kościan, Leszno  
gminy miejsko-wiejskie: 
Bojanowo, Borek Wielkopolski, Gostyń, Góra, Jutrosin, Kobylin, Krobia, 
Krzywiń, Miejska Górka, Osieczna, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, 
Szlichtyngowa, Śmigiel, Wąsosz, Wschowa 
gminy wiejskie: 
Jemielno, Kościan, Krzemieniewo, Lipno, Niechlów, Pakosław, Pępowo, Piaski, 
Przemęt, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice 

81 LUBLIN gminy miejskie: 
Dęblin, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Puławy, Świdnik 
gminy miejsko-wiejskie: 
Bełżyce, Bychawa, Kazimierz Dolny, Kock, Łęczna, Nałęczów, Opole 
Lubelskie, Ostrów Lubelski, Piaski, Poniatowa, Ryki 
gminy wiejskie: 
Abramów, Baranów, Borki, Borzechów, Chodel, Dzierzkowice, Fajsławice, 
Firlej, Garbów, Głusk, Jabłonna, Janowiec, Jastków, Jeziorzany, Józefów nad 
Wisłą, Kamionka, Karczmiska, Konopnica, Końskowola, Kraśnik, Krzczonów, 
Kurów, Lubartów, Ludwin, Łaziska, Markuszów, Mełgiew, Michów, Milejów, 
Niedrzwica Duża, Niedźwiada, Niemce, Nowodwór, Ostrówek, Puchaczów, 
Puławy, Rybczewice, Serniki, Spiczyn, Stężyca, Strzyżewice, Trawniki, Ułęż, 
Urzędów, Uścimów, Wąwolnica, Wilkołaz, Wilków, Wojciechów, Wólka, 
Zakrzówek, Żyrzyn 

86 ŁOMŻA gminy miejskie: 
Grajewo, Kolno, Łomża, Wysokie Mazowieckie, Zambrów 
gminy miejsko-wiejskie: 
Ciechanowiec, Jedwabne, Nowogród, Rajgród, Stawiski, Szczuczyn, Szepietowo 
gminy wiejskie: 
Andrzejewo, Boguty-Pianki, Czyżew, Grabowo, Grajewo, Klukowo, Kobylin-
Borzymy, Kolno, Kołaki Kościelne, Kulesze Kościelne, Łomża, Mały Płock, 
Miastkowo, Nowe Piekuty, Nur, Piątnica, Przytuły, Radziłów, Rutki, Sokoły, 
Szulborze Wielkie, Szumowo, Śniadowo, Turośl, Wąsosz, Wizna, Wysokie 
Mazowieckie, Zambrów, Zaręby Kościelne, Zbójna 

42 ŁÓDŹ gminy miejskie: 
Głowno, Konstantynów Łódzki, Łódź (delegatury: Łódź - Bałuty, Łódź - Górna, 
Łódź - Polesie, Łódź - Śródmieście, Łódź - Widzew), Ozorków, Pabianice, 
Zgierz 
gminy miejsko-wiejskie: 
Aleksandrów Łódzki, Rzgów, Stryków, Tuszyn 
gminy wiejskie: 
Andrespol, Brójce, Głowno, Ksawerów, Nowosolna, Ozorków, Pabianice, 
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Parzęczew, Zgierz 

18 NOWY SĄCZ gminy miejskie: 
Gorlice, Grybów, Jordanów, Limanowa, Mszana Dolna, Nowy Sącz, Nowy Targ,
Zakopane 
 
gminy miejsko-wiejskie: 
Bobowa, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój,  Rabka-Zdrój, Stary Sącz, 
Szczawnica  
gminy wiejskie: 
Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Bystra-Sidzina, Chełmiec, Czarny 
Dunajec, Czorsztyn, Dobra, Gorlice, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Jabłonka, 
Jodłownik, Jordanów, Kamienica, Kamionka Wielka, Korzenna, Kościelisko, 
Krościenko nad Dunajcem, Laskowa, Limanowa, Lipnica Wielka, Lubień, 
Łabowa, Łapsze Niżne, Łącko, Łososina Dolna, Łukowica, Łużna, Moszczenica, 
Mszana Dolna, Nawojowa, Niedźwiedź, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, 
Podegrodzie, Poronin, Raba Wyżna, Ropa, Rytro, Sękowa, Słopnice, 
Spytkowice, Szaflary, Tymbark, Uście Gorlickie 

89 OLSZTYN gminy miejskie: 
Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Lubawa, 
Mrągowo, Olsztyn, Ostróda, Szczytno 
gminy miejsko-wiejskie: 
Barczewo, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Jeziorany, Korsze, Miłakowo, 
Miłomłyn, Morąg, Nidzica, Olsztynek, Pasym, Reszel, Sępopol, Zalewo 
gminy wiejskie: 
Barciany, Bartoszyce, Dąbrówno, Dywity, Dźwierzuty, Gietrzwałd, Górowo 
Iławeckie, Grunwald, Iława, Janowiec Kościelny, Janowo, Jedwabno, Jonkowo, 
Kętrzyn, Kiwity, Kolno, Kozłowo, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Lubomino, 
Łukta, Małdyty, Mrągowo, Ostróda, Piecki, Purda, Rozogi, Sorkwity, Srokowo, 
Stawiguda, Szczytno, Świątki, Świętajno, Wielbark 

77 OPOLE gminy miejskie: 
Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Opole 
gminy miejsko-wiejskie: 
Baborów, Biała, Byczyna, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gogolin, 
Grodków, Kietrz, Kluczbork, Kolonowskie, Korfantów, Krapkowice, Leśnica, 
Lewin Brzeski, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Otmuchów, Ozimek, Paczków, 
Prószków, Prudnik, Strzelce Opolskie, Ujazd, Wołczyn, Zawadzkie, 
Zdzieszowice 
gminy wiejskie: 
Bierawa, Branice, Chrząstowice, Cisek, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, 
Domaszowice, Izbicko, Jemielnica, Kamiennik, Komprachcice, Lasowice 
Wielkie, Lubrza, Lubsza, Łambinowice, Łubniany, Murów, Olszanka, 
Pakosławice, Pawłowiczki, Pokój, Polska Cerekiew, Popielów, Reńska Wieś, 
Skarbimierz, Skoroszyce, Strzeleczki, Świerczów, Tarnów Opolski, Tułowice, 
Turawa, Walce, Wilków, Zębowice 

29 OSTROŁĘKA gminy miejskie: 
Maków Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Przasnysz 
gminy miejsko-wiejskie: 
Brok, Chorzele, Myszyniec, Różan, Tłuszcz, Wyszków 
gminy wiejskie: 
Baranowo, Brańszczyk, Czarnia, Czerwin, Czerwonka, Dąbrówka, Długosiodło, 
Goworowo, Jednorożec, Kadzidło, Karniewo, Klembów, Krasnosielc, 
Krzynowłoga Mała, Lelis, Łyse, Małkinia Górna, Młynarze, Obryte, Olszewo-
Borki, Ostrów Mazowiecka, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Rząśnik, Rzekuń, 
Rzewnie, Somianka, Stary Lubotyń, Sypniewo, Szelków, Troszyn, Wąsewo, 
Zabrodzie, Zatory 

67 PIŁA gminy miejskie: 
Chodzież, Czarnków, Piła, Wałcz, Wągrowiec, Złotów 
gminy miejsko-wiejskie: 
Człopa, Gołańcz, Jastrowie, Krajenka, Krzyż Wielkopolski, Łobżenica, 
Margonin, Mirosławiec, Okonek, Rogoźno, Szamocin, Trzcianka, Tuczno, 
Ujście, Wieleń, Wronki, Wyrzysk, Wysoka 
gminy wiejskie: 
Białośliwie, Budzyń, Chodzież, Czarnków, Damasławek, Drawsko, Kaczory, 
Lipka, Lubasz, Miasteczko Krajeńskie, Połajewo, Ryczywół, Szydłowo, 
Tarnówka, Wałcz, Wapno, Wągrowiec, Zakrzewo, Złotów 

44 PIOTRKÓW 
TRYBUNALSKI 

gminy miejskie: 
Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki 
gminy miejsko-wiejskie: 
Kamieńsk, Koluszki, Opoczno, Przedbórz, Sulejów, Zelów 
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gminy wiejskie: 
Aleksandrów, Bełchatów, Będków, Białaczów, Budziszewice, Czarnocin, 
Czerniewice, Dłutów, Dobryszyce, Drużbice, Fałków, Gomunice, Gorzkowice, 
Grabica, Inowłódz, Kleszczów, Kluczewsko, Kluki, Kobiele Wielkie, Kodrąb, 
Lgota Wielka, Lubochnia, Ładzice, Łęki Szlacheckie, Masłowice, Mniszków, 
Moszczenica, Paradyż, Poświętne, Radomsko, Ręczno, Rokiciny, Rozprza, 
Rząśnia, Rzeczyca, Sławno, Sulmierzyce, Szczerców, Tomaszów Mazowiecki, 
Ujazd, Wielgomłyny, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Żarnów, Żelechlinek 

24 PŁOCK gminy miejskie: 
Gostynin, Kutno, Łęczyca, Płock, Sierpc 
gminy miejsko-wiejskie: 
Drobin, Gąbin, Krośniewice, Wyszogród, Żychlin 
gminy wiejskie: 
Bedlno, Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, 
Daszyna, Dąbrowice, Gostynin, Gozdowo, Góra Świętej Małgorzaty, Iłów, 
Kiernozia, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Łąck, Łęczyca, Mała Wieś, Mochowo, 
Nowe Ostrowy, Nowy Duninów, Oporów, Pacyna, Piątek, Radzanowo, 
Rościszewo, Sanniki, Sierpc, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Strzelce, 
Szczawin Kościelny, Szczutowo, Witonia, Zawidz 

61 POZNAŃ gminy miejskie: 
Gniezno, Luboń, Obrzycko, Poznań (delegatury: Poznań – Grunwald, Poznań – 
Jeżyce, Poznań – Nowe Miasto, Poznań – Stare Miasto, Poznań – Wilda), 
Puszczykowo 
gminy miejsko-wiejskie: 
Buk, Czempiń, Czerniejewo, Dolsk, Grodzisk Wielkopolski, Kłecko, Kostrzyn, 
Kórnik, Książ Wielkopolski, Lwówek, Miłosław, Mosina, Murowana Goślina, 
Nekla, Nowy Tomyśl, Oborniki, Opalenica, Ostroróg, Pniewy, Pobiedziska, 
Rakoniewice, Sieraków, Skoki, Stęszew, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa 
Wielkopolska, Trzemeszno, Wielichowo, Witkowo, Września 
gminy wiejskie: 
Brodnica, Chrzypsko Wielkie, Czerwonak, Dominowo, Dopiewo, Duszniki, 
Gniezno, Granowo, Kamieniec, Kaźmierz, Kiszkowo, Kleszczewo, Kołaczkowo, 
Komorniki, Krzykosy, Kuślin, Kwilcz, Łubowo, Miedzichowo, Mieleszyn, 
Mieścisko, Niechanowo, Nowe Miasto nad Wartą, Obrzycko, Rokietnica, Suchy 
Las, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl 

16 PRZEMYŚL gminy miejskie: 
Dynów, Jarosław, Lubaczów, Przemyśl, Przeworsk, Radymno  
gminy miejsko-wiejskie: 
Cieszanów, Kańczuga, Narol, Oleszyce, Sieniawa 
gminy wiejskie: 
Adamówka, Bircza, Chłopice, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Gać, Horyniec-
Zdrój, Jarosław, Jawornik Polski, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lubaczów, 
Medyka, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, Przeworsk, Radymno, 
Rokietnica, Roźwienica, Stary Dzików, Stubno, Tryńcza, Wiązownica, Wielkie 
Oczy, Zarzecze, Żurawica 

48 RADOM gminy miejskie: 
Pionki, Radom 
gminy miejsko-wiejskie: 
Białobrzegi, Drzewica, Grójec, Iłża, Kozienice, Lipsko, Mogielnica, Nowe 
Miasto nad Pilicą, Przysucha, Skaryszew, Szydłowiec, Warka, Wyśmierzyce, 
Zwoleń 
gminy wiejskie: 
Belsk Duży, Błędów, Borkowice, Chlewiska, Chotcza, Chynów, Ciepielów, 
Garbatka-Letnisko, Gielniów, Głowaczów, Gniewoszów, Goszczyn, 
Gowarczów, Gózd, Grabów nad Pilicą,  Jasieniec, Jastrząb, Jastrzębia, Jedlińsk, 
Jedlnia-Letnisko, Kazanów, Klwów, Kowala, Magnuszew, Mirów, Odrzywół, 
Orońsko, Pionki, Pniewy, Policzna, Potworów, Promna, Przyłęk, Przytyk, 
Radzanów, Rusinów, Rzeczniów, Sieciechów, Sienno, Solec nad Wisłą, Stara 
Błotnica, Stromiec, Tczów, Wieniawa, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew 

17 RZESZÓW gminy miejskie: 
Leżajsk, Łańcut, Mielec, Rzeszów 
gminy miejsko-wiejskie: 
Błażowa, Boguchwała, Głogów Małopolski, Kolbuszowa, Nowa Sarzyna, 
Przecław, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Sokołów Małopolski, Strzyżów, 
Tyczyn 
gminy wiejskie: 
Białobrzegi, Borowa, Chmielnik, Cmolas, Czarna, Czermin, Czudec, Dzikowiec, 
Frysztak, Gawłuszowice, Grodzisko Dolne, Hyżne, Iwierzyce, Kamień, Krasne, 
Kuryłówka, Leżajsk, Lubenia, Łańcut, Markowa, Mielec, Niebylec, Niwiska, 
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Ostrów, Rakszawa, Raniżów, Świlcza, Trzebownisko, Tuszów Narodowy, 
Wielopole Skrzyńskie, Wiśniowa, Żołynia 

25 SIEDLCE gminy miejskie: 
Garwolin, Łaskarzew, Łuków, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Sokołów Podlaski, 
Stoczek Łukowski, Węgrów  
gminy miejsko-wiejskie: 
Kałuszyn, Kosów Lacki, Łochów, Mordy, Pilawa, Żelechów 
gminy wiejskie: 
Adamów, Bielany, Borowie, Cegłów, Ceranów, Dębe Wielkie, Dobre, 
Domanice, Garwolin, Górzno, Grębków, Jabłonna Lacka, Jadów, Jakubów, 
Kłoczew, Kołbiel, Korczew, Korytnica, Kotuń, Krzywda, Latowicz, Liw, 
Łaskarzew, Łuków, Maciejowice, Miastków Kościelny, Miedzna, Mińsk 
Mazowiecki, Mokobody, Mrozy, Osieck, Paprotnia, Parysów, Poświętne, 
Przesmyki, Repki, Sabnie, Sadowne, Serokomla, Siedlce, Siennica, Skórzec, 
Sobienie-Jeziory, Sobolew, Sokołów Podlaski, Stanin, Stanisławów, Sterdyń, 
Stoczek, Stoczek Łukowski, Strachówka, Suchożebry, Trojanów, Trzebieszów, 
Wierzbno, Wilga, Wiśniew, Wodynie, Wojcieszków, Wola Mysłowska, Zbuczyn

43 SIERADZ gminy miejskie: 
Sieradz, Zduńska Wola 
gminy miejsko-wiejskie: 
Błaszki, Działoszyn, Łask, Poddębice, Szadek, Warta, Wieluń, Złoczew 
gminy wiejskie: 
Biała, Brąszewice, Brzeźnio, Buczek, Burzenin, Czarnożyły, Dalików, Dobroń, 
Goszczanów, Kiełczygłów, Klonowa, Konopnica, Lutomiersk, Lututów, 
Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Pęczniew, Rusiec, Sędziejowice, 
Siemkowice, Sieradz, Skomlin, Wartkowice, Widawa, Wierzchlas, Wodzierady, 
Wróblew, Zadzim, Zapolice, Zduńska Wola 

46 SKIERNIEWICE gminy miejskie: 
Brzeziny, Łowicz, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Sochaczew, Żyrardów 
gminy miejsko-wiejskie: 
Biała Rawska, Mszczonów 
gminy wiejskie: 
Baranów, Bielawy, Bolimów, Brzeziny, Chąśno, Cielądz, Dmosin, 
Domaniewice, Głuchów, Godzianów, Jaktorów, Jeżów, Kocierzew Południowy, 
Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Łowicz, Łyszkowice, Maków, Młodzieszyn, 
Nieborów, Nowa Sucha, Nowy Kawęczyn, Puszcza Mariańska, Radziejowice, 
Rawa Mazowiecka, Regnów, Rogów, Rybno, Sadkowice, Skierniewice, Słupia, 
Sochaczew, Teresin, Wiskitki, Zduny, Żabia Wola 

59 SŁUPSK gminy miejskie: 
Człuchów, Lębork, Łeba, Sławno, Słupsk, Ustka 
gminy miejsko-wiejskie: 
Bytów, Czarne, Debrzno, Kępice, Miastko 
gminy wiejskie: 
Borzytuchom, Cewice, Czarna Dąbrówka, Człuchów, Damnica, Dębnica 
Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Koczała, Kołczygłowy, Konarzyny, Lipnica, 
Nowa Wieś Lęborska, Parchowo, Postomino, Potęgowo, Przechlewo, 
Rzeczenica, Sławno, Słupsk, Smołdzino, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, 
Ustka, Wicko 

87 SUWAŁKI gminy miejskie: 
Augustów, Ełk, Giżycko, Sejny, Suwałki  
gminy miejsko-wiejskie: 
Biała Piska, Gołdap, Lipsk, Mikołajki, Olecko, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Ryn,
Węgorzewo 
gminy wiejskie: 
Augustów, Bakałarzewo, Banie Mazurskie, Bargłów Kościelny, Budry, 
Dubeninki, Ełk, Filipów, Giby, Giżycko, Jeleniewo, Kalinowo, Kowale Oleckie, 
Krasnopol, Kruklanki, Miłki, Nowinka, Płaska, Pozezdrze, Prostki, Przerośl, 
Puńsk, Raczki, Rutka-Tartak, Sejny, Stare Juchy, Suwałki, Sztabin, Szypliszki, 
Świętajno, Wieliczki, Wiżajny, Wydminy 

91 SZCZECIN gminy miejskie: 
Stargard Szczeciński, Szczecin, Świnoujście 
gminy miejsko-wiejskie: 
Cedynia, Chociwel, Chojna, Dobra, Dobrzany, Dziwnów, Golczewo, Goleniów, 
Gryfice, Gryfino, Ińsko, Kamień Pomorski, Lipiany, Łobez, Maszewo, 
Mieszkowice, Międzyzdroje, Moryń, Nowe Warpno, Nowogard, Płoty, Police, 
Pyrzyce, Resko, Suchań, Trzcińsko-Zdrój, Trzebiatów, Węgorzyno, Wolin 
gminy wiejskie: 
Banie, Bielice, Brojce, Dobra (Szczecińska), Dolice, Karnice, Kobylanka, 
Kołbaskowo, Kozielice, Marianowo, Osina, Przelewice, Przybiernów, Radowo 
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Małe, Rewal, Stara Dąbrowa, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński, Stepnica, 
Świerzno, Warnice, Widuchowa 

15 TARNOBRZEG gminy miejskie: 
Sandomierz, Stalowa Wola, Tarnobrzeg  
gminy miejsko-wiejskie: 
Annopol, Baranów Sandomierski, Ćmielów, Janów Lubelski, Koprzywnica, 
Nisko, Nowa Dęba, Opatów, Osiek, Ożarów, Połaniec, Rudnik nad Sanem, 
Staszów, Ulanów, Zawichost  
gminy wiejskie: 
Baćkowice, Batorz, Bogoria, Bojanów, Chrzanów, Dwikozy, Dzwola, 
Godziszów, Gorzyce, Gościeradów, Grębów, Harasiuki, Iwaniska, Jarocin, 
Jeżowe, Klimontów, Krzeszów, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Majdan Królewski, 
Modliborzyce, Obrazów, Padew Narodowa, Potok Wielki, Pysznica, Radomyśl 
nad Sanem, Rytwiany, Sadowie, Samborzec, Szastarka, Tarłów, Trzydnik Duży, 
Wilczyce, Wojciechowice, Zaklików, Zaleszany 

14 TARNÓW gminy miejskie: 
Bochnia, Dębica, Tarnów 
gminy miejsko-wiejskie: 
Brzesko, Brzostek, Ciężkowice, Czchów, Dąbrowa Tarnowska, Nowy Wiśnicz, 
Pilzno, Radłów, Radomyśl Wielki, Ryglice, Szczucin, Tuchów, Wojnicz, 
Zakliczyn, Żabno 
gminy wiejskie: 
Bochnia, Bolesław, Borzęcin, Czarna, Dębica, Dębno, Gnojnik, Gręboszów, 
Gromnik, Iwkowa, Jodłowa, Lipnica Murowana, Lisia Góra, Łapanów, 
Mędrzechów, Olesno, Pleśna, Radgoszcz, Rzepiennik Strzyżewski, Rzezawa, 
Skrzyszów, Szczurowa, Szerzyny, Tarnów, Trzciana, Wadowice Górne, 
Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żegocina, Żyraków 

56 TORUŃ gminy miejskie: 
Brodnica, Chełmno, Chełmża, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Nowe Miasto 
Lubawskie, Toruń, Wąbrzeźno  
gminy miejsko-wiejskie: 
Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Kowalewo Pomorskie, Łasin, Radzyń 
Chełmiński 
gminy wiejskie: 
Bartniczka, Biskupiec, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Chełmno, Chełmża, 
Ciechocin, Dębowa Łąka, Golub-Dobrzyń, Grodziczno, Grudziądz, Gruta, 
Kijewo Królewskie, Książki, Kurzętnik, Lisewo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, 
Nowe Miasto Lubawskie, Obrowo, Osiek, Papowo Biskupie, Płużnica, Radomin, 
Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą, Świedziebnia, Unisław, Wąbrzeźno, 
Wąpielsk, Wielka Nieszawka, Zbiczno, Zławieś Wielka 

74 WAŁBRZYCH gminy miejskie: 
Bielawa, Boguszów-Gorce, Duszniki-Zdrój, Dzierżoniów, Jedlina-Zdrój, 
Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, 
Szczawno-Zdrój, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych 
gminy miejsko-wiejskie: 
Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Lądek-Zdrój, 
Mieroszów, Międzylesie, Niemcza, Radków, Stronie Śląskie, Strzegom, 
Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok, Żarów 
gminy wiejskie: 
Ciepłowody, Czarny Bór, Dobromierz, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, 
Kłodzko, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Marcinowice, Nowa Ruda, Przeworno, 
Stare Bogaczowice, Stoszowice, Świdnica, Walim 

22 WARSZAWA gminy miejskie: 
Józefów, Kobyłka, Legionowo, Marki, Milanówek, Nowy Dwór Mazowiecki, 
Otwock, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Sulejówek, Warszawa  (dzielnice: 
Warszawa – Bemowo, Warszawa – Białołęka, Warszawa – Bielany, Warszawa – 
Mokotów, Warszawa – Ochota, Warszawa – Praga – Południe, Warszawa – 
Praga – Północ, Warszawa – Rembertów, Warszawa – Śródmieście, Warszawa – 
Targówek, Warszawa – Ursus, Warszawa – Ursynów, Warszawa – Wawer, 
Warszawa – Wesoła, Warszawa – Wilanów, Warszawa – Włochy, Warszawa – 
Wola, Warszawa - Żoliborz, Ząbki, Zielonka 
gminy miejsko-wiejskie: 
Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Karczew, 
Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Radzymin, 
Serock, Tarczyn, Wołomin, Zakroczym 
gminy wiejskie: 
Brochów, Celestynów, Czosnów, Izabelin, Jabłonna, Kampinos, Leoncin, 
Leszno, Lesznowola, Michałowice, Nadarzyn, Nieporęt, Pomiechówek, 
Prażmów, Raszyn, Stare Babice, Wiązowna, Wieliszew 
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54 WŁOCŁAWEK gminy miejskie: 
Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Kowal, Lipno, Nieszawa, Radziejów,  
Rypin, Włocławek 
gminy miejsko-wiejskie: 
Brześć Kujawski, Chodecz, Dobre, Dobrzyń nad Wisłą, Izbica Kujawska, Lubień 
Kujawski, Lubraniec, Piotrków Kujawski, Skępe 
gminy wiejskie: 
Aleksandrów Kujawski, Baruchowo, Bądkowo, Bobrowniki, Boniewo, Brzuze, 
Bytoń, Choceń, Chrostkowo, Czernikowo, Fabianki, Kikół, Koneck, Kowal, 
Lipno, Lubanie, Osięciny, Raciążek, Radziejów, Rogowo, Rypin, Skrwilno, 
Tłuchowo, Topólka, Waganiec, Wielgie, Włocławek, Zakrzewo, Zbójno 

71 WROCŁAW gminy miejskie: 
Oleśnica, Oława, Wrocław (delegatury: Wrocław – Fabryczny, Wrocław – 
Krzyki, Wrocław – Psie Pole, Wrocław – Stare Miasto, Wrocław – Śródmieście) 
gminy miejsko-wiejskie: 
Bierutów, Brzeg Dolny, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Milicz, Oborniki 
Śląskie, Prusice, Siechnice, Sobótka, Strzelin, Środa Śląska, Trzebnica, 
Twardogóra, Wiązów, Wołów, Żmigród 
gminy wiejskie: 
Borów, Cieszków, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Domaniów, Jordanów 
Śląski, Kobierzyce, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, 
Miękinia, Oleśnica, Oława, Wińsko, Wisznia Mała, Zawonia, Żórawina 

84 ZAMOŚĆ gminy miejskie: 
Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Zamość 
gminy miejsko-wiejskie: 
Frampol, Józefów, Krasnobród, Łaszczów, Szczebrzeszyn, Tarnogród, 
Tyszowce, Zwierzyniec 
gminy wiejskie: 
Adamów, Aleksandrów, Bełżec, Biłgoraj, Biszcza, Dołhobyczów, Goraj, 
Gorzków, Grabowiec, Horodło, Hrubieszów, Izbica, Jarczów, Komarów-Osada, 
Krynice, Księżpol, Lubycza Królewska, Łabunie, Łukowa, Miączyn, Mircze, 
Nielisz, Obsza, Potok Górny, Rachanie, Radecznica, Rudnik, Sitno, 
Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tereszpol, 
Tomaszów Lubelski, Trzeszczany, Turobin, Uchanie, Ulhówek, Werbkowice, 
Wysokie, Zakrzew, Zamość, Żółkiewka 

68 ZIELONA GÓRA gminy miejskie: 
Gozdnica, Gubin, Łęknica, Nowa Sól, Zielona Góra, Żagań, Żary 
gminy miejsko-wiejskie: 
Babimost, Bytom Odrzański, Cybinka, Czerwieńsk, Iłowa, Jasień, Kargowa, 
Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Małomice, Nowe Miasteczko, 
Nowogród Bobrzański, Sława, Sulechów, Szprotawa, Świebodzin, Torzym, 
Wolsztyn, Zbąszynek, Zbąszyń 
gminy wiejskie: 
Bobrowice, Bojadła, Brody, Brzeźnica, Bytnica, Dąbie, Gubin, Kolsko, Lipinki 
Łużyckie, Lubrza, Łagów, Maszewo, Niegosławice, Nowa Sól, Otyń, Przewóz, 
Siedlec, Siedlisko, Skąpe, Szczaniec, Świdnica, Trzebiechów, Trzebiel, Tuplice, 
Wymiarki, Zabór, Zielona Góra, Żagań, Żary  
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UZASADNIENIE 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 126 ust. 12 
pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,  
z późn. zm.) zwanej dalej „Pt”, upoważniającej ministra właściwego do spraw łączności do 
określenia planu numeracji krajowej PNK dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, 
w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne, określając w szczególności 
zakres planu oraz formaty numerów.  
Niniejsze rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 
2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją 
w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 131, poz. 765).  
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy 
Pt i wprowadzonej w związku z tym zmiany delegacji ustawowej, zawartej w art. 126 ust. 12 
pkt 1. W znowelizowanej ustawie Pt wycofana została definicja „publicznej sieci 
telefonicznej” z art. 2 pkt 28, jak również zmieniona została definicja „publicznie dostępnej 
usługi telefonicznej” z art. 2 pkt 30 ustawy. Powyższe zmiany wynikają ze znowelizowania 
dyrektywy o usłudze powszechnej. Proponowany projekt rozporządzenia uwzględnia 
wprowadzone zmiany do ustawy Pt. Konsekwencją tych zmian jest rozszerzenie spektrum 
sieci, w których są świadczone publicznie dostępne usługi telefoniczne. Do tradycyjnej sieć 
telefoniczna PSTN, poprzez wprowadzenie pojęcia „sieci telekomunikacyjnych” dołączyły 
sieci stosujące nowoczesne technologie telekomunikacyjne, wykorzystujące transmisję 
pakietową, nazywane sieciami następnej generacji (NGN). Ogólnie określając, nowe przepisy 
zawarte w art. 126 ustawy Pt, zwiększają liczbę i rodzaj podmiotów świadczących usługi 
telekomunikacyjne, które może zostać przydzielona numeracja. Uwzględniając powyższe, 
należy wskazać, iż przepisy zawarte w planie numeracji krajowej PNK będą obowiązywały 
wszystkie podmioty, które wykorzystują do świadczenia usług numerację ustaloną w PNK, 
w tym również te, które stosują nowe technologie telekomunikacyjne. 
Dodatkowo wprowadzona została zmiana w załączniku, gdzie w TABLICY 1 w pozycji 
o LP. 48 w kolumnie „WYKORZYSTANIE” literę „R” zastąpiono określeniem „SIECI 
RUCHOME” oraz w kolumnie „WSN/WST” w miejsce drugiego znaku „-” wprowadzono 
symbol wyróżnika sieci „WST”. 
Nowy wpis w pozycji 48 TABLICY 1 oznacza otwarcie nowego wyróżnika WST dla sieci 
ruchomych, AB = 57. Zmiana zostaje wprowadzona na wniosek Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej i jest związana z bliską perspektywą wyczerpania zakresów numeracji 
przydzielonych dla sieci ruchomych oraz ciągłym zainteresowaniem przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych zasobami numeracji z tych zakresów. 
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 
z 2004 r. Nr 65, poz. 597).  
Nie zachodzi również konieczność przedkładania projektu rozporządzenia instytucjom 
i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu. 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji oraz Rządowego Centrum Legislacji.  
Przedmiotowy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami do których adresowane będzie rozporządzenie są Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej oraz przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Do zakresu działań Prezesa UKE 
należą między innymi zadania związane z przydziałem numeracji w oparciu o plan 
numeracji krajowej PNK. 

2. Konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz zostanie przesłany do 
następujących podmiotów: 

1) Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, 
2) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, 
3) Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji, 
4) Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, 
5) Forum Związków Zawodowych, 
6) NSZZ „Solidarność”, 
7) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 
8) Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
9) Krajowej Izby Gospodarczej, 
10) Konfederacji Pracodawców Polskich, 
11) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
12) Business Centre Club. 

3. Wpływ projektu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Otwarcie nowego wyróżnika AB = 57 dla sieci ruchomych, zgodnie z art. 184 ust. 2 pkt 1 
oraz pkt 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjne mówiącym o obowiązku uiszczania rocznej 
opłaty za prawo do wykorzystania zasobów numeracji, będzie stanowiło źródło dochodu dla 
budżetu państwa. Przy aktualnej wysokości opłaty pobieranej przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej wynoszącej 0,32 PLN za numer abonencki potencjalny coroczny dochód przy 
10 mln dostępnych numerów wyniesie 3 200 000 PLN plus 1 786 200 PLN za wyróżnik 
ruchomej publicznej sieci telefonicznej, co daje łącznie kwotę 4 986 200 PLN. 
Proponowane zmiany w rozporządzeniu nie będą miały wpływu na budżety jednostek 
samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ projektu na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym  
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Zmiany proponowane w rozporządzeniu nie będą miały wpływu na konkurencyjność 
wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 

6. Wpływ projektu na sytuację i rozwój regionalny 
Proponowane przepisy nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

7. Źródła finansowania 
Wejście w życie rozporządzenia nie wymaga finansowania. 
 
07/07-kt 

  18



    
    

  
 
 

 
ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

 
z dnia                        

 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją  

w publicznych sieciach telekomunikacyjnych 
 
Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne  
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
§ 1. Określa się szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją  
w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, stanowiące załącznik do rozporządzenia. 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

 
 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362  
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,  
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, 
Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 
i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z ... poz. ... 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 129, 
poz. 1082), które na podstawie art. 21 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. ...) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

 



Załącznik  
do rozporządzenia  
Ministra Administracji i Cyfryzacji  
z dnia ... (poz. ...) 

 
 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA 
NUMERACJĄ W PUBLICZNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH1)

 
1. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją w publicznych sieciach 
telekomunikacyjnych stosuje się do numeracji: 
  1)   abonenckiej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej; 
  2)   abonenckiej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej; 
  3)   skróconej, obejmującej numery abonenckich usług specjalnych, zwane dalej numerami 
„AUS”, i zharmonizowane europejskie numery skrócone (Harmonised European Short 
Codes), zwane dalej numerami „HESC”; 
  4)   dostępu do sieci przywoławczych, zwanej dalej „SP”; 
  5)   dostępu dostawcy usług, świadczącego usługi przez numer dostępu lub w drodze 
preselekcji, zwanej dalej „NDS”; 
  6)   dostępu do sieci teleinformatycznych, zwanej dalej „NDSI”; 
  7)   dostępu do usług sieci inteligentnych, zwanej dalej „NDIN”; 
  8)   rutingowej, służącej realizacji uprawnień abonentów do przeniesienia przydzielonego 
numeru, zwanej dalej „NR NP.”. 
2. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją abonencką  
w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej: 
  1)   minimalny przydzielony przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu blok numerów, zwanych 
dalej „NN”, powinien składać się z 1.000 NN o tych samych cyfrach SPQM, gdzie symbole 
literowe SPQM oznaczają początkowe cyfry przydzielonego bloku numerów, przy czym 
symbolowi literowemu „M” odpowiada tysiąc NN; 
  2)   przydzielony zakres numeracji powinien stanowić wielokrotność 1.000 NN. 
3. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją abonencką  
w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej: 
  1)   przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu przydziela się wskaźnik (wyróżnik) sieci od 2 do  
5 cyfr, wraz z pełnym zakresem numeracji objętej tym wskaźnikiem; 
  2)   stosuje się jednolitą 9-cyfrową numerację krajową abonentów o formacie 
ABSPQMCDU, gdzie symbole literowe oznaczają kolejne cyfry w numerze krajowym 
zakończenia sieci; 
  3)   minimalny przydzielony przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu blok numerów powinien 
składać się ze 100.000 NN o tych samych cyfrach ABSP; 
  4)   przydzielony zakres numeracji powinien stanowić wielokrotność 100.000 NN; 
  5)   dopuszcza się przydzielanie bloków n x 10.000 NN dostawcy usług nieposiadającemu 
własnej infrastruktury radiowej lub dostawcy usług sprzedawanych we własnym imieniu i na 
własny rachunek wykonywanych przez innego dostawcę ruchomej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej. 
4. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją skróconą: 
  1)   numery AUS przydziela się operatorowi stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej; 
  2)   numery HESC o formacie 118CDU przydziela się przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu 
w celu świadczenia usługi informacji o numerach; 
  3)   numeracja skrócona może być przydzielana i udostępniana jedynie w celu świadczenia 
usług całodobowo. 

                                                 
1) Numeracja jest zgodna z zaleceniem E.164 Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International 
Telecommunication Union – ITU) 
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5. Numery SP przydziela się operatorowi radiowej sieci przywoławczej. 
6. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją NDS: 
  1)   dostawcy usług, będącego jednocześnie operatorem, który świadczy usługi na obszarze 
całego kraju w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, przydziela się 4-cyfrowy lub  
5-cyfrowy numer NDS; 
  2)   dostawcy usług, który świadczy usługi na obszarze całego kraju w publicznych sieciach 
telekomunikacyjnych, wykorzystując infrastrukturę telekomunikacyjną operatorów, 
przydziela się 5-cyfrowy numer NDS. 
7. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją NDSI: 
  1)   dostawcy usługi zapewnienia dostępu do sieci teleinformatycznych, w tym do Internetu, 
świadczonej za pomocą łączy komutowanych użytkownikom publicznych sieci 
telekomunikacyjnych, przydziela się nie więcej niż dwa numery NDSI, z zastrzeżeniem pkt 2; 
  2)   dostawcy usług, o którym mowa w pkt 1, mogą być przydzielone dodatkowe numery 
NDSI w szczególności w celu: 
a)  świadczenia usług telekomunikacyjnych wymagających oddzielnych wiązek łączy, 
b)  świadczenia usług telekomunikacyjnych zaliczanych i rozliczanych odmiennie od innych 
usług. 
8. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją NDIN: 
  1)   numerację NDIN przydziela się przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który świadczy 
usługi na terenie całego kraju; 
  2)   minimalny przydzielony blok numerów NDIN powinien składać się z 1.000 NN o tych 
samych cyfrach ABSPQM; 
  3)   przydzielone numery NDIN powinny stanowić wielokrotność minimalnego bloku 
numerów. 
8a. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją NR NP: 

1) numer NR NP przydziela się dostawcy publicznie dostępnej usługi telefonicznej; 
2) do obsługi numerów geograficznych przydziela się jeden numer NR NP identyfikujący 

centralę telefoniczną lub inny węzeł sieci telekomunikacyjnej obsługujący grupę 
logicznie połączonych centrali właściwych dla lokalizacji, w której abonent  
z przeniesionym numerem został przyłączony do publicznej sieci telekomunikacyjnej; 

do obsługi numerów niegeograficznych przydziela się jeden numer NR NP identyfikujący 
sieć telekomunikacyjną. 
9. Cofnięcie przydziału numeracji może dotyczyć minimalnych bloków przydzielonych 
zgodnie z wymaganiami dla odpowiedniego rodzaju numeracji lub ich wielokrotności. 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 126 ust. 12 
pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,  
z późn. zm.) zwanej dalej „Pt”, upoważniającej ministra właściwego do spraw łączności do 
określenia szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych 
sieciach telekomunikacyjnych. 
Niniejsze rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 
2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją  
w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1082).  
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy 
Pt i wprowadzonej w związku z tym zmiany delegacji ustawowej, zawartej w art. 126 ust. 12  
pkt 2. W znowelizowanej ustawie Pt usunięta została definicja „publicznej sieci telefonicznej” 
z art. 2 pkt 28, jak również zmieniona została definicja „publicznie dostępnej usługi 
telefonicznej” z art. 2 pkt 30 ustawy. Powyższe zmiany wynikają ze znowelizowania 
dyrektywy o usłudze powszechnej. W oparciu o te dwie definicje i zgodnie z zaleceniem 
E.164 Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication 
Union – ITU) są regulowane w obecnie obowiązującym rozporządzeniu zagadnienia 
dotyczące gospodarki numeracją.  Konsekwencją wprowadzonych w projekcie zmian jest 
rozszerzenie spektrum sieci, w których są świadczone publicznie dostępne usługi 
telefoniczne. Do tradycyjnej sieć telefoniczna PSTN, poprzez wprowadzenie pojęcia „sieci 
telekomunikacyjnych” dołączyły sieci stosujące nowoczesne technologie telekomunikacyjne, 
wykorzystujące transmisję pakietową, nazywane sieciami następnej generacji (NGN). Ogólnie 
określając, nowe przepisy zawarte w art. 126 ustawy Pt zwiększają liczbę i rodzaj podmiotów 
świadczących usługi telekomunikacyjne, które może zostać przydzielona numeracja. 
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 
z późn. zm.).  
Nie zachodzi również konieczność przedkładania projektu rozporządzenia instytucjom 
i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu. 
Zgodnie z  art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji oraz Rządowego Centrum Legislacji.  
Przedmiotowy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami do których adresowane będzie rozporządzenie są Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej oraz przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Do zakresu działań Prezesa UKE 
należą między innymi zadania związane z gospodarowaniem numeracją w publicznych sieci 
telefonicznych.  

2. Konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Administracji  
i Cyfryzacji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz został przesłany do 
następujących podmiotów: 

1) Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, 
2) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, 
3) Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji, 
4) Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, 
5) Forum Związków Zawodowych, 
6) NSZZ „Solidarność”, 
7) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 
8) Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
9) Krajowej Izby Gospodarczej, 
10) Konfederacji Pracodawców Polskich, 
11) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
12) Business Centre Club. 

3. Wpływ projektu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet państwa i budżety 
samorządu terytorialnego.  

4. Wpływ projektu na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym  
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw. Poprzez stosowanie różnorodnych i nowoczesnych technologii oraz 
poszerzenie dostępu do zasobów numeracji zwiększona zostaje konkurencyjność w zakres 
oferty w świadczenia usług telekomunikacyjnych, co jest pozytywnym zjawiskiem dla 
gospodarki i klientów. 

6. Wpływ projektu na sytuację i rozwój regionalny 
Proponowane przepisy nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

7. Źródła finansowania 
Wejście w życie rozporządzenia nie wymaga finansowania. 

 
 
 
 
08/07-kt 
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ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia                                     
w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej 

 
Na podstawie art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa, zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, stanowiącym 
dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku 
Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, 
poz. 111 i 112), a także z zaleceniem T/R 61-01 Europejskiej Konferencji Administracji 
Pocztowych i Telekomunikacyjnych, zwanej dalej „CEPT” oraz zaleceniem ECC (05)06 
Komitetu Łączności Elektronicznej: 
 1) rodzaje pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na używanie urządzeń 

radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, zwanych dalej „pozwoleniami”; 
 2) wymagania niezbędne do uzyskania pozwoleń; 
 3) okresy ważności pozwoleń; 
  4)  sposób identyfikacji stacji. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 
 1) radiostacja amatorska – urządzenie radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze wraz 

z systemem antenowym używane w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej; 
 2) radiostacja amatorska bezobsługowa – automatyczną radiostację amatorską; 
 3) świadectwo – odpowiedniej klasy świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie 

radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. 
Nr 206, poz. 1290); 

4) świadectwo równoważne – świadectwo zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61-02 (HAREC) 
wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny; 

5) znak wywoławczy – unikalny ciąg znaków (liter i cyfr) identyfikujący radiostację amatorską; 
6) sufiks – indywidualną dla posiadacza pozwolenia, niepowtarzalną w ramach jednego 

prefiksu państwowego, część znaku wywoławczego przyznaną przez Prezesa UKE 
z dostępnych zasobów, przeznaczoną dla stałej i niezmiennej identyfikacji radiostacji 
w okresie ważności pozwolenia radiowego. 
 

§ 3. Radiostację amatorską identyfikuje się za pomocą znaku wywoławczego, który zawiera: 
                                                      
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, 
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, 
poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. 
Nr 102 poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 
oraz z ... poz. ... . 



1) dwuznakowy prefiks państwowy przyznany przez Międzynarodowy Związek 
Telekomunikacyjny; 

2) cyfrę (1-9) określającą obszar, w którym znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania 
uprawnionego podmiotu, gdzie poszczególne cyfry oznaczają: 
1 – województwo zachodniopomorskie, 
2 – województwo kujawsko-pomorskie lub pomorskie, 
3 – województwo lubuskie lub wielkopolskie, 
4 – województwo podlaskie lub warmińsko-mazurskie, 
5 – województwo mazowieckie, 
6 – województwo dolnośląskie lub opolskie, 
7 – województwo łódzkie lub świętokrzyskie, 
8 – województwo lubelskie lub podkarpackie, 
9 – województwo małopolskie lub śląskie; 

3) sufiks.  
 

 § 4. 1. Ustala się następujące rodzaje pozwoleń: 
1) pozwolenie kategorii 1 – pozwolenie zawierające znak wywoławczy z prefiksem SP lub 

SQ,  uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących  z maksymalną mocą 
wyjściową nadajnika 500 W we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla 
służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) pozwolenie kategorii 3 – pozwolenie zawierające znak wywoławczy z prefiksem SO 
i trójliterowym sufiksem będącym kombinacją liter od AAA do KZZ, uprawniające do 
używania radiostacji amatorskich pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 
50 W w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3510-3775 kHz, 7000-7200 kHz, 
21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz i 10,0-10,5 GHz 
przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;   

3) pozwolenie na używanie radiostacji amatorskiej bezobsługowej – pozwolenie zawierające 
znak wywoławczy z prefiksem SR,  uprawniające do używania radiostacji amatorskiej 
bezobsługowej pracującej: 

a) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W dla określonej częstotliwości 
poniżej 30 MHz, 

b) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 10 W dla określonej częstotliwości 
powyżej 30 MHz 

– we wszystkich zakresach przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) pozwolenie dodatkowe – pozwolenie zawierające znak wywoławczy z jednym 
z prefiksów:  3Z, HF, SN, SP, SO lub SQ, zbudowany z wyłączeniem zasobów 
wykorzystywanych przy budowie znaków wywoławczych przyznawanych 
w pozwoleniach kategorii 1 i 3, uprawniające do używania radiostacji amatorskich 
pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym 
maksymalna moc wyjściowa nadajnika określana jest każdorazowo w pozwoleniu i nie 
może przekroczyć 1500 W.  

2. W przypadku pozwolenia: 
1) kategorii 1 i pozwolenia na używanie radiostacji amatorskiej bezobsługowej – sufiks 

może być złożony z jednej, dwóch lub trzech liter; 
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2) dodatkowego – sufiks może być kombinacją liter i cyfr, z których ostatnia jest literą. 

§ 5.  1. Pozwolenie kategorii 1 wydaje się osobie fizycznej, która posiada: 
  1) świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne 

albo 
  2) pozwolenie wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny nadające jej co najmniej 

uprawnienia określone w § 4 ust. 1 pkt 1, z mocą nie większą niż 500 W – jeżeli osoba 
ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem CEPT. 

  2. Pozwolenie kategorii 3 wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy C lub 
D operatora urządzeń radiowych. 

  3. Pozwolenie na używanie radiostacji amatorskiej bezobsługowej wydaje się osobie 
fizycznej, która posiada świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych i ukończyła 
18 lat. 

  4. Pozwolenie dodatkowe  wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie kategorii 1. 

§ 6. 1. Pozwolenie kategorii 1, pozwolenie dodatkowe lub pozwolenie na używanie radiostacji 
amatorskiej bezobsługowej wydaje się ponadto osobie prawnej, w tym terenowej jednostce 
organizacyjnej stowarzyszenia posiadającej osobowość prawną, a także stowarzyszeniu 
zwykłemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.3)), która przedłoży zgodę osób odpowiedzialnych za 
pracę radiostacji: 

 1) dla pozwolenia kategorii 1 – zgodę trzech osób posiadających pozwolenia kategorii 1; 
 2) dla pozwolenia na używanie radiostacji amatorskiej bezobsługowej – zgodę osoby 

posiadającej pozwolenie kategorii 1 lub 3; 
  3) dla pozwolenia dodatkowego – zgodę 3 osób, posiadających pozwolenia kategorii 1. 

2. Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy dołączyć 
pisemną zgodę jednej z osób, na pełnienie funkcji kierownika radiostacji. 

3. Pozwolenie dodatkowe wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce 
organizacyjnej stowarzyszenia posiadającej osobowość prawną, a także stowarzyszeniu 
zwykłemu, w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, które 
posiada pozwolenie kategorii 1. 

§ 7. 1. Osoba fizyczna lub osoba prawna, w tym terenowa jednostka organizacyjna 
stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną, a także stowarzyszenie zwykłe w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach może posiadać jedno pozwolenie 
kategorii 1. 

2. Osoba fizyczna może posiadać jedno pozwolenie kategorii 3. 

§ 8. Pozwolenia wydaje się: 
1)   na okres nieprzekraczajacy 10 lat – w przypadku pozwoleń kategorii 1 i 3, z zastrzeżeniem 

pkt 2; 
  2) na okres nieprzekraczajacy 5 lat – w przypadku pozwoleń na używanie radiostacji 

amatorskiej bezobsługowej oraz pozwoleń kategorii 1 –  dla osób prawnych, w tym 
terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, 
a także stowarzyszeń zwykłych w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 

                                                      
3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654. 
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o stowarzyszeniach, 
 3) na okres nieprzekraczający 12 miesięcy – w przypadku pozwolenia dodatkowego. 
 
§ 9. Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga uprzedniego 
wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego. 

§ 10.  Pozwolenia wydane na czas określony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 
zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane. 

§ 11. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

 

 

 
 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

                                                      
4)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. 
w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 233, poz. 1472), które na podstawie 
art. 21 ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...) traci moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.  
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwoleń dla służby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej wykonuje upoważnienie zawarte w art. 148 ust. 4 ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).  
Celem wydania rozporządzenia jest niezbędne, na podstawie doświadczeń dotychczasowej 
praktyki, doprecyzowanie przepisów prawa oraz ujednolicenie, racjonalizacja i optymalizacja 
sposobu przydzielania znaków wywoławczych, stanowiących istotną i integralną część 
pozwolenia i służących do identyfikacji posiadacza pozwolenia. Zaproponowana przejrzysta 
regulacja w zakresie znaków wywoławczych w ramach pozwoleń dla służby radiowej 
amatorskiej umożliwi organowi regulacyjnemu optymalizację zarówno procesu kontroli 
przestrzegania ich warunków, jak i procesu udzielania pozwoleń, co wpłynie korzystnie na 
sprawność działania urzędu i lepszą kontrolę kosztów obsługi administracyjnej, ponoszonych 
w tej sferze.  
W stosunku do obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. 
w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej projekt zawiera następujące 
zmiany: 
W § 1 przywołano dodatkowo zalecenie Komitetu Łączności Elektronicznej ECC(05)06 
„Pozwolenie radiowe CEPT dla początkujących”, zgodnie z którym wydawane są pozwolenia 
kategorii 3 przeznaczone dla początkujących radioamatorów. Pozwolenia kategorii 3 nie są 
uwzględnione w procedurach Zalecenia T/R 61-01. 
W § 2 wprowadzono pkt 5 i 6, w których określono definicje znaku wywoławczego oraz sufiksu, 
dla usunięcia wątpliwości interpretacyjnych. 
Wprowadzono nowy § 3, w treści którego określono sposób identyfikacji stacji poprzez 
szczegółowe wskazanie warunków budowy znaku wywoławczego, stanowiącego integralną 
i istotną część pozwolenia dla służby radiowej amatorskiej. 
Wprowadzono nowy § 4, w treści którego doprecyzowano i uporządkowano rodzaje pozwoleń 
dla służby radiowej amatorskiej:  

• W § 4 ust. 1 pkt 1 definiującym pozwolenie kategorii 1 wprowadzono zmianę polegającą 
na wyznaczeniu jednej maksymalnej mocy wyjściowej nadajnika wynoszącej 500 W, 
zamiast dotychczasowego podziału pozwoleń na dwie grupy: umożliwiającej pracę 
z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 150 W lub z maksymalną mocą nadajnika 
500 W. Ponadto do pozwoleń kategorii 1 przypisano znaki wywoławcze zawierające 
wyłącznie prefiksy SP lub SQ. Pozwoli to na bezpośrednią identyfikację radioamatora na 
podstawie nasłuchu prowadzonych przez niego łączności, co przyczyni się do 
zwiększenia możliwości kontroli wykorzystywania pasm radiowych przez posiadaczy 
różnych kategorii pozwoleń radiowych. 

•    W § 4 ust. 1 pkt 2 zmiana polega na przypisaniu pozwoleniom kategorii 3 znaku 
wywoławczego z prefiksem SO i trójliterowym sufiksem będącym kombinacją liter od 
AAA do KZZ, w celu jednoznacznej identyfikacji uprawnień operatorskich i parametrów 
transmisji posiadacza pozwolenia. Ograniczenie ilości sufiksów wynika z niewielkiej 
liczby osób występujących o pozwolenie kategorii 3. Sufiksy od KZZ do ZZZ będą 
wykorzystywane do budowy znaków wywoławczych przydzielonych w ramach pozwoleń 
kategorii 1 (obecnie liczba pozwoleń kategorii 3 wynosi ok. 500, natomiast kategorii 1            
– ok. 14 tys. i stale rośnie). Ograniczono ponadto pasmo 3500 – 3800 kHz do pasma 3510 
– 3775 kHz z powodu intensywnego wykorzystywania skrajnych częstotliwości pasma 
przez posiadaczy pozwoleń kategorii 1 do łączności dalekosiężnych. Równocześnie 
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zapewniono posiadaczom pozwoleń kategorii 3 możliwość wykonywania takich łączności 
w dodatkowo przyznanym paśmie 7000 – 7200 kHz.  

• Zmiana § 4 ust. 1 pkt 3 polega na korekcie nazwy pozwolenia.  
• Projektowana zmiana dotycząca § 4 ust. 1 pkt 4 polega na zastąpieniu dotychczasowego 

pozwolenia tymczasowego pozwoleniem dodatkowym. Oznacza to możliwość uzyskania 
przez użytkownika radiowej służby amatorskiej posiadającego pozwolenie kategorii 1, 
jednego lub większej ilości pozwoleń dodatkowych niezależnie od posiadanego w tym 
samym czasie podstawowego pozwolenia kategorii 1. Zmiana ta uzasadniona jest z jednej 
strony likwidacją zbędnych barier administracyjnych wobec użytkowników radiowej 
służby amatorskiej, a z drugiej możliwością samoregulacji środowiska tych 
użytkowników, gdyż opłata skarbowa wiążąca się z każdorazowym uzyskaniem 
pozwolenia dodatkowego, wydawanego na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, powinna 
spowodować ograniczenie liczby wniosków o wydanie pozwolenia dodatkowego. 
W konsekwencji zapewni to racjonalną gospodarkę ograniczonym dobrem, jakim są znaki 
wywoławcze, stanowiące integralną i istotną część pozwolenia. W punkcie tym określono 
także szczegółowe warunki konstrukcji znaków wywoławczych przydzielanych 
w pozwoleniu dodatkowym. Zmiana ta realizuje postulaty środowisk krótkofalowców 
w Polsce, dotyczące możliwości pracy radiostacji amatorskich pod znakiem 
wywoławczym będącym elementem pozwolenia o charakterze podstawowym jak również 
znakiem wywoławczym będącym elementem pozwolenia dodatkowego w jednym czasie. 

Nowa treść § 5 jest konsekwencją zmian w § 4 i określa warunki wydania osobie fizycznej 
pozwolenia kategorii 1, kategorii 3, pozwolenia na używanie stacji amatorskiej bezobsługowej 
oraz pozwolenia dodatkowego. Natomiast § 6 określa warunki wydania wskazanych pozwoleń 
osobie prawnej, w tym terenowej jednostce stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, 
a także stowarzyszeniu zwykłemu. 
Nowa treść § 7 jest konsekwencją racjonalnej gospodarki pozwoleniami kategorii 1 i kategorii 3, 
a tym samym znakami wywoławczymi. Zaprojektowana regulacja zakłada, że w jednym czasie 
osoba fizyczna lub prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej lub stowarzyszenie 
zwykłe, może posiadać tylko jedno ważne pozwolenie kategorii 1, a osoba fizyczna tylko jedno 
ważne pozwolenie kategorii 3.  
Nowa treść § 8 określa czas, na jaki wydawane są pozwolenia wszystkich kategorii objętych 
przedmiotową regulacją – w stosunku do poprzedniej regulacji zmiana ta umożliwia bardziej 
elastyczne określenie okresu ważności określonych pozwoleń. 
Nowa treść § 9 i § 10 jest konsekwencją zmiany numeracji paragrafów w stosunku do 
poprzedniej regulacji. 
Nowa treść § 11 zawiera przepisy przejściowe w zakresie stosowania niniejszej regulacji do 
spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem jej wejścia w życie. 
Nowe § 12 i § 13 zawierają przepisy końcowe. 
Przedmiotowy projekt rozporządzenia jest zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w Unii 
Europejskiej i nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu norm i aktów 
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony na 
stronach urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletyn Informacji Publicznej.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia 

Podmiotami, do których adresowany jest projekt rozporządzenia są osoby ubiegające się 
o pozwolenie na używanie urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej 
oraz organ administracji właściwy w sprawie wydawania tych pozwoleń, tj. Prezes Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej. 

2. Konsultacje społeczne 
Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji społecznych zostanie przekazany do 
następujących podmiotów: 

1) Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców, 
2) Stowarzyszenia Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich, 
3) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), 
4) Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), 
5) Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE), 
6) Stowarzyszenia Sympatyków Radia MANUFAKTURA,  
7) Ligi Ochrony Kraju, 
8) Związku Harcerstwa Polskiego,  
9) Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, 
10)  Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego. 

3. Wpływ projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym na budżet 
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Wejście w życie rozporządzenia będzie skutkowało koniecznością bezpłatnej wymiany około 
500 pozwoleń kategorii 3 lub 4 oraz około 100 pozwoleń kategorii 1. Koszt wymiany 
pozwoleń nie wiąże się z wydatkami ze środków budżetu państwa, za wyjątkiem kosztów 
korespondencji wynikających z bieżącej działalności Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy  
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 
 
 
 
 
 
 
09/07-KT 
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ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1) 

z dnia                                    
 

w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych 
 
Na podstawie art. 150 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. Rozporządzenie określa, zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym stanowiącym 
dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku 
Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 10, poz. 111 i 112): 
  1)   rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych: 

a)  w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, 
b)  w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej – zgodnie także 

z Międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, 
wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzoną w Londynie dnia 
7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286), 
zwaną dalej „Konwencją STCW”, 

c)  w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej; 
  2)   zakres wymogów egzaminacyjnych; 
3) zakres, tryb i okresy niezbędnych szkoleń oraz praktyki; 
4) termin złożenia wniosku o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych albo jego 

odnowienie; 
  5)    tryb przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych; 
  6)   sposób powoływania komisji egzaminacyjnej; 
7) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa operatora urządzeń 

radiowych. 
 
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 
  1)   Konwencja SOLAS – Międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie życia na morzu, 
sporządzoną w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319, 
z 1986 r. Nr 35, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 120, poz. 1016) wraz z Protokołem z 1978 r. 
dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, 

                                                 
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163,  
poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220,  
poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82 poz. 556,  
z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, 
z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, 
poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779,  Nr 153, poz. 903, Nr 171, 
poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z ... poz. ... .       
 



sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321) 
oraz Protokołem z 1988 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia 
na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 191, poz. 1173 i 1174); 
  2)   GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) – Światowy Morski System 
Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa; 
  3)   DSC (Digital Selective Calling) – cyfrowe selektywne wywołanie; 
  4)   INMARSAT – międzynarodowy system ruchomej łączności satelitarnej; 
  5)   ośrodek szkoleniowy – uczelnię morską, szkołę morską lub ośrodek szkoleniowy 
uznawany w zakresie spraw objętych postanowieniami Konwencji STCW; 
  6)   organizacja szkolenia lotniczego – jednostkę uprawnioną do prowadzenia szkolenia 
lotniczego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 
2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603, z późn. 
zm.3)) lub odpowiadający jej ośrodek w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub 
państwach należących do Zrzeszenia Władz Lotniczych (JAA); 
  7)   obszar morza A1 – obszar radiotelefonicznego zasięgu co najmniej jednej stacji 
nadbrzeżnej VHF, w którym zapewniona jest ciągła łączność alarmowa za pomocą DSC; 
  8)   zakres morski VHF – zakres częstotliwości 156 – 174 MHz, przeznaczony dla służby 
radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej; 
  9)   zakres morski UHF – zakres częstotliwości 457,525 – 467,575 MHz, przeznaczony dla 
służby radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej. 

 
Rozdział 2  

Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych 
 

§ 3. 1. Ustala się następujące rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej lotniczej: 
  1)   świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej – uprawniające do obsługi 
wszystkich urządzeń radiotelefonicznych w stacjach lotniskowych oraz na stanowisku 
operacyjnym w ośrodkach kontroli ruchu lotniczego; 
  2)   świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty – uprawniające do obsługi wszystkich 
urządzeń radiotelefonicznych na pokładzie statków powietrznych. 
2. Wzory świadectw wymienionych w ust. 1 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
 
§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej: 
  1)   świadectwo radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS) – uprawniające do obsługi 
urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, wykonywania przeglądów, konserwacji, 
diagnostyki i napraw sprzętu elektronicznego na statku oraz pełnienia funkcji operatora 
urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych; 
  2)   świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS) – uprawniające do obsługi 
urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, wykonywania przeglądów, konserwacji 
i napraw sprzętu elektronicznego na statku oraz pełnienia funkcji operatora urządzeń 
radiowych w stacjach nadbrzeżnych; 
  3)   świadectwo ogólne operatora (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na 
wszystkich statkach morskich oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych 
w stacjach nadbrzeżnych; 

                                                 
3)  zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 219, 
poz. 1867, z 2006 r. Nr 164, poz. 1160, z 2009 r. Nr 113, poz. 942 oraz z 2010 r. Nr 165, poz. 1119. 
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  4)   świadectwo ograniczone operatora (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń 
GMDSS na wszystkich statkach morskich, na obszarze morza A1; 
  5)   świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej – uprawniające do pełnienia funkcji operatora 
urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych i morskich ratowniczych centrach 
koordynacyjnych; 
  6)   świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie śródlądowej – uprawniające do obsługi 
urządzeń radiotelefonicznych oraz DSC w służbie śródlądowej pracujących w zakresach 
morskich VHF i UHF; 
  7)   świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń 
radiowych stosowanych w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom 
Konwencji SOLAS, pływających na wszystkich obszarach żeglugi; 
  8)   świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń 
radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach 
morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, na obszarze morza A1; 
  9)   świadectwo operatora radiotelefonisty VHF – uprawniające do obsługi urządzeń 
radiotelefonicznych pracujących w zakresie morskim VHF. 
2. Wzory świadectw wymienionych w ust. 1 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej: 
  1)   świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych – uprawniające do obsługi urządzeń 
radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
  2)   świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych – uprawniające do obsługi urządzeń 
radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1.810 – 2.000 kHz, 3.500 – 3.800 kHz, 
21.000 – 21.450 kHz, 28.000 – 29.700 kHz, 144 – 146 MHz, 430 – 440 MHz i 10 – 10,5 GHz 
przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
2. Wzory świadectw wymienionych w ust. 1 określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 
§ 6. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, świadectwa operatora urządzeń radiowych wydaje się na czas 
nieokreślony. 
2. Świadectwa, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 – 4, wydaje się na okres 5 lat. 

 
Rozdział 3  

Zakres wymogów egzaminacyjnych oraz niezbędnych szkoleń 
 

§ 7. 1. Zakres wymogów egzaminacyjnych oraz niezbędnych szkoleń dla osób ubiegających 
się o świadectwo operatora urządzeń radiowych określa: 
  1)   w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej – załącznik nr 4 do rozporządzenia; 
  2)   w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej – załącznik nr 5 do 
rozporządzenia. 
2. Zakres wymogów egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o świadectwo operatora 
urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej określa załącznik nr 6 do 
rozporządzenia. 

 
Rozdział 4  

Niezbędne szkolenia i praktyki 
 

§ 8. 1. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej lotniczej powinna odbyć szkolenie w organizacji szkolenia lotniczego 
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w zakresie odpowiadającym wymogom egzaminacyjnym dla danego rodzaju świadectwa, 
określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osoby, która w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem 
do egzaminu wykonywała w ramach swoich obowiązków służbowych czynności operatora 
urządzeń radiowych na pokładzie statku powietrznego lub w stacji lotniskowej w wymiarze 
co najmniej 10 godzin, potwierdzone przez pracodawcę w formie zaświadczenia. 
 
§ 9. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, określone w § 4 ust. 1 pkt 2 – 4, 
powinna odbyć szkolenie w ośrodku szkoleniowym w zakresie odpowiadającym wymogom 
egzaminacyjnym dla danego rodzaju świadectwa, określonym w załączniku nr 5 do 
rozporządzenia. 
 
§ 10. Przepisu § 9 nie stosuje się do osoby posiadającej ważne świadectwo operatora urządzeń 
radiowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 – 4, i ubiegającej się o jego ponowne wydanie. 
Osoba taka powinna: 
  1)   złożyć wniosek o wydanie świadectwa w terminie jego ważności oraz 

2) zdać egzamin w zakresie określonym w ust. 10 załącznika nr 5 do rozporządzenia. 
 

§ 11. 1. Osoba ubiegająca się o świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS) powinna 
odbyć 3-miesięczną praktykę na statku morskim w zakresie obsługi urządzeń GMDSS 
i pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych. 
2. Osoba ubiegająca się o świadectwo radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS) powinna: 
  1)   posiadać świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS); 
  2)   odbyć 12-miesięczną praktykę polegającą na wykonywaniu czynności radioelektronika 
drugiej klasy na statkach morskich lub stacjach nadbrzeżnych wykorzystujących urządzenia 
GMDSS, w tym nie mniej niż 9 miesięcy na statkach morskich. 
 
§ 12. 1. Potwierdzeniem odbycia wymaganej praktyki, o której mowa w § 11, jest wpis 
w książeczce żeglarskiej lub zaświadczenie wydane przez osobę odpowiedzialną za pracę 
stacji nadbrzeżnej. 
2. Potwierdzeniem odbycia wymaganego szkolenia jest zaświadczenie o odbyciu szkolenia 
wydane odpowiednio przez organizację szkolenia lotniczego albo ośrodek szkoleniowy. 

 
Rozdział 5  

Sposób powoływania komisji egzaminacyjnej oraz tryb przeprowadzania egzaminów 
 

§ 13. 1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem UKE”, powołuje 
komisje egzaminacyjne do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej: 
  1)   lotniczej, 
  2)   morskiej i żeglugi śródlądowej, 
  3)   amatorskiej 

– zwane dalej „komisjami egzaminacyjnymi”, spośród osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje oraz wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem odpowiednim dla danej 
komisji. 

2. Prezes UKE wyznacza przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, jego zastępców 
i sekretarza. 
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§ 14. 1. Komisja egzaminacyjna działa na podstawie wydanego przez Prezesa UKE 
regulaminu pracy komisji określającego organizację pracy komisji, w szczególności siedzibę 
sekretariatu i sposób ustalania harmonogramu pracy. 
2. Regulamin pracy komisji egzaminacyjnej Prezes UKE ogłasza w Dzienniku Urzędowym 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej „Dziennikiem Urzędowym UKE”, oraz na 
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
zwanego dalej „Biuletynem Informacji Publicznej UKE”. 
 
§ 15. 1. Egzaminy, w tym egzaminy poprawkowe, przeprowadza się na sesjach 
egzaminacyjnych, zwanych dalej „sesjami”. 
2. Sesją kieruje przewodniczący komisji egzaminacyjnej albo jeden z jego zastępców, zwany 
dalej „przewodniczącym sesji”, przy pomocy sekretarza sesji. 
3. Egzamin przeprowadza zespół egzaminacyjny składający się z przewodniczącego sesji oraz 
członków komisji egzaminacyjnej, w tym sekretarza sesji, wyznaczonych przez 
przewodniczącego komisji egzaminacyjnej spośród członków danej komisji, w liczbie od 3 do 
8 osób. 
4. Skład zespołu egzaminacyjnego przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza 
w sposób zapewniający prawidłowy przebieg danej sesji. 
5. Harmonogram sesji egzaminacyjnych na kolejny rok kalendarzowy ustala raz do roku 
Prezes UKE i ogłasza go w Biuletynie Informacji Publicznej UKE w terminie do dnia 
31 grudnia. Prezes UKE może wyznaczyć dodatkową sesję, określając jej termin i miejsce. 
 
§ 16. 1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny 
wniosek o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni 
przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 
  1)   imię i nazwisko; 
  2)   datę i miejsce urodzenia; 
  3)   nazwisko rodowe; 
  4)   określenie posiadanego obywatelstwa; 
  5)   adres do korespondencji. 
3. Do wniosku o wydanie świadectwa w służbie radiokomunikacji lotniczej, morskiej 
i żeglugi śródlądowej należy dołączyć: 
  1)   dwa aktualne zdjęcia; 
  2)   zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia, o którym mowa w § 12 ust. 2, jeżeli 
jego odbycie jest wymagane przed dniem złożenia wniosku; 
  3)   zaświadczenie o odbyciu wymaganej praktyki, o którym mowa w § 12 ust. 1, jeżeli jej 
odbycie jest wymagane przed dniem złożenia wniosku; 
  4)   kopie dowodów wniesienia opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa. 
4. Osoba ponownie ubiegająca się o świadectwo operatora urządzeń radiowych, o której 
mowa w § 10, dołącza do wniosku kopię ważnego świadectwa operatora urządzeń radiowych, 
które zawiera zakres uprawnień co najmniej równy zakresowi uprawnień wynikających ze 
świadectwa, którego wniosek dotyczy. 
5. Do egzaminu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone odpowiednio 
w ust. 1 – 4. 
6. Do wniosku o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej należy dołączyć kopie dowodów opłat za przeprowadzenie 
egzaminu i wydanie świadectwa. 
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§ 17. Egzamin przeprowadza się jednoetapowo. Przedmioty egzaminacyjne oraz wymagania 
dla miejsca egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych określa: 
  1)   w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej – załącznik nr 7 do rozporządzenia; 
  2)   w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej – załącznik nr 8 do 
rozporządzenia; 
3) w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej – załącznik nr 9 do rozporządzenia. 

 
§ 18. 1. Egzamin przeprowadza się w języku polskim lub angielskim, w formie ustnej lub 
pisemnej lub praktycznego sprawdzianu umiejętności obsługi urządzeń radiowych na 
urządzeniach rzeczywistych, symulatorach lub w formie testu z wykorzystaniem ilustracji 
urządzeń rzeczywistych. 
2. Formę egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej oraz amatorskiej, a także 
język, w jakim będzie on przeprowadzony, ogłasza Prezes UKE w Dzienniku Urzędowym 
UKE i w Biuletynie Informacji Publicznej UKE co najmniej na 2 tygodnie przed sesją 
egzaminacyjną. 
 
§ 19. 1. Egzamin z każdego przedmiotu egzaminacyjnego składa się z 5 do 20 pytań 
egzaminacyjnych. 
2. Za odpowiedź na każde pytanie egzaminacyjne można uzyskać od 0 do 5 punktów 
całkowitych. 
3. W zależności od sumy punktów uzyskanych w wyniku egzaminu z każdego przedmiotu 
egzaminacyjnego można uzyskać ocenę: 
  1)   pozytywną – za uzyskanie co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów; 
  2)   negatywną – za uzyskanie mniej niż 60 % maksymalnej liczby punktów. 
4. Egzamin uważa się za zdany, jeżeli zdający otrzymał z każdego z przedmiotów 
egzaminacyjnych ocenę pozytywną. 
5. Oceny z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych na egzaminie przeprowadzanym 
w formie pisemnej, ustnej lub praktycznego sprawdzianu umiejętności obsługi urządzeń 
radiowych na urządzeniach rzeczywistych, symulatorach lub w formie testu 
z wykorzystaniem ilustracji urządzeń rzeczywistych wpisywane są niezwłocznie do 
indywidualnej karty egzaminacyjnej wydawanej przez sekretariat osobie przystępującej do 
egzaminu. Kartę egzaminacyjną zwraca się sekretarzowi sesji w czasie bieżącej sesji. 
Niezwrócenie karty jest równoznaczne z niezdaniem całego egzaminu. 
6. Osoba egzaminowana potwierdza zapoznanie się z przyznanymi ocenami własnoręcznym 
podpisem. 
7. Z przebiegu sesji sekretarz sesji sporządza protokół z podaniem ocen z poszczególnych 
przedmiotów egzaminacyjnych. Protokół podpisują członkowie zespołu egzaminacyjnego 
i   przewodniczący sesji. Podpisany protokół jest przekazywany niezwłocznie 
przewodniczącemu komisji. 
 
§ 20. 1. Osobie, która uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu z co najmniej jednego 
przedmiotu egzaminacyjnego, przysługuje prawo jednokrotnego przystąpienia do egzaminu 
poprawkowego najpóźniej w terminie 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyniku egzaminu. 
2. Zakres egzaminu poprawkowego obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności 
z przedmiotów, które nie zostały zdane w trakcie egzaminu. 
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza przewodniczący komisji egzaminacyjnej na 
wniosek osoby, o której mowa w ust. 1. 
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Rozdział 6  
Wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa operatora 

urządzeń radiowych 
§ 21. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu na świadectwo 
operatora urządzeń radiowych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia. 
2. Opłata za przeprowadzenie egzaminu poprawkowego wynosi 50 % kwoty określonej 
w załączniku nr 10 do rozporządzenia. 
3. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu opłata za przeprowadzenie egzaminu: 
  1)   na wniosek zainteresowanego podlega zwrotowi albo 
  2)   podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, 
pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej nie 
później niż w dniu egzaminu. 
 
§ 22. Wysokość opłaty za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych określa 
załącznik nr 10 do rozporządzenia. 
 

 
Rozdział 7  

Przepisy przejściowe i końcowe 
 
§ 23. 1. Świadectwa uprawniające do obsługi urządzeń radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej lotniczej oraz w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi 
śródlądowej, wydane na czas określony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, 
zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane. 
2. Świadectwa ograniczone operatora radiotelefonisty – pasmo VHF i ograniczone operatora 
(GMDSS) na polski obszar morza A1 w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi 
śródlądowej, świadectwo ograniczone operatora w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej oraz 
świadectwa klasy B i D w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydane na czas 
nieokreślony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność na czas 
nieokreślony. 
3. Świadectwa ograniczone operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej 
lotniczej, wydane na czas nieokreślony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, na 
wniosek osoby zainteresowanej podlegają wymianie na świadectwa ogólne operatora 
radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej. 
 
§ 24. Świadectwa ogólne operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej 
oraz świadectwa operatora łączności dalekiego zasięgu i operatora łączności bliskiego zasięgu 
w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, wydane na czas określony 
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, na wniosek osoby zainteresowanej złożony 
w terminie ważności tych świadectw podlegają wymianie na określone w rozporządzeniu 
odpowiednie świadectwa wydawane na czas nieokreślony. 
 
§ 25. 1. Świadectwa ograniczone operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej 
lotniczej, wydane na czas określony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, na wniosek 
osoby zainteresowanej złożony w terminie ważności tych świadectw podlegają wymianie na 
świadectwa ogólne operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej. 
2. Świadectwa i inne dokumenty uprawniające do obsługi urządzeń radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, na 
wniosek osoby zainteresowanej złożony w terminie ważności tych świadectw podlegają 
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wymianie na zgodne z wnioskiem, odpowiednie, określone w rozporządzeniu świadectwa 
operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. 
3. Ważne świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej 
lotniczej, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, podlega wymianie na 
świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej, na wniosek osoby zainteresowanej, 
po udokumentowaniu przez tę osobę stażu pracy przy obsłudze urządzeń radiotelefonicznych 
w stacji lotniskowej lub na stanowisku operacyjnym w ośrodku kontroli ruchu powietrznego 
w wymiarze co najmniej 10 godzin w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
4. Potwierdzeniem odbycia wymaganego stażu, o którym mowa w ust. 3, jest zaświadczenie 
wydane przez osobę odpowiedzialną za pracę stacji lotniskowej lub ośrodka kontroli ruchu 
powietrznego. 
 
§ 26. Do wniosku, o którym mowa w § 23 ust. 3, § 24 i 25, dołącza się kopię świadectwa, 
2 zdjęcia i kopię dowodu opłaty za wymianę świadectwa. 
 
§ 27. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez 
osoby ubiegające się o ponowne wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych stosuje 
się przepisy dotychczasowe. 
 
§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.4)

 
 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

                                                 
4)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 
2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290), które na podstawie art. 
21 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...) traci 
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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Załączniki 
do rozporządzenia  
Ministra Administracji i Cyfryzacji  
z dnia ... (poz. ...) 

 
ZAŁĄCZNIK Nr 1  

WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE 
RADIOKOMUNIKACYJNEJ LOTNICZEJ 

(papier kreda mat., kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne) 

Wzór
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ZAŁĄCZNIK Nr 2  
 

WZORY ŚWIADECTW OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE 
RADIOKOMUNIKACYJNEJ MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

WZÓR ŚWIADECTWA RADIOELEKTRONIKA PIERWSZEJ KLASY (GMDSS) 
(papier kreda mat., kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne) 
Wzór 
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WZÓR ŚWIADECTWA RADIOELEKTRONIKA DRUGIEJ KLASY (GMDSS) 
(papier kreda mat., kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne) 
Wzór 
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WZÓR ŚWIADECTWA OGÓLNEGO OPERATORA (GMDSS) 
(papier kreda mat., kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne) 
Wzór 

 

WZÓR ŚWIADECTWA OGRANICZONEGO OPERATORA (GMDSS) 
(papier kreda mat., kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne) 
Wzór 
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WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA STACJI NADBRZEŻNEJ 
(papier kreda mat., kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne) 
Wzór 

 
WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA RADIOTELEFONISTY W SŁUŻBIE ŚRÓDLĄDOWEJ 

(papier kreda mat., kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne) 
Wzór 
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WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA ŁĄCZNOŚCI DALEKIEGO ZASIĘGU 
(papier kreda mat., kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne) 
Wzór 

 
WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA ŁĄCZNOŚCI BLISKIEGO ZASIĘGU 

(papier kreda mat., kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne) 
Wzór 
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WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA RADIOTELEFONISTY VHF 
(papier kreda mat., kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne) 
Wzór 

 

 15



ZAŁĄCZNIK Nr 3  
 

WZORY ŚWIADECTW OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE 
RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ 

WZÓR ŚWIADECTWA KLASY A OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH 
W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ 

(papier kreda mat., kolor biały, format A-5, gramatura 200 g/m2, dwustronne) 
Wzór 
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WZÓR ŚWIADECTWA KLASY C OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH 
W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ 

(papier kreda mat., kolor biały, format A-5, gramatura 200 g/m2) 
Wzór 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4  
 

ZAKRES WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH ORAZ NIEZBĘDNYCH SZKOLEŃ 
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ 

RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ LOTNICZEJ 
1. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej lub 
świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty powinna wykazać się wiedzą w zakresie: 
  1)   znajomości ogólnej budowy i zasad działania urządzeń radiotelefonicznych stosowanych 
w służbie ruchomej lotniczej, znajomości ogólnych zasad wykorzystania innych urządzeń 
najczęściej stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej; 
  2)   znajomości podstawowych zasad radiotelefonii; 
  3)   znajomości procedur łączności radiotelefonicznej zgodnie z międzynarodowymi 
przepisami obowiązującymi w telekomunikacji lotniczej; 
  4)   szczegółowej znajomości regulaminów stosowanych w radiokomunikacji lotniczej, 
a szczególnie części dotyczących bezpieczeństwa życia ludzkiego (procedury w języku 
angielskim). 
2. Szkolenie w obsłudze i regulacji urządzeń radiotelefonicznych w zakresie pełnionej służby 
powinno obejmować: 
  1)   co najmniej 10 godzin ćwiczeń na symulatorach kontroli ruchu lotniczego lub przy 
obsłudze urządzeń radiotelefonicznych w stacji lotniskowej - dla osób ubiegających się 
o świadectwo operatora stacji lotniskowej; 
  2)   co najmniej 10 godzin ćwiczeń na symulatorach pokładowych urządzeń 
radiotelefonicznych lub przy obsłudze urządzeń radiotelefonicznych podczas lotu na statkach 
powietrznych - dla osób ubiegających się o świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty. 
3. Do egzaminu na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej oraz świadectwo 
ogólne operatora radiotelefonisty może przystąpić osoba, która ukończyła 15 lat. 
4. Na przystąpienie do egzaminu na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej 
oraz świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty osoby, która nie ukończyła 18 lat, 
wymagana jest pisemna zgoda jej rodziców lub prawnych opiekunów. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 5  
 

ZAKRES WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH ORAZ NIEZBĘDNYCH SZKOLEŃ 
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ 
RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ MORSKIEJ I ŻEGLUGI 

ŚRÓDLĄDOWEJ 
1. Osoba ubiegająca się o świadectwo radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS) powinna 
wykazać się: 
  1)   znajomością: elektrotechniki, elektroniki, teorii radiotechniki oraz informatyki, 
w stopniu niezbędnym do spełnienia wymagań podanych w pkt 2-4; 
  2)   teoretyczną wiedzą dotyczącą wyposażenia radiokomunikacyjnego przewidzianego dla 
urządzeń GMDSS, włączając w to urządzenia wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej, 
urządzenia radiotelefoniczne i cyfrowego selektywnego wywołania, ziemskie stacje okrętowe, 
radiopławy awaryjne, morskie systemy antenowe, wyposażenie radiowe jednostek 
ratunkowych oraz wszystkie urządzenia pomocnicze łącznie z zasilającymi, a także ogólną 
znajomością zasad działania innych urządzeń najczęściej stosowanych w radionawigacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem umiejętności utrzymania w stanie gotowości do pracy 
wszystkich urządzeń wymienionych powyżej; 
  3)   umiejętnością obsługi i bieżącej konserwacji wyposażenia wymienionego w pkt 2; 
  4)   wiedzą niezbędną do lokalizacji i naprawy uszkodzeń, przy wykorzystaniu 
odpowiednich narzędzi i aparatury testującej, wyposażenia wymienionego w pkt 2; 
  5)   szczegółową znajomością działania wszystkich podsystemów oraz urządzeń radiowych 
pracujących w systemie GMDSS; 
  6)   umiejętnością nadawania i odbioru za pomocą cyfrowego selektywnego wywołania, 
radiotelefonii oraz automatycznej radiotelegrafii; 
  7)   szczegółową znajomością przepisów dotyczących łączności radiowej, a w szczególności 
procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu, procedur 
dotyczących opłat za łączność radiową oraz wymagań Konwencji SOLAS dotyczących 
wyposażenia radiowego i łączności radiowej; 
  8)   biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie. 
2. Osoba ubiegająca się o świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS) powinna 
wykazać się: 
  1)   wiedzą teoretyczną w zakresie: 

a)  ogólnej znajomości podstaw: elektrotechniki, elektroniki, teorii radiotechniki oraz 
informatyki, w stopniu niezbędnym do spełnienia wymagań podanych w lit. b-d, 

b)  ogólnej wiedzy dotyczącej radiokomunikacyjnego wyposażenia w systemie GMDSS, 
włączając w to urządzenia wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej, urządzenia 
radiotelefoniczne i cyfrowego selektywnego wywołania, ziemskie stacje okrętowe, 
radiopławy awaryjne, morskie systemy antenowe, wyposażenie radiowe jednostek 
ratunkowych oraz wszystkie urządzenia pomocnicze łącznie z zasilającymi, a także ogólnej 
znajomości innego wyposażenia najczęściej stosowanego w radionawigacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności utrzymania w stanie gotowości eksploatacyjnej wszystkich 
urządzeń wymienionych powyżej, 

c)  szczegółowej znajomości działania wszystkich podsystemów i urządzeń radiowych 
pracujących w systemie GMDSS, 

d)  szczegółowej znajomości przepisów dotyczących łączności radiowej, a w szczególności 
procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu, procedur 
dotyczących opłat za łączność radiową oraz wymagań Konwencji SOLAS dotyczących 
wyposażenia radiowego i łączności radiowej, 

e)  dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie; 
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  2)   umiejętnościami praktycznymi nabytymi podczas szkolenia w zakresie wykonywania 
napraw wyposażenia wymienionego w ust. 2 pkt 1 lit. b oraz nadawania i odbioru za pomocą 
cyfrowego selektywnego wywołania, radiotelefonii i automatycznej radiotelegrafii, 
obejmującego 64 godziny ćwiczeń praktycznych warsztatowych oraz ćwiczeń na 
urządzeniach rzeczywistych lub symulatorach urządzeń radiokomunikacyjnych. 
3. Osoba ubiegająca się o świadectwo ogólne operatora (GMDSS) powinna wykazać się: 
  1)   wiedzą teoretyczną w zakresie: 

a)  szczegółowej znajomości działania wszystkich podsystemów oraz urządzeń radiowych 
pracujących w systemie GMDSS, 

b)  szczegółowej znajomości przepisów dotyczących łączności radiowej, a w szczególności 
procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu, procedur 
dotyczących opłat za łączność radiową oraz wymagań Konwencji SOLAS dotyczących 
wyposażenia radiowego i łączności radiowej, 

c)  znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym komunikowanie 
się; 
  2)   umiejętnościami praktycznymi nabytymi podczas szkolenia w obsłudze wszystkich 
urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS, obejmującego 44 godziny ćwiczeń 
praktycznych na urządzeniach rzeczywistych lub symulatorach urządzeń 
radiokomunikacyjnych. 
4. Osoba ubiegająca się o świadectwo ograniczone operatora (GMDSS) powinna wykazać się: 
  1)   wiedzą teoretyczną w zakresie: 

a)  znajomości działania podsystemów i urządzeń radiowych systemu GMDSS, wymaganych dla 
statków pływających wyłącznie na obszarze morza A1, 

b)  znajomości przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej, a w szczególności procedur 
radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu, 

c)  elementarnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie; 
  2)   umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi obsługi urządzeń radiowych podsystemów 
GMDSS wymaganych dla statków pływających na obszarze morza A1, nabytymi w ramach 
36 godzin ćwiczeń praktycznych na urządzeniach rzeczywistych lub symulatorach urządzeń 
radiokomunikacyjnych. 
5. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej powinna wykazać się: 
  1)   szczegółową znajomością działania wszystkich podsystemów oraz urządzeń; 
  2)   szczegółową znajomością przepisów dotyczących łączności radiowej w relacji brzeg - 
statek i statek - brzeg, a w szczególności procedur radiokomunikacyjnych dotyczących 
bezpieczeństwa życia na morzu oraz organizacji łączności w akcjach poszukiwawczych 
i ratowniczych; 
  3)   znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym 
komunikowanie się. 
6. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie śródlądowej 
powinna wykazać się: 
  1)   ogólną znajomością działania i umiejętnością obsługi urządzeń cyfrowego selektywnego 
wywołania oraz urządzeń radiotelefonicznych pracujących w zakresie VHF i UHF, 
przeznaczonych do wypełniania zadań określonych w żegludze śródlądowej; 
  2)   znajomością przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF 
i UHF; 
  3)   elementarną znajomością standardowych zwrotów w języku angielskim stosowanych 
w łączności radiotelefonicznej w żegludze śródlądowej. 
7. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu powinna 
wykazać się: 

 20



  1)   ogólną znajomością działania i obsługi podsystemów i urządzeń radiowych pracujących 
w systemie GMDSS; 
  2)   znajomością przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej, a w szczególności 
procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu; 
  3)   elementarną znajomości języka angielskiego w zakresie standardowych morskich 
zwrotów radiokomunikacyjnych. 
8. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu powinna wykazać 
się: 
  1)   ogólną znajomością działania i umiejętnością obsługi podsystemowi urządzeń radiowych 
podsystemów GMDSS stosowanych na obszarze morza A1; 
  2)   znajomością przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF, 
a w szczególności procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na 
morzu; 
  3)   elementarną znajomością standardowych zwrotów w języku angielskim stosowanych 
w łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF. 
9. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora radiotelefonisty VHF powinna wykazać się: 
  1)   ogólną znajomością działania i umiejętnością obsługi urządzeń radiotelefonicznych 
pracujących w zakresie VHF, przeznaczonych do wypełniania zadań określonych dla służby 
radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej; 
  2)   znajomością przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF. 
10. Osoba ponownie ubiegająca się o świadectwo operatora urządzeń radiowych powinna 
wykazać się wiedzą w zakresie określonym: 
  1)   w ust. 3 pkt 1 lit. b oraz umiejętnościami praktycznej obsługi urządzeń radiowych 
stosowanych w systemie GMDSS - w przypadku ubiegania się o świadectwo, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia; 
  2)   w ust. 4 pkt 1 lit. b oraz umiejętnościami praktycznej obsługi urządzeń radiowych 
stosowanych w systemie GMDSS na obszarze morza A1 - w przypadku ubiegania się 
o świadectwo, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia. 
11. Do egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych określone w: 
  1)   § 4 ust. 1 pkt 1-7 rozporządzenia może przystąpić osoba, która ukończyła 18 lat; 
  2)   § 4 ust. 1 pkt 8 i 9 rozporządzenia może przystąpić osoba, która ukończyła 15 lat. 
 
 

 21



ZAŁĄCZNIK Nr 6  
 

ZAKRES WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE 

RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ 
1. Osoba ubiegająca się o świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych powinna 
wykazać się: 
  1)   wiedzą techniczną z zakresu radioelektroniki w zakresie: 

a)  podstaw elektrotechniki, podstaw radiotechniki i promieniowania elektromagnetycznego: 
przewodnictwo elektryczne, źródła elektryczności, pole elektryczne, magnetyczne 
i elektromagnetyczne, sygnały sinusoidalne, niesinusoidalne i zmodulowane, moc i energia, 

b)  budowy i zastosowania elementów elektronicznych, takich jak: rezystory, kondensatory, 
cewki, transformatory, diody, tranzystory, układy scalone, 

c)  układów elektronicznych, takich jak: łączenie elementów obwodów, filtry, zasilacze, 
wzmacniacze, demodulatory, generatory, pętla synchronizacji fazowej (PLL), 

d)  techniki odbioru radiowego, w tym: rodzaju odbiorników, ich schematów blokowych, 
budowy, działania poszczególnych stopni, podstawowych parametrów odbiorników, 

e)  techniki nadawania, w tym: rodzajów nadajników, ich schematów blokowych, budowy 
i działania poszczególnych stopni, podstawowych parametrów nadajników, 

f)  rodzajów i charakterystyk anten oraz rodzajów linii zasilających, 
g)  propagacji fal radiowych, 
h)  miernictwa radioelektronicznego, w szczególności pomiarów oraz budowy przyrządów 

pomiarowych: 
–  napięć i prądów stałych, przemiennych małej i wysokiej częstotliwości, 
–  częstotliwości, 
–  rezystancji, indukcyjności i pojemności, 
–  mocy, 
–  głębokości modulacji, 
–  dopasowania linii przesyłowych, 

i)  zakłóceń radioelektrycznych, w tym: źródeł zakłóceń, przyczyn zakłóceń w sprzęcie 
elektronicznym, urządzeń przeciwzakłóceniowych, 

j)  podstawowych wymogów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń radiowych; 
  2)   wiedzą z zakresu bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych i nadawczych 
dotyczącą: 

a)  przepływu prądu elektrycznego przez ciało człowieka, 
b)  porażeń i ochrony przeciwporażeniowej, 
c)  udzielania pierwszej pomocy, 
d)  wpływu pola elektromagnetycznego na organizm ludzki, 
e)  ochrony środowiska naturalnego przed promieniowaniem elektromagnetycznym, 
f)  ochrony odgromowej, 
g)  przepisów przeciwpożarowych przy pracy z urządzeniami elektrycznymi; 

  3)   znajomością przepisów i procedur operatorskich, krajowych i międzynarodowych, 
w tym: 

a)  międzynarodowego alfabetu fonetycznego, 
b)  kodu Q, 
c)  skrótów operatorskich, 
d)  sposobów porozumienia się w przypadku niebezpieczeństwa i klęsk żywiołowych, 
e)  znaków wywoławczych stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, 
f)  zakresów częstotliwości stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej - krajowych 

i Międzynarodowego Związku Radioamatorów (IARU); 
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  4)   znajomością międzynarodowych i krajowych przepisów stosowanych w służbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej i satelitarnej służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. 
2. Osoba ubiegająca się o świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych powinna 
wykazać się: 
  1)   wiedzą z radioelektroniki w zakresie: 

a)  rodzajów, budowy i podstawowych parametrów odbiorników radiowych, 
b)  rodzajów, budowy i podstawowych parametrów układów nadawczych, 
c)  propagacji fal radiowych, 
d)  zakłóceń radioelektrycznych, w tym: źródeł zakłóceń, podstawowych przyczyn powstawania 

zakłóceń, eliminacji zakłóceń; 
  2)   wiedzą z zakresu bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych i nadawczych 
dotyczącą: 

a)  porażeń i ochrony przeciwporażeniowej, 
b)  udzielania pierwszej pomocy, 
c)  ochrony odgromowej; 

  3)   znajomością przepisów i procedur operatorskich, krajowych i międzynarodowych, 
w tym: 

a)  międzynarodowego alfabetu fonetycznego, 
b)  wybranych elementów kodu Q, 
c)  wybranych skrótów operatorskich, 
d)  sposobów porozumienia się w przypadku niebezpieczeństwa i klęsk żywiołowych, 
e)  znaków wywoławczych stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, 
f)  zakresów częstotliwości stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i rodzajów 

emisji, w zakresie odpowiedniej kategorii zezwolenia amatorskiego; 
  4)   znajomością krajowych przepisów stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej 
amatorskiej i satelitarnej służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. 
3. Do egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych określone w: 
  1)   § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia może przystąpić osoba, która ukończyła 15 lat; 
  2)   § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia może przystąpić osoba, która ukończyła 10 lat. 
4. Na przystąpienie do egzaminu osoby, która nie ukończyła 18 lat, wymagana jest pisemna 
zgoda jej rodziców lub prawnych opiekunów. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 7  
 

PRZEDMIOTY EGZAMINACYJNE ORAZ WYMAGANIA DLA MIEJSCA 
EGZAMINU NA ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W 

SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ LOTNICZEJ 
 

I. Przedmioty egzaminacyjne 
1. Osoby egzaminowane na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej oraz 
świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty podlegają sprawdzeniu wiedzy i umiejętności 
z następujących przedmiotów egzaminacyjnych: 
  1)   zasady radiotelefonii, w zakresie określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia 
odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i 2; 
  2)   obsługa urządzeń radiotelefonicznych, w zakresie określonym w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia odpowiednio w ust. 2 pkt 1 lub 2; 
  3)   korespondencja radiotelefoniczna, w zakresie określonym w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 3; 
  4)   regulamin radiokomunikacyjny, w zakresie określonym w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 4. 

 
II. Wymagania dla miejsca egzaminu 

1. Egzamin na świadectwo operatora radiowego w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej 
może być przeprowadzony w miejscu, w którym: 
  1)   przygotowano wyposażenie i zapewniono pomieszczenia dla sekretariatu zespołu 
egzaminacyjnego; 
  2)   przygotowano pomieszczenia dla przeprowadzenia egzaminu. 
2. Umiejętności praktyczne mogą być sprawdzane z wykorzystaniem komputerowych 
symulatorów obrazujących działanie radiowych urządzeń lotniczych, stosowanych w służbie 
radiokomunikacyjnej lotniczej. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 8  
 

PRZEDMIOTY EGZAMINACYJNE ORAZ WYMAGANIA DLA MIEJSCA 
EGZAMINU NA ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W 

SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
 

I. Przedmioty egzaminacyjne 
1. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo radioelektronika pierwszej klasy 
(GMDSS) lub świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS) przeprowadza się, 
sprawdzając wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów egzaminacyjnych: 
  1)   zasady pracy systemu GMDSS i jego podsystemów, w zakresie określonym 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 lit. b; 
  2)   obsługa urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS i urządzeń 
radionawigacyjnych, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia 
odpowiednio w ust. 1 pkt 3 i 6 lub ust. 2 pkt 2; 
  3)   regulaminy stosowane w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, w zakresie określonym 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 pkt 1 lit. d; 
  4)   język angielski, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia 
odpowiednio w ust. 1 pkt 8 lub ust. 2 pkt 1 lit. e; 
  5)   podstawy informatyki, radiotechniki i radioelektroniki, w zakresie określonym 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 lit. a; 
  6)   zasady pracy systemów radionawigacyjnych i ich podsystemów, w zakresie określonym 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 lit. b; 
  7)   zasady miernictwa, diagnostyki i konserwacji urządzeń radiowych pracujących 
w systemie GMDSS i urządzeń radionawigacyjnych, w zakresie określonym w załączniku 
nr 5 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 lit. b. 
2. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo ogólne operatora (GMDSS) 
przeprowadza się, sprawdzając wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów 
egzaminacyjnych: 
  1)   zasady pracy systemu GMDSS i jego podsystemów, w zakresie określonym 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 3 pkt 1 lit. a; 
  2)   obsługa urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS, w zakresie określonym 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 3 pkt 2; 
  3)   regulaminy stosowane w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, w zakresie określonym 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 3 pkt 1 lit. b; 
  4)   język angielski, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 3 
pkt 1 lit. c. 
3. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo ograniczone operatora (GMDSS) 
przeprowadza się, sprawdzając wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów 
egzaminacyjnych: 
  1)   zasady pracy systemu GMDSS i jego podsystemów stosowanych na obszarze morza A1, 
w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 4 pkt 1 lit. a; 
  2)   praktyczna obsługa urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS, stosowanych 
na obszarze morza A1, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 4 
pkt 2; 
  3)   regulaminy stosowane w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, w zakresie określonym 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 4 pkt 1 lit. b; 
  4)   język angielski, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 4 
pkt 1 lit. c. 
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4. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej 
przeprowadza się, sprawdzając wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów 
egzaminacyjnych: 
  1)   zasady pracy systemu GMDSS i jego podsystemów, w zakresie określonym 
w załączniku nr 5 w ust. 5 pkt 1; 
  2)   obsługa urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS, w zakresie określonym 
w załączniku nr 5 w ust. 5 pkt 1; 
  3)   regulaminy stosowane w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, w zakresie określonym 
w załączniku nr 5 w ust. 5 pkt 2; 
  4)   język angielski, w zakresie określonym w załączniku nr 5 w ust. 5 pkt 3. 
5. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie 
śródlądowej przeprowadza się, sprawdzając wiedzę i umiejętności z następujących 
przedmiotów egzaminacyjnych: 
  1)   ogólna wiedza o podsystemach i urządzeniach radiowych stosowanych w żegludze 
śródlądowej, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 6 pkt 1; 
  2)   obsługa urządzeń radiowych stosowanych w żegludze śródlądowej, w zakresie 
określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 6 pkt 1; 
  3)   regulaminy i podstawowe terminy anglojęzyczne stosowane w służbie śródlądowej, 
w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 6 pkt 2 i 3. 
6. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu 
przeprowadza się, sprawdzając wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów 
egzaminacyjnych: 
  1)   ogólna wiedza o systemie, podsystemach i urządzeniach radiowych GMDSS, w zakresie 
określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 7 pkt 1; 
  2)   obsługa urządzeń radiowych podsystemów GMDSS, w zakresie określonym 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 7 pkt 1; 
  3)   regulaminy stosowane w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, w zakresie określonym 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 7 pkt 2; 
  4)   język angielski, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 7 
pkt 3. 
7. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu 
przeprowadza się, sprawdzając wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów 
egzaminacyjnych: 
  1)   ogólna wiedza o podsystemach i urządzeniach radiowych GMDSS, stosowanych na 
obszarze morza A1, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 8 
pkt 1; 
  2)   obsługa urządzeń radiowych podsystemów GMDSS, stosowanych na obszarze morza 
A1, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 8 pkt 1; 
  3)   regulaminy i podstawowe terminy anglojęzyczne stosowane w służbie 
radiokomunikacyjnej morskiej, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia 
w ust. 8 pkt 2 i 3. 
8. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo operatora radiotelefonisty VHF 
przeprowadza się, sprawdzając wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów 
egzaminacyjnych: 
  1)   budowa i obsługa urządzeń radiotelefonicznych VHF, w zakresie określonym 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 9 pkt 1; 
  2)   regulaminy stosowane w radiotelefonicznej łączności VHF, w zakresie określonym 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 9 pkt 2. 
9. Egzamin dla osób ubiegających się o ponowne wydanie świadectwa, o którym mowa 
w ust. 1-3, przeprowadza się w ramach jednego przedmiotu egzaminacyjnego - teoretyczna 
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i praktyczna znajomość procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia 
na morzu, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia: 
  1)   w ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2 - w przypadku egzaminu na świadectwa, o których mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia; 
  2)   w ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2 - w przypadku egzaminu na świadectwo, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia. 

II. Wymagania dla miejsca egzaminu 
Egzamin na świadectwo operatora radiowego w służbie radiokomunikacyjnej morskiej 
i żeglugi śródlądowej może być przeprowadzony w miejscu, w którym: 
  1)   przygotowano wyposażenie i zapewniono pomieszczenia dla sekretariatu zespołu 
egzaminacyjnego; 
  2)   jest możliwe przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej lub testu z przedmiotów 
określonych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego; 
  3)   są dostępne urządzenia systemów stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej 
i żeglugi śródlądowej, w szczególności: radiotelefoniczne, INMARSAT, DSC 
i wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej lub ich komputerowe symulatory, umożliwiające 
sprawdzenie praktycznych umiejętności w zakresie ich obsługi lub prowadzenia za ich 
pomocą korespondencji, w liczbie pozwalającej na równoczesne i niezależne egzaminowanie 
co najmniej 2 osób; 
  4)   używane podczas egzaminu urządzenia nie powodują zakłóceń w działaniu innych 
urządzeń lub służb radiokomunikacyjnych. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 9  
 

PRZEDMIOTY EGZAMINACYJNE ORAZ WYMAGANIA DLA MIEJSCA 
EGZAMINU NA ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W 

SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ 
 

I. Przedmioty egzaminacyjne i ich zakres 
1. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych 
przeprowadza się w czasie jednej sesji egzaminacyjnej, sprawdzając wiedzę i umiejętności 
z następujących przedmiotów egzaminacyjnych: 
  1)   wiadomości techniczne z zakresu radioelektroniki, w zakresie określonym w załączniku 
nr 6 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 1; 
  2)   bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i radiowych, w zakresie 
określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 2; 
  3)   przepisy i procedury operatorskie, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do 
rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 3; 
  4)   przepisy dotyczące radiokomunikacyjnej służby amatorskiej, w zakresie określonym 
w załączniku nr 6 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 4. 
2. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych 
przeprowadza się, sprawdzając wiedzę z następujących przedmiotów egzaminacyjnych: 
  1)   wiadomości techniczne z zakresu radioelektroniki, w zakresie określonym w załączniku 
nr 6 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 2 pkt 1; 
  2)   bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i radiowych, w zakresie 
określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 2 pkt 2; 
  3)   przepisy i procedury operatorskie, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do 
rozporządzenia odpowiednio w ust. 2 pkt 3; 
  4)   przepisy dotyczące radiokomunikacyjnej służby amatorskiej, w zakresie określonym 
w załączniku nr 6 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 2 pkt 4. 

 
II. Wymagania dla miejsca egzaminu 

Egzamin na świadectwo operatora radiowego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej 
może być przeprowadzony w miejscu, w którym: 
  1)   przygotowano wyposażenie i zapewniono pomieszczenia dla sekretariatu zespołu 
egzaminacyjnego; 
  2)   jest możliwe przeprowadzenie testu z przedmiotów egzaminacyjnych. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 10  
 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU I WYDANIE 
ŚWIADECTWA OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 opłata za przeprowadzenie egzaminu na świadectwo operatora 
urządzeń radiowych wynosi: 
  1)   w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, za egzamin na: 

a)  świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej - 100 zł, 
b)  świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty - 100 zł; 

  2)   w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, za egzamin na: 
a)  świadectwo radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS) - 200 zł, 
b)  świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS) - 200 zł, 
c)  świadectwo ogólne operatora (GMDSS) - 160 zł, 
d)  świadectwo ograniczone operatora (GMDSS) - 140 zł, 
e)  świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej - 150 zł, 
f)  świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie śródlądowej - 100 zł, 
g)  świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu - 120 zł, 
h)  świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu - 100 zł, 
i)  świadectwo operatora radiotelefonisty VHF - 80 zł; 

  3)   w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, za egzamin na: 
a)  świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - 50 zł, 
b)  świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych - 25 zł. 

2. Opłata za przeprowadzenie egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych dla 
osoby, o której mowa w § 10 rozporządzenia, wynosi 100 zł. 
3. Z zastrzeżeniem ust. 4-6 wysokość opłaty za wydanie świadectwa operatora urządzeń 
radiowych wynosi 25 zł. 
4. Wysokość opłaty za wydanie świadectwa klasy C operatora urządzeń radiowych wynosi 
15 zł. 
5. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 15 zł. 
6. Wysokość opłaty za wymianę świadectwa wynosi 15 zł. 
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UZASADNIENIE 
 

W związku z nowelizacją art. 150 ust. 4 ustawy – Prawo telekomunikacyjne zaistniała 
potrzeba wydania nowego rozporządzenia w sprawie świadectw operatora urządzeń 
radiowych. Zgodnie z nowym brzmieniem delegacji w projekcie rozporządzenia  Ministra 
Administracji i Cyfryzacji w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych określone 
zostały: 
  1)   rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych: 

a)  w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, 
b)  w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej – zgodnie także 

z Międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, 
wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzoną w Londynie dnia 
7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286), 
zwaną dalej „Konwencją STCW”, 

c)  w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, 
  2)   zakres wymogów egzaminacyjnych, 
5) zakres, tryb i okresy niezbędnych szkoleń oraz praktyki, 
6) termin złożenia wniosku o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych albo jego 

odnowienie, 
  4)    tryb przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych, 
  5)   sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, 
  6)   wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa operatora urządzeń 
radiowych. 
 W celu uniknięcia wieloznaczności i niezamierzonej nieostrości użytych słów  
i wyrażeń w § 2 przedmiotowego projektu zamieszczono słowniczek, w którym dokonano 
objaśnienia użytych w projekcie pojęć. Znalazły się tam m. in. takie pojęcia jak: Konwencja 
SOLAS, GMDSS, DSC, INMARSAT, obszar morza A1, zakres morski VHF, zakres morski 
UHF.  
 Projekt rozporządzenia w Rozdziale 2 określa rodzaje świadectw operatora urządzeń 
radiowych. Przewiduje dwa rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej lotniczej, dziewięć rodzajów świadectw operatora urządzeń radiowych 
w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej oraz dwa rodzaje świadectw 
operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Wzory tych 
świadectw zostały określone w załącznikach nr 1, 2 i 3.  
 

Wydanie świadectwa urządzeń radiowych następuje w wyniku czynności 
dokumentujących posiadaną wiedzę i praktykę oraz rozstrzygnięcia administracyjnego 
o wydaniu świadectwa. Warunkiem wydania świadectwa operatora jest pozytywny wynik 
egzaminu oraz udokumentowanie praktyki. Zakres wymogów egzaminacyjnych, niezbędnych 
szkoleń i praktyki określony został w rozdziale 3 i 4 projektu, a także w załączniku nr 4, 5 i 6 
projektu. Zgodnie z § 13 egzaminy są przeprowadzane oddzielnie dla operatorów służby 
radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, służby amatorskiej oraz dla służby 
radiokomunikacyjnej lotniczej. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej powołuje komisje 
egzaminacyjne do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej 
spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wyróżniających się wiedzą 
i doświadczeniem odpowiednim dla danej komisji. 

Za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie świadectwa UKE pobiera opłatę, 
której wysokość określa załącznik nr 10 do projektu rozporządzenia. 

Wydawanie świadectw należy do kompetencji Prezesa UKE. Zainteresowana osoba po 
zdaniu egzaminu i na podstawie udokumentowanej praktyki ma prawo żądania wydania jej 
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przez Prezesa UKE świadectwa operatora. Jeśli określona osoba spełnia warunki określone 
przepisami prawa, wówczas Prezes UKE jest zobowiązany do wydania świadectwa na 
wniosek tej osoby. 

Wydanie świadectwa nie ma charakteru czynności uznaniowej, ale jest aktem 
władczym i następuje w ramach jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, na 
podstawie którego adresat tego rozstrzygnięcia nabywa uprawnienia w zakresie obsługi 
urządzeń radiowych. Rozstrzygnięcie w tej sprawie następuje w formie decyzji 
administracyjnej. Ponieważ rozstrzygnięcie w sprawie wydania lub odmowy wydania 
świadectwa, a także w sprawie jego przedłużenia jest decyzją administracyjną, osobie 
zainteresowanej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 127 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Od decyzji Prezesa UKE, wydanej w wyniku 
ponownego rozpatrzenia sprawy, osobie zainteresowanej przysługuje skarga do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego.  

W projekcie zamieszczono również przepisy przejściowe regulujące sposób 
postępowania ze świadectwami uzyskanymi pod rządami rozporządzenia uchylanego. 

 
 
 

 31



 
OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

Podmiotami, do których adresowane jest rozporządzenie są: 
− Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
− kandydaci ubiegający się o świadectwa operatora urządzeń radiowych, 
− osoby posiadające świadectwa i ubiegające się o jego odnowienie. 
Projektowane rozwiązania prawne zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 
 

2. Konsultacje społeczne 
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania: Zarządowi Głównemu 
Polskiego Związku Krótkofalowców, Stowarzyszeniu Miłośników Radiowych Łączności 
na Falach Ultrakrótkich oraz do branżowych izb zrzeszających przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, z uwagi na fakt współużytkowania przedmiotowych zakresów 
częstotliwości ze służbami ruchomą oraz stałą pierwszej ważności. Zostanie 
zamieszczony także na stronie BIP Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do 
konsultacji społecznych. 
Ponadto projekt zostanie wysłany do: Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 
Forum Związków Zawodowych, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 
„Lewiatan”, Konfederacji Pracodawców Polskich, Związku Rzemiosła Polskiego, 
Krajowej Izby Gospodarczej, Business Centre Club, a także w ramach konsultacji 
społecznych do: Instytutu Łączności, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, 
Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Stowarzyszenia Inżynierów 
Telekomunikacji, Polskiego Związku Krótkofalowców, Stowarzyszenia Miłośników 
Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich – Polski Klub UKF, Stowarzyszenia 
Sympatyków Radia „Manufaktura” oraz Federacji Związków Zawodowych Pracowników 
Telekomunikacji.  
 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Wejście w życie rozporządzenia będzie miało wpływ na sektor finansów publicznych 
w tym budżet państwa, gdyż za przeprowadzenie egzaminów i wydanie świadectwa 
pobierana jest opłata określona w załączniku nr 10 do projektu. 
 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
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6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionalny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4-07-dg 
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ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

                                                    z dnia 
 

w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania informacji o naruszeniu 
bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, które miało istotny wpływ na sieci lub 

usługi, o podjętych działaniach zapobiegawczych i środkach naprawczych oraz 
podjętych przez przedsiębiorcę działaniach 

 
 
Na podstawie art.  175a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
 
 
§ 1.  Ustala się wzór Formularza – „Informacja przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 
o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług”, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia. 
 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 
 
 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362  
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,  
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, 
Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 
i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i  Nr 234, poz. 1390 oraz z ..., poz. ... 



Załącznik  
do rozporządzenia 
Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia ... (poz. ...) 

 
 

Informacja przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o naruszeniu 
bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług 

1. Dane przedsiębiorcy telekomunikacyjnego: 
Firma przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności 
gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów  
 

 
Numer w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
 

 
Siedziba i adres przedsiębiorcy 
 

 
2. Opis charakteru naruszenia  

 

 
3. Zakładane ryzyko w związku z naruszeniem 

 

 
4. Informacje o podjętych działaniach zapobiegawczych  
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5. Informacje o podjętych działaniach naprawczych 

 

 
6. Podmiot, na który miało wpływ naruszenie  

 
 
 
 

7. Podmiot, który dopuścił się naruszenia 
 

 
8. Zastosowane środki techniczne 

 

 
9. Zastosowane środki organizacyjne 
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UZASADNIENIE 

 
Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 175a ust. 2 ustawy    
– Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). Przepis ten nakłada na 
ministra właściwego do spraw łączności obowiązek określenia wzoru formularza, na którym 
przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany będzie do przedstawiania Prezesowi Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej (dalej UKE) informacji o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub 
integralności sieci lub usług, które miało istotny wpływ na sieci lub usługi oraz o działaniach 
zapobiegawczych i środkach naprawczych podjętych przez przedsiębiorcę niezwłocznie po 
wystąpieniu takiego naruszenia.  
Skuteczne stosowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa nie jest działaniem 
jednorazowym, lecz ciągłym procesem wdrażania, przeglądu i aktualizacji, od podmiotów 
zapewniających dostęp do sieci i świadczących usługi łączności elektronicznej należy 
wymagać podejmowania środków chroniących integralność i bezpieczeństwo stosownie do 
oceny ryzyka, z uwzględnieniem stopnia rozwoju takich środków. Określenie w 
rozporządzeniu ministra właściwego do spraw łączności niezbędnych, do przeprowadzenia 
oceny, danych usprawni pracę zarówno Prezesowi UKE jak również przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnemu. 
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 
zm.).  
Nie zachodzi również konieczność przedkładania projektu rozporządzenia instytucjom 
i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu. 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji oraz Rządowego Centrum Legislacji.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 
1. Podmioty na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami, do których adresowane będzie rozporządzenie są Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej oraz przedsiębiorcy telekomunikacyjni.  

2. Konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Administracji  
i Cyfryzacji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz zostanie przesłany do 
następujących podmiotów: 

1) Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, 
2) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, 
3) Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji, 
4) Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, 
5) Forum Związków Zawodowych, 
6) NSZZ „Solidarność”, 
7) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 
8) Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
9) Krajowej Izby Gospodarczej, 

10) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
11) Business Centre Club,  
12) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
3.    Wpływ projektu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Proponowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa oraz na budżety 
jednostek samorządu terytorialnego. 

4.    Wpływ projektu na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5.    Wpływ projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym  
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Zmiany proponowane w rozporządzeniu nie będą miały wpływu na konkurencyjność 
wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 

6.    Wpływ projektu na sytuację i rozwój regionalny 
Proponowane przepisy nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

7.   Źródła finansowania 
Wejście w życie rozporządzenia nie wymaga finansowania. 
 
 
 
 
 
 
12-07-aa 
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ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1) 

z dnia                              
 

w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do 
wykorzystywania zasobów numeracji 

 
Na podstawie art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Wysokość rocznych opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji, 
zwanych dalej „opłatami rocznymi”, określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. 1. Opłaty roczne w wysokości, o której mowa w § 1, obejmują pełny rok 
kalendarzowy. 

2. Jeżeli w danym roku kalendarzowym podmiot posiada prawo do wykorzystywania 
zasobów numeracji przez okres krótszy od roku kalendarzowego, uiszcza on opłatę roczną, 
z zastrzeżeniem § 3, w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty rocznej określonej 
w załączniku do rozporządzenia, za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym 
podmiotowi to prawo przysługiwało. 

§ 3. W przypadku cofnięcia przydziału numeracji lub zmiany jego zakresu z przyczyn 
określonych w art. 126 ust. 10 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne, podmiot uiszcza opłatę roczną w wysokości określonej w załączniku do 
rozporządzenia. 

§ 4. 1. Opłatę roczną uiszcza się jednorazowo za cały rok, w terminie do dnia 30 czerwca 
roku, za który jest należna. 

2. Opłatę roczną można uiścić w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 opłaty 
rocznej w terminie do dnia 30 czerwca i 30 listopada roku, za który jest należna. 

3. Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 czerwca danego roku, opłatę roczną wnosi się 
w terminie do dnia 30 listopada roku, za który jest należna. 

4. Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 listopada danego roku, opłatę roczną uiszcza się 
w terminie do dnia 31 grudnia roku, za który jest należna. 

§ 5. 1. Opłatę roczną wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. 

2. Wraz z wniesieniem opłaty podmiot wskazuje tytuł opłaty i okres, za który jest 
należna. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.3)

 
 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
 

w porozumieniu: 
 
MINISTER FINANSÓW 

                                                 
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362  
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,  
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, 
Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 
i 587, Nr 134. poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z ... poz. ... . 

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie 
wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (Dz. U. Nr 283, 
poz. 2832 i z 2009 r. Nr 24, poz. 148), na podstawie art. 21 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 



 
 
 
Załącznik  
do rozporządzenia  
Ministra Administracji i Cyfryzacji  
z dnia ... (poz. ...) 

 
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ROCZNYCH ZA PRAWO DO WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW NUMERACJI 

 
Opłata za: 

 

 Wysokość 
opłaty 
w PLN 

 
1) numer abonencki w: 
 
   a) stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej 
 

 0,32
   b) ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej 
 

 0,32
2) wyróżnik AB sieci telekomunikacyjnej przyznany podmiotowi 
   wykonującemu działalność telekomunikacyjną: 
 
   a) AB=26 
 

 6.000
   b) AB=47 
 

 6.000
   c) AB=64 
 

 1.800
3) wyróżnik ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej (PLMN): 
 
   a) 2-cyfrowy 
 

 1.790.000
   b) 3-cyfrowy 
 

 179.000
   c) 4-cyfrowy 
 

 17.900
   d) 5-cyfrowy 
 

 1.790
4) numer dostępu do sieci (NDS): 
 
   a) 4-cyfrowy 
 

 60.000
   b) 5-cyfrowy 
 

 6.000
5) numer HESC 118 CDU 
 

60.000

6) numer dostępu do sieci teleinformatycznej (NDSI) 
 

550

7) numer strefowy abonenckich usług specjalnych (AUS) za każdą strefę 
   numeracyjną, w której przysługuje prawo do wykorzystywania numeru 
   - numer 5-cyfrowy 
 

550

8) krajowy numer sieci inteligentnej (NDIN) 
 

3

9) numer DNIC+PNIC w sieci transmisji danych z komutacją pakietów:  
 
   a) 4 cyfry 
 

36.000

   b) 5 cyfr 
 

3.600

   c) 6 cyfr 
 

360

   d) 7 cyfr 
 

37

   e) 8 cyfr 
 

4

10) numer punktu sygnalizacyjnego: 
 
   a) międzynarodowy ISPC 
 

 12.000
   b) krajowy NSPC 
 

 1.200
11) numer zamkniętej grupy użytkowników (CUG) za każde osiem 
    numerów CUG 
 

 55

12) kod sieci ruchomej (MNC) 
 

1.200

13) kod sieci ATM 
 

1.200

 2



14) numer rutingowy (NR NP): 

   a) do obsługi przenoszenia numerów niegeograficznych 
 

1.000

   b) do obsługi przenoszenia numerów geograficznych 
 

100
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UZASADNIENIE 
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wysokości, terminów 
i sposobu uiszczenia opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji stanowi 
wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.  
Kwestie wysokości, terminów i sposobu uiszczenia za prawo do wykorzystania zasobów 
numeracji obecnie regulowane są rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 
2004 r. w sprawie wysokości terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do 
wykorzystywania zasobów numeracji. W stosunku do obowiązującego rozporządzenia 
niniejszy projekt zawiera zmiany w zakresie dodania opłat rocznych za prawo do 
wykorzystywania numerów rutingowych. Podstawą tej zmiany jest znowelizowany przepis 
art. 184 ust. 2 pkt 14 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, który wprowadza obowiązek 
uiszczania rocznych opłat za prawo do wykorzystywania numeru rutingowego w wysokości 
nie wyższej niż 1000 zł.  
Numery rutingowe są przydzielane przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w drodze decyzji 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
30 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania 
numeracją w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1082, z późn. zm.) 
w ust. 8a załącznika do rozporządzenia przewiduje przydzielanie dostawcom publicznie 
dostępnych usług telefonicznych dwóch rodzajów numerów rutingowych „NR NP” służących 
realizacji uprawnień abonentów do przeniesienia numeru: 

1) do obsługi numerów geograficznych, 
2) do obsługi numerów niegeograficznych. 

Wysokość opłaty za numer rutingowy uzależniono od tego czy numer służy do obsługi 
numerów geograficznych czy numerów niegeograficznych. Takie rozwiązanie ma na celu 
umożliwienie racjonalizacji wykorzystania zasobów tej numeracji, bowiem jej zasób jest 
ograniczony. Większy zasób numerów rutingowych stanowią numery umożliwiające obsługę 
numerów geograficznych powiązane z obszarami poszczególnych stref numeracyjnych, 
natomiast mniejszy zasób stanowią numery służące do obsługi numerów niegeograficznych 
na obszarze całego kraju. Przewiduje się, że osiągnięcie zamierzonego celu będzie możliwe, 
jeżeli za pierwszy typ numeracji opłata będzie ustalona na poziomie 100 zł, a za drugi typ 
numeracji – 1000 zł. Można założyć, że po wprowadzeniu opłat za korzystanie z numerów 
rutingowych rozpocznie się proces rezygnacji z części dotychczas przydzielonych zasobów 
numerów rutingowych przeznaczonych  do obsługi przenoszenia numerów geograficznych, 
jeżeli przedsiębiorcy dojdą do wniosku, iż nie są one niezbędne.  Jednocześnie wraz ze 
wzrostem zapotrzebowania na przenoszenie numerów zarówno geografinych jak 
i niegeograficznych przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą występować o przydział nowych 
numerów rutingowych.  
W załączniku do rozporządzenia zaproponowane zostały zmiany wysokości niektórych opłat 
polegające na zaokrągleniu do pełnych dziesiątek lub setek złotych dotychczasowych kwot        
– nie przekraczając jednak pułapu określonego w art. 184 ust. 2 ustawy – Prawo 
telekomunikacyjne. Takie podejście powinno przyczynić się do racjonalizacji wykorzystania 
poszczególnych zasobów numeracji oraz ułatwić przedsiębiorcom telekomunikacyjnym 
ustalenie należnej kwoty opłaty rocznej wnoszonej na rachunek bankowy Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej. 
Ponadto projektowane rozporządzenie w pkt 1 lit. a i b oraz w pkt 3 załącznika do 
rozporządzenia  uwzględnia zmiany terminologii wprowadzone przepisami znowelizowanej 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Polegają one na zastąpieniu 
wyrażenia „publiczna sieć telefoniczna” wyrażeniem „publiczna sieć telekomunikacyjna”.  
Pkt 6 i 8 załącznika do projektowanego rozporządzenia dostosowano do  przepisów 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji 
krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 131, poz. 765). Zgodnie z tym 
rozporządzeniem stosowany może być wyłącznie 6-cyfrowy numer dostępu do sieci 
teleinformatycznych (NDSI)  i 9-cyfrowy numer dostępu do sieci inteligentnej (NDIN). 
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Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).  
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony 
na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletyn Informacji Publicznej.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Zakres regulacji dotyczy podmiotów, które uzyskały prawo do wykorzystywania zasobów 
numeracji oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, do którego zakresu należą 
zadania związane z gospodarowaniem numeracją.  

2. Konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie przekazany do 
następujących podmiotów: 
1) Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, 
2) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, 
3) Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej,  
4) Krajowej Izby Gospodarczej, 
5) Konfederacji Pracodawców Polskich, 
6) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
7) Business Centre Club. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na budżet państwa, gdyż wprowadzone 
nowe opłaty z tytułu wykorzystywania numerów rutingowych będą stanowiły dochód 
budżetu państwa (dotychczas zostało przydzielonych około 5500 NR NP do obsługi 
numerów geograficznych i około 80 NR NP do obsługi numerów niegeograficznych). 
Dodatkowo niewielki wpływ na budżet państwa będą miały zmiany kwot niektórych opłat 
za prawo do wykorzystywania numeracji.  
 
4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  
 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki, 
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów. 
 
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.  
 

 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/07-kt 
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ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia                              

w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością 

 
Na podstawie art. 185 ust. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość, terminy i sposób uiszczania rocznych opłat za 
prawo do dysponowania częstotliwością, przez podmioty, które uzyskały prawo do 
dysponowania częstotliwością lub prawo do wykorzystywania częstotliwości, zwanych dalej 
„opłatą”. 

§ 2. 1. Do ustalenia wysokości opłaty w poszczególnych służbach radiokomunikacyjnych 
przyjmuje się warunki wykorzystywania częstotliwości oraz dane dotyczące lokalizacji stacji 
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych lub dane dotyczące obszaru, na którym mogą być 
wykorzystywane częstotliwości, określone w decyzji przyznającej prawo do dysponowania 
częstotliwością lub jej wykorzystywania, przy czym wysokość opłat nie może przekroczyć 
limitów określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. 

2. Wysokość opłat określa: 
1)  dla służby stałej lądowej – załącznik nr 1 do rozporządzenia; 
2) dla służb satelitarnych – załącznik nr 2 do rozporządzenia; 
3)  dla służby lotniczej oraz służby morskiej i żeglugi śródlądowej – załącznik nr 3 do 

rozporządzenia; 
4) dla służby radiodyfuzji naziemnej – załącznik nr 4 do rozporządzenia; 
5) dla służby ruchomej lądowej – załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

§ 3. Podmiot, który dysponuje częstotliwością dla różnego rodzaju łączności, dla których 
są przewidziane zróżnicowane opłaty, uiszcza opłatę w wysokości najwyższej określonej dla 
danego rodzaju łączności. 

§ 4.  Podmiot posiadający prawo do dysponowania częstotliwością lub wykorzystywania 
częstotliwości na zasadach współkorzystania z innym podmiotem, wnosi opłatę w wysokości 
50 % opłaty. 

§ 5. 1. Opłatę uiszcza się w ratach kwartalnych w wysokości równej 1/4 opłaty rocznej 
do końca stycznia, kwietnia, lipca i października danego roku. 

2. Opłatę można uiścić jednorazowo za cały rok do końca lutego danego roku albo 
w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej do końca lutego i sierpnia 
danego roku. 

3. W przypadku doręczenia decyzji o prawie do dysponowania częstotliwością lub jej 
wykorzystywania w trakcie kwartału, opłatę za kwartał, w którym podmiot uzyskał takie 
prawo, uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby dni objętych w danym kwartale 

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, 

poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, 
poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, 
z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, 
z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, 
poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, 
poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 243, poz. 1390 oraz z ..., poz. ... . 



decyzją i 1/365 opłaty rocznej. 
4. Za okresowe, krótsze niż kwartał, prawo do dysponowania częstotliwością lub jej 

wykorzystywania opłatę uiszcza się jednorazowo w kwocie równej iloczynowi liczby dni 
występujących w okresie objętym tym prawem i 1/365 opłaty rocznej. 

5. Opłaty, o których mowa w ust. 3 i 4, uiszcza się w terminie 14 dni: 
 1) od dnia doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo 

przysługuje; 
 2) od dnia uzyskania prawa, o ile w decyzji określono termin, od którego prawo przysługuje. 

§ 6.  W przypadku zmiany podmiotu posiadającego prawo do dysponowania 
częstotliwością lub jej wykorzystywania dokonanej w trybie art. 122 ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, obowiązek uiszczania opłat za to prawo po stronie 
podmiotu dotychczas go posiadającego ustaje w dniu, w którym przypada dzień utraty tego 
prawa. 

§ 7. 1. W przypadku rezygnacji z prawa do dysponowania częstotliwością lub jej 
wykorzystywania, albo jego cofnięcia, obowiązek uiszczania opłat za to prawo ustaje 
w ostatnim dniu miesiącu, w którym przypada dzień utraty tego prawa.  

2. Opłatę za kwartał, w którym podmiot posiadał prawo do dysponowania częstotliwością 
lub jej wykorzystywania uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby dni objętych 
w danym kwartale tym prawem i 1/365 opłaty rocznej. 

§ 8. Opłaty wnosi się na rachunek Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.2)

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

                                                      
2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. 
w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. Nr 24, poz. 196 i Nr 266, 
poz. 2250 oraz z 2008 r. Nr 215, poz. 1356), które na podstawie art. 21 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy – 
Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...) traci moc z dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. 
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Załączniki  
do rozporządzenia 
Rady Ministrów 
z dnia ..., (poz. ...) 

Załącznik nr 1 

WYSOKOŚĆ OPŁAT DLA SŁUŻBY STAŁEJ LĄDOWEJ  

 
1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym o szerokości 4 kHz w zakresie 
częstotliwości poniżej 30 MHz wynosi:  

1) w relacjach krajowych – 3 000 zł; 
2) w relacjach zagranicznych – 4 000 zł. 

2.1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym jednoczęstotliwościowym lub 
dwuczęstotliwościowym kanałem radiowym w jednym przęśle linii radiowej typu punkt - punkt (PP) określa 
poniższa tablica. 

Zakres częstotliwości 
f [GHz] 

 

 Szerokość kanału [MHz] 
 

Opłata w złotych 
 

1 
 

 2 
 

 3 
 

f < 7,11 
 

 28 
 

 25 000 
 

7,11 ≤ f <11,70 
 

 28 
 

 15 000 
 

11,70 ≤ f < 22,00 
 

 28 
 

 10 000 
 

22,00 ≤ f < 26,50 
 

 28 
 

 5 000 
 

26,50 ≤ f < 39,50 
 

 28 
 

 2 000 
 

39,50 ≤ f < 57,00 
 

 28 
 

 1 000 
 

f ≥ 57,00 
 

 100 
 

 20 
 

 
2.2. Jeżeli szerokość widma objętego prawem do dysponowania częstotliwością w jednym przęśle linii radiowej, 
o której mowa w pkt 2.1., jest różna względem szerokości widma wskazanej w tablicy w pkt 2.1., wysokość 
opłaty wyznacza się  z następującej zależności: 

 
B 

OR =  
B0

x OR(B0) 

gdzie: 
OR - oznacza wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym dla właściwej 
szerokości kanału oraz właściwego zakresu częstotliwości,  
B - oznacza właściwą szerokość kanału, 
B0 - oznacza szerokość kanału określoną w tablicy, 
OR (B0) - oznacza wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym dla 
właściwego zakresu częstotliwości oraz szerokości kanału określonej w tablicy w pkt 2.1. 

2.3. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym w przęśle linii radiowej, w której 
jedna stacja zlokalizowana jest na obszarze gminy miejskiej na prawach powiatu powyżej 100 000 
mieszkańców, wynosi 150 % opłaty określonej na podstawie pkt 2.1. i 2.2. 

2.4. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym w przęśle linii radiowej, w której 
obie stacje zlokalizowane są na obszarze gminy miejskiej na prawach powiatu powyżej 100 000 mieszkańców, 
wynosi 200 % opłaty określonej na podstawie pkt 2.1. i 2.2. 

3.1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania zasobem częstotliwości o łącznej szerokości 1 MHz 
 3



wykorzystywanego w systemach typu punkt - wiele punktów (PMP) oraz wiele punktów – wiele punktów 
(MPMP) na obszarze jednej gminy lub mniejszym wynosi: 

1) dla gminy wiejskiej – 10 zł; 
2) dla gminy miejsko-wiejskiej – 25 zł; 
3) dla gminy miejskiej – 125 zł; 
4) dla gminy miejskiej na prawach powiatu do 100 000 mieszkańców – 125 zł; 
5) dla gminy miejskiej na prawach powiatu powyżej 100 000 mieszkańców – 250 zł.  

3.2. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania zasobem częstotliwości o łącznej szerokości 1 MHz 
wykorzystywanego w systemach, o których mowa w pkt 3.1., na obszarze całego kraju stanowi iloczyn liczby 
wszystkich gmin w kraju i kwoty określonej w pkt 3.1. ppkt 2. 
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Załącznik nr 2 

WYSOKOŚĆ OPŁAT DLA SŁUŻB SATELITARNYCH 
 
1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością przez jedną stację satelitarną w systemach 
korzystających z satelitarnej infrastruktury telekomunikacyjnej wynosi: 

1) w służbie stałej satelitarnej – 12 000 zł; 
2) w służbie satelitarnego badania ziemi – 1 200 zł; 
3) w służbie meteorologii satelitarnej – 3 000 zł; 
4) w służbie radionawigacji satelitarnej – 1 200 zł; 
5) w służbie operacji kosmicznych – 3 000 zł; 
6) w służbie badań kosmosu – 3 000 zł; 
7) w służbie radiodyfuzji satelitarnej (kosmos - Ziemia) – 40 000 zł; 
8) w służbie ruchomej satelitarnej – 40 000 zł. 

2. Wysokość opłaty, w służbie ruchomej satelitarnej, za prawo do dysponowania częstotliwością o łącznej 
szerokości 1 MHz przez uzupełniające elementy naziemne systemów satelitarnej komunikacji ruchomej na 
obszarze jednej gminy lub mniejszym wynosi 500 zł. 
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          Załącznik nr 3 

WYSOKOŚĆ OPŁAT DLA SŁUŻBY LOTNICZEJ ORAZ SŁUŻBY MORSKIEJ I ŻEGLUGI 
ŚRÓDLĄDOWEJ 

 

1. Wysokość opłaty, w służbie lotniczej, za prawo do dysponowania zasobem częstotliwości o łącznej szerokości    
1 kHz przez jeden system lotniskowy wynosi: 

1) dla kanału radiowego o szerokości 25 kHz - 16 zł; 
2) dla kanału radiowego o szerokości 8, 33 kHz - 12 zł. 

2. Wysokość opłaty, w służbie morskiej i żeglugi śródlądowej, za prawo do dysponowania zasobem 
częstotliwości o łącznej szerokości 1 kHz przez system stacjonarny zlokalizowany na obszarze jednej gminy lub 
mniejszym, lub instalacji nawodnej w relacji brzeg – statek określa tablica 1. 

Tablica 1 

Zakres częstotliwości 
 

 Szerokość kanału [kHz] 
 

Opłata w złotych 
 

1 
 

2 
 

3 
 

12,5 
 

16  156 -174 MHz - zakres VHF 
 
 25 

 
16  

 
 

    radiotelefonia 
zgodnie z Regulaminem 
Radiokomunikacyjnym 

 
  

                       100 
 

1 605 – 27 500 
kHz – zakres MF   

i zakres HF 
 

    teleks radiowy  zgodnie z Regulaminem 
Radiokomunikacyjnym 

80 

 

3. Jeżeli szerokość widma objętego prawem do dysponowania częstotliwością jest różna od 1 kHz, wysokość 
opłaty, o której mowa w pkt 1 i pkt 2, wyznacza się z następującej zależności: 

OR = B x OR(1 kHz)  

gdzie: 

OR - oznacza wysokość opłaty za zasób widma objętego prawem do dysponowania częstotliwością, 
B - oznacza szerokość widma objętego prawem do dysponowania częstotliwością, wyrażoną w kHz, 
OR(1 kHz) - oznacza wysokość opłaty za prawo do dysponowania 1 kHz widma określoną odpowiednio na 
podstawie pkt 1 i pkt 2. 

4. Wysokość opłaty, w służbie morskiej i żeglugi śródlądowej, za prawo do dysponowania zasobem 
częstotliwości o łącznej szerokości 1 kHz przez jedną stację przewoźną lub przenośną niepracującą na podstawie 
pozwolenia na używanie stacji na jednostce pływającej w relacji brzeg – statek określa tablica 2. 

Tablica 2  

Lokalizacja stacji 
 

 Szerokość kanału [kHz] 
 

Opłata w złotych 
 

1 
 

2 
 

3 
 

W zasięgu stacji nadbrzeżnej 
 

12,5 
 

12   
 

 
 

25 
 

12  
 

Poza zasięgiem stacji 
 

12,5 
 

16  
 

nadbrzeżnej lub przy jej braku 
 

25 
 

16  

 
5. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania zasobem częstotliwości o szerokości 1 MHz przez jedną stację 
nadawczą służby radionawigacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej oraz służby radionawigacyjnej lotniczej 
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wynosi 100 zł. 

6. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania zasobem częstotliwości o szerokości 1 MHz przez jedną stację 
nadawczą służby radiolokacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej oraz służby radiolokacyjnej lotniczej wynosi: 

1) dla stacji radarowej wykorzystującej do 70 MHz pasma - 5 zł;  
2) dla stacji radarowej wykorzystującej powyżej 70 MHz pasma – 1 zł.  

7. Jeżeli szerokość widma objętego prawem do dysponowania częstotliwością jest różna od 1 MHz, wysokość 
opłaty, o której mowa w pkt 5 i pkt 6, wyznacza się z następującej zależności: 

OR = B x OR(1 MHz)  

gdzie: 

OR - oznacza wysokość opłaty za zasób widma objętego prawem do dysponowania częstotliwością, 
B - oznacza szerokość widma objętego prawem do dysponowania częstotliwością, wyrażoną w MHz, 
OR(1 MHz) - oznacza wysokość opłaty za prawo do dysponowania 1 MHz widma określoną na podstawie 
pkt 4 i pkt 5. 
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Załącznik nr 4 

WYSOKOŚĆ OPŁAT DLA SŁUŻBY RADIODYFUZJI NAZIEMNEJ 

 

1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania zasobem częstotliwości o łącznej szerokości 1 kHz na 
obszarze jednej gminy lub mniejszym, w zakresie do 174 MHz, określa tablica 1. 

Tablica 1 

Zakres częstotliwości 
f [kHz] 

 

Szerokość 
kanału [kHz] 

Rodzaj gminy Opłata w złotych 
 

30-300 - fale długie 9 każdy rodzaj gminy 0,5 
gmina wiejska  10 

 
gmina miejsko-wiejska 10 
gmina miejska 30 
gmina miejska na prawach powiatu 
do 500 000 mieszkańców 

80 

300-3.000 – fale 
średnie 

 
 

10 

gmina miejska na prawach powiatu 
powyżej 500 000 mieszkańców 

40 

3.000-30.000 – fale 
krótkie 

10 każdy rodzaj gminy 400 

gmina wiejska  
 

1 

gmina miejsko-wiejska 1 
gmina miejska 3 
gmina miejska na prawach powiatu 
do 500 000 mieszkańców 

15 

87.500-108.000 - fale 
UKF 

300 

gmina miejska na prawach powiatu 
powyżej 500 000 mieszkańców 

50 

 

2. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania zasobem częstotliwości o łącznej szerokości 1 MHz,        
w systemie analogowym, na obszarze jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 174 MHz: 

1) w  2013 roku: 
a) gmina wiejska – 100 zł, 
b) gmina miejsko-wiejska – 100 zł, 
c) gmina miejska – 250 zł, 
d) gmina miejska na prawach powiatu do 500 000 mieszkańców – 1 300 zł, 
e) gmina miejska na prawach powiatu powyżej 500 000 mieszkańców – 4 300 zł; 

2) od 2014 roku: 
a) gmina wiejska – 110 zł, 
b) gmina miejsko-wiejska – 110 zł, 
c) gmina miejska – 280 zł, 
d) gmina miejska na prawach powiatu do 500 000 mieszkańców – 1 450 zł, 
e) gmina miejska na prawach powiatu powyżej 500 000 mieszkańców – 4 800 zł. 

 

3. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania zasobem częstotliwości o łącznej szerokości 1 MHz,        
w systemie cyfrowym, na obszarze jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 174 MHz do 862 MHz, 
określa tablica 2. 

Tablica 2 

Zakres 
częstotliwości 

f [MHz] 
 

Szerokość kanału 
[MHz] 

Rodzaj gminy Opłata w złotych 
 

174-230 1,5 lub 8 każdy rodzaj gminy 1 000 
gmina wiejska  300  
gmina miejsko-wiejska 300 
gmina miejska 2 000 

470-862 8 

gmina miejska na prawach 4 500 
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powiatu do 500 000 mieszkańców 
gmina miejska na prawach 
powiatu powyżej 500 000 
mieszkańców 

5 000 

4. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania zasobem częstotliwości o łącznej szerokości 1 MHz,        
w systemie cyfrowym, na obszarze jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 862 MHz, określa tablica 
3. 

Tablica 3 

Zakres 
częstotliwości 

f [MHz] 
 

Szerokość kanału 
[MHz] 

Rodzaj gminy 
 

Opłata w 
złotych 

 

gmina wiejska  75 
gmina miejsko-wiejska 75 
gmina miejska 250 
gmina miejska na prawach powiatu do 500 000 
mieszkańców 

450 

1452-1492 1,5  

gmina miejska na prawach powiatu powyżej 
500 000 mieszkańców 

500 

 

5. Nadawcy nieposiadający prawa do nadawania reklam wnoszą opłatę w wysokości 50 % opłaty rocznej 
podanej w pkt 1-4.  
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Załącznik nr 5 
 

WYSOKOŚĆ OPŁAT DLA SŁUŻBY RUCHOMEJ LĄDOWEJ 
 

 
I. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania widmem z zakresu do 470 MHz w sieci 
radiokomunikacyjnej innej niż publiczna sieć telekomunikacyjna. 

1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania zasobem częstotliwości o szerokości 12,5 kHz w sieci 
radiokomunikacyjnej, na obszarze jednej gminy lub mniejszym, określa tablica 1. 

Tablica 1 

Lp. Rodzaj gminy 
Opłata w złotych  

dla zakresu częstotliwości  
do 174 MHz 

Opłata w złotych  
dla zakresu częstotliwości  

174 – 470 MHz 
1 2 3 3 

1 gmina wiejska 10 1 

2 gmina miejsko-wiejska 50 5 

3 gmina miejska 150 15 

4 gmina miejska na 
prawach powiatu, licząca 
mniej niż 100 000 
mieszkańców 

600 60 

5 gmina miejska na 
prawach powiatu, licząca 
100 000 i więcej 
mieszkańców 

1200 120 

 

2. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania zasobem częstotliwości o szerokości 12,5 kHz w sieci 
radiokomunikacyjnej o ogólnokrajowym obszarze działania określa tablica 2. 

Tablica 2 

Lp. Rodzaj sieci Opłata w złotych  
dla zakresu częstotliwości  

do 470 MHz 
1 2 3 

1 sieć składająca się wyłącznie ze stacji ruchomych 700 
2 pozostałe przypadki 25 000 

 

3. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania zasobem częstotliwości o szerokości 12,5 kHz w sieci 
radiokomunikacyjnej wyłącznie w celu świadczenia doraźnej pomocy przy ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego 
przez jednostki służby zdrowia oraz prowadzenia akcji przez jednostki organizacyjne, których statutowym 
obowiązkiem jest planowanie, prowadzenie i uczestnictwo w akcjach zapobiegania i łagodzenia skutków klęsk 
żywiołowych i katastrof wynosi 50 % opłaty określonej odpowiednio na podstawie pkt 1 lub pkt 2. 
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4. Jeżeli szerokość widma objętego prawem do dysponowania częstotliwością jest różna od 12,5 kHz, wysokość 
opłaty rocznej wyznacza się z następującej zależności: 

 

B 
− 

 
OR =  

B0

 
x 

 
OR(B0) 

gdzie: 
OR -  oznacza wysokość opłaty za zasób widma objętego prawem do dysponowania częstotliwością, 
B -  oznacza szerokość widma objętego prawem do dysponowania częstotliwością, wyrażoną w kHz, 
B0 =  12,5 kHz, 
OR(1 MHz) - oznacza wysokość opłaty za prawo do dysponowania 12,5 kHz widma określoną 

odpowiednio na podstawie pkt 1 lub 2. 
 

II. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania widmem z zakresu 410 - 3800 MHz w publicznej sieci 
telekomunikacyjnej. 

1. Wysokość  opłaty za prawo do dysponowania 1 MHz widma w publicznej sieci telekomunikacyjnej                 
o ogólnokrajowym obszarze działania określa tablica 3.  

Tablica 3 

Lp. Zakres częstotliwości Opłata w złotych 

1 2 3 

1 410 – 694 MHz – nie więcej niż 6 MHz 
wykorzystywanego widma 

309 750 

2 410 – 694 MHz – powyżej 6 MHz 
wykorzystywanego widma 

480 000 

3 694 – 960 MHz 300 000 
4 960 – 1900 MHz 300 000 
5 1900 – 2300 MHz 116 330 
6 2300 – 2690 MHz 101 250 
7 2690 – 3400 MHz 61 975 
8 3400 – 3800 MHz 61 975 

 

2. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania 1 MHz widma w publicznej sieci telekomunikacyjnej o innym 
niż ogólnokrajowym obszarze działania wynosi 1/1240 wysokości opłaty określonej w tablicy 3 za każdą gminę 
wchodzącą w skład obszaru objętego prawem do dysponowania częstotliwością. 

3. Jeżeli szerokość widma objętego prawem do dysponowania częstotliwości jest różna od 1 MHz, wysokość 
opłaty rocznej wyznacza się z następującej zależności: 

OR = B x OR(1 MHz)  

gdzie: 
OR -  oznacza wysokość opłaty za zasób widma objętego prawem do dysponowania częstotliwością, 
B -  oznacza szerokość widma objętego prawem do dysponowania częstotliwością, wyrażoną w MHz, 
OR(1 MHz) - oznacza wysokość opłaty za prawo do dysponowania 1 MHz widma określoną odpowiednio 

na podstawie pkt 1 lub pkt 2. 

4. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania  zasobem częstotliwości o łącznej szerokości 1 MHz przez jedno 
urządzenie radiowe przeznaczone dla bezprzewodowych systemów reporterskich wynosi 500 zł. 
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UZASADNIENIE 

 
Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do 
dysponowania częstotliwością wykonuje upoważnienie zawarte w art. 185 ust. 11 ustawy z dnia 16 
lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą”. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany art. 185 ust. 11 ustawy. 
Niniejsza regulacja ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 
2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. Nr 24, 
poz. 196, Nr 266, poz. 2250 oraz z 2008 r. Nr 215, poz.1356). 

W stosunku do uchylanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie 
rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, projekt rozporządzenia zawiera 
następujące, nowe lub odmienne rozwiązania:  

1) w § 2 w ust. 2 wprowadza się pięć załączników do rozporządzenia, w których określa się 
wysokość opłat dla poszczególnych rodzajów służb radiokomunikacyjnych, tj.: 

1)  dla służby stałej lądowej, 
2) dla służb satelitarnych, 
3)  dla służby lotniczej oraz służby morskiej i żeglugi śródlądowej, 
4) dla służby radiodyfuzji naziemnej, 
5) dla służby ruchomej lądowej, 

2) w § 5 w ust. 3 wprowadza się przepis, zgodnie z którym podmiot, który uzyskał prawo do 
dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania w trakcie kwartału, opłatę za kwartał, 
w którym podmiot uzyskał takie prawo, uiszcza w kwocie równej iloczynowi liczby dni 
objętych w danym kwartale decyzją i 1/365 opłaty rocznej. Przepis ten pozwoli odpowiednim 
podmiotom na uiszczanie opłat za rzeczywisty okres, w którym podmioty te posiadają prawo 
do dysponowania częstotliwością lub prawo do wykorzystywania częstotliwości, 

3) w § 6  proponuje się uregulowanie sposobu uiszczania opłat w przypadku zmiany 
podmiotu posiadającego prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania 
dokonanej w trybie art. 122 ustawy. Przypadek taki dotychczas nie był uregulowany, co 
utrudniało naliczanie opłat, 

4) w załączniku nr 1 określającym wysokość opłat dla służby stałej lądowej, realizującym 
postanowienia art. 185 ust. 5 pkt 1 i 6 ustawy, pozostawiono dotychczasowe limity opłat, 
upraszczając jednocześnie sposób naliczania ich wysokości poprzez rezygnację 
z uwzględniania rodzajów standardów urządzeń wykorzystujących częstotliwości, 

5) w załączniku nr 2, realizującym postanowienia art. 185 ust. 5 pkt 2 ustawy, określono 
wysokość opłat dla poszczególnych służb satelitarnych. Określa się tu wysokość opłat dla 
służb satelitarnych, które dotychczas, za wyjątkiem służby stałej satelitarnej, nie podlegały 
uregulowaniu w zakresie opłat, tj.: w służbie satelitarnego badania ziemi, służbie meteorologii 
satelitarnej, służbie radionawigacji satelitarnej, służbie operacji kosmicznych, służbie badań 
kosmosu, służbie radiodyfuzji satelitarnej (kosmos – Ziemia), służbie ruchomej satelitarnej, 
a także w służbie ruchomej satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwością o łącznej 
szerokości 1 MHz przez uzupełniające elementy naziemne systemów satelitarnej komunikacji 
ruchomej na obszarze jednej gminy lub mniejszym, 

6) w załączniku nr 3, realizującym postanowienia art. 185 ust. 5 pkt 3 i 4 oraz art. 21 ustawy, 
a określającym wysokość opłat dla służby lotniczej oraz służby morskiej i żeglugi 
śródlądowej, wprowadza się regulacje pozwalające na wyliczanie opłat za prawo do 
dysponowania zasobem częstotliwości w zależności od szerokości pasma, nie zaś, jak 

 12



dotychczas, jedynie od stacji, dostosowując tym samym projekt rozporządzenia do 
odpowiednich zmian w ustawie, 

7) w załączniku nr 4, realizującym postanowienia art. 185 ust. 5 pkt 5 ustawy, uregulowano 
naliczanie opłat w służbie radiodyfuzji naziemnej. Proponuje się tu uregulować w sposób 
jednolity problematykę naliczania opłat dla radiofonii i telewizji w ramach jednego załącznika 
dotyczącego służby radiodyfuzji naziemnej, bez odrębnych regulacji z podziałem na 
radiofonię i telewizję, bowiem niniejsze systemy transmisyjne z technologicznego punktu 
widzenia są bardzo podobne. Kryteriami ustalenia maksymalnych kwot opłat są tu 
wykorzystywane zakresy częstotliwości, szerokości kanałów częstotliwościowych oraz 
wielkość obszaru, na którym podmiot dysponuje rezerwacją częstotliwości. Wysokość opłaty 
za prawo do dysponowania częstotliwością w tym przypadku nie będzie już zależała od liczby 
wykorzystywanych stacji nadawczych oraz ich parametrów technicznych, lecz od ilości 
wykorzystywanego widma. Dla telewizji analogowej wpływy za zasoby widmowe wzrosną 
od roku 2014, zgodnie z art. 185 ust. 5 pkt 5 lit. b ustawy, 

8) w załączniku nr 5, określającym wysokość opłat dla służby radiokomunikacji ruchomej 
lądowej, realizującym postanowienia art. 185 ust. 5 pkt 6 ustawy, proponuje się uproszczenie 
regulacji dotyczącej naliczania opłat. Kryteriami ustalenia maksymalnych kwot opłat będą 
wykorzystywane zakresy częstotliwości, szerokości kanałów częstotliwościowych oraz 
wielkość obszaru, na którym podmiot dysponuje rezerwacją częstotliwości. Wysokość opłaty 
za prawo do dysponowania częstotliwością nie będzie zatem zależała od zastosowanej 
technologii, liczby stacji oraz parametrów technicznych stacji, lecz od ilości 
wykorzystywanego widma. Powyższe zmiany wynikają z potrzeby dostosowania zasad 
naliczania opłat do faktu, że coraz więcej decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości 
realizuje postulat neutralności technologicznej poprzez odstąpienie od określania w treści 
decyzji konkretnej technologii. Tym samym wysokość opłat za dysponowanie częstotliwością 
nie może być uzależniana, tak jak dotychczas, od rodzaju stosowanej technologii. Zapewni to 
również dostosowanie postanowień decyzji do postulatu neutralności technologicznej 
podkreślanego w szczególności na gruncie prawa Unii Europejskiej. Dynamiczny rozwój 
technologii komunikacyjnych, umożliwiający wykorzystywanie częstotliwości dla 
świadczenia usług telekomunikacyjnych o zróżnicowanej charakterystyce, odpowiadający na 
zmieniające się potrzeby ich użytkowników w ramach rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego, przemawia za zmianą sposobu naliczania opłat bez uzależniania ich 
wysokości od stosowanych, konkretnych technologii.  
Wprowadzono również opłaty dla zakresu 2690 – 3800 MHz, który aktualnie nie jest 
wykorzystywany w służbie ruchomej lądowej, natomiast w bliskiej przyszłości może być dla 
niej udostępniony.  
Ponadto, zgodnie z art. 185 ust 6 ustawy, przewiduje się obniżenie limitów opłat do 50 % 
w przypadku radiokomunikacji lądowej przeznaczonych wyłącznie do świadczenia doraźnej 
pomocy przy ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego przez jednostki służby zdrowia oraz 
prowadzenia akcji przez jednostki organizacyjne, których statutowym obowiązkiem jest 
planowanie, prowadzenie i uczestnictwo w akcjach zapobiegania i łagodzenia skutków klęsk 
żywiołowych i katastrof. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym 
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projektowane rozporządzenie 
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zostanie udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji oraz Rządowego  Centrum Legislacji. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 
Podmiotami, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie są Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej oraz podmioty, które uzyskały prawo do dysponowania częstotliwością lub 
prawo do wykorzystywania częstotliwości. 

2. Konsultacje społeczne 
Projektowane rozporządzenie, w ramach konsultacji społecznych, zostanie przekazane do 
następujących podmiotów: 
1) Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, 
2) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, 
3) Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, 
4) Krajowej Izby Gospodarczej, 
5) Konfederacji Pracodawców Polskich, 
6) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
7) Business Centre Club. 
Wyniki konsultacji społecznych zostaną omówione po ich zakończeniu. 

3. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym na 
budżet państwa       i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia spowoduje wpływy do budżetu państwa. 

4. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/07-kt 
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ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 
z dnia                              

w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki       
organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych  

 
Na podstawie art. 185 ust. 12 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość, terminy i sposób uiszczania rocznych opłat za prawo 
do dysponowania częstotliwością, zwanych dalej „opłatami”, przez: 
 1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub 

przez niego nadzorowane – na własne potrzeby, 
 2) organy i jednostki organizacyjne nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych – na własne potrzeby, 
 3) organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 

oraz jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do sieci 
telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki dla potrzeb Kancelarii 
Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej, 

 4) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – na własne potrzeby, 
 5) jednostki organizacyjne Agencji Wywiadu – na własne potrzeby, 
 6) jednostki organizacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego – na własne potrzeby, 
 7) jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych – na 

własne potrzeby, 
 8) jednostki organizacyjne Służby Więziennej – na własne potrzeby, 
 9) komórki organizacyjne przeprowadzające czynności wywiadu skarbowego, które wchodzą  

w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej nadzorowanych lub podległych 
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych – na własne potrzeby, 

– zwane dalej „podmiotami”. 

§ 2. 1. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, roczną opłatę w wysokości 
300.000 złotych. 

2. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 2 – 4 i 6, roczną opłatę w wysokości: 
 1) w zakresie częstotliwości poniżej 30 MHz – w kwocie zryczałtowanej 12.000 złotych; 
 2) w zakresie częstotliwości 30 MHz – 2.000 MHz: 

a) za każde 25 kHz widma radiowego – 200 złotych, 
b) za jeden kanał dla linii radiowych niezależnie od długości relacji, liczby przęseł oraz 

szerokości kanału – 1.500 złotych; 
 3) w zakresie częstotliwości powyżej 2.000 MHz za jeden kanał niezależnie od długości relacji, 

liczby przęseł oraz szerokości kanału – 1.500 złotych. 
3. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 5, roczną opłatę w wysokości 5.000 

złotych. 

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 

i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, 
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. 
Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, 
poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, 
poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, 
poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z ..., poz. ... . 
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4. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 7, roczną opłatę w wysokości 77.500 
złotych. 

5. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 8, roczną opłatę w wysokości 30.000 
złotych. 

6. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 9, roczną opłatę w wysokości 10.700 
złotych. 

7. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 10, roczną opłatę za prawo do 
dysponowania jednym dupleksowym kanałem radiowym o szerokości 200 kHz w wysokości 
24.000 złotych. 

 
§ 3. W przypadku dysponowania kanałem radiowym na tym samym obszarze przez więcej 

niż jeden podmiot posiadający prawo do dysponowania (współwykorzystywania) częstotliwością, 
każdy z tych podmiotów wnosi opłatę w wysokości 50 %  rocznej opłaty. 

 
§ 4. Za prawo do dysponowania częstotliwością w celu: 

1) przeprowadzania badań, 
2) przeprowadzania eksperymentów, 
3) zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji  
– podmioty, o których mowa w § 1 pkt 2 – 4 i 6, uiszczają opłatę w wysokości 50 % kwoty 
równej iloczynowi liczby miesięcy w okresie objętym prawem do dysponowania częstotliwością 
i 1/12 rocznej opłaty. 

§ 5. 1.  Roczną opłatę uiszcza się w ratach kwartalnych w wysokości równej 1/4  rocznej 
opłaty do końca stycznia, kwietnia, lipca i października danego roku. Podmiot może uiszczać 
roczną opłatę jednorazowo za cały rok do końca lutego danego roku albo w ratach półrocznych    
w wysokości równej 1/2 rocznej opłaty do końca lutego i sierpnia danego roku. 

2. W przypadku wydania decyzji ustalającej prawo do dysponowania częstotliwością            
w trakcie kwartału, opłatę za ten kwartał uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby miesięcy 
objętych w danym kwartale decyzją o prawie do dysponowania częstotliwością i 1/12 rocznej 
opłaty. 

3. Za okresowe, krótsze niż kwartał, prawo do dysponowania częstotliwością opłatę uiszcza 
się jednorazowo w kwocie równej iloczynowi liczby miesięcy występujących w okresie objętym 
prawem do dysponowania częstotliwością i 1/12 rocznej opłaty. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz § 4, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji ustalającej prawo do dysponowania częstotliwością. 

5. Minimalna opłata za okresowe prawo do dysponowania częstotliwością wynosi 1/12  
rocznej opłaty. 

6. Przepisów ust. 2 – 5 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, 5 i 7 – 9. 

§ 6. Opłaty wnosi się na rachunek bieżący dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie rocznych 
opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki 
organizacyjne na potrzeby służb rządowych (Dz. U. Nr 106, poz. 886 oraz z 2009 r. Nr 134, 
poz. 1105). 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

                                                                                          PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 

 
Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania 
częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb 
rządowych oraz podmioty wykonujące zadania z zakresu łączności kolejowej w ramach Europejskiego 
Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje 
upoważnienie zawarte w art. 185 ust. 12 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). Niniejsza regulacja ma zastąpić rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania 
częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb 
rządowych (Dz. U. Nr 106, poz. 886 oraz z 2009 r. Nr 134, poz. 1105). 
W stosunku do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r.               
w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki 
organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych, w projektowanym 
rozporządzeniu, do zawartego w § 1 pkt 3 katalogu podmiotów obowiązanych do uiszczania 
rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością dodaje się jednostki organizacyjne 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej 
eksploatowanej przez te jednostki dla potrzeb Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, 
Kancelarii Senatu i administracji rządowej. 
Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 
Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym               
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projektowane rozporządzenie zostanie 
udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu  Informacji Publicznej Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji i Rządowego Centrum Legislacji. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 
Projektowane rozporządzenie oddziałuje na podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2 , 4, 5, 7      
i 8 ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
 
2. Konsultacje społeczne 
Projektowane rozporządzenie, w ramach konsultacji społecznych, zostanie przekazane do 
następujących podmiotów: 
1) Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, 
2) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, 
3) Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, 
4) Krajowej Izby Gospodarczej, 
5) Konfederacji Pracodawców Polskich, 
6) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
7) Business Centre Club. 
Wyniki konsultacji społecznych zostaną omówione po ich zakończeniu. 
 
3. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia związane będzie z osiąganiem dochodu przez 
budżet państwa z tytułu opłat wnoszonych przez określone w nim podmioty za prawo do 
dysponowania częstotliwością. 
 
4. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki 
i  przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  
 
6. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionalny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/07-kt 



 
 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 
z dnia                                                

 
w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające 

pole elektromagnetyczne powoduje szkodliwe zakłócenia pracy innego urządzenia 
 

 
Na postawie art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie 
w rozumieniu przepisów o kompatybilności elektromagnetycznej, wytwarzające pole 
elektromagnetyczne, zwane dalej „urządzeniem”, używane przez: 
 1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub 

przez niego nadzorowane oraz organy i jednostki organizacyjne nadzorowane lub podległe 
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – dla własnych potrzeb, 

 2) organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 
oraz jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do 
sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki dla potrzeb Kancelarii 
Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej, 

 3) jednostki sił zbrojnych obcych państw oraz jednostki organizacyjne innych zagranicznych 
organów państwowych, przebywające czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną – na czas pobytu, 

 4) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu 
i Centralnego Biura Antykorupcyjnego – dla własnych potrzeb, 

 5) jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych – dla 
własnych potrzeb, 

 6) przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, zagraniczne misje specjalne oraz 
przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych, korzystające z przywilejów 
i immunitetów na podstawie ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych, mające swoje 
siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wyłącznie w zakresie związanym 
z działalnością dyplomatyczną tych podmiotów, 

 7) komórki organizacyjne przeprowadzające czynności wywiadu skarbowego, które wchodzą 
w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej nadzorowanych lub podległych 
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych – dla własnych potrzeb 

– zwane dalej „podmiotami”, powoduje szkodliwe zakłócenie pracy innego urządzenia, 
spełniającego zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów o kompatybilności 
elektromagnetycznej. 

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, 
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, 
poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. 
Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134. poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 
1390 oraz z ... r., poz. ... 



 
§ 2. W celu eliminacji szkodliwych zakłóceń powodowanych przez urządzenie: 
 1) Minister Obrony Narodowej odpowiednio w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 

pkt 1, 
 2) minister właściwy do spraw wewnętrznych odpowiednio w stosunku do podmiotów, 

o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, 
 3) minister koordynujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobyt podmiotów, o których 

mowa w § 1 pkt 3, 
 4) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwany dalej „Szefem ABW”, albo 

odpowiednio Szef Agencji Wywiadu, zwany dalej „Szefem AW”, oraz Szef Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, zwany dalej „Szefem CBA”, w stosunku do podmiotów, o których 
mowa w § 1 pkt 2 i 4, 

 5) minister właściwy do spraw zagranicznych w stosunku do podmiotów, o których mowa 
w § 1 pkt 5 i 6, 

 6) minister właściwy do spraw finansów publicznych w stosunku do podmiotów, o których 
mowa w § 1 pkt 7 

– oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem UKE”, działają przy 
pomocy wyznaczonych, podległych im komórek organizacyjnych, zwanych dalej odpowiednio 
„komórką UKE do spraw zwalczania szkodliwych zakłóceń” lub „komórką wyznaczoną przez 
właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA”. 

§ 3. 1. W przypadku stwierdzenia przez Prezesa UKE, że urządzenie używane przez 
którykolwiek z podmiotów powoduje szkodliwe zakłócenia pracy innego urządzenia 
spełniającego zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów o kompatybilności 
elektromagnetycznej, kierownik komórki UKE do spraw zwalczania szkodliwych zakłóceń 
występuje niezwłocznie do kierownika komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa 
ABW, Szefa AW albo Szefa CBA o podjęcie działań w celu eliminacji szkodliwych zakłóceń. 
2. W wystąpieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się dane charakteryzujące szkodliwe 

zakłócenia, a w szczególności: 
 1) nazwę użytkownika, którego urządzenie jest szkodliwie zakłócane, 
 2) częstotliwość pracy, współrzędne geograficzne, lokalizację urządzenia, którego praca jest 

szkodliwie zakłócana, oraz wysokość zainstalowania i ukierunkowania anten oraz 
charakterystyki anten, w przypadku gdy to urządzenie wyposażone jest w system 
antenowy, 

 3) datę, czas trwania, częstość występowania oraz objawy techniczne szkodliwego 
zakłócenia, 

 4) możliwe do określenia dane o źródle szkodliwego zakłócenia, w tym charakterystyczne 
znaki, rodzaj modulacji, częstotliwość, natężenie pola elektromagnetycznego oraz czas 
występowania szkodliwych zakłóceń 

– oraz wyznacza się termin usunięcia ich przyczyny, który nie może być dłuższy niż 15 dni. 
3. W przypadku braku możliwości eliminacji szkodliwych zakłóceń w terminie, o którym mowa 

w ust. 2, kierownik komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW 
albo Szefa CBA występuje do kierownika komórki UKE do spraw zwalczania szkodliwych 
zakłóceń z uzasadnionym wnioskiem o jego przedłużenie. Termin ten może zostać 
przedłużony maksymalnie o 30 dni. 

4. Jeżeli w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3, szkodliwe zakłócenia nie zostaną 
wyeliminowane, Prezes UKE występuje do właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW 
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albo Szefa CBA o podjęcie niezwłocznych działań w celu usunięcia przyczyny szkodliwych 
zakłóceń. 

§ 4. Prezes UKE na wniosek właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA 
udziela podmiotom, stosownie do posiadanych środków technicznych, niezbędnej pomocy 
w określeniu źródła szkodliwych zakłóceń oraz sposobu eliminacji szkodliwych zakłóceń 
powodowanych przez używane przez nich urządzenie. 

§ 5. 1. W przypadku wystąpienia rozbieżności, między komórką UKE do spraw zwalczania 
szkodliwych zakłóceń a komórką wyznaczoną przez właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa 
AW albo Szefa CBA, Prezes UKE występuje do właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW 
albo Szefa CBA z wnioskiem o powołanie komisji wspólnej w celu ustalenia źródła szkodliwych 
zakłóceń i sposobu ich eliminacji. 
2. W skład komisji, wchodzą: kierownik komórki UKE do spraw zwalczania szkodliwych 

zakłóceń pełniący funkcję przewodniczącego komisji, kierownik komórki wyznaczonej przez 
właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA, kierownik podmiotu, 
w stosunku do którego istnieje przypuszczenie, że używane przez ten podmiot urządzenie 
powoduje szkodliwe zakłócenia, oraz wyznaczeni przez nich przedstawiciele. 

3. Kierownik komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo 
Szefa CBA udziela członkom komisji wszelkich potrzebnych informacji, o ile nie narusza to 
przepisów o ochronie informacji niejawnych, oraz zapewnia: 
 1) warunki do przeprowadzenia czynności pomiarowych; 
 2) dostęp do danych technicznych urządzenia oraz do obiektów i pomieszczeń, w których 

urządzenie to się znajduje, o ile nie narusza to przepisów o ochronie informacji 
niejawnych. 

4. W odniesieniu do urządzeń używanych przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 6, przepis 
ust. 3 stosuje się, przestrzegając postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych, 
których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

5. Komisja sporządza protokół swoich czynności podpisany przez członków komisji 
i przekazuje go Prezesowi UKE. 

6. Protokół zawiera termin eliminacji szkodliwych zakłóceń albo, w przypadku gdy określenie 
tego terminu nie jest możliwe, harmonogram działań mających na celu eliminację 
szkodliwych zakłóceń. 

7. W przypadku określenia w protokole harmonogramu działań mających na celu eliminację 
szkodliwych zakłóceń, kierownik komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa 
ABW, Szefa AW albo Szefa CBA informuje Prezesa UKE, co najmniej raz na kwartał, 
o postępach w realizacji harmonogramu. 

8. W przypadku niewyeliminowania szkodliwych zakłóceń w terminie określonym w protokole 
lub niepodjęcia działań określonych w harmonogramie, Prezes UKE występuje do 
właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA z żądaniem przedstawienia 
wyjaśnień. 

§ 6. 1. Kierownik komórki UKE do spraw zwalczania szkodliwych zakłóceń niezwłocznie 
informuje użytkownika urządzenia, którego praca jest szkodliwie zakłócana, o podjętych 
działaniach i wyznaczonym terminie eliminacji szkodliwych zakłóceń. 
2. Kierownik komórki UKE do spraw zwalczania szkodliwych zakłóceń, na wniosek 

użytkownika urządzenia, którego praca jest szkodliwie zakłócana, informuje go o postępie 
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prac w zakresie eliminacji szkodliwych zakłóceń. 
3. Kierownik komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo 

Szefa CBA niezwłocznie zawiadamia kierownika komórki UKE do spraw zwalczania 
szkodliwych zakłóceń o wyeliminowaniu szkodliwych zakłóceń. 

4. Kierownik komórki UKE do spraw zwalczania szkodliwych zakłóceń przekazuje informację, 
o której mowa w ust. 3, użytkownikowi, którego urządzenie było szkodliwie zakłócane. 

§ 7. 1.Właściwi ministrowie, Szef ABW, Szef AW, Szef CBA oraz Prezes UKE wyznaczą 
komórki do bezpośredniej współpracy przy eliminacji szkodliwych zakłóceń. 
2. O wyznaczeniu komórki właściwi ministrowie, Szef ABW, Szef AW oraz Szef CBA 

poinformują niezwłocznie Prezesa UKE. 
3. O wyznaczeniu komórki UKE do spraw zwalczania szkodliwych Prezes UKE poinformuje 

niezwłocznie właściwych ministrów, Szefa ABW, Szefa AW oraz Szefa CBA. 
 

§ 8. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

 
 

PREZES RADY MINISTRÓW 
 
 

                                                      
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19  września 2007 r. 

w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenia wytwarzające pole 
elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innego urządzenia (Dz. U. Nr 175, poz. 1227), które na podstawie 
art. 21 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...) 
traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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UZASADNIENIE 
 
 
Projektowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobów postępowania 
w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje 
szkodliwe zakłócenia pracy innego urządzenia, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
Konieczność wydania nowego rozporządzenia związana jest ze zmianą brzmienia upoważnienia 
ustawowego, polegającą na zastąpieniu pojęcia „zakłóceń” nowym, zdefiniowanym 
w dodawanym w art. 2 pkt 40a ustawy, pojęciem „szkodliwych zakłóceń”. Zmiana ta związana 
była z koniecznością implementacji pojęcia „szkodliwych zakłóceń”, zdefiniowanego w art. 2 
lit. r 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).  
Rozporządzenie określa sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie 
w rozumieniu przepisów o kompatybilności elektromagnetycznej, wytwarzające pole 
elektromagnetyczne używane przez wskazane w ustawie podmioty powoduje szkodliwe 
zakłócenie pracy innego urządzenia, spełniającego zasadnicze wymagania w rozumieniu 
przepisów o kompatybilności elektromagnetycznej. W rozporządzeniu uwzględnia się charakter 
zadań realizowanych przez wskazane podmioty oraz słuszny interes użytkownika aparatury, 
której praca jest zakłócana. 
W stosunku do obowiązującego obecnie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19 września 2007 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie 
wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innego urządzenia (Dz. U. 
Nr 175, poz. 1227), poza zmianą dotyczącą pojęcia „szkodliwych zakłóceń”, proponuje się 
wprowadzenie następujących zmian: 
a) w związku ze zmianą art. 4 pkt 2 ustawy polegającą na dodaniu w tym przepisie jednostek 

organizacyjnych ABW, konieczne było również uwzględnienie tych zmian w § 1 pkt 2 oraz 
§ 2 pkt 4 projektowanego rozporządzenia,  

b) doprecyzowanie, że w celu eliminacji zakłóceń Prezes UKE działa przy pomocy „komórki 
UKE do spraw zwalczania zakłóceń”, podczas gdy obowiązujące rozporządzenie posługuje 
się pojęciem „komórki UKE” (§ 2, 3, 5, 6), 

c) doprecyzowanie w § 4 projektu, że Prezes UKE udziela niezbędnej pomocy technicznej 
w określeniu źródła zakłóceń oraz sposobu ich eliminacji – „stosownie do posiadanych 
środków technicznych”, 

d) w § 5 proponuje się dodanie przepisów regulujących sposób postępowania w przypadku 
rozbieżności pomiędzy komórką UKE do spraw zwalczania szkodliwych zakłóceń a komórką 
wyznaczoną przez właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA. Zgodnie 
z zaproponowanymi ust. 6 – 8: 

− protokół z czynności komisji powinien zawierać ostateczny termin eliminacji 
zakłóceń lub, w przypadku gdy określenie tego terminu nie jest możliwe, 
harmonogram planowanych działań mających na celu eliminację zakłóceń, 

− kierownik komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW 
albo Szefa CBA co najmniej raz na kwartał informuje Prezesa UKE o postępach 
w realizacji ustaleń zawartych w harmonogramie w protokole komisji, 

− w przypadku niewyeliminowania źródła zakłóceń w terminie określonym w protokole 
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komisji lub niepodjęcia działań określonych w harmonogramie, Prezes UKE będzie 
występował do właściwego ministra, Szefa ABW, Szefa AW albo Szefa CBA 
z żądaniem przedstawienia wyjaśnień. 

 
Przedmiotowy projekt rozporządzenia jest zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w Unii 
Europejskiej i nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu norm i aktów 
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami, do których adresowane jest rozporządzenie są Prezes UKE oraz podmioty, 
o których mowa w art. 4 pkt 1 – 6 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.  

2. Konsultacje społeczne 
Projekt zostanie opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie tworzenia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 

3.  Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżet 
jednostek samorządu  terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet państwa oraz budżety 
jednostek samorządu terytorialnego.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 
Wejście w życie powyższego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionalny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/07-kt 
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