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    D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  
KOMISJI  CYFRYZACJI,  INNOWACYJNOŚCI 

I  NOWOCZESNYCH  TECHNOLOGII 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 2229). 

 

Sejm na 60. posiedzeniu w dniu 21 marca 2018 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2363 

do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w celu rozpatrzenia 

poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii po rozpatrzeniu 

poprawek na posiedzeniu w dniu 22 marca 2018  r.  

wnosi: 

 

W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 1 w pkt 3 skreślić lit. d; 
– KP PO 

– odrzucić 
 

2) w art. 1 skreślić pkt 4; 
– KP PO 

– odrzucić 
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 2 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 3 
 
 



3) w art. 1 w pkt 4 art. 56a nadać brzmienie: 
„Art. 56a. W przypadku gdy oświadczenia woli składane są w formie dokumentowej, 

dostawca usług utrwala i dostarcza treść uzgodnionych warunków umowy 
na trwałym nośniku w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 
prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 i 2361), zwanym dalej 
„trwałym nośnikiem.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
4) w art. 1 w pkt 5, w art. 59 skreślić ust. 1; 
– KP PO 

– odrzucić 
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 4 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 5 
 

5) w art. 1 w pkt 5, w art. 59 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych określający 

w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dane, 
o których mowa w art. 56 ust. 3 pkt 6–8 lub 10–21, jest obowiązany podać ten 
regulamin do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej 
i dostarczać go nieodpłatnie abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie 
pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, najpóźniej wraz z umową o świadczenie 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie 
przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, drogą elektroniczną na 
wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego 
środka porozumiewania się na odległość, a także na każde jego żądanie, na piśmie na 
wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez 
abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka 
porozumiewania się na odległość.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
6) w art. 1 w pkt 7 w lit. d, w art. 60a ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych niezwłocznie 
informuje abonentów będących stroną umowy zawartej w formie pisemnej, 
elektronicznej lub dokumentowej o zmianie zawartej w umowie nazwy (firmy), 
siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a 
także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu 
poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu dostawcy usług, na trwałym 
nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta umowa, chyba że 
abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres 
korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta adres poczty 
elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. 
Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków umowy.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 



7) w art. 1 w pkt 9 w lit. a, w art. 61 ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany podać 

cennik do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej i 
dostarczać nieodpłatnie abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie 
pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, najpóźniej wraz z umową o świadczenie 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie 
przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, na trwałym nośniku w postaci 
odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, a także na każde jego 
żądanie, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na 
wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego 
środka porozumiewania się na odległość.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
8) w art. 1 w pkt 18, w art. 79b w ust. 1 pkt 1 i 2 nadać brzmienie: 

„1) przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu zablokowanie dostępu do numeru lub usługi, 
w określonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia doręczenia 
decyzji, oraz nałożyć obowiązek wstrzymania pobierania opłat za połączenia lub 
usługi zrealizowane po upływie tego terminu; 

2) podmiotowi realizującemu dodatkowe świadczenie zaprzestanie świadczenia usługi, 
w określonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia doręczenia 
decyzji;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
9) w art. 1 po pkt 23 dodać nowy pkt w brzmieniu: 

„…) po art. 1152 dodaje się art. 1153 w brzmieniu: 
„Art. 1153. 1. Prezes UKE, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw energii, 

zapewnia odpowiednie częstotliwości do realizacji zadań z zakresu 
łączności głosowej i transmisji danych do zarządzania sieciami przesyłu 
lub dystrybucji paliw gazowych, płynnych lub energii elektrycznej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu: 

1) zapewnienia tym sieciom bezpieczeństwa, ciągłości działania, 
usuwania awarii lub monitoringu zdarzeń powodujących zagrożenia 
dla dostaw energii lub jej nośników, lub 

2) zapewnienia odbiorcom ciągłości dostaw energii lub jej nośników. 
2. Podmioty wskazane przez ministra właściwego do spraw energii 

wykorzystują częstotliwości do wykonywania określonych w ust. 1 
powyżej zadań na podstawie decyzji o rezerwacji częstotliwości wydanej 
przez Prezesa UKE po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 
energii. Przepisu art. 116 ust. 1 nie stosuje się. W przypadku udzielenia 
rezerwacji częstotliwości na rzecz kilku użytkowników, zgodnie z art. 114 
ust. 6, kompetencje określone w art. 114a Prezes UKE wykonuje w 
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw energii.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 



Uwaga: poprawki nr 9 i 10 należy głosować łącznie 
Uwaga: odrzucenie poprawek nr 9 i 10 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 13 

 
10) w art. 1 po pkt 25 dodać nowy pkt w brzmieniu: 

„…) w art. 185 w ust. 6 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w 
brzmieniu: 
„6) wykonywania zadań, o których mowa w art. 1153, przez podmioty, o których 

mowa w art. 1153 ust. 2.”;”; 
– KP PiS 

– przyjąć 

 
11) w art. 1 w pkt 26 lit. a nadać brzmienie: 

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w art. 199 ust. 1, stwierdzono, że 

podmiot podlegający kontroli, zwany dalej „podmiotem kontrolowanym”, nie 
wypełnia odnoszących się do niego obowiązków wynikających z przepisów 
prawa lub decyzji wydanej przez Prezesa UKE, Prezes UKE: 

1) nakłada karę, o której mowa w art. 209, w przypadku stwierdzenia 
naruszeń wskazanych w tym przepisie, niezależnie od prowadzonego 
wobec tego podmiotu postępowania pokontrolnego, gdy naruszenia 
podmiotu kontrolowanego mają powtarzany charakter lub 

2) wydaje zalecenia pokontrolne, w których wzywa podmiot kontrolowany 
do usunięcia nieprawidłowości lub udzielenia wyjaśnień.”,”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
12) w art. 2 w pkt 3, w art. 21a w ust. 3 i 4 użyty w różnym przypadku wyraz „abonentów” 

zastąpić użytymi w różnym przypadku wyrazami „użytkowników końcowych”; 
– KP PiS 
– KP PO 

– przyjąć 

 
13) po art. 5 dodać nowy art. w brzmieniu: 

„Art. ... W terminie do 30 kwietnia 2018 r. Prezes UKE dokona w uzgodnieniu z 
ministrem właściwym do spraw energii rezerwacji częstotliwości z 
zakresów 452,5–457,5 MHz oraz 462,5–467,5 MHz na obszarze całego 
kraju, zgodnie z art. 1153.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 



14) art. 15 nadać brzmienie: 
„Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem: 
1) art. 1 pkt 3 lit. c tiret drugie, pkt 21–23, art. 4 i art. 5, które wchodzą w 

życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy; 
2) art. 6, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy.”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawek nr 13 i 14 zmianie w art. 15 pkt 2 ulegnie 

oznaczenie odesłania do art. 6  
Uwaga: w związku z przyjęciem niektórych poprawek może nastąpić zmiana numeracji 

jednostek redakcyjnych oraz odesłań w projekcie ustawy 
 

 
Warszawa, dnia 22 marca 2018 r. 
 
 
 
 
 Sprawozdawca Zastępca Przewodniczącego Komisji 
 
 
 /-/ Marcin Horała /-/ Witold Czarnecki 
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