
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 9 listopada 2012 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych 

ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 października 

2012 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

 

1)  w art. 1 w pkt 2 w lit. f, w pkt 27: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „dostarczaniu sieci 

telekomunikacyjnych,” dodaje się wyraz „świadczeniu”, 

b) w lit. b oraz po wyrazach „sieci telekomunikacyjnych lub” dodaje się wyraz 

„świadczenia”; 

 

2)  w art. 1: 

a) w pkt 6, w ust. 1, 

b) w pkt 14, w art. 18 w ust. 1, 

c) w pkt 17, w ust. 2, 

d) w pkt 126, w art. 175b w ust. 1, 

e) w pkt 132 w lit. b w tiret pierwszym, w lit. d i w tiret drugim, w lit. e, 

f) w pkt 134 w lit. a w tiret czwartym, w pkt 17 i 18 

- skreśla się użyty w różnym przypadku wyraz „krajowe”; 

 

3)  w art. 1 w pkt 15: 

a) w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezes UKE przyjmuje rozstrzygnięcie uwzględniając 

w możliwie najszerszym zakresie przedstawione, w terminie jednego 

miesiąca od dnia otrzymania projektu rozstrzygnięcia, opinie Komisji 

Europejskiej, BEREC lub organ regulacyjnego innego państwa. 

O przyjęciu rozstrzygnięcia Prezes UKE zawiadamia Komisję 
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Europejską.”, 

b) w lit. b: 

– w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 2a–2c” zastępuje się wyrazami „ust. 2a 

i …”, 

– skreśla się ust. 2b; 

 

4)  w art. 1 w pkt 15 w lit. a, w ust. 2 skreśla się wyrazy „po upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 1,”; 

 

5)  w art. 1 w pkt 16, w art. 19a skreśla się ust. 2; 

 

6)  w art. 1 w pkt 60 w lit. c, w ust. 7 wyrazy „dostarczanie sieci telekomunikacyjnych 

lub usług towarzyszących” zastępuje się wyrazami „dostarczania sieci 

telekomunikacyjnych lub świadczenia usług towarzyszących”; 

 

7)  w art. 1 pkt 85 otrzymuje brzmienie: 

„85) w art. 105: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi powszechnej lub 

usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5, płatnej okresowo abonentowi 

przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty 

miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów 

rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Z tytułu niedotrzymania z winy przedsiębiorcy wyznaczonego: 

1) terminu zawarcia umowy, o którym mowa w art. 87, lub 

2) określonego w umowie o świadczenie usługi powszechnej lub 

usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5, terminu rozpoczęcia 

świadczenia tych usług 

- za każdy dzień przekroczenia terminu przysługuje użytkownikowi 

końcowemu od przedsiębiorcy wyznaczonego odszkodowanie 

w wysokości 1/30 określonej w umowie miesięcznej opłaty 

abonamentowej, stosowanej przez tego przedsiębiorcę za świadczenie 
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usługi powszechnej lub usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5, płatnej 

okresowo.”;”; 

 

8)  w art. 1 w pkt 98, w art. 118d w ust. 10 i 11 wyrazy „5 lat” zastępuje się wyrazami 

„10 lat”; 

 

9)  w art. 1 pkt 107 otrzymuje brzmienie: 

„107) w art. 139 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu: 

„1a. Prezes UKE może wezwać przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do 

przedstawienia informacji w sprawie  warunków zapewnienia dostępu, 

o którym mowa w ust. 1. 

1b. Po przedstawieniu informacji, o której mowa w ust. 1a, Prezes UKE, 

kierując się potrzebą zapewnienia skutecznej konkurencji, może, w drodze 

decyzji, określić warunki zapewnienia dostępu, o którym mowa w ust. 1. 

1c. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, dla którego została wydana 

decyzja w sprawie określenia warunków zapewnienia dostępu, jest 

obowiązany do zawierania umów, o których mowa w ust. 2, na warunkach nie 

gorszych niż określone w tej decyzji.”;”; 

 

10)  w art. 1 w pkt 114 w lit. b, w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „– amatorskiej” zastępuje się 

wyrazami „amatorskiej –”; 

 

11)  w art. 1 w pkt 131 w lit. a, w ust. 2 po wyrazach „art. 122¹” dodaje się wyrazy „oraz 

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

 

12)  w art. 1 w pkt 131 w lit. c, w ust. 5 w pkt 13 lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej 

szerokości 1 kHz na obszarze jednej gminy lub mniejszym, 

w zakresie powyżej 30 MHz do 174 MHz: 

– w przypadku gminy wiejskiej – 2,25 złotych, 

– w przypadku gminy miejsko-wiejskiej – 2,25 złotych, 

– w przypadku gminy miejskiej, z wyłączeniem miast na 

prawach powiatu – 6,5 złotych, 
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– w przypadku miasta na prawach powiatu – 25 złotych,”; 

 

13)  w art. 1 w pkt 131 w lit. f, w ust. 11 w pkt 3 skreśla się wyraz „lokalnym”; 

 

14)  w art. 1 w pkt 143 skreśla się lit. b; 

 

15)  w art. 1 w pkt 144, w art. 208 w ust. 1 wyrazy „do 100 złotych” zastępuje się 

wyrazami „do 1000 złotych”; 

 

16)  w art. 11 skreśla się pkt 1, 6, 7 i 9; 

 

17)  w art. 13 w ust. 1 po wyrazach „lub w cenniku usług telekomunikacyjnych,” dodaje 

się wyrazy „zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy”; 

 

18)  w art. 19: 

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Kwotę opłaty, o której mowa w ust. 6, ustala Prezes Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej na podstawie opinii powołanego przez siebie biegłego lub biegłych 

w przedmiocie wartości rynkowej tych częstotliwości. Koszt opinii biegłego lub 

biegłych ponosi podmiot, który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1.”, 

b) skreśla się ust. 8 i 9; 

 

19)  skreśla się art. 24; 

 

20)  w art. 28 w pkt 3 wyrazy „art. 22” zastępuje się wyrazami „art. 23”. 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 
 
 
 
 

Bogdan BORUSEWICZ 



 

 

Uzasadnienie 

 

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz 

niektórych innych ustaw postanowił wprowadzić do jej tekstu 20 poprawek. 

Poprawki nr 1 i 6 mają na celu ujednolicić terminologię ustawy. 

Poprawka nr 2 ma charakter porządkowy i zmierza do prawidłowego użycia wyrazu 

„krajowy”. Zdaniem Senatu dodanie wyrazu „krajowy” do określenia organów regulacyjnych 

innych państw jest zbędne, ponieważ nie wnosi niczego nowego do tego określenia. Ponadto 

określenie to jest błędne, ponieważ z jednym wyjątkiem (ustawa o transporcie kolejowym)  

użycie przymiotnika „krajowy” w ustawodawstwie jest synonimem wyrazu „polski”. 

Poprawka nr 3 porządkuje systematykę przepisów dotyczących postępowania 

konsolidacyjnego przesądzając, iż pierwszy przepis powinien wyrażać zasadę tj. nakaz 

uwzględnienia opinii innych organów w rozstrzygnięciu Prezesa UKE. 

Poprawka nr 4 skreśla zbędne odniesienie do terminu w sytuacji obligatoryjnego 

zawieszenia postępowania. Prezes UKE ma obowiązek zawieszenia postępowania w chwili 

otrzymania opinii o określonej treści z Komisji Europejskiej, wobec czego oczekiwanie do 

końca jednomiesięcznego okresu na składanie opinii przez inne uprawnione organy jest 

zbędne. Ponadto zawieszenie postępowania nie wyklucza składania opinii przez inne 

podmioty. 

Obowiązek uwzględniania stanowisk innych organów w rozstrzygnięciu jest określony  

już w art. 19 ustawy, tak więc Senat uznał za zasadne skreślenie, poprawką nr 5, przepisu 

wyrażającego normę wynikającą z wcześniejszych przepisów. 

Przyjmując poprawkę nr 7, Senat uznał, iż nie ma powodów dla różnicowania rozwiązań 

dla usługi powszechnej oraz usługi dostępu do szerokopasmowego internetu dla jednostek 

uprawnionych. 

Poprawka nr 8 wydłuża do 10 lat okres, w którym można wznowić postępowanie w 

sprawie rezerwacji częstotliwości oraz uchylić decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości. 

Poprawka ta jest związana z wykreśleniem przepisu przejściowego (poprawka nr 19) 

pozwalającego na stosowanie przepisów dotychczasowych do toczących się postępowań. 
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Zdaniem Senatu jest to dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia kontroli sądowej nad 

działaniami sanacyjnymi Prezesa UKE (a ta gwarancja wynika z ustawy - Prawo o 

postepowaniu przed sądami administracyjnymi) oraz urealnieniem terminu na wznowienie 

postępowania i uchylenie decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości. 

Zdaniem Senatu w miejsce przepisu dotyczącego sposobu postępowania w sprawie 

dostępu do infrastruktury, uchylonego ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i 

sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, należy wprowadzić nowe 

postępowanie, które zapewnieni ten dostęp do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej 

(poprawka nr 9). 

Poprawka nr 10 ma charakter redakcyjny. 

Poprawka nr 11 stanowi konsekwencję funkcjonowania podmiotu upoważnionego przez 

podmiot posiadający rezerwację i wyłącza ten rodzaj podmiotu z obowiązku ponoszenia opłat 

za prawo do dysponowania częstotliwościami. 

Poprawka nr 12 umożliwia zróżnicowanie opłat za dysponowanie częstotliwościami w 

zależności od charakteru gminy, na obszarze której będą wykorzystywane. Zdaniem Senatu 

stawki w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich powinny być mniejsze niż w miastach. 

Poprawka nr 13 zmienia wytyczne, którymi ma kierować się Rada Ministrów przy 

wydawaniu rozporządzenia w sprawie opłat, tak aby organ ten, ustalając wysokość opłat, 

uwzględniał konieczność stymulowania konkurencji w ogóle, a nie tylko na rynku lokalnym. 

Zdaniem Senatu dotychczasowa wytyczna była niezasadnie zawężona wyłącznie do rynku 

lokalnego.  

Poprawki nr 14 i 16 skreślają przepisy uwzględnione w uchwalonej niedawno ustawie o 

zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych 

innych ustaw. 

Poprawka nr 15 podwyższa ze 100 do 1000 zł górną stawkę grzywny za używanie 

urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego bez wymaganego pozwolenia. 

Zdaniem Senatu grzywna 100 złotowa nie odstrasza w dostatecznym stopniu od popełnienia 

tego wykroczenia. 

Poprawka nr 17 ma na celu usunięcie wątpliwości, iż pięciomiesięczny termin na 

dostosowanie umów do nowych przepisów dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia 

ustawy w życie. 
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Poprawka nr 18 powoduje, iż operator, któremu zmieniono rezerwację, będzie uiszczał 

opłatę w wysokości odpowiadającej wyłącznie zwiększeniu wartości rezerwacji. Zdaniem 

Senatu dotychczasowa opłata była zbyt wysoka dla operatora. 

Poprawka nr 20 ma charakter porządkowy. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


