U C H WA Ł A
S E N AT 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 26 lutego 2019 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
oraz niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r.
ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw,
wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

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

2)

w art. 1 w pkt 10, w art. 116b w zdaniu pierwszym wyrazy „3 lata” zastępuje się
wyrazami „4 lata”;

3)

w art. 1 w pkt 22 w lit. e w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 2c i 2d”
zastępuje się wyrazami „ust. 2c–2e” oraz dodaje się ust. 2e w brzmieniu:
„2e. Przepisu ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2c nie stosuje się do zmiany lub
cofnięcia rezerwacji częstotliwości w zakresie 694–790 MHz mających
na celu wdrożenie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu
częstotliwości 470–790 MHz w Unii (Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017,
str. 131).”;

4)

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

Na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2019 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie
ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej
4 poprawki.
Poprawka nr 1 ma na celu ujednolicenie art. 110a dodawanego do ustawy – Prawo
telekomunikacyjne w zakresie formułowania odesłań do ustawy – Prawo przedsiębiorców.
Przepis art. 110a posługuje się bowiem zamiennie określeniami „w rozumieniu przepisów
ustawy – Prawo przedsiębiorców” (art. 110a pkt 1 i 3) lub „w rozumieniu ustawy – Prawo
przedsiębiorców” (art. 110a wprowadzenie do wyliczenia).
Senat, uchwalając poprawkę nr 2, stanął na stanowisku, iż należy wydłużyć z 3 lat do
4 lat termin na złożenie wniosku w sprawie rezerwacji częstotliwości na cele
rozpowszechniania programów radiofonicznych w sposób analogowy drogą rozsiewczą
naziemną, po udzieleniu koncesji na kolejny okres (art. 116b ustawy – Prawo
telekomunikacyjne). Senat miał przy tym na uwadze brzmienie znowelizowanego art. 116
ust. 10 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, który przewiduje, że wniosek w sprawie
rezerwacji częstotliwości na kolejny okres należy złożyć nie wcześniej niż 4 lata przed
upływem okresu wykorzystywania częstotliwości. Poprawka zapewnia zatem spójność
rozwiązań ustawowych w zakresie terminów składania wniosków.
W ocenie Izby zasadnym jest ponadto wprowadzenie przepisu, który wprost wyłączy
możliwość zastosowania przez Prezesa UKE art. 123 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2c ustawy – Prawo
telekomunikacyjne jako podstawy prawnej do dokonania zmiany albo cofnięcia rezerwacji
częstotliwości w zakresie 694 – 790 MHz, w celu wdrożenia decyzji Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania
zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii (Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 131).
Senat przyjmując poprawkę nr 3 wziął pod uwagę, że w zakresie częstotliwości
694 – 790 MHz znajduje się aktualnie naziemna telewizja cyfrowa, zaś ewentualna podstawa
prawna wdrożenia decyzji w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz
w Unii powinna znaleźć się w innym aniżeli ustawa – Prawo telekomunikacyjne akcie
prawnym.

–2–
Analizując przepis art. 38b ust. 1 dodawany do ustawy o radiofonii i telewizji (art. 2
pkt 3 nowelizacji) Senat powziął wątpliwość co do tego, w jakim momencie Przewodniczący
KRRiT powinien wszcząć postępowanie w sprawie zmiany koncesji i jak należy rozumieć
sformułowanie „po uzyskaniu decyzji” – czy chodzi o wydanie decyzji, czy może
o doręczenie takiej decyzji Przewodniczącemu KRRiT. Biorąc pod uwagę brzmienie art. 123
ust. 13 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, który nakłada na Prezesa UKE obowiązek
niezwłocznego doręczenia Przewodniczącemu KRRiT ostatecznej decyzji o zmianie
rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania
programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą naziemną, w celu
wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych i skorelowania regulacji obu
ustaw, Senat uchwalił poprawkę nr 4. Poprawka przesądza jednoznacznie, że
Przewodniczący KRRiT będzie obowiązany wszcząć postępowanie w sprawie zmiany
koncesji niezwłocznie po doręczeniu mu ostatecznej decyzji o zmianie rezerwacji
częstotliwości.

