
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 marca 2009 r.

o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 506)

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. - PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (Dz. U. Nr 171, poz.

1800, z późn. zm.)

Art. 2.
Określenia użyte w ustawie oznaczają:

1) abonent - podmiot, który jest stroną umowy zawartej w formie pisemnej o
świadczenie usług z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

2) aparat publiczny - publicznie dostępny telefon, w którym połączenie opłacane jest
automatycznie, w szczególności za pomocą monety, żetonu, karty telefonicznej lub
karty płatniczej;

3)  aparatura - aparaturę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556);

4) dostarczanie sieci telekomunikacyjnej - przygotowanie sieci telekomunikacyjnej w
sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub
umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego;

5) dostęp do lokalnej pętli abonenckiej - korzystanie z lokalnej pętli abonenckiej lub
lokalnej podpętli abonenckiej pozwalające na korzystanie z pełnego pasma
częstotliwości pętli abonenckiej (pełny dostęp do lokalnej pętli abonenckiej) lub
niegłosowego pasma częstotliwości pętli abonenckiej przy zachowaniu możliwości
korzystania z lokalnej pętli abonenckiej przez jej operatora do świadczenia usług
telefonicznych (współdzielony dostęp do lokalnej pętli abonenckiej);

6) dostęp telekomunikacyjny - korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych,
udogodnień towarzyszących lub usług świadczonych przez innego przedsiębiorcę
telekomunikacyjnego, na określonych warunkach, celem świadczenia usług
telekomunikacyjnych, polegające w szczególności na:

a) łączeniu urządzeń telekomunikacyjnych, 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

wspomagających eksploatację,
d) dostępie do translacji numerów lub systemów zapewniających analogiczne

funkcje,
e) dostępie do sieci telekomunikacyjnych, w tym na potrzeby roamingu,
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f) dostępie do systemów dostępu warunkowego,
g) dostępie do usług sieci wirtualnych;

7) elektroniczny przewodnik po programach - środki lub rozwiązania techniczne
umożliwiające wybór programów, stosowane w systemach telewizji cyfrowej,
zawierające dodatkowe dane opisujące programy występujące w cyfrowym sygnale
telewizyjnym;

8) infrastruktura telekomunikacyjna - urządzenia telekomunikacyjne, oprócz
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje
kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do
zapewnienia telekomunikacji;

9) instrukcja - opracowaną przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego szczegółową
instrukcję w zakresie prowadzonej przez niego rachunkowości regulacyjnej,
zawierającą opis przyjętych w jego przedsiębiorstwie sposobów wyodrębnienia
aktywów i pasywów, przychodów i kosztów na działalności w zakresie dostępu
telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym;

10) interfejs - układ elektryczny, elektroniczny lub optyczny, z oprogramowaniem lub
bez oprogramowania, umożliwiający łączenie, współpracę i wymianę sygnałów o
określonej postaci pomiędzy urządzeniami połączonymi za jego pośrednictwem
zgodnie z odpowiednią specyfikacją techniczną;

11) interfejs programu aplikacyjnego - oprogramowanie umożliwiające łączenie,
współpracę, wymianę informacji pomiędzy aplikacjami dostarczanymi przez
nadawców lub dostawców usług a urządzeniami telewizji cyfrowej służącymi do
przekazywania cyfrowych sygnałów umożliwiających świadczenie usług
telewizyjnych lub radiowych;

12) interfejs radiowy - interfejs umożliwiający połączenie drogą radiową, współpracę i
wymianę informacji pomiędzy urządzeniami radiowymi;

13) interoperacyjność usług - zdolność sieci telekomunikacyjnych do efektywnej
współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług
świadczonych w tych sieciach;

14)  kalkulacja kosztów - wyliczanie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kosztów
związanych ze świadczeniem usług, odrębnie dla każdej z usług, dla której
przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić kalkulację kosztów, zgodnie z
zatwierdzonym na dany rok obrotowy przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE", opisem kalkulacji kosztów;

15) kolokacja - udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu
umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć
do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej;

16)  (uchylony);
17) komunikat - każdą informację wymienianą lub przekazywaną między określonymi

użytkownikami za pośrednictwem publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych; nie obejmuje on informacji przekazanej jako część transmisji
radiowych lub telewizyjnych transmitowanych poprzez sieć telekomunikacyjną, z
wyjątkiem informacji odnoszącej się do możliwego do zidentyfikowania abonenta
lub użytkownika otrzymującego informację;
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18) konsument - osobę fizyczną wnioskującą o świadczenie publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych lub korzystającą z takich usług dla celów niezwiązanych
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu;

19) lokalna pętla abonencka - obwód łączący zakończenie sieci bezpośrednio z punktem
dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z
przełącznicą główną lub równoważnym urządzeniem;

20) lokalna podpętla abonencka - obwód łączący zakończenie sieci z pośrednim punktem
dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z
koncentratorem lub innym urządzeniem dostępu pośredniego do stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej;

21) numer alarmowy - numer ustalony w ustawie lub w planie numeracji krajowej dla
publicznych sieci telefonicznych udostępniany służbom ustawowo powołanym do
niesienia pomocy;

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;

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 telefonicznej, numer do którego
połączenia są bezpłatne albo o podwyższonej opłacie;

24)  (uchylony);
<24a) połączenie - fizyczne lub logiczne połączenie telekomunikacyjnych urządzeń

końcowych pozwalające na przesłanie przekazów telekomunikacyjnych;>
25) połączenie sieci - fizyczne i logiczne połączenie publicznych sieci

telekomunikacyjnych użytkowanych przez tego samego lub różnych przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, celem umożliwienia użytkownikom korzystającym z usług lub
sieci jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego komunikowania się z
użytkownikami korzystającymi z usług lub sieci tego samego lub innego
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego albo dostępu do usług dostarczanych przez
innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego; połączenie sieci stanowi szczególny
rodzaj dostępu telekomunikacyjnego realizowanego pomiędzy operatorami;

26) połączenie telefoniczne - połączenie ustanowione za pomocą publicznie dostępnej
usługi telefonicznej, pozwalające na dwukierunkową łączność w czasie
rzeczywistym;

27) przedsiębiorca telekomunikacyjny - przedsiębiorcę lub inny podmiot uprawniony do
wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który
wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci
telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług
telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony do:

a) świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest "dostawcą usług",
b) dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień

towarzyszących, zwany jest "operatorem";
<27a) przekaz telekomunikacyjny - treści rozmów telefonicznych i innych

informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych;>
28) publiczna sieć telefoniczna - publiczną sieć telekomunikacyjną wykorzystywaną do

świadczenia publicznie dostępnych usług telefonicznych, zapewniającą łączność
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głosową między zakończeniami sieci, a także inne formy łączności, w szczególności
przesyłanie faksów i danych;

29) publiczna sieć telekomunikacyjna - sieć telekomunikacyjną wykorzystywaną
głównie do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

30) publicznie dostępna usługa telefoniczna - usługę telekomunikacyjną dostępną dla
ogółu użytkowników, w celu inicjowania i odbierania połączeń krajowych i
międzynarodowych oraz uzyskania dostępu do służb ustawowo powołanych do
niesienia pomocy, za pomocą numeru lub numerów ustalonych w krajowym lub
międzynarodowym planie numeracji telefonicznej, która ponadto może obejmować:

a) zapewnienie pomocy konsultanta dostawcy usług przy korzystaniu z usług
telekomunikacyjnych,

b) uzyskanie informacji o numerach telefonicznych,
c) dostęp do spisów abonentów,
d) dostęp do aparatów publicznych,
e) korzystanie z usług na szczególnych warunkach,
f) korzystanie ze specjalnych udogodnień przez osoby niepełnosprawne,
g) korzystanie z połączeń z numerami niegeograficznymi;

31) publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna - usługę telekomunikacyjną dostępną
dla ogółu użytkowników;

32)  rachunkowość regulacyjna - szczególny, w stosunku do rachunkowości prowadzonej
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), rodzaj rachunkowości prowadzonej przez
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w odniesieniu do jego działalności w zakresie
świadczenia dostępu telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym, zgodnie
z zatwierdzoną na dany rok obrotowy przez Prezesa UKE instrukcją;

33) ruchoma publiczna sieć telefoniczna - publiczną sieć telefoniczną, w której
zakończenia nie mają stałej lokalizacji;

34) rynek detaliczny - rynek wyrobów i usług w zakresie usług telekomunikacyjnych dla
użytkowników końcowych;

35) sieć telekomunikacyjna - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub
przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub
transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych
środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju;

36) służba radiokomunikacyjna - nadawanie, przesyłanie lub odbiór fal radiowych dla
wypełnienia zadań określonych dla danej służby w międzynarodowych przepisach
radiokomunikacyjnych;

37) służba radiokomunikacyjna amatorska - służbę radiokomunikacyjną mającą na celu
nawiązywanie wzajemnych łączności, badania techniczne oraz indywidualne
szkolenie wykonywane w celach niezarobkowych przez uprawnione osoby
wyłącznie dla potrzeb własnych;

38) stacjonarna publiczna sieć telefoniczna - publiczną sieć telefoniczną, w której
zakończenia sieci mają stałą lokalizację;

39) system dostępu warunkowego - środki lub rozwiązania techniczne, które powodują,
że dostęp do zrozumiałej formy zabezpieczonych transmisji radiowych lub
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telewizyjnych jest uwarunkowany posiadaniem abonamentu lub uprzednio
uzyskanego indywidualnego zezwolenia;

40)  szkodliwe zaburzenie elektromagnetyczne - zaburzenie elektromagnetyczne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności
elektromagnetycznej, które:

a) zagraża funkcjonowaniu służby radionawigacyjnej lub służby
radiokomunikacyjnej używanej stale lub czasowo w celu zapewnienia ochrony
życia ludzkiego lub mienia lub

b) w sposób poważny pogarsza, utrudnia lub w sposób powtarzający się przerywa
wykonywanie służby radiokomunikacyjnej działającej zgodnie z przepisami
prawa;

41) świadczenie usług telekomunikacyjnych - wykonywanie usług za pomocą własnej
sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i
na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę
usług;

42) telekomunikacja - nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich
rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków
wykorzystujących energię elektromagnetyczną;

43) telekomunikacyjne urządzenie końcowe - urządzenie telekomunikacyjne
przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci;

44) udogodnienia towarzyszące - dodatkowe możliwości funkcjonalne lub usługowe
związane z siecią telekomunikacyjną, umożliwiające lub wspierające świadczenie w
nich usług telekomunikacyjnych lub związane z usługą telekomunikacyjną,
umożliwiające lub wspierające świadczenie tej usługi, w szczególności systemy
dostępu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach;

45) urządzenie radiowe - urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające komunikowanie
się przy pomocy emisji lub odbioru fal radiowych;

46) urządzenie telekomunikacyjne - urządzenie elektryczne lub elektroniczne
przeznaczone do zapewniania telekomunikacji;

47) usługa o wartości wzbogaconej - każdą usługę telekomunikacyjną wymagającą
przetworzenia danych o lokalizacji;

[48) usługa telekomunikacyjna - usługę polegającą głównie na przekazywaniu sygnałów
w sieci telekomunikacyjnej; nie stanowi tej usługi usługa poczty elektronicznej;]

<48) usługa telekomunikacyjna - usługę polegającą głównie na przekazywaniu
sygnałów w sieci telekomunikacyjnej;>

49) użytkownik - podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej
lub żądający świadczenia takiej usługi;

50) użytkownik końcowy - podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi
telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia
własnych potrzeb;

51)  (uchylony);
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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53) zasoby orbitalne - pozycje na orbicie geostacjonarnej lub orbity satelitarne, które są
lub mogą być wykorzystywane do umieszczania sztucznych satelitów Ziemi
przeznaczonych do zapewniania telekomunikacji.

[Art. 6.
1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, który uzyskał rezerwację częstotliwości,

zasobów orbitalnych lub przydział numeracji, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa
w art. 4, jest obowiązany na wezwanie Prezesa UKE do przekazania informacji o
realizowaniu przez niego obowiązków nałożonych ustawą lub decyzją Prezesa UKE.

2. Prezes UKE może wezwać do udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli są
one niezbędne w celu:

1) kontroli przestrzegania obowiązków odnoszących się do:
a) współfinansowania usługi powszechnej,
b) uiszczania opłat, o których mowa w dziale IX ustawy,
c) zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego,
d) świadczenia systemów dostępu warunkowego,
e) świadczenia usług na rynku detalicznym,
f) zapewnienia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych,
g) wyboru dostawcy usług;

2) kontroli realizowania obowiązków wynikających z ustawy w sytuacji, gdy uprzednio
dokonana kontrola wykazała, że obowiązki te są realizowane, a Prezes UKE uzyskał
informacje, że sytuacja ta uległa zmianie, albo w sytuacji, gdy prowadzone jest
postępowanie kontrolne wszczęte z urzędu;

3) zapewnienia prawidłowego przebiegu procedur związanych z uzyskaniem rezerwacji
częstotliwości, zasobów orbitalnych lub przydziału numeracji;

4) publikowania zestawień porównawczych odnoszących się do jakości i cen
świadczonych usług telekomunikacyjnych;

5) prowadzenia statystyk i analiz rynku związanych z zapewnieniem dostępu i
obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej.

3. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE obowiązany jest wskazać cel, w
którym żądane informacje zostaną wykorzystane, oraz termin dostarczenia tych
informacji.]

<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;
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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. 8.
Prezes UKE zapewnia dostęp do informacji otrzymanych od przedsiębiorców
telekomunikacyjnych organom regulacyjnym innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
zwanych dalej "państwami członkowskimi", i Komisji Europejskiej, z wyjątkiem przypadków
określonych w ustawie.]

<Art. 8.
1. Prezes UKE zapewnia dostęp do informacji otrzymanych od przedsiębiorców

telekomunikacyjnych organom regulacyjnym innych państw członkowskich Unii
Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych
dalej „państwami członkowskimi”, i Komisji Europejskiej, z wyjątkiem
przypadków określonych w ustawie.

2. Prezes UKE informuje przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o udostępnieniu
informacji dostarczonej uprzednio przez tego przedsiębiorcę na żądanie Prezesa
UKE.>

Art. 10.
[1. Działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością

regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
zwanego dalej "rejestrem".]

<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.>

2.  Organem prowadzącym rejestr jest Prezes UKE.
3.  (uchylony).
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:
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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;]
<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
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.

7.  (uchylony).
8.  Prezes UKE dokona wpisu przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do

wykonywania 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.
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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 Kodeksu postępowania
administracyjnego.

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 do rejestru, mając na uwadze charakter, zakres i rodzaj takiej
działalności.

Art. 15.
Prezes UKE przed podjęciem rozstrzygnięcia w sprawach:

[1) analizy rynku i wyznaczenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej
pozycji rynkowej lub uchylenia decyzji w tej sprawie,]

<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 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,
4) innych wskazanych w ustawie

- przeprowadza postępowanie konsultacyjne, umożliwiając zainteresowanym podmiotom
wyrażenie na piśmie w określonym terminie stanowiska do projektu rozstrzygnięcia.

Art. 19.
1. Jeżeli Komisja Europejska i organy regulacyjne innych państw członkowskich wyrażą w

terminie, o którym mowa w art. 16 ust. 2, stanowisko do projektu rozstrzygnięcia, Prezes
UKE niezwłocznie uwzględnia to stanowisko w możliwie najszerszym zakresie.
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[2. Jeżeli w zakresie ustalenia znaczącej pozycji rynkowej oraz w zakresie zamiaru
zdefiniowania rynku właściwego innego niż rynki określone w Zaleceniu Komisji
Europejskiej przyjętego na podstawie art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/21/WE z dnia 7
marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności
elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z 24.4.2002) Komisja Europejska stwierdzi, że
proponowane rozstrzygnięcie może utrudnić rozwój jednolitego rynku lub mogłoby
naruszyć prawo wspólnotowe, Prezes UKE po upływie terminu, o którym mowa w art. 16
ust. 2, wstrzymuje wydanie decyzji na okres 2 miesięcy. W przypadku otrzymania w tym
okresie wezwania Komisji Europejskiej do wycofania projektu decyzji, Prezes UKE
umarza postępowanie w sprawie. Prezes UKE ma obowiązek uwzględnienia stanowiska
Komisji Europejskiej uzasadniającego wezwanie do wycofania projektu decyzji w
przedmiocie, o którym mowa w niniejszym przepisie.

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 Europejskiej w sprawie właściwych rynków produktów i
usług w sektorze łączności elektronicznej w ich aktualnym brzmieniu, a w przypadku
odstąpienia od ich stosowania powiadamia Komisję Europejską, uzasadniając swe
stanowisko.]

<2. Jeżeli w zakresie ustalenia znaczącej pozycji rynkowej oraz w zakresie zamiaru
zdefiniowania rynku właściwego innego niż rynki określone w zaleceniu Komisji
Europejskiej w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności
elektronicznej podlegających regulacji ex ante, zwanym dalej „zaleceniem Komisji”,
Komisja Europejska stwierdzi, że proponowane rozstrzygnięcie może utrudnić
rozwój jednolitego rynku lub mogłoby naruszyć prawo wspólnotowe, Prezes UKE
po upływie terminu, o którym mowa w art. 16 ust. 2, zawiesza postępowanie na
okres 2 miesięcy. W przypadku otrzymania w tym okresie wezwania Komisji
Europejskiej do wycofania projektu rozstrzygnięcia, Prezes UKE uwzględnia
stanowisko Komisji Europejskiej i umarza postępowanie.

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 Europejską,
uzasadniając swe stanowisko.>

DZIAŁ II
Regulowanie rynku telekomunikacyjnego

[Rozdział 1
Analiza rynków właściwych, ustalanie i znoszenie obowiązków

Art. 21.
1.  Prezes UKE przeprowadza analizę rynków właściwych w zakresie wyrobów i usług

telekomunikacyjnych.
2.  Przez pojęcie rynku właściwego rozumie się rynek właściwy w rozumieniu przepisów o

ochronie konkurencji i konsumentów.
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3.  Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani do udzielania informacji i dostarczania
dokumentów na żądanie Prezesa UKE w zakresie niezbędnym do dokonania badań
rynków, o których mowa w ust. 1.

4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać:
1) wskazanie zakresu informacji i okresu, którego dotyczą;
2) wskazanie celu żądania;
3) wskazanie terminu udzielenia informacji i dostarczenia dokumentów;
4) pouczenie o karach, o których mowa w art. 209 ust. 1.

5.  Prezes UKE przeprowadza regularnie, nie rzadziej niż co 2 lata, analizę właściwych
rynków określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1, w celu:

1) utrzymania obowiązków, o których mowa w art. 25 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca
telekomunikacyjny, który został wyznaczony jako zajmujący znaczącą pozycję
rynkową, nie utracił tej pozycji;

2) zmiany obowiązków, o których mowa w art. 25 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca
telekomunikacyjny, który został wyznaczony jako zajmujący znaczącą pozycję
rynkową, nie utracił tej pozycji, ale zmiany na rynku właściwym uzasadniają
zastosowanie nowych obowiązków;

3) zniesienia obowiązków, o których mowa w art. 25 ust. 4, jeżeli analiza rynku
właściwego wykazała, że występuje na nim skuteczna konkurencja lub przedsiębiorca
telekomunikacyjny utracił znaczącą pozycję rynkową;

4) wyznaczenia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej
pozycji rynkowej oraz nałożenia na nich obowiązków, o których mowa w art. 25 ust.
4, jeżeli rynek właściwy nie posiada bądź utracił cechy rynku, na którym występuje
skuteczna konkurencja lub zmienił się przedsiębiorca telekomunikacyjny posiadający
znaczącą pozycję rynkową.

Art. 22.
1.  Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, rynki właściwe

podlegające analizie przez Prezesa UKE, mając na uwadze poziom rozwoju krajowego
rynku produktów i usług telekomunikacyjnych oraz zalecenie Komisji Europejskiej w
sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej
podlegających regulacji.

2.  (uchylony).
3. W przypadku zastosowania w projekcie rozporządzenia postanowień odbiegających od

treści zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do
spraw łączności poddaje projekt rozporządzenia postępowaniu konsolidacyjnemu.

4.  W postępowaniu konsolidacyjnym projekt rozporządzenia przekazuje się do Komisji
Europejskiej i organów regulacyjnych innych państw członkowskich za pośrednictwem
Prezesa UKE.

5. Minister właściwy do spraw łączności stosuje odpowiednio art. 19 ust. 2 w przypadku
zgłoszenia przez Komisję Europejską sprzeciwu do projektu rozporządzenia, o którym
mowa w ust. 1.

Art. 23.
1.  Niezwłocznie po wydaniu lub zmianie rozporządzenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1,

jednak nie później niż w terminie 30 dni od wejścia w życie lub każdej zmiany
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rozporządzenia, Prezes UKE w drodze postanowienia, wszczyna postępowanie w sprawie
ustalenia, czy na rynku właściwym występuje skuteczna konkurencja.

2. Analiza rynków właściwych następuje z uwzględnieniem wytycznych Komisji Europejskiej
w sprawie analizy rynku i ustalania znaczącej pozycji rynkowej.

3.  Jeżeli na analizowanym rynku właściwym występuje skuteczna konkurencja, Prezes UKE
zamyka postępowanie, o którym mowa w ust. 1, w drodze postanowienia.

4.  Postanowienie, o którym mowa w ust. 3, Prezes UKE wydaje w porozumieniu z Prezesem
UOKiK.

5. Do projektu postanowienia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się przepisy o postępowaniu
konsultacyjnym.

6.  W przypadku rynku uznanego decyzją Komisji Europejskiej za rynek ponadnarodowy
Prezes UKE przeprowadza jego analizę w porozumieniu z właściwymi krajowymi
organami regulacyjnymi innych państw członkowskich, przy uwzględnieniu wytycznych
Komisji Europejskiej w sprawie analizy rynku i ustalania znaczącej pozycji rynkowej, i
stwierdza wspólnie z nimi, czy jeden lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych
zajmuje na danym rynku znaczącą pozycję bądź czy występuje na nim skuteczna
konkurencja.

Art. 24.
1.  Jeżeli Prezes UKE ustali, że na rynku właściwym nie występuje skuteczna konkurencja,

wyznacza przedsiębiorcę lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji
na rynku właściwym oraz nakłada obowiązki regulacyjne przewidziane w ustawie.

2. Znaczącą pozycję rynkową zajmuje przedsiębiorca telekomunikacyjny, który na rynku
właściwym samodzielnie posiada pozycję ekonomiczną odpowiadającą dominacji w
rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego.

3.  Kryteriami stosowanymi przez Prezesa UKE przy ocenie pozycji znaczącej
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na rynku właściwym są, w szczególności:

1) udział przedsiębiorcy w rynku właściwym;
2) brak technicznej i ekonomicznej zasadności budowy alternatywnej infrastruktury

telekomunikacyjnej;
3) istnienie przewagi technologicznej przedsiębiorcy;
4) brak albo niewielki poziom równoważącej siły nabywczej;
5) łatwy bądź uprzywilejowany dostęp przedsiębiorcy do rynków kapitałowych bądź

zasobów finansowych;
6) ekonomie skali;
7) ekonomie zakresu;
8) pionowe zintegrowanie przedsiębiorcy;
9) poziom rozwoju sieci dystrybucji i sprzedaży przedsiębiorcy;

10) brak potencjalnej konkurencji;
11) istnienie barier dla dalszego rozwoju przedsiębiorcy oraz rynku właściwego;
12) istnienie barier wejścia na rynek właściwy.

4. Dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmuje kolektywną pozycję
znaczącą, jeżeli nawet przy braku powiązań organizacyjnych lub innych związków między
nimi posiadają na rynku właściwym pozycję ekonomiczną odpowiadającą dominacji w
rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego.
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5.  Prezes UKE może uznać, że dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych
zajmuje kolektywną znaczącą pozycję na rynku właściwym, jeżeli, oceniając poziom
koncentracji tego rynku i jego przejrzystość, stwierdzi w szczególności:

1) dojrzałość rynku;
2) zastój albo umiarkowany wzrost popytu;
3) niską elastyczność popytu;
4) jednorodność produktów;
5) podobne struktury kosztów przedsiębiorców;
6) podobne udziały w rynku;
7) brak innowacji technologicznych, dojrzałość technologii;
8) brak możliwości zwiększenia produkcji lub świadczenia usług;
9) wysokie bariery dostępu do rynku;

10) brak równoważącej siły nabywczej;
11) brak potencjalnej konkurencji;
12) różnego rodzaju nieformalne lub inne powiązania pomiędzy danymi

przedsiębiorcami;
13) brak albo ograniczenie konkurencji cenowej;
14) możliwość stosowania mechanizmów odwetowych.

6. Uznanie przedsiębiorcy lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych za posiadających
znaczącą pozycję rynkową może nastąpić na podstawie wyników oceny kryteriów, o
których mowa w ust. 3 lub 5, przy czym kryteria te nie muszą być spełnione łącznie.

7. Jeżeli przedsiębiorca telekomunikacyjny zajmuje znaczącą pozycję na rynku właściwym,
można go uznać za przedsiębiorcę zajmującego znaczącą pozycję na rynku powiązanym,
jeżeli powiązania pomiędzy obu rynkami są tego rodzaju, że siła rynkowa przedsiębiorcy
jest przenoszona z rynku właściwego na rynek powiązany w taki sposób, że wzmacnia
pozycję tego przedsiębiorcy na rynku powiązanym.

Art. 25.
1.  (uchylony).
2.  Decyzje dotyczące wyznaczenia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców o znaczącej pozycji

na rynku właściwym lub nałożenia obowiązków regulacyjnych określonych w ustawie są
wydawane przez Prezesa UKE w porozumieniu z Prezesem UOKiK.

3.  (uchylony).
4.  W decyzjach, o których mowa w ust. 2, Prezes UKE nakłada, utrzymuje, zmienia lub

znosi jeden lub więcej obowiązków regulacyjnych, o których mowa w art. 34, art. 36-40,
art. 42, art. 44-47 i art. 72 ust. 3, biorąc pod uwagę adekwatność danego obowiązku do
zidentyfikowanego problemu, proporcjonalność oraz cele określone w art. 1 ust. 2, z
uwzględnieniem art. 1 ust. 3.]

<Rozdział 1
Analiza rynku, postępowanie w sprawie określania rynków właściwych, nakładania,

zmiany i uchylania obowiązków regulacyjnych
Art. 21.

Prezes UKE przeprowadza analizę rynku w zakresie wyrobów i usług
telekomunikacyjnych.
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Art. 22.
1. Po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 21, nie rzadziej niż co 2 lata, a

także niezwłocznie po wydaniu albo zmianie zalecenia Komisji Prezes UKE
przeprowadza postępowanie w celu:

1) określenia rynku właściwego, uwzględniając uwarunkowania krajowe oraz w
największym możliwie stopniu zalecenie Komisji i wytyczne,  o których mowa w
art. 19 ust. 3, w zakresie wyrobów i usług telekomunikacyjnych, zwanego  dalej
„rynkiem właściwym”,

2) ustalenia, czy na rynku właściwym występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny
o znaczącej pozycji rynkowej lub przedsiębiorcy telekomunikacyjni zajmujący
kolektywną pozycję znaczącą,

3) wyznaczenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej
lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną pozycję
znaczącą, w przypadku stwierdzenia, że na rynku właściwym nie występuje
skuteczna konkurencja oraz nałożenia na tego przedsiębiorcę lub
przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną pozycję
znaczącą obowiązków regulacyjnych,

4) 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. Przez obowiązek regulacyjny rozumie się obowiązek, o którym mowa w art. 34, art.
36-40, art. 42, art. 44-47 lub art. 72 ust. 3.

Art. 23.
1. Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1, Prezes UKE, w

przypadku ustalenia, że na rynku właściwym nie występuje przedsiębiorca
telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej lub przedsiębiorcy
telekomunikacyjni zajmujący kolektywną pozycję znaczącą, wydaje postanowienie,
w którym:

1) określa rynek właściwy, mając na uwadze poziom rozwoju krajowego rynku
produktów i usług telekomunikacyjnych, zgodnie z prawem konkurencji;

2) stwierdza, że na tym rynku właściwym występuje skuteczna konkurencja.
2. Do projektu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o

postępowaniu konsultacyjnym.
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, mając na uwadze poziom rozwoju krajowego rynku
produktów i usług telekomunikacyjnych, zgodnie z prawem konkurencji;

2) wyznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej lub
przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną pozycję
znaczącą oraz:
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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 nałożone obowiązki regulacyjne, jeżeli przedsiębiorca
telekomunikacyjny lub przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie utracili tej
pozycji, ale warunki na rynku właściwym uzasadniają zmianę tych
obowiązków.

Art. 25.
1. Jeżeli przed wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 albo w art.

24, na tym samym rynku właściwym występował przedsiębiorca telekomunikacyjny
o znaczącej pozycji rynkowej lub przedsiębiorcy telekomunikacyjni zajmujący
kolektywną pozycję znaczącą, którzy utracili tę pozycję, Prezes UKE, w drodze
decyzji, określa termin uchylenia obowiązków regulacyjnych, tak aby uchylenie to
uwzględniało sytuację przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających na rynku
objętych tą decyzją, nie dłuższy jednak niż przewidziane w umowach, które
dotyczyły realizacji uchylanych obowiązków regulacyjnych, zawartych pomiędzy
przedsiębiorcami okresy wypowiedzenia umowy.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, ogłasza się na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Art. 25a.
1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zajmuje znaczącą pozycję rynkową, jeżeli na

rynku właściwym samodzielnie posiada pozycję ekonomiczną odpowiadającą
dominacji w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego.

2. Prezes UKE przy ocenie pozycji rynkowej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na
rynku właściwym bierze pod uwagę kryteria wymienione w wytycznych Komisji, o
których mowa w art. 19 ust. 3.

3. Dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmuje kolektywną
pozycję znaczącą, jeżeli nawet przy braku powiązań organizacyjnych lub innych
związków między nimi posiadają na rynku właściwym pozycję ekonomiczną
odpowiadającą dominacji w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego.

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 rynku
oraz jego przejrzystość, a jeżeli ocena tych cech nie wskazuje na brak kolektywnej
pozycji znaczącej dodatkowo stosuje w szczególności następujące kryteria:

1) dojrzałość rynku,
2) zastój albo umiarkowany wzrost popytu,
3) niską elastyczność popytu,
4) jednorodność produktów,
5) podobne struktury kosztów przedsiębiorców,
6) brak innowacji technologicznych, dojrzałość technologii,
7) brak możliwości zwiększenia produkcji lub świadczenia usług,
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8) wysokie bariery dostępu do rynku,
9) brak równoważącej siły nabywczej,

10) brak potencjalnej konkurencji,
11) różnego rodzaju nieformalne lub inne powiązania pomiędzy danymi

przedsiębiorcami,
12) brak albo ograniczenie konkurencji cenowej,
13) możliwość stosowania mechanizmów odwetowych
- które nie muszą być spełnione łącznie.

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. 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;

2) ogłasza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.

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. 26.
1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany do prowadzenia negocjacji

w sprawie zawarcia umowy o dostępie telekomunikacyjnym 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.

2. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni negocjując postanowienia umowy o dostępie
telekomunikacyjnym, są obowiązani uwzględniać obowiązki na nich nałożone.

3. 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.

4. 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.

5. 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. 26.
1. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni negocjując postanowienia umowy o dostępie

telekomunikacyjnym, są obowiązani uwzględniać obowiązki na nich nałożone.



- 17 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

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. 26a.
Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany do prowadzenia
negocjacji o zawarcie umowy o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia
sieci, 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. 27.
[1. Prezes UKE może, na pisemny wniosek każdej ze stron negocjacji o zawarcie umowy o

dostępie telekomunikacyjnym 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 dostęp telekomunikacyjny.

2. W przypadku niepodjęcia negocjacji, odmowy dostępu telekomunikacyjnego przez
podmiot do tego obowiązany lub niezawarcia umowy w terminie, o którym mowa w ust.
1, każda ze stron może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w
sprawie rozstrzygnięcia kwestii spornych lub określenia warunków współpracy.]

<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 rozpoczęcia negocjacji.

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 rozpoczęcia
negocjacji, każda ze stron może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie
decyzji w sprawie rozstrzygnięcia kwestii spornych lub określenia warunków
współpracy.>

<2a. Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku niepodjęcia negocjacji przez podmiot
obowiązany do zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, odmowy udzielenia
dostępu telekomunikacyjnego przez podmiot do tego obowiązany, niezawarcia
umowy o dostęp telekomunikacyjny w terminie 90 dni licząc od dnia rozpoczęcia
negocjacji, 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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[3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, 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.]

<3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 2a, 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.

Art. 28.
1. [Prezes UKE podejmuje decyzję o dostępie telekomunikacyjnym w terminie 90 dni od

dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 27 ust. 2, biorąc pod uwagę następujące
kryteria:] <Prezes UKE podejmuje decyzję o dostępie telekomunikacyjnym w
terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 27 ust. 2 i 2a,
biorąc pod uwagę następujące kryteria:>

1) interes użytkowników sieci telekomunikacyjnych;
2) obowiązki nałożone na przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

<2a) rozwój nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej;>
3) promocję nowoczesnych usług telekomunikacyjnych;
4) charakter zaistniałych kwestii spornych oraz praktyczną możliwość wdrożenia

rozwiązań dotyczących technicznych i ekonomicznych aspektów dostępu
telekomunikacyjnego, zarówno zaproponowanych przez przedsiębiorców
telekomunikacyjnych będących stronami negocjacji, jak też mogących stanowić
rozwiązania alternatywne;

5) zapewnienie:
a) integralności sieci oraz interoperacyjności usług,
b) niedyskryminujących warunków dostępu telekomunikacyjnego,
c) rozwoju konkurencyjnego rynku usług telekomunikacyjnych;

6) pozycje rynkowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych, których sieci są łączone;
7) interes publiczny, w tym ochronę środowiska;
8) utrzymanie ciągłości świadczenia usługi powszechnej.

[2. Prezes UKE podejmuje decyzję o zapewnieniu podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt
1, 2, 4, 5, 7 i 8, dostępu telekomunikacyjnego w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku,
o którym mowa w art. 27 ust. 2, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt
1-4, pkt 5 lit. a i c oraz pkt 6-8, oraz potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także specyficzny charakter zadań
wykonywanych przez te podmioty.]

<2. Prezes UKE podejmuje decyzję o zapewnieniu podmiotom, o których mowa w art.
4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8, dostępu telekomunikacyjnego w terminie 60 dni od dnia
złożenia wniosku, o którym mowa w art. 27 ust. 2 i 2a, biorąc pod uwagę kryteria, o
których mowa w ust. 1 pkt 1-4, pkt 5 lit. a i c oraz pkt 6-8, oraz potrzeby
obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a
także specyficzny charakter zadań wykonywanych przez te podmioty.>
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3. Decyzja o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci może zawierać
postanowienia, o których mowa w art. 31 ust. 2 i 3.

4. Decyzja o dostępie telekomunikacyjnym zastępuje umowę o dostępie
telekomunikacyjnym w zakresie objętym decyzją.

5. W przypadku zawarcia przez zainteresowane strony umowy o dostępie
telekomunikacyjnym, decyzja o dostępie telekomunikacyjnym wygasa z mocy prawa w
części objętej umową.

6.  Decyzja o dostępie telekomunikacyjnym może zostać zmieniona przez Prezesa UKE na
wniosek każdej ze stron, której ona dotyczy, lub z urzędu, w przypadkach uzasadnionych
potrzebą zapewnienia ochrony interesów użytkowników końcowych, skutecznej
konkurencji lub interoperacyjności usług.

7. W sprawach dochodzenia roszczeń majątkowych, z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania obowiązków wynikających z decyzji o dostępie
telekomunikacyjnym, właściwa jest droga postępowania sądowego.

8.  Prezes UKE wydaje decyzję o dostępie telekomunikacyjnym obejmującą wszystkie
ustalenia niezbędne do zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, jeżeli jedną ze stron
jest przedsiębiorca telekomunikacyjny, na którego został nałożony obowiązek na
podstawie art. 34 i art. 45.

[Art. 30.
Do zmian umów o dostępie telekomunikacyjnym stosuje się odpowiednio przepisy art. 26-28 i
art. 33.]

<Art. 30.
1. Do zmian umów o dostępie telekomunikacyjnym stosuje się odpowiednio przepisy

art. 26-28 i 33.
2. Do wniosku o zmianę umowy o dostępie telekomunikacyjnym, która została

przynajmniej raz zmieniona, dołącza się jednolity tekst tej umowy zawierający
wszelkie dokonane zmiany.>

Art. 31.
1. Warunki dostępu telekomunikacyjnego i związanej z tym współpracy przedsiębiorcy

telekomunikacyjni ustalają w umowie o dostępie telekomunikacyjnym, zawartej na
piśmie pod rygorem nieważności.

2. [Umowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci, zwana dalej
"umową o połączeniu sieci", powinna zawierać postanowienia dotyczące co najmniej:]
<Umowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci powinna
zawierać postanowienia dotyczące co najmniej:>

1) umiejscowienia punktów połączenia sieci telekomunikacyjnych;
2) warunków technicznych połączenia sieci telekomunikacyjnych;
3) rozliczeń z tytułu:

a) zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego oraz wzajemnego korzystania z sieci
telekomunikacyjnych,

b) niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych wzajemnie usług
telekomunikacyjnych;
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4) sposobów wypełniania wymagań:
a) w zakresie interoperacyjności usług, integralności sieci, postępowań w

sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz awarii, zachowania tajemnicy
telekomunikacyjnej i ochrony danych w sieci,

b) dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej;
5) procedur rozstrzygania sporów;
6) postępowania w przypadkach:

a) zmian treści umowy,
b) badań interoperacyjności usług świadczonych w połączonych sieciach

telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań jakości usług
telekomunikacyjnych,

c) przebudowy połączonych sieci telekomunikacyjnych,
d) zmian oferty usług telekomunikacyjnych,
e) zmian numeracji;

7) warunków rozwiązania umowy, dotyczących w szczególności zachowania ciągłości
świadczenia usługi powszechnej, jeżeli jest świadczona w łączonych sieciach
telekomunikacyjnych, ochrony interesów użytkowników, a także potrzeb obronności,
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

8) rodzajów wzajemnie świadczonych usług telekomunikacyjnych.
3. [Umowa o połączeniu sieci może także zawierać, w zależności do rodzajów łączonych

sieci, odpowiednie postanowienia dotyczące:] <Umowa o dostępie
telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci może także zawierać, w zależności
do rodzajów łączonych sieci, odpowiednie postanowienia dotyczące:>

1) zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych w przypadku
rozwiązania umowy;

2) warunków kolokacji na potrzeby połączenia sieci;
3) utrzymania jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych;
4) efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości lub zasobów orbitalnych;
5) współwykorzystywania zasobów numeracji, w tym zapewnienia:

a) równego dostępu do usług polegających na udzielaniu informacji o numerach
abonentów, do numerów alarmowych oraz innych numeracji uzgodnionych w
skali międzynarodowej, z zastrzeżeniem wymagań podmiotów, o których mowa
w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8,

b) przenoszenia numerów;
6) świadczeń dodatkowych, a także usług pomocniczych i zaawansowanych,

związanych z wzajemnym świadczeniem usług telekomunikacyjnych, a w
szczególności:

a) pomocy konsultanta operatora,
b) krajowej i międzynarodowej informacji o numerach telefonicznych,
c) usługi prezentacji identyfikacji linii wywołującej i wywoływanej,
d) przekierowania połączeń telefonicznych,
e) usług połączeń telefonicznych realizowanych za pomocą karty telefonicznej,
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f) realizacji bezpłatnych połączeń telefonicznych lub usług o podwyższonej
opłacie,

g) realizacji usług sporządzania wykazów wykonywanych usług
telekomunikacyjnych, fakturowania lub windykacji.

Art. 34.
1.  Prezes UKE, zgodnie z przesłankami, o których mowa w art. 25 ust. 4, może, w drodze

decyzji, nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązek uwzględniania
uzasadnionych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie im
dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów sieci oraz udogodnień
towarzyszących, w szczególności biorąc pod uwagę poziom konkurencyjności rynku
detalicznego i interes użytkowników końcowych.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, może w szczególności polegać na:
1) zapewnieniu możliwości zarządzania obsługą użytkownika końcowego przez

uprawnionego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego i podejmowania rozstrzygnięć
dotyczących wykonywania usług na jego rzecz;

2) zapewnieniu określonych elementów sieci telekomunikacyjnej, w tym linii, łączy lub
lokalnych pętli abonenckich; obowiązek udostępnienia lokalnych pętli abonenckich
może dotyczyć pełnej pętli lub podpętli, w warunkach pełnego dostępu lub dostępu
współdzielonego, wraz z kolokacją, dostępem do połączeń kablowych i
odpowiednich systemów informacyjnych;

3) oferowaniu usług na warunkach hurtowych w celu ich dalszej sprzedaży przez
innego przedsiębiorcę;

4) przyznawaniu dostępu do interfejsów, protokołów lub innych kluczowych
technologii niezbędnych dla interoperacyjności usług, w tym usług sieci wirtualnych;

5) zapewnieniu infrastruktury telekomunikacyjnej, kolokacji oraz innych form
wspólnego korzystania z budynków;

6) zapewnieniu funkcji sieci niezbędnych do zapewnienia pełnej introperacyjności
usług, w tym świadczenia usług w sieciach inteligentnych;

7) zapewnieniu usług roamingu w sieciach ruchomych;
8) zapewnieniu systemów wspierania działalności operacyjnej lub innych systemów

oprogramowania niezbędnych dla skutecznej konkurencji, w tym systemów
taryfowych, systemów wystawiania faktur i pobierania należności;

9) zapewnieniu udogodnień towarzyszących w dziedzinie transmisji radiofonicznych
lub telewizyjnych;

10) zapewnieniu połączenia sieci lub urządzeń telekomunikacyjnych oraz udogodnień z
nimi związanych;

11) prowadzeniu negocjacji w sprawie dostępu telekomunikacyjnego w dobrej wierze
oraz utrzymywaniu uprzednio ustanowionego dostępu telekomunikacyjnego do
określonych sieci telekomunikacyjnych, urządzeń lub udogodnień towarzyszących;

[12) świadczeniu usług telekomunikacyjnych na zasadach preferencyjnych zgodnie z art.
176 ust. 2 pkt 6 i 7, art. 177 ust. 2 i art. 178 ust. 1 pkt 1.]

<12) świadczeniu usług telekomunikacyjnych z uwzględnieniem pierwszeństwa
zgodnie z art. 176a ust. 2 pkt 3.>



- 22 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

3. Wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o zapewnienie mu dostępu
telekomunikacyjnego uważa się za uzasadniony, jeżeli uwzględnia on zakres obowiązku
ustalonego w decyzji, o której mowa w ust. 1, oraz warunki, o których mowa w art. 35
ust. 1.

[Art. 39.
1. Prezes UKE może, zgodnie z przesłankami, o których mowa w art. 25 ust. 4, w drodze

decyzji, nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązki:
1) kalkulacji uzasadnionych kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego,

wskazując sposoby kalkulacji kosztów, jakie operator powinien stosować na
podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w art. 51, zgodnie z
zatwierdzonym przez Prezesa UKE opisem kalkulacji kosztów;

2) stosowania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego, uwzględniających zwrot
uzasadnionych kosztów operatora.

2. Operator, na którego został nałożony obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia
Prezesowi UKE szczegółowe uzasadnienie wysokości opłat w oparciu o uzasadnione
koszty.

3. W celu weryfikacji prawidłowości obliczonych przez operatora, na którego nałożono
obowiązek, o którym mowa w ust. 1, uzasadnionych kosztów, Prezes UKE przeprowadza
badanie, o którym mowa w art. 53 ust. 5, do którego może stosować inne metody
kalkulacji kosztów niż stosowane przez operatora.

4. Jeżeli weryfikacja prawidłowości wysokości opłat wykazała rozbieżności w stosunku do
wyniku kalkulacji przedstawionego przez operatora, Prezes UKE może, w drodze decyzji,
nałożyć obowiązek odpowiedniego dostosowania tych opłat. W decyzji określa się
wysokość tych opłat albo ich maksymalny lub minimalny poziom.

Art. 40.
1. Prezes UKE może, zgodnie z przesłankami, o których mowa w art. 25 ust. 4, w drodze

decyzji, nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązek ustalania opłat z
tytułu dostępu telekomunikacyjnego w oparciu o ponoszone koszty.

2. Operator, na którego został nałożony obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia
Prezesowi UKE uzasadnienie wysokości opłat ustalonych w oparciu o ponoszone koszty.

3. W celu oceny prawidłowości wysokości opłat stosowanych przez operatora, o którym
mowa w ust. 1, Prezes UKE może uwzględnić wysokości opłat stosowanych na
porównywalnych rynkach konkurencyjnych.

4. W przypadku gdy ocena prawidłowości wysokości opłat wykazała rozbieżności w
stosunku do opłat stosowanych przez operatora, Prezes UKE może w drodze decyzji
nałożyć obowiązek odpowiedniego dostosowania tych opłat. W decyzji określa się
wysokość opłat albo ich maksymalny lub minimalny poziom, biorąc pod uwagę koszty
ponoszone przez operatora, promocję efektywności i zrównoważonej konkurencji,
zapewnienie maksymalnej korzyści dla użytkowników końcowych, uwzględniając przy tym
wysokość opłat stosowanych na porównywalnych rynkach konkurencyjnych.]

<Art. 39.
1. Prezes UKE może, zgodnie z przesłankami, o których mowa w art. 24 pkt 2, w

drodze decyzji, nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązki:
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1) kalkulacji uzasadnionych kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego,
wskazując sposoby kalkulacji kosztów, jakie operator powinien stosować na
podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w art. 51, zgodnie z
zatwierdzonym przez Prezesa UKE opisem kalkulacji kosztów;

2) stosowania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego, uwzględniających
zwrot uzasadnionych kosztów operatora.

2. Operator, na którego został nałożony obowiązek, o którym mowa w ust. 1,
przedstawia Prezesowi UKE, na jego żądanie, szczegółowe uzasadnienie wysokości
opłat w oparciu o uzasadnione koszty.

3. W celu weryfikacji wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes UKE:
1) przeprowadza badanie, o którym mowa w art. 53 ust. 5;
2) niezależnie od badania, o którym mowa w art. 53 ust. 5, może zastosować inne

metody ustalania opłat niż stosowane przez operatora, w tym może wziąć pod
uwagę wysokość lub metody ustalania opłat na porównywalnych rynkach
konkurencyjnych.

4. W przypadku:
1) braku możliwości przeprowadzenia badania, o którym mowa w art. 53 ust. 5, z

przyczyn leżących po stronie operatora,
2) odmowy wyrażenia opinii przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia

badania, o którym mowa w art. 53 ust. 5, z uwagi na zaistnienie okoliczności
uniemożliwiających jej sformułowanie z przyczyn leżących po stronie
operatora,

3) wyrażenia przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania, o którym
mowa w art. 53 ust. 5, opinii negatywnej albo opinii z zastrzeżeniami,

4) wystąpienia istotnych różnic pomiędzy wysokością opłat ustalonych przez
operatora a wysokością opłat ustalonych przez Prezesa UKE zgodnie z ust. 3

– Prezes UKE ustala wysokość opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego lub ich
maksymalny albo minimalny poziom stosując metody, o których mowa w ust. 3 pkt
2. Ustalenie powyższych opłat następuje w odrębnej decyzji, bądź też w decyzjach, o
których mowa w art. 28-30, art. 43 lub art. 139.

5. Prezes UKE ustalając opłaty z tytułu dostępu telekomunikacyjnego bierze pod
uwagę promocję efektywności i zrównoważonej konkurencji oraz zapewnienie
maksymalnych korzyści dla użytkowników końcowych.

Art. 40.
1. Prezes UKE może, zgodnie z przesłankami, o których mowa w art. 24 pkt 2, w

drodze decyzji, nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązek
ustalania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w oparciu o ponoszone koszty.

2. Operator, na którego został nałożony obowiązek, o którym mowa w ust. 1,
przedstawia Prezesowi UKE uzasadnienie wysokości opłat ustalonych w oparciu o
ponoszone koszty.

3. W celu oceny prawidłowości wysokości opłat ustalonych przez operatora, o którym
mowa w ust. 1, Prezes UKE może uwzględnić wysokość lub metody ustalania opłat
na porównywalnych rynkach konkurencyjnych lub inne sposoby oceny
prawidłowości wysokości tych opłat.
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4. W przypadku, gdy według oceny, o której mowa w ust. 3, wysokość opłat ustalonych
przez operatora jest nieprawidłowa, Prezes UKE ustala wysokość opłat lub ich
maksymalny albo minimalny poziom stosując metody, o których mowa w ust. 3,
biorąc pod uwagę promocję efektywności i zrównoważonej konkurencji oraz
zapewnienie maksymalnych korzyści dla użytkowników końcowych. Ustalenie opłat
następuje w odrębnej decyzji, bądź też w decyzjach, o których mowa w art. 28-30,
art. 43 lub art. 139.>

[Art. 56.
1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie

usług telekomunikacyjnych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 5, umowę o świadczenie publicznie dostępnych usług

telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci
telekomunikacyjnej, zawiera się w formie pisemnej.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać w szczególności:
1) nazwę, adres i siedzibę dostawcy usług;
2) świadczone usługi, dane o ich jakości, w tym o czasie oczekiwania na przyłączenie

do sieci lub terminie rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych;
3) zakres obsługi serwisowej;
4) dane szczegółowe dotyczące cen, w tym pakietów cenowych oraz sposoby uzyskania

informacji o aktualnym cenniku;
5) czas trwania umowy oraz warunki przedłużenia i rozwiązania umowy;
6) wysokość kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania

usługi telekomunikacyjnej;
7) tryb postępowania reklamacyjnego;
8) informację o możliwości rozwiązania sporu w drodze mediacji lub poddania go pod

rozstrzygnięcie sądu polubownego.
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 telefonicznej także adres
zakończenia sieci.

5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych
zawieranych poprzez dokonanie czynności faktycznych obejmujących w szczególności
umowy o świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatu publicznego lub przez
wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy usług.]

<Art. 56.
1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o

świadczenie usług telekomunikacyjnych.
2. Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawiera się w formie pisemnej.

Wymóg formy pisemnej nie dotyczy umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych zawieranej przez dokonanie czynności faktycznych
obejmujących w szczególności umowy o świadczenie usług telefonicznych za pomocą
aparatu publicznego lub przez wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy usług.

3. Umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z
zastrzeżeniem ust. 5, powinna określać w szczególności:
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1) strony umowy, w tym nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy usług;
2) rodzaj świadczonych usług;
3) termin oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia

usług;
4) okres, na jaki została zawarta umowa;
5) pakiet taryfowy, jeżeli na świadczone usługi obowiązują różne pakiety taryfowe;
6) sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi;
7) okres rozliczeniowy;
8) tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużenia;
9) zakres świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze

wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową;
10) dane dotyczące jakości usług;
11) zakres obsługi serwisowej;
12) sposób i termin rozwiązania umowy;
13) zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty;
14) zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji;
15) informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów;
16) sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług

serwisowych.
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
telefonicznej także adres zakończenia sieci.

5. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 9-16, na podstawie wyraźnego postanowienia
umowy, mogą być zawarte w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych.

6. Dostawca usług może umożliwić abonentowi zmianę warunków umowy, o których
mowa w art. 56 ust. 3 pkt 2, 4-7 i 9 za pomocą środków porozumiewania się na
odległość, w szczególności telefonicznie. W takim przypadku dostawca usług
obowiązany jest utrwalić oświadczenie abonenta złożone w powyższy sposób i
przechowywać je przez okres 12 miesięcy. Jednocześnie dostawca usług obowiązany
jest do potwierdzenia abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków
umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, w formie pisemnej, w
terminie 14 dni od daty jego złożenia. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od
dokonanej zmiany warunków umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie
stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od daty otrzymania
pisemnego potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.>

Art. 57.
1. Dostawca usług nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie publicznie

dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej
sieci telekomunikacyjnej od:
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1) zawarcia przez użytkownika końcowego umowy o świadczenie innych usług lub
nabycia urządzenia u określonego dostawcy;

2) niezawierania z innym dostawcą usług umowy o świadczenie publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci
telekomunikacyjnej;

3) udzielenia informacji lub danych, innych niż określone w art. 161 ust. 2, w
przypadku użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną.

2. Dostawca usług może uzależnić zawarcie umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do sieci, od:

1) dostarczenia przez użytkownika końcowego dokumentów potwierdzających
możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy usług wynikającego z umowy;

2) pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej użytkownika końcowego wynikającej z
danych będących w posiadaniu dostawcy usług lub udostępnionych mu przez biuro
informacji gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 oraz z 2004 r. Nr
68, poz. 623 i Nr 116, poz. 1203); dostawca usług powiadamia użytkownika
końcowego o wystąpieniu takiego zastrzeżenia.

3. Dostawca usług może odmówić użytkownikowi końcowemu zawarcia umowy o
zapewnienie przyłączenia do sieci lub o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub
zawrzeć umowę o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym
o zapewnienie przyłączenia do sieci na warunkach mniej korzystnych dla użytkownika
końcowego w wyniku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej dokonanej na
podstawie informacji udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2, w szczególności poprzez żądanie zabezpieczenia wierzytelności
wynikających z tej umowy.

[4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do umów, o których mowa w art. 56 ust. 5.]
<4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do umów o świadczenie usług

telekomunikacyjnych zawieranych przez dokonanie czynności faktycznych, o
których mowa w art. 56 ust. 2.>

5. Warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym
o zapewnienie przyłączenia do sieci, nie mogą uniemożliwiać lub utrudniać abonentowi
korzystania z prawa do zmiany dostawcy usług świadczącego publicznie dostępne usługi
telekomunikacyjne.

[6. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o
zapewnienie przyłączenia do sieci, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, roszczenie z
tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z
winy abonenta przed upływem terminu ustalonego w umowie nie może przekroczyć
określonej w umowie równowartości ulgi przyznanej abonentowi.]

<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 umowy do dnia jej rozwiązania.>
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Art. 59.
[1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do

określenia zakresu i warunków wykonywania usług telekomunikacyjnych w regulaminie
świadczenia usług telekomunikacyjnych, podanym do publicznej wiadomości i
dostarczanym nieodpłatnie abonentowi wraz z umową o świadczenie publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej
sieci telekomunikacyjnej, a także na każde jego żądanie.

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych powiadamia abonenta o
każdej zmianie w regulaminie, o którym mowa w ust. 1, z wyprzedzeniem co najmniej
jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Jednocześnie
abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku
braku akceptacji zmian, a także o tym, że w razie skorzystania z tego prawa dostawcy
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie
odszkodowawcze.]

<1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych określający w
regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych dane, o których mowa w art.
56 ust. 3 pkt 9-16, obowiązany jest podać ten regulamin do publicznej wiadomości i
dostarczać nieodpłatnie abonentowi wraz z umową o świadczenie publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do
publicznej sieci telekomunikacyjnej, a także na każde jego żądanie.

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla użytkowników
końcowych usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej jest obowiązany do określenia zakresu i warunków wykonywania usług
telekomunikacyjnych w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych,
podanym do publicznej wiadomości.>

3.  Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do
przedłożenia regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Prezesowi UKE, na
każde jego żądanie, w terminie przez niego określonym oraz każdorazowo po dokonaniu
w nim zmian.

[Art. 60.
Regulamin świadczenia usług dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
powinien określać w szczególności:

1) nazwę, adres i siedzibę dostawcy usług;
2) zakres świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ze

wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową;
3) zasady wypłaty kar umownych;
4) zakres obsługi serwisowej;
5) standardowe warunki umowy, w tym wskazanie minimalnego czasu trwania umowy,

jeżeli taki został określony;
6) tryb postępowania reklamacyjnego.]

<Art. 60.
Regulamin świadczenia usług dostawcy publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych dla użytkowników końcowych usługi przedpłaconej świadczonej w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej powinien określać w szczególności:
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1) nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy usług;
2) zakres świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 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) zakres obsługi serwisowej;
5) zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty;
6) zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji;
7) sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług

serwisowych.>

<Art. 60a.
1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych:

1) doręcza abonentowi na piśmie treść każdej proponowanej zmiany warunków
umowy, w szczególności, o której mowa w art. 56 ust. 3,

2) doręcza abonentowi na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości treść
każdej proponowanej zmiany warunków umowy określonych w regulaminie, o
którym mowa w art. 59 ust. 1, oraz

3) podaje do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany warunków
umowy określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 60

- z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed
wprowadzeniem tych zmian w życie. Jednocześnie abonent powinien zostać
poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji
tych zmian.

2. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 1,
dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje
roszczenie odszkodowawcze, a także 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.>

Art. 61.
1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ustala ceny usług

telekomunikacyjnych, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. Ceny usług telekomunikacyjnych są ustalane na podstawie przejrzystych, obiektywnych i

niedyskryminujących kryteriów.
3. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych określa w cenniku usług

telekomunikacyjnych, zwanym dalej "cennikiem", ceny za przyłączenie do sieci, za
usługi, za obsługę serwisową oraz szczegółowe informacje dotyczące stosowanych
pakietów cenowych oraz opustów.

4. Cennik jest podawany przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
do publicznej wiadomości oraz jest dostarczany nieodpłatnie abonentowi wraz z umową
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o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie
przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, a także na każde jego żądanie.

[5. W razie podwyższenia cen usług telekomunikacyjnych dostawca publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych jest obowiązany, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu
rozliczeniowego, do powiadomienia:

1) o tym abonentów na piśmie;
2) innych niż abonenci użytkowników poprzez podanie tego do publicznej wiadomości.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, abonent powinien zostać poinformowany
także o prawie wypowiedzenia umowy z powodu braku akceptacji podwyższenia cen, a
także o tym, że w razie skorzystania z tego prawa dostawcy publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, z zastrzeżeniem art. 57
ust. 6.]

<5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych doręcza abonentowi
na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości treść każdej zmiany w cenniku, z
wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem
tych zmian w życie. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie
wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w cenniku.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, 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 roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot
ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6.>

<6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany, o której
mowa w ust. 5, następuje na skutek zmiany przepisów prawa.>

7.  Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do
przedłożenia cennika Prezesowi UKE, na każde jego żądanie, w terminie przez niego
określonym oraz każdorazowo po dokonaniu zmian w cenniku.

[Art. 70.
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności
abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej
sieci telefonicznej operatora może żądać przeniesienia przydzielonego numeru w ramach
istniejącej sieci tego samego operatora na obszarze:

1) strefy numeracyjnej - w przypadku numerów geograficznych;
2) całego kraju - w przypadku numerów niegeograficznych.]

<Art. 70.
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania
działalności, abonent będący stroną pisemnej umowy z dostawcą usług zapewniającym
przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej operatora 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.>
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Art. 71.
[1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do

publicznej sieci telefonicznej operatora może żądać przy zmianie operatora przeniesienia
przydzielonego numeru do istniejącej sieci innego operatora na obszarze:

1) strefy numeracyjnej - w przypadku numerów geograficznych;
2) całego kraju - w przypadku numerów niegeograficznych.]

<1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do
publicznej sieci telefonicznej lub użytkownik końcowy usługi przedpłaconej może
żądać przy zmianie dostawcy usług przeniesienia przydzielonego numeru do
istniejącej sieci operatora na obszarze:

1) strefy numeracyjnej - w przypadku numerów geograficznych;
2) całego kraju - w przypadku numerów niegeograficznych.>

1a.  Przepisy ust. 1 stosuje się także do użytkownika końcowego usługi przedpłaconej
świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przenoszenia numerów pomiędzy stacjonarnymi i
ruchomymi publicznymi sieciami telefonicznymi.

[3. Za przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie operatora może być pobrana przez
dotychczasowego dostawcę usług jednorazowa opłata określona w jego cenniku, której
wysokość nie powinna zniechęcać do korzystania z tego uprawnienia.]

<3. Za przeniesienie przydzielonego numeru nie pobiera się opłat od abonenta i
użytkownika końcowego usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej
sieci telefonicznej.>

<4. Prezes UKE prowadzi bazę danych zawierającą przeniesione numery, o których
mowa w ust. 1.

5. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany połączyć tę sieć bezpośrednio
lub za pośrednictwem publicznej sieci telefonicznej innego operatora z bazą danych,
o której mowa w ust. 4. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany
dokonywać na bieżąco aktualizacji bazy danych, o której mowa w ust. 4.>

<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 powiększonej o
zwrot udzielonej ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6.>

[Art. 91.
1. Przedsiębiorca wyznaczony ustala cenę usługi powszechnej lub poszczególnych usług

wchodzących w jej skład, tak aby uwzględniała ona możliwości ekonomiczne
użytkowników końcowych lub odpowiadała ich potrzebom poprzez oferowanie różnych
pakietów cenowych oraz sposoby korzystania z usług ze szczególnym uwzględnieniem
konsumentów będących osobami niepełnosprawnymi.
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2.  Przedsiębiorca wyznaczony jest obowiązany do przedłożenia Prezesowi UKE projektu
cennika usługi powszechnej lub jego zmiany w terminie 30 dni przed dniem
wprowadzenia w życie jego postanowień.

3.  Prezes UKE przeprowadza analizę projektu cennika i w przypadku, gdy w jej wyniku
stwierdzi, że ceny usługi powszechnej nie spełniają warunków określonych w ust. 1, może
nałożyć obowiązki, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 i 4 oraz ust. 3 pkt 1 i 2.]

<Art. 91.
1. Przedsiębiorca wyznaczony świadczy usługi telekomunikacyjne w ramach

podstawowego pakietu cenowego, w którym opłata abonamentowa stanowi opłatę za
utrzymanie w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych przyłączenia, o
którym mowa w art. 81 ust. 3 pkt 1 lit. a, i nie obejmuje innych usług
telekomunikacyjnych.

2. Prezes UKE kierując się uwarunkowaniami krajowymi może, w decyzji, o której
mowa w art. 82 ust. 4 lub art. 83 ust. 2, nałożyć na przedsiębiorcę wyznaczonego
obowiązek:

1) zapewnienia specjalnego pakietu cenowego,
2) stosowania ujednoliconych taryf na obszarze świadczenia usługi powszechnej

albo poszczególnych usług wchodzących w skład usługi powszechnej, w tym
uśrednienia geograficznego

- a także określić ceny maksymalne usługi powszechnej albo poszczególnych usług
wchodzących w skład usługi powszechnej.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 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.

4. W przypadku wyboru przez konsumenta specjalnego pakietu cenowego,
przedsiębiorca wyznaczony może żądać przedłożenia dokumentów
potwierdzających niskie dochody lub szczególne potrzeby społeczne konsumenta.>

<Art. 91a.
1. Przedsiębiorca wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt:

1) cennika w zakresie specjalnego pakietu cenowego i podstawowego pakietu
cenowego,

2) regulaminu świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług
wchodzących w jej skład lub ich zmiany, wraz z uzasadnieniem, w terminie co
najmniej 30 dni przed planowanym wprowadzeniem ich w życie.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku przedłożenia Prezesowi UKE projektu, o
którym mowa w ust. 1, lub jego zmiany w trybie art. 48 ust. 1.

3. Prezes UKE może, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia
projektu, o którym mowa w ust. 1, lub jego zmiany zgłosić sprzeciw do  projektu lub
jego części, jeżeli projekt ten lub jego zmiana  jest sprzeczny z decyzją, o której
mowa w art. 82 ust. 4 lub art. 83 ust. 2. 

4. W decyzji, o której mowa w ust. 3, Prezes UKE może zobowiązać przedsiębiorcę
wyznaczonego do przedstawienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji 
poprawionego projektu, o którym mowa w ust. 1, lub jego  zmiany.
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5. Prezes UKE może żądać od przedsiębiorcy wyznaczonego przedłożenia
dodatkowych dokumentów lub udzielenia dodatkowych informacji. Bieg terminu do
zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3, ulega zawieszeniu od dnia wysłania
żądania Prezesa UKE do dnia doręczenia do UKE tych dokumentów lub informacji.

6. Projekt, o którym mowa w ust. 1 lub jego zmiany, w zakresie objętym sprzeciwem
Prezesa UKE, nie wchodzą w życie.

7. Cennik w zakresie specjalnego pakietu cenowego i podstawowego pakietu cenowego
oraz regulamin świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług
wchodzących w jej skład lub ich zmian podlegają publikacji na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej UKE.>

Art. 153.
1.  Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe wprowadzane do obrotu

lub oddawane do użytku powinny spełniać wymagania w zakresie:
1) ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika,
2) efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości lub zasobów orbitalnych w

przypadku urządzeń radiowych,
3)  kompatybilności elektromagnetycznej w rozumieniu przepisów o kompatybilności

elektromagnetycznej, w zakresie wynikającym z ich przeznaczenia
- zwane dalej "zasadniczymi wymaganiami".

2.  Minister właściwy do spraw łączności może, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, w
drodze rozporządzeń, ustalić dodatkowe wymagania w zakresie:

1) zapewniania ochrony tajemnicy telekomunikacji,
2) zabezpieczenia przed nieuprawnionym używaniem urządzeń,
3) umożliwienia dostępu do urządzeń lub sieci służbom ustawowo powołanym do

niesienia pomocy,
4) przystosowania urządzeń do używania przez osoby niepełnosprawne,
5) zdolności urządzeń do współpracy z innymi urządzeniami telekomunikacyjnymi

używanymi w sieci telekomunikacyjnej lub do niej dołączonymi, w szczególności
niepowodowania uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej lub zakłócania jej
funkcjonowania

- które powinny być spełniane przez urządzenia niezależnie od zasadniczych wymagań,
oraz określić termin, do którego mogą być używane urządzenia wprowadzone do obrotu
lub oddane do użytku niespełniające wymagań ustalonych w rozporządzeniu, mając na
uwadze prawidłowość funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i kierując się
przepisami międzynarodowymi.

3. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z
zasadniczymi wymaganiami.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do:
1) urządzeń przeznaczonych do używania wyłącznie w służbie radiokomunikacyjnej

amatorskiej, niebędących przedmiotem oferty handlowej, w tym także zestawów
części do montażu urządzeń oraz urządzeń zmodyfikowanych przez radioamatorów
dla własnych potrzeb w celu używania w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej;
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2) urządzeń przystosowanych wyłącznie do odbioru sygnałów radiofonicznych i
telewizyjnych;

3) przewodów i kabli przeznaczonych do instalacji elektrycznych i
telekomunikacyjnych;

4) urządzeń wyposażenia radiokomunikacyjnego objętych przepisami o wyposażeniu
morskim;

[5) urządzeń przeznaczonych do zastosowania w dziedzinie lotnictwa cywilnego;
6) urządzeń przeznaczonych do użytku w dziedzinie kontroli lotów i zarządzania ruchem

lotniczym;
7) urządzeń przeznaczonych do użytku wyłącznie przez podmioty, o których mowa w art.

4.]

Art. 159.
1. Tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, zwana dalej "tajemnicą

telekomunikacyjną", obejmuje:
1) dane dotyczące użytkownika;
2) treść indywidualnych komunikatów;
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 wskazujące położenie geograficzne
urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych;

4) dane o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane
niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku;

[5) dane o próbach uzyskania połączenia między określonymi zakończeniami sieci
telekomunikacyjnej.]

<5) dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane
o nieudanych próbach połączeń, oznaczających połączenia między
telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi lub zakończeniami sieci, które
zostały zestawione i nie zostały odebrane przez użytkownika końcowego lub
nastąpiło przerwanie zestawianych połączeń.>

2. Zakazane jest zapoznawanie się, utrwalanie, przechowywanie, przekazywanie lub inne
wykorzystywanie treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby
inne niż nadawca i odbiorca komunikatu, chyba że:

1) będzie to przedmiotem usługi lub będzie to niezbędne do jej wykonania;
2) nastąpi za zgodą nadawcy lub odbiorcy, których dane te dotyczą;
3) dokonanie tych czynności jest niezbędne w celu rejestrowania komunikatów i

związanych z nimi danych transmisyjnych, stosowanego w zgodnej z prawem
praktyce handlowej dla celów zapewnienia dowodów transakcji handlowej lub celów
łączności w działalności handlowej;

4) będzie to konieczne z innych powodów przewidzianych ustawą lub przepisami
odrębnymi.
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3. Z wyjątkiem przypadków określonych ustawą, ujawnianie lub przetwarzanie treści albo
danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną narusza obowiązek zachowania tajemnicy
telekomunikacyjnej.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do komunikatów i danych ze swojej istoty jawnych, z
przeznaczenia publicznych lub ujawnionych postanowieniem sądu, postanowieniem
prokuratora lub na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 161.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, treści lub dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być

zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub
udostępniane tylko wówczas, gdy czynności te, zwane dalej "przetwarzaniem", dotyczą
usługi świadczonej użytkownikowi albo są niezbędne do jej wykonania. Przetwarzanie w
innych celach jest dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów ustawowych.

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest uprawniony do
przetwarzania następujących danych dotyczących użytkownika będącego osobą fizyczną:

1) nazwisk i imion;
2) imion rodziców;
3) miejsca i daty urodzenia;
4) adresu miejsca zameldowania na pobyt stały;
5) numeru ewidencyjnego PESEL - w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
[6) nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku

cudzoziemca, który jest obywatelem państwa niebędącego członkiem Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - numeru paszportu lub
karty pobytu;]

<6) nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w
przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego
albo Konfederacji Szwajcarskiej - numeru paszportu lub karty pobytu;>

7) zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania
wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikającego z
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

3. Oprócz danych, o których mowa w ust. 2, dostawca publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych może, za zgodą użytkownika będącego osobą fizyczną,
przetwarzać inne dane tego użytkownika w związku ze świadczoną usługą, w
szczególności numer identyfikacji podatkowej NIP, numer konta bankowego lub karty
płatniczej, adres korespondencyjny użytkownika, jeżeli jest on inny niż adres miejsca
zameldowania na pobyt stały tego użytkownika, a także adres poczty elektronicznej oraz
numery telefonów kontaktowych.

Art. 165.
[1.  Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie dostępnych usług

telekomunikacyjnych przetwarzający dane transmisyjne dotyczące abonentów i
użytkowników końcowych jest obowiązany, z uwagi na realizację przez uprawnione
organy zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego, dane te przechowywać przez okres 2 lat.
Obowiązek uważa się za wykonany w przypadku gdy zaprzestający działalności operator
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publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych przekaże do przechowywania dane transmisyjne innemu
operatorowi publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych. Po upływie tego okresu, dane transmisyjne są usuwane lub
anonimizowane przez operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcę
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, którzy je przechowują. Operator
publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych przechowujący dane transmisyjne jest obowiązany dołożyć
szczególnej staranności w celu ochrony bezpieczeństwa i poufności tych danych oraz
interesów osób, których dane dotyczą.]

2. Przetwarzanie danych transmisyjnych, niezbędnych dla celów naliczania opłat abonenta i
opłat z tytułu rozliczeń operatorskich, jest dozwolone:

1) po uprzednim poinformowaniu abonenta lub użytkownika końcowego o rodzaju
danych transmisyjnych, które będą przetwarzane przez dostawcę publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych, oraz o okresie tego przetwarzania;

2) tylko do końca okresu, o którym mowa w art. 108 ust. 2.
3. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany

poinformować abonenta lub użytkownika końcowego o rodzaju danych transmisyjnych,
które będą przetwarzane, oraz o okresie tego przetwarzania dla celów marketingu usług
telekomunikacyjnych lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej.

4. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych może przetwarzać dane
transmisyjne, o których mowa w ust. 3, w zakresie i przez czas niezbędny dla celów
marketingu usług telekomunikacyjnych lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej,
jeżeli abonent lub użytkownik końcowy wyraził na to zgodę.

[5. Do przetwarzania danych transmisyjnych, zgodnie z ust. 1-4, uprawnione są podmioty
działające z upoważnienia operatorów publicznych sieci telekomunikacyjnych i
dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, zajmujące się naliczaniem
opłat, zarządzaniem ruchem w sieciach telekomunikacyjnych, obsługą klienta, systemem
wykrywania nadużyć finansowych, marketingiem usług telekomunikacyjnych lub
świadczeniem usług o wartości wzbogaconej. Podmioty te mogą przetwarzać dane
transmisyjne wyłącznie dla celów niezbędnych przy wykonywaniu tych działań.]

<5. Do przetwarzania danych transmisyjnych, zgodnie z ust. 2-4, uprawnione są
podmioty działające z upoważnienia operatorów publicznych sieci
telekomunikacyjnych i dostawców publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych, zajmujące się naliczaniem opłat, zarządzaniem ruchem w
sieciach telekomunikacyjnych, obsługą klienta, systemem wykrywania nadużyć
finansowych, marketingiem usług telekomunikacyjnych lub świadczeniem usług o
wartości wzbogaconej. Podmioty te mogą przetwarzać dane transmisyjne wyłącznie
dla celów niezbędnych przy wykonywaniu tych działań.>

Art. 166.
1. W celu wykorzystania danych o lokalizacji dostawca publicznie dostępnych usług

telekomunikacyjnych jest obowiązany:
1) uzyskać zgodę abonenta lub użytkownika końcowego na przetwarzanie danych o

lokalizacji jego dotyczących, która, z zastrzeżeniem art. 174, może być wycofana
okresowo lub w związku z konkretnym połączeniem, lub
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2) dokonać anonimizacji tych danych.
2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany

poinformować abonenta lub użytkownika końcowego przed uzyskaniem jego zgody o
rodzaju danych o lokalizacji, które będą przetwarzane, o celach i okresie ich
przetwarzania oraz o tym, czy dane zostaną przekazane innemu podmiotowi dla celów
świadczenia usługi tworzącej wartość wzbogaconą.

3. Do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, uprawnione są podmioty:
1) działające z upoważnienia operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) działające z upoważnienia dostawcy publicznie dostępnych usług

telekomunikacyjnych;
3) świadczące usługę o wartości wzbogaconej.

4. Dane o lokalizacji mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów niezbędnych do
świadczenia usług o wartości wzbogaconej.

[5. Dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na żądanie uprawnionych podmiotów
właściwych w sprawach obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i
porządku publicznego, w zakresie i na warunkach określonych w przepisach odrębnych.]

Art. 169.
1. [Dane osobowe zawarte w publicznie dostępnym spisie abonentów, zwanym dalej

"spisem", wydawanym w formie książkowej lub elektronicznej, a także udostępniane za
pośrednictwem służb informacyjnych przedsiębiorcy telekomunikacyjnego powinny być
ograniczone do:] <Dane osobowe posiadane przez przedsiębiorcę
telekomunikacyjnego zawarte w publicznie dostępnym spisie abonentów, zwanym
dalej „spisem”, wydawanym w formie książkowej lub elektronicznej, a także
udostępniane za pośrednictwem służb informacyjnych przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego powinny być ograniczone do:>

1) numeru abonenta lub znaku identyfikującego abonenta;
2) nazwiska i imion abonenta;
3) nazwy miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci,

udostępnione abonentowi - w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
albo miejsca zameldowania abonenta na pobyt stały - w przypadku ruchomej
publicznej sieci telefonicznej.

2. Abonenci, przed umieszczeniem ich danych w spisie, są informowani nieodpłatnie o celu
spisu lub telefonicznej informacji o numerach, w 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.

4. Rozszerzenie zakresu danych, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody abonenta.
5.  (uchylony).
6. Udostępnianie w spisie lub za pośrednictwem służb informacyjnych danych

identyfikujących abonentów innych niż wymienieni w ust. 3 nie może naruszać słusznych
interesów tych podmiotów.
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7. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany zabezpieczyć spisy wydawane w
formie elektronicznej w sposób uniemożliwiający wykorzystanie zawartych w nich
danych niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany informować abonenta o przekazaniu
jego danych innym przedsiębiorcom, w celu publikacji spisu lub świadczenia usługi
informacji o numerach telefonicznych.

Art. 171.
1. Operator publicznej sieci telefonicznej zapewnia użytkownikom końcowym możliwość

prezentacji identyfikacji zakończenia sieci, z którego inicjowane jest połączenie, zwanej
dalej "prezentacją identyfikacji linii wywołującej", przed dokonaniem połączenia.

[2. Dostawca usług świadczonych w publicznej sieci telefonicznej umożliwiającej
prezentację identyfikacji linii wywołującej jest obowiązany zapewnić, za pomocą
prostych środków:

1) użytkownikowi końcowemu wywołującemu - możliwość wyeliminowania prezentacji
identyfikacji linii wywołującej u użytkownika końcowego wywoływanego podczas
wywołania i połączenia;

2) abonentowi wywołującemu - możliwość wyeliminowania prezentacji identyfikacji
linii wywołującej u użytkownika końcowego wywoływanego podczas wywołania i
połączenia lub w sposób trwały 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, o ile będzie to technicznie możliwe, a
jeżeli taka prezentacja jest dostępna przed rozpoczęciem połączenia przychodzącego,
także możliwość blokady połączeń przychodzących od abonenta lub użytkownika
końcowego stosującego eliminację prezentacji identyfikacji linii wywołującej.

3. Dostawca usług świadczonych w publicznej sieci telefonicznej 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 końcowego wywołującego.]

<2. Dostawca usług świadczonych w publicznej sieci telefonicznej 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.
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3. Dostawca usług świadczonych w publicznej sieci telefonicznej 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 usług świadczonych w publicznej sieci telefonicznej 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 usług świadczonych w publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany do
poinformowania abonentów, że wykorzystywana przez niego sieć zapewnia prezentację
identyfikacji linii wywołującej lub wywoływanej, a także o możliwościach, o których
mowa w ust. 2-4.

6. Z tytułu korzystania przez abonenta z możliwości eliminacji lub blokowania, o których
mowa w ust. 2-4, nie pobiera się opłat.

7. Eliminacja prezentacji identyfikacji linii wywołującej może być anulowana:
1) na żądanie służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, a także uprawnionych

podmiotów właściwych w sprawach obronności, bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i na warunkach określonych w
odrębnych przepisach;

2) przez dostawcę usług zapewniającego przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej
lub operatora, do którego sieci został przyłączony abonent będący stroną umowy z
dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej, 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.

[8. Operatorzy publicznej sieci telefonicznej są obowiązani do zapewnienia służbom
ustawowo powołanym do niesienia pomocy dostępu do identyfikacji linii wywołującej
oraz danych dotyczących lokalizacji, bez uprzedniej zgody zainteresowanych abonentów
lub użytkowników końcowych, jeżeli jest to konieczne do umożliwienia tym służbom
wykonywania ich zadań w możliwie najbardziej efektywny sposób.]

<8. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani do zapewnienia służbom
ustawowo powołanym do niesienia pomocy dostępu do identyfikacji linii
wywołującej oraz danych dotyczących lokalizacji, bez uprzedniej zgody
zainteresowanych abonentów lub użytkowników, jeżeli jest to konieczne do
umożliwienia tym służbom wykonywania ich zadań w możliwie najbardziej
efektywny sposób.>

9. Dane identyfikujące użytkowników wywołujących, w przypadkach, o których mowa w
ust. 7, są rejestrowane przez operatora na żądanie:

1) służb i podmiotów, o których mowa w ust. 7 pkt 1;
2) abonenta, o którym mowa w ust. 7 pkt 2.

[10. Dane, o których mowa w ust. 7, pozostają w dyspozycji operatora, który udostępnia je
podmiotom, o których mowa w art. 179 ust. 2, wykonującym zadania na rzecz
obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w
zakresie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.]
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<10. Dane, o których mowa w ust. 9, pozostają w dyspozycji przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego. Do ich udostępniania stosuje się art. 180d.>

11. Użytkownik końcowy ponoszący koszty połączeń przychodzących nie może otrzymywać
danych umożliwiających pełną identyfikację numeru wywołującego.

12.  Prezes UKE na uzasadniony wniosek operatora może, w drodze decyzji, ustalić okres
przejściowy na wprowadzenie usługi blokady połączeń przychodzących od abonenta lub
użytkownika, stosującego eliminację prezentacji identyfikacji linii wywołującej, o której
mowa w ust. 2 pkt 3. O wprowadzeniu okresu przejściowego Prezes UKE powiadamia
Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

[Art. 176.
1. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług

telekomunikacyjnych, są obowiązani uwzględniać przy planowaniu, budowie,
rozbudowie, eksploatacji lub łączeniu sieci telekomunikacyjnych możliwość wystąpienia
sytuacji szczególnych zagrożeń, a w szczególności wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

2. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2, są obowiązani posiadać
aktualny plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, zwany dalej "planem",
dotyczący w szczególności:

1) wzajemnej współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
2) współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych z organami koordynującymi

działania ratownicze, służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy oraz
podmiotami, o których mowa w art. 177 ust. 1;

3) współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych z zagranicznymi operatorami
telekomunikacyjnymi, a w szczególności państw sąsiadujących;

4) przygotowania wskazanych elementów sieci telekomunikacyjnych dla zapewnienia
telekomunikacji na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w
tym obroną państwa;

5) zabezpieczania publicznych sieci telekomunikacyjnych i urządzeń
telekomunikacyjnych przed zakłóceniami, skutkami katastrof i klęsk żywiołowych
oraz nieuprawnionym dostępem;

6) zachowania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwłaszcza dla służb
ustawowo powołanych do niesienia pomocy;

7) zapewnienia połączeń telekomunikacyjnych na zasadach preferencyjnych dla
podmiotów, o których mowa w art. 177 ust. 1, według określonych priorytetów;

8) sposobu wykonywania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i osoby
eksploatujące urządzenia telekomunikacyjne świadczeń rzeczowych przewidzianych
w ustawie;

9) ewidencji i gromadzenia rezerw.
3.  Prezes UKE może, w drodze decyzji, nakazać przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu

uzupełnienie planu lub dostosowanie stanu faktycznego do stanu zgodnego z planem.
4. Minister właściwy do spraw łączności, w drodze rozporządzenia:

1) określi tryb sporządzania, aktualizacji oraz zawartość planu,
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2) może określić rodzaje przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających
obowiązkowi sporządzania planu

- mając na uwadze zakres świadczonych usług telekomunikacyjnych, a także wymagania,
o których mowa w ust. 2.]

<Art. 176.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do wykonywania zadań i
obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i
porządku publicznego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej ustawie oraz
w przepisach odrębnych.>

<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

- 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:
a) świadczenia usług telekomunikacyjnych,
b) 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 przedsiębiorcy lub współpracy z dostawcami
sprzętu oraz usług serwisowych i naprawczych.
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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:
a) rodzaje planów, ich zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji,
b) organy uzgadniające plany oraz zakres tych uzgodnień,
c) rodzaje przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do

uzgadniania zawartości planów;
2) może określić rodzaje działalności telekomunikacyjnej lub rodzaje

przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających obowiązkowi
sporządzania planu.>

Art. 177.
[1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń przedsiębiorcy telekomunikacyjni podejmują

niezwłocznie działania określone w planie, utrzymując lub odtwarzając świadczenie
usług telekomunikacyjnych, przede wszystkim organom koordynującym działania
ratownicze i służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy oraz innym podmiotom
realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa
i porządku publicznego, a w następnej kolejności pozostałym użytkownikom.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej i ministrem właściwym do spraw łączności, po zasięgnięciu opinii Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Agencji Wywiadu, określi, w drodze
rozporządzenia, kategorie użytkowników oraz priorytety, o których mowa w art. 176 ust.
2 pkt 6 i 7, a także tryb i zasady ustalania kolejności odtwarzania świadczenia usług
telekomunikacyjnych, mając na uwadze rodzaje możliwych zagrożeń oraz działań
niezbędnych do przeciwdziałania ich skutkom.]

[3. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani do nieodpłatnego udostępniania
urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej innym
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, użytkownikom oraz organom, służbom i
podmiotom, o których mowa w ust. 1, z zachowaniem zasady minimalizowania
negatywnych skutków takiego udostępniania urządzeń dla ciągłości świadczenia usług i
dla działalności gospodarczej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się także wobec osób używających radiowych urządzeń
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, wykorzystywanych w służbach
radiokomunikacyjnych.
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5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio podczas działań ratunkowych lub łagodzenia
skutków katastrof o zasięgu międzynarodowym, co najmniej w zakresie ustalonym
umowami międzynarodowymi, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.]

<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, 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 świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym realizacji

połączeń telekomunikacyjnych na zasadach preferencyjnych,]
<1) utrzymania ciągłości lub odtwarzania:

a) dostarczania sieci telekomunikacyjnej,
b) świadczenia usług telekomunikacyjnych

- z uwzględnieniem 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
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- 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 nakładająca na przedsiębiorców telekomunikacyjnych
ograniczenia, o których mowa w ust. 1, wydawana jest z urzędu lub na wniosek
prokuratora, Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego Policji,
Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Żandarmerii
Wojskowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego lub Szefa Biura
Ochrony Rządu.

3. W sytuacji wystąpienia szczególnego zagrożenia organy, o których mowa w ust. 2, mogą
podjąć decyzję o zastosowaniu urządzeń uniemożliwiających wykonywanie na
określonym obszarze połączeń telefonicznych za pośrednictwem ruchomej publicznej
sieci telefonicznej, informując Prezesa UKE o podjętych działaniach.]

<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.

3. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach odrębnych Komendant
Główny Policji, komendant wojewódzki Policji, Komendant Główny Straży
Granicznej, komendant Oddziału Straży Granicznej, Komendant Główny
Żandarmerii Wojskowej, komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej, Szef
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Szef Biura Ochrony Rządu mogą zarządzić o zastosowaniu urządzeń
uniemożliwiających telekomunikację na określonym obszarze.>

Art. 179.
[1. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani do wykonywania zadań i obowiązków

na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku
publicznego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej ustawie i w przepisach
odrębnych.]

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do wykonywania zadań i obowiązków
w zakresie przygotowania i utrzymywania wskazanych elementów sieci
telekomunikacyjnych dla zapewnienia telekomunikacji na potrzeby systemu kierowania
bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, realizowanych na zasadach
określonych w planach, decyzjach lub umowach zawartych między przedsiębiorcami
telekomunikacyjnymi a uprawnionymi podmiotami.

[3. Zadania i obowiązki, o których mowa w ust. 1, dotyczą zapewnienia na koszt
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego:
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1) w szczególności technicznych i organizacyjnych warunków jednoczesnego i
wzajemnie niezależnego:

a) dostępu do wskazywanych treści przekazów telekomunikacyjnych i posiadanych
przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego danych, o których mowa w ust. 9, art.
159 ust. 1 i art. 161, danych związanych ze świadczoną usługą
telekomunikacyjną,

b) utrwalania treści i danych, o których mowa w lit. a
- przez uprawnione jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej
lub przez niego nadzorowane, uprawnione organy i jednostki organizacyjne
nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz Szefowi Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu i Szefowi Centralnego
Biura Antykorupcyjnego;

2) utrwalania treści i danych, o których mowa w pkt 1 lit. a, na rzecz sądu lub
prokuratora.]

<3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2, jest obowiązany
do:

1) zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych dostępu i utrwalania,
zwanych dalej „warunkami dostępu i utrwalania”, umożliwiających
jednoczesne i wzajemnie niezależne:

a) uzyskiwanie przez Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię
Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne i wywiad skarbowy, zwane
dalej „uprawnionymi podmiotami”, w sposób określony w ust. 4b, dostępu
do:
- przekazów telekomunikacyjnych, nadawanych lub odbieranych przez

użytkownika końcowego lub telekomunikacyjne urządzenie końcowe,
- posiadanych przez przedsiębiorcę danych związanych z przekazami

telekomunikacyjnymi, o których mowa w ust. 9, art. 159 ust. 1 pkt 1 i pkt
3-5,

b) uzyskiwanie przez uprawnione podmioty danych związanych ze świadczoną
usługą telekomunikacyjną i danych, o których mowa w art. 161,

c) utrwalanie przez uprawnione podmioty przekazów telekomunikacyjnych i
danych, o których mowa w lit. a i b;

2) utrwalania na rzecz sądu i prokuratora przekazów telekomunikacyjnych i
danych, o których mowa w pkt 1 lit. a i b.>

<3a. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia, na własny koszt, warunki dostępu i
utrwalania w zakresie wszystkich świadczonych usług telekomunikacyjnych,
począwszy od dnia rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej, a w przypadku
rozpoczęcia świadczenia nowej usługi telekomunikacyjnej od dnia jej uruchomienia.

3b. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia, na własny koszt, utrwalanie na rzecz
sądu lub prokuratora przekazów telekomunikacyjnych i danych, o których mowa w
ust. 3 pkt 1 lit. a i b.>

[4.  Dostęp, o którym mowa w ust. 3, może być realizowany także za pomocą interfejsów, na
zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez uprawnione podmioty z
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przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi za zgodą: Ministra Sprawiedliwości, Ministra
Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego
do spraw finansów publicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa
Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zgodnie z ich
właściwością. Porozumienie może określać także współudział stron w kosztach
zastosowania interfejsów.]

<4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia warunki dostępu i utrwalania z
zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 12.>

<4a. Warunki dostępu i utrwalania mogą być zapewniane za pomocą interfejsów
zlokalizowanych w miejscach obejmowanych przez sieć przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego na zasadach określonych w umowach zawartych przez
uprawnione podmioty z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Umowa może określać
współudział stron w kosztach zastosowania interfejsów. W przypadku braku
uzgodnień w zakresie lokalizacji interfejsu uprawnione podmioty wskazują miejsce
lokalizacji pozostające w obrębie sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego, umożliwiające: techniczną realizację interfejsu, niezbędną
ochronę tego miejsca wynikającą z przepisów odrębnych oraz minimalizację
nakładów ponoszonych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego i podmioty
uprawnione.

4b. Zapewnienie warunków dostępu i utrwalania powinno umożliwiać uprawnionym
podmiotom dostęp do przekazów telekomunikacyjnych i danych bez udziału
pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Za zgodą uprawnionego
podmiotu warunki dostępu i utrwalania mogą być zapewnione przy niezbędnym
współudziale upoważnionych pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
gwarantujących prawidłową realizację przedmiotowych czynności w zakresie
określonym przez uprawniony podmiot.

4c. Dopuszcza się możliwość wspólnego zapewnienia warunków dostępu i utrwalania
przez dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności za
pomocą tych samych interfejsów. Szczegółowe zasady współpracy przedsiębiorców
telekomunikacyjnych w tym zakresie regulują umowy zawarte pomiędzy nimi. O
zawarciu umowy przedsiębiorcy niezwłocznie informują Prezesa UKE. Zawarcie
umowy nie zwalnia jej stron z indywidualnej odpowiedzialności za zapewnienie
warunków dostępu i utrwalenia.>

[5. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia wykonanie zadań i obowiązków, o których
mowa w ust. 3, począwszy od dnia rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej.]

[6. Prezes UKE w szczególnie uzasadnionych przypadkach może, na wniosek
zainteresowanego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, odroczyć termin wykonywania
zadań i obowiązków, o których mowa w ust. 3.]

<6. Prezes UKE na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego uzasadniony
obiektywnymi i niezależnymi od niego technicznymi lub organizacyjnymi
przyczynami uniemożliwiającymi dalsze wykonywanie obowiązku zapewnienia
warunków dostępu i utrwalania, po uzyskaniu, w terminie określonym w art. 106 §
3 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgody uprawnionych podmiotów, może
w całości lub w części, w drodze decyzji, obowiązek ten zawiesić na okres nie dłuższy
niż 6 miesięcy. Wniosek składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Do wniosku dołącza
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się harmonogram osiągnięcia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego pełnej
zdolności do wykonywania obowiązku.>

<6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
rozpoczynającego działalność telekomunikacyjną lub rozpoczynającego świadczenie
nowej usługi telekomunikacyjnej.

6b. Złożenie wniosku lub zawieszenie obowiązku zapewnienia warunków dostępu i
utrwalania nie zwalnia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z obowiązku
zapewnienia warunków dostępu i utrwalania, w zakresie posiadanych możliwości
technicznych, organizacyjnych i finansowych.>

[7. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który wykonuje działalność telekomunikacyjną za
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,
może zlecić temu przedsiębiorcy wykonywanie zadań i obowiązków, o których mowa w
ust. 3. Zlecenie wykonywania zadań i obowiązków nie zwalnia zlecającego z
odpowiedzialności za ich właściwą realizację.

8.  Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do wskazania Prezesowi UKE w
terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy lub z dniem rozpoczęcia świadczenia
usług telekomunikacyjnych:

1) jednostki organizacyjnej lub osoby mającej siedzibę lub miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającej wymagania określone odrębnymi
przepisami, uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w sprawach związanych
z wykonywaniem zadań i obowiązków, o których mowa w ust. 3;

2) przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który będzie w jego imieniu realizował zadania
i obowiązki, o których mowa w ust. 3.]

<7. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może powierzyć, w drodze umowy, innemu
przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu wykonywanie obowiązków, o których mowa w
ust. 3. Powierzenie to nie zwalnia powierzającego z odpowiedzialności za
wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 3.

8. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do wskazania Prezesowi UKE:
1) jednostki organizacyjnej lub osoby mającej siedzibę lub miejsce zamieszkania

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionej do reprezentowania tego
przedsiębiorcy w sprawach związanych z zapewnieniem warunków dostępu i
utrwalania;

2) przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który będzie w jego imieniu wykonywał
obowiązki, o których mowa w ust. 3;

3) przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, wspólnie z którym będzie zapewniał
warunki dostępu i utrwalania za pomocą tych samych interfejsów.>

<8a. W przypadku zmiany danych podmiotów, o których mowa w ust. 8, przedsiębiorca
telekomunikacyjny jest obowiązany poinformować Prezesa UKE o tych zmianach.>

9. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący publicznie dostępne usługi
telekomunikacyjne jest obowiązany prowadzić elektroniczny wykaz abonentów,
użytkowników lub zakończeń sieci, uwzględniając w nim dane uzyskiwane przy
zawarciu umowy.

[10.  Prezes UKE przekazuje niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 8, Ministrowi
Sprawiedliwości, Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz Szefowi
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Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu i Szefowi Centralnego
Biura Antykorupcyjnego.]

<10. Prezes UKE przekazuje niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 8 i 8a,
Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a także
ministrowi, którego zakres zadań obejmuje koordynowanie działalności służb
specjalnych - jeżeli został powołany.>

[11. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do zapewnienia wykonywania zadań i
obowiązków, o których mowa w ust. 3, z chwilą rozpoczęcia świadczenia nowej usługi
telekomunikacyjnej.]

<12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania i sposób zapewnienia warunków dostępu i utrwalania, o których

mowa w ust. 3 i art. 180d, z wyłączeniem spraw uregulowanych w art. 242
Kodeksu postępowania karnego, kierując się zasadą osiągania celu przy jak
najniższych nakładach;

2) rodzaje działalności telekomunikacyjnej lub rodzaje przedsiębiorców
telekomunikacyjnych niepodlegających obowiązkowi zapewnienia warunków
dostępu i utrwalania, o których mowa w ust. 3 i art. 180d, kierując się zakresem
i rodzajem świadczonych usług telekomunikacyjnych lub wielkością sieci
telekomunikacyjnych przedsiębiorców.>

Art. 180.
1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do niezwłocznego blokowania

połączeń telekomunikacyjnych lub przekazów informacji, na żądanie uprawnionych
podmiotów, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz
bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, albo do umożliwienia dokonania takiej
blokady przez te podmioty.

2. Operator ruchomej publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany do:
1) uniemożliwienia użytkowania w jego sieci skradzionych telekomunikacyjnych

urządzeń końcowych;
2) przekazywania informacji identyfikujących skradzione telekomunikacyjne

urządzenia końcowe innym operatorom ruchomych publicznych sieci telefonicznych
w celu realizacji przez nich czynności, o których mowa w pkt 1.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, dokonywane są przez operatora w terminie 1 dnia
roboczego od dnia przedstawienia przez abonenta poświadczenia zgłoszenia kradzieży
telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, numeru identyfikacyjnego tego urządzenia
i dowodu jego nabycia lub innych danych jednoznacznie identyfikujących właściciela
tego urządzenia. W przypadku uzyskania informacji identyfikujących skradzione
urządzenia od innego operatora, termin 1 dnia roboczego liczy się od tej daty.
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<Art. 180a.
1. Z zastrzeżeniem art. 180c ust. 2 pkt 2, operator publicznej sieci telekomunikacyjnej

oraz dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych są obowiązani na
własny koszt:

1) zatrzymywać i przechowywać dane, o których mowa w art. 180c, generowane w
sieci telekomunikacyjnej lub przez nich przetwarzane, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub
nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć;

2) udostępniać dane, o których mowa w pkt 1, uprawnionym podmiotom, a także
sądowi i prokuratorowi, na zasadach i w trybie określonym w przepisach
odrębnych;

3) chronić dane, o których mowa w pkt 1, przed przypadkowym lub bezprawnym
zniszczeniem, utratą lub zmianą, nieuprawnionym lub bezprawnym
przechowywaniem, przetwarzaniem, dostępem lub ujawnieniem, zgodnie z
przepisami art. 159-175 i art. 180e.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wykonany,
jeżeli operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych w przypadku zaprzestania działalności
telekomunikacyjnej, przekaże dane do dalszego przechowywania, udostępniania
oraz ochrony innemu operatorowi publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

3. Jeżeli ogłoszono upadłość operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, upadły operator lub
dostawca ma obowiązek przekazania danych, o których mowa w ust. 1, do dalszego
przechowywania, udostępniania oraz ochrony Prezesowi UKE.

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania
Prezesowi UKE danych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, oraz sposób
udostępniania przez Prezesa UKE tych danych podmiotom, o których mowa w ust. 1
pkt 2, w celu zapewnienia realizacji zadań przez te podmioty.

5. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, podlegają dane dotyczące połączeń
zrealizowanych i nieudanych prób połączeń, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 5.

6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być realizowany w sposób, który nie
powoduje ujawniania przekazu telekomunikacyjnego.

7. Udostępnianie danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić za pomocą sieci
telekomunikacyjnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art.  180b.
1. Obowiązek, o którym mowa w art. 180a ust. 1, może być wykonywany wspólnie

przez dwóch lub więcej operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

2. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych może powierzyć realizację obowiązku, o którym mowa
w art. 180a ust. 1, w drodze umowy, innemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu.
Powierzenie to nie zwalnia powierzającego z odpowiedzialności za realizację tego
obowiązku.
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Art.  180c.
1. Obowiązkiem, o którym mowa w art. 180a ust. 1, objęte są dane niezbędne do:

1) ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego,
użytkownika końcowego:

a) inicjującego połączenie,
b) do którego kierowane jest połączenie;

2) określenia:
a) daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania,
b) rodzaju połączenia,
c) lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

2. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych, mając na uwadze rodzaj wykonywanej działalności
telekomunikacyjnej przez operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, dane określone w ust.
1, koszty pozyskania i utrzymania danych oraz potrzebę unikania wielokrotnego
zatrzymywania i przechowywania tych samych danych, określi, w drodze
rozporządzenia:

1) szczegółowy wykaz danych, o których mowa w ust. 1;
2) rodzaje operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do
zatrzymywania i przechowywania tych danych.

Art. 180d.
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani do zapewnienia warunków dostępu i
utrwalania oraz do udostępniania uprawnionym podmiotom na własny koszt, a także
sądowi i prokuratorowi, przetwarzanych przez siebie danych, o których mowa w art.
159 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-5, w art. 161 oraz w art. 179 ust. 9, związanych ze świadczoną
usługą telekomunikacyjną, na zasadach i przy zachowaniu procedur określonych w
przepisach odrębnych.

Art. 180e.
W celu ochrony danych, o której mowa w art. 180a ust. 1 pkt 3, przedsiębiorca
telekomunikacyjny stosuje właściwe środki techniczne i organizacyjne oraz zapewnia
dostęp do tych danych jedynie upoważnionym pracownikom.

Art.  180f.
1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany dostarczać Prezesowi UKE dane

dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej eksploatowanej lub używanej przez
tego przedsiębiorcę, niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby
obronne państwa, w tym systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, i
aktualizować niezwłocznie po każdej zmianie.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone w bazie danych utworzonej i
zarządzanej przez Prezesa UKE. Bazę aktualizuje się niezwłocznie po każdej
zmianie danych.

3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
zakres danych, o których mowa w ust 1, formę i tryb ich dostarczania oraz
aktualizacji, mając na uwadze warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania
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systemów łączności na potrzeby obronne państwa, bezpieczeństwo przekazywanych
danych oraz zapewnienie ich jednorodnej postaci.

Art. 180g.
1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, w terminie do dnia 31 stycznia, składa Prezesowi

UKE, za rok poprzedni informacje o:
1) łącznej liczbie przypadków, w których uprawnionym podmiotom, sądowi i

prokuratorowi były udostępnione dane, o których mowa w art. 180c ust. 1;
2) czasie, jaki upłynął między datą zatrzymania danych a datą złożenia przez

podmioty, o których mowa w pkt 1, wniosku lub ustnego żądania o ich
udostępnienie;

3) łącznej liczbie przypadków, w których wniosek lub ustne żądanie, o którym
mowa w pkt 2, nie mógł być zrealizowany.

2. Prezes UKE przekazuje corocznie Komisji Europejskiej informacje, o których mowa
w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza służącego do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1,
Prezesowi UKE, kierując się potrzebą przekazania Komisji Europejskiej pełnej i
rzetelnej informacji.

4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może powierzyć, w drodze umowy, innemu
przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu składanie Prezesowi UKE informacji, o
których mowa w ust. 1. W takim przypadku przedsiębiorca telekomunikacyjny
składający informację Prezesowi UKE może przekazywać swoje informacje oraz
powierzającego w postaci łącznej. Powierzenie to nie zwalnia powierzającego z
odpowiedzialności za realizację tego obowiązku.>

[Art. 181.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania i sposób wypełniania zadań i obowiązków, o których mowa w art. 179
ust. 3, z wyłączeniem spraw uregulowanych w art. 242 Kodeksu postępowania
karnego, kierując się zasadą osiągania celu przy jak najniższych nakładach;

2) warunki, jakie muszą być spełnione dla udzielenia odroczenia, o którym mowa w art.
179 ust. 6, termin złożenia wniosku oraz maksymalny termin odroczenia, kierując się
potrzebą wykonywania zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa,
bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) rodzaje działalności telekomunikacyjnej lub rodzaje przedsiębiorców
telekomunikacyjnych niepodlegających obowiązkowi wykonywania zadań, o których
mowa w art. 179 ust. 3, kierując się zakresem i rodzajem wykonywanych usług
telekomunikacyjnych lub wielkością sieci telekomunikacyjnych.]

[Art. 182.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i eksploatacyjne
dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności,
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, o których mowa w art.
179 ust. 3, kierując się wymaganiami europejskich organizacji normalizacyjnych, a w
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przypadku braku takich wymagań - wymaganiami innych międzynarodowych organizacji
normalizacyjnych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem.]

<Art. 182.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i
eksploatacyjne dla interfejsów, o których mowa w art. 179 ust. 4a, umożliwiających
wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego, o których mowa w art. 179 ust. 3 i w art. 180d,
kierując się zasadą minimalizacji nakładów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i
podmiotów uprawnionych.>

[DZIAŁ X
Administracja łączności i postępowanie kontrolne]

<Dział X
Administracja łączności i postępowanie przed Prezesem UKE>

Art. 190.
1.  Prezes UKE jest organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i

pocztowych.
[2.  Prezes UKE jest organem wyspecjalizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia

2002 r. o systemie oceny zgodności, w zakresie aparatury, w tym telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i urządzeń radiowych.]

<2. Prezes UKE składa ministrowi właściwemu do spraw łączności coroczne
sprawozdanie ze swojej działalności regulacyjnej oraz realizacji polityki rządu i
wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej, za rok poprzedni, w terminie do dnia 30
kwietnia. Minister właściwy do spraw łączności opiniuje sprawozdanie w terminie
miesiąca od dnia jego przedstawienia przez Prezesa UKE i przekazuje sprawozdanie
wraz z opinią Prezesowi Rady Ministrów.>

<2a. Prezes UKE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności, na jego
żądanie, informacje o swojej działalności.>

3.  Prezes UKE jest centralnym organem administracji rządowej.
[4. Prezesa UKE powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do

państwowego zasobu kadrowego, zaproponowanych przez Krajową Radę Radiofonii i
Telewizji. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa UKE.]

<4. Prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Prezesa Rady
Ministrów. Kadencja Prezesa UKE trwa 5 lat. Po upływie kadencji Prezes UKE
pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy.>

<4a. Prezes UKE może być odwołany przed upływem kadencji, na którą został
powołany, wyłącznie w przypadku:

1) rażącego naruszenia prawa;
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo

lub przestępstwo skarbowe;
3) orzeczenia zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji

związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa;
4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań;
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5) złożenia rezygnacji.>
5-6a.  (uchylone).
7. (uchylony).
8. Minister właściwy do spraw łączności, na wniosek Prezesa UKE, powołuje zastępcę

Prezesa UKE spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Minister
właściwy do spraw łączności odwołuje zastępcę Prezesa UKE.

9.  Prezes UKE jest organem egzekucyjnym w zakresie administracyjnej egzekucji
obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Art. 192.
1. Do zakresu działania Prezesa UKE należy w szczególności:

1) wykonywanie, przewidzianych ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie,
zadań z zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych, gospodarki
w zakresie zasobów częstotliwości, zasobów orbitalnych i zasobów numeracji oraz
kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej;

2) wykonywanie zadań z zakresu regulacji działalności pocztowej, określonych w
ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 oraz
z 2004 r. Nr 69, poz. 627 i Nr 96, poz. 959);

3) opracowywanie wskazanych przez ministra właściwego do spraw łączności
projektów aktów prawnych w zakresie łączności;

4) analiza i ocena funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych i pocztowych;
5) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług

telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym rynku urządzeń
telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane
podmioty, w szczególności użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
w tym podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie określonym niniejszą
ustawą;

<5a) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów
rozporządzenia 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);

5b) wykonywanie kontroli nad operatorami publicznej sieci telekomunikacyjnej i
dostawcami publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie
realizacji obowiązków, o których mowa w art. 180a ust. 1, z wyjątkiem
realizacji obowiązków dotyczących danych osobowych chronionych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych;

5c) prowadzenie baz danych, o których mowa w art. 71 ust. 4 oraz w art. 180f
ust. 2;>

6) rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie
właściwości Prezesa UKE;

7) rozstrzyganie w sprawach uprawnień zawodowych w dziedzinie telekomunikacji,
określonych w przepisach odrębnych;
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8) tworzenie warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez
zapewnianie Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych przydziałów częstotliwości oraz
dostępu do zasobów orbitalnych;

9) wykonywanie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku
publicznego;

10) prowadzenie rejestrów w zakresie ujętym w ustawie;
11) koordynacja rezerwacji częstotliwości w zakresach częstotliwości przeznaczonych

dla podmiotów, o których mowa w art. 4, w szczególności w zakresach
częstotliwości przez nich zwalnianych lub dla nich nowo udostępnianych albo
współwykorzystywanych z innymi użytkownikami;

12) inicjowanie oraz wspieranie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w
zakresie łączności;

13) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i
pocztowymi oraz właściwymi organami innych państw, w zakresie jego właściwości;

14) współpraca z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących przestrzegania praw
podmiotów korzystających z usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym
koncentracjom operatorów pocztowych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i ich
związków;

15) współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie określonym ustawą i
przepisami odrębnymi;

16) wykonywanie zadań w sprawach międzynarodowej i wspólnotowej polityki
telekomunikacyjnej z upoważnienia ministra właściwego do spraw łączności;

17) współpraca z Komisją Europejską i instytucjami wspólnotowymi oraz organami
regulacyjnymi innych państw członkowskich;

18) przedstawianie Komisji Europejskiej i organom regulacyjnym innych państw
informacji z zakresu telekomunikacji, w tym wykonywanie obowiązków
notyfikacyjnych, obejmujących przekazywanie treści postanowień, o których mowa
w art. 23 ust. 3, oraz informacje o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, którzy
zostali uznani za posiadających znaczącą pozycję rynkową, świadczących usługę
powszechną i realizujących połączenia sieci telekomunikacyjnych oraz nałożonych
na nich obowiązkach;

19) przeprowadzanie konsultacji środowiskowych z zainteresowanymi podmiotami, w
szczególności z operatorami, dostawcami usług, użytkownikami, konsumentami oraz
producentami, w sprawach związanych z zasięgiem, dostępnością oraz jakością usług
telekomunikacyjnych;

20) przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym danych
dotyczących operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, informacji o
sposobie udostępniania korzystającym z powszechnych usług pocztowych
szczegółowych i aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług,
warunków dostępu, cen i wskaźników terminowości doręczeń, informacji o systemie
rachunku kosztów stosowanym przez operatora świadczącego powszechne usługi
pocztowe, a na żądanie Komisji Europejskiej - informacji o przyjętych wskaźnikach
terminowości doręczeń dla powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym.
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[2. Prezes UKE składa ministrowi właściwemu do spraw łączności coroczne, pisemne
sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni, w terminie do dnia 30 kwietnia,
oraz przekazuje informacje o swojej działalności na żądanie tego ministra.]

[3. Na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prezes
UKE w terminie do dnia 30 kwietnia ogłasza raport o stanie rynku telekomunikacyjnego
za rok ubiegły, uwzględniający działania na rzecz ochrony interesów użytkowników
telekomunikacyjnych, oraz przedstawia cele działalności regulacyjnej w danym roku.
Raport publikuje się w Biuletynie UKE i zamieszcza na stronach internetowych UKE.]

<3. Na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych
Prezes UKE w terminie do dnia 30 czerwca ogłasza raport o stanie rynku
telekomunikacyjnego za rok ubiegły. Raport publikuje się w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.>

Art. 206.
1.  Postępowanie przed Prezesem UKE toczy się na podstawie Kodeksu postępowania

administracyjnego ze zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy.
[2.  Od decyzji w sprawach o ustalenie znaczącej pozycji rynkowej, nałożenie obowiązków

regulacyjnych, nałożenia kar oraz od decyzji wydanych w sprawach spornych, z
wyjątkiem decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości po przeprowadzeniu przetargu
albo konkursu oraz od decyzji o uznaniu przetargu albo konkursu za nierozstrzygnięty,
przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i
konsumentów.

2a.  Decyzje, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem decyzji w sprawie nałożenia kar,
podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

2b.  Na postanowienie, o którym mowa w art. 23 ust. 3, przysługuje zażalenie do Sądu
Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów.]

<2. Od decyzji w sprawach o ustalenie znaczącej pozycji rynkowej, nałożenia,
zniesienia lub zmiany obowiązków regulacyjnych, nałożenia kar, decyzji, o których
mowa w art. 201 ust. 3 oraz od decyzji wydawanych w sprawach spornych, z
wyjątkiem decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości po przeprowadzeniu
przetargu albo konkursu oraz od decyzji o uznaniu przetargu albo konkursu za
nierozstrzygnięty, przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu
ochrony konkurencji i konsumentów.

2a. Decyzje, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem decyzji w sprawie nałożenia kar i
zniesienia obowiązków regulacyjnych, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

2b. Na postanowienie, o którym mowa w art. 23, przysługuje zażalenie do Sądu
Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów.>

3.  Postępowania w sprawach odwołań i zażaleń, o których mowa w ust. 2 i 2b, toczą się
według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach
gospodarczych.

4.  Na postanowienie wydane w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego
przez organ współdziałający z Prezesem UKE, zażalenie nie przysługuje.

Art. 209.
1. Kto:
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1) nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów
przewidzianych ustawą,

2) wykonuje działalność telekomunikacyjną w zakresie nieobjętym wnioskiem o wpis
do rejestru,

3) udziela informacji określonej w pkt 1 w sposób nieprawdziwy lub niepełny,
4) narusza obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych,
5) nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących ofert określających ramowe

warunki umów o dostępie,
6) nie wypełnia warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego oraz rozliczeń z

tego tytułu, określonych w decyzji lub w umowie,
7) nie wykonuje obowiązku świadczenia usługi powszechnej,
8)  nie zachowuje określonych przez Prezesa UKE wartości wskaźników dostępności i

jakości świadczenia usługi powszechnej,
9) wykorzystuje częstotliwości, numerację lub zasoby orbitalne, nie posiadając do tego

uprawnień lub niezgodnie z tymi uprawnieniami,
10) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki lub zadania na rzecz obronności i

bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i
na warunkach określonych w ustawie lub decyzjach wydanych na jej podstawie,

11)  wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenie radiowe bez wymaganego
oznakowania znakiem ostrzegawczym,

12) nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących zapewnienia dostępu
telekomunikacyjnego, o których mowa w art. 32,

13) nie wypełnia obowiązków regulacyjnych nałożonych na rynkach detalicznych, o
których mowa w art. 46-48,

<13a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 36, art. 56
ust. 5, art.  57 ust. 6, art. 60, art. 60a ust. 2 i art. 61 ust. 6,>

14) nie wypełnia wymagań dotyczących ustalania cen, o których mowa w art. 61 ust. 2,
15) uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do zmiany przydzielonego

numeru, o którym mowa w art. 69,
16)  uniemożliwia korzystanie z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, o

których mowa w art. 70 i art. 71,
17) uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do wyboru dostawcy usług, o

którym mowa w art. 72,
18) nie wykonuje obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami

alarmowymi, o którym mowa w art. 77,
18a)  nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 78 ust. 1, 2 i 5,
19) wykorzystuje numerację niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 126,
20) nie wykonuje obowiązków związanych z udostępnianiem lub prowadzeniem

oddzielnej rachunkowości, o których mowa w art. 133,
21) nie realizuje obowiązku zapewnienia dostępu do interfejsu programu aplikacyjnego

lub elektronicznego przewodnika po programach, o którym mowa w art. 136,
22) nie wypełnia obowiązków lub nie stosuje warunków udostępnienia infrastruktury

telekomunikacyjnej określonych w decyzji lub umowie, o których mowa w art. 139,
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23)  wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenia telekomunikacyjne bez
przekazania Prezesowi UKE informacji w terminie i zakresie, o których mowa w art.
155 ust. 2,

24) narusza obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, o którym mowa w
art. 159,

25) nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o
których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172-174,

26) przetwarza dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną, dane abonentów lub dane
użytkowników końcowych w zakresie niezgodnym z art. 165,

27) niezgodnie z przepisami art. 173 przechowuje informacje w urządzeniach
końcowych abonenta lub użytkownika końcowego lub korzysta z informacji
zgromadzonych w tych urządzeniach

<28) nie wypełnia obowiązków wynikających z art. 180g,
29) nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3-6 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,

30) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki regulacyjne związane z
prowadzeniem rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów,

31) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki opracowania i przedłożenia do
zatwierdzenia przez Prezesa UKE oraz stosowania oferty ramowej o dostępie
telekomunikacyjnym.>

- podlega karze pieniężnej.
[2. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE może, w

przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-8, 12-17, 19-22 i 24-27, nałożyć na kierującego
przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym karę pieniężną w wysokości do 300 % jego
miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop
wypoczynkowy.]

<2. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE może nałożyć
na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę
pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, karę
pieniężną w wysokości do 300% jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak
dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.>

3. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

UWAGA: użyte w art. 34 ust. 1, art. 36, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art.
40 ust. 1, art. 42 ust. 1 oraz art. 43 ust. 3 wyrazy „art. 25 ust. 4” zastępuje
się wyrazami „art. 24 pkt 2 lit. a”;

UWAGA: użyte w art. 46 ust. 1, art. 72 ust. 3, art. 134, art. 192 ust. 1 pkt 18, art. 206
ust. 2b wyrazy „art. 23” zastępuje się wyrazami „art. 23 i 24”.
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USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.

zm.)

Art. 18b.
1. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego, jeżeli użycie

Policji okaże się niewystarczające, minister właściwy do spraw wewnętrznych może
zarządzić użycie funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona przez funkcjonariuszy Straży
Granicznej również w formie samodzielnych działań.

3. Funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do wykonywania zadań służbowych
polegających na udzielaniu pomocy Policji przysługują, w zakresie niezbędnym do
wykonywania zadań, uprawnienia policjantów określone w art. 15 ust. 1 pkt 1-3 i 4-5a,
art. 16 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz art. 17 ust. 1. Korzystanie z tych uprawnień następuje na
zasadach i w trybie określonych dla policjantów.

<Art. 18c.
1. W przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1, Komendant Główny Policji lub

komendant wojewódzki Policji może zarządzić zastosowanie przez Policję urządzeń
uniemożliwiających telekomunikację na określonym obszarze, przez czas niezbędny
do wyeliminowania zagrożenia lub jego skutków, z uwzględnieniem konieczności
minimalizacji skutków braku możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych.

2. O zastosowaniu urządzeń, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny Policji lub
komendant wojewódzki Policji niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.>

Art. 20c.
[1. Dane identyfikujące abonenta, zakończenia sieci lub urządzenia telekomunikacyjnego,

między którymi wykonano połączenie, oraz dane dotyczące uzyskania lub próby
uzyskania połączenia między określonymi urządzeniami telekomunikacyjnymi lub
zakończeniami sieci, a także okoliczności i rodzaj wykonywanego połączenia, mogą być
ujawnione Policji oraz przetwarzane przez Policję - wyłącznie w celu zapobiegania lub
wykrywania przestępstw.

2. Ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1, następuje na:
1) pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego

Policji;
2) ustne żądanie policjanta posiadającego pisemne upoważnienie osób, o których mowa

w pkt 1.]
<1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw Policja może mieć udostępniane

dane, o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), zwane dalej „danymi
telekomunikacyjnymi”, oraz może je przetwarzać.

2. Podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną udostępnia nieodpłatnie dane
telekomunikacyjne:

1) policjantowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego Policji
lub komendanta wojewódzkiego Policji albo osoby przez nich upoważnionej;
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2) na ustne żądanie policjanta posiadającego pisemne upoważnienie osób, o
których mowa w pkt 1;

3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej policjantowi posiadającemu
pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1.>

<2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych
telekomunikacyjnych odbywa się bez udziału pracowników podmiotu prowadzącego
działalność telekomunikacyjną lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość
taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym pomiędzy Komendantem
Głównym Policji a tym podmiotem.>

[3. O ujawnieniu danych w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podmiot
wykonujący działalność telekomunikacyjną informuje właściwego miejscowo komendanta
wojewódzkiego Policji.

4. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną są obowiązane udostępnić dane, o
których mowa w ust. 1, policjantom wskazanym we wniosku organu Policji.]

[5. Ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za pomocą sieci
telekomunikacyjnej.]

<5. Udostępnienie Policji danych telekomunikacyjnych może nastąpić za
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej jeżeli:

1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają:
a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich rodzaju oraz czasu, w

którym zostały uzyskane,
b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie

nieuprawnionej dostęp do danych;
2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań wykonywanych przez

jednostki organizacyjne Policji albo prowadzonych przez nie czynności.>
6. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 2, które zawierają

informacje mające znaczenie dla postępowania karnego, Policja przekazuje właściwemu
miejscowo i rzeczowo prokuratorowi.

7. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 2, które nie
zawierają informacji mających znaczenie dla postępowania karnego, podlegają
niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.

[8. Udostępnianie Policji danych, o których mowa w ust. 1, następuje na koszt podmiotu
wykonującego działalność telekomunikacyjną.]

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2005 r. Nr

234, poz. 1997, z późn. zm.)

Art. 10b.
[1. Dane identyfikujące abonenta, zakończenia sieci lub urządzenia telekomunikacyjnego,

między którymi wykonano połączenie, oraz dane dotyczące uzyskania lub próby
uzyskania połączenia między określonymi urządzeniami telekomunikacyjnymi lub
zakończeniami sieci, a także okoliczności i rodzaje wykonanego połączenia, mogą być
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ujawnione Straży Granicznej oraz przetwarzane przez Straż Graniczną wyłącznie w celu
zapobiegania lub wykrywania przestępstw.

2. Ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1, następuje:
1) na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta

oddziału Straży Granicznej;
2) na ustne żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej posiadającego upoważnienie

organów, o których mowa w pkt 1;
3) automatycznie drogą elektroniczną funkcjonariuszom wykorzystującym systemy

teleinformatyczne wspomagające przyjmowanie zgłoszeń alarmowych od obywateli.
3. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną są obowiązane udostępnić na koszt

własny dane, o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszom wskazanym we wniosku
właściwego organu Straży Granicznej lub funkcjonariuszom, o których mowa w ust. 2 pkt
2 i 3.

4. Ujawnienie Straży Granicznej danych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za pomocą
sieci telekomunikacyjnych, bez konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli:

1) sieci te są wyposażone w:
a) urządzenia umożliwiające zachowanie informacji, kto, kiedy oraz jakie dane

uzyskał,
b) zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie

danych przez osoby nieuprawnione, przy ich udostępnianiu za pomocą urządzeń
teletransmisyjnych;

2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych przez jednostki
organizacyjne Straży Granicznej zadań albo prowadzonych przez nie czynności.]

<1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw Straż Graniczna może mieć
udostępniane dane, o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), zwane dalej
„danymi telekomunikacyjnymi”, w trybie:

1) pisemnego wniosku Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta
oddziału Straży Granicznej albo osoby przez nich upoważnionej,

2) ustnego żądania funkcjonariusza posiadającego pisemne upoważnienie osób, o
których mowa w pkt 1,

3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszowi posiadającemu
pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1

- oraz może przetwarzać te dane.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, udostępnianie danych

telekomunikacyjnych odbywa się bez udziału pracowników podmiotu prowadzącego
działalność telekomunikacyjną lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość
taką przewiduje porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Głównym Straży
Granicznej a tym podmiotem.

3. Podmiot wykonujący działalność telekomunikacyjną udostępnia nieodpłatnie dane
telekomunikacyjne, funkcjonariuszowi wskazanemu we wniosku właściwego organu
Straży Granicznej lub funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

4. Udostępnienie Straży Granicznej danych telekomunikacyjnych może nastąpić przy
pomocy sieci telekomunikacyjnej, jeżeli:

1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają:
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a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich rodzaju oraz czasu, w
którym zostały uzyskane,

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie
nieuprawnionej dostęp do danych;

2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych przez jednostki
organizacyjne Straży Granicznej zadań albo prowadzonych przez nie
czynności.>

5. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 1, które zawierają
informacje mające znaczenie dla postępowania karnego, Straż Graniczna przekazuje
właściwemu prokuratorowi.

6. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 1, które nie
zawierają informacji mających znaczenie dla postępowania karnego, podlegają
niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.

Art. 10c.
1. Jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w art.

9e ust. 1 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, Straż
Graniczna może korzystać z informacji dotyczących umów ubezpieczenia, a w
szczególności z przetwarzanych przez zakłady ubezpieczeń danych podmiotów, w tym
osób, które zawarły umowę ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki
informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o
rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia
lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, a w szczególności z
przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do:
1) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
2) podmiotów wykonujących działalność na podstawie ustawy z dnia 26 października

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr 183, poz.
1537 i 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119);

3) podmiotów wykonujących działalność ubezpieczeniową;
4) funduszy inwestycyjnych;
5) podmiotów wykonujących działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi i

innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr
104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119).

3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje związane z przekazywaniem
tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie
informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie funkcjonariuszom prowadzącym
czynności w danej sprawie i ich przełożonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru
nad prowadzonymi przez nich w tej sprawie czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi.
Akta zawierające te informacje i dane udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i
prokuratorom, jeżeli następuje to w celu ścigania karnego.

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na podstawie postanowienia
wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej albo
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komendanta oddziału Straży Granicznej przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę organu Straży Granicznej składającego wniosek.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać:
1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany;
2) opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej;
3) okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych;
4) wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą;
5) podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych;
6) rodzaj i zakres informacji i danych.

6. Po rozpatrzeniu wniosku sąd, w drodze postanowienia, wyraża zgodę na udostępnienie
informacji i danych wskazanego podmiotu, określając ich rodzaj, zakres oraz podmiot
obowiązany do ich udostępnienia, albo odmawia udzielenia zgody na udostępnienie
informacji i danych. Przepis art. 9e ust. 12 stosuje się odpowiednio.

7. Na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 6, przysługuje zażalenie organowi Straży
Granicznej wnioskującemu o wydanie postanowienia. Do zażalenia stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

8. W przypadku wyrażenia przez sąd zgody na udostępnienie informacji, uprawniony przez
sąd organ Straży Granicznej pisemnie informuje podmiot obowiązany do udostępnienia
informacji i danych o rodzaju i zakresie informacji i danych, które mają być
udostępnione, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, oraz o osobie
funkcjonariusza upoważnionego do ich odbioru. Do pisemnej informacji dołącza się
postanowienie sądu.

9. W terminie do 120 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 1,
Straż Graniczna, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, informuje podmiot, o którym mowa w ust.
5 pkt 4, o postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych.

10. Sąd, który wydał postanowienie o udostępnieniu informacji i danych, na wniosek
Komendanta Głównego Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody
Prokuratora Generalnego, może odroczyć, w drodze postanowienia, na czas oznaczony, z
możliwością dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 9, jeżeli zostanie
uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, może
zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art. 9e
ust. 12 stosuje się odpowiednio.

11. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 9 lub 10, zostało wszczęte postępowanie
przygotowawcze, podmiot wskazany w ust. 5 pkt 4 jest powiadamiany o postanowieniu
sądu o udostępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub, na jego polecenie, przez
Straż Graniczną przed zamknięciem postępowania przygotowawczego albo niezwłocznie
po jego umorzeniu.

12. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 1, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia
postępowania przygotowawczego, organ wnioskujący o wydanie postanowienia pisemnie
zawiadamia o tym podmiot, który informacje i dane przekazał.

13. Materiały zgromadzone w trybie, o którym mowa w ust. 1-10, niezawierające informacji
potwierdzających zaistnienie przestępstwa podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu,
komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ Straży Granicznej,
który wnioskował o udostępnienie informacji i danych.
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14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisów
ust. 3 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

<Art. 10d.
1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4-5d i 10, Komendant

Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej może
zarządzić o zastosowaniu urządzeń uniemożliwiających telekomunikację na
określonym obszarze, przez czas niezbędny do wykonywania czynności przez Straż
Graniczną, z uwzględnieniem konieczności minimalizacji skutków braku możliwości
korzystania z usług telekomunikacyjnych.

2. O zastosowaniu urządzeń, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny Straży
Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej niezwłocznie informuje
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.>

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O KONTROLI SKARBOWEJ (Dz. U. z 2004 r. Nr 8,

poz. 65, z późn. zm.)

[Art. 36b.
1. Dane identyfikujące: abonenta, zakończenia sieci lub urządzenia telekomunikacyjne,

między którymi wykonano połączenie, oraz dane dotyczące uzyskania lub próby
uzyskania połączenia między określonymi urządzeniami telekomunikacyjnymi lub
zakończeniami sieci, a także okoliczności i rodzaj wykonywanego połączenia, w
szczególności dane transmisyjne i dane o lokalizacji, posiadane przez przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, są przez nich udostępniane wywiadowi skarbowemu oraz
przetwarzane przez wywiad skarbowy - wyłącznie w celu ustalenia sprawców oraz
uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw skarbowych lub przestępstw, o których
mowa w art. 3 pkt 4 i 5.

2. Ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1, następuje na pisemny wniosek:
1) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
2) pracownika wywiadu skarbowego posiadającego pisemne upoważnienie

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej do występowania w jego imieniu o
ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, informację o wystąpieniu z wnioskiem przekazuje
niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Minister właściwy
do spraw finansów publicznych w każdej chwili może zażądać od Generalnego Inspektora
Kontroli Skarbowej informacji o przyczynach uzasadniających wystąpienie z wnioskiem,
a także o sposobie wykorzystania danych uzyskanych od przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych nakazuje niezwłoczne, komisyjne i
protokolarne zniszczenie danych uzyskanych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w
przypadku gdy uzna wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, za
nieuzasadnione.
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5. Ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za pomocą sieci
telekomunikacyjnej w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób nieuprawnionych.

6. Udostępnianie wywiadowi skarbowemu danych, o których mowa w ust. 1, następuje na
koszt przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.]

<Art. 36b.
1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych lub przestępstw, o

których mowa w art. 3 pkt 4 i 5, wywiad skarbowy może mieć udostępniane dane:
1) o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), zwane dalej „danymi
telekomunikacyjnymi”,

2) identyfikujące podmiot korzystający z usług pocztowych oraz dotyczące faktu,
okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług

- oraz może je przetwarzać.
2. Podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną lub operator świadczący usługi

pocztowe udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1:
1) na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
2) na pisemny wniosek pracownika wywiadu skarbowego posiadającego pisemne

upoważnienie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej do występowania w
jego imieniu o udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1;

3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pracownikowi wywiadu skarbowego
posiadającemu pisemne upoważnienie, o którym mowa w pkt 2.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych
telekomunikacyjnych odbywa się bez udziału pracowników podmiotu prowadzącego
działalność telekomunikacyjną lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość
taką przewiduje porozumienie zawarte pomiędzy Generalnym Inspektorem
Kontroli Skarbowej a tym podmiotem.

4. Podmiot występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, informację o
wystąpieniu z wnioskiem przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w każdej
chwili może zażądać od Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej informacji o
przyczynach uzasadniających wystąpienie z wnioskiem, a także o sposobie
wykorzystania danych uzyskanych od podmiotu prowadzącego działalność
telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi pocztowe.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych nakazuje niezwłoczne, komisyjne
i protokolarne zniszczenie danych uzyskanych od podmiotu prowadzącego
działalność telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi pocztowe, w
przypadku gdy uzna wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, za
nieuzasadnione.

6. Udostępnienie wywiadowi skarbowemu danych telekomunikacyjnych może nastąpić
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli sieć ta zapewnia:

1) możliwość ustalenia pracownika wywiadu skarbowego uzyskującego dane, ich
rodzaju oraz czasu, w którym zostały uzyskane;

2) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie
nieuprawnionej dostęp do danych.
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7. Udostępnianie wywiadowi skarbowemu danych, o których mowa w ust. 1, następuje
na koszt podmiotu prowadzącego działalność telekomunikacyjną i operatora
świadczącego usługi pocztowe.>

Art. 36c.
1. W ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez wywiad

skarbowy w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów
przestępstw:

1) skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności
publicznoprawnej przekracza w dacie popełnienia czynu zabronionego
pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na
podstawie odrębnych przepisów,

2) przeciwko obrotowi gospodarczemu, powodujących szkodę majątkową, jeżeli
wysokość szkody przekracza w dacie popełnienia czynu zabronionego
pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na
podstawie odrębnych przepisów,

3) przeciwko mieniu, jeżeli wartość mienia przekracza w dacie popełnienia czynu
zabronionego pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę
określonego na podstawie odrębnych przepisów,

4) przyjmowania lub wręczania korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją
publiczną lub funkcją związaną ze szczególną odpowiedzialnością,

5) ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych
- jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie
prawdopodobieństwo, że będą nieskuteczne lub nieprzydatne, Sąd Okręgowy w
Warszawie, zwany dalej "Sądem", na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w
drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.

2. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy zachodzi obawa utraty informacji lub zatarcia
dowodów przestępstwa, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może zarządzić, po
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, jednocześnie
zwracając się do Sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie
nieudzielenia przez Sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej,
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz nakazuje
niezwłoczne protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych w wyniku
jej stosowania.

3.  (uchylony).
4. Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na:

1) kontrolowaniu treści korespondencji;
2) kontrolowaniu zawartości przesyłek;
3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności obrazu, treści rozmów
telefonicznych i innych informacji przekazywanych przy pomocy sieci
telekomunikacyjnych.

5. Wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, o którym mowa w ust. 1, powinien
zawierać w szczególności:
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1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany;
2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej;
3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym

stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskuteczności lub nieprzydatności innych
środków;

4) dane osoby lub inne dane, pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub
przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem
miejsca lub sposobu jej stosowania;

5) cel, czas i zakres kontroli operacyjnej.
6. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd może, na

pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu
pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, wydać postanowienie o jednorazowym
przedłużeniu kontroli operacyjnej, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie
ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej
pojawią się nowe okoliczności istotne dla wykrycia przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów takich przestępstw, Sąd, na
pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu
pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może wydać postanowienie o prowadzeniu
kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po upływie okresów, o których mowa
w ust. 6.

8.  Do wniosków, o których mowa w ust. 2, 6 i 7, stosuje się odpowiednio ust. 5. Sąd może
zapoznać się z materiałami operacyjnymi uzasadniającymi wniosek o zastosowanie
kontroli operacyjnej przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 2, 6 lub 7.

9.  Wnioski, o których mowa w ust. 1, 2, 6 i 7, Sąd rozpoznaje na posiedzeniu,
jednoosobowo, przy czym czynności Sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków
są wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i
udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów
wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu
Sądu może wziąć udział wyłącznie Prokurator Generalny lub upoważniony przez niego
prokurator oraz przedstawiciel Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

[10. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz operatorzy pocztowi są obowiązani do
zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających
prowadzenie przez wywiad skarbowy kontroli operacyjnej.]

<10. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, dostawca publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych oraz operator świadczący usługi pocztowe są
obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i
organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez wywiad skarbowy kontroli
operacyjnej.>

11. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej
zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona.

12. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej informuje Prokuratora Generalnego o wynikach
kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej
kontroli, przedstawiając zebrane w jej toku materiały.
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13. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się
materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej. Przepis nie narusza
uprawnień wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego.

14.  Na postanowienia Sądu, o których mowa w ust. 1, 2, 6 i 7, przysługuje zażalenie
Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej. Do zażalenia stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania karnego.

15.  (uchylony).
16.  (uchylony).
17. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem

Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności określa, w drodze
rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i
przekazywania wniosków i postanowień, a także przechowywania, przekazywania oraz
przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli oraz
wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego
charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. - KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. Nr

89, poz. 555, z późn. zm.)

Art. 218.
[§ 1. Urzędy, instytucje i podmioty prowadzące działalność w dziedzinie poczty lub

działalność telekomunikacyjną, urzędy celne oraz instytucje i przedsiębiorstwa
transportowe obowiązane są wydać sądowi lub prokuratorowi, na żądanie zawarte w
postanowieniu, korespondencję i przesyłki oraz wykaz połączeń telekomunikacyjnych
lub innych przekazów informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą
elektroniczną, z uwzględnieniem czasu ich dokonania i innych danych związanych z
połączeniem lub przekazem, niestanowiących treści rozmowy telefonicznej lub innego
przekazu informacji, jeżeli mają znaczenie dla toczącego się postępowania. Tylko sąd
lub prokurator mają prawo je otwierać lub zarządzić ich otwarcie.]

<§1. Urzędy, instytucje i podmioty prowadzące działalność w dziedzinie poczty lub
działalność telekomunikacyjną, urzędy celne oraz instytucje i przedsiębiorstwa
transportowe obowiązane są wydać sądowi lub prokuratorowi, na żądanie zawarte
w postanowieniu, korespondencję i przesyłki oraz dane, o których mowa w art.
180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr
171, poz. 1800, z późn. zm.), jeżeli mają znaczenie dla toczącego się postępowania.
Tylko sąd lub prokurator mają prawo je otwierać lub zarządzić ich otwarcie.>

§ 2.  Postanowienie, o którym mowa w § 1, doręcza się adresatom korespondencji oraz
abonentowi telefonu lub nadawcy, którego wykaz połączeń lub innych przekazów
informacji został wydany. Doręczenie postanowienia może być odroczone na czas
oznaczony, niezbędny ze względu na dobro sprawy, lecz nie później niż do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
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§ 3. Pozbawioną znaczenia dla postępowania karnego korespondencję i przesyłki należy
niezwłocznie zwrócić właściwym urzędom, instytucjom lub przedsiębiorstwom
wymienionym w § 1.

[Art. 218b.
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności,
Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w
drodze rozporządzenia, sposób technicznego przygotowania systemów i sieci służących do
przekazywania informacji - do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych
przekazów informacji, z uwzględnieniem czasu ich dokonania i innych danych związanych z
połączeniem lub przekazem, niestanowiących treści rozmowy telefonicznej lub innego
przekazu informacji, a także sposoby zabezpieczania danych informatycznych w urządzeniach
zawierających te dane oraz w systemach i na nośnikach informatycznych, w tym danych
przesyłanych pocztą elektroniczną, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia wykazów
połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz danych informatycznych przed
ich utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.]

<Art. 218b.
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności,
Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
określi, w drodze rozporządzenia, sposób technicznego przygotowania systemów i sieci
służących do przekazywania informacji - do gromadzenia danych, o których mowa w
art. 218 § 1, niestanowiących treści rozmowy telefonicznej lub innego przekazu
informacji, a także sposoby zabezpieczania danych informatycznych w urządzeniach
zawierających te dane oraz w systemach i na informatycznych nośnikach danych, mając
na uwadze konieczność zabezpieczenia tych danych przed ich utratą, zniekształceniem
lub nieuprawnionym ujawnieniem.>

USTAWA z dnia 16 marca 2001 r. O BIURZE OCHRONY RZĄDU (Dz. U. z 2004 r. Nr

163, poz. 1712, z późń. zm.)

Art. 7.
Szef BOR kieruje BOR i zapewnia sprawne oraz efektywne wykonywanie jego zadań, w
szczególności poprzez:

1) organizowanie ochrony;
2) prowadzenie polityki kadrowej;
3) określanie oraz wykonywanie programu szkolenia funkcjonariuszy i doskonalenia

zawodowego pracowników, a także zapewnianie im właściwych warunków i trybu
szkolenia;

4) współdziałanie z centralnymi organami administracji rządowej podległymi
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, jednostkami organizacyjnymi
podporządkowanymi, podległymi oraz nadzorowanymi przez ministra właściwego
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do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej oraz innymi organami
administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie zadań realizowanych
przez BOR i te organy.

<Art. 7a.
1. Szef BOR, w celu realizacji zadań BOR, określonych w art. 2 ust. 1, może zarządzić

o zastosowaniu urządzeń uniemożliwiających telekomunikację na określonym
obszarze, przez czas niezbędny do wykonywania czynności przez BOR, z
uwzględnieniem konieczności minimalizacji skutków braku możliwości korzystania
z usług telekomunikacyjnych.

2. O zastosowaniu urządzeń, o których mowa w ust. 1, Szef BOR niezwłocznie
informuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.>

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. O ŻANDARMERII WOJSKOWEJ I WOJSKOWYCH

ORGANACH PORZĄDKOWYCH (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.)

Art. 30.
[1. Dane identyfikujące abonenta, zakończenia sieci lub urządzenia telekomunikacyjnego,

między którymi wykonano połączenie, oraz dane dotyczące uzyskania lub próby
uzyskania połączenia między określonymi urządzeniami telekomunikacyjnymi lub
zakończeniami sieci, a także okoliczności i rodzaje wykonanego połączenia, mogą być
ujawnione Żandarmerii Wojskowej oraz przetwarzane przez Żandarmerię Wojskową
wyłącznie w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw.

2. Ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1, następuje:
1) na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub

komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej,
2) na ustne żądanie żołnierza Żandarmerii Wojskowej posiadającego upoważnienie

organów, o których mowa w pkt 1.]
<1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw, w tym skarbowych,

Żandarmeria Wojskowa, może mieć udostępniane dane, o których mowa w art. 180c
i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z późn. zm.), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”, oraz może je
przetwarzać.

2. Podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną udostępnia nieodpłatnie dane
telekomunikacyjne:

1) żołnierzowi Żandarmerii Wojskowej wskazanemu w pisemnym wniosku
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału
Żandarmerii Wojskowej albo osoby przez nich upoważnionej,

2) na ustne żądanie żołnierza Żandarmerii Wojskowej posiadającego pisemne
upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1,
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3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej żołnierzowi Żandarmerii
Wojskowej posiadającemu pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt
1.>

<2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych
telekomunikacyjnych odbywa się bez udziału pracowników podmiotu prowadzącego
działalność telekomunikacyjną lub przy ich niezbędnym współudziale, jeżeli
możliwość taką przewiduje porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem
Głównym Żandarmerii Wojskowej a tym podmiotem.>

[3. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną są obowiązani udostępnić na koszt
własny dane, o których mowa w ust. 1, żołnierzom wskazanym we wniosku właściwego
organu Żandarmerii Wojskowej lub żołnierzom, o których mowa w ust. 2 pkt 2.]

[4. Ujawnienie Żandarmerii Wojskowej danych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za
pomocą sieci telekomunikacyjnych, bez konieczności składania pisemnych wniosków,
jeżeli:

1) sieci te są wyposażone w:
a) urządzenia umożliwiające zachowanie informacji kto, kiedy oraz jakie dane

uzyskał,
b) zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie

danych przez osoby nieuprawnione, przy ich udostępnianiu za pomocą urządzeń
teletransmisyjnych,

2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych przez jednostki
organizacyjne Żandarmerii Wojskowej zadań albo prowadzonych przez nie
czynności.]

<4. Udostępnienie Żandarmerii Wojskowej danych telekomunikacyjnych może
nastąpić za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli:

1) wykorzystywane sieci i system teleinformatyczny zapewniają:
a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich rodzaju oraz czasu, w

którym zostały uzyskane,
b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiają osobie

nieuprawnionej dostępu do danych,
2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań wykonywanych przez

jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej albo prowadzonych przez nie
czynności.>

5. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 1, które zawierają
informacje mające znaczenie dla postępowania karnego, Żandarmeria Wojskowa
przekazuje właściwemu prokuratorowi wojskowemu.

6. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 1, które nie
zawierają informacji mających znaczenie dla postępowania karnego, podlegają
niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.

<Art. 30a.
1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4, 5 i 8, Komendant

Główny Żandarmerii Wojskowej lub - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego
Żandarmerii Wojskowej - komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej mogą
zarządzić zastosowanie urządzeń uniemożliwiających telekomunikację na
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określonym obszarze, przez czas niezbędny do wykonywania czynności przez
Żandarmerię Wojskową, z uwzględnieniem konieczności minimalizacji skutków
braku możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych.

2. O zastosowaniu urządzeń, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny
Żandarmerii Wojskowej niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.>

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. O AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

ORAZ AGENCJI WYWIADU (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.)

Art. 26.
1. Jeżeli środki przymusu bezpośredniego wymienione w art. 25 ust. 1 okazały się

niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia nie jest
możliwe, funkcjonariusz ABW ma prawo użycia broni palnej wyłącznie:

1) w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub
wolność funkcjonariusza lub innej osoby albo w celu przeciwdziałania czynnościom
zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,

2) przeciwko osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego
porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić
może życiu, zdrowiu lub wolności funkcjonariusza albo innej osoby,

3) przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną
funkcjonariuszowi lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania,

4) w celu odparcia niebezpiecznego, bezpośredniego, gwałtownego zamachu na obiekty
lub urządzenia ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa,

5) w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzającego jednocześnie bezpośrednie
zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności człowieka,

6) w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której użycie broni było dopuszczalne w
przypadkach określonych w pkt 1-5,

7) w celu ujęcia osoby, o której mowa w pkt 6, jeśli schroniła się ona w miejscu trudno
dostępnym, a z okoliczności zdarzenia wynika, że może użyć broni palnej lub innego
niebezpiecznego narzędzia, którego użycie może zagrozić życiu lub zdrowiu
człowieka,

8) w celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i bezprawnego zamachu na konwój
ochraniający osoby, dokumenty zawierające wiadomości stanowiące tajemnicę
państwową, pieniądze albo inne przedmioty wartościowe,

9) w celu ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej lub tymczasowo
aresztowanej w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2.

2. Prawo użycia broni palnej w okolicznościach wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, w związku
z wykonywaniem zadań określonych w art. 6 ust. 1, przysługuje również
funkcjonariuszom AW.
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3. Użycie broni palnej powinno następować w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą
szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, i nie może zmierzać do pozbawienia jej
życia, a także narażać na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia innych osób.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dostosowane do sytuacji warunki i
sposób postępowania przy użyciu broni palnej, uwzględniając ograniczenia w zakresie
użycia broni palnej, a także sposób dokumentowania przypadków użycia broni palnej.

<Art. 26a.
1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, Szef ABW może

zarządzić o zastosowaniu przez ABW urządzeń uniemożliwiających
telekomunikację na określonym obszarze, przez czas niezbędny do wykonywania
czynności przez ABW, z uwzględnieniem konieczności minimalizacji skutków braku
możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych.

2. O zastosowaniu urządzeń, o których mowa w ust. 1, Szef ABW niezwłocznie
informuje Prezesa UKE.>

[Art. 28.
1. Obowiązek uzyskania zgody sądu, o której mowa w art. 27 ust. 1, nie dotyczy informacji

niezbędnych do realizacji przez ABW zadań określonych w art. 5 ust. 1, w postaci
danych:

1) identyfikacyjnych abonenta, zakończenia sieci lub urządzenia telekomunikacyjnego
oraz dotyczących faktu, okoliczności i rodzaju połączenia lub próby uzyskania
połączenia między określonymi urządzeniami telekomunikacyjnymi lub
zakończeniami sieci,

2) dotyczących identyfikacji oraz lokalizowania zakończeń sieci lub urządzeń
telekomunikacyjnych, pomiędzy którymi wykonano połączenie,

3) identyfikujących podmiot korzystający z usług pocztowych oraz dotyczących faktu,
okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług.

2. Udostępnienie przez podmiot wykonujący działalność telekomunikacyjną lub operatora
świadczącego usługi pocztowe danych, o których mowa w ust. 1, następuje nieodpłatnie
na:

1) pisemny wniosek Szefa ABW lub osoby przez niego upoważnionej,
2) ustne żądanie funkcjonariusza ABW, posiadającego pisemne upoważnienie Szefa

ABW.
3. O ujawnieniu danych w trybie określonym w ust. 2 pkt 2 podmiot wykonujący działalność

telekomunikacyjną lub operator świadczący usługi pocztowe informuje Szefa ABW.
4.  Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz operatorzy świadczący usługi

pocztowe są obowiązani udostępnić dane, o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszom
ABW wskazanym we wniosku.

5. Występowanie o informacje i dane, o których mowa w ust. 1, i ich udostępnianie może
następować za pomocą sieci telekomunikacyjnej, w sposób ustalony przez Szefa ABW.]

<Art. 28.
1. Obowiązek uzyskania zgody sądu, o której mowa w art. 27 ust. 1, nie dotyczy

informacji niezbędnych do realizacji przez ABW zadań, o których mowa w art. 5
ust. 1, w postaci danych:
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1) o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),

2) identyfikujących podmiot korzystający z usług pocztowych oraz dotyczących
faktu, okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług.

2. Podmiot wykonujący działalność telekomunikacyjną lub operator świadczący usługi
pocztowe udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1, odpowiednio:

1) funkcjonariuszowi ABW wskazanemu w pisemnym wniosku Szefa ABW lub
osoby upoważnionej przez ten organ,

2) na ustne żądanie funkcjonariusza ABW posiadającego pisemne upoważnienie
Szefa ABW,

3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszowi ABW
posiadającemu upoważnienie, o którym mowa w pkt 2.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych
telekomunikacyjnych odbywa się bez udziału pracowników podmiotu wykonującego
działalność telekomunikacyjną lub przy ich niezbędnym współudziale, jeżeli
możliwość taką przewiduje porozumienie zawarte pomiędzy Szefem ABW a tym
podmiotem.

4. Udostępnienie ABW danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić za
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli sieć ta zapewnia:

1) możliwość ustalenia funkcjonariusza ABW uzyskującego dane, ich rodzaju oraz
czasu, w którym zostały uzyskane,

2) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie
nieuprawnionej dostęp do tych danych.>

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (Dz. U.

Nr 60, poz. 535, z późn. zm.)

Art. 53.
1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości

przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz opublikowanie w
dzienniku o zasięgu lokalnym.

2. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości doręcza się syndykowi, nadzorcy
sądowemu albo zarządcy, upadłemu albo jego spadkobiercy oraz wierzycielowi, który
żądał ogłoszenia upadłości. Postanowienie w przedmiocie upadłości przedsiębiorstwa
państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa doręcza się także odpowiednio
organowi założycielskiemu albo ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa.

3. Jeżeli upadły jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów
wartościowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, postanowienie
o ogłoszeniu upadłości doręcza się także Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, po
uprzednim powiadomieniu go o godzinie wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
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4. Jeżeli upadły jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanowienie o
ogłoszeniu upadłości doręcza się także Przewodniczącemu Komisji Nadzoru
Finansowego.

5. O ogłoszeniu upadłości powiadamia się Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, a
także właściwą izbę skarbową i właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Powiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego następuje w dniu ogłoszenia upadłości i
dokonuje się go przy zastosowaniu środków bezpośredniego przekazu informacji, takich
jak telefon, faks, poczta elektroniczna.

<6. Jeżeli upadły jest operatorem publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcą
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn.
zm.), o ogłoszeniu upadłości powiadamia się Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej. Powiadomienie następuje w dniu ogłoszenia upadłości i dokonuje się
go przy zastosowaniu środków bezpośredniego przekazu informacji, takich jak
telefon, faks, poczta elektroniczna.>

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM

(Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.

1056)

[Art. 18.
1. Obowiązek uzyskania zgody sądu, o której mowa w art. 17, nie dotyczy informacji

niezbędnych do realizacji przez CBA zadań określonych w art. 2, w postaci danych:
1) identyfikacyjnych abonenta, zakończenia sieci lub urządzenia telekomunikacyjnego

oraz dotyczących faktu, okoliczności i rodzaju połączenia lub próby uzyskania
połączenia między określonymi urządzeniami telekomunikacyjnymi lub
zakończeniami sieci;

2) dotyczących identyfikacji oraz lokalizowania zakończeń sieci lub urządzeń
telekomunikacyjnych, pomiędzy którymi wykonano połączenie;

3) identyfikujących podmiot korzystający z usług pocztowych oraz dotyczących faktu,
okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług.

2. Udostępnienie przez podmiot wykonujący działalność telekomunikacyjną lub podmiot
uprawniony do wykonywania działalności pocztowej danych, o których mowa w ust. 1,
następuje nieodpłatnie na:

1) pisemny wniosek Szefa CBA lub osoby przez niego upoważnionej;
2) ustne żądanie funkcjonariusza CBA, posiadającego pisemne upoważnienie Szefa

CBA.
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3. O ujawnieniu danych w trybie określonym w ust. 2 pkt 2 podmiot wykonujący działalność
telekomunikacyjną lub podmiot uprawniony do wykonywania działalności pocztowej
informuje Szefa CBA.

4. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty uprawnione do
wykonywania działalności pocztowej są obowiązane udostępnić dane, o których mowa w
ust. 1, funkcjonariuszom CBA wskazanym we wniosku lub upoważnieniu.

5. Występowanie o informacje i dane, o których mowa w ust. 1, i ich udostępnianie może
następować za pomocą sieci telekomunikacyjnej, w sposób ustalony przez Szefa CBA.]

<Art. 18.
1. Obowiązek uzyskania zgody sądu, o której mowa w art. 17, nie dotyczy informacji

niezbędnych do realizacji przez CBA zadań określonych w art. 2, w postaci danych:
1) o których mowa w art. 180c oraz 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), zwanych dalej
„danymi telekomunikacyjnymi”;

2) identyfikujących podmiot korzystający z usług pocztowych oraz dotyczących
faktu, okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług.

2. Podmiot wykonujący działalność telekomunikacyjną lub podmiot uprawniony do
wykonywania działalności pocztowej udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa
w ust. 1:

1) na pisemny wniosek Szefa CBA lub osoby przez niego upoważnionej;
2) na ustne żądanie funkcjonariusza CBA, posiadającego pisemne upoważnienie

Szefa CBA lub osoby przez niego upoważnionej;
3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszowi CBA

posiadającemu pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych

telekomunikacyjnych odbywa się bez udziału pracowników podmiotu prowadzącego
działalność telekomunikacyjną lub przy niezbędnym ich współudziale, jeżeli
możliwość taką przewiduje porozumienie zawarte pomiędzy Szefem CBA a tym
podmiotem.

4. Udostępnienie CBA danych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli:

1) sieć ta zapewnia:
a) możliwość ustalenia funkcjonariusza CBA uzyskującego te dane, ich

rodzaju oraz czasu, w którym zostały uzyskane,
b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie

nieuprawnionej dostęp do uzyskiwanych danych;
2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań wykonywanych przez

jednostki organizacyjne CBA albo prowadzonych przez nie czynności.>
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USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

ORAZ SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz.

1592)

Art. 29.
1. Funkcjonariusze SKW, wykonując czynności służące realizacji zadań, o których mowa w

art. 5, mają prawo obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych
obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom
w trakcie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych na
podstawie ustawy.

2. Na sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od
dnia gdy podmiot dowiedział się o dokonanych wobec niego czynnościach - przysługuje
zażalenie do prokuratora właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia czynności.
Do zażalenia stosuje się przepisy postępowania karnego w zakresie dotyczącym
postępowania odwoławczego.

3. Materiały, z czynności o których mowa w ust. 1, które nie stanowią informacji
potwierdzających popełnienie przestępstwa lub nie są istotne dla bezpieczeństwa
potencjału obronnego SZ RP, podlegają niezwłocznie protokolarnemu, komisyjnemu
zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef SKW.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
przeprowadzania i dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1, uwzględniając
dostosowany do sytuacji sposób przeprowadzania przez funkcjonariuszy SKW czynności
podejmowanych w ramach ustawowych uprawnień oraz obowiązki funkcjonariuszy
podczas realizacji tych czynności.

<Art. 29a.
1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a-c, f oraz g, Szef

SKW może zarządzić o zastosowaniu urządzeń uniemożliwiających telekomunikację
na określonym obszarze, przez czas niezbędny do wykonywania czynności przez
SKW, z uwzględnieniem konieczności minimalizacji skutków braku możliwości
korzystania z usług telekomunikacyjnych.

2. O zastosowaniu urządzeń, o których mowa w ust. 1, Szef SKW niezwłocznie
informuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.>

Art. 31.
1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez SKW

w celu realizacji zadań określonych w art. 5, gdy inne środki okazały się bezskuteczne
albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że będą nieskuteczne lub nieprzydatne, sąd,
na pisemny wniosek Szefa SKW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie.
3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji

lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Szef SKW może zarządzić, po
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się
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jednocześnie do sądu, o którym mowa w ust. 2, z wnioskiem o wydanie postanowienia w
tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia
kontroli operacyjnej Szef SKW wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz poleca
niezwłoczne, protokolarne i komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas
jej stosowania.

4. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
1) kontrolowaniu treści korespondencji;
2) kontrolowaniu zawartości przesyłek;
3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów
telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci
telekomunikacyjnych.

5. Wniosek Szefa SKW, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany;
2) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym

stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskuteczności lub nieprzydatności innych
środków;

3) dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub
przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem
miejsca lub sposobu jej stosowania;

4) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej.
6. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd, o którym

mowa w ust. 2, może, na pisemny wniosek Szefa SKW, złożony po uzyskaniu pisemnej
zgody Prokuratora Generalnego, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać
postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały
przyczyny zarządzenia tej kontroli.

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się
nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia
sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w ust. 2, na pisemny
wniosek Szefa SKW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego,
może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po
upływie okresów, o których mowa w ust. 6.

8. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 6 i 7, stosuje się odpowiednio przepis ust. 5. Sąd
przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 3, 6 i 7, zapoznaje się z
materiałami uzasadniającymi wniosek, zgromadzonymi podczas stosowania kontroli
operacyjnej zarządzonej w tej sprawie.

9. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3, 6 i 7, sąd rozpoznaje jednoosobowo, przy czym
czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być realizowane w
warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania
informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na
podstawie art. 181 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.). W posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie
prokurator i przedstawiciel Szefa SKW.

10. Na postanowienia sądu, o których mowa w ust. ust. 1, 3, 6 i 7 przysługuje zażalenie.
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[11. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz operatorzy świadczący usługi pocztowe są
obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych
umożliwiających prowadzenie przez SKW kontroli operacyjnej.]

<11. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, dostawca publicznie dostępnych
usług lub operator świadczący usługi pocztowe są obowiązani do zapewnienia na
własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających
prowadzenie przez SKW kontroli operacyjnej.>

12. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej
zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona.

13. Szef SKW informuje Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej
zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli, przedstawiając zebrane
w jej toku materiały.

14. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub
mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, Szef SKW przekazuje
Prokuratorowi Generalnemu materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli
operacyjnej, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub karno-
skarbowego. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje
się odpowiednio przepis art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks postępowania karnego.

15. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały, które nie stanowią
informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu,
protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef SKW.

16. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania
kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a
także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów
uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia
niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory
stosowanych druków i rejestrów.

[Art. 32.
1. Obowiązek uzyskania zgody sądu, o której mowa w art. 31 ust. 1, nie dotyczy informacji

niezbędnych do realizacji przez SKW zadań określonych w art. 5, w postaci danych:
1) identyfikacyjnych abonenta, zakończenia sieci lub urządzenia telekomunikacyjnego

oraz dotyczących faktu, okoliczności i rodzaju połączenia lub próby uzyskania
połączenia między określonymi urządzeniami telekomunikacyjnymi lub
zakończeniami sieci;

2) dotyczących identyfikacji oraz lokalizowania zakończeń sieci lub urządzeń
telekomunikacyjnych, pomiędzy którymi wykonano połączenie lub próbę połączenia;

3) identyfikujących podmiot korzystający z usług pocztowych oraz dotyczących faktu,
okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług.

2. Udostępnienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego lub operatora świadczącego
usługi pocztowe danych, o których mowa w ust. 1, następuje nieodpłatnie na:

1) pisemny wniosek Szefa SKW lub osoby przez niego upoważnionej;
2) ustne żądanie funkcjonariusza SKW, posiadającego pisemne upoważnienie Szefa

SKW.
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3. O udostępnieniu danych w trybie określonym w ust. 2 pkt 2 przedsiębiorca
telekomunikacyjny lub operator świadczący usługi pocztowe informuje Szefa SKW.

4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny oraz operatorzy świadczący usługi pocztowe są
obowiązani udostępnić dane, o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszom SKW
wskazanym we wniosku.

5. Występowanie o informacje i dane, o których mowa w ust. 1, i ich udostępnianie może
następować za pomocą sieci telekomunikacyjnej, w sposób ustalony przez Szefa SKW.]

<Art. 32.
1. Obowiązek uzyskania zgody sądu, o której mowa w art. 31 ust. 1, nie dotyczy

informacji niezbędnych do realizacji przez SKW zadań określonych w art. 5, w
postaci danych:

1) o których mowa w art. 180c oraz 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), zwanych dalej
„danymi telekomunikacyjnymi”;

2) identyfikujących podmiot korzystający z usług pocztowych oraz dotyczących
faktu, okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług.

2. Udostępnienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego lub operatora
świadczącego usługi pocztowe danych, o których mowa w ust. 1, następuje
nieodpłatnie:

1) na pisemny wniosek Szefa SKW lub osoby przez niego upoważnionej;
2) na ustne żądanie funkcjonariusza SKW, posiadającego pisemne upoważnienie

Szefa SKW;
3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszowi SKW

posiadającemu pisemne upoważnienie Szefa SKW.
3. O udostępnieniu danych w trybie określonym w ust. 2 pkt 2 przedsiębiorca

telekomunikacyjny lub operator świadczący usługi pocztowe informuje Szefa SKW.
4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny oraz operator świadczący usługi pocztowe są

obowiązani udostępnić dane, o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszom
wskazanym we wniosku.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych
telekomunikacyjnych odbywa się bez udziału pracowników podmiotu wykonującego
działalność telekomunikacyjną lub przy niezbędnym ich współudziale, jeżeli
możliwość taką przewiduje porozumienie zawarte pomiędzy Szefem SKW a tym
podmiotem.

6. Udostępnienie SKW danych telekomunikacyjnych może nastąpić za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnej, jeżeli:

1) wykorzystywane sieci i system teleinformatyczny zapewniają:
a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej te dane, ich rodzaju oraz czasu, w

którym zostały uzyskane,
b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiają osobie

nieuprawnionej dostęp do tych danych;
2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań wykonywanych przez SKW

albo prowadzonych przez nią czynności.>
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USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (Dz. U. Nr 89,

poz. 590)

Art. 11.
1. Centrum zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i Zespołu w

sprawach zarządzania kryzysowego.
2. Do zadań Centrum należy:

1) planowanie cywilne, w tym:
a) przedstawianie szczegółowych sposobów i środków reagowania na zagrożenia

oraz ograniczania ich skutków,
b) opracowywanie i aktualizowanie krajowego planu reagowania kryzysowego,
c) analiza i ocena możliwości wystąpienia zagrożeń lub ich rozwoju,
d) gromadzenie informacji o zagrożeniach i analiza zebranych materiałów,
e) wypracowywanie wniosków i propozycji zapobiegania i przeciwdziałania

zagrożeniom,
f) planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do

wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3,
g) planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) monitorowanie potencjalnych zagrożeń;
3) przygotowanie uruchamiania, w przypadku zaistnienia zagrożeń, procedur

związanych z zarządzaniem kryzysowym;
4) przygotowywanie projektów opinii i stanowisk Zespołu;
5) przygotowywanie i obsługa techniczno-organizacyjna prac Zespołu;
6) współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Organizacji Traktatu

Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz innych organizacji
międzynarodowych;

7) organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego
oraz udział w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych;

8) zapewnienie obiegu informacji między krajowymi i zagranicznymi organami i
strukturami zarządzania kryzysowego;

9) realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa;
10) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania i likwidacji skutków

zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
11) realizacja zadań planistycznych i programowych z zakresu ochrony infrastruktury

krytycznej, w tym opracowywanie i aktualizacja krajowego planu ochrony
infrastruktury krytycznej oraz przedkładanie Zespołowi wojewódzkich planów
ochrony infrastruktury krytycznej, a także współpraca, jako krajowy punkt
kontaktowy, z instytucjami Unii Europejskiej i krajami członkowskimi w zakresie
ochrony infrastruktury krytycznej;
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12) przygotowywanie projektów decyzji Rady Ministrów dotyczących wprowadzenia
przedsięwzięć z wykazu przedsięwzięć NSPK;

13) przygotowywanie projektów zarządzeń Prezesa Rady Ministrów dotyczących
wykazu przedsięwzięć NSPK.

3. Rada Ministrów lub Prezes Rady Ministrów mogą zlecić Centrum dodatkowe zadania
związane z zarządzaniem kryzysowym.

<Art. 11a.
Centrum informuje Komisję Europejską i państwa członkowskie Unii Europejskiej o
środkach zastosowanych w sytuacji kryzysowej w celu zabezpieczenia prawidłowego
działania publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz stacji nadawczych i odbiorczych
używanych do zapewnienia bezpieczeństwa, w zakresie dotyczącym systemu łączności i
sieci teleinformatycznych.>


