
Druk nr 2933 A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                    IV kadencja

D O D A T K O W E      S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI  INFRASTRUKTURY

o rządowym projekcie ustawy Prawo
telekomunikacyjne (druk nr 2637).

Sejm na 76. posiedzeniu w dniu 28 maja 2004 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2933 do Komisji
Infrastruktury w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniach w dniach
8 i 15 czerwca 2004 r.

wnosi:

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

1) w art. 1 skreślić ust. 3 i ust. 4 nadać brzmienie:
„4. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 i Nr 170, poz.
1652) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2001 r.
Nr 101, poz. 1114 z późn. zm.).”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- przyjąć

Uwaga: poprawki nr 1, 8, 9, 11, 12, 13 i 17 należy głosować łącznie.
2) w art. 2 pkt 6 nadać brzmienie:

„6) dostęp - udostępnianie urządzeń lub usług innemu przedsiębiorcy
telekomunikacyjnemu, na ściśle określonych warunkach, na zasadzie wyłączności
albo braku wyłączności, celem świadczenia usług łączności elektronicznej,
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 fizycznej infrastruktury, w tym, przewodów i masztów,
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c) dostępie do odpowiednich systemów oprogramowania, w tym do systemów
wspomagających eksploatację,

d) dostępie do translacji numerów albo systemów zapewniających ekwiwalentną
funkcjonalność,

e) dostępie do stacjonarnych i ruchomych sieci telekomunikacyjnych, w tym na
potrzeby roamingu,

f) dostęp do systemów warunkowego dostępu dla usług telewizji cyfrowej,
g) dostęp do usług sieci wirtualnych;”;

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- odrzucić

3) w art. 2 w pkt 22 po wyrazach „obszaru geograficznego” dodać wyrazy „i podziału
administracyjnego kraju”;

- posłowie: J.Dobrosz, F.Fedorowicz, G.Górniak, S.Gudzowski, W.Hatka, R.Kędra,
Z.Krasicka-Domka, A.Mańka, G.Masłowska, H.Murias, L.Murzyn, S.Papież, B.Pęk,
J.Skowyra, Z.Wrzodak, S.Zadora

- odrzucić
4) w art. 2 w pkt 27 skreślić wyrazy „który wykonuje działalność gospodarczą” oraz wyraz

„polegającą” zastąpić wyrazem „polegającej”;
- posłowie: J.Dobrosz, F.Fedorowicz, G.Górniak, S.Gudzowski, W.Hatka, R.Kędra,

Z.Krasicka-Domka, A.Mańka, G.Masłowska, H.Murias, L.Murzyn, S.Papież, B.Pęk,
J.Skowyra, Z.Wrzodak, S.Zadora

- odrzucić
5) w art. 2 pkt 28 nadać brzmienie:

„28) publiczna sieć telefoniczna - sieć łączności elektronicznej wykorzystywaną do
świadczenia publicznie dostępnych usług telefonicznych; wspiera ona przesłanie
między zakończeniem sieci komunikatów głosowych a także innych form
komunikacji takich jak fax i dane”;

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- odrzucić

6) w art. 2 pkt 41 nadać brzmienie:
„41) świadczenie usług telekomunikacyjnych - wykonywanie usług za pomocą własnej

sieci lub z wykorzystaniem sieci innego operatora.”;
- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL

- odrzucić
7) w art. 10 w ust. 1 wyraz „regulowaną” zastąpić wyrazem „reglamentowaną”
- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL

- odrzucić
8) w art. 10:

a) dodać ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Organem prowadzącym rejestr w zakresie dostarczania systemów dostępu

warunkowego, elektronicznych przewodników po programach i
multipleksowania sygnałów cyfrowych jest Przewodniczący KRRiT.”,

b) ust. 6 nadać brzmienie:
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„6. O dokonaniu zgłoszenia udogodnień towarzyszących, o których mowa w ust.
2a, Przewodniczący KRRiT informuje Prezesa URTiP.”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- przyjąć

9) w art. 11, art. 12, art. 14, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23 i w art. 24 w
ust. 1, 2 i 4 po wyrazach „Prezes URTiP” dodać wyrazy „a w zakresie określonym w art.
10 ust. 2a - Przewodniczący KRRiT”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- przyjąć

10) w art. 12 w ust. 2 skreślić wyrazy „oraz numer identyfikacji podatkowej”;
- posłowie: J.Dobrosz, F.Fedorowicz, G.Górniak, S.Gudzowski, W.Hatka, R.Kędra,

Z.Krasicka-Domka, A.Mańka, G.Masłowska, H.Murias, L.Murzyn, S.Papież, B.Pęk,
J.Skowyra, Z.Wrzodak, S.Zadora

- odrzucić
11) dodać art. 13a w brzmieniu:

„Art. 13a. KRRiT określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis do
rejestru, o którym mowa w art. 10 ust. 2a, kierując się dążeniem do
uproszczenia i ułatwienia podejmowania tej działalności, a także
koniecznością zapewnienia informacji potrzebnych do właściwego
realizowania obowiązków organu rejestrującego.”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- przyjąć

12) art. 15 nadać brzmienie:

„Art. 12. 1. Prezes URTiP, a w zakresie określonym w art. 10 ust. 2a - Przewodniczący
KRRiT ogłasza rozpoczęcie postępowania konsultacyjnego, określając
przedmiot i termin postępowania konsultacyjnego i udostępniając projekt
rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Prezes URTiP lub Przewodniczący
KRRiT informuje o wszczęciu postępowania konsultacyjnego Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem
UOKiK”. W sprawach dotyczących rynków transmisji radiofonicznych i
telewizyjnych, innych niż te określone w art. 10 ust. 2a, Prezes URTiP
informuje o wszczęciu postępowania konsultacyjnego również
Przewodniczącego KRRiT.

2. O ile organ właściwy nie ustali innego terminu, postępowanie
konsultacyjne trwa 30 dni od dnia ogłoszenia rozpoczęcia tego
postępowania. Wyniki tego postępowania, a także niezastrzeżone
stanowiska uczestników postępowania konsultacyjnego ogłaszane są w
siedzibie, w biuletynie i na stronie internetowej organu.”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- przyjąć

13) w art. 21 w ust. 2 wyrazy „po zasięgnięciu opinii” zastąpić wyrazami „w uzgodnieniu z”;
- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD

- przyjąć
14) w art. 23 ust. 2 nadać brzmienie:
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„2. Znaczącą pozycję rynkową zajmuje przedsiębiorca telekomunikacyjny, który na
rynku właściwym samodzielnie posiada pozycję ekonomiczną odpowiadającą
dominacji w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego.”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- przyjąć

Uwaga: poprawki nr 14 i 15 należy głosować łącznie.
15) w art. 23 ust. 4 nadać brzmienie:

„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.”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- przyjąć

16) w art. 24 w ust. 2 skreślić zdanie drugie;
- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD

- przyjąć
17) w art. 24 w ust. 3 po wyrazach „transmisji radiofonicznych lub telewizyjnych” dodać

wyrazy „innych niż sprawy określone w art. 10 ust. 2a”;
- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD

- przyjąć
18) w art. 24 w ust. 3 skreślić zdanie drugie;
- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD

- przyjąć
19) w art. 27 ust. 6 nadać brzmienie:

„6. Decyzja o dostępie telekomunikacyjnym może zostać zmieniona przez Prezesa
URTiP 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, jeżeli zapewni to realizację
celów określonych w art. 1 ust. 2.”;

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- odrzucić

20) w art. 27 ust. 8 nadać brzmienie:
„8. Zakres decyzji o dostępie telekomunikacyjnym może objąć wszystkie ustalenia

niezbędne do zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, co do których strony nie
doszły do porozumienia w trakcie negocjacji jeżeli jedną ze stron jest przedsiębiorca
telekomunikacyjny zobowiązany do zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego lub
połączenia sieci.”;

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- odrzucić

21) w art. 33 ust. 1 i 2 nadać brzmienie:
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„1. Jeżeli brak dostępu telekomunikacyjnego lub niewłaściwe warunki tego dostępu
uniemożliwiają ukształtowanie się trwale konkurencyjnego rynku detalicznego albo
jeżeli wymaga tego interes użytkowników końcowych, Prezes URTiP może w
drodze decyzji nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązek
uwzględniania uzasadnionych wniosków innych operatorów telekomunikacyjnych o
zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej i użytkowanie określonych w
decyzji elementów sieci i udogodnień towarzyszących. Decyzja Prezesa URTiP nie
może utrudniać operatorowi wykonywania uprawnień i obowiązków wynikających z
przepisów prawa i innych decyzji administracyjnych.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać zakres obowiązku ustalony
w decyzji Prezesa URTiP, o której mowa w ust. 1, a ich uzasadnienie powinno
odpowiadać warunkom, o których mowa w art. 34 ust. 1.”;

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- poseł J.M.Rokita w imieniu KP PO

- odrzucić
Uwaga: poprawki nr 21 i 22 należy głosować łącznie.

22) w art. 33 skreślić ust. 3;
- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- poseł J.M.Rokita w imieniu KP PO

- odrzucić
23) art. 38 nadać brzmienie:

„Art. 38. 1. Prezes URTiP może, zgodnie z przesłankami, o których mowa w art. 24
ust. 4, w drodze decyzji, nałożyć na operatora o znaczącej pozycji
rynkowej obowiązek stosowania opłat z tytułu dostępu
telekomunikacyjnego, ustalonych w oparciu o ponoszone koszty.

2. Operator, na którego został nałożony obowiązek, o którym mowa w ust. 1,
na wniosek Prezesa URTiP przedstawia szczegółowe uzasadnienie
wysokości opłat w oparciu o ponoszone koszty.

3. W celu weryfikacji prawidłowości obliczonych przez operatora, na którego
nałożono obowiązek, o którym mowa w ust. 1, uzasadnionych kosztów,
Prezes URTiP przeprowadza badanie, o którym mowa w art. 52 ust. 4.”;

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- odrzucić

24) skreślić art. 43;
- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL

- odrzucić

25) art. 44 nadać brzmienie:
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„Art. 44. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia możliwości komunikowania
pomiędzy użytkownikami różnych sieci telekomunikacyjnych, Prezes URTiP
może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego
kontrolującego dostęp do użytkowników końcowych obowiązki regulacyjne,
o których mowa w art. 24 ust. 4, w tym obowiązek wzajemnego połączenia
sieci.”;

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- poseł Z.Kuźmiuk w imieniu KP PSL

- odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 25 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 26.

26) art. 44 nadać brzmienie:

„Art. 44. Prezes URTiP może, biorąc pod uwagę adekwatność danego obowiązku do
zidentyfikowanego problemu, proporcjonalność oraz cele określone w art. 1
ust. 2, z uwzględnieniem art. 1 ust. 4, w drodze decyzji, nałożyć na
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kontrolującego dostęp do
użytkowników końcowych obowiązki regulacyjne niezbędne do
zapewnienia użytkownikom końcowym tego przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego komunikowania się z użytkownikami innego
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w tym obowiązek wzajemnego
połączenia sieci.”;

- poseł L.Dorn w imieniu KP PiS
- przyjąć

27) w art. 45 ust. 3 w pkt 3 w lit. c) wyraz „lub” zastąpić wyrazem „albo”;
- posłowie: J.Dobrosz, F.Fedorowicz, G.Górniak, S.Gudzowski, W.Hatka, R.Kędra,

Z.Krasicka-Domka, A.Mańka, G.Masłowska, H.Murias, L.Murzyn, S.Papież, B.Pęk,
J.Skowyra, Z.Wrzodak, S.Zadora

- przyjąć
28) skreślić art. 53;
- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL

- odrzucić
29) w art. 55 skreślić ust. 6 i 7;
- poseł J.Gruszka w imieniu KP PSL

- przyjąć
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 29 powoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 30 i 31.

30) w art. 55 w ust. 6 wyraz „uzależnia” zastępuje się wyrazami „może uzależnić”;
- poseł Z.Kuźmiuk w imieniu KP PSL

- odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 30 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 31.

31) w art. 55 ust. 7 nadać brzmienie:
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„7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do użytkowników końcowych usługi przedpłaconej,
świadczonej w ruchomej sieci telefonicznej.”;

- posłowie: J.Dobrosz, F.Fedorowicz, G.Górniak, S.Gudzowski, W.Hatka, R.Kędra,
Z.Krasicka-Domka, A.Mańka, G.Masłowska, H.Murias, L.Murzyn, S.Papież, B.Pęk,
J.Skowyra, Z.Wrzodak, S.Zadora

- odrzucić
32) w art. 56 ust. 2 i 3 nadać brzmienie:

„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
innych operatorów publicznych oraz 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); dostawca usług powiadamia
użytkownika końcowego o wystąpieniu 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 innych operatorów
publicznych oraz przez biuro informacji gospodarczej, o którym mowa w ust. 2 pkt
2, w szczególności poprzez żądanie zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej
umowy.”;

- poseł Z.Kuźmiuk w imieniu KP PSL
- odrzucić

Uwaga: poprawki nr 32, 62, 63 i 64 należy głosować łącznie.
33) w art. 58 w ust. 1 skreślić wyrazy „ , a także na każde jego żądanie”;
- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL

- odrzucić
34) w art. 58 ust. 2 nadać brzmienie:

„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 bez ponoszenia kar w przypadku braku akceptacji zmian, o
ile zmiany te są dla abonenta niekorzystne w stosunku do poprzednio
obowiązujących zapisów regulaminu.”;

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- odrzucić

35) w art. 60  w ust. 3 skreślić wyrazy „oraz szczegółowe informacje dotyczące stosowanych
pakietów cenowych oraz opustów”;
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- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- odrzucić

36) w art. 60  w ust. 4 skreślić wyrazy „, a także na każde jego żądanie”;
- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL

- odrzucić
37) w art. 63 ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki świadczenia usług o podwyższonej opłacie, mając w szczególności na
względzie potrzebę ochrony użytkowników końcowych przed powstaniem
nadmiernego zadłużenia z tytułu korzystania z tych usług.”;

- poseł L.Dorn w imieniu KP PiS
- odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 37 powoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 38 i 39.
38) w art. 63 ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Świadczenie usługi o podwyższonej opłacie odbywa się na podstawie umowy
zawartej w sposób określony art. 55 ust. 5.”;

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 38 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 39.
39) w art. 63 ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Świadczenie usługi o podwyższonej opłacie w stacjonarnej sieci telefonicznej
odbywa się na podstawie odrębnej umowy uwzględniającej wymogi art. 55.”;

- poseł L.Dorn w imieniu KP PiS
- odrzucić

40) w art. 70 w ust. 1 zdaniu wstępnemu nadać brzmienie:
„Abonent będący stroną umowy z operatorem zapewniającym przyłączenie do
publicznej sieci telefonicznej, może żądać przeniesienia przydzielonego numeru, w
ramach jego istniejącej sieci na danym obszarze:”;

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- odrzucić

41) w art. 70 dodać ust. 4 w brzmieniu:
„4. Na wniosek operatora ruchomej publicznej sieci telefonicznej, Prezes URTiP może w

drodze decyzji, na czas określony, zawiesić realizację obowiązku określonego w ust.
1, jeżeli techniczne możliwości sieci wnioskodawcy nie pozwalają na realizację tego
obowiązku, określając w sposób jednolity dla wszystkich wnioskodawców
harmonogram przystosowania sieci do realizacji tego obowiązku.”;

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- odrzucić

42) w art. 71 ust. 1 nadać brzmienie:
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„1. Abonent będący stroną umowy z operatorem o znaczącej pozycji rynkowej w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, może wybrać dowolnego dostawcę
publicznie dostępnych usług telefonicznych, którego usługi są dostępne w
połączonych sieciach.”;

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- odrzucić

43) w art. 73 ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Operator zapewniający przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej, do którego

sieci został przyłączony abonent, będący stroną umowy z dostawcą usług jest
obowiązany do zapewnienia możliwości do realizacji uprawnień abonenta, o których
mowa w art. 68-71, a jeżeli istnieją odpowiednie warunki techniczne - zapewnienia
ich realizację.”;

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- odrzucić

44) w art. 80 w ust. 5:
a) w pkt 3 skreślić wyraz „publicznych”,
b) skreślić pkt 4,
c) w pkt 8 skreślić wyrazy „państwowych i niepaństwowych”;

- posłowie: J.Dobrosz, F.Fedorowicz, G.Górniak, S.Gudzowski, W.Hatka, R.Kędra,
Z.Krasicka-Domka, A.Mańka, G.Masłowska, H.Murias, L.Murzyn, S.Papież, B.Pęk,
J.Skowyra, Z.Wrzodak, S.Zadora

- przyjąć
Uwaga: poprawki nr 44 i 50 należy głosować łącznie.

45) w art. 86 w ust. 1 wyrazy „liczbę aparatów publicznych” zastąpić wyrazami „minimalną
liczbę aparatów publicznych”;

- posłowie: J.Dobrosz, F.Fedorowicz, G.Górniak, S.Gudzowski, W.Hatka, R.Kędra,
Z.Krasicka-Domka, A.Mańka, G.Masłowska, H.Murias, L.Murzyn, S.Papież, B.Pęk,
J.Skowyra, Z.Wrzodak, S.Zadora

- przyjąć
46) w art. 96 w ust. 2 wyrazy „3%” zastąpić wyrazami „0,4%”;
- poseł J.M.Rokita w imieniu KP PO

- odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 46 powoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 47-49.

47) w art. 96 w ust. 2 wyrazy „3%” zastąpić wyrazami „0,5%”;
- poseł J.Gruszka w imieniu KP PSL

- odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 47 powoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 48 i 49.

48) w art. 96 w ust. 2 wyrazy „3%” zastąpić wyrazami „1%”;
- posłowie: J.Dobrosz, F.Fedorowicz, G.Górniak, S.Gudzowski, W.Hatka, R.Kędra,

Z.Krasicka-Domka, A.Mańka, G.Masłowska, H.Murias, L.Murzyn, S.Papież, B.Pęk,
J.Skowyra, Z.Wrzodak, S.Zadora

- przyjąć
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Uwaga: przyjęcie poprawki nr 48 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 49.
49) w art. 96 w ust. 2 wyrazy „3%” zastąpić wyrazami „1,5%”;
- poseł L.Dorn w imieniu KP PiS

- odrzucić
50) w art. 98 w ust. 2 w pkt 3 skreślić wyrazy „państwowych i niepaństwowych”;
- posłowie: J.Dobrosz, F.Fedorowicz, G.Górniak, S.Gudzowski, W.Hatka, R.Kędra,

Z.Krasicka-Domka, A.Mańka, G.Masłowska, H.Murias, L.Murzyn, S.Papież, B.Pęk,
J.Skowyra, Z.Wrzodak, S.Zadora

- przyjąć
51) w art. 112:

a) w ust. 2:
- w zdaniu wstępnym skreślić wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 5”,
- pkt 2 nadać brzmienie:

„2) Przewodniczący KRRiT, w uzgodnieniu z Prezesem URTiP - na cele
rozpowszechniania i rozprowadzania programów radiofonicznych lub
telewizyjnych.”,

b) skreślić ust. 5;
- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD

- odrzucić
Uwaga: poprawki nr 51, 53-61 należy głosować łącznie.

52) w art. 113:
a) w ust. 1 skreślić pkt 3 i 5,
b) dodać ust. 3 w brzmieniu:

„3. W rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub
rozprowadzania programów w sposób cyfrowy, drogą rozsiewczą naziemną lub
rozsiewczą satelitarną, dokonuje się ponadto:

1) określenia programów telewizyjnych lub radiofonicznych, tworzących
zespolony sygnał cyfrowy rozpowszechniany lub rozprowadzany za
pomocą rezerwowanej częstotliwości, zwany dalej „sygnałem
multipleksu”,

2) uporządkowania w sygnale multipleksu programów, o których mowa w
pkt 1, zwanych dalej „audiowizualnymi składnikami sygnału multipleksu”,

3) określenie propozycji udziału w sygnale multipleksu audiowizualnych
składników tego sygnału,

4) określenie obszaru, na którym może być rozpowszechniany lub
rozprowadzany sygnał multipleksu,

5) określenie wykorzystania pojemności systemów transmisyjnych,

6) określenie obowiązków transmisyjnych,

7) określenie kwestii wpływających na dystrybucję programów.”;
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- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- przyjąć

53) w art. 114:
a) w ust. 1 wyrazy „ust. 2” zastąpić wyrazami „art. 114a”,
b) skreślić ust. 2,
c) w ust. 5 skreślić wyrazy „oraz konkurs” i „albo konkurs”,
d) w ust. 9 skreślić wyrazy „albo konkursu”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- odrzucić

54) dodać art. 114a w brzmieniu:

„Art. 114a. 1. Rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania lub
rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób
cyfrowy dokonuje się w drodze konkursu, który ogłaszany jest przez
Przewodniczącego KRRiT w porozumieniu z Prezesem URTiP.

2. Termin przeprowadzenia konkursu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od
dnia złożenia wniosku przez podmiot ubiegający się o rezerwację
częstotliwości.

3. Konkurs przeprowadza KRRiT.

4. Przy ponownym udzielaniu rezerwacji częstotliwości konkursu nie
przeprowadza się.”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- odrzucić

55) w art. 115:
a) w ust. 4 po wyrazach „Prezes URTiP” dodać wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 5”,
b) ust. 5 nadać brzmienie:

„5. KRRiT określa w dokumentacji dotyczącej konkursu, o którym mowa w art.
114a warunki uczestnictwa, wymagania jakim powinna odpowiadać oferta oraz
kryteria oceny ofert.”,

c) dodać ust. 5a w brzmieniu:
„5a. KRRiT określa warunki konkursu, o którym mowa w art. 114a, uwzględniając

dodatkowo obowiązki i zadania przedsiębiorcy w zakresie zawartości
programowej, w tym warunki dotyczące transmisji obowiązkowej, dotyczące
zawartości programowej, przy uwzględnieniu pozaekonomicznych interesów
narodowych dotyczących kultury, języka i pluralizmu mediów.”.

d) w ust. 7 i 8 wyrazy „Prezes URTiP” zastąpić wyrazami „Organ właściwy.”,
e) ust. 10 nadać brzmienie:

„10. Wyniki przetargu i konkursu ogłasza się w siedzibie i na stronach
internetowych organu właściwego.”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- odrzucić

56) w art. 117  skreślić wyrazy „i konkursu” oraz „i konkursowej”;
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- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- odrzucić

57) dodać art. 117a w brzmieniu:
„Art. 117a. KRRiT określi, w drodze rozporządzenia, tryb ogłaszania konkursu, o

którym mowa w art. 114a, zapewniający właściwe poinformowanie
podmiotów zainteresowanych uzyskaniem rezerwacji częstotliwości, a także
szczegółowe wymagania co do treści ogłoszenia, zawartości dokumentacji,
warunki i tryb organizowania przeprowadzania i zakończenia konkursu,
kierując się potrzebą zapewnienia obiektywnych, przejrzystych i
niedyskryminujących żadnego uczestnika warunków konkursu oraz
przejrzyste warunki podejmowania rozstrzygnięć.”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- odrzucić

58) w art. 119 w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy „Prezesa URTiP” zastąpić wyrazami
„organu właściwego do jej dokonania”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- odrzucić

59) w art. 119 ust. 3 nadać brzmienie:
„3. Zmiany warunków wykorzystania częstotliwości, o których mowa w ust. 2,

przeznaczonych do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub
telewizyjnych dokonuje Przewodniczący KRRiT w uzgodnieniu lub na wniosek
Prezesa URTiP.”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- odrzucić

60) w art. 130:
a) w ust. 1 wyrazy „Prezes URTiP” zastąpić wyrazami „Przewodniczący KRRiT”,
b) skreślić ust. 2 i 3;

- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- odrzucić

61) w art. 132:
a) w ust. 1 wyrazy „Prezes URTiP” zastąpić wyrazami „Przewodniczący KRRiT”,
b) w ust. 3 skreślić wyrazy „ , w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- odrzucić

62) w art. 155 w ust. 2 w pkt 3 na końcu dodać wyrazy „ , a także w celu zwalczania oszustw
i nadużyć telekomunikacyjnych”;

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- odrzucić

63) po art. 158 dodać art. .... w brzmieniu:
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„Art. .... 1. Z zastrzeżeniem art. 157 ust. 3, dane abonenta wymienione w art. 157 ust. 2
pkt 5 i 6, mogą być udostępniane innym dostawcom publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych w przypadku zawieszenia przez dostawcę
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczenia tych usług
lub innego ograniczenia ich świadczenia na mocy postanowień umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych, w przypadku nienależytego
wykonania umowy przez abonenta.

2. Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie mogą
tworzyć odrębnej wspólnej bazy zawierającej dane, o których mowa w ust.
1.

3. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zawierając
umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest obowiązany
poinformować abonenta w umowie o możliwości udostępnienia jego
danych, określonych w art. 154 ust. 2 pkt 5 i 6, w razie wystąpienia
okoliczności, o których mowa w ust. 1.”;

- poseł Z.Kuźmiuk w imieniu KP PSL
- odrzucić

64) po art. 158 dodać art. ... w brzmieniu:

„Art. .... 1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych może
udostępnić zebrane przez siebie dane dotyczące nazw, serii oraz numerów
utraconych lub zastrzeżonych dokumentów potwierdzających tożsamość,
innemu dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

2. Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych mogą
pozyskiwać od innych dostawców publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych, instytucji prawa bankowego i Policji dane, o
których mowa w ust. 1.

3. Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie mogą
tworzyć odrębnej wspólnej bazy zawierającej dane, o których mowa w ust.
1 i 2.

4. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zawierając
umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest obowiązany
poinformować abonenta o możliwości udostępnienia jego danych,
określonych w ust. 1 i 2.”;

- poseł Z.Kuźmiuk w imieniu KP PSL
- odrzucić

65) w art. 167 skreślić ust. 11;
- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL

- odrzucić

66) w art. 175 ust. 2 nadać brzmienie:
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„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, określonych w
planach i decyzjach, realizowanych na podstawie umów zawartych między
przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a uprawnionymi podmiotami.”;

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- odrzucić

67) w art. 176 ust. 3 nadać brzmienie:
„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.”;

- poseł L.Dorn w imieniu KP PiS
- przyjąć

68) w art. 176 dodać ust. 4 w brzmieniu:
„4. Na wniosek operatora, Prezes URTiP może w drodze decyzji, na czas określony,

zawiesić realizację obowiązku określonego w ust. 2 pkt 1, jeżeli techniczne
możliwości sieci wnioskodawcy nie pozwalają na realizację tego obowiązku,
określając w sposób jednolity dla wszystkich wnioskodawców harmonogram
przystosowania sieci do realizacji tego obowiązku.”;

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- odrzucić

69) skreślić art. 179;
- poseł Z.Kuźmiuk w imieniu KP PSL

- odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 69 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 70.

70) w art. 179 w ust. 2 wyrazy „0,1%” zastąpić wyrazami „0,05%”;
- poseł J.Gruszka w imieniu KP PSL

- przyjąć
71) w art. 186 w ust. 1 dodać zdanie drugie w brzmieniu:

„Zadania wynikające z niniejszej ustawy wykonuje również KRRiT w zakresie
swojej właściwości i w zakresie określonym ustawą.”;

- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD
- odrzucić

72) w art. 202 skreślić ust. 4;
- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- poseł M.Ostrowska w imieniu KP SLD

- odrzucić
73) art. 216 ust. 1 nadać brzmienie:
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„1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który przed dniem wejścia w życie ustawy był
operatorem o znaczącej pozycji rynkowej lub w stosunku do którego wydano
decyzję ustalającą znaczącą pozycję rynkową, po uprawomocnieniu się tej decyzji, w
zakresie:

1) świadczenia usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnych publicznych
sieciach telefonicznych - jest obowiązany:

a) przekazać umowę o połączeniu sieci, której jest stroną, Prezesowi URTiP
w terminie 14 dni od podpisania umowy,

b) na wniosek operatora zapewnić mu dostęp do lokalnej pętli abonenckiej
zrealizowanej za pomocą pary przewodów metalowych, wraz z kolokacją,
dostępem do połączeń kablowych oraz odpowiednich systemów
informacyjnych, na warunkach przejrzystych, sprawiedliwych i
niedyskryminujących,

c) połączyć swoją sieć telekomunikacyjną z siecią telekomunikacyjną innego
operatora, jeżeli przyłączana sieć telekomunikacyjna została wybudowana
zgodnie z przepisami prawa,

d) przy łączeniu sieci telekomunikacyjnych spełniać wszystkie uzasadnione
żądania związane z dostępem do jego sieci, włącznie z żądaniem
zapewnienia dostępu do sieci w każdym technicznie uzasadnionym jej
punkcie nie będącym zakończeniem sieci,

e) udzielać operatorom, którzy zamierzają zawrzeć z nim umowę o
połączeniu sieci, informacji niezbędnych do przygotowania takiej umowy,
a także oferować jednakowe warunki połączenia sieci
telekomunikacyjnych w porównywalnych okolicznościach nie gorsze od
stosowanych przez siebie w ramach własnego przedsiębiorstwa lub w
stosunkach z podmiotami zależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,

f) prowadzić kalkulację kosztów odrębnie dla każdej z usług powszechnych
oraz dla rozliczeń wynikających z umów o połączeniu sieci, zawartych z
innymi operatorami, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URTiP
instrukcją,

g) prowadzić rachunkowość w sposób zapewniający wyodrębnienie aktywów
i pasywów, przychodów i kosztów, na poszczególne rodzaje działalności
oraz ustalenie przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie dla
każdej z usług i rozliczeń, objętych kalkulacją kosztów, zgodnie z
zatwierdzoną przez Prezesa URTiP instrukcją,

h) uwzględniać przy ustalaniu opłat z tytułu wzajemnego korzystania z
połączonych sieci telekomunikacyjnych uzasadnione koszty związane z
wykonywanymi usługami telekomunikacyjnymi, niezależnie od sposobu
ich wykonywania,

i) opracować i przedstawić w celu zatwierdzenia Prezesowi URTiP oferty
określające ramowe warunki umów o połączeniu sieci z operatorami, o
świadczeniu usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych oraz dostępu do
lokalnej pętli abonenckiej,

j) ustalać ceny usług powszechnych na podstawie obiektywnych kryteriów
zapewniających równe traktowanie użytkowników, w sposób
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uwzględniający koszt świadczenia usług i niezależny od sposobu
wykonywania usług, z wyjątkiem przypadku, gdy użytkownik wymaga
dodatkowych usług lub świadczeń, oraz bez uwzględniania kosztów
świadczeń dodatkowych niezwiązanych ze świadczeniem usługi żądanej
przez użytkownika,

k) przedkładać Prezesowi URTiP wzory umów o świadczenie usług
powszechnych oraz ich zmiany, a także projekt regulaminu wykonywania
usług powszechnych oraz jego zmiany co najmniej na 3 miesiące przed
planowanym terminem wejścia w życie,

l) przedkładać Prezesowi URTiP projekt cennika usług powszechnych lub
jego zmian, wraz z uzasadnieniem, co najmniej na 30 dni przed
planowanym terminem wprowadzenia cennika lub jego zmian w życie,

m) uwzględnić wybór abonenta dotyczący korzystania z usług operatora
świadczącego usługi telefoniczne lub inne usługi wykorzystujące techniki
komutacji;

2) świadczenia usług telefonicznych świadczonych w ruchomych publicznych
sieciach telefonicznych - jest obowiązany:

a) przekazać umowę o połączeniu sieci, której jest stroną, Prezesowi URTiP
w terminie 14 dni od podpisania umowy,

b) połączyć swoją sieć telekomunikacyjną z siecią telekomunikacyjną innego
operatora, jeżeli przyłączana sieć telekomunikacyjna została wybudowana
zgodnie z przepisami prawa,

c) przy łączeniu sieci telekomunikacyjnych spełniać wszystkie uzasadnione
żądania związane z dostępem do jego sieci, włącznie z żądaniem
zapewnienia dostępu do sieci w każdym technicznie uzasadnionym jej
punkcie nie będącym zakończeniem sieci,

d) udzielać operatorom, którzy zamierzają zawrzeć z nim umowę o
połączeniu sieci, informacji niezbędnych do przygotowania takiej umowy,
a także oferować jednakowe warunki połączenia sieci
telekomunikacyjnych w porównywalnych okolicznościach nie gorsze od
stosowanych przez siebie w ramach własnego przedsiębiorstwa lub w
stosunkach z podmiotami zależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,

e) ustalać opłaty z tytułu wzajemnego korzystania z połączonych sieci
telekomunikacyjnych na podstawie przejrzystych i obiektywnych
kryteriów zapewniających równe traktowanie użytkowników;

3) świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych - jest obowiązany:

a) przekazać umowę o połączeniu sieci, której jest stroną, Prezesowi URTiP
w terminie 14 dni od podpisania umowy,

b) połączyć swoją sieć telekomunikacyjną z siecią telekomunikacyjną innego
operatora, jeżeli przyłączana sieć telekomunikacyjna została wybudowana
zgodnie z przepisami prawa,

c) przy łączeniu sieci telekomunikacyjnych spełniać wszystkie uzasadnione
żądania związane z dostępem do jego sieci, włączenie z żądaniem
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zapewnienia dostępu do sieci w każdym technicznie uzasadnionym jej
punkcie nie będącym zakończeniem sieci,

d) udzielać operatorom, którzy zamierzają zawrzeć z nim umowę o
połączenie sieci, informacji niezbędnych do przygotowania takiej umowy,
a także oferować jednakowe warunki połączenia sieci
telekomunikacyjnych w porównywalnych okolicznościach nie gorsze od
stosowanych przez siebie w ramach własnego przedsiębiorstwa lub w
stosunkach z podmiotami zależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,

e) ustalać ceny usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych w sposób
uwzględniający koszt ich świadczenia i niezależny od sposobu wykonania
usługi, jeżeli abonent nie żąda świadczeń dodatkowych,

f) przedkładać Prezesowi URTiP projekt cennika usług dzierżawy łączy
telekomunikacyjnych lub jego zmian, wraz z uzasadnieniem, co najmniej
na 30 dni przed planowanym terminem wprowadzenia cennika lub jego
zmian w życie,

g) opracować i przedstawić w celu zatwierdzenia Prezesowi URTiP oferty
określające ramowe warunki umów o połączeniu sieci oraz o świadczeniu
usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych,

h) prowadzić kalkulację kosztów odrębnie dla każdej z usług, w której
zajmuje pozycję znaczącą oraz dla rozliczeń wynikających z umów o
połączeniu sieci, zawartych z innymi operatorami, zgodnie z zatwierdzoną
przez Prezesa URTiP instrukcją,

i) prowadzić rachunkowość w sposób zapewniający wyodrębnienie aktywów
i pasywów, przychodów i kosztów, na poszczególne rodzaje działalności
oraz ustalenie przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie dla
każdej z usług i rozliczeń, objętych kalkulacją kosztów, zgodnie z
zatwierdzoną przez Prezesa URTiP instrukcją, oferować minimalny
zestaw łączy telekomunikacyjnych określony obowiązującymi przepisami;

4) świadczenia usług na krajowym rynku połączeń międzyoperatorskich, w tym
połączeń wewnątrzsieciowych - jest obowiązany:

a) przekazać umowę o połączeniu sieci, której jest stroną, Prezesowi URTiP
w terminie 14 dni od podpisania umowy,

b) połączyć swoją sieć telekomunikacyjną z siecią telekomunikacyjną innego
operatora, jeżeli przyłączana sieć telekomunikacyjna została wybudowana
zgodnie z przepisami prawa,

c) przy łączeniu sieci telekomunikacyjnych spełniać wszystkie uzasadnione
żądania związane z dostępem do jego sieci, włącznie z żądaniem
zapewnienia dostępu do sieci w każdym technicznie uzasadnionym jej
punkcie nie będącym zakończeniem sieci,

d) udzielać operatorom, którzy zamierzają zawrzeć z nim umowę o
połączenie sieci, informacji niezbędnych do przygotowania takiej umowy,
a także oferować jednakowe warunki połączenia sieci
telekomunikacyjnych w porównywalnych okolicznościach nie gorsze od
stosowanych przez siebie w ramach własnego  przedsiębiorstwa lub w
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stosunkach z podmiotami zależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,

e) prowadzić kalkulację kosztów odrębnie dla każdej z usług, w której
zajmuje pozycję znaczącą oraz dla rozliczeń wynikających z umów o
połączeniu sieci, zawartych z innymi operatorami, zgodnie z zatwierdzoną
przez Prezesa URTiP instrukcją,

f) prowadzić rachunkowość w sposób zapewniający wyodrębnienie aktywów
i pasywów, przychodów i kosztów, na poszczególne rodzaje działalności
oraz ustalenie przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie dla
każdej z usług i rozliczeń, objętych kalkulacją kosztów, zgodnie z
zatwierdzoną przez Prezesa URTiP instrukcją,

g) uwzględniać przy ustalaniu opłat z tytułu wzajemnego korzystania z
połączonych sieci telekomunikacyjnych uzasadnione koszty związane z
wykonywanymi usługami telekomunikacyjnymi, niezależnie od sposobu
ich wykonywania.”;

- poseł J.M.Rokita w imieniu KP PO
- przyjąć

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 73 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 74.
74) w art. 216:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. i nadać brzmienie:
„art. 38, a w przypadku braku możliwości ustalenia kosztów zgodnie z
obowiązkiem określonym w art. 38, Prezes URTiP w drodze decyzji ustala
wysokość opłat, uwzględniając wysokość opłat stosowanych na
porównywalnych rynkach konkurencyjnych”,

b) w ust. 1 w pkt 1 dodać lit. n w brzmieniu:
„n) art. 135 z uwzględnieniem obowiązku określonego w art. 38, a w przypadku

braku możliwości ustalenia kosztów zgodnie z obowiązkiem określonym w art.
38, Prezes URTiP w drodze decyzji ustala wysokość opłat, uwzględniając
wysokość opłat stosowanych na porównywalnych rynkach konkurencyjnych,”,

c) w ust. 1 w pkt 3 lit. h nadać brzmienie:
„h) art. 38, a w przypadku braku możliwości ustalenia kosztów zgodnie z

obowiązkiem określonym w art. 38, Prezes URTiP w drodze decyzji ustala
wysokość opłat, uwzględniając wysokość opłat stosowanych na
porównywalnych rynkach konkurencyjnych”,

d) w ust. 1 w pkt 4 lit. h nadać brzmienie:
„h) art. 38, a w przypadku braku możliwości ustalenia kosztów zgodnie z

obowiązkiem określonym w art. 38, Prezes URTiP w drodze decyzji ustala
wysokość opłat, uwzględniając wysokość opłat stosowanych na
porównywalnych rynkach konkurencyjnych”;

- poseł L.Dorn w imieniu KP PiS
- odrzucić

75) art. 218 nadać brzmienie:
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„Art. 218. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. -
Prawo telekomunikacyjne, które nie są sprzeczne z przepisami niniejszej
ustawy, zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów
wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż
przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.”;

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL
- poseł J.M.Rokita w imieniu KP PO

- odrzucić
76) w art. 219:

a) ust. 1-3 nadać brzmienie:
„1. Przedsiębiorcę, który w dniu wejścia w życie ustawy posiada zezwolenie

telekomunikacyjne lub zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej, w
rozumieniu przepisów dotychczasowych, Prezes URTiP wpisuje z urzędu do
rejestru oraz potwierdza dokonanie wpisu do rejestru poprzez wydanie
zaświadczenia, nie później niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

2. Zezwolenia telekomunikacyjne oraz zgłoszenia do prowadzenia działalności w
dziedzinie telekomunikacji udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały udzielone.

3. Jeżeli informacje zawarte w zezwoleniu lub zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1,
nie zawierają wszystkich danych, o których mowa w art. 7 (10) ust. 3, Prezes
URTiP może wezwać przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do uzupełnienia
wymaganych informacji w terminie 90 dni od dnia doręczenia.”,

b) skreślić ust. 4;
- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL

- odrzucić
Uwaga: konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będzie zmiana oznaczeń

jednostek redakcyjnych.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2004 r.

                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                                i Sprawozdawca

                                                                                       /-/ Janusz Piechociński






