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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 13 września 2011 r.

Druk nr 1366 A - poprawiony

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 31 sierpnia 2011 r.
ustawie o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Marszałek Senatu dnia 6 września 2011 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 września 2011 r.
- komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Jan Wyrowiński

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia
2011 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne, wprowadza do jej tekstu
następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1, w art. 64:
a) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami
"ust. 2",
b) w ust. 4 w pkt 1 po wyrazach "o której" dodaje się wyraz "mowa";

2)

w art. 1 w pkt 1, w art. 64 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest obowiązany
bezpłatnie zapewnić abonentowi będącemu stroną zawartej umowy określenie progu
kwotowego, dla każdego okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego braku, dla
każdego miesiąca kalendarzowego, po przekroczeniu którego dostawca publicznie
dostępnej usługi telekomunikacyjnej będzie obowiązany do:
1) natychmiastowego poinformowania abonenta o fakcie jego przekroczenia;
2) zablokowania na żądanie abonenta możliwości wykonywania połączeń na
numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów,
chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie abonenta.
Dostawca jest obowiązany oferować abonentom co najmniej trzy progi kwotowe,
które wynoszą 35, 100 i 200 złotych.";
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3)

w art. 1 w pkt 2, art. 64a otrzymuje brzmienie:
"Art. 64a. Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest obowiązany,
na żądanie abonenta, do:
1) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług
o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów,
2)

nieodpłatnego

blokowania

połączeń

wychodzących

na

numery

poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń
przychodzących z takich numerów,
3) umożliwienia abonentowi określenia maksymalnej ceny za usługę
o podwyższonej

opłacie

i

nieodpłatnego

blokowania

połączeń

wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena
przekracza cenę maksymalną określoną przez abonenta w żądaniu, oraz
połączeń przychodzących z takich numerów
- chyba że takie połączenia nie będą powodowały obowiązku zapłaty po
stronie abonenta.";

4)

w art. 1 w pkt 3, w art. 65 w ust. 1:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Dostawca usługi o podwyższonej opłacie"
zastępuje się wyrazami "Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym
mowa w art. 64 ust. 1",
b) skreśla się pkt 4;

5)

w art. 1 w pkt 4:
a) w lit. a:
- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"ust. 1 otrzymuje brzmienie:",
- skreśla się ust. 2,
b) skreśla się lit. b;

6)

w art. 1 w pkt 5, w art. 144a w ust. 2 wyrazy "3 dni robocze" zastępuje się wyrazami
"7 dni roboczych";
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w art. 1 w pkt 5, w art. 144a w ust. 2 po wyrazie "wpłynięcia" dodaje się wyraz
"wniosku";

8)

w art. 1 w pkt 5, w art. 144a w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) odpisu z rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub
innego właściwego rejestru prowadzonego w państwie pochodzenia, chyba że dany
podmiot jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.);";

9)

w art. 1 w pkt 7, w art. 207a w ust. 1 wyrazy "pozwoleń radiowych oraz rezerwacji
częstotliwości"

zastępuje

się

wyrazami:

"pozwoleń

radiowych,

rezerwacji

częstotliwości oraz czasowego używania urządzenia radiowego w celu zapewnienia
okazjonalnego przekazu informacji, o którym mowa w art. 144a,";

10)

art. 2 otrzymuje brzmienie:
"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
art. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym art. 64 ust. 5 oraz pkt 2 w zakresie
dotyczącym art. 64a pkt 2 i 3, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od
dnia ogłoszenia.".
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