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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 8 października 2010 r.

o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

(druk nr 986)

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

1800, z późn. zm.)

Art. 43.
1. Prezes UKE zatwierdza projekt oferty ramowej, jeżeli odpowiada on przepisom prawa i

potrzebom rynku wskazanym w decyzji nakładającej obowiązek przedłożenia oferty
ramowej albo zmienia przedłożony projekt oferty ramowej i go zatwierdza, a w
przypadku nieprzedstawienia oferty ramowej w terminie - samodzielnie ustala ofertę
ramową.

2. W przypadku zmiany zapotrzebowania na usługi lub zmiany warunków rynkowych
Prezes UKE może z urzędu lub na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego zobowiązać operatora do przygotowania zmiany oferty ramowej w
całości lub w części. W przypadku nieprzedstawienia przez zobowiązanego operatora
zmiany oferty ramowej w określonym terminie, Prezes UKE samodzielnie ustala, zmiany
oferty ramowej w całości lub w części.

3. Wniosek operatora o zatwierdzenie projektu oferty ramowej lub jej zmiany zawiera
informacje i dokumenty wykazujące zgodność oferty ramowej z wymogami prawa i
obowiązkami regulacyjnymi, o których mowa w art. 24 pkt 2 lit. a.

4. Prezes UKE publikuje na koszt operatora zatwierdzone oferty ramowe lub ich zmiany w
Biuletynie UKE.

5. W przypadku zniesienia obowiązku stosowania oferty ramowej, umowy zawarte na
podstawie oferty ramowej na czas nieokreślony mogą być rozwiązane lub zmienione nie
wcześniej niż po upływie 90 dni od dnia, w którym zniesiono ten obowiązek.

6. Operator, na którego został nałożony obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 1, jest
obowiązany do zawierania umów o dostępie telekomunikacyjnym na warunkach nie
gorszych, dla pozostałych stron umowy, niż określone w zatwierdzonej ofercie, o której
mowa w ust. 1, lub ustalonej decyzją Prezesa UKE.

<Art. 43a.
1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej, na którego

nałożone zostały obowiązki regulacyjne w zakresie dostępu telekomunikacyjnego,
może złożyć do Prezesa UKE wniosek o zatwierdzenie propozycji:
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1) szczegółowych warunków wykonywania obowiązków regulacyjnych wcześniej
nałożonych na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego lub

2) innych zobowiązań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, które mogą się
przyczynić do skutecznej realizacji obowiązków regulacyjnych nałożonych na
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, rozwoju równoprawnej i skutecznej
konkurencji, rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury
telekomunikacyjnej lub zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w
zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych

– zwanych dalej „szczegółowymi warunkami regulacyjnymi”.
2. W ramach postępowania w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków

regulacyjnych Prezes UKE może:
1) prowadzić z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym uzgodnienia dotyczące

szczegółowych warunków regulacyjnych, w tym zwoływać spotkania robocze
przedstawicieli Prezesa UKE i upoważnionych do dokonywania uzgodnień
przedstawicieli przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz organizacji
społecznych, jeżeli zostały dopuszczone do udziału w postępowaniu na prawach
strony;

2) wzywać przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, we wskazanym terminie, do
uzupełnienia propozycji szczegółowych warunków regulacyjnych lub dokonania
w nich zmian;

3) żądać przedłożenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, we wskazanym
terminie, wyjaśnień związanych z propozycjami szczegółowych warunków
regulacyjnych;

4) zasięgać opinii ekspertów lub biegłych w zakresie związanym z propozycjami
szczegółowych warunków regulacyjnych.

3. Prezes UKE, w drodze decyzji, zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia
szczegółowych warunków regulacyjnych w terminie 90 dni od dnia złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Prezes UKE może zatwierdzić szczegółowe warunki regulacyjne zawarte we wniosku
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, jeżeli są one zgodne z przepisami prawa,
nałożonymi na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązkami regulacyjnymi,
potrzebami rynku telekomunikacyjnego oraz mogą się przyczynić do skutecznej
realizacji obowiązków regulacyjnych nałożonych na przedsiębiorcę
telekomunikacyjnego, rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji, rozwoju i
wykorzystania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej lub zapewnienia
użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości
usług telekomunikacyjnych.

5. Decyzja zatwierdzająca szczegółowe warunki regulacyjne może zostać wydana z
zastrzeżeniem warunków lub terminów.

6. Do decyzji w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków regulacyjnych stosuje
się przepisy o postępowaniu konsultacyjnym.>

Art. 206.
1. Postępowanie przed Prezesem UKE toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ze zmianami wynikającymi z
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niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych.

[2. Od decyzji:
1) o ustaleniu znaczącej pozycji rynkowej,
2) w sprawie nałożenia, zniesienia lub zmiany obowiązków regulacyjnych,
3) w sprawie nałożenia kar,
4) o której mowa w art. 201 ust. 3,
5) 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,

6) o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2 oraz art. 22
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

- przysługuje odwołanie 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. 43a oraz 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. Od decyzji wydawanych w sprawach spornych, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia
7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - przysługuje
odwołanie do sądu powszechnego.

2aa. 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, 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 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego przez organ współdziałający z Prezesem UKE,
zażalenie nie przysługuje.

Art. 209.
1. Kto:

1) udziela niepełnych lub nieprawdziwych informacji lub dostarcza dokumenty
zawierające takie informacje przewidziane ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

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

3) udziela informacji określonej w pkt 1 w sposób nieprawdziwy lub niepełny,
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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,

<12a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia szczegółowe warunki regulacyjne
zatwierdzone decyzją, o której mowa w art. 43a,>

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. 59, art. 60, art. 60a ust. 1, 1b i 4-5 oraz art. 61 ust. 4-6 i 7;

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 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.


