
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 marca

2009 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 9, w art. 26a po wyrazach "w zakresie połączenia sieci" dodaje się wyrazy

"oraz w zakresie dostępu telekomunikacyjnego, którego obowiązek zapewnienia wynika

z nałożonych na tego operatora obowiązków regulacyjnych";

2) w art. 1 w pkt 10:

a) w lit. a, w ust. 1 i 2 oraz

b) w lit. b, w ust. 2a

- wyrazy "licząc od dnia rozpoczęcia negocjacji" zastępuje się wyrazami "licząc od dnia

wystąpienia z wnioskiem o zawarcie umowy o dostępie telekomunikacyjnym";

3) w art. 1 w pkt 10 w lit. b:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 2a" zastępuje się wyrazami "ust. 2a i 2b",

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Prezes UKE może, na pisemny wniosek każdej ze stron negocjacji o zawarcie

umowy o dostępie telekomunikacyjnym prowadzonych z operatorem
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obowiązanym do zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, którego obowiązek

zapewnienia wynika z nałożonych na tego operatora obowiązków regulacyjnych,

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 dostępie telekomunikacyjnym.",

c) w dotychczasowym ust. 2a po wyrazach "odmowy udzielenia dostępu

telekomunikacyjnego przez podmiot do tego obowiązany" skreśla się przecinek

i dodaje się wyrazy "lub niezawarcia umowy o dostępie telekomunikacyjnym

w terminie, o którym mowa w ust. 2a, lub",

d) dotychczasowy ust. 2a oznacza się jako ust. 2b;

4) w art. 1 w pkt 10 w lit. c oraz w pkt 11 w lit. a i b wyrazy "ust. 2 i 2a" zastępuje się

wyrazami "ust. 2 i 2b";

5) w art. 1 w pkt 15, w art. 39 w ust. 1 i w art. 40 w ust. 1 wyrazy "art. 24 pkt 2" zastępuje

się wyrazami "art. 24 pkt 2 lit. a";

6) w art. 1 w pkt 15, w art. 39 w ust. 5 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje

się wyrazy "jak również zwrot uzasadnionych kosztów.";

7) w art. 1 w pkt 16, w art. 56 w ust. 6 skreśla się wyrazy "art. 56";

8) w art. 1 w pkt 16, w art. 56 w ust. 6 w zdaniu trzecim i czwartym wyraz "daty" zastępuje

się wyrazem "dnia";

9) w art. 1 w pkt 16, w art. 56 dodaje się ust. 7-9 w brzmieniu:

"7. Abonentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków

umowy, o którym mowa w ust. 6, jeżeli dostawca usług, za zgodą abonenta,

rozpoczął świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami umowy.

 8. W razie braku potwierdzenia abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie

warunków umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa

w ust. 6, termin, w którym abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków

umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie
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warunków umowy. Jeżeli jednak abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma

potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 10 dni od dnia otrzymania tego

potwierdzenia.

 9. Do zmiany warunków umowy w trybie, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się

art. 60a.";

10) w art. 1 w pkt 20, w art. 60a:

a) w ust. 3 po wyrazach "ze zmiany przepisów prawa" dodaje się wyrazy ", w tym

również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych",

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych niezwłocznie

informuje abonentów na piśmie o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby

dostawcy usług. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany

warunków umowy.

 5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla użytkowników

końcowych usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci

telefonicznej niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości informacje

o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby dostawcy usług.";

11) w art. 1 po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

"21a) w art. 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Świadczenie usługi o podwyższonej opłacie odbywa się na podstawie umowy

zawartej w sposób określony w art. 56 ust. 2 zdanie drugie.";";

12) w art. 1 w pkt 23 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"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:

1) obszarze geograficznym - w przypadku numerów geograficznych;

2) terenie całego kraju - w przypadku numerów niegeograficznych.";
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13) w art. 1 w pkt 24, w art. 71a wyrazy "za okres wypowiedzenia powiększonej o zwrot

udzielonej ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6" zastępuje się wyrazami "za okres

wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres

rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane z ulgą przyznaną abonentowi

obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy";

14) w art. 1 po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu:

"24a) w art. 72 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kierując się potrzebami abonentów w zakresie wyboru dostawcy usług, Prezes

UKE, po przeprowadzeniu zgodnie z art. 21 analizy rynku usług świadczonych

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, może w drodze decyzji, o której

mowa w art. 24, nałożyć na wyznaczonego operatora o znaczącej pozycji na

tym rynku obowiązek realizacji na rzecz abonentów przyłączonych do jego

sieci uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.";";

15) w art. 1 w pkt 25, w art. 91 w ust. 1 skreśla się wyrazy "lit. a";

16) w art. 1 w pkt 39, w art. 180a w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "dane te niszczyć" dodaje się

wyrazy ", z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami

odrębnymi";

17) w art. 1 w pkt 44 w lit. a w zdaniu wstępnym po wyrazach "w ust. 1" dodaje się

dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako tiret pierwsze i dodaje się tiret drugie

w brzmieniu:

"- pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"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. 1, 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;",";
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18) w art. 1 w pkt 45, w ust. 2a skreśla się wyrazy "i zniesienia obowiązków regulacyjnych";

19) w art. 1 w pkt 47 skreśla się wyrazy "art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1,";

20) w art. 1 pkt 48 otrzymuje brzmienie:

"48) użyte w art. 46 ust. 1 i w art. 134 wyrazy "art. 23" zastępuje się wyrazami "art. 21".".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz

niektórych innych ustaw, postanowił wprowadzić do jej tekstu 20 poprawek.

W celu zagwarantowania istnienia skutecznej konkurencji na rynku

telekomunikacyjnym, Senat postanowił wprowadzić poprawkę nr 1, która nakłada na

operatora, obowiązanego do zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, obowiązek

prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o tym dostępie.

Poprawka nr 2 ma na celu doprecyzowanie sposobu liczenia, określanego przez

Prezesa UKE, terminu zakończenia negocjacji o zawarcie umowy o dostępie

telekomunikacyjnym. Brak tego doprecyzowania czyniłby określenie terminu zakończenia

negocjacji bezskutecznym w przypadku, gdy operator unika podjęcia negocjacji.

Również poprawki nr 3 i 4 mają służyć zagwarantowaniu istnienia skutecznej

konkurencji. Poprawki te umożliwiają Prezesowi UKE, z urzędu lub na wniosek strony,

określenie terminu zakończenia negocjacji o zawarcie umowy o dostępie

telekomunikacyjnym z operatorem obowiązanym do zapewnienia tego dostępu w zakresie

innym niż połączenie sieci.

Celem poprawki nr 6 jest uwzględnienie, w procesie ustalania przez Prezesa UKE

opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego, przesłanki uzasadnionych kosztów operatora.

Zdaniem Senatu poprawka ta usunie wątpliwości co do zgodności przepisów ustawy z

dyrektywą 2002/19 w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń

towarzyszących oraz wzajemnych połączeń.

Przyjmując poprawki nr 9 i 10 Senat kierował się koniecznością zachowania

równowagi pomiędzy uprawnieniami stron umowy – dostawcy i abonenta. W tym celu

poprawka nr 9 doprecyzowuje warunki odstąpienia od zmiany umowy dokonanej

telefonicznie, natomiast poprawka nr 10 doprecyzowuje zakres zmian umowy wykluczający

prawo do wypowiedzenia umowy – zmiany nazwy, firmy adresu lub siedziby dostawcy nie

będą stanowiły zmiany warunków umowy.

Poprawka nr 12 ma na celu zapewnienie stosowania w ustawie jednolitej

terminologii.
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W celu zapewnienia dostatecznej precyzyjności przepisów Senat postanowił przyjąć

poprawkę nr 13. Poprawka ta doprecyzowuje wysokość opłaty jaką abonent jest obowiązany

do uiszczenia dotychczasowemu dostawcy w przypadku realizacji żądania przeniesienia

przydzielonego numeru.

Poprawka 16 wyłącza obowiązek niszczenia, po 24 miesiącach,  danych dotyczących

wykonywanych połączeń w przypadku ich zabezpieczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zdaniem Senatu poprawka usunie wszelkie wątpliwości, iż przechowywane dane o

połączeniach, zabezpieczone w toczących się postępowaniach prowadzonych przez

uprawnione organy państwa,  nie podlegają obowiązkowi ich niszczenia w trybie przepisów

ogólnych zawartych w ustawie – Prawo telekomunikacyjne.

Przyjmując poprawkę nr 18, Senat, uwzględniając przepisy prawa europejskiego,

stanął na stanowisku, iż decyzje dotyczące obowiązków regulacyjnych należy traktować

jednakowo. Poprawka ta  umożliwia natychmiastowe wykonanie decyzji w sprawie zniesienia

obowiązków regulacyjnych.

Poprawki nr 5, 7, 11, 14, 15, 17, 19 i 20 mają charakter porządkujący i polegają na

zastosowaniu prawidłowych odesłań do przepisów ustawy. Poprawka nr 8 ma charakter

redakcyjny.


