
Projekt z dnia 29 lipca 2020 r.

U S T A W A

z dnia …

wprowadzająca ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej1)

Rozdział 1

Przepis ogólny

Art.  1. Ustawa z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. ...) 

wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2020 r., z wyjątkiem art. 386 ust. 2 pkt 1, który wchodzi 

w życie z dniem 1 marca 2021 r. 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 
ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 
października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 
ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. 
o radiofonii i telewizji, ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawę z 
dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i 
wojskowych organach porządkowych, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, ustawę z dnia 5 lipca 
2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie 
warunkowym, ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawę z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe, ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawę 
z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z 
dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej, ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym, ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych, ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, ustawę z dnia 30 
czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie 
powiadamiania ratunkowego, ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 30 maja 2014 
r. o prawach konsumenta, ustawę z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, ustawę z dnia 15 maja 
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, 
ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 
Administracji Skarbowej, ustawę z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, ustawę 
z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  – 
Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, ustawę z dnia 6 marca 2018 r. 
o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa. 
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Rozdział 2

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 14602)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 47957 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47957. Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest 

właściwy w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 

zwanego w przepisach niniejszego rozdziału „Prezesem Urzędu”.”;

2) art. 47963a otrzymuje brzmienie:

„Art. 47963a. § 1. W sprawach, o których mowa w art. 47957, strony mogą zawrzeć ugodę 

w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów. 

§ 2. W sprawach, o których mowa w art. 47957, stosuje się odpowiednio przepisy art. 47930 

§ 2 i art. 47930a –47930f”;

3) uchyla się art. 47966.

Art. 3. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.3)) w art. 20 po § 3 dodaje się § 4 w 

brzmieniu:

„§ 4. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o 

charakterze niepieniężnym może być ponadto inny organ w zakresie określonym odrębnymi 

ustawami.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) w art. 

208 w ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) urządzenia i sieci telekomunikacyjne: 

a) przewidziane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych sporządzających plany, o których 

mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. 

poz. …), do utrzymania ciągłości, a w przypadku jej utraty, odtwarzania dostarczania sieci 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1469, 1495, 1649, 
1655, 1798, 1802, 1818, 2070, 2089, 2128 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288, 462, 875, 956, 1017 i 1086.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1501, 1553, 1579, 
1655, 1798, 1901 i 2070 oraz z 2020 r. poz. 288. 
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telekomunikacyjnych lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, 

b) niezbędne do wykonania decyzji nałożonych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w trybie określonym w art. 48 ust. 1 

ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej;”.

Art. 5. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 

470, 471 i 1087):

1) w art. 39 w ust. 1a wyrazy „ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2460)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo 

komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. …)”;

2) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu:

„Art. 39a. 1. W pasie drogowym dróg, o których mowa w art. 2 ust. 1, mogą być 

instalowane punkty dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu, o których mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 10 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

zwane dalej „punktami dostępu”.

2. Punkty dostępu mogą instalować przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki 

samorządu terytorialnego wykonujące działalność w zakresie telekomunikacji oraz podmioty 

wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej.

3. Punkty dostępu i ich instalacja nie mogą:

1) powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników drogi;

2) zakłócać funkcjonowania ITS;

3) zmniejszać czytelności i zrozumiałości znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestnikom ruchu drogowego;

4) zakłócać prawidłowości poboru opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, 

oraz opłat za przejazd autostradą, o których mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

4. Instalowanie punktów dostępu wymaga uzgodnienia z:

1) zarządcą drogi – w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2;

2) organem zarządzającym ruchem – w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3;
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3) podmiotami pobierającymi opłaty, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, oraz 

opłaty za przejazd autostradą, o których mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym – w zakresie, o którym mowa w 

ust. 3 pkt 4.

5. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 4, następuje w terminie nie dłuższym niż 2 

miesiące, licząc od dnia przekazania przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, propozycji 

instalacji punktów dostępu. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń 

do propozycji.

6. Do instalowania w pasie drogowym punktów dostępu nie stosuje się przepisów art. 40 

ust. 1 i 3.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i poz. 956) 

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20c ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. 55 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej 

(Dz. U. poz. …), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi,”;

2) w art. 20cb w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) z wykazu, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej, 

2) o których mowa w art. 351 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej,”.

Art. 7. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 305) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10b w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. 55 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej 

(Dz. U. poz. …), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi,”;

2) w art. 10bb w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) z wykazu, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej,
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2) o których mowa w art. 351 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej,”.

Art. 8. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 

r. poz. 961) art. 14i ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. SWD PSP uzyskuje nieodpłatnie, za pośrednictwem centralnego punktu systemu 

powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 295 ust. 3 pkt 1 ustawy … 2020 r. – Prawo 

komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. ...), informacje dotyczące lokalizacji zakończenia 

sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego 112 albo innego numeru 

alarmowego, oraz dane dotyczące abonenta, o których mowa w art. 295 ust. 2 ustawy z dnia … 

2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.4)) w art. 15 w ust. 1q pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) kwota dopłaty, o której mowa w art. 328 ust. 1 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo 

komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. …);

2) kwota rocznej opłaty telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 23 ustawy wymienionej 

w pkt 1.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

805) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 pkt 30 otrzymuje brzmienie: 

„30) siecią telekomunikacyjną jest sieć telekomunikacyjna w rozumieniu ustawy z dnia 

… 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. …).”; 

2) w art. 26 uchyla się ust. 5; 

3) w art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Koncesja jest udzielana na czas nie dłuższy niż 10 lat.”; 

4) w art. 37:

a) ust. 3  otrzymuje brzmienie:  

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1018, 1309, 1358, 
1495, 1571, 1572, 1649, 1655, 1751, 1798, 1978, 2020, 2200, 2217, 2244 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 183, 288, 
568, 695,1065, 1086, 1106 i 1262.
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„3. Koncesja w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3 tiret pierwsze i drugie jest udzielana 

w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zajmuje stanowisko, 

mając na względzie spełnienie warunków określonych w art. 72 ustawy z dnia … 2020 r. – 

Prawo komunikacji elektronicznej.”,

b) uchyla się ust. 3a; 

5) w art. 38a ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do uprawnień wynikających z rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy ustawy z 

dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej.”; 

6) w art. 38b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Niezwłocznie po doręczeniu decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia … 

2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej, Przewodniczący Krajowej Rady wszczyna z 

urzędu postępowanie w sprawie zmiany koncesji w zakresie określonym tą decyzją.”; 

7) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego 

pobiera się opłatę, niezależnie od rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością 

przewidzianych w ustawie z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej. Przez 

udzielenie koncesji rozumie się również jej zmianę.”. 

Art. 11. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 oraz z 2020 r. poz. 288) art. 61 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Satelitą jest sztuczny satelita Ziemi działający w pasmach częstotliwości, które na 

mocy przepisów ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. …) 

są przeznaczone dla celów emisji sygnałów przeznaczonych do publicznego odbioru lub dla 

zamkniętej komunikacji pomiędzy dwoma punktami, przy czym odbiór sygnałów w obu tych 

przypadkach musi odbywać się w porównywalnych warunkach.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania 

nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 13) 

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:



– 7 –

„1) art. 55 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej 

(Dz. U. poz. …), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”;

2) w art. 11y w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) z wykazu, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej,

2) o których mowa w art. 351 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej,”.

Art. 13. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 

2020 r. poz. 30, 413, 568 i 106) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 218 w § 1 wyrazy „w art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.4))” zastępuje się wyrazami „w art. 

55 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 

…)”;

2) w art. 237 w § 5 wyrazy „ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne” 

zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej”.

Art. 14. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) w art. 4 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) łączności publicznej - należy przez to rozumieć sieci telekomunikacyjne oraz 

udogodnienia towarzyszące służące zapewnieniu publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej (Dz. U. poz. …).”.

Art. 15. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1219) w art. 147a ust. 1b pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wielkości emisji, do których jest obowiązana służba radiokomunikacyjna amatorska 

w rozumieniu art. 2 pkt 61 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. 

U. poz. …).”.

Art. 16. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 

organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 30 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) art. 55 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej 

(Dz. U. poz. …), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”,”;

2) w art. 30c w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) z wykazu, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej,

2) o których mowa w art. 351 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej,”.

Art. 17. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 28 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. 55 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej 

(Dz. U. poz. …), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi””;

2) w art. 28b w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) z wykazu, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej,

2) o których mowa w art. 351 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej,”.

Art. 18. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 

1495 oraz z 2020 r. poz. 284) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 125 w ust. 2 wyrazy „art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 643, 730 i 

1030)” zastępuje się wyrazami „art. 64 ust. 3 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej (Dz. U. poz. …)”;

2) w art. 212 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne” zastępuje się wyrazami „art. 64 ust. 3 ustawy z dnia … 2020 r. – 

Prawo komunikacji elektronicznej”.

Art. 19. W ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą 

elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1341) 

w art. 4 ust. 1 wyrazy „sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 35 ustawy z dnia 16 
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lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.2))” zastępuje 

się wyrazami „sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 59 ustawy z dnia … 2020 r. – 

Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. …)”.

Art. 20. W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 344) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 3 wyrazy „poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla 

danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2460)” zastępuje się 

wyrazami „poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci 

telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo 

komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. …);”;

2) w art. 2 pkt 4 wyrazy „sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. – Prawo telekomunikacyjne” zastępuje się wyrazami „sieci telekomunikacyjnej w 

rozumieniu ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej;”;

3) uchyla się art. 10;

4) art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Usługodawca, który świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące transmisję w 

sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez odbiorcę usługi nie ponosi 

odpowiedzialności za treść tych danych, jeżeli:

1) nie jest inicjatorem przekazu danych;

2) nie wybiera odbiorcy przekazu danych;

3) nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.”.

Art. 21. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1228) w art. 53 w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„6. Jeżeli upadły jest operatorem publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcą 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia … 

2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. …), o ogłoszeniu upadłości 

powiadamia się Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”.

Art. 22. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695) w art. 3 w pkt 3 wyrazy 

„urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
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telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460)” zastępuje się wyrazami „telekomunikacyjnego 

urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ... 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej (Dz. U. poz. …);”.

Art. 23. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. 

z 2019 r. 1871 i 2217) w art. 38 w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.9))” zastępuje się wyrazami 

„ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. …)”.

Art. 24. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. 55 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej 

(Dz. U. poz. …), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”,”;

2) w art. 18b w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) z wykazu, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej,

2) o których mowa w art. 351 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej,”.

Art. 25. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz 

Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. 55 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej 

(Dz. U. poz. ...), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”,”,

2) w art. 32b w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) z wykazu, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej,

2) o których mowa w art. 351 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej,”.

Art. 26. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 882) art. 24d ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. SWD PRM uzyskuje za pośrednictwem centralnego punktu systemu powiadamiania 

ratunkowego, o którym mowa w art. 281 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo 

komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. ...) informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, 

z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego 112 albo innego numeru 

alarmowego, oraz dane dotyczące abonenta, o których mowa w art. 295 ust. 2 ustawy z dnia  

… 2020  r. – Prawo komunikacji elektronicznej.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2388) w art. 5:

1) w pkt 4 w zdaniu wprowadzającym wyrazy „w rozumieniu art. 2 pkt 46 ustawy z dnia 

16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. 

zm.2)),” zastępuje się wyrazami „w rozumieniu art. 2 pkt 74 ustawy z dnia … 2020 r. 

– Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. …),”;

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) następującego wyposażenia lotniczego objętego przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie 

wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii 

Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 

996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE 

i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/912018/1139 

(Dz. Urz. UE L 2122 z 22.08.2018, str. 1) i przeznaczonego jedynie do użytkowania w 

powietrzu:

a) statki powietrzne inne niż bezzałogowe statki powietrzne, a także związane z nimi 

silniki, śmigła, części i wyposażenie nieinstalowane,

b) bezzałogowe statki powietrzne, a także związane z nimi silniki, śmigła, części i 

wyposażenie nieinstalowane, których projekt jest certyfikowany zgodnie z art. 56 

ust. 1 tego rozporządzenia i które są przeznaczone jedynie do działania na 

częstotliwościach wykorzystywanych w lotnictwie, zgodnie z przeznaczeniem 

określonym w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości;”.
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Art. 28. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1000, z późn. zm.5)) w załączniku do ustawy w części I w pkt 36 w kolumnie nr 4 dodaje się 

pkt 4 w brzmieniu: „4) dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych”.

Art. 29. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695) w art. 21a w ust. 3 wyrazy „Operator 

ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374),” 

zastępuje się wyrazami „Operator ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia ... 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. ...),”.

Art. 30. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471, 695 i 875) wprowadza 

się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zasady zapewnienia dostępu w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia … 2020 r. – 

Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. …);”;

2) w art. 2:

a) w ust. 1:

– w pkt 2 po wyrazach „lub infrastrukturę telekomunikacyjną” dodaje się wyrazy „wraz z 

powiązanymi zasobami”,

–w pkt 4 po wyrazach „linię kablową podziemną i nadziemną,” dodaje się wyrazy „punkt 

dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu,”,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) infrastruktura techniczna – każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć 

do umieszczenia w nim lub na nim elementów sieci telekomunikacyjnej lub infrastruktury 

telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci 

telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, 

budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, antenowe konstrukcje wsporcze, wieże i 

słupy, z wyłączeniem:

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 1556, 1751, 
2294 oraz z 2020 r. poz. 424 i 471 i 1086.
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a) kabli, w tym włókien światłowodowych,

b) elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi, 

c) kanałów technologicznych w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471);”,

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) miejsce dostępu – miejsce w budynku bądź poza nim, w którym znajduje się lub w 

którym można umieścić punkt dystrybucji wspólny dla istniejących bądź przyszłych zakończeń 

sieci w budynku i jednocześnie najbliższy tych zakończeń;”,

– po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 10–12 w brzmieniu:

„10) punkt dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu – niewielkie urządzenie radiowe 

o małej mocy, wyposażone w jedną lub więcej anten o krótkim zasięgu i niskim oddziaływaniu 

na krajobraz, pozwalające użytkownikom uzyskać bezprzewodowy dostęp do sieci 

telekomunikacyjnej niezależnie od rodzaju tej sieci – ruchomej lub stacjonarnej, oraz 

posiadające cechy fizyczne i techniczne  określone w aktach wykonawczych wydawanych 

przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 57 ust. 2 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej europejski 

kodeks łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 321/36 z 17.12.2018);

11)publiczna infrastruktura techniczna – infrastrukturę techniczną w przestrzeni 

publicznej, będącą własnością albo w zarządzie jednostki samorządu terytorialnego lub 

państwowej lub samorządowej jednostki organizacyjnej, nadającą się pod względem 

technicznym do umieszczania w niej lub na niej punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim 

zasięgu lub niezbędną do połączenia takich punktów z siecią telekomunikacyjną, taką jak: 

latarnie, konstrukcje wsporcze znaków drogowych, konstrukcje wsporcze sygnalizatorów 

świetlnych, konstrukcje wsporcze urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, billboardy, a 

także przystanki kolejowe, autobusowe i tramwajowe oraz stacje kolejowe i metra;

12)wewnątrzbudynkowa infrastruktura techniczna – infrastrukturę techniczną pomiędzy 

miejscem dostępu a zakończeniem sieci.”; 

b) uchyla się ust. 2;

3) w art. 3:
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb 

wspólnoty samorządowej:

1) budować lub eksploatować sieci telekomunikacyjne i powiązane zasoby oraz nabywać 

prawa do sieci telekomunikacyjnych i powiązanych zasobów;

2) dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do sieci 

telekomunikacyjnych lub powiązanych zasobów;

3) świadczyć z wykorzystaniem posiadanych sieci telekomunikacyjnych i powiązanych 

zasobów, usługi na rzecz:

a) przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

b) użytkowników rządowych, o których mowa w art. 2 pkt 86 lit. a, b, d, e oraz h ustawy 

z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej,

c) użytkowników końcowych - w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7.”;

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Działalność polegająca na budowie sieci telekomunikacyjnych i powiązanych 

zasobów może być podjęta, jeżeli na danym obszarze:

1) nie istnieją sieci telekomunikacyjne i powiązane zasoby;

2) istniejące sieci telekomunikacyjne i powiązane zasoby nie są dostępne lub nie 

odpowiadają zapotrzebowaniu jednostki samorządu terytorialnego.”;

c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przy zachowaniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami 

telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków 

publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 

oraz przy zagwarantowaniu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego 

traktowania, współkorzystania z sieci telekomunikacyjnych i powiązanych zasobów oraz 

dostępu do nich;”;

4) w art. 5 wyrazy „ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne” zastępuje 

się wyrazami „ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej”;
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5) w art. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udostępniać przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu sieci telekomunikacyjne oraz 

powiązane zasoby w zamian za opłaty niższe niż koszt wytworzenia;”;

6) art. 10 otrzymują brzmienie:

„Art. 10. Podmiot, który wykorzystał środki publiczne, w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do budowy, przebudowy lub remontu 

infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej do świadczenia publicznie dostępnych 

usług telekomunikacyjnych lub publicznej sieci telekomunikacyjnej lub nabył prawa do takiej 

infrastruktury lub sieci oraz powiązanych zasobów, z wyłączeniem użytkowników rządowych, 

o których mowa w art. 2 pkt 86 lit. a, b, d, e oraz h ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej, jest obowiązany prowadzić ewidencję w sposób umożliwiający odrębne 

obliczanie kosztów i przychodów, zysków i strat w zakresie budowy oraz nabywania praw do 

infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci telekomunikacyjnych oraz powiązanych zasobów, a 

także działalności telekomunikacyjnej.”;

7) w art. 12 wyrazy „działu II ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne” 

zastępuje się wyrazami „działu III rozdziału 1 i 3 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej”;

8) w art. 13:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana uwzględnić uzasadnione wnioski 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych, użytkowników rządowych, o których mowa w art. 2 

pkt 86 lit. a, b, d, e oraz h ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej oraz 

innych jednostek samorządu terytorialnego, o zapewnienie im dostępu, w tym użytkowania 

elementów sieci telekomunikacyjnej oraz powiązanych zasobów.”,

„2. Do zapewnienia dostępu stosuje się przepisy działu I rozdziału 4, działu III rozdziału 

1 i 3 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej, z tym że:

1) jednostka samorządu terytorialnego wykonująca działalność, o której mowa w art. 3 

ust. 1, jest obowiązana równo traktować przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w 

szczególności przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach;
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2) wniosek w sprawie wydania decyzji rozstrzygającej spór dotyczący dostępu może 

złożyć każda ze stron sporu, jeśli w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez jedną ze stron z 

wnioskiem w sprawie zawarcie umowy o dostępie, taka umowa nie została zawarta.”,

„3. W przypadku uzyskania dostępu przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego od:

1) jednostki samorządu terytorialnego, lub

2) podmiotu, który zawarł z jednostką samorządu terytorialnego umowę koncesji w 

rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi lub umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 

2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie elementów sieci telekomunikacyjnej, 

powiązanych zasobów oraz usług i innych elementów objętych dostępem

– obowiązki regulacyjne nałożone na tego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego stosuje 

się w tym samym zakresie i na tych samych warunkach do elementów sieci 

telekomunikacyjnej, powiązanych zasobów oraz usług i innych elementów objętych tym 

dostępem.”,

b) uchyla się ust. 4;

9) w art. 16 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej, z zastrzeżeniem ust. 

2, mogą:

1) budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną, sieci 

telekomunikacyjne oraz powiązane zasoby i nabywać prawa do infrastruktury 

telekomunikacyjnej, sieci telekomunikacyjnych oraz powiązanych zasobów;

2) dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury 

telekomunikacyjnej, sieci telekomunikacyjnych oraz powiązanych zasobów;

3) świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci 

telekomunikacyjnych oraz powiązanych zasobów, usługi na rzecz przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych.

2. Operator systemu przesyłowego, operator systemu dystrybucyjnego oraz operator 

systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 

nie mogą nabywać praw do infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci telekomunikacyjnych oraz 

powiązanych zasobów, budować lub eksploatować tej infrastruktury, sieci 
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telekomunikacyjnych oraz powiązanych zasobów na cele inne niż realizacja zadań określonych 

dla nich w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.”;

10)w art. 16a:

a) w ust. 3 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

„1) wpływy z opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej;

2) 15% wpływów z opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1; 

3) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 29d ust. 13 niniejszej ustawy oraz 

art. 408 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w pkt 1;”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) działania wspierające rozwój szybkich sieci telekomunikacyjnych oraz powiązanych 

zasobów poprzez dofinansowanie lub udzielanie pożyczek na budowę lub przebudowę tych 

sieci oraz powiązanych zasobów;”;

11)art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Operator sieci zapewnia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostęp do 

infrastruktury technicznej, w tym współkorzystanie z niej, w celu realizacji szybkiej sieci 

telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.

2. Dostęp do infrastruktury technicznej jest odpłatny, chyba że:

1) strony umowy postanowią inaczej, lub

2) dotyczy on publicznej infrastruktury technicznej w celu umieszczania w niej lub na 

niej punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu.”;

12)w art. 18:

a) uchyla się ust. 1;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po przedstawieniu przez operatora sieci informacji w sprawie warunków zapewnienia 

dostępu do infrastruktury technicznej Prezes UKE, może, w drodze decyzji, określić warunki 
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zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej. Przepis art. 22 ust. 1–4 stosuje się 

odpowiednio.”;

c) uchyla się ust. 4-5a;

d) w ust. 10 wyrazy „ust. 2–5a” zastępuje się wyrazami „ust. 2–3”.

13)w art. 19:

a) uchyla się ust. 2;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o dostęp do infrastruktury technicznej określa elementy szybkiej sieci 

telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, planowane do realizacji, wraz ze 

wstępnym harmonogramem ich realizacji.”,

b) w ust. 4:

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) umieszczenie elementów szybkiej sieci telekomunikacyjnej lub infrastruktury 

telekomunikacyjnej w infrastrukturze technicznej objętej wnioskiem nie jest możliwe ze 

względów technicznych;

2) nie ma dostępnej przestrzeni do umieszczenia elementów szybkiej sieci 

telekomunikacyjnej lub infrastruktury telekomunikacyjnej, z uwzględnieniem przyszłego 

zapotrzebowania operatora sieci na miejsce w infrastrukturze technicznej objętej wnioskiem, 

co wynika z przedstawionego przez operatora sieci harmonogramu planowanej do realizacji 

inwestycji obejmującej pozostałe miejsca w infrastrukturze technicznej;”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zapewnia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu inny niż określony we wniosku, 

skuteczny dostęp do sieci i powiązanych zasobów, który:

a) spełnia potrzeby przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w zakresie zapewnienia 

szybkich sieci telekomunikacyjnych wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną,

b) jest oferowany na warunkach niezakłócających uczciwej konkurencji.”;

14)uchyla się art. 21;

15)w art. 22: 
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a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„Art. 22. 1. Do sporów dotyczących zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej 

stosuje się przepisy działu III rozdziału 3 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej, z zastrzeżeniem ustępów kolejnych.

2. Prezes UKE, wydając decyzję rozstrzygającą spór dotyczący dostępu do infrastruktury 

technicznej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, bierze pod uwagę, aby opłaty z tytułu 

dostępu umożliwiały zwrot poniesionych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kosztów, 

oraz uwzględniały wpływ zapewnienia dostępu na plan biznesowy tego przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego, w szczególności na realizowane przez niego inwestycje dotyczące 

szybkich sieci telekomunikacyjnych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Operator sieci, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu 

postępowania w sprawie wydania decyzji rozstrzygającej spór dotyczący dostępu do 

infrastruktury technicznej, przedstawia Prezesowi UKE uzasadnienie wysokości opłat z tytułu 

dostępu do infrastruktury technicznej, w którym uwzględnia kryteria, o których mowa w ust. 3 

lub 4.”;

c) uchyla się ust. 5–8;

d) w ust. 10 wyrazy „ust. 1–7a” zastępuje się wyrazami „ ust. 1–4”;

16)w art. 23 wyrazy „działu I rozdziału 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne” zastępuje się wyrazami „działu I rozdziału 4 oraz działu III rozdziału 1 

ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej”;

17) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. Do umowy o dostępie do infrastruktury technicznej stosuje się odpowiednio art. 

155 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że umowa 

jest przekazywana przez zobowiązanego do zapewnienia dostępu.”;

18) art. 24a otrzymuje brzmienie:

„Do zmiany umowy o dostępie do infrastruktury technicznej stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 162 ust. 5 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej oraz art. 

19 i art. 22–24 niniejszej ustawy.”;
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19)w art. 25a:

a) w ust. 1po wyrazach „szybką sieć telekomunikacyjną” dodaje się wyrazy „wraz z 

infrastrukturą telekomunikacyjną.”,

b) w ust. 3 po wyrazach „szybką sieć telekomunikacyjną” dodaje się wyrazy „wraz z 

infrastrukturą telekomunikacyjną.”,

c) w ust. 7 po wyrazach „szybkich sieci telekomunikacyjnych” dodaje się wyrazy „wraz 

z infrastrukturą telekomunikacyjną”, 

d) w ust. 8 po wyrazach 

„szybkiej sieci telekomunikacyjnej” dodaje się wyrazy „wraz z infrastrukturą 

telekomunikacyjną”;

20)w art. 25b w ust. 2 po wyrazach „szybkiej sieci telekomunikacyjnej” dodaje się wyrazy 

„wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną”;

21) w art. 25d uchyla się ust. 3 i 4;

22) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. 1. Podmiot, który:

1) wykorzystał środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych do:

a) budowy, przebudowy lub remontu sieci telekomunikacyjnej lub infrastruktury 

telekomunikacyjnej, lub

b) nabycia praw do sieci telekomunikacyjnej lub infrastruktury telekomunikacyjnej,

2) nabył prawa do sieci telekomunikacyjnej lub infrastruktury telekomunikacyjnej, o 

których mowa w pkt 1 lit. a

– zapewnia dostęp do takich sieci lub infrastruktury przedsiębiorcom 

telekomunikacyjnym.

2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1, jest odpłatny, chyba że strony umowy postanowią 

inaczej.
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3. Do zapewnienia dostępu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

działu III rozdziału 3 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej oraz art. 18 

ust. 2–3 i 6-8, art. 19 ust. 1 i 2a, art. 22 oraz art. 24 niniejszej ustawy, z tym że:

1) Prezes UKE wydaje decyzję rozstrzygającą spór dotyczący dostępu biorąc pod uwagę 

w szczególności zasady zapewnienia dostępu określone w decyzjach, umowach lub innych 

aktach, na podstawie których nastąpiło finansowanie ze środków publicznych budowy, 

przebudowy lub remontu sieci telekomunikacyjnej lub powiązanych zasobów, lub nabycia 

praw do nich;

2) Prezes UKE może zmienić umowę o dostępie albo decyzję rozstrzygającą spór 

dotyczący dostępu wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia ochrony 

interesów użytkowników końcowych, zmianą zapotrzebowania na usługi, zmianą sytuacji 

rynkowej lub potrzebą wykonania obowiązku zapewnienia dostępu, o którym mowa w ust. 1.”;

23) w art. 29:

a) w ust. 1 po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:

„3) informacje o planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach 

telekomunikacyjnych, które zapewnią lub umożliwią zapewnienie szerokopasmowego dostępu 

do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s w ciągu 3 lat.”,

b) w ust. 2:

– uchyla się pkt 1;

– pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) jednostki samorządu terytorialnego,”;

– część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– przekazują aktualne, zgodne ze stanem faktycznym, kompletne oraz adekwatne do 

potrzeb wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, informacje o posiadanej 

infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach 

umożliwiających kolokację, świadczonych usługach transmisji danych zapewniających 

szerokopasmowy dostęp do Internetu,  usługach telefonicznych i usługach rozprowadzania 

programów radiowych i telewizyjnych świadczonych w pakiecie z usługami transmisji danych 

zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu, a także informacje o planowanej 

infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych, które 
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zapewnią lub umożliwią zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu o 

przepustowości co najmniej 100 Mb/s w ciągu 3 lat, oraz aktualizują je corocznie w terminie 

do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.”,

c) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b. Podmioty, o których mowa w ust. 2, które nie posiadają infrastruktury 

telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających 

kolokację i nie świadczą usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających 

szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów radiowych i 

telewizyjnych, lub nie planują infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci 

telekomunikacyjnych, które zapewnią lub umożliwią zapewnienie szerokopasmowego dostępu 

do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s w ciągu 3 lat, przekazują Prezesowi UKE 

corocznie w terminie do dnia 28 lutego według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 

oświadczenie, że nie posiadają infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci 

telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację i nie świadczą usług 

telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu 

oraz usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych lub nie planują 

infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych, które zapewnią 

lub umożliwią zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co 

najmniej 100 Mb/s w ciągu 3 lat.”,

d) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

„2c. Informacje, o których mowa w ust. 2 lub oświadczenie, o którym mowa w ust. 2b, 

przekazuje się za pomocą strony internetowej, o której mowa w art. 29a ust. 2.”,

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do informacji, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 22 

ustawy z dnia … 2020 r. - Prawo komunikacji elektronicznej.”,

f) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu:

„5a. Prezes UKE może określić obszary geograficzne, na których nie istnieją i w ciągu 3 

lat nie są planowane publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające lub umożliwiające 

świadczenie usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5a, Prezes UKE publikuje na swojej stronie 

internetowej oraz na stronie internetowej, o której mowa w art. 29a ust. 2, informacje o 
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określonych przez niego obszarach geograficznych wraz z otwartym zaproszeniem do 

zgłaszania zamiaru objęcia danego obszaru publiczną siecią telekomunikacyjną zapewniającą 

lub umożliwiającą świadczenie usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 

Mb/s, zawierającym pouczenie o zakresie informacji wymaganych w zgłoszeniu oraz 

informację o sposobie i terminie wnoszenia zgłoszeń.

5c. Prezes UKE publikuje na swojej stronie internetowej oraz na stronie internetowej, o 

której mowa w art. 29a ust. 2, zgłoszenia otrzymane w terminie określonym w zaproszeniu, z 

wyjątkiem informacji objętych zastrzeżeniem ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa.”;

g) w ust. 6 po wyrazach „danych z niej pochodzących” dodaje się wyrazy „za pomocą strony 

internetowej, o której mowa w art. 29a ust. 2,” ,

h) ust. 6a otrzymuje brzmienie:

6a. Informacje, o których mowa w ust. 2, oraz informacje wynikające ze zgłoszeń, o 

których mowa w ust. 5c, Prezes UKE może wykorzystywać w zakresie niezbędnym do 

wykonywania jego uprawnień i obowiązków określonych w art. 382 ust. 1 ustawy z dnia … 

2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej.”;

i) po ust. 6b dodaje się ust. 6c w brzmieniu:

„6c. W celu umożliwienia użytkownikom końcowym uzyskania informacji o usługach 

dostępu do Internetu możliwych do świadczenia w wybranej lokalizacji, Prezes UKE, nie 

rzadziej niż raz na rok, publikuje na swojej stronie internetowej oraz na stronie internetowej, o 

której mowa w art. 29a ust. 2, co najmniej informacje, o których mowa w ust. 6b pkt 1–4.”,

j) w ust. 7: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rodzaj infrastruktury oraz informacje o świadczonych usługach telefonicznych, 

usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu, usługach 

rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych oraz informacje o planowanej 

infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych, 

podlegających inwentaryzacji i skalę map, na których dokonuje się inwentaryzacji, o której 

mowa w ust. 1,”,

– część wspólna otrzymuje brzmienie:
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„– kierując się potrzebą zapewnienia szczegółowego, rzetelnego i wiarygodnego zbioru 

informacji o jakości istniejącej lub planowanej infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych 

sieci telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie 

szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz świadczonych usług transmisji danych 

zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług telefonicznych i usług 

rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych świadczonych w pakiecie z usługami 

transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu, a także potrzebą 

usprawnienia i ujednolicenia procesu przekazywania danych.”;

24) w art. 29b ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie infrastruktury technicznej 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych stosuje się odpowiednio przepis art. 22 ustawy z dnia 

… 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej.”;

25) w art. 29d:

a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Właściwy zarządca drogi przekazuje Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, 

o którym mowa w art. 29b ust. 2, posiadane w postaci elektronicznej informacje o kanałach 

technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym na obszarze jego właściwości, w 

zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4.”,

b)  w ust. 5:

– uchyla się pkt 2;

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  art. 29b ust. 1 pkt 4, w zakresie kanałów technologicznych – najpóźniej na 6 miesięcy 

przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowę albo dniem zgłoszenia 

przebudowy drogi publicznej.”;

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Na wniosek Prezesa UKE wojewoda udostępnia Prezesowi UKE, w terminie 14 

dni od dnia otrzymania wniosku, wykaz infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5 

ust. 2 pkt 3 lit. k ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, znajdującej 

się na terenie województwa i objętej wojewódzkim planem zarządzania kryzysowego.”;
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26) w art. 29h w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) wynikających z pozwoleń, o których mowa w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia … 2020 

r. – Prawo komunikacji elektronicznej;

5) pochodzących z rejestru urządzeń, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ustawy, o której 

mowa w pkt 4;”;

27) art. 30:

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: 

„1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości jest obowiązany 

zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości, w tym do budynku, 

polegający na: 

1) umożliwieniu doprowadzenia szybkiej sieci telekomunikacyjnej wraz z powiązanymi 

zasobami aż do miejsca dostępu,

2) umożliwieniu doprowadzenia szybkiej sieci telekomunikacyjnej wraz z powiązanymi 

zasobami dalej niż do miejsca dostępu, jeżeli elementy tej sieci wraz z powiązanymi zasobami 

zostaną umieszczone w istniejącej wewnątrzbudynkowej infrastrukturze technicznej, a jeśli 

brak jest takiej dostępnej infrastruktury, to wówczas gdy: 

a) wynika to z potrzeby użytkownika końcowego lub

b) przedsiębiorca telekomunikacyjny wykona wewnątrzbudynkową infrastrukturę 

techniczną przystosowaną do umieszczenia w niej lub na niej dodatkowych elementów sieci 

telekomunikacyjnej oraz powiązanych zasobów także przez innych przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych,

3) umożliwieniu korzystania z miejsca dostępu,

4) umożliwieniu utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu elementów 

szybkiej sieci telekomunikacyjnej oraz powiązanych zasobów będących własnością tego 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,

5) umożliwieniu wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynku, w zakresie 

niezbędnym do korzystania z dostępu, o którym mowa w pkt 1–4 i ust. 3 

– w zakresie w jakim ma to służyć dostarczaniu usług szerokopasmowego dostępu do 

Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s wyłącznie w budynku na tej nieruchomości.
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1a. Wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną uważa się za niedostępną w 

szczególności, gdy:

1) jej właściciel nie podejmuje negocjacji z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w 

sprawie dostępu do tej infrastruktury;

2) jej właściciel odmawia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do tej 

infrastruktury;

3) oferowane warunki dostępu do tej infrastruktury są dyskryminujące lub 

uniemożliwiają przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu oferowanie użytkownikom końcowym 

konkurencyjnych warunków świadczenia usług, w tym cenowych i jakościowych;

4) jej wykorzystanie na potrzeby umieszczenia w niej lub na niej elementów szybkiej 

sieci telekomunikacyjnej wraz z powiązanymi zasobami zgodnie z zamierzeniem 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego jest technicznie niewykonalne.”,

b) w ust. 1e pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) podmiotach korzystających z miejsca dostępu;”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Właściciel wewnątrzbudynkowej infrastruktury technicznej jest obowiązany 

zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do tej infrastruktury na potrzeby 

umieszczenia w niej lub na niej elementów szybkiej sieci telekomunikacyjnej wraz z 

powiązanymi zasobami, jeżeli powielenie takiej infrastruktury byłoby ekonomicznie 

nieefektywne lub technicznie niewykonalne.”,

d) ust. 3a otrzymuje brzmienie;

„3a. Dostęp, o którym mowa w ust. 3 jest nieodpłatny, jeśli właściciel 

wewnątrzbudynkowej infrastruktury technicznej nie jest przedsiębiorcą 

telekomunikacyjnym.”,

e) ust. 3b i 4 otrzymują brzmienie: 

„3b. W przypadku uzyskania dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, przedsiębiorca 

telekomunikacyjny może ponosić opłaty obejmujące wyłącznie zwrot kosztów związanych z 

przywróceniem stanu poprzedniego lub utrzymaniem wewnątrzbudynkowej infrastruktury 

technicznej, a także tych, które zaistniały w związku z zapewnieniem takiego dostępu.
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4. Zawarcie umowy o dostępie, o którym mowa w ust. 1 i 3, stanowi czynność zwykłego 

zarządu.”,

f) w ust. 5:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

rozdziału 3 ustawy z dnia … 2020 r. - Prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisy art. 

19 ust. 2, art. 20, art. 22 ust. 1 i art. 23 niniejszej ustawy, z tym że:”;  

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Prezes UKE wydaje decyzję o dostępie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, także wówczas, 

jeżeli dla istniejących elementów szybkich sieci telekomunikacyjnych oraz powiązanych 

zasobów warunki dostępu nie są określone w umowie lub umowa taka wygasła, chyba że 

przedsiębiorca telekomunikacyjny wykonał je, nie mając tytułu prawnego do dysponowania 

nieruchomością na ten cel oraz wbrew woli lub bez wiedzy właściciela, użytkownika 

wieczystego lub zarządcy nieruchomości.”,

g) uchyla się ust. 5c,

h) ust. 5e otrzymuje brzmienie: 

„5e. Przepisy ust. 1–1f oraz 3–5d stosuje się odpowiednio do każdego, komu przysługuje 

skuteczne względem właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości lub 

właściciela wewnątrzbudynkowej infrastruktury technicznej prawo korzystania z miejsca 

dostępu lub wewnątrzbudynkowej infrastruktury technicznej.”,

i) uchyla się ust. 5f;

28) uchyla się art. 31 i 32;

29) w art. 33 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadkach innych niż określone w art. 30 ust. 1 właściciel, użytkownik wieczysty 

nieruchomości lub zarządca nieruchomości jest obowiązany zapewnić operatorom, 

użytkownikom rządowym, o których mowa w art. 2 pkt 86 lit. a, b, d, e oraz h ustawy z dnia 

… 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej, oraz jednostkom samorządu terytorialnego 

wykonującym działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1, dostęp do nieruchomości, w tym do 

budynku, polegający na umożliwieniu umieszczenia na nich elementów sieci 
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telekomunikacyjnej oraz powiązanych zasobów, a także ich eksploatacji i konserwacji, jeżeli 

nie umożliwia to racjonalnego korzystania z nieruchomości, w szczególności nie prowadzi do 

istotnego zmniejszenia wartości nieruchomości.

2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1 jest odpłatny, chyba że:

1) strony umowy o dostępie postanowią inaczej;

2) dotyczy umieszczenia, eksploatacji i konserwacji punktów dostępu bezprzewodowego 

o bliskim zasięgu na nieruchomościach, o których mowa w ust. 1, stanowiących obszar 

kolejowy, o którym mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730 i 1214, 1979, 2020, z 2020 r. poz. 284, 400, 462, 

695 i 875).

3. Termin zawarcia umowy o dostępie, o którym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni od dnia 

wystąpienia przez operatora, użytkownika rządowego, o którym mowa w art. 2 pkt 86 lit. a, b, 

d, e oraz h ustawy z dnia …  2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej, lub jednostkę 

samorządu terytorialnego wykonującą działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 z wnioskiem 

o jej zawarcie.”;

30) uchyla się art. 35;

31) w art. 35a:

a) w ust. 1 w części wspólnej skreśla się wyrazy „umieszczania na nieruchomości 

obiektów i urządzeń, o którym mowa w”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Po przedstawieniu informacji, o której mowa w ust. 1, lub upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 2, Prezes UKE, kierując się potrzebą zapewnienia skutecznej konkurencji oraz 

zapewnienia telekomunikacji, może, w drodze decyzji, określić warunki zapewnienia dostępu, 

o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 lub w art. 33 ust. 1, w tym wysokość opłat w przypadku 

dostępu, o którym mowa w art. 33 ust. 1.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, wobec których została wydana decyzja w sprawie 

określenia warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 lub w art. 33 

ust. 1, są obowiązane do zawierania, w zakresie swojej właściwości, umów o tym dostępie na 

warunkach nie gorszych niż określone w tej decyzji.”,

c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
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„6. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zamieszczają na swoich stronach 

internetowych aktualne warunki zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 oraz 

w art. 33 ust. 1, uwzględniające warunki określone decyzją, o której mowa w ust. 3.

7. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przekazują Prezesowi UKE informacje o 

adresach swoich stron internetowych w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na nich warunków 

zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 oraz w art. 33 ust. 1. Informacja jest 

udostępniana przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji.”;

32) uchyla się art. 36;

33) w art. 36a:

a) w ust. 2:

– w pkt 1 po wyrazach „szybkiej sieci telekomunikacyjnej” dodaje się wyrazy „wraz z 

powiązanymi zasobami”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaprojektowaniu i wykonaniu przez operatora sieci infrastruktury technicznej, w 

szczególności kanalizacji kablowej, szafy kablowej, miejsca dostępu lub antenowej konstrukcji 

wsporczej, uwzględniającej potrzeby przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczące realizacji 

elementów szybkiej sieci telekomunikacyjnej wraz z powiązanymi zasobami, jeżeli powielenie 

tej infrastruktury przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego jest technicznie niemożliwe lub 

ekonomicznie nieopłacalne.”,

b) w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „szybkiej sieci telekomunikacyjnej” dodaje się wyrazy 

„wraz z powiązanymi zasobami”,

c) w ust. 5 w pkt 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„3) zaoferuje przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu skuteczny dostęp do elementów 

swojej sieci, w szczególności do włókna światłowodowego, który:”,

– w lit. a po wyrazach „szybkich sieci telekomunikacyjnych” dodaje się wyrazy „wraz z 

powiązanymi zasobami”; 

34) w art. 36b ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Do umowy o koordynacji robót budowlanych przepisy art. 162 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy 

z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej oraz art. 19 ust. 1 i 2a, art. 22 oraz art. 

24 stosuje się odpowiednio, z tym że decyzje wydaje starosta albo wojewoda. ”;

35) w art. 36c 

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepis art. 162 ust. 4 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej 

stosuje się odpowiednio.”;

b) uchyla się ust. 5;

36) w art. 36e:

a) w ust. 7 po wyrazach „szybkich sieci telekomunikacyjnych” dodaje się wyrazy „wraz 

z powiązanymi zasobami”,

b) w ust. 8 po wyrazach „szybkiej sieci telekomunikacyjnej” dodaje się wyrazy „wraz z 

powiązanymi zasobami”.

Art. 31 W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 742) w art. 51 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „w art. 179 ust. 4a ustawy z dnia 

16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245 i 2354),” 

zastępuje się wyrazami „w art. 51 ust. 3 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej (Dz. U. poz. …),”.

Art. 32. W ustawie z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 649) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w pkt 1 wyrazy „multipleks, o którym mowa w art. 2 pkt 20a ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.)” zastępuje się 

wyrazami „multipleks, o którym mowa w art. 2 pkt 26 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo 

komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. ...);”,

b) w pkt 3 wyrazy „odbiornik cyfrowy, o którym mowa w art. 2 pkt 23a ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne” zastępuje się wyrazami „odbiornik sygnału 

telewizyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia ... 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej;”,
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c) w pkt 5 wyrazy „operatora sieci nadawczej, o którym mowa w art. 2 pkt 23c ustawy z 

dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;” zastępuje się wyrazami „operatora sieci 

nadawczej, o którym mowa w art. 2 pkt 35 ustawy z dnia ... 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej;”,

d) w pkt 6 wyrazy „sygnał multipleksu, o którym mowa w art. 2 pkt 38a ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;” zastępuje się wyrazami „sygnał multipleksu, o 

którym mowa w art. 2 pkt 63 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej;”;

2) w art. 6 w ust. 1 wyrazy „art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. –Prawo 

telekomunikacyjne,” zastępuje się wyrazami „art. 368 ust. 5 ustawy z dnia ... 2020 r. – Prawo 

komunikacji elektronicznej,”;

3) w art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 i art. 10 ust. 1 i 2 wyrazy „art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. – Prawo telekomunikacyjne” zastępuje się wyrazami „art. 65 ust. 2 ustawy z dnia … 

2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej,”;

4) w art. 11 wyrazy „ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.” 

zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej.”.

Art. 33. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 

r. poz. 680) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63. 1. Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do 

zajmowania stanowisk na statku, jest:

1) dyplom - dla stanowisk oficerskich;

2) świadectwo - dla stanowisk nieoficerskich;

3) świadectwo przeszkolenia;

4) zezwolenie;

5) potwierdzenie uznania.

2. Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk na 

statku do obsługiwania urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego 

używanego w radiokomunikacji morskiej wymaga posiadania, w zależności od rodzaju statku 
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oraz uprawianej żeglugi, świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie 

radiokomunikacji morskiej.”;

2) art. 69 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokumenty kwalifikacyjne, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 63 

ust. 2.”;

3) art. 71 ust. 2c i 2d otrzymuje brzmienie:

„2c. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o 

uzyskanie dyplomu lub świadectwa, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 63 ust. 2 

oraz art. 70 ust. 1 pkt 1, jest ważne przez okres 5 lat od dnia zdania egzaminu.

2d. O wydanie dyplomu, o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 oraz art. 70 ust. 1 pkt 1, na 

podstawie dyplomu ukończenia studiów wyższych w uczelniach, o których mowa w art. 74 ust. 

2 pkt 1 lub 2, w przypadku gdy zdany egzamin dyplomowy został uznany za równoważny 

zgodnie z art. 64 ust. 4, można ubiegać się w okresie 5 lat od dnia zdania egzaminu 

dyplomowego.”;

4) art. 72 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 72. 1. Jeżeli członek załogi statku lub pilot posiadający dokument kwalifikacyjny, o 

którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 70 ust. 1, art. 107 ust. 1 i 2, swoim działaniem lub 

zaniechaniem spowodował lub przyczynił się do powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa 

statku, osób na nim przebywających lub środowiska morskiego, wobec którego nie jest 

prowadzone postępowanie przed izbą morską, organ, który wydał dokument kwalifikacyjny, 

może zawiesić określone w nim uprawnienia, mając na uwadze stopień spowodowanego 

zagrożenia.”;

5) w załączniku do ustawy: 

a) w części II po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a.  Opłaty za świadectwa w radiokomunikacji morskiej oraz ich duplikaty:

3a.1. Świadectwo operatora (GMDSS) - 30 PLN

3a.2. Świadectwo operatora łączności - 30 PLN

3a.3. Świadectwo operatora radiotelefonisty VHF - 20 PLN

3a.4. Świadectwo radioelektronika (GMDSS) - 30 PLN
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3a.5. Świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej – 20 PLN

3a.6. Przy wydaniu pierwszego duplikatu dokumentu kwalifikacyjnego opłatę podwyższa 

się o 50% opłaty podstawowej za ten dokument. Przy wydawaniu kolejnego duplikatu opłatę 

podwyższa się o 100%.”,

b) w części III w pkt 1 po pkt 1.5 dodaje się pkt 1.6–1.8 w brzmieniu:

„1.6. Na świadectwo operatora (GMDSS) – 200 PLN.

1.7. Na świadectwo radioelektronika (GMDSS) – 200 PLN.

1.8. Na świadectwo operatora łączności – 100 PLN.”.

Art. 34. W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1041):

1) w art. 121 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do kontroli oraz zaleceń pokontrolnych stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego.”; 

2) po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu:

“Rozdział 10a. Organy właściwe w sprawach poczty

Art. 120a. 1. Organami właściwymi w sprawach poczty są minister właściwy do spraw 

łączności i Prezes UKE.

2. Organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług pocztowych jest Prezes UKE.

Art. 120b. 1. Do zakresu działania Prezesa UKE, jako organu regulacyjnego w dziedzinie rynku 

usług pocztowych, należy w szczególności: 

1) opracowywanie wskazanych przez ministra właściwego do spraw łączności projektów 

aktów prawnych w zakresie poczty; 

2) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pocztowymi;

3) analiza i ocena funkcjonowania rynku usług pocztowych; 

4) wykonywanie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego;

5) współpraca z Komisją Europejską i instytucjami Unii Europejskiej oraz organami 

regulacyjnymi innych państw członkowskich; 

6) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług 

pocztowych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane podmioty;
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7) współpraca z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących przestrzegania praw 

podmiotów korzystających z usług pocztowych, przeciwdziałania praktykom 

ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym koncentracjom operatorów 

pocztowych i ich związków;

8) przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym:

a) o nazwie i adresie operatora wyznaczonego świadczącego usługi powszechne,  

b) o sposobie udostępniania korzystającym z usług powszechnych szczegółowych i 

aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług, warunków dostępu, cen i 

minimalnych wymagań w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych,  

c) o przyjętych dla obrotu krajowego minimalnych wymaganiach dotyczących czasu 

przebiegu przesyłek pocztowych i przyznanym odstępstwie w tym zakresie,  

d) o przyznanym odstępstwie od częstotliwości opróżniania nadawczych skrzynek 

pocztowych i doręczania przesyłek z jednoczesnym przekazaniem tej informacji pocztowym 

organom regulacyjnym państw członkowskich Unii Europejskiej,  

e) danych statystycznych o krajowym rynku pocztowym oraz, na żądanie Komisji 

Europejskiej, informacji o systemie rachunku kosztów stosowanym przez operatora 

wyznaczonego;

9) kontrola obowiązku umieszczania oddawczych skrzynek pocztowych; 

10) wykonywanie zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie 

transgranicznych usług doręczania paczek (Dz.Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 19).

2. Prezes UKE, wykonując obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, ma prawo wstępu 

na teren nieruchomości, na których znajdują się oddawcze skrzynki pocztowe. 

Art. 120c. 1. Prezes UKE, co najmniej raz na 4 lata, przeprowadza badanie społeczne 

zapotrzebowania na usługi powszechne, obejmujące w szczególności badanie: 

1) środowiska technologicznego, ekonomicznego i społecznego oraz związanych z tym 

potrzeb korzystających z usług powszechnych; 

2) sposobu wypełniania przez operatora wyznaczonego obowiązku zapewnienia 

dostępności i jakości usług powszechnych. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemrzgiydsltqmfyc4nbshazdanztgy
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2. Wyniki badania, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE niezwłocznie przekazuje 

ministrowi właściwemu do spraw łączności oraz udostępnia na stronie podmiotowej BIP.”.

Art. 35. W ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1077 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 4 wyrazy „telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu 

art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1954, 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 643 i 730),” zastępuje się wyrazami 

„telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu art. 2 pkt 71 ustawy z dnia … 

2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. …),”;

2) w art. 8 ust. 1 lit b otrzymuje następujące brzmienie:

„b) powiązanie zgłoszenia alarmowego z danymi teleadresowymi miejsca zgłoszenia oraz 

jego pozycją geograficzną, ustalonymi w oparciu o dane pochodzące z sieci 

telekomunikacyjnych oraz o informacje z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, jeśli 

zapewnia ono taką możliwość.”;

3) w art. 14 w ust. 1 wyrazy „w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne, informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało 

wykonane połączenie do numeru alarmowego 112 albo innego numeru alarmowego, oraz dane 

dotyczące abonenta, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne.” zastępuje się wyrazami „w art. 295 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia … 2020 r. 

– Prawo komunikacji elektronicznej, informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z 

którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego 112 albo innego numeru 

alarmowego, oraz dane dotyczące abonenta, o których mowa w art. 295 ust. 2 ustawy z dnia … 

2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej.”;

4) w art. 15 wyrazy „publiczną siecią telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 29 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.” zastępuje się wyrazami „publiczną 

siecią telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 45 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo 

komunikacji elektronicznej.”;

5) w art. 19 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - 

Prawo telekomunikacyjne;” zastępuje się wyrazami „art. 295 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia … 2020 

r. – Prawo komunikacji elektronicznej;”;

6) w art. 20 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
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„1. Dostawca publicznie dostępnych usług komunikacji interpersonalnej 

wykorzystujących numery z krajowych lub międzynarodowych planów numeracji i 

umożliwiających nawiązywanie połączeń z numerami z tych planów zapewnia:”.

Art. 36. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) 

w art. 3:

1) w pkt 15 wyrazy „sieć telekomunikacyjna - sieć w rozumieniu art. 2 pkt 35 ustawy z 

dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.5));” 

zastępuje się wyrazami „sieć telekomunikacyjna – sieć w rozumieniu art. 2 pkt 59 ustawy z 

dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. ...);”;

2) w pkt 19 wyrazy „urządzenia telekomunikacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 46 ustawy z 

dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;” zastępuje się wyrazami „urządzenia 

telekomunikacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 74 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej;”. 

Art. 37.W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 

287) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w pkt 6 wyrazy „ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 i 2245)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo 

komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. ...)”;

2) w art. 11 wyrazy „ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne” zastępuje 

się wyrazami „ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej”.

Art. 38. W ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 277 i 285) w art. 14 w ust. 5 w pkt 4 wyrazy „ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.3))” zastępuje się wyrazami „ustawy 

z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. ...)”.

Art. 39. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 81) w art. 235 w ust. 7 wyrazy „ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245 i 2354)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … 2020 r. – 

Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. ...)”.

Art. 40. W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 796) w art. 13 w ust. 1 wyrazy „art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 
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Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954, 2245 i 2354)” zastępuje się wyrazami 

„art. 50 ust. 1 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. ...)”.

Art. 41. W ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 955) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 w ust. 4 wyrazy „ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 643 i 730), zwanej dalej „Prawem 

telekomunikacyjnym”.” zastępuje się wyrazami „ustawie z dnia … 2020 r. – Prawo 

komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. ...), zwanej dalej „Prawem komunikacji 

elektronicznej”.”;

2) w art. 17 ust. 4 i 18 ust. 6 wyrazy „Prawie telekomunikacyjnym” zastępuje się 

wyrazami „Prawie komunikacji elektronicznej”.

Art. 42. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 505, 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 114 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. 55 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej 

(Dz. U. poz. ...), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”,”;

2) w art. 115 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dane z wykazu, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo 

komunikacji elektronicznej,

2) dane, o których mowa w art. 351 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej,”.

Art. 43. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

(Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 11 w pkt 4 lit. a i b 

otrzymują brzmienie:

„a) dostępu, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej, 

b) dostępu, o którym mowa w art. 154, 156 i 159 ustawy, o której mowa w lit. a, oraz 

dostępu, o którym mowa w art. 13, art. 17, art. 27 i art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o 
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wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 

r. poz. 471, 695 i 875);”.

Art. 44. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 384 i 695) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 57 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. art. 55 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej 

(Dz. U. poz. …), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”,”,

2) w art. 65 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) z wykazu, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej,

2) o których mowa w art. 351 ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji 

elektronicznej,”.

Art. 45. W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 i 1086) w art. 96 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje 

brzmienie:

„3) przetwarzać informacje, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5, objęte tajemnicą 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo 

komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. ...).”.

Art. 46. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1495) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 48 w ust. 11 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) kontrola jest prowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo 

komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. ...)”;

2) w art. 50 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej;”.

Art. 47. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252) w art. 12 w ust. 1 pkt 18 otrzymuje 

brzmienie:

„18) ustawie z dnia … 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. …);”.

Art. 48. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. 

U. poz. 1560, z 2019 r. poz. 2020 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 695 i 875) wprowadza się 

następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia … 2020 r. 

– Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. ...), w zakresie wymogów dotyczących 

bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów;”;

2) w art. 26 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV informują Prezesa UKE o incydencie, 

który ma lub może mieć wpływ na bezpieczeństwo sieci i usług w rozumieniu ustawy z dnia 

…. 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej, oraz zalecają metody obsługi tego incydentu. 

2b. CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV, na wniosek Prezesa UKE, zapewniają 

wsparcie w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa w rozumieniu ustawy z dnia ... 

2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej, jeśli dotyczy on zdarzenia będącego incydentem 

albo incydentem krytycznym.”;

3) w art. 39 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dotyczące telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu art. 2 pkt 70 

ustawy z dnia ... 2020 r. – Prawo komunikacji elektronicznej;”

Art. 49. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i 

sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 

695) w art. 1 w pkt 10:

1) w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) informacje o przebiegu światłowodowych i innych niż światłowodowe linii 

kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do 

Internetu.”;”;”;
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2) w lit. b tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„– część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– przekazują aktualne, zgodne ze stanem faktycznym, kompletne oraz adekwatne do 

potrzeb wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, informacje o posiadanej 

infrastrukturze telekomunikacyjnej, przebiegu światłowodowych linii kablowych 

zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu 

oraz posiadane w postaci elektronicznej informacje o przebiegu innych niż światłowodowe linii 

kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do 

Internetu, informacje o publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach 

umożliwiających kolokację, świadczonych usługach transmisji danych zapewniających 

szerokopasmowy dostęp do Internetu,  usługach telefonicznych i usługach rozprowadzania 

programów radiowych i telewizyjnych świadczonych w pakiecie z usługami transmisji danych 

zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu, a także informacje o planowanej 

infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych, które 

zapewnią lub umożliwią zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu o 

przepustowości co najmniej 100 Mb/s w ciągu 3 lat, oraz aktualizują je corocznie w terminie 

do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.”,”;

c) w lit. c w ust. 2a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych  usługach transmisji danych 

zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu, usługach telefonicznych i usługach 

rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych świadczonych w pakiecie z usługami 

transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu , a także o planowanej 

infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych, które 

zapewnią lub umożliwią zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu o 

przepustowości co najmniej 100 Mb/s najpóźniej w ciągu 3 lat od dnia ich przekazania – 

przekazuje się corocznie w terminie do dnia 28 lutego według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku.”.

Rozdział 3

Przepisy uchylające, przejściowe i końcowe

Art. 50. 1. Traci moc ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2460), zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Przepis art. 199 ust. 1b pkt 1 traci moc z dniem 28 lutego 2021 r.

Art. 51. 1. Rejestr, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 50, staje się 

rejestrem PT, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Rejestr, o którym mowa w art. 10 ust. 1a ustawy uchylanej w art. 50, staje się rejestrem 

JST, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Wpisy do rejestrów, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 1a ustawy uchylanej w art. 50 

stają się odpowiednio wpisami, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy, o której 

mowa w art. 1.

4. Do wniosków o wpis do rejestrów, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 1a ustawy 

uchylanej w art. 50, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której 

mowa w art. 1, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Podmioty wpisane do rejestrów, o których mowa w art. 10 ust. 1 i ust. 1a ustawy 

uchylanej w art. 50, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w 

art. 1, są obowiązane uzupełnić wpisy do rejestrów odpowiednio o dane, o których mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 4, 6 i 7 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w art. 1. 

6. Prezes UKE w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych, o których art. 6 ust. 1 pkt 4, 

6 i 7 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w art. 1, uzupełnia wpisy do rejestrów, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

7. Nieuzupełnienie danych zgodnie z ust. 5 skutkuje wykreśleniem podmiotu z 

właściwego rejestru. 

8. Prezes UKE usuwa dane, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 6 ustawy uchylanej w art. 

50 ujawnione w rejestrach przed dniem w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

9. Prezes UKE do dnia 21 grudnia 2021 r. przekazuje do Organu Europejskich 

Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) treść wpisów do rejestru, o którym mowa w 

art. 10 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 50, dokonanych przed dniem 21 grudnia 2020 r. 

Art. 52. 1. Rejestr, o którym mowa w art. 65 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 50, staje się 

rejestrem numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi z dodatkowym świadczeniem, o 

którym mowa w art. 302 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Zgłoszenie do rejestru, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 50 staje 

się zgłoszeniem do rejestru, o którym mowa w art. 302 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1. 
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3. Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 65 ust. 1j ustawy uchylanej w art. 50 staje się 

wpisem, o którym mowa w art. 304 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Do zgłoszeń do rejestru, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 50, 

złożonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, 

stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1. 

5. Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, wpisany w dniu wejścia w życie ustawy, 

o której mowa w art. 1, do rejestru, o którym mowa w art. 302 ust. 1 tej ustawy, w terminie 3 

miesięcy od dnia jej wejścia w życie, przekazuje Prezesowi UKE swój numer NIP. 

6. Prezes UKE w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 5, 

uzupełnia wpis do rejestru, o którym mowa w art. 323 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 53. 1. Rejestr, o którym mowa w art. 144c ust. 1 ustawy uchylanej w art. 50, staje się 

rejestrem, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 144c ust. 3 ustawy uchylanej w art. 50 staje się 

wpisem, o którym mowa w art. 130 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Do wniosków o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 144c ustawy uchylanej w art. 

50 złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, 

stosuje się przepisy tej ustawy.

Art. 54. 1. Przed uruchomieniem narzędzia porównawczego, o którym mowa w art. 275 

ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, Prezes UKE obwieszcza na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej UKE gotowość narzędzia porównawczego do przyjęcia 

danych.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania obwieszczenia, o którym mowa w ust 1, 

dostawca usług, którego przychód z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w 

poprzednim roku kalendarzowym wyniósł co najmniej 10 milionów złotych przekazuje dane, 

o których mowa w art. 275 ust. 1, ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące wszystkich 

oferowanych przez siebie publicznie dostępnych usług dostępu do internetu oraz publicznie 

dostępnych usług komunikacji interpersonalnej.

Art. 55. 1. Przepisu art. 286 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1 nie stosuje się przed 

upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia przez Prezesa UKE informacji o uruchomieniu 

funkcjonalności systemu, o którym mowa w art. 288 ustawy, o której mowa w art. 1.
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2. Prezes UKE udostępnia informację, o której mowa w ust. 1, w Dzienniku Urzędowym 

UKE oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej UKE.

3. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej określa sposób i tryb wymiany 

komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług do czasu upływu terminu, o którym 

mowa w ust. 1, w informacji udostępnionej w Dzienniku Urzędowym UKE oraz na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej UKE.

Art. 56. Plany zagospodarowania częstotliwości, ustalone na podstawie art. 112 ustawy 

uchylanej w art. 50, zachowują moc.

Art. 57. Rezerwacja częstotliwości, o której mowa w art. 114 ust. 1 ustawy uchylanej w 

art. 50, dokonana przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuje moc 

i staje się rezerwacją częstotliwości, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

art. 1.

Art. 58. Pozwolenie radiowe, o którym mowa w art. 143 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 

50, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuje moc i staje 

się pozwoleniem radiowym, o którym mowa w art. 122 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 59. 1. Świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej 

lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej, o którym mowa w art. 149 ust. 1 ustawy uchylanej w 

art. 50 zachowuje moc.

2. Przepisy dotyczące wydawania świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie 

radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej oraz przeprowadzania egzaminów, o 

których mowa w art. 150 ust. 1–4 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia 31 

grudnia 2021 r.

3. Świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej 

amatorskiej, o którym mowa w art. 149 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 50 zachowuje moc i staje 

się świadectwem operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, o 

którym mowa w art. 149 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 60. Decyzje, o których mowa w art. 144a i 144b ustawy uchylanej w art. 50 

zachowują moc i stają się decyzjami, o których mowa w art. 133 i 134 ustawy, o której mowa 

w art. 1.

Art. 61. 1. Do postępowań w sprawie dokonania, zmiany i cofnięcia rezerwacji 

częstotliwości, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejściem w życie ustawy, o której 

mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
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2. Do postępowań w sprawie dokonania na kolejny okres rezerwacji częstotliwości 

zharmonizowanych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o 

której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Postępowania w sprawie dokonania na kolejny okres rezerwacji częstotliwości z 

zakresów niezharmonizowanych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejściem w życie 

ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

4. Wniosek w sprawie dokonania na kolejny okres rezerwacji częstotliwości 

zharmonizowanych, której okres wykorzystywania częstotliwości upływa w terminie 18 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się nie później niż w terminie 6 

miesięcy przed upływem okresu wykorzystywania częstotliwości.

Art. 62. 1. Wniosek w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości użytkowanych jako 

cywilno-rządowe złożony przez użytkownika rządowego i nierozpatrzony przed dniem wejścia 

w życie ustawy, o której mowa w art. 1, staje się wnioskiem o wydanie pozwolenia, o którym 

mowa w art. 122 ust.1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Rezerwacje częstotliwości użytkowanych jako cywilno-rządowe dokonane na rzecz 

użytkowników rządowych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, 

zachowują ważność na okres, na który zostały wydane i zwalniają z obowiązku uzyskania 

pozwolenia radiowego, o którym mowa w art. 122 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Użytkownik rządowy wykorzystujący częstotliwości z zakresów użytkowanych jako 

cywilno-rządowe nieposiadający pozwolenia radiowego lub rezerwacji częstotliwości, o 

których mowa w art. 114 ust. 1 i art. 143 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 50, obowiązany jest do 

wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia radiowego, o którym mowa w art. 122 ust. 1 

ustawy, o której mowa w art. 1, w okresie 1 roku od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Art. 63. Do postępowań w sprawie wydania, zmiany i cofnięcia pozwolenia radiowego, 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, 

stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 64. 1. Do przetargu, aukcji albo konkursu, o których mowa w art. 116 ustawy 

uchylanej w art. 50 ogłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o 

której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do postępowania w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości po przeprowadzeniu 

przetargu, aukcji albo konkursu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
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Art. 65. Przydziały numeracji, o których mowa w art. 126 ustawy, o której mowa w art. 

50, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stają się 

przydziałami numeracji w rozumieniu tej ustawy.

Art. 66. 1. Do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych przed dniem 

wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy tej ustawy. 

2. Przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się do środków, o których mowa 

w art. 284 ustawy, o której mowa w ust. 1, wpłaconych przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

3. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z wyłączeniem usług transmisji 

danych do komunikacji maszyna-maszyna zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy, na 

czas określony dłuższy niż 24 miesiące staje się umową zawartą na okres 24 miesięcy, chyba 

że te 24 miesiące już upłynęły. 

4. Przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w ust. 1, 

dostawca publicznie dostępnych usług komunikacji elektroniczne może świadczyć usługę 

dodatkowego obciążenia rachunku bez uzyskania zgody, o której mowa w art. 308 ust. 1 

ustawy, o której mowa w art. 1, chyba że abonent wyraził sprzeciw.  

5. Dostawcy usług telekomunikacyjnych dostosowują obowiązujące umowy o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w 

terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1. Zmiany mogą być 

wprowadzone w dotychczasowych regulaminach lub cennikach świadczenia usług 

telekomunikacyjnych. 

Art. 67. 1. Do postępowań w sprawie analizy rynku wszczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy tej ustawy.

2. Czynności dokonane w ramach postępowań, o których mowa w ust. 1, dokonane przed 

dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc.

Art. 68. Do postępowań wszczętych na podstawie art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 4, art. 53 ust. 

1 i 2, art. 96 ust. 1, art. 98 ust. 1–3 i art. 109 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 50 i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy 

dotychczasowe.

Art. 69. Do spraw związanych z realizacją obowiązków, o których mowa w art. 38 ust. 1 

i art. 39 ust.1 ustawy uchylanej w art. 50 i związanych z tym uprawnień Prezesa UKE, stosuje 

się przepisy dotychczasowe.
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Art. 70. 1. Do kontroli i postępowania pokontrolnego prowadzonych na podstawie ustawy 

uchylanej w art. 50, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o 

której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Czynności podjęte w ramach kontroli i postępowania pokontrolnego, o których mowa 

w ust. 1, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują 

ważność.

Art. 71. Do zdarzeń lub sytuacji będących podstawą do wszczęcia reklamacji, o której 

mowa w art. 106 ustawy uchylanej w art. 50, zaistniałych przed dniem wejścia w życie ustawy, 

o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 72. Do żądania przeniesienia numeru, o którym mowa w art. 71 ustawy uchylanej w 

art. 50, złożonego i niezrealizowanego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w 

art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 73. Abonent po dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, może żądać 

szczegółowego wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 80 

ust. 2 ustawy uchylanej w art. 50 zrealizowanych przed dniem wejścia ustawy, o której mowa 

w art. 1, zgodnie z art. 80 ust. 6 ustawy uchylanej w art. 50.

Art. 74. Do publikacji przez Prezesa UKE sprawozdania, o którym mowa w art. 99 ust. 5 

ustawy uchylanej w art. 50, w zakresie spraw związanych z dopłatą do kosztów usług 

świadczonych przez przedsiębiorcę, do których świadczenia został wyznaczony, wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się 

przepisy dotychczasowe.

Art. 75. Do ustalenia i uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej, o której mowa w 

art. 183 ustawy uchylanej w art. 50, przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych za lata 2021 

i 2022, stosuje się przepisy ustawy uchylanej w art. 50.

Art. 76. Obowiązku, o którym mowa w art. 368 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, nie 

stosuje się do pojazdów wyposażonych w samochodowe odbiorniki radiofoniczne 

wyprodukowanych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 77.  Do postępowań prowadzonych na podstawie art. 27, art. 28, art. 45, art. 136 ust. 

1 i art. 139 ustawy uchylanej w art. 50, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w 

życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.
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Art. 78. Wniosek w sprawie zawarcia umowy o dostępie złożony na podstawie art. 19 ust. 

1 albo art. 30 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 30 i nierozpatrzony przed dniem wejścia w życie 

ustawy, o której mowa w art. 1, jest rozpatrywany na podstawie przepisów ustawy zmienianej 

w art. 30, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 79. Do postępowań wszczętych na podstawie art. 13 ust. 2, art. 22, art. 27, art. 30 

ustawy zmienianej w art. 30, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której 

mowa w art. 1, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 80. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 180b ust. 1 i 2 ustawy uchylanej 

w art. 50, wskaże Prezesowi UKE, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, 

operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcę publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych, wspólnie z którym będzie wykonywał obowiązek, o którym mowa w art. 

55 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, lub przedsiębiorcę telekomunikacyjnego któremu 

powierzył realizację tego obowiązku.

Art. 81. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, o którym mowa w art. 180d ustawy 

uchylanej w art. 50, wskaże Prezesowi UKE, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy, przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, z którym będzie wykonywał obowiązek, o 

którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, art. 53 ustawy, o której mowa w art. 1, lub któremu 

powierzył realizację tego obowiązku.

Art. 82. W przypadku obowiązków określonych w art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 40 ust. 

1 ustawy uchylanej w art. 50, wynikających z decyzji wydanych przed dniem 2 czerwca 2011 

r., w celu weryfikacji i ustalenia wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego lub ich 

maksymalnego albo minimalnego poziomu stosuje się następujące metody:

1) pułap cenowy;

2) cena detaliczna minus;

3) orientacja kosztowa;

4) uwzględnienie wysokości opłat stosowanych na porównywalnych rynkach 

konkurencyjnych.

Art. 83. Zgody na przesyłanie niezamówionej informacji handlowej lub używanie 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla 
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celów marketingu bezpośredniego zebrane na podstawie dotychczasowych przepisów 

zachowują ważność, jeżeli pierwotny sposób wyrażenia zgody odpowiada warunkom ustawy, 

o której mowa w art. 1.

Art. 84. Wykaz, o którym mowa w art. 63a ust. 2 ustawy uchylanej w art. 50, staje się 

wykazem, o którym mowa w art. 277 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 85. Przepis art. 27 ustawy zmienianej w art. 30, w brzmieniu dotychczasowym, 

stosuje się do infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnych, których budowa, przebudowa lub 

remont, a także nabycie praw do nich, z wykorzystaniem środków publicznych, nastąpiła przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 86. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia 

w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 3 ust. 3 

i art. 384 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, 

2) art. 7 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy, o której 

mowa w art. 1,

3) art. 13 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 ustawy, o której mowa w art. 1,

4) art. 51 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 230 ustawy, o której mowa w art. 1,

5) art. 78 ust. 7 i 7a ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 294 ust. 6 i 7 ustawy, o której 

mowa w art. 1,

6) art. 82 ust. 5 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 319 ust. 7 ustawy, o której 

mowa w art. 1,

7) art. 106 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 338 ust. 4 ustawy, o której 

mowa w art. 1,
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8) art. 111 ust. 3 i 4 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 64 ust. 3 i 4 ustawy, o której 

mowa w art. 1,

9) art. 120 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 120 ustawy, o której mowa w art. 1,

10) art. 126 ust. 13 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 142 ust. 3 ustawy, o której 

mowa w art. 1,

11) art. 132 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 368 ust. 5 ustawy, o której 

mowa w art. 1,

12)  art. 132 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 368 ust. 6 ustawy, o której 

mowa w art. 1,

13) art. 144 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 127 ust. 3 ustawy, o której 

mowa w art. 1,

14) art. 148 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 126 ust. 5 ustawy, o której 

mowa w art. 1,

15) art. 150 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 138 ust. 5 ustawy, o której 

mowa w art. 1,

16) art. 175a ust. 2 i 2a ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w 

życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 42 ust. 2 i 3 ustawy, o 

której mowa w art. 1,

17) art. 176a ust. 5 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.  47 ust. 5 ustawy, o której 

mowa w art. 1,
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18) art. 180c ust. 2 oraz art. 182 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia 

wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 54 ust. 1 oraz 

54 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1,

19) art. 180f ust. 3 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy, o której 

mowa w art. 1,

20) art. 181 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1,

21) art. 185 ust. 11 i 12 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w 

życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24 ust. 17 i 18 ustawy, 

o której mowa w art. 1,

22) art. 199 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 396 ustawy, o której mowa w 

art. 1,

23) art. 205 ust. 2 i 3 ustawy uchylanej w art. 50, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 403 ust. 2 i 3 ustawy, o której 

mowa w art. 1

– jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa 

w art. 1 i mogą być zmieniane.

Art. 87. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy 

zmienianej w art. 30 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 30, jednak nie dłużej niż przez 

24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 i mogą być zmieniane.

Art. 88. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 

o którym mowa w art. 190 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 50, staje się Prezesem Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 376 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej powołany przed dniem wejścia w 

życie ustawy staje się z dniem wejścia w życie ustawy zastępcą Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, o którym mowa w art. 380 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
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Art. 89. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy Urząd Komunikacji Elektronicznej, o którym 

mowa w art. 193 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 50, staje się Urzędem Komunikacji 

Elektronicznej, o którym mowa w art. 383 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Komunikacji 

Elektronicznej, o którym mowa w art. 193 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 50, stają się 

pracownikami Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 383 ust. 1 ustawy, 

o której mowa w art. 1. Przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1040,  1043 i 1495) stosuje się odpowiednio.

3. Zamiejscowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 193 ust. 4 wchodzące w 

skład Urzędu Komunikacji Elektronicznej przed dniem wejścia w życie ustawy stają się 

zamiejscowymi jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 383 ust. 4 ustawy, o 

której mowa w art. 1. 

Art. 90. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy mienie Skarbu Państwa będące we władaniu 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 193 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 

50, staje się mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, o którym mowa w art. 383 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Należności i zobowiązania Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 

193 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 50 z dniem 1 dniem wejścia w życie ustawy stają się 

należnościami i zobowiązaniami Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 

383 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1. 

Art. 91. 1. W sprawach sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, w których stroną lub 

uczestnikiem był Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 190 ust. 1 

ustawy uchylanej w art. 50, z dniem wejścia w życie ustawy stroną lub uczestnikiem staje się 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 376 ust. 1 ustawy, o której 

mowa w art. 1.

2. W sprawach sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, wszczętych 

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, w których stroną lub uczestnikiem był 

Urząd Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 193 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 

50, z dniem wejścia w życie ustawy stroną lub uczestnikiem staje się Urząd Komunikacji 

Elektronicznej, o którym mowa w art. 383 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 50.
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Art. 92. Prezes UKE, sporządza:

1) raport o stanie rynku komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 382 ust. 3 

ustawy, o której mowa w art. 1, za rok 2021,

2) sprawozdanie, o którym mowa w art. 198 ust. 6, ustawy, o której mowa w art. 1, za rok 

2021

– na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 50.

Art. 93. 1. W latach 2021-2030 maksymalny całkowity limit wydatków budżetu państwa 

będących skutkiem finansowym ustawy, o której mowa w art. 1, wynosi 58 398 000 zł. 

2. Limit wydatków ministra właściwego do spraw informatyzacji będących skutkiem 

finansowym ustawy, o której mowa w art. 1, wynosi 4 470 000 zł, z tym że w poszczególnych 

latach limit wynosi w: 

1) 2021 r. - 582 000 zł; 

2) 2022 r. - 432 000 zł; 

3) 2023 r. - 432 000 zł; 

4) 2024 r. - 432 000 zł; 

5) 2025 r. - 432 000 zł; 

6) 2026 r. - 432 000 zł; 

7) 2027 r. - 432 000 zł; 

8) 2028 r. - 432 000 zł; 

9) 2029 r. - 432 000 zł; 

10)  2030 r. - 432 000 zł. 

3. Limit wydatków Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej będących skutkiem 

finansowym ustawy, o której mowa w art. 1, wynosi 51 032 000 zł, z tym że w poszczególnych 

latach limit wynosi w: 

1) 2021 r. - 25 868 000 zł; 

2) 2022 r. - 2 796 000 zł; 

3) 2023 r. - 2 796 000 zł; 



– 53 –

4) 2024 r. - 2 796 000 zł; 

5) 2025 r. - 2 796 000 zł; 

6) 2026 r. - 2 796 000 zł; 

7) 2027 r. - 2 796 000 zł; 

8) 2028 r. - 2 796 000 zł; 

9) 2029 r. - 2 796 000 zł; 

10) 2030r. - 2 796 000 zł. 

4. Limit wydatków Ministra Obrony Narodowej będących skutkiem finansowym ustawy, 

o której mowa w art. 1, wynosi 2 896 000 zł, z tym że w poszczególnych latach limit wynosi 

w: 

1) 2021 r. - 304 000 zł; 

2) 2022 r. - 288 000 zł; 

3) 2023 r. - 288 000 zł; 

4) 2024 r. - 288 000 zł; 

5) 2025 r. - 288 000 zł; 

6) 2026 r. - 288 000 zł; 

7) 2027 r. - 288 000 zł; 

8) 2028 r. - 288 000 zł; 

9) 2029 r. - 288 000 zł; 

10)  2030 r. - 288 000 zł. 

5. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętych na dany rok 

budżetowy maksymalnych limitów wydatków określonych w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 stosuje się 

mechanizm korygujący polegający na racjonalizacji wydatków budżetu państwa będących 

skutkiem finansowym ustawy, o której mowa w art. 1, lub ograniczeniu kosztów. 

6. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym 

mowa: 

1) w ust. 2 - jest minister właściwy do spraw informatyzacji; 
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2) w ust. 3 - jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3) w ust. 4 - jest Minister Obrony Narodowej. 

7. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 

5, jest odpowiednio minister właściwy do spraw informatyzacji albo Prezes Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej albo Minister Obrony Narodowej.

Art. 94. Ustawa wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2020 r., z wyjątkiem art. 30 pkt 23 

lit. d, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
REDAKCYJNYM I LEGISLACYJNYM
Iwona Szulc
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Cyfryzacji
/- podpisano elektronicznie/
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