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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Projekt ustawy wprowadzającej ustawę –  Prawo komunikacji elektronicznej (dalej „PWPke”) jest projektem 
towarzyszącym projektowi ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (dalej „Pke”). Pke uchyla obowiązującą 
ustawę Prawo telekomunikacyjne (dalej „Pt”), co wymaga wielu zmian w innych aktach prawnych odnoszących 
się do Pt. 

Projekt Pke został opracowany w związku z koniecznością wdrożenia do krajowego porządku prawnego 
przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. 
ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (dalej „Kodeks” lub „EKŁE”).

PWPke wprowadza niezbędne przepisy w trzech podstawowych zakresach:

a) zmiany w przepisach obowiązujących w związku z uchyleniem Pt i wdrożeniem EKŁE do nowej ustawy 
- Pke,

b) zmiany w innych niż Pt ustawach, w tym wynikające z konieczności implementacji EKŁE,

c) przepisy intertemporalne wynikające z uchylenia ustawy Pt i uchwalenia Pke. 

W PWPke implementacja EKŁE następuje w szczególności przez nowelizację ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o 
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410) (dalej „megaustawa”). 

Celem nowelizacji megaustawy jest implementacja EKŁE w zakresie nie uregulowanym w Pke, w szczególności 
w zakresie dotyczącym stworzenia odpowiednich warunków dla wdrożenia punktów dostępu bezprzewodowego 
o bliskim zasięgu oraz w zakresie szerokorozumianego dostępu do zasobów infrastrukturalnych lub 
budynkowych możliwych do wykorzystania na potrzeby inwestycji szerokopasmowych. Biorąc pod uwagę 
wielość zmian koniecznych do wprowadzenia w odrębnych ustawach, związanych z zastąpieniem obecnie 
obowiązującej ustawy – Prawo telekomunikacyjne ustawą Pke, w opinii projektodawcy zasadne jest 
uregulowanie zmian w przepisach obowiązujących, przepisów uchylających oraz przejściowych w odrębnej 
ustawie wprowadzającej ustawę –  Prawo komunikacji elektronicznej.

W związku z rezygnacją w Pke (w porównaniu do dotychczasowej regulacji zawartej w art. 149, art. 150 i art. 151 
Pt)  z wydawania przez Prezesa UKE świadectw, w szczególności, operatora urządzeń radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej morskiej, konieczne jest wprowadzenie zmian w obowiązujących sektorowych ustawach 
celem przyznania kompetencji do wydawania świadectw oraz przeprowadzania egzaminów niezbędnych do 
uzyskania świadectwa - przez inne organy faktycznie odpowiadające za dział gospodarka morska.

mailto:Tomasz.Proc@mc.gov.pl


2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

A.

PWPke wprowadza zmiany w przepisach obowiązujących w następujących ustawach:

1) ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020); 

2) ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726 i 
2020);

3) ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305);

4) ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593);         

5) ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 
z późn. zm.);

6) 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);

7) 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);

8) ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30); 

9) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65);

10) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.);

11) ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 518 i 730);

12)  ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 27);

13) ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 
284);

14)  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); 

15) ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.);

16) ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294); 

17) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. 1871 i 2217); 

18) ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 
2020);

19) ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu 
Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726);

20) ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 
i 1590);

21)  ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 
r. poz. 148 i 284); 



22) ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2410);

23) ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742); 

24) ustawie z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 649);

25) ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35); 

26) ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287);

27) ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277 i 285); 

28) ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.);

29) ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796); 

30) ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 955);

31) ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U.  z 2019 r. poz. 768, 
1520, 1556, 2200 i 2550);

32) ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184 oraz z 2019 
r. poz. 1815); 

33) ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828, 1091, 1635 i 
1726); 

34) ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.); 

35) ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 
zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1079 i 1214 oraz z 2020 r. poz. 622 i 1495); 

36) 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).

B.

Nowelizacja tzw. megaustawy przewiduje środki, które mają na celu zwiększenie możliwości wykorzystania 
istniejącej infrastruktury technicznej na cele telekomunikacyjne, w tym obniżenie kosztów uzyskiwania dostępu 
do niej (poprzez m.in. wprowadzenie obowiązku zapewnienia nieodpłatnego dostępu do infrastruktury 
technicznej jednostek samorządu terytorialnego, państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych 
na potrzeby umieszczania punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu);

C. 

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie morskim uwzględnia rezygnację z wydawania przez Prezesa UKE 
świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i przejście tej kompetencji 
na urzędy morskie. W zakresie przeprowadzania egzaminów, których pozytywny wynik jest wymogiem 
uzyskania świadectwa - kompetencja ta przypisana będzie Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej. 

D.

PWPke uchyla Pt, dotychczas regulującą sektor telekomunikacyjny w Polsce w związku z  implementacją EKŁE 
do nowej ustawy - Pke, regulującej sektor komunikacji elektronicznej, którego podstawową częścią jest 
telekomunikacja. W związku z zmianą reżimu prawnego, konieczne jest uchwalenie przepisów regulujących 
świadczenie usług w okresie zmiany przepisów, w szczególności obejmujących obowiązujące umowy o 
świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz trwające postępowania administracyjne przed Prezesem UKE. 



3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Projektowana regulacja jest związana z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy 
EKŁE. Większość państw nie ma jeszcze wypracowanych finalnych wersji projektów aktów prawnych 
wdrażających EKŁE - są na etapie prac rządowych bądź konsultacji publicznych.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Prezes UKE
Minister właściwy ds. 
informatyzacji
Przedsiębiorcy 
komunikacji 
elektronicznej niebędący 
przedsiębiorcami 
telekomunikacyjnymi

Brak danych -

Przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni

5241 Rejestr przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych 
prowadzony przez Prezesa 
UKE
https://bip.uke.gov.pl/rpt/rej
estr-przedsiebiorcow-
telekomunikacyjnych

- 
przyspieszeniu prowadzenia 
szeroko rozumianego 
procesu inwestycyjnego w 
telekomunikacji;
- obniżenie kosztów budowy 
oraz eksploatacji 
nowoczesnych sieci 
telekomunikacyjnych;
- zwiększenie możliwości 
wykorzystania istniejącej 
infrastruktury technicznej na 
cele telekomunikacyjne, w 
tym obniżenie kosztów 
uzyskiwania dostępu do niej;
- ułatwienia w uzyskiwaniu 
dostępu do nieruchomości, w 
tym do budynków w celu 
zapewnienia telekomunikacji

Przedsiębiorcy z branży 
kolejowej

10 przedsiębiorców, 
będących zarządcami 
infrastruktury 
kolejowej oraz 22 
operatorów 
(użytkowników/właś
cicieli) kolei 
wąskotorowych

- - obowiązek udostępniania 
infrastruktury technicznej i 
nieruchomości stanowiących 
obszar kolejowy na potrzeby 
umieszczania punktów 
dostępu bezprzewodowego o 
bliskim zasięgu;- obowiązek 
uzgadniania projektu 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego i projektu 
decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 
w części dotyczącej 
obszarów przyległych do 
obszarów kolejowych.

Zarządcy dróg 
publicznych

2 808 (zarządcy dróg 
wojewódzkich, 
powiatowych i 
gminnych) + 

- - obowiązek udostępniania 
infrastruktury technicznej na 
potrzeby budowy sieci 
telekomunikacyjnych;
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GDDKiA
Urząd Morski w Gdyni 1 -  Znaczne zwiększenie 

weryfikowanych 
dokumentów w urzędzie w 
celu wydania świadectwa 
operatora urządzeń 
radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej 
morskiej. Potrzeba 
zwiększenia zatrudnienia.

Urząd Morski w 
Szczecinie

1 - Znaczne zwiększenie 
weryfikowanych 
dokumentów w urzędzie w 
celu wydania świadectwa 
operatora urządzeń 
radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej 
morskiej. Potrzeba 
zwiększenia zatrudnienia.

Centralna Morska 
Komisja Egzaminacyjna

1 - Przyrost rozpatrywanych w 
komisji wniosków i 
przeprowadzanych 
egzaminów, w których 
uzyskanie pozytywnego 
wyniku jest niezbędne do 
uzyskania świadectwa 
operatora urządzeń 
radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej 
morskiej. Potrzeba 
zwiększenia zatrudnienia w 
sekretariatach. Potrzeba 
zwiększenia zatrudnienia w 
sekretariatach komisji.

Jednostki samorządu 
terytorialnego

2873 Główny Urząd Statystyczny
https://stat.gov.pl/statystyka-
regionalna/jednostki-
terytorialne/podzial-
administracyjny-polski/

- obowiązki związane z 
ułatwieniem dostępu do 
infrastruktury technicznej dla 
operatorów 
telekomunikacyjnych;

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

W dniu 6 marca 2020 r. Minister Cyfryzacji rozpoczął prekonsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji 
elektronicznej wraz z uzasadnieniem oraz projektu ustawy wprowadzającej ustawę –  Prawo komunikacji 
elektronicznej. W toku prekonsultacji następujące podmioty przedstawiły stanowisko odnoszące się do projektu:

1) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, 
2) Krajowa Izba Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, 
3) Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, 
4) Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, 
5) Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, 
6) Związek Telewizji Kablowych w Polsce - Izba Gospodarcza,
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7) Izba Gospodarki Elektronicznej, 
8) Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych Mediakom, 
9) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu,
10) SAYF,
11) Digital Virgo,
12) Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A.,
13) Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, 
14) Federacja Konsumentów, 
15) Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich, 
16) Polski Związek Krótkofalowców,
17) Kancelaria Olesiński i Wspólnicy Sp. K.,
18) Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego,
19) Exatel S.A.,
20) Ministerstwo Obrony Narodowej, w tym Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami, 
21) Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
22) Ministerstwo Finansów,
23) Ministerstwo Infrastruktury,
24) Departament Prawa Unii Europejskiej  - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
25) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
26) Urząd Komunikacji Elektronicznej,
27) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
28) Urząd Ochrony Danych Osobowych,
29) Polski Komitet Normalizacyjny,
30) Komitet Techniczny,
31) Osoba fizyczna - radioamator
32) Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, 
33) Stowarzyszenie Praktyków Ochrony Danych Osobowych,
34) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
35) Kancelaria FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni,
36) Osoby fizyczne – uwagi w zakresie marketingu i tajemnicy telekomunikacyjnej,
37) Kancelaria Szostek_Bar i Partnerzy.

W dniach:
1) 17 kwietnia 2020 r.,
2) 28 kwietnia 2020 r.,
3) 29 kwietnia 2020 r.,
4) 8 maja 2020 r.,
5) 15 maja 2020 r.,
6) 21 maja 2020 r. oraz
7) 22 maja 2020 r.

z podmiotami, które złożyły stanowiska w toku prekonsultacji, odbyły się warsztaty z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość, na których zostały omówione zgłoszone uwagi. 

Projekt zostanie poddany konsultacjom publicznym oraz opiniowaniu.

Poniżej wskazano podmioty, do których zostanie przesłany projekt ustawy w ramach konsultacji i opiniowania:

1) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji,
2) Krajowa Izba Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, 



3) Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, 
4) Krajowa Izba Gospodarczej, 
5) Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej,  
6) Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, 
7) Polska Izba Handlu, 
8) Izba Gospodarki Elektronicznej, 
9) Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej, 
10) Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń,  
11) Polskie Towarzystwo Informatyczne, 
12) Fundacja Nowoczesna Polska,  
13) Fundacja Projekt Polska, 
14) Internet Society Poland,
15) Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji,  
16) Fundacja Panoptykon,  
17) Związek Pracodawców Mediów Publicznych, 
18) Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych Mediakom, 
19) Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, 
20) Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza,  
21)  Związek Rzemiosła Polskiego
22) Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,  
23) Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, 
24) Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, 
25) Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei, 
26) Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, 
27) Fundacja ePaństwo, 
28) Amerykańska Izba Handlowa, 
29) Federacja Konsumentów,  
30) Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – ZIPSEE 
„Cyfrowa Polska”, 
31) Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, 
32) Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich, 
33) Polski Związek Krótkofalowców, 
34) Związek Harcerstwa Polskiego,
35) Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
36) Liga Obrony Kraju,
37) Stowarzyszenie Praktyków Ochrony Danych Osobowych, 
38) Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, 
39) Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych, 
40) Polska Rada Biznesu;
41) Naczelną Organizację Techniczną

Konsultacje będą trwały 30 dni a ich wyniki zostaną omówione po ich zakończeniu.

 
Ponadto projekt ustawy zostanie przekazany do zaopiniowania przez:
1) Radę Dialogu Społecznego,
2) Business Centre Club – Związek Pracodawców, 
3) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”;
4) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 
5) Forum Związków Zawodowych;



6) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
7) Konfederację Lewiatan;
8) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
9) Federację Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP
10) Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji.
oraz
1) Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
2) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
3) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 
4) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
5) Polski Komitet Normalizacyjny;
6) Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami;
7) Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
8) Komisję Nadzoru Finansowego;
9) Rzecznika Praw Obywatelskich;
10) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto 
zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1024, z 2018 r. poz. 114 i 278 oraz z 2019 r. poz. 137 i 1192), zostanie 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w 
serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-

10)
Dochody ogółem - - - - - - - - - - - -
budżet państwa - - - - - - - - - - - -
JST - - - - - - - - - - - -
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

- - - - - - - - - - - -

Wydatki ogółem 0,5
51

0.4
51 

0.4
51 

0.4
51 

0.4
51 

0.4
51 

0.4
51 

0.4
51 

0.4
51 

0.4
51 

0.4
51 

4.61 

budżet państwa 0.5
51

0.4
51 

0.4
51 

0.4
51 

0.4
51 

0.4
51 

0.4
51 

0.4
51 

0.4
51 

0.4
51 

0.4
51 

4.61 

JST - - - - - - - - - - - -
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

- - - - - - - - - - - -

Saldo ogółem
- 
0.5
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 4.61 

budżet państwa
- 
0.5
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 
0.4
51 

- 4.61 

JST - - - - - - - - - - - -
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

- - - - - - - - - - - -

Źródła finansowania Wpływ rozwiązań przewidzianych w Pke na sektor finansów publicznych został 



wskazany w OSR projektu ustawy Pke. 

Wydatki budżetu państwa w kwocie (551 000,00 zł w 2020 r, oraz 451 000,00 w każdym 
kolejnym) wynikające z przejścia kompetencji dotyczących wydawania świadectw 
operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej na Centralną 
Morską Komisję Egzaminacyjną oraz urzędy morskie będą finansowane z części 21- 
gospodarka morska dział 600 rozdział 60095 paragraf 4300.

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

Wydatki/oszczędności/przychody nieszacowalne w zakresie nowelizacji Ustawy 
szerokopasmowej:

1. Nieodpłatny dostęp do publicznej infrastruktury technicznej jednostek samorządu 
terytorialnego oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych w 
nowelizacji megaustawy. W celu wsparcia inwestycji w sieci dostępu 
bezprzewodowego dla rozwiązań np. z zakresu inteligentnych miast lub 
autonomicznej komunikacji, zniesione zostaną opłaty za dostęp do infrastruktury 
technicznej stanowiącej wyposażenie ulic i obiektów – jak latarnie, znaki 
drogowe, przystanki itp., należącej do jednostek samorządu terytorialnego oraz 
państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Oszacowanie 
potencjalnego uszczuplenia przychodów ww. podmiotów również nie jest 
możliwe przede wszystkim z uwagi na to, że do tej pory nie były instalowane 
punkty dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu, a tym samym podmioty te 
nie uzyskiwały przychodów związanych z udostępnieniem infrastruktury w tym 
celu.   Dotychczas bowiem publiczna infrastruktura techniczna nie jest co do 
zasady wykorzystywana na potrzeby inwestycji telekomunikacyjnych, 
ewentualnie to jej dysponenci umieszczają na niej urządzenia telekomunikacyjne 
(np. publiczne hotspoty). Z drugiej strony należy zauważyć, że infrastruktura 
bezprzewodowa, umieszczana na publicznej infrastrukturze technicznej, 
wykorzystywana będzie także na cele związane ze świadczeniem przez 
dysponentów tej infrastruktury usług publicznych lub do wykonywania przez nie 
innych zadań własnych – w związku z czym nieodpłatność dostępu do tej 
infrastruktury skutkować będzie korzyściami ekonomicznymi dla tych 
podmiotów. 

Zmiany wspierające nowe inwestycje w sieci telekomunikacyjne, wynikające z 
implementacji EKŁE, w zakresie nowelizacji megaustawy:

1. Ułatwienie i obniżenie kosztów dostępu do terenów kolejowych ułatwi rozwój 
sieci wykorzystywanej w transporcie kolejowym, w tym umożliwi dostęp do sieci 
dla pasażerów kolejowych (koleje przewożą rocznie ok. 300 mln pasażerów1). 
Jednocześnie przewoźnicy kolejowi uzyskają dostęp do lepszej jakości usług. 
Obecne problemy z dostępem do internetu w pociągach wynikają m.in. z 
utrudnień (w tym ograniczeń technicznych i prawnych) dotyczących budowy 
infrastruktury telekomunikacyjnej na nieruchomościach stanowiących obszary 
kolejowe, jak nasypy czy słupy trakcyjne oraz ze skomplikowanej struktury 
własnościowej nieruchomości.

2. Kolejnym elementem zwiększającym możliwość korzystania z internetu są 
zmiany w ustawie o drogach publicznych. Proponowane przepisy ułatwią objęcie 
zasięgiem sieci ruchomych autostrad i pozostałych dróg publicznych, a tym 
samym poprawią łączność dla użytkowników. Jednocześnie zapewnienie tego 
typu dostępu może być istotne dla rozwoju innowacji w transporcie, w tym 
inteligentnych systemów transportowych i samochodów komunikujących się z 
pasem drogowym. Może to wpłynąć pozytywnie na rozwój innowacji w tym 

1 https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/dane-archiwalne/13893,Przewozy-pasazerskie-w-2017-r.html



obszarze, szczególnie, że przy obecnych przepisach rozwój tego typu 
infrastruktury jest mocno ograniczony.

Przejście kompetencji dotyczących wydawania świadectw operatora urządzeń radiowych 
w służbie radiokomunikacyjnej morskiej z Prezesa UKE na Centralną Morską Komisję 
Egzaminacyjną oraz urzędy morskie pociąga za sobą koszty budżetu państwa w kwocie 
551 000,00 zł w 2020 r, oraz 451 000,00 w każdym kolejnym. 

Dodatkowo należy wspomnieć o potrzebie rozbudowy systemu kontrolno-
informacyjnego dla portów polskich (PHICS) w celu umożliwienia rejestracji nowego 
rodzaju świadectw oraz o potrzebie asymilacji istniejącej bazy danych z ww. systemem. 
Szacowany koszt to 100 tys. podczas pierwszego roku funkcjonowania nowych 
przepisów.  
Wyliczenia zostały oparte na podstawie statystyk przekazanych przez UKE za okres 
2015-2019 r. (UKE zgodnie z Pt zajmuje się przeprowadzaniem egzaminów oraz 
wydawaniem świadectw).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 
oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-
10)

duże 
przedsiębiorstwa

- - - - - - -

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

- - - - - - -

W ujęciu 
pieniężnym
(w mln zł, 
ceny stałe z 
…… r.)

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

- - - - - - -

duże 
przedsiębiorstwa

-

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

-

W ujęciu 
niepieniężny
m

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

-

Niemierzalne - -

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 

Obniżenie kosztów inwestycyjnych w zakresie nowelizacji  megaustawy:

Zmiana zasad dostępu do obszarów kolejowych oraz dróg publicznych zmniejszy koszty 
budowy sieci telekomunikacyjnych na tych obszarach. Nowe przepisy wskazują, że 
umieszczanie na tych nieruchomościach punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim 
zasięgu będzie nieodpłatne, co też wynika wprost z art. 57 EKŁE. Rządowe zobowiązania 
w zakresie wdrażania systemów nowoczesnej telekomunikacji bezprzewodowej 
zakładają pokrycie niezawodną łącznością elektroniczną wszystkich głównych szlaków 
transportowych.

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
 nie dotyczy



Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności).

 tak
 nie
 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

 tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz:

W przypadku instalacji punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu stanowiących element 
infrastruktury telekomunikacyjnej (projektowany art. 39a ustawy o drogach publicznych) w pasie drogowym, 
maksymalny czas trwania procedury zostanie skrócony szacunkowo o około 15 dni, względem trybu określonego 
w art. 39 i 40 ustawy o drogach publicznych.

9. Wpływ na rynek pracy 

Projekt PWPke nie ma wpływu na szeroko pojęty rynek pracy. Jednakże przyczyni się do zwiększenia 
zatrudnienia w Urzędach Morskich w Szczecinie i Gdyni oraz Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej. 
Wynika to ze zwiększenia ilości weryfikowanych dokumentów w tych urzędach w celu wydania świadectwa 
operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej. 

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 inne:      

 demografia
 mienie państwowe

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu

Projekt Pke reguluje sektor komunikacji elektronicznej, który bezpośrednio wiąże się z 
informatyzacją kraju. 
Niezawodne usługi komunikacji elektronicznej są niezbędne do dalszego rozwoju państwa, 
społeczeństwa informacyjnego oraz rozwoju nowoczesnej gospodarki. 
Ustawa wprowadza ramy regulacyjne umożliwiające dalszy rozwój tego sektora 
gospodarki, mając na celu zapewnienie bardzo szybkich sieci szerokopasmowych 
stacjonarnych oraz mobilnych.
Projekt będzie miał bezpośredni pozytywny wpływ na wsparcie budowy ultraszybkich i 
mobilnych sieci szerokopasmowych, które umożliwiają cyfrowe zmiany w 
społeczeństwie i gospodarce.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Regulacje wynikające z EKŁE powinny wejść w życie w dniu 21 grudnia 2020 r. z wyjątkiem przepisów 
dotyczących kontroli wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku produktów związanych z energią, o 
których mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/2013 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego 
wyświetlaczy elektronicznych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 (Dz. Urz. UE 
L 315 z 5.12.2019, str. 1).



12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Co do zasady, efekty wejścia w życie projektu będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru, a w przypadku 
powzięcia informacji o niewłaściwym funkcjonowaniu proponowanych rozwiązań w najbliższym możliwym 
terminie dokonane zostaną niezbędne zmiany.

13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Nie dotyczy.
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