Projekt z dnia 13.06.2017 r.
USTAWA
z dnia ………………………….. 2017 r.
o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2016 poz.
1489, 1579, 1823, 1948, 1954 i poz. 2003) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 15 po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:
„3b) decyzji o dostępie telekomunikacyjnym, o których mowa w art. 28 - 30, jeżeli
obowiązek zapewnienia tego dostępu nie wynika z nałożonych na przedsiębiorcę
telekomunikacyjnego obowiązków regulacyjnych,”;
2) w art. 56:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawiera się w formie
pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Wymóg formy pisemnej, elektronicznej
lub dokumentowej nie dotyczy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
zawieranej przez dokonanie czynności faktycznych obejmujących w szczególności
umowy o świadczenie usług przedpłaconych świadczonych w publicznej sieci
telekomunikacyjnej, publicznie dostępnych usług telefonicznych świadczonych za
pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy
usług.”,
b) w ust. 3:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„3.

Umowa

o

świadczenie

publicznie

dostępnych

usług

telekomunikacyjnych, wymagająca formy pisemnej, elektronicznej lub
dokumentowej, powinna, z zastrzeżeniem ust. 5, w jasnej, zrozumiałej i łatwo
dostępnej formie określać w szczególności:”,
- pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) informację o postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich;”,
1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawę z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
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- po pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:
„22) informacje wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki
dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę
2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i
usługami

łączności

elektronicznej

praw

użytkowników,

a

także

rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych
sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 310 z
26.11.2015, s. 1).”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 6–22, na podstawie wyraźnego
postanowienia umowy, mogą być zawarte w regulaminie świadczenia publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych.”,
d) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„6. Dostawca usług może umożliwić abonentowi będącemu stroną umowy
zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej zmianę warunków
umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 2–22, za pomocą środków porozumiewania się
na odległość, w szczególności telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej.”;
3) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu:
„Art. 56a. W przypadku gdy oświadczenia woli składane są w formie
dokumentowej, ich treść udostępniana jest w sposób umożliwiający dostęp do nich w
przyszłości, przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i pozwalający na
odtworzenie informacji w niezmienionej postaci.”;
4) w art. 59:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 59. 1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
określający

w

regulaminie

świadczenia

publicznie

dostępnych

usług

telekomunikacyjnych dane, o których mowa w art. 56 ust. 3 pkt 6-22, jest
obowiązany podać ten regulamin do publicznej wiadomości poprzez publikację na
swojej stronie internetowej i dostarczać nieodpłatnie abonentowi będącemu stroną
umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej wraz z
umową o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o
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zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, w formie w jakiej
zawarta została umowa, z zastrzeżeniem ust. 1a, a także na każde jego żądanie, w
formie pisemnej lub elektronicznej.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku umowy zawartej w formie dokumentowej, za zgodą
abonenta dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza
regulamin na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dostawca

publicznie

dostępnych

usług

telekomunikacyjnych

dla

abonentów niebędących stroną umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej
lub dokumentowej jest obowiązany do określenia zakresu i warunków wykonywania
usług telekomunikacyjnych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych oraz podania tego regulaminu do publicznej wiadomości
poprzez publikację na swojej stronie internetowej.”;
5) w art. 60:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Art. 60. Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
niewymagających zawarcia umowy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej
powinien określać w szczególności:”,
b) po pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) informacje wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące
dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w
sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności
elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012
w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz
Unii.”;
6) w art. 60a:
a) ust. 1-1b otrzymują brzmienie:
„Art. 60a. 1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych:
1) dostarcza abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej,
elektronicznej lub dokumentowej treść każdej proponowanej zmiany
warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie
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dostępnych usług telekomunikacyjnych, w formie w jakiej zawarta została
umowa, chyba że abonent złożył żądanie określone w ust. 1b,
2) doręcza na piśmie abonentowi niebędącemu stroną umowy zawartej w formie
pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, który udostępnił swoje dane, o
których mowa w ust. 1a, na wskazany adres korespondencyjny, treść każdej
proponowanej zmiany warunków umowy określonych w regulaminie
świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, chyba że
abonent złożył żądanie określone w ust. 1b, oraz
3) podaje do publicznej wiadomości poprzez publikację na swojej stronie
internetowej

treść

każdej

proponowanej

zmiany

warunków

umowy

określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych
- z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian
w życie.
Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika
konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc
przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE.
Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia
umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację
tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie.
1a. Abonent niebędący stroną umowy zawartej w formie pisemnej,
elektronicznej lub dokumentowej w celu otrzymywania, w określonych w ustawie
przypadkach, informacji i zawiadomień, może udostępnić adres korespondencyjny
lub adres poczty elektronicznej.
1b. Na żądanie abonenta, który udostępnił swoje dane, o których mowa w ust.
1a, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza treść
każdej proponowanej zmiany warunków umowy, w tym określonych w regulaminie
świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, drogą elektroniczną
na wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego
środka porozumiewania się na odległość.”,
b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych niezwłocznie
informuje abonentów będących stroną umowy zawartej w formie pisemnej,
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elektronicznej lub dokumentowej o zmianie nazwy (firmy), siedziby, danych
adresowych, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu dostawcy
usług, w formie w jakiej została zawarta umowa, chyba że abonent złożył żądanie
otrzymywania tych informacji drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta
adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się
na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków
umowy.
5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla abonentów
niebędących stroną umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub
dokumentowej niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości poprzez publikację
na swojej stronie internetowej informacje o zmianie nazwy (firmy), siedziby, danych
adresowych, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu dostawcy
usług. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków umowy
określonych

w

regulaminie

świadczenia

publicznie

dostępnych

usług

telekomunikacyjnych.”;
7) w art. 60b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Abonent podaje dane, o których mowa w ust. 1, przy zawieraniu umowy w
formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Abonent będący stroną umowy o
świadczenie usług przedpłaconych w publicznej sieci telekomunikacyjnej podaje dane, o
których mowa w ust. 1, dostawcy usług. Dane mogą być podane również drogą
elektroniczną albo w inny sposób określony przez dostawcę tych usług.”;
8) w art. 61:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest
obowiązany podać cennik do publicznej wiadomości poprzez publikację na swojej
stronie internetowej i dostarczać nieodpłatnie abonentowi będącemu stroną umowy
zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej wraz z umową o
świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o
zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, w formie w jakiej
zawarta została umowa, z zastrzeżeniem ust. 4a, a także na każde jego żądanie, w
formie pisemnej lub drogą elektroniczną.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
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„4a. W przypadku umowy zawartej w formie dokumentowej, dostawca publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych za zgodą abonenta dostarcza cennik na
wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.”,
c) ust. 5-5a otrzymują brzmienie:
„5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych:
1) dostarcza abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej,
elektronicznej lub dokumentowej treść każdej proponowanej zmiany w cenniku w
formie w jakiej zawarta została umowa, chyba że abonent złożył żądanie określone
w ust. 5a,
2) doręcza abonentowi niebędącemu stroną umowy zawartej w formie
pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, który udostępnił swoje dane, o których
mowa w art. 60a ust. 1a, na wskazany adres korespondencyjny, treść każdej
proponowanej zmiany w cenniku, chyba że abonent złożył żądanie określone w ust.
5a, oraz
3) podaje do publicznej wiadomości poprzez publikację na swojej stronie
internetowej treść każdej proponowanej zmiany w cenniku
- z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych
zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z
którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem
krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji
Prezesa UKE. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie
wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w cenniku, przy czym
termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tej zmiany
w życie.
51. W przypadku, gdy proponowana zmiana w cenniku wynika bezpośrednio ze
zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych,
dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE dostawca publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych podaje do publicznej wiadomości poprzez
publikację

na

swojej

stronie

internetowej

treść

proponowanych

zmian,

z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie.
Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika
konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc
przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE.
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Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia
umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację
tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie.
5a. Na żądanie abonenta, który udostępnił swoje dane, o których mowa w art.
60a ust. 1a, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza
treść każdej proponowanej zmiany w cenniku drogą elektroniczną na wskazany
przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka
porozumiewania się na odległość.”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do
przedłożenia cennika Prezesowi UKE, na każde jego żądanie, w terminie przez niego
określonym.”;
9) w art. 61a w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Art. 61a. 1. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków umowy, w tym
określonych

w

regulaminie

świadczenia

publicznie

dostępnych

usług

telekomunikacyjnych lub w cenniku usług telekomunikacyjnych, wynika wyłącznie ze
zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych,
dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wykonuje obowiązki, o
których mowa w art. 60a ust. 1 i 1b oraz art. 61 ust. 5 i 5a, poprzez podanie do publicznej
wiadomości poprzez publikację na swojej stronie internetowej informacji:”;
10) uchyla się art. 62a;
11) po art. 62a dodaje się art. 62b w brzmieniu:
„Art. 62b 1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zapewnia
zgodność określonych w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmującej
usługę dostępu do sieci Internet świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci
telekomunikacyjnej minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych prędkości
pobierania i wysyłania danych z prędkościami pobierania i wysyłania danych określonymi
przy użyciu metody pomiaru, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 8.
2. Określane w umowie, o której mowa w ust. 1:
1) minimalne prędkości pobierania i wysyłania danych stanowią nie mniej niż 50%
maksymalnych prędkości pobierania i wysyłania danych;
2) zwykle dostępne prędkości pobierania i wysyłania danych, dostępne przez 90% doby,
stanowią nie mniej niż 70% maksymalnych prędkości pobierania i wysyłania danych;
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3) maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych są dostępne dla użytkownika co
najmniej raz na dobę.
5. Podawane do publicznej wiadomości przez dostawcę publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych, w szczególności w materiałach informacyjnych lub promocyjnych,
deklarowane prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usługi dostępu do sieci
Internet świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej nie mogą być wyższe
niż maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych, określane w umowie, o której mowa
w ust. 1.
6. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych określa w umowie o
świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmującej usługę dostępu do sieci Internet
świadczoną w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej szacunkowe maksymalne
prędkości pobierania i wysyłania danych odrębnie dla każdego systemu transmisji danych
stosowanego do świadczenia tej usługi.
7. Podawane do publicznej wiadomości przez dostawcę publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych, w szczególności w materiałach informacyjnych lub promocyjnych,
deklarowane prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usługi dostępu do sieci
Internet świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej nie mogą być wyższe niż
szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych, o których mowa w ust. 6.
8. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia,
metodę pomiaru prędkości pobierania i wysyłania danych w stacjonarnej publicznej sieci
telekomunikacyjnej, wykorzystywaną do określenia przez dostawcę publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmującej
usługę dostępu do sieci Internet, prędkości pobierania i wysyłania danych, o których mowa w
ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia użytkownikom końcowym dostępu do rzetelnych i
przejrzystych informacji.”;
12) w art. 64:
a) w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) uzyskać zgodę abonenta na świadczenie usługi o podwyższonej opłacie
bezpośrednio przed rozpoczęciem jej świadczenia oraz”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej bezpłatnie
zapewnia abonentowi określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej
opłacie, dla każdego okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego braku, dla każdego
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miesiąca kalendarzowego, a w momencie osiągnięcia progu kwotowego dostawca
publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest obowiązany do:
1) natychmiastowego poinformowania abonenta o tym fakcie;
2) zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o
podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą
powodowały obowiązku zapłaty po stronie abonenta.
Dostawca jest obowiązany oferować abonentom co najmniej cztery progi
kwotowe, które wynoszą 0, 35, 100 i 200 złotych.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. W przypadku, gdy abonent nie określił progu kwotowego, o którym mowa
w ust. 5, próg ten wynosi 35 złotych dla każdego okresu rozliczeniowego,
a w przypadku jego braku – dla każdego miesiąca kalendarzowego.
5b. Po osiągnięciu progu kwotowego, o którym mowa w ust. 5 lub 5a,
wykonywanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbieranie
połączeń z takich numerów w danym okresie rozliczeniowym, a w przypadku jego
braku – w danym miesiącu kalendarzowym oprócz połączeń, które nie powodują
obowiązku zapłaty po stronie abonenta, jest możliwe wyłącznie po określeniu przez
abonenta, wyższego progu kwotowego, o którym mowa w ust. 5, do wysokości tego
progu.”,
d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Dostawca usługi o podwyższonej opłacie jest obowiązany bezpłatnie
zapewnić użytkownikowi końcowemu publicznej sieci telekomunikacyjnej,
każdorazowo, przed rozpoczęciem naliczania opłaty za połączenie telefoniczne,
informację o cenie za jednostkę rozliczeniową usługi albo cenie za połączenie, w
przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie oraz o możliwości nieodpłatnego
blokowania połączeń, o którym mowa w art. 64a. Jeżeli w trakcie połączenia
telefonicznego zmianie ulegnie wysokość opłaty dostawca usługi o podwyższonej
opłacie obowiązany jest poinformować użytkownika końcowego o fakcie zmiany
wysokości opłaty na 10 s przed zmianą jej wysokości.
13) art. 64a otrzymuje brzmienie:
„Art. 64a. Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest
obowiązany, na żądanie abonenta, do:
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1) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o
podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów,
2) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery poszczególnych
rodzajów usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów,
3) umożliwienia abonentowi określenia maksymalnej ceny za jednostkę
rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe
połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o
podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez
abonenta w żądaniu, lub połączeń przychodzących z takich numerów.”;
11) po art. 64a dodaje się art. 64b brzmieniu:
„Art. 64b. W przypadku zrealizowania usługi o podwyższonej opłacie z naruszeniem
obowiązków, o których mowa w art. 64 ust. 1, 4-5b i 7 oraz 64a, dostawca publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych nie może żądać od abonenta zapłaty za tę
usługę.”;
14) w art. 65:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym mowa w art. 64 ust.
1 przekazuje Prezesowi UKE zgłoszenie zawierające informacje o:
1) swojej nazwie (firmie), adresie i siedzibie;
2) rodzaju i zakresie świadczonej usługi o podwyższonej opłacie oraz
identyfikatorze usługi, w przypadku gdy na jednym numerze będzie świadczona
więcej niż jedna usługa;
3) numerze wykorzystywanym do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie;
4) nazwie (firmie), adresie i siedzibie operatora, w którego sieci będzie
uruchomiona usługa o podwyższonej opłacie;
5) cenie netto i brutto za jednostkę rozliczeniową usługi o podwyższonej
opłacie albo za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie;
6) terminie rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, oraz - o
ile jest znany – terminie zakończenia jej świadczenia.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1j w brzmieniu:
„1a. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera również oświadczenie
następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że
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informacje zawarte w zgłoszeniu do rejestru numerów wykorzystywanych do
świadczenia usługi o podwyższonej opłacie są zgodne z prawdą.”.
1b. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się co najmniej 14 dni
przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie. Wskazanie w
zgłoszeniu terminu rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie
krótszego niż 14 dni od dnia przekazania zgłoszenia skutkuje pozostawieniem
zgłoszenia bez rozpoznania. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania Prezes
UKE niezwłocznie informuje podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym
mowa w art. 64 ust.1.
1c. Jeżeli podmiot realizuje dodatkowe świadczenie w imieniu :
1) organu administracji publicznej,
2) organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016
r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) lub innego podmiotu prowadzącego
działalność pożytku publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z
przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej
– zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może być przekazane Prezesowi UKE
w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia świadczenia tej
usługi. Przekazanie niekompletnego zgłoszenia lub wskazanie w tym zgłoszeniu
terminu rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie krótszego niż 2 dni
od dnia przekazania zgłoszenia skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez
rozpoznania. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania Prezes UKE niezwłocznie
informuje podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym mowa w art. 64
ust.1.
1d. Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym mowa w art. 64 ust.
1, przekazuje zgłoszenie aktualizacyjne w przypadku zmiany informacji, o których
mowa w ust. 1:
1) pkt 1 lub 4 - najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany;
2) pkt 2, 3, 5 lub 6 - w terminie co najmniej 14 dni przed dniem dokonania
zmiany.
1e. Zgłoszenie aktualizacyjne, o którym mowa w ust. 1d, zawiera oświadczenie
następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że
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informacje zawarte w zgłoszeniu aktualizacyjnym do rejestru numerów
wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie są zgodne z
prawdą.”.
1f. Wskazanie w zgłoszeniu aktualizacyjnym, o którym mowa w ust. 1d pkt 2,
terminu rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie krótszego niż 14
dni od dnia przekazania zgłoszenia aktualizacyjnego skutkuje pozostawieniem tego
zgłoszenia bez rozpoznania. O pozostawieniu zgłoszenia aktualizacyjnego bez
rozpoznania Prezes UKE niezwłocznie informuje podmiot realizujący dodatkowe
świadczenie, o którym mowa w art. 64 ust.1.
1g. Prezes UKE w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania
kompletnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, lub zgłoszenia aktualizacyjnego,
o którym mowa w ust. 1d, dokonuje wpisu do rejestru numerów wykorzystywanych
do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie lub aktualizacji tego wpisu. Prezes
UKE niezwłocznie dokonuje wpisu po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia w
przypadkach, o których mowa w ust. 1c.
1h. W przypadku, gdy podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym
mowa w art. 64 ust. 1, nie przekazał informacji o terminie zakończenia świadczenia
usługi o podwyższonej opłacie w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, albo w
zgłoszeniu aktualizacyjnym, o którym mowa w ust. 1d, podmiot ten w terminie 7 dni
od dnia zakończenia świadczenia tej usługi przekazuje Prezesowi UKE informację o
terminie zakończenia jej świadczenia.
1i. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, albo zgłoszenie aktualizacyjne,
o którym mowa w ust. 1d, nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1a albo ust. 1e, Prezes UKE wzywa podmiot
dokonujący tego zgłoszenia do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem
pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. O pozostawieniu zgłoszenia, o którym
mowa w ust. 1 albo zgłoszenia aktualizacyjnego, o którym mowa w ust. 1d, bez
rozpoznania Prezes UKE niezwłocznie informuje podmiot realizujący dodatkowe
świadczenie, o którym mowa w art. 64 ust.1.
1j. Jeżeli w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, albo w zgłoszeniu
aktualizacyjnym, o którym mowa w ust. 1d, nie wskazano adresu podmiotu
dokonującego zgłoszenia, zgłoszenie to pozostawia się bez rozpoznania.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Prezes UKE prowadzi jawny rejestr numerów wykorzystywanych do
świadczenia usługi o podwyższonej opłacie zawierający informacje, o których mowa
w ust. 1.”,
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:
„2a. Prezes UKE wykreśla, z rejestru, o którym mowa w ust. 2, informacje
dotyczące numeru wykorzystywanego do świadczenia usługi o podwyższonej
opłacie, w przypadku:
1) upływu terminu zakończenia świadczenia usługi, o którym mowa w ust. 1
pkt 6;
2) przekazania przez podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym
mowa w art. 64 ust. 1 informacji, o której mowa w ust. 1h;
3) wydania decyzji, o której mowa w art. 79b.
2b. Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym mowa w art. 64 ust.
1 przekazuje Prezesowi UKE zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie
aktualizacyjne, o którym mowa w ust. 1d, oraz uzupełnia braki, o których mowa w
ust. 1i, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną podpisując to zgłoszenie,
zgłoszenie

aktualizacyjne

lub

uzupełnienie

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2c.

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze

rozporządzenia, wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia
aktualizacyjnego, o którym mowa w ust. 1d, mając na uwadze zapewnienie
sprawnego funkcjonowania rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia
usługi o podwyższonej opłacie oraz przejrzystość wzoru zgłoszenia.”;
15) po art. 65 dodaje się art. 65a w brzmieniu:
„Art. 65a. Operator, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 4 umożliwia świadczenie
wyłącznie usługi o podwyższonej opłacie wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 65
ust. 2.”;
16) w art. 66 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych świadczy swoim
abonentom usługę informacji o numerach telefonicznych, obejmującą co najmniej jego
abonentów, z wyłączeniem abonentów korzystających z publicznie dostępnych usług
telefonicznych świadczonych za pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru
dostępu do sieci dostawcy usług oraz abonentów usług przedpłaconych polegających na
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rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów telewizyjnych drogą naziemną,
kablową lub satelitarną.”;
17) art. 70 otrzymuje brzmienie:
„Art. 70. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca
wykonywania działalności, abonent będący stroną umowy zawartej w formie pisemnej,
elektronicznej lub dokumentowej z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do
publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora, wykorzystujący przydzielony numer
należący do planu numeracji krajowej, może żądać przeniesienia przydzielonego numeru
w ramach istniejącej sieci tego samego operatora na obszarze:
1) o tym samym wskaźniku obszaru geograficznego - w przypadku numerów
geograficznych;
2) całego kraju - w przypadku numerów niegeograficznych.”;
18) art. 79b otrzymuje brzmienie:
„Art. 79b. Prezes UKE może, gdy jest to uzasadnione ochroną użytkowników
końcowych przed nadużyciami z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, w drodze
decyzji, nakazać:
1) przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu zablokowanie dostępu do numeru lub
usługi oraz nałożyć obowiązek wstrzymania pobierania opłat za połączenia lub usługi
zrealizowane po wydaniu tej decyzji;
2) podmiotowi realizującemu dodatkowe świadczenie zaprzestanie świadczenia
usługi;
3) usługodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą

elektroniczną

usunięcie

wszystkich

publicznie

dostępnych

informacji

promocyjnych lub reklamowych zawartych w systemie teleinformatycznym, którym
posługuje się usługodawca, numeru lub usługi o podwyższonej opłacie.
Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.”;
19) w art. 80:
a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza
szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych począwszy od
odpowiednio bieżącego okresu rozliczeniowego albo miesiąca, w którym abonent
złożył żądanie, do końca okresu rozliczeniowego albo miesiąca, w czasie którego
upływa uzgodniony z abonentem termin zaprzestania dostarczania tego wykazu.
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5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4, dostawca publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych dostarcza:
1) w przypadku abonenta będącego stroną umowy zawartej w formie
pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej - wraz z fakturą wystawioną za okres
rozliczeniowy, którego dotyczy ten wykaz;
2) w przypadku usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej
sieci telekomunikacyjnej dla abonenta, który ma przydzielony numer oraz udostępnił
swoje dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a - pierwszy wykaz jest dostarczany
abonentowi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego żądania, a każdy kolejny
w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego.”,
b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w przypadku abonenta będącego stroną umowy zawartej w formie pisemnej,
elektronicznej lub dokumentowej z dostawcą - okresy rozliczeniowe
poprzedzające nie więcej niż 12 miesięcy okres rozliczeniowy, w którym
abonent złożył żądanie;”;
20) po art. 80 dodaje się art. 80a w brzmieniu:
„Art. 80a. 1. Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej zawiera w
wykazie, o którym mowa w art. 80 ust. 1 numer usługi o podwyższonej opłacie, z której
abonent skorzystał oraz informację o stronie podmiotowej BIP UKE, na której jest
zamieszczony rejestr, o którym mowa w art. 65 ust. 2.
2. W wykazie, o którym mowa w art. 80 ust. 1, dostawca publicznie dostępnej usługi
telekomunikacyjnej zawiera również informację o możliwości złożenia żądania, o którym
mowa w art. 64a.”;
21) w art. 107 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 107. 1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniach,
o których mowa w art. 109, roszczeń określonych w ustawie, przysługuje użytkownikowi
końcowemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.”;
22) w art. 109 w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została
już rozpatrzona przez Prezesa UKE, inny właściwy podmiot albo sąd;”;
23) uchyla się art. 110;
24) w art. 161:
a) w ust. 2:

– 16 –

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zawartych w dokumencie potwierdzającym tożsamość, a w przypadku
cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo
Konfederacji Szwajcarskiej paszporcie lub karcie pobytu;",
- po pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) adresu poczty elektronicznej.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Oprócz danych, o których mowa w ust. 2, dostawca publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych może, za zgodą użytkownika będącego osobą fizyczną,
przetwarzać inne dane tego użytkownika w związku ze świadczoną usługą, w
szczególności numer konta bankowego lub karty płatniczej oraz numery telefonów
kontaktowych.”;
25) w art. 201:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w art. 199, stwierdzono, że podmiot
podlegający kontroli, zwany dalej „podmiotem kontrolowanym”, nie wypełnia
odnoszących się do niego obowiązków wynikających z przepisów lub decyzji
wydanej przez Prezesa UKE, Prezes UKE:
1)

nakłada karę, o której mowa w art. 209, niezależnie od prowadzonego wobec
tego podmiotu postępowania pokontrolnego lub

2)

wydaje zalecenia pokontrolne, w których wzywa podmiot kontrolowany do
usunięcia nieprawidłowości lub udzielenia wyjaśnień.”,

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Usunięcie nieprawidłowości lub udzielenie wyjaśnień, o których mowa w
ust. 1 pkt 2, powinno nastąpić w terminie wskazanym przez Prezesa UKE, nie
krótszym niż 30 dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych podmiotowi
kontrolowanemu.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W zaleceniach pokontrolnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes UKE
może określić inny termin udzielenia wyjaśnień lub usunięcia nieprawidłowości.
Termin określony w wezwaniu może być krótszy niż 30 dni jedynie w przypadku,
gdy podmiot kontrolowany, do którego odnosi się wezwanie, wyraził na to zgodę lub
naruszenia wskazane w zaleceniach pokontrolnych powtarzały się w przeszłości.”,
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d) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nałożyć karę, o której mowa w art. 209, chyba że na podstawie ust. 1 pkt 2
zostało już wszczęte postępowanie w sprawie nałożenia kary za niewypełnienie
tych obowiązków.”;
26) w art. 209:
a) w ust. 1:
– uchyla się pkt 1,
– pkt 14a otrzymuje brzmienie:
„14a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 64 - 65,”,
– pkt 14b otrzymuje brzmienie:
„14b) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia wskazane w art. 62b ust. 2-7
wymagania dotyczące określania w umowie minimalnych, zwykle dostępnych,
maksymalnych i szacowanych maksymalnych prędkości pobierania i wysyłania
danych lub podawania do publicznej wiadomości deklarowanych prędkości
pobierania i wysyłania danych,”,
– po pkt 14b dodaje się pkt 14c w brzmieniu:
„14c) umożliwia świadczenie usługi o podwyższonej opłacie niezgodnie z art. 65a”,
– pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika
końcowego, o których mowa w art. 161, art. 166, art. 169, art. 172 i 174,”,
b)

po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Prezes UKE, jeżeli przemawia za tym charakter lub zakres naruszenia,
może nałożyć karę pieniężną na podmiot, który:
1)

nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów
przewidzianych ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych lub udziela informacji niepełnych lub
nieprawdziwych lub dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub
nieprawdziwe;

2)

nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika
końcowego, o których mowa w art. 173.”,

c)

ust. 1a i 2 otrzymują brzmienie:
„1a. Kara, o której mowa w ust. 1 i 11, może zostać nałożona także w

przypadku, gdy podmiot zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną
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szkodę, jeżeli Prezes UKE uzna, że przemawiają za tym czas trwania, zakres lub
skutki naruszenia.
2. Niezależnie od kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 11, Prezes UKE
może nałożyć na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w
szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu
zarządzającego

przedsiębiorcy

telekomunikacyjnego

lub

związku

takich

przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do 300% jego miesięcznego
wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.”;
27) w art. 210 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 210. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 209 ust. 1 i 11, nakłada Prezes
UKE, w drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu,
osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej
nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z
2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255) w art. 79 w ust. 2 po pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem
i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
– Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2016 poz. 1489, 1579, 1823, 1948, 1954 i poz.
2003).”.
Art. 3. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537 i 2003) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Informację o podjęciu działalności, o której mowa w ust. 1, ogłasza się w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej jednostki samorządu
terytorialnego i w siedzibie tej jednostki oraz przekazuje się, w postaci
elektronicznej, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanemu dalej
„Prezesem UKE”. Prezes UKE niezwłocznie ogłasza informację w Biuletynie
Informacji

Publicznej

na

stronie

Elektronicznej.”,
b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a – 7c w brzmieniu:

podmiotowej

Urzędu

Komunikacji
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„7a. Jeżeli działalność, o której mowa w ust. 1, polega na świadczeniu przez
jednostkę samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu przez publicznie
dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę
niższą niż cena rynkowa, informacja, o której mowa w ust. 6, zawiera również
lokalizację publicznie dostępnych punktów dostępu do Internetu oraz wskazanie
obszaru, na którym jest świadczona usługa za pomocą tych punktów.
7b. Jeżeli:
1) nastąpiła zmiana lokalizacji publicznie dostępnych punktów dostępu do
Internetu lub zmiana obszaru, na którym jest świadczona usługa dostępu do Internetu
za pomocą tych punktów bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena
rynkowa,
2) zaprzestano świadczenia usługi dostępu do Internetu przez publicznie
dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę
niższą niż cena rynkowa
- jednostka samorządu terytorialnego informuje o tym Prezesa UKE oraz
aktualizuje informację, o której mowa w ust. 6, w terminie 14 dni odpowiednio od
dnia wystąpienia zmiany albo zaprzestania świadczenia tej usługi.
7c. Prezes UKE aktualizuje informację, o której mowa w ust. 6, w odniesieniu
do świadczonej usługi dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty
dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena
rynkowa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust.
7b.”;
2) w art. 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. c, w szczególności
bezpłatna usługa dostępu do Internetu, o której mowa w art. 7, musi być
proporcjonalna i niedyskryminująca.”,
b) uchyla się ust. 2 i 3;
3) w art. 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Usługa dostępu do Internetu może być świadczona bez pobierania opłat lub
w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, po spełnieniu wymagań, o których
mowa w art. 3 ust. 2 i 5 oraz art. 6 ust. 1.”,
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b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Jednostka samorządu terytorialnego może świadczyć usługę dostępu do
Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat
lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa wyłącznie w miejscach publicznych.
Prędkość transmisji danych tej usługi nie może być niższa niż określona w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 1b.
1b. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze
rozporządzenia, minimalną prędkość transmisji danych świadczonej przez jednostki
samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w
zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa przez publicznie dostępne punkty dostępu
do Internetu, uwzględniając interes użytkowników końcowych w zakresie
efektywnego korzystania z usługi dostępu do Internetu w miejscach publicznych.”,
c) uchyla się ust. 2 – 5.
Art. 4. W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz.
1113, 1250, 1823 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 94 otrzymuje brzmienie:
„Art. 94. Prawo dochodzenia roszczeń określone w ustawie w zakresie
niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej w postępowaniu
sądowym lub w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich przysługuje nadawcy albo adresatowi po wyczerpaniu drogi
postępowania reklamacyjnego.”;
2) w art. 95 w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) prawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została
już rozpatrzona przez Prezesa UKE, inny właściwy podmiot albo sąd;”;
3) uchyla się art. 96.
Art. 5. 1. Spory skierowane do rozstrzygnięcia przez stałe polubowne sądy
konsumenckie, o których mowa w art. 110 ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, i
nierozstrzygnięte do dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy, rozstrzyga się w
terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.
2. Od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy nie wszczyna się
postępowań przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi.
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3. Wnioski o rozpatrzenie sporu, które wpłyną do stałych polubownych sądów
konsumenckich po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy pozostawia się bez rozpoznania.
4. Umowy zawarte przez Prezesa UKE z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi
konsumentów, przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub operatorów pocztowych będące
podstawą do utworzenia stałych polubownych sądów konsumenckich wygasają w terminie 3
miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.
5. Akta dotyczące sporów rozpatrywanych przez stałe polubowne sądy konsumenckie
archiwizuje i przechowuje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Art. 6. 1. Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 1
ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jest
obowiązany uzupełnić przekazane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy informacje,
o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, przekazując Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej kompletne zgłoszenie, o
którym mowa w tym przepisie. Zgłoszenie przekazuje się zgodnie ze wzorem zgłoszenia
określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 65 ust. 2c ustawy
zmienianej w art. 1 w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, podpisując je kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Prezes
UKE, w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia, uzupełnia
wpis do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie.
2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE wykreśla
z rejestru, o którym mowa w art. 65 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejsza ustawą, informacje dotyczące danej usługi o podwyższonej opłacie.
3. W przypadku przekazania niekompletnego zgłoszenia stosuje się przepisy art. 65 ust.
1i i 1j ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 7. 1. Postępowania wszczęte na podstawie art. 7 ustawy zmienianej w art. 3, i
niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się.
2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą świadczyć usługi dostępu do Internetu przez
publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę
niższą niż cena rynkowa w zakresie i na warunkach określonych w decyzjach wydanych na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym, przez okres
3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
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3. Decyzje wydane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu
dotychczasowym, wygasają z mocy prawa po upływie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.
Art. 8. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, dotyczących nałożenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
kary pieniężnej za naruszenia, o których mowa w art. 209 ust. 1 pkt 1 lub 25 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 9. Znosi się stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, o których mowa w art. 110 ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy.
Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 2 lit. b tiret drugie, art. 1 pkt 21-23 art. 4 i 9, które wchodzą w życie po
upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy;
2) art. 3 i 7, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
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