
 Druk nr 117-A
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                    V kadencja 
 
 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI  INFRASTRUKTURY  

 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo telekomunikacyjne (druk nr 51). 
 
 

Sejm na 5. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2005 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 117 do Komisji 

Infrastruktury w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.  

Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

14 grudnia 2005 r. 

wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki:  

 

1) w art. 1 skreślić pkt 8; 
 - poseł Waldemar Pawlak w imieniu KP PSL 

- odrzucić 
Uwaga przyjęcie poprawki nr 1 powoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 2-6.  
 
2) w art. 1 pkt 8 nadać brzmienie: 

„8) w art. 165 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych przetwarzający dane transmisyjne 
dotyczące abonentów i użytkowników końcowych jest obowiązany, z uwagi na 
realizację przez uprawnione organy zadań i obowiązków na rzecz obronności, 
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, dane te 
przechowywać przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu dane 
transmisyjne przekazywane są przez operatora publicznej sieci 
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telekomunikacyjnej lub dostawcę publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 
przechowywane przez okres 2 lat. Po upływie tego okresu dane transmisyjne są 
usuwane lub anonimizowane. Minister właściwy do spraw łączności określi, w 
drodze rozporządzenia, zasady i tryb przechowywania danych transmisyjnych 
zapewniający bezpieczeństwo i poufność danych oraz zasady i tryb ich 
przekazywania do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.”;”; 

 - poseł Waldemar Pawlak w imieniu KP PSL 
- odrzucić  

Uwaga przyjęcie poprawki nr 2 powoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 3-6.  
 

3) w art. 1 pkt 8 nadać brzmienie: 
„8) w art. 165 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych przetwarzający dane transmisyjne 
dotyczące abonentów i użytkowników końcowych jest obowiązany, z uwagi na 
realizację przez uprawnione organy zadań i obowiązków na rzecz obronności, 
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, dane te 
przechowywać przez okres 2 lat. Obowiązek uważa się za wykonany w 
przypadku zapewnienia przez zaprzestającego działalności operatora publicznej 
sieci telekomunikacyjnej lub dostawcę publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych przechowywania danych transmisyjnych przez innego 
operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcę publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych. Po upływie tego okresu, dane 
transmisyjne są usuwane lub anonimizowane przez operatora publicznej sieci 
telekomunikacyjnej lub dostawcę publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, którzy je przechowują .”;”; 

 - poseł Jerzy Szmajdziński w imieniu KP SLD 
 - poseł Wojciech Romaniuk z grupą posłów 

- przyjąć 
Uwaga przyjęcie poprawki nr 3 powoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 4-6.  
 
4) w art. 1 pkt 8 nadać brzmienie: 

„8) w art. 165 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych przetwarzający dane transmisyjne 
dotyczące abonentów i użytkowników końcowych jest obowiązany, z uwagi na 
realizację przez uprawnione organy zadań i obowiązków na rzecz obronności, 
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, dane te 
przechowywać przez okres 3 lat. Po upływie tego okresu, dane transmisyjne są 
usuwane lub anonimizowane. Minister właściwy do spraw łączności określi, w 
drodze rozporządzenia, zasady i tryb przechowywania danych transmisyjnych 
zapewniający bezpieczeństwo i poufność danych.”;”; 

 - poseł Waldemar Pawlak w imieniu KP PSL 
- odrzucić  

Uwaga przyjęcie poprawki nr 4 powoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 5 i 6. 
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5) w art. 1 pkt 8 nadać brzmienie: 
„8) w art. 165 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych przetwarzający dane transmisyjne 
dotyczące abonentów i użytkowników końcowych jest obowiązany, z uwagi na 
realizację przez uprawnione organy zadań i obowiązków na rzecz obronności, 
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, dane te 
przechowywać przez okres 5 lat. Obowiązek uważa się za wykonany w 
przypadku zapewnienia przez zaprzestającego działalności operatora publicznej 
sieci telekomunikacyjnej lub dostawcę publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych przechowywania danych transmisyjnych przez innego 
operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcę publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych. Po upływie tego okresu, dane 
transmisyjne są usuwane lub anonimizowane przez operatora publicznej sieci 
telekomunikacyjnej lub dostawcę publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, którzy je przechowują .”;”; 

 - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić  

Uwaga przyjęcie poprawki nr 5 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 6.  
 
6) w art. 1 w pkt 8, w art. 165 w ust. 1 dodać zdanie czwarte w brzmieniu: 

 „Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, zasady i 
tryb przechowywania danych transmisyjnych zapewniający bezpieczeństwo i 
poufność danych.”; 

 - poseł Waldemar Pawlak w imieniu KP PSL 
- odrzucić 

 
7) w art. 1 pkt 9 nadać brzmienie: 

„9) w art. 206 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Prezes URTiP nadaje decyzjom, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem decyzji 

w sprawie nałożenia kar, rygor natychmiastowej wykonalności, chyba że 
postanowi inaczej ze względu na interes społeczny lub ważny interes strony.”; 

 - poseł Wojciech Romaniuk z grupą posłów 
- odrzucić  

 
Warszawa, dnia 14 grudnia 2005 r. 

 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 
 

/-/ Bogusław Kowalski 

Sprawozdawca 
 
 

/-/ Antoni Mężydło 






