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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 grudnia 2007 r.

o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym

 Ratownictwie Medycznym
(druk nr 30)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (Dz. U. Nr 171, poz.
1800, z późn. zm.)

Art. 77.

1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany zapewnić
użytkownikom końcowym swojej sieci, w tym korzystającym z aparatów publicznych,
bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi.

[2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany zapewnić
kierowanie połączeń do numerów alarmowych właściwych terytorialnie jednostek służb
ustawowo powołanych do niesienia pomocy.]

<2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany
zapewnić kierowanie połączeń do numeru alarmowego „112” do centrum
powiadamiania ratunkowego oraz połączeń do innych numerów alarmowych do
właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia
pomocy.>

[Art. 78.

1. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany, na każde żądanie służb ustawowo
powołanych do niesienia pomocy, udostępniać, w miarę możliwości technicznych, w
czasie rzeczywistym informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało
wykonane połączenie do numeru alarmowego "112" oraz innych numerów alarmowych,
umożliwiające niezwłoczne podjęcie interwencji.

2. Do obowiązku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 74 ust. 2.]

< Art. 78.
1. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany udostępniać Prezesowi UKE

informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane
połączenie do numeru alarmowego „112” albo innego numeru alarmowego:

1) w czasie rzeczywistym – w przypadku operatora ruchomej publicznej sieci
telefonicznej,

2) w trybie wsadowym – w przypadku operatora stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
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– w celu udostępnienia tych danych, za pośrednictwem systemu, o którym mowa w
ust. 4, odpowiednio centrum powiadamiania ratunkowego albo właściwym
terytorialnie jednostkom służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany
nieodpłatnie przekazywać Prezesowi UKE dane, o których mowa w art. 161 ust. 2 pkt
4-6 i art. 169 ust. 1 pkt 1-3, dotyczące abonenta lub zarejestrowanego użytkownika
usługi przedpłaconej dla zapewnienia funkcjonalności systemu, o którym mowa w ust.
4.

3. Informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci są to dla:

1) stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – dokładny adres zainstalowania
zakończenia sieci;

2) ruchomej publicznej sieci telefonicznej – geograficzne położenie urządzenia
końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przekazywane do
systemu, w którym są gromadzone i nieodpłatnie udostępniane:

1) centralnemu punktowi systemu centrów powiadamiania ratunkowego – w
przypadku połączeń do numeru alarmowego „112” albo

2) właściwym terytorialnie jednostkom służb ustawowo powołanych do niesienia
pomocy – w przypadku innych numerów alarmowych.

5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przekazuje, dla
zapewnienia funkcjonalności systemu, o którym mowa w ust. 4, zaktualizowane dane, o
których mowa w ust. 2, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od dnia
zaistnienia ich zmiany, a jeżeli zmiany takie nie nastąpiły nie rzadziej niż raz w
miesiącu.

6. Prezes UKE zarządza systemem, o którym mowa w ust. 4, oraz jest uprawniony do
przetwarzania zgromadzonych w nim informacji i danych w celach związanych z
zapewnieniem funkcjonalności systemu.

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i funkcjonowanie
systemu, o którym mowa w ust. 4, oraz warunki gromadzenia i przekazywania do tego
systemu informacji i danych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i ich
udostępniania centrom powiadamiania ratunkowego oraz jednostkom terytorialnym
służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, biorąc pod uwagę sprawność
działania systemu, a także efektywność niesienia pomocy przez te służby i zapewnienie
ciągłości świadczenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego usług
telekomunikacyjnych, dostarczanie sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień
towarzyszących.

8. Przekazywanie danych, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga zgody abonenta lub
zarejestrowanego użytkownika usługi przedpłaconej.>

Art. 169.

1. Dane osobowe zawarte w publicznie dostępnym spisie abonentów, zwanym dalej
"spisem", wydawanym w formie książkowej lub elektronicznej, a także udostępniane za
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pośrednictwem służb informacyjnych przedsiębiorcy telekomunikacyjnego powinny być
ograniczone do:

1) numeru abonenta lub znaku identyfikującego abonenta;

2) nazwiska i imion abonenta;

3) nazwy miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci,
udostępnione abonentowi - w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
albo miejsca zameldowania abonenta na pobyt stały - w przypadku ruchomej
publicznej sieci telefonicznej.

2. Abonenci, przed umieszczeniem ich danych w spisie, są informowani nieodpłatnie o celu
spisu lub telefonicznej informacji o numerach, w których ich dane osobowe mogą się
znajdować, a także o możliwości wykorzystywania spisu, za pomocą funkcji
wyszukiwania dostępnych w jego elektronicznej formie.

3. Zamieszczenie w spisie danych identyfikujących abonenta będącego osobą fizyczną może
nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na dokonanie tych
czynności.

4. Rozszerzenie zakresu danych, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody abonenta.

[5. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany udostępnić, na żądanie służb
ustawowo powołanych do obsługi wywołań kierowanych na numery alarmowe,
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, poszerzone o będące w jego posiadaniu
dane lokalizacyjne abonenta wywołującego połączenie z numerem alarmowym,
umożliwiające niezwłoczne podjęcie interwencji.]

6. Udostępnianie w spisie lub za pośrednictwem służb informacyjnych danych
identyfikujących abonentów innych niż wymienieni w ust. 3 nie może naruszać słusznych
interesów tych podmiotów.

7. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany zabezpieczyć spisy wydawane w
formie elektronicznej w sposób uniemożliwiający wykorzystanie zawartych w nich
danych niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany informować abonenta o przekazaniu
jego danych innym przedsiębiorcom, w celu publikacji spisu lub świadczenia usługi
informacji o numerach telefonicznych.

Art. 209.

1. Kto:

1) nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów
przewidzianych ustawą,

2) wykonuje działalność telekomunikacyjną w zakresie nieobjętym wnioskiem o wpis
do rejestru,

3) udziela informacji określonej w pkt 1 w sposób nieprawdziwy lub niepełny,

4) narusza obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych,

5) nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących ofert określających ramowe
warunki umów o dostępie,

6) nie wypełnia warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego oraz rozliczeń z
tego tytułu, określonych w decyzji lub w umowie,
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7) nie wykonuje obowiązku świadczenia usługi powszechnej,

8) nie zachowuje określonych przez Prezesa UKE wartości wskaźników dostępności i
jakości świadczenia usługi powszechnej,

9) wykorzystuje częstotliwości, numerację lub zasoby orbitalne, nie posiadając do tego
uprawnień lub niezgodnie z tymi uprawnieniami,

10) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki lub zadania na rzecz obronności i
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i
na warunkach określonych w ustawie lub decyzjach wydanych na jej podstawie,

11) wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenie radiowe bez wymaganego
oznakowania znakiem ostrzegawczym,

12) nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących zapewnienia dostępu
telekomunikacyjnego, o których mowa w art. 32,

13) nie wypełnia obowiązków regulacyjnych nałożonych na rynkach detalicznych, o
których mowa w art. 46-48,

14) nie wypełnia wymagań dotyczących ustalania cen, o których mowa w art. 61 ust. 2,

15) uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do zmiany przydzielonego
numeru, o którym mowa w art. 69,

16) uniemożliwia korzystanie z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, o
których mowa w art. 70 i art. 71,

17) uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do wyboru dostawcy usług, o
którym mowa w art. 72,

18) nie wykonuje obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami
alarmowymi, o którym mowa w art. 77,

19) wykorzystuje numerację niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 126,

20) nie wykonuje obowiązków związanych z udostępnianiem lub prowadzeniem
oddzielnej rachunkowości, o których mowa w art. 133,

21) nie realizuje obowiązku zapewnienia dostępu do interfejsu programu aplikacyjnego
lub elektronicznego przewodnika po programach, o którym mowa w art. 136,

22) nie wypełnia obowiązków lub nie stosuje warunków udostępnienia infrastruktury
telekomunikacyjnej określonych w decyzji lub umowie, o których mowa w art. 139,

23) wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenia telekomunikacyjne bez
przekazania Prezesowi UKE informacji w terminie i zakresie, o których mowa w art.
155 ust. 2,

24) narusza obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, o którym mowa w art.
159,

25) nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o
których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172-174,

26) przetwarza dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną, dane abonentów lub dane
użytkowników końcowych w zakresie niezgodnym z art. 165,

27) niezgodnie z przepisami art. 173 przechowuje informacje w urządzeniach końcowych
abonenta lub użytkownika końcowego lub korzysta z informacji zgromadzonych w
tych urządzeniach <,>

<28) nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 78 ust. 1, 2 i 5>
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- podlega karze pieniężnej.

2. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE może, w
przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-8, 12-17, 19-22 i 24-27, nałożyć na kierującego
przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym karę pieniężną w wysokości do 300 % jego
miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop
wypoczynkowy.

3. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172)

[Art. 28.

Centrum powiadamiania ratunkowego i dyspozytor medyczny mają prawo uzyskać w czasie
rzeczywistym od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dane dotyczące:

1) numeru telefonu, nazwiska i adresu osoby dokonującej zgłoszenia o zdarzeniu za
pomocą telefonu stacjonarnego lub dane abonenta, z którego zakończenia sieci
operatora zostało zainicjowane połączenie alarmowe; uprawnienie to obejmuje
następujące dane osobowe abonenta: jego imię i nazwisko lub nazwę oraz adres i
numer telefonu;

2) lokalizacji osoby dokonującej zgłoszenia o zdarzeniu za pomocą telefonu
komórkowego.]

<Art. 28.
Centrum powiadamiania ratunkowego i dyspozytor medyczny mają prawo uzyskać za
pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. –
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), informacje dotyczące
lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru
alarmowego „112” albo innego numeru alarmowego oraz dane, o których mowa w art.
169 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.>


