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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 13 maja 2011 r.

o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

(druk nr 1216)

USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. O RADIOFONII I TELEWIZJI (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,

poz. 226 i Nr 85, poz. 459)

Art. 34.
[1. Przewodniczący Krajowej Rady w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji

Elektronicznej ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski" informacje o możliwościach uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu
radiowego lub telewizyjnego oraz ustala termin, nie krótszy niż 45 dni od dnia
ogłoszenia, do składania wniosków o udzielenie koncesji.]

<1. Przewodniczący Krajowej Rady, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej w zakresie określonym w ust. 1a pkt 3, ogłasza w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informacje o
możliwościach uzyskania koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy
naziemny programu radiowego lub telewizyjnego oraz ustala termin, nie krótszy niż
45 dni od dnia ogłoszenia, do składania wniosków o udzielenie koncesji.>

1a. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się:
1) przedmiot postępowania;
2) warunki programowe rozpowszechniania programu, w tym w szczególności rodzaj i

charakter programu;
[3) warunki techniczne rozpowszechniania programu, w szczególności częstotliwość

bądź kanał oraz moc i lokalizację stacji nadawczych przeznaczonych do
rozpowszechniania programu;]

<3) częstotliwości lub kanały oraz maksymalną moc promieniowaną i lokalizację
stacji nadawczych przeznaczonych do rozpowszechniania programu lub obszar,
na którym mogą być wykorzystywane częstotliwości, chyba że do
rozpowszechniania programu nie jest wymagana rezerwacja częstotliwości;>

4) liczbę koncesji;
5) czas, na jaki może być udzielona koncesja;
6) termin i miejsce składania wniosków.

1b. Przewodniczący Krajowej Rady, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia, o
którym mowa w ust. 1, zamieszcza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o
zasięgu ogólnopolskim informację o tym ogłoszeniu.
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1c. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski o udzielenie koncesji w związku z
ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 1.

2. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości listę wnioskodawców
uczestniczących w postępowaniu o udzielenie koncesji. W przypadku złożenia większej
liczby wniosków, przekraczających istniejące możliwości rozpowszechniania
programów, są one rozpatrywane w ramach jednego postępowania.

Art. 37.
[1. Koncesja określa w szczególności:

1) nadawcę, jego siedzibę albo miejsce zamieszkania;
2) przedmiot działalności objętej koncesją;
3) sposób rozpowszechniania programu (rozsiewczy naziemny, rozsiewczy satelitarny,

kablowy) oraz:
- dla rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego:

a) lokalizację stacji,
b) wysokość zawieszenia anteny,
c) moc nadajnika i maksymalną moc promieniowania,
d) charakterystykę promieniowania anteny,
e) częstotliwość,
f) polaryzację,

- dla rozpowszechniania rozsiewczego satelitarnego:
g) nazwę wykorzystywanego satelity,
h) położenie satelity na orbicie,
i) częstotliwość,
j) moc transpondera,

- dla rozpowszechniania kablowego:
k) lokalizację stacji głównej,
l) obszar objęty siecią kablową;

4) rodzaj programu i czas jego rozpowszechniania;
5) datę rozpoczęcia rozpowszechniania programu;
6) termin wygaśnięcia koncesji;
7) udział w programie audycji wytworzonych przez producentów krajowych.]

<1. Koncesja określa w szczególności:
1) nadawcę, jego siedzibę albo miejsce zamieszkania;
2) przedmiot działalności objętej koncesją;
3) sposób rozpowszechniania programu (analogowy rozsiewczy naziemny, cyfrowy

rozsiewczy naziemny w multipleksie, rozsiewczy satelitarny, w sieciach
telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania
rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego) oraz:
– dla rozpowszechniania analogowego rozsiewczego naziemnego:
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a) lokalizację stacji,
b) wysokość zawieszenia anteny,
c) maksymalną moc promieniowaną,
d) charakterystykę promieniowania anteny,
e) częstotliwość,
f) polaryzację,

– dla rozpowszechniania cyfrowego rozsiewczego naziemnego w multipleksie:
g) multipleks,
h) obszar rozpowszechniania,
i) parametry sygnalizacyjne – identyfikatory ID,

– dla rozpowszechniania rozsiewczego satelitarnego:
j) nazwę wykorzystywanego satelity,
k) położenie satelity na orbicie,
l) częstotliwość,
m) lokalizację stacji dosyłowej,

– dla rozpowszechniania w sieciach telekomunikacyjnych innych niż
wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub
rozsiewczego satelitarnego:
n) lokalizację stacji głównej,
o) obszar objęty siecią telekomunikacyjną;

4) rodzaj programu i czas jego rozpowszechniania;
5) datę rozpoczęcia rozpowszechniania programu;
6) termin wygaśnięcia koncesji.>

2. Koncesja może określać inne warunki prowadzenia działalności, niezbędne dla realizacji
przepisów ustawy.

[3. Koncesja, w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3, jest udzielana w porozumieniu z
Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

3a. Jeżeli do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych jest
wymagana rezerwacja częstotliwości, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
dokonuje jej niezwłocznie na rzecz nadawcy, który uzyskał koncesję. Do dokonywania,
wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. 114 i
115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne oraz nie stosuje się
przepisów art. 116 tej ustawy.]

<3. Koncesja w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3 jest udzielana w porozumieniu z
Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zajmuje stanowisko, mając na
względzie spełnienie warunków określonych w art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

3a. Jeżeli do rozpowszechniania programu radiofonicznego lub telewizyjnego jest
wymagana rezerwacja częstotliwości, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
dokonuje jej niezwłocznie na rzecz nadawcy, który uzyskał koncesję, chyba że
program ten będzie rozpowszechniany przez operatora multipleksu w sposób
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cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną. Do dokonywania, wprowadzania zmian lub
cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. 114 i 115 ustawy z dnia 16
lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz nie stosuje się przepisów art. 116 tej
ustawy.>

4. Krajowa Rada, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
określi, w drodze rozporządzenia, dane, które powinien zawierać wniosek, oraz
szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji.

Art. 39b.
1. O uznanie za nadawcę społecznego może do Krajowej Rady wystąpić:

1) stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych;
2) fundacja w ramach realizacji celów statutowych;
3) kościelna lub wyznaniowa osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego o

uregulowanej w ustawie sytuacji prawnej.
2. Nadawca społeczny jest zwolniony z opłat za udzielenie lub zmianę koncesji.
[3. W przypadku naruszenia przez nadawcę społecznego wymogów określonych w art. 4 pkt

1a, organ koncesyjny wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o uznaniu za nadawcę
społecznego. Stwierdza w niej obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 2, wraz
z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia udzielenia lub zmiany koncesji.]

<3. W przypadku naruszenia przez nadawcę społecznego wymogów określonych w art.
4 pkt 10, organ koncesyjny wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o uznaniu za
nadawcę społecznego. Stwierdza w niej obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa
w ust. 2, wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia udzielenia lub zmiany
koncesji.>

[Art. 43.
1. Operator sieci kablowej wprowadza programy do sieci kablowej w następującej

kolejności:
1) ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji publicznej;
2) regionalne programy radiofonii i telewizji publicznej dostępne na danym obszarze;

2a) programy krajowych nadawców społecznych dostępne na danym obszarze;
3) programy innych nadawców krajowych dostępne na danym obszarze;
4) programy innych nadawców krajowych i nadawców zagranicznych.

2. Przewodniczący Krajowej Rady może, w uzasadnionych przypadkach, wydać decyzję
zezwalającą na inną niż wymieniona w ust. 1 kolejność wprowadzania programów do
sieci kablowej.]

<Art. 43.
1. Operator rozprowadzający program, z wyłączeniem podmiotu rozprowadzającego

program w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie, jest
obowiązany do rozprowadzania programów „Telewizja Polska I”, „Telewizja
Polska II” i jednego regionalnego programu telewizyjnego rozpowszechnianego
przez Telewizję Polską S.A. oraz programów rozpowszechnianych w dniu wejścia
w życie ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.
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U. Nr …, poz. ...) na podstawie koncesji na rozpowszechnianie tych programów
w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną przez Telewizję Polsat S.A., TVN
S.A., Polskie Media S.A., Telewizję Puls Sp. z o.o. W przypadku operatora
rozprowadzającego programy w sieciach telekomunikacyjnych innych niż
wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego
satelitarnego obowiązek rozprowadzania regionalnego programu telewizyjnego
dotyczy regionalnego programu telewizyjnego właściwego dla danego obszaru.

2. Nadawca, który rozpowszechnia program, wymieniony w ust. 1, nie może odmówić
operatorowi rozprowadzającemu program w sieci telekomunikacyjnej, o której
mowa w ust. 1, zgody na rozprowadzanie tego programu, ani też nie może uzależnić
udzielenia takiej zgody od uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia, w tym w
szczególności z tytułu udzielenia licencji za korzystanie z nadania.

3. Przewodniczący Krajowej Rady przeprowadza ocenę realizacji obowiązku, o którym
mowa w ust. 1, nie rzadziej niż raz na dwa lata, kierując się interesem społecznym w
zakresie dostarczania informacji, udostępniania dóbr kultury i sztuki, ułatwiania
korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki i upowszechniania edukacji
obywatelskiej.

4. Wyniki oceny Przewodniczący Krajowej Rady przedstawia ministrowi właściwemu
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który podejmuje działania
konieczne do zapewnienia, aby obowiązki, o których mowa w ust. 1, były
proporcjonalne i przejrzyste oraz nakładane jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne do
realizacji celów określonych w ust. 3.>

<Art. 43a.
1. Nadawca, który rozpowszechnia program, wymieniony w art. 43 ust. 1, jest

obowiązany do nieodpłatnego udostępniania tego programu na wniosek operatora
rozprowadzającego program, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli nadawca nie wykonał obowiązku polegającego na nieodpłatnym udostępnianiu
programu, Przewodniczący Krajowej Rady, na wniosek operatora
rozprowadzającego program, wzywa nadawcę do udostępnienia tego programu
temu operatorowi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Operator rozprowadzający program, jest obowiązany:
1) rozprowadzać i oferować program, który został mu nieodpłatnie udostępniony;
2) umieszczać w swojej ofercie informację, że program ten jest przeznaczony do

powszechnego i nieodpłatnego odbioru również w sposób cyfrowy drogą
rozsiewczą naziemną.>

Art. 45.
1. Organ rejestracyjny wykreśla z rejestru program, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2,

jeżeli w programie tym, w okresie ostatnich 12 miesięcy, co najmniej dwukrotnie zostały
zamieszczone treści poważnie naruszające przepisy art. 18 ust. 1, 4 i 5.

2. Organ rejestracyjny odmawia wpisu do rejestru programu, o którym mowa w art. 41 ust. 1
pkt 1, jeżeli w programie tym, w okresie ostatnich 12 miesięcy, co najmniej dwukrotnie
zostały zamieszczone treści poważnie naruszające przepisy art. 18 ust. 1, 4 i 5.
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3. Organ rejestracyjny wykreśla z rejestru program rozprowadzany, jeżeli:
1) w programie tym, w okresie ostatnich 12 miesięcy, co najmniej dwukrotnie zostały

zamieszczone treści poważnie naruszające przepisy art. 18 ust. 1, 4 i 5;
2) operator bez zezwolenia nadawcy wprowadza zmiany do programu, rozpowszechnia

go nie w całości lub nierównocześnie[;]<.>
[3) operator sieci kablowej nie przestrzega ustawowej kolejności wprowadzania

programów, o której mowa w art. 43.]
4. Odmowa wpisu lub jego wykreślenie, o których mowa w ust. 1-3, następuje w drodze

decyzji administracyjnej, do której stosuje się odpowiednio przepis art. 33 ust. 3.

Art. 53.
[1. Jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający z przepisów art. 14a ust. 1 i 2, art. 15 ust.

1, 2 i 3, art. 15a ust. 1, art. 16 ust. 1-6, art. 16a, art. 16b ust. 1-3, art. 16c, art. 17 ust. 1-
7, art. 17a ust. 1-7, art. 18 ust. 1-5b, art. 18a ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 20b ust. 1 i 6, art.
20c ust. 1-5 lub z przepisów wydanych na podstawie art. 14a ust. 3, art. 15 ust. 4, art.
15a ust. 2 i 3, art. 16 ust. 7, art. 16b ust. 3b, art. 17 ust. 8, art. 17a ust. 9, art. 18 ust. 6 i
art. 18a ust. 2, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na nadawcę
karę pieniężną w wysokości do 50% rocznej opłaty za używanie częstotliwości
przeznaczonej do dostarczania usługi medialnej, a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza
opłaty za częstotliwość, karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu nadawcy,
osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.]

<1. Jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający z przepisów art. 14a ust. 1 i 2,
art. 15 ust. 1, 2 i 3, art. 15a ust. 1, art. 16 ust. 1–6, art. 16a, art. 16b ust. 1–3, art. 16c,
art. 17 ust. 1–7, art. 17a ust. 1–7, art. 18 ust. 1–5b, art. 18a ust. 1, art. 20 ust. 1, art.
20b ust. 1 i 6, art. 20c ust. 1–5, art. 43 ust. 2, art. 43a ust. 1 lub z przepisów
wydanych na podstawie art. 14a ust. 3, art. 15 ust. 4, art. 15a ust. 2 i 3, art. 16 ust. 7,
art. 16b ust. 3b, art. 17 ust. 8, art. 17a ust. 9, art. 18 ust. 6 i art. 18a ust. 2 lub nie
zastosował się do wezwania, o którym mowa w art. 43a ust. 2, Przewodniczący
Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w
wysokości do 50% rocznej opłaty za używanie częstotliwości przeznaczonej do
nadawania programu, a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza opłaty za
częstotliwość, karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu nadawcy, osiągniętego
w poprzednim roku podatkowym, uwzględniając zakres i stopień szkodliwości
naruszenia, dotychczasową działalność nadawcy oraz jego możliwości finansowe.>

2. Przewodniczący Krajowej Rady może nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, także w
decyzji wydanej na podstawie art. 10 ust. 4.

3. Kara pieniężna jest płatna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy nadwyżki
przychodów nad wydatkami, zmniejszonej o podatki.

4. Kary pieniężnej nie można nałożyć, jeżeli od naruszenia obowiązku, o którym mowa w
ust. 1, upłynął jeden rok.

Art. 53a.
1. Jeżeli dostawca usługi medialnej rozpowszechnia program telewizyjny w systemie

teleinformatycznym bez wpisu do rejestru, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje
decyzję nakładającą na dostawcę karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu
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dostawcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Przepisy art. 53 ust. 3 i 4
stosuje się odpowiednio.

2. W pierwszym roku prowadzonej działalności kara, o której mowa w ust. 1, nie może
przekraczać wysokości dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw w kwartale poprzedzającym wydanie decyzji nakładającej karę,
włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

<Art. 53b.
1. Jeżeli operator rozprowadzający program narusza obowiązek, o którym mowa w

art. 43 ust. 1 lub art. 43a ust. 3, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję
nakładającą karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu tego operatora,
osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, uwzględniając zakres i stopień
szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalność operatora oraz jego możliwości
finansowe.

2. W przypadku gdy okres działania operatora, o którym mowa w ust. 1, jest krótszy
niż rok kalendarzowy, za podstawę wymiaru kary przyjmuje się kwotę 500 tys. zł.

3. Przewodniczący Krajowej Rady może żądać od operatora, o którym mowa w ust. 1,
udzielenia wyjaśnień, przedstawienia dokumentów, w szczególności rocznego
sprawozdania finansowego za poprzedni rok podatkowy, w zakresie wykonania
obowiązku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 lub art. 43a ust. 3.>

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. O INSPEKCJI HANDLOWEJ (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,

poz. 1219, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322)

Art. 3.
1. Do zadań Inspekcji należy:

1) kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i
usług;

1a) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi
lub innymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych z wyłączeniem
produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów;

1b) kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym
bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.) w zakresie
spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa;

1c) kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów
przeznaczonych dla konsumentów, w zakresie określonym w przepisach o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
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2) kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do
wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w zakresie
oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług;

2a) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych
przepisów art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz.
1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666);

2b) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych
przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art.
54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U.
Nr 79, poz. 666);

<2c) kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na
sprzedaży odbiorników cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 13
maja 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr ..., poz. …);>

3) podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów;
4) organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich;
5) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego;
6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje kontroli jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków
spożywczych określonych w przepisach odrębnych.

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (Dz. U. Nr 171,

poz. 1800, z późn. zm.)

Art. 2.
Określenia użyte w ustawie oznaczają:

1) abonent - podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych;

2) aparat publiczny - publicznie dostępny telefon, w którym połączenie opłacane jest
automatycznie, w szczególności za pomocą monety, żetonu, karty telefonicznej lub
karty płatniczej;

3) aparatura - aparaturę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556);

4) dostarczanie sieci telekomunikacyjnej - przygotowanie sieci telekomunikacyjnej w
sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub
umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego;

5) dostęp do lokalnej pętli abonenckiej - korzystanie z lokalnej pętli abonenckiej lub
lokalnej podpętli abonenckiej pozwalające na korzystanie z pełnego pasma
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częstotliwości pętli abonenckiej (pełny dostęp do lokalnej pętli abonenckiej) lub
niegłosowego pasma częstotliwości pętli abonenckiej przy zachowaniu możliwości
korzystania z lokalnej pętli abonenckiej przez jej operatora do świadczenia usług
telefonicznych (współdzielony dostęp do lokalnej pętli abonenckiej);

6) dostęp telekomunikacyjny - korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych,
udogodnień towarzyszących lub usług świadczonych przez innego przedsiębiorcę
telekomunikacyjnego, na określonych warunkach, celem świadczenia usług
telekomunikacyjnych, polegające w szczególności na:

a) łączeniu urządzeń telekomunikacyjnych, w tym na dostępie do lokalnej pętli
abonenckiej oraz urządzeń i usług niezbędnych do świadczenia usług w lokalnej
pętli abonenckiej,

b) dostępie do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej,
c) dostępie do odpowiednich systemów oprogramowania, w tym do systemów

wspomagających eksploatację,
d) dostępie do translacji numerów lub systemów zapewniających analogiczne

funkcje,
e) dostępie do sieci telekomunikacyjnych, w tym na potrzeby roamingu,
f) dostępie do systemów dostępu warunkowego,
g) dostępie do usług sieci wirtualnych;

7) elektroniczny przewodnik po programach - środki lub rozwiązania techniczne
umożliwiające wybór programów, stosowane w systemach telewizji cyfrowej,
zawierające dodatkowe dane opisujące programy występujące w cyfrowym sygnale
telewizyjnym;

8) infrastruktura telekomunikacyjna - urządzenia telekomunikacyjne, oprócz
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje
kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do
zapewnienia telekomunikacji;

9) instrukcja - opracowaną przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego szczegółową
instrukcję w zakresie prowadzonej przez niego rachunkowości regulacyjnej,
zawierającą opis przyjętych w jego przedsiębiorstwie sposobów wyodrębnienia
aktywów i pasywów, przychodów i kosztów na działalności w zakresie dostępu
telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym;

10) interfejs - układ elektryczny, elektroniczny lub optyczny, z oprogramowaniem lub
bez oprogramowania, umożliwiający łączenie, współpracę i wymianę sygnałów o
określonej postaci pomiędzy urządzeniami połączonymi za jego pośrednictwem
zgodnie z odpowiednią specyfikacją techniczną;

11) interfejs programu aplikacyjnego - oprogramowanie umożliwiające łączenie,
współpracę, wymianę informacji pomiędzy aplikacjami dostarczanymi przez
nadawców lub dostawców usług a urządzeniami telewizji cyfrowej służącymi do
przekazywania cyfrowych sygnałów umożliwiających świadczenie usług
telewizyjnych lub radiowych;

12) interfejs radiowy - interfejs umożliwiający połączenie drogą radiową, współpracę i
wymianę informacji pomiędzy urządzeniami radiowymi;
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13) interoperacyjność usług - zdolność sieci telekomunikacyjnych do efektywnej
współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług
świadczonych w tych sieciach;

14) kalkulacja kosztów - wyliczanie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kosztów
związanych ze świadczeniem usług, odrębnie dla każdej z usług, dla której
przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić kalkulację kosztów, zgodnie z
zatwierdzonym na dany rok obrotowy przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE", opisem kalkulacji kosztów;

15) kolokacja - udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu
umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć
do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej;

16) (uchylony);
17) komunikat - każdą informację wymienianą lub przekazywaną między określonymi

użytkownikami za pośrednictwem publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych; nie obejmuje on informacji przekazanej jako część transmisji
radiowych lub telewizyjnych transmitowanych poprzez sieć telekomunikacyjną, z
wyjątkiem informacji odnoszącej się do możliwego do zidentyfikowania abonenta
lub użytkownika otrzymującego informację;

18) konsument - osobę fizyczną wnioskującą o świadczenie publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych lub korzystającą z takich usług dla celów niezwiązanych
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu;

19) lokalna pętla abonencka - obwód łączący zakończenie sieci bezpośrednio z punktem
dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z
przełącznicą główną lub równoważnym urządzeniem;

20) lokalna podpętla abonencka - obwód łączący zakończenie sieci z pośrednim punktem
dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z
koncentratorem lub innym urządzeniem dostępu pośredniego do stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej;

<20a) multipleks – zespolony strumień danych cyfrowych, składający się z dwóch
lub więcej strumieni utworzonych z danych wchodzących w skład treści
programów radiofonicznych lub telewizyjnych, oraz danych dodatkowych,
obejmujących w szczególności dane związane z systemem dostępu warunkowego
lub usługami dodatkowymi;>

21) numer alarmowy - numer ustalony w ustawie lub w planie numeracji krajowej dla
publicznych sieci telefonicznych udostępniany służbom ustawowo powołanym do
niesienia pomocy;

22) numer geograficzny - numer ustalony w planie numeracji krajowej, w którym część
ciągu cyfr zawiera wskaźnik obszaru geograficznego, wykorzystywany do
kierowania połączeń do stałej lokalizacji zakończenia sieci;

23) numer niegeograficzny - numer ustalony w planie numeracji krajowej, który nie
zawiera ciągu cyfr określającego wskaźnik obszaru geograficznego, w szczególności
numer zakończenia ruchomej publicznej sieci telefonicznej, numer do którego
połączenia są bezpłatne albo o podwyższonej opłacie;

<23a) odbiornik cyfrowy – urządzenie konsumenckie służące do odbioru cyfrowych
transmisji telewizyjnych zawierające co najmniej tuner (obejmujący głowicę
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wysokiej częstotliwości i demodulator), demultiplekser i dekodery odbieranych
usług oraz wyświetlacz obrazu (i DTV) albo niezawierające takiego
wyświetlacza obrazu;

 23b) operator multipleksu – podmiot, który:
a) uzyskał rezerwację częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej na

rozpowszechnianie lub rozprowadzanie programów telewizyjnych lub
radiofonicznych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w
multipleksie oraz

b) prowadzi działalność telekomunikacyjną i posiada własną infrastrukturę
telekomunikacyjną lub zawarł umowę o świadczenie usługi transmisji
sygnału multipleksu z operatorem sieci nadawczej;

23c) operator sieci nadawczej – przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący
usługi transmisji sygnałów radiodyfuzyjnych drogą rozsiewczą naziemną;>

24) (uchylony);
24a) połączenie - fizyczne lub logiczne połączenie telekomunikacyjnych urządzeń

końcowych pozwalające na przesłanie przekazów telekomunikacyjnych;
25) połączenie sieci - fizyczne i logiczne połączenie publicznych sieci

telekomunikacyjnych użytkowanych przez tego samego lub różnych przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, celem umożliwienia użytkownikom korzystającym z usług lub
sieci jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego komunikowania się z
użytkownikami korzystającymi z usług lub sieci tego samego lub innego
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego albo dostępu do usług dostarczanych przez
innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego; połączenie sieci stanowi szczególny
rodzaj dostępu telekomunikacyjnego realizowanego pomiędzy operatorami;

26) połączenie telefoniczne - połączenie ustanowione za pomocą publicznie dostępnej
usługi telefonicznej, pozwalające na dwukierunkową łączność w czasie
rzeczywistym;

27) przedsiębiorca telekomunikacyjny - przedsiębiorcę lub inny podmiot uprawniony do
wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który
wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci
telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług
telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony do:

a) świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest "dostawcą usług",
b) dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień

towarzyszących, zwany jest "operatorem";
27a) przekaz telekomunikacyjny - treści rozmów telefonicznych i innych informacji

przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych;
28) publiczna sieć telefoniczna - publiczną sieć telekomunikacyjną wykorzystywaną do

świadczenia publicznie dostępnych usług telefonicznych, zapewniającą łączność
głosową między zakończeniami sieci, a także inne formy łączności, w szczególności
przesyłanie faksów i danych;

29) publiczna sieć telekomunikacyjna - sieć telekomunikacyjną wykorzystywaną
głównie do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
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30) publicznie dostępna usługa telefoniczna - usługę telekomunikacyjną dostępną dla
ogółu użytkowników, w celu inicjowania i odbierania połączeń krajowych i
międzynarodowych oraz uzyskania dostępu do służb ustawowo powołanych do
niesienia pomocy, za pomocą numeru lub numerów ustalonych w krajowym lub
międzynarodowym planie numeracji telefonicznej, która ponadto może obejmować:

a) zapewnienie pomocy konsultanta dostawcy usług przy korzystaniu z usług
telekomunikacyjnych,

b) uzyskanie informacji o numerach telefonicznych,
c) dostęp do spisów abonentów,
d) dostęp do aparatów publicznych,
e) korzystanie z usług na szczególnych warunkach,
f) korzystanie ze specjalnych udogodnień przez osoby niepełnosprawne,
g) korzystanie z połączeń z numerami niegeograficznymi;

31) publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna - usługę telekomunikacyjną dostępną
dla ogółu użytkowników;

32) rachunkowość regulacyjna - szczególny, w stosunku do rachunkowości prowadzonej
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), rodzaj rachunkowości prowadzonej przez
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w odniesieniu do jego działalności w zakresie
świadczenia dostępu telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym, zgodnie
z zatwierdzoną na dany rok obrotowy przez Prezesa UKE instrukcją;

33) ruchoma publiczna sieć telefoniczna - publiczną sieć telefoniczną, w której
zakończenia nie mają stałej lokalizacji;

34) rynek detaliczny - rynek wyrobów i usług w zakresie usług telekomunikacyjnych dla
użytkowników końcowych;

35) sieć telekomunikacyjna - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub
przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub
transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych
środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju;

36) służba radiokomunikacyjna - nadawanie, przesyłanie lub odbiór fal radiowych dla
wypełnienia zadań określonych dla danej służby w międzynarodowych przepisach
radiokomunikacyjnych;

37) służba radiokomunikacyjna amatorska - służbę radiokomunikacyjną mającą na celu
nawiązywanie wzajemnych łączności, badania techniczne oraz indywidualne
szkolenie wykonywane w celach niezarobkowych przez uprawnione osoby
wyłącznie dla potrzeb własnych;

38) stacjonarna publiczna sieć telefoniczna - publiczną sieć telefoniczną, w której
zakończenia sieci mają stałą lokalizację;

<38a) sygnał multipleksu – sygnał radiowy transmitowany z użyciem kanału lub
bloku częstotliwościowego w służbie radiodyfuzyjnej, przenoszący treści
zawarte w multipleksie;>

39) system dostępu warunkowego - środki lub rozwiązania techniczne, które powodują,
że dostęp do zrozumiałej formy zabezpieczonych transmisji radiowych lub
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telewizyjnych jest uwarunkowany posiadaniem abonamentu lub uprzednio
uzyskanego indywidualnego zezwolenia;

40) szkodliwe zaburzenie elektromagnetyczne - zaburzenie elektromagnetyczne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności
elektromagnetycznej, które:

a) zagraża funkcjonowaniu służby radionawigacyjnej lub służby
radiokomunikacyjnej używanej stale lub czasowo w celu zapewnienia ochrony
życia ludzkiego lub mienia lub

b) w sposób poważny pogarsza, utrudnia lub w sposób powtarzający się przerywa
wykonywanie służby radiokomunikacyjnej działającej zgodnie z przepisami
prawa;

41) świadczenie usług telekomunikacyjnych - wykonywanie usług za pomocą własnej
sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i
na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę
usług;

42) telekomunikacja - nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich
rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków
wykorzystujących energię elektromagnetyczną;

43) telekomunikacyjne urządzenie końcowe - urządzenie telekomunikacyjne
przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci;

44) udogodnienia towarzyszące - dodatkowe możliwości funkcjonalne lub usługowe
związane z siecią telekomunikacyjną, umożliwiające lub wspierające świadczenie w
nich usług telekomunikacyjnych lub związane z usługą telekomunikacyjną,
umożliwiające lub wspierające świadczenie tej usługi, w szczególności systemy
dostępu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach;

45) urządzenie radiowe - urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające komunikowanie
się przy pomocy emisji lub odbioru fal radiowych;

46) urządzenie telekomunikacyjne - urządzenie elektryczne lub elektroniczne
przeznaczone do zapewniania telekomunikacji;

47) usługa o wartości wzbogaconej - każdą usługę telekomunikacyjną wymagającą
przetworzenia danych o lokalizacji;

48) usługa telekomunikacyjna - usługę polegającą głównie na przekazywaniu sygnałów
w sieci telekomunikacyjnej;

49) użytkownik - podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej
lub żądający świadczenia takiej usługi;

50) użytkownik końcowy - podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi
telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia
własnych potrzeb;

51) (uchylony);
52) zakończenie sieci - fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dostęp do

publicznej sieci telekomunikacyjnej; w przypadku sieci stosujących komutację lub
przekierowywanie, zakończenie sieci identyfikuje się za pomocą konkretnego adresu
sieciowego, który może być przypisany do numeru lub nazwy abonenta;
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53) zasoby orbitalne - pozycje na orbicie geostacjonarnej lub orbity satelitarne, które są
lub mogą być wykorzystywane do umieszczania sztucznych satelitów Ziemi
przeznaczonych do zapewniania telekomunikacji.

Art. 114.
1. Rezerwacja częstotliwości lub zasobów orbitalnych, zwana dalej "rezerwacją

częstotliwości", określa częstotliwości lub zasoby orbitalne, które w okresie rezerwacji
pozostają w dyspozycji podmiotu, na rzecz którego dokonano rezerwacji, przeniesiono
uprawnienia do częstotliwości lub uprawnienia do dysponowania częstotliwościami na
cele związane z uzyskiwaniem pozwoleń radiowych.

[2. Rezerwacji częstotliwości dokonuje, zmienia lub cofa Prezes UKE. Rezerwacji
częstotliwości na cele rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych,
Prezes UKE dokonuje, zmienia lub cofa w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i
Telewizji.]

<2. Rezerwacji częstotliwości dokonuje, zmienia lub cofa Prezes UKE. Rezerwacji
częstotliwości na cele rozprowadzania lub rozpowszechniania programów
radiofonicznych lub telewizyjnych, Prezes UKE dokonuje, zmienia lub cofa
w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT. Niezajęcie stanowiska przez
Przewodniczącego KRRiT w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu decyzji w
sprawie rezerwacji częstotliwości jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu.>

<2a. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane w przypadku
dokonania, zmiany lub cofnięcia rezerwacji częstotliwości na cele
rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób
analogowy, na które Przewodniczący KRRiT odpowiednio: udzielił, zmienił lub
cofnął koncesję.>

3. Rezerwacji częstotliwości dokonuje się dla podmiotu, który spełnia wymagania określone
ustawą oraz jeżeli częstotliwości objęte wnioskiem:

1) są dostępne;
2) zostały przeznaczone w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla

wnioskowanej służby radiokomunikacyjnej oraz plan zagospodarowania
częstotliwości przewiduje ich zagospodarowanie zgodnie z wnioskiem;

3) mogą być chronione przed zaburzeniami elektromagnetycznymi;
4) zostały międzynarodowo uzgodnione w zakresie i formie określonej w

międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych lub umowach
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;

5) są zgodne z uzgodnionymi przeznaczeniami częstotliwości w ramach Unii
Europejskiej;

6) nie powodują kolizji z udzielonymi rezerwacjami częstotliwości;
7) nie prowadzą do nieefektywnego wykorzystania częstotliwości.

4. Decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości wydaje Prezes UKE w terminie 6 tygodni od
dnia złożenia wniosku przez podmiot ubiegający się o rezerwację częstotliwości, z
zastrzeżeniem ust. 4a.

4a. Jeżeli dokonanie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia przetargu, konkursu
albo uzgodnień międzynarodowych. Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie rezerwacji
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częstotliwości w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, konkursu
albo zakończenia uzgodnień międzynarodowych.

5. Rezerwacji częstotliwości dokonuje się na czas określony, z uwzględnieniem charakteru
usług świadczonych przez podmiot wnioskujący o rezerwację częstotliwości.

6. Dopuszcza się dokonywanie rezerwacji częstotliwości na rzecz kilku użytkowników.
7. W przypadku częstotliwości użytkowanych jako cywilno-rządowe Prezes UKE dokonuje

rezerwacji częstotliwości w uzgodnieniu z zainteresowanymi podmiotami, o których
mowa w art. 4.

8. Przepisów dotyczących rezerwacji częstotliwości nie stosuje się do podmiotów, o których
mowa w art. 4, dysponujących częstotliwościami przeznaczonymi w Krajowej Tablicy
Przeznaczeń Częstotliwości dla użytkowania rządowego.

Art. 115.
1. W rezerwacji częstotliwości określa się:

1) uprawniony podmiot, na rzecz którego dokonano rezerwacji częstotliwości, oraz jego
siedzibę i adres;

2) zakres częstotliwości lub pozycje orbitalne objęte rezerwacją;
3) obszar, zgodnie z administracyjnym podziałem kraju, na którym mogą być

wykorzystywane częstotliwości;
4) rodzaje służby radiokomunikacyjnej, sieci telekomunikacyjnej lub usługi

telekomunikacyjnej, w której częstotliwości objęte rezerwacją mogą być
wykorzystywane, chyba że nie przewiduje się ograniczenia sposobu
wykorzystywania tych częstotliwości;

5) termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości;
6) warunki do wydania pozwolenia radiowego uwzględniające warunki wynikające z

umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;
7) możliwość i warunki przenoszenia z inicjatywy dysponującego częstotliwością

uprawnień do tej częstotliwości, z zachowaniem warunków ustawowych;
8) okresy wykorzystywania częstotliwości;
9) zobowiązania podmiotu podjęte w ramach przetargu albo konkursu, o ile zostały

podjęte.
2. W rezerwacji częstotliwości można określić w szczególności:

1) warunki wykorzystywania częstotliwości, o których mowa w art. 146;
2) wymagania dotyczące zapobiegania szkodliwym zaburzeniom

elektromagnetycznym;
3) obowiązki ochronne w zakresie promieniowania elektromagnetycznego;
4) ustalenia będące wynikiem przetargu albo konkursu.

[3. W rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania
programów w sposób cyfrowy, drogą rozsiewczą naziemną lub rozsiewczą satelitarną
dokonuje się ponadto:
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1) określenia programów telewizyjnych lub radiofonicznych, tworzących zespolony
sygnał cyfrowy rozpowszechniany lub rozprowadzany za pomocą rezerwowanej
częstotliwości, zwany dalej "sygnałem multipleksu";

2) uporządkowania w sygnale multipleksu programów, o których mowa w pkt 1,
zwanych dalej "audiowizualnymi składnikami sygnału multipleksu";

3) określenia propozycji udziału w sygnale multipleksu audiowizualnych składników
tego sygnału;

4) określenia obszaru, na którym może być rozpowszechniany lub rozprowadzany
sygnał multipleksu;

5) określenia wykorzystania pojemności systemów transmisyjnych.]
<3. W rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub

rozprowadzania programów w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną lub
rozsiewczą satelitarną dokonuje się ponadto:

1) określenia programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w
multipleksie;

2) uporządkowania w multipleksie programów, o których mowa w pkt 1, zwanych
dalej „audiowizualnymi składnikami multipleksu”;

3) określenia proporcji udziału w multipleksie jego audiowizualnych składników;
4) określenia obszaru, na którym mogą być rozpowszechniane lub rozprowadzane

audiowizualne składniki multipleksu;
5) określenia wykorzystania pojemności systemów transmisyjnych.>

<4. W rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub
rozprowadzania programów w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną
dokonuje się ponadto określenia:

1) parametrów i standardów technicznych cyfrowej transmisji telewizyjnej;
2) warunków zarządzania przepływnością dla aktualizacji oprogramowania

systemowego odbiorników cyfrowych służących do odbioru cyfrowych
transmisji naziemnych;

3) wykorzystania pojemności sygnału multipleksu.>

<Art. 115a.
1. W przypadku zwolnienia części pojemności multipleksu z powodu rezygnacji

użytkownika tej części pozostali użytkownicy multipleksu w terminie 30 dni od dnia
tej rezygnacji, mogą przedłożyć Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i  Prezesowi
UKE, uzgodniony sposób wykorzystania zwolnionej części pojemności tego
multipleksu, w szczególności umieszczenia w multipleksie nowego programu, pod
warunkiem, że program ten uzyskał koncesję na rozpowszechnianie programu w
sposób cyfrowy, drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

2. W przypadku nieprzedstawienia w terminie, o którym mowa w ust. 1, sposobu
wykorzystania zwolnionej części pojemności sygnału multipleksu stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy w zakresie przeprowadzania konkursu na rezerwację
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częstotliwości na cele rozprowadzania programów radiofonicznych lub
telewizyjnych.

 3. Jeżeli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Prezes UKE nie wyrażą sprzeciwu
do sposobu wykorzystania zwolnionej części pojemności sygnału multipleksu, o
którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, uważa się go za
uzgodniony.

Art. 115b.
W okresie przejściowym, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 maja 2011 r.
o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr ..., poz. ...), Prezes UKE wskazuje
w rezerwacji częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej na cele rozpowszechniania lub
rozprowadzania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą
naziemną w multipleksie:

1) warunki zarządzania przepływnością w multipleksie;
2) warunki wykorzystywania częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej w okresie

przejściowym;
3) terminy zakończenia wykorzystywania częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej

do rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób analogowy drogą
rozsiewczą naziemną na obszarze wykorzystania częstotliwości w służbie
radiodyfuzyjnej;

4) terminy rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej
do rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy drogą
rozsiewczą naziemną na obszarze wykorzystania częstotliwości w służbie
radiodyfuzyjnej.>

Art. 118.
1. Przetarg albo konkurs ogłasza się niezwłocznie po zakończeniu postępowania

konsultacyjnego w tej sprawie.
2. Ogłoszenie o przetargu albo konkursie publikuje się w prasie codziennej o zasięgu

ogólnokrajowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, a jeżeli rezerwacja częstotliwości ma dotyczyć jedynie określonych
obszarów - także w codziennej prasie lokalnej ukazującej się na obszarach, których
przetarg albo konkurs dotyczy. W ogłoszeniu o przetargu albo konkursie określa się
przedmiot przetargu albo konkursu, jego zakres, warunki uczestnictwa oraz kryteria
oceny ofert.

3. Dokumentacja przetargowa albo konkursowa, zwana dalej "dokumentacją", może
określać warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej wymagającej
wykorzystania zasobów częstotliwości objętych przetargiem albo konkursem.

4. Prezes UKE określa w dokumentacji warunki uczestnictwa w przetargu albo konkursie
oraz wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, a także kryteria oceny ofert. W
dokumentacji Prezes UKE może określić minimum kwalifikacyjne.

[5. Prezes UKE, w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, określa warunki
konkursu, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 1, uwzględniając dodatkowo obowiązki i
zadania przedsiębiorcy w zakresie zawartości programowej, w tym warunki dotyczące
transmisji obowiązkowej, przy uwzględnieniu pozaekonomicznych interesów narodowych
dotyczących kultury, języka i pluralizmu mediów.]
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<5. Warunki uczestnictwa w konkursie w zakresie dodatkowych obowiązków i zadań
przedsiębiorcy dotyczących zawartości programowej, w tym warunków dotyczących
transmisji obowiązkowej, określa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek
Prezesa UKE, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, uwzględniając
pozaekonomiczne interesy narodowe dotyczące kultury, języka i pluralizmu
mediów.>

6. W dokumentacji określa się, które części oferty uczestnika przetargu albo konkursu będą
stanowiły zobowiązania, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 9.

7. Dokumentację udostępnia się za opłatą, która nie może przekroczyć kosztów wykonania
dokumentacji. Opłata jest pobierana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Art. 123.
1. Rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub cofnięta, w drodze decyzji Prezesa

UKE, w przypadku:
1) stwierdzenia, że używanie urządzenia radiowego zgodnie z rezerwacją powoduje

szkodliwe zaburzenia elektromagnetyczne;
2) zmiany w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości przeznaczenia

częstotliwości objętych rezerwacją częstotliwości;
3) wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa

państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
4) nierozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości objętych rezerwacją w terminie 6

miesięcy od terminu, o którym mowa w art. 115 ust. 1 pkt 5, z przyczyn leżących po
stronie podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości;

5) zaprzestania wykorzystywania częstotliwości przez co najmniej 6 miesięcy, z
przyczyn leżących po stronie podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości;

6) wystąpienia powtarzających się naruszeń warunków wykorzystania częstotliwości
lub obowiązku wnoszenia opłat za częstotliwości;

7) niewywiązywania się z zobowiązań, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 9, z
przyczyn leżących po stronie podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości;

8) częstotliwości objęte rezerwacją są wykorzystywane w sposób nieefektywny.
2. Niezależnie od przesłanek, o których mowa w ust. 1, Prezes UKE może zmienić

rezerwację w zakresie warunków wykorzystywania częstotliwości, o których mowa w
art. 146, również jeżeli praca urządzenia radiowego jest zakłócana przez inne urządzenia
lub sieci telekomunikacyjne.

<2a. Niezależnie od przesłanek, o których mowa w ust. 1 lub 2, Prezes UKE może
zmienić rezerwację częstotliwości w zakresie, o którym mowa w art. 115b, jeżeli z
przyczyn technicznych nie jest możliwe dotrzymanie terminów, o których mowa w
tym przepisie.>

[3. Zmiany warunków wykorzystania lub cofnięcia rezerwacji częstotliwości przeznaczonych
do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych Prezes UKE
dokonuje w uzgodnieniu z Przewodniczącym KRRiT.]

<3. Zmiany warunków wykorzystania lub cofnięcia rezerwacji częstotliwości
przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów
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radiofonicznych lub telewizyjnych Prezes UKE dokonuje w porozumieniu
z Przewodniczącym KRRiT.>

4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. Odmowa udzielenia rezerwacji częstotliwości następuje w przypadku, gdy:

1) wnioskodawca nie jest w stanie wywiązać się z warunków związanych z
wykorzystaniem częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
3) powodowałoby to naruszenie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita

Polska jest stroną;
4) zachodzi konieczność przeprowadzenia przetargu albo konkursu, a wniosek o

rezerwację częstotliwości złożony został przed ogłoszeniem przetargu albo
konkursu;

5) w przetargu albo konkursie podmiot nie został wyłoniony jako ten, dla którego
zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości.

7. W okresie ważności rezerwacji częstotliwości można odmówić wydania lub cofnąć
pozwolenie radiowe na używanie urządzenia radiowego wykorzystującego częstotliwości
objęte rezerwacją z tytułu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku
publicznego;

2) naruszenia umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;
3) zakłócenia pracy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych;
4) niespełniania warunków, o których mowa w art. 114 ust. 3 pkt 2, chyba że uległ

zmianie stan prawny lub faktyczny przyjęty za podstawę dokonania rezerwacji.
8. Odmowa udzielenia rezerwacji częstotliwości, jej zmiana lub cofnięcie w przypadku, o

którym mowa w ust. 1 pkt 3, a także odmowa wydania pozwolenia radiowego lub jego
cofnięcie z powodu tych okoliczności, następuje po zasięgnięciu opinii lub na wniosek
Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu, w zakresie ich
właściwości.

9. Jeżeli uzasadnienie opinii lub wniosku organów, o których mowa w ust. 8, wskazujące na
okoliczności prowadzące do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwa i porządku publicznego zawiera informacje niejawne, zamiast
uzasadnienia doręcza się zawiadomienie, że uzasadnienie takie zostało sporządzone.

10. Organy, o których mowa w ust. 8, zajmują stanowisko w terminie 30 dni od dnia
wystąpienia o opinię lub dnia wystąpienia z wnioskiem, o których mowa w ust. 8.

11. Jeżeli organy, o których mowa w ust. 8, nie zajmą stanowiska w terminie, o którym mowa
w ust. 10, uznaje się, że wymóg uzyskania stanowiska został spełniony.
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<Dział IVa
Operator multipleksu i dostęp do multipleksu

Art. 131a.
1. Operator multipleksu jest obowiązany do:

1) umieszczania oraz rozpowszechniania lub rozprowadzania w multipleksie
programów radiofonicznych i telewizyjnych nadawców posiadających koncesję
na rozpowszechnianie programów w tym multipleksie;

2) zapewnienia dostępu do multipleksu nadawcy, który uzyskał koncesję na
rozpowszechnianie programu radiofonicznego lub telewizyjnego w sposób
cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w tym multipleksie, na warunkach
równych i niedyskryminujących;

3) zapewnienia nieprzerwanej cyfrowej transmisji sygnału multipleksu, o której
mowa w art. 115, chyba że przerwa nastąpiła z przyczyn technicznych lub
nadawca zaprzestał udostępniania programu.

2. Warunki uznane zostają za dyskryminujące, jeżeli operator multipleksu oferuje
nadawcy tę samą usługę dostępu na innych warunkach, niż uprzednio oferował ją
innemu nadawcy, oraz gdy po stronie operatora multipleksu nie zachodzą żadne
uzasadnione powody do zmiany oferty.

Art. 131b.
1. Operator multipleksu jest obowiązany prowadzić negocjacje o zawarcie umowy o

dostępie do multipleksu, na wniosek nadawcy, w celu zapewnienia nadawcy dostępu
do multipleksu.

2. Informacje uzyskane w związku z negocjacjami mogą być wykorzystane wyłącznie
zgodnie z ich przeznaczeniem i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Art. 131c.
1. Operator multipleksu i nadawca ustalają warunki dostępu do multipleksu i

związanej z tym współpracy w umowie o dostępie do multipleksu, zawartej na
piśmie.

2. W umowie o dostępie do multipleksu operator multipleksu zobowiązuje się do
zapewnienia nadawcy dostępu do multipleksu za wynagrodzeniem oraz poniesienia
wydatków z tytułu świadczenia usługi transmisji sygnału multipleksu, a nadawca
zobowiązuje się do współdziałania z operatorem multipleksu, w szczególności przez
udostępnienie swojego programu telewizyjnego.

3. Umowa o dostępie do multipleksu powinna zawierać postanowienia dotyczące co
najmniej:

1) warunków technicznych dostępu do multipleksu;
2) rozliczeń z tytułu zapewnienia dostępu do multipleksu;
3) postępowania w przypadku zmiany treści umowy;
4) warunków rozwiązania umowy;
5) okresu obowiązywania umowy;
6) sposobu i wysokości wynagrodzenia operatora multipleksu;
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7) wykazu dokumentów, jakie strony umowy są obowiązane uzyskać lub
dostarczyć w celu realizacji umowy, wraz z podaniem terminów, w jakich
powinno to nastąpić.

Art. 131d.
1. Prezes UKE może na pisemny wniosek każdej ze stron negocjacji o zawarcie umowy

o dostępie do multipleksu, w drodze postanowienia, określić termin zakończenia
tych negocjacji, nie dłuższy niż 90 dni, licząc od dnia wystąpienia z wnioskiem o
zawarcie umowy o dostępie do multipleksu.

2. W przypadku niepodjęcia negocjacji o zawarcie umowy o dostępie do multipleksu,
odmowy udzielenia dostępu do multipleksu lub niezawarcia umowy o dostępie do
multipleksu w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub niezawarcia umowy
w terminie 90 dni, licząc od dnia wystąpienia z wnioskiem o zawarcie takiej umowy,
każda ze stron może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w
sprawie rozstrzygnięcia kwestii spornych lub określenia warunków współpracy.

3. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie rozstrzygnięcia kwestii spornych lub
określenia warunków współpracy powinien zawierać projekt umowy o dostępie do
multipleksu, zawierający stanowiska stron w zakresie określonym w niniejszym
dziale, z zaznaczeniem tych części umowy, co do których strony nie doszły do
porozumienia.

4. Strony są obowiązane do przedłożenia Prezesowi UKE, na jego żądanie, w terminie
14 dni od dnia otrzymania żądania, swoich stanowisk wobec rozbieżności.

Art. 131e.
1. Prezes UKE podejmuje decyzję w sprawie rozstrzygnięcia kwestii spornych lub

określenia warunków współpracy w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o
wydanie decyzji w sprawie rozstrzygnięcia kwestii spornych lub określenia
warunków współpracy, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) charakter zaistniałych kwestii spornych oraz praktyczną możliwość wdrożenia
rozwiązań dotyczących technicznych i ekonomicznych warunków dostępu do
multipleksu;

2) obowiązki operatora multipleksu;
3) konieczność zapewnienia:

a) niedyskryminujących i równych warunków dostępu do multipleksu,
b) rozwoju konkurencyjnego rynku usług medialnych.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, w zakresie obowiązków i zadań dotyczących
zawartości programowej, w tym transmisji obowiązkowej, wydawana jest w
porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, przy uwzględnieniu
pozaekonomicznych interesów narodowych dotyczących kultury, języka i
pluralizmu mediów.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, zastępuje umowę o dostępie do multipleksu w
zakresie objętym tą decyzją.

4. W przypadku zawarcia przez zainteresowane strony umowy o dostępie do
multipleksu decyzja, o której mowa w ust. 1, wygasa z mocy prawa w części objętej
umową.
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Art. 131f.
1. Prezes UKE, na wniosek strony, może, w drodze decyzji, zmienić treść umowy o

dostępie do multipleksu lub zobowiązać strony umowy do jej zmiany,
w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia dostępu do multipleksu na
warunkach równych i niedyskryminujących.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, w zakresie obowiązków i zadań dotyczących
zawartości programowej, w tym transmisji obowiązkowej, wydawana jest
w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, przy uwzględnieniu
pozaekonomicznych interesów narodowych dotyczących kultury, języka i
pluralizmu mediów.

Art. 131g.
Przepisy niniejszego działu nie mają zastosowania, jeżeli operatorem multipleksu są
nadawcy, którzy uzyskali rezerwację częstotliwości na podstawie art. 114 ust. 6.>

Art. 132.
[1. Publiczne sieci telekomunikacyjne używane do cyfrowych transmisji radiofonicznych i

telewizyjnych oraz odbiorniki telewizyjne i inne urządzenia używane do odbioru
cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych powinny zapewniać
interoperacyjność usług cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych, w
szczególności poprzez stosowanie otwartego interfejsu programu aplikacyjnego.]

<1. Publiczne sieci telekomunikacyjne używane do cyfrowych transmisji
radiofonicznych i telewizyjnych oraz odbiorniki cyfrowe i inne urządzenia używane
do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych powinny
zapewniać interoperacyjność usług cyfrowych transmisji radiofonicznych i
telewizyjnych, w szczególności przez stosowanie otwartego interfejsu programu
aplikacyjnego.>

2. Publiczne sieci telekomunikacyjne używane do świadczenia usług telewizji cyfrowej
powinny spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne umożliwiające świadczenie
usług telewizji szerokoekranowej. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy odbierają
programy i usługi w formacie szerokiego ekranu rozpowszechniają je bez zmiany
formatu szerokoekranowego na inny.

<2a. Odbiorniki cyfrowe i inne urządzenia używane do odbioru cyfrowych transmisji
telewizyjnych powinny umożliwiać:

1) odbiór niekodowanych cyfrowych transmisji telewizyjnych;
2) dekodowanie za pomocą jednolitego algorytmu kodowania cyfrowych transmisji

telewizyjnych kodowanych, określonego w przepisach wydanych na podstawie
ust. 3.

2b. Przepisu ust. 2a pkt 1 nie stosuje się do odbiorników cyfrowych, które są
przedmiotem najmu lub użyczenia, chyba że strony umowy postanowią inaczej.>

[3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wymagania
techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych
transmisji radiofonicznych i telewizyjnych, mając na uwadze zapewnienie
interoperacyjności usług cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych przez nie
odbieranych.]
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<3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia,
wymagania techniczne i eksploatacyjne dla odbiorników cyfrowych, mając na
uwadze zapewnienie ich interoperacyjności oraz ułatwienie dostępu dla osób
niepełnosprawnych.>

<4. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia,
wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń konsumenckich służących do
odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych, mając na uwadze efektywne
wykorzystanie częstotliwości oraz zapewnienie warunków do powszechnego odbioru
programów radiofonicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.>

Art. 136.
1. Prezes UKE może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorców telekomunikacyjnych

obowiązek zapewnienia dostępu do następujących udogodnień towarzyszących:
1) interfejsu programu aplikacyjnego,
2) elektronicznego przewodnika po programach

- w celu zapewnienia użytkownikom końcowym dostępu do usług cyfrowych transmisji
radiofonicznych i telewizyjnych.

2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu konsultacyjnym i
konsolidacyjnym.

3. Prezes UKE wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, kierując się zasadą równości i
niedyskryminacji.

<Art. 136a.
1. W sprawach spornych wynikających z umowy o transmisji sygnału multipleksu

rozstrzyga Prezes UKE, w drodze decyzji, na wniosek operatora multipleksu lub
operatora sieci nadawczej.

2. Prezes UKE może wydać na wniosek jednej ze stron decyzję, w której określa
warunki współpracy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.>

Art. 143.
1. Z zastrzeżeniem art. 144, używanie urządzenia radiowego wymaga posiadania

pozwolenia radiowego, zwanego dalej "pozwoleniem".
2. Pozwolenie wydaje Prezes UKE w drodze decyzji.
3. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wszczyna się na pisemny wniosek

zainteresowanego podmiotu.
[4. Podmiot posiadający rezerwację częstotliwości może żądać wydania pozwolenia

radiowego wykorzystującego zasób częstotliwości objęty rezerwacją częstotliwości w
okresie jej obowiązywania.]

<4. Podmiot posiadający rezerwację częstotliwości lub podmiot przez niego
upoważniony mogą żądać wydania pozwolenia radiowego dotyczącego
wykorzystania zasobu częstotliwości objętego rezerwacją częstotliwości w okresie jej
obowiązywania.>
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5. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia, wzór i
tryb składania wniosku o wydanie pozwolenia oraz rodzaje dołączanych dokumentów
niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, uwzględniając specyfikę służb
radiokomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych lub usług telekomunikacyjnych, w
których będą wykorzystywane urządzenia radiowe.

6. W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej
Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania
częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia
wniosku.

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadkach wymagających uzgodnień
międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących
Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji
orbitalnych.

Art. 192.
1. Do zakresu działania Prezesa UKE należy w szczególności:

1) wykonywanie, przewidzianych ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie,
zadań z zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych, gospodarki
w zakresie zasobów częstotliwości, zasobów orbitalnych i zasobów numeracji oraz
kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej;

2) wykonywanie zadań:
a) z zakresu regulacji działalności pocztowej, określonych w ustawie z dnia 12

czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009 r.
Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278),

b) określonych w ustawie:
– z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci

telekomunikacyjnych,
– z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.

115, z późn. zm.),
– z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
– z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

3) opracowywanie wskazanych przez ministra właściwego do spraw łączności
projektów aktów prawnych w zakresie łączności;

4) analiza i ocena funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych i pocztowych;
5) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług

telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym rynku urządzeń
telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane
podmioty, w szczególności użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
w tym podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie określonym niniejszą
ustawą;

5a) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia WE
nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie
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roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz
zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE (Dz. Urz. WE L 171 z 29.06.2007, str. 32);

5b) wykonywanie kontroli nad operatorami publicznej sieci telekomunikacyjnej i
dostawcami publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie realizacji
obowiązków, o których mowa w art. 180a ust. 1, z wyjątkiem realizacji obowiązków
dotyczących danych osobowych chronionych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych;

5c) prowadzenie baz danych, o których mowa w art. 71 ust. 4 oraz w art. 180f ust. 2;
6) rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie

właściwości Prezesa UKE;
<6a) rozstrzyganie sporów między operatorem multipleksu a nadawcą, o których

mowa w art. 131a–131f, oraz sporów, o których mowa w art. 136a;>
7) rozstrzyganie w sprawach uprawnień zawodowych w dziedzinie telekomunikacji,

określonych w przepisach odrębnych;
8) tworzenie warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez

zapewnianie Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych przydziałów częstotliwości oraz
dostępu do zasobów orbitalnych;

9) wykonywanie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku
publicznego;

10) prowadzenie rejestrów w zakresie ujętym w ustawie;
11) koordynacja rezerwacji częstotliwości w zakresach częstotliwości przeznaczonych

dla podmiotów, o których mowa w art. 4, w szczególności w zakresach
częstotliwości przez nich zwalnianych lub dla nich nowo udostępnianych albo
współwykorzystywanych z innymi użytkownikami;

12) inicjowanie oraz wspieranie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w
zakresie łączności;

13) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i
pocztowymi oraz właściwymi organami innych państw, w zakresie jego właściwości;

14) współpraca z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących przestrzegania praw
podmiotów korzystających z usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym
koncentracjom operatorów pocztowych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i ich
związków;

15) współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie określonym ustawą i
przepisami odrębnymi;

16) wykonywanie zadań w sprawach międzynarodowej i wspólnotowej polityki
telekomunikacyjnej z upoważnienia ministra właściwego do spraw łączności;

17) współpraca z Komisją Europejską i instytucjami wspólnotowymi oraz organami
regulacyjnymi innych państw członkowskich;

18) przedstawianie Komisji Europejskiej i organom regulacyjnym innych państw
informacji z zakresu telekomunikacji, w tym wykonywanie obowiązków
notyfikacyjnych, obejmujących przekazywanie treści postanowień, o których mowa
w art. 23 ust. 1, oraz informacje o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, którzy
zostali uznani za posiadających znaczącą pozycję rynkową, świadczących usługę
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powszechną i realizujących połączenia sieci telekomunikacyjnych oraz nałożonych
na nich obowiązkach;

19) przeprowadzanie konsultacji środowiskowych z zainteresowanymi podmiotami, w
szczególności z operatorami, dostawcami usług, użytkownikami, konsumentami oraz
producentami, w sprawach związanych z zasięgiem, dostępnością oraz jakością usług
telekomunikacyjnych;

20) przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym danych
dotyczących operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, informacji o
sposobie udostępniania korzystającym z powszechnych usług pocztowych
szczegółowych i aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług,
warunków dostępu, cen i wskaźników terminowości doręczeń, informacji o systemie
rachunku kosztów stosowanym przez operatora świadczącego powszechne usługi
pocztowe, a na żądanie Komisji Europejskiej - informacji o przyjętych wskaźnikach
terminowości doręczeń dla powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym.

2. (uchylony).
3. Na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz

innych podmiotów dysponujących infrastrukturą telekomunikacyjną lub realizujących
inwestycje w tym zakresie Prezes UKE, w terminie do dnia 30 czerwca, ogłasza raport o
stanie rynku telekomunikacyjnego za rok ubiegły, uwzględniający pokrycie terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zasięgiem stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci
telefonicznych, oraz przedstawia prognozy inwestycyjne dotyczące rozwoju tych sieci.
Raport publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.

Art. 209.
1. Kto:

1) udziela niepełnych lub nieprawdziwych informacji lub dostarcza dokumenty
zawierające takie informacje przewidziane ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

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,
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,
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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,

12a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia szczegółowe warunki regulacyjne
zatwierdzone decyzją, o której mowa w art. 43a,

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

13a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 36, art. 56 ust. 5,
art. 57 ust. 6, art. 59, art. 60, art. 60a ust. 1, 1b i 4-5 oraz art. 61 ust. 4-6 i 7;

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,
18a) nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 78 ust. 1, 2 i 5,
19) wykorzystuje numerację niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 126,
<19a) nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków operatora multipleksu, o

których mowa w art. 131a;>
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,
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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 obowiązków wynikających z art. 180g,
29) nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3-6 rozporządzenia WE nr 717/2007

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w
publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego
dyrektywę 2002/21/WE,

30) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki regulacyjne związane z
prowadzeniem rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów,

31) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki opracowania i przedłożenia do
zatwierdzenia przez Prezesa UKE oraz stosowania oferty ramowej o dostępie
telekomunikacyjnym.

- podlega karze pieniężnej.
2. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, 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.

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


