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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne

(druk nr 1366)

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

poz. 1800, z późn. zm.)

[Art. 64.
1. Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej obejmującej usługę

telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem, zwanej dalej "usługą o podwyższonej
opłacie", jest obowiązany podawać wraz z numerem tej usługi podawanym do publicznej
wiadomości cenę za jednostkę rozliczeniową połączenia ze wskazaniem ceny netto i
brutto.

2. Dostawca usługi o podwyższonej opłacie powinien zapewnić, aby użytkownik końcowy w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej był każdorazowo informowany, przed
rozpoczęciem naliczania opłat, o cenie jednostki rozliczeniowej połączenia do numeru
danej usługi.

3. Świadczenie usługi o podwyższonej opłacie odbywa się na podstawie umowy zawartej w
sposób określony w art. 56 ust. 2 zdanie drugie.]

<Art. 64.
1. Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej obejmującej usługę

telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem, które może być realizowane przez
inny podmiot niż dostawca usługi telekomunikacyjnej, zwanej dalej „usługą o
podwyższonej opłacie”, jest obowiązany podawać wraz z numerem tej usługi
przekazywanym bezpośrednio abonentom, cenę za jednostkę rozliczeniową usługi
albo cenę za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, ze
wskazaniem ceny brutto oraz nazwę podmiotu realizującego dodatkowe
świadczenie.

2. Podmiot podający do publicznej wiadomości informację o usłudze o podwyższonej
opłacie jest obowiązany podawać wraz z numerem tej usługi cenę za jednostkę
rozliczeniową usługi albo cenę za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za
całe połączenie, ze wskazaniem ceny brutto oraz nazwę podmiotu realizującego
dodatkowe świadczenie.

3. W przypadku gdy informacja o usłudze o podwyższonej opłacie, o której mowa w
ust. 1, podawana jest do publicznej wiadomości w sposób graficzny:

1) tło informacji nie może utrudniać lub uniemożliwiać zapoznania się z ceną tej
usługi,



- 2 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2) rozmiar czcionki ceny za jednostkę rozliczeniową usługi nie może być mniejszy
niż 60% rozmiaru czcionki numeru tej usługi oraz

3) czas prezentacji ceny usługi nie może być krótszy niż czas prezentacji numeru
tej usługi.

4. W przypadku gdy usługa o podwyższonej opłacie świadczona jest w sposób
powtarzalny na podstawie uprzedniego oświadczenia woli abonenta, jej dostawca
jest obowiązany:

1) wraz z informacją, o której w ust. 1, podać informację o zasadzie korzystania z
usługi w sposób przejrzysty i czytelny dla abonenta oraz

2) umożliwić abonentowi dokonanie skutecznej i natychmiastowej rezygnacji z
usługi w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

5. Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest obowiązany
bezpłatnie zapewnić abonentowi będącemu stroną zawartej umowy określenie
progu kwotowego, po przekroczeniu którego dostawca publicznie dostępnej usługi
telekomunikacyjnej będzie obowiązany do:

1) poinformowania abonenta o fakcie jego przekroczenia;
2) zablokowania na żądanie abonenta możliwości wykonywania połączeń na

numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów.
6. 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 minutę połączenia do numeru danej usługi albo o całkowitej jej cenie. 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.

7. Świadczenie usługi o podwyższonej opłacie odbywa się na podstawie umowy
zawartej w sposób określony w art. 56 ust. 2 zdanie drugie.>

<Art. 64a.
Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest obowiązany, na żądanie
abonenta, do:

1) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o
podwyższonej opłacie, na numery poszczególnych rodzajów usług o
podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów;

2) umożliwienia abonentowi określenia maksymalnej ceny za usługę o
podwyższonej opłacie i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na
numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę
maksymalną określoną przez abonenta w żądaniu oraz połączeń
przychodzących z takich numerów.>

[Art. 65.
1. Dostawca usługi o podwyższonej opłacie przekazuje Prezesowi UKE informacje o swojej

nazwie, adresie, siedzibie, rodzaju i zakresie świadczonej usługi o podwyższonej opłacie
oraz numerze lub numerach wykorzystywanych do świadczenia tej usługi, w terminie co
najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia tej usługi.



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2. Prezes UKE prowadzi jawny rejestr numerów wykorzystywanych przez dostawców usług
o podwyższonej opłacie zawierający informacje, o których mowa w ust. 1.

3. Prezes UKE zamieszcza rejestr, o którym mowa w ust. 2, na stronach internetowych
UKE.]

<Art. 65.
1. Dostawca usługi o podwyższonej opłacie, w terminie co najmniej na 7 dni przed

dniem rozpoczęcia świadczenia tej usługi, przekazuje Prezesowi UKE w formie
pisemnej i elektronicznej informacje o:

1) swojej nazwie (firmie), adresie i siedzibie;
2) nazwie, rodzaju i zakresie świadczonej usługi o podwyższonej opłacie;
3) numerze lub numerach wykorzystywanych do świadczenia usługi o

podwyższonej opłacie;
4) nazwie (firmie), adresie i siedzibie podmiotu realizującego dodatkowe

świadczenie, o ile dodatkowego świadczenia nie realizuje dostawca usługi;
5) terminie rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie.

2. Prezes UKE prowadzi jawny rejestr numerów wykorzystywanych do świadczenia
usługi o podwyższonej opłacie zawierający informacje, o których mowa w ust. 1. W
rejestrze zamieszcza się również datę przekazania informacji Prezesowi UKE.

3. Prezes UKE zamieszcza rejestr, o którym mowa w ust. 2, na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.>

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.]
<1. Z zastrzeżeniem art. 144 i art. 144a, używanie urządzenia radiowego wymaga

posiadania pozwolenia radiowego, zwanego dalej „pozwoleniem”.
 2. Pozwolenie wydaje Prezes UKE w drodze decyzji, z zastrzeżeniem ust. 2a.>

<2a. Jeżeli częstotliwości są przeznaczone do użytkowania jako rządowe, Prezes UKE
wydaje pozwolenie po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej. Minister
Obrony Narodowej wyraża zgodę w formie postanowienia, na które stronie nie
przysługuje zażalenie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpłynięcia do
Ministra Obrony Narodowej. Niewydanie postanowienia w terminie, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wydania
pozwolenia.>

[3. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wszczyna się na pisemny wniosek
zainteresowanego podmiotu.]

<3. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wszczyna się na wniosek
zainteresowanego podmiotu.>

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.

5. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia, wzór i
tryb składania wniosku o wydanie pozwolenia oraz rodzaje dołączanych dokumentów
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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. 144.
1. Nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń radiowych przeznaczonych wyłącznie do

odbioru.
2. Nie wymaga pozwolenia używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-

odbiorczego:
1) używanego dla potrzeb zagranicznej radiokomunikacji lotniczej lub morskiej i

żeglugi śródlądowej, zgodnie z międzynarodowymi przepisami
radiokomunikacyjnymi, jeżeli urządzenie zostało dopuszczone do używania przez
właściwy organ krajowy lub zagraniczny;

2) używanego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, zgodnie z
międzynarodowymi przepisami radiokomunikacyjnymi na okres nieprzekraczający
90 dni;

3) końcowego, wykorzystującego międzynarodowo uzgodnione zakresy częstotliwości:
a) dołączanego do zakończenia sieci telekomunikacyjnej operatora publicznego,
b) służącego do utrzymywania łączności z przebywającym krótkookresowo na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub znajdującym się na nim w tranzycie,
zagranicznym pojazdem, statkiem morskim lub statkiem żeglugi śródlądowej
albo statkiem powietrznym, przytwierdzonego w sposób trwały do tego pojazdu
lub statku,

c) niewymagających rezerwacji częstotliwości.
3. Minister właściwy do spraw łączności może, w drodze rozporządzenia, rozszerzyć zakres

urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane
bez pozwolenia, kierując się zasadą zwiększania liczby rodzajów takich urządzeń.

<Art. 144a.
1. Prezes UKE, w drodze decyzji, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może

dopuścić czasowe używanie urządzenia radiowego w celu zapewnienia
okazjonalnego przekazu informacji na okres nieprzekraczający 30 dni.

2. Jeżeli częstotliwości są przeznaczone do użytkowania jako rządowe, Prezes UKE
wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu zgody Ministra Obrony
Narodowej. Minister Obrony Narodowej wyraża zgodę w formie postanowienia, na
które stronie nie przysługuje zażalenie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze
od dnia wpłynięcia do Ministra Obrony Narodowej. Niewydanie postanowienia w
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terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, traktuje się jako brak zastrzeżeń
do wydania decyzji.

3. Prezes UKE wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, kieruje się obiektywnymi,
przejrzystymi, niedyskryminacyjnymi i proporcjonalnymi kryteriami.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w formie elektronicznej.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się oryginał lub kopię:

1) odpisu z rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub
innego właściwego rejestru prowadzonego w państwie pochodzenia;

2) potwierdzenia spełnienia przez urządzenie zasadniczych wymagań;
3) pełnomocnictwa – jeżeli strona działa poprzez pełnomocnika;
4) dowodu uiszczenia opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, mogą być złożone w języku angielskim.
Przepisu art. 33 § 2 i 3 oraz art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego nie stosuje się.

7. Obowiązek zapłaty opłaty, o której mowa w art. 185 ust. 3a, powstaje z chwilą
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Opłatę wpłaca się z chwilą powstania
obowiązku jej zapłaty.

8. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE określa:
1) rodzaj, wyróżnik typu oraz nazwę producenta urządzenia radiowego, którego

dotyczy decyzja;
2) uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres;
3) warunki wykorzystania częstotliwości;
4) warunki używania urządzenia radiowego, w szczególności rodzaj służby, w

której jest wykorzystywane urządzenie;
5) okres obowiązywania decyzji;
6) termin rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości.

9. Prezes UKE odmawia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, albo cofa tę decyzję,
jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 7 pkt 1–3.>

Art. 185.
1. Podmiot, który uzyskał prawo do dysponowania częstotliwością w rezerwacji

częstotliwości, uiszcza roczne opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy podmiotu świadczącego usługę innemu

podmiotowi z wykorzystaniem częstotliwości będącej w dyspozycji tego podmiotu na
podstawie rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania
programów radiofonicznych lub telewizyjnych.

3. Podmiot nieposiadający rezerwacji częstotliwości, który uzyskał prawo do
wykorzystywania częstotliwości w pozwoleniu, uiszcza roczną opłatę, o której mowa w
ust. 1.

<3a. Za wykorzystywanie częstotliwości na podstawie decyzji, o której mowa w art.
144a, uiszcza się roczną opłatę, o której mowa w ust. 1.>

4. Podmiot, na rzecz którego dokonano rezerwacji częstotliwości w drodze postępowania, o
którym mowa w art. 116, uiszcza jednorazową opłatę za dokonanie rezerwacji
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częstotliwości w kwocie zadeklarowanej w tym postępowaniu, nie niższej niż 50 %
opłaty rocznej za prawo do dysponowania częstotliwością ustalonej zgodnie z warunkami
podanymi w rezerwacji częstotliwości.

5. Opłaty, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wyższe niż:
1) w radiokomunikacji ruchomej lądowej:

a) za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym w sieci
telekomunikacyjnej - 24.000 złotych,

b) za prawo do dysponowania jednym dupleksowym kanałem radiowym w
publicznej sieci telefonii ruchomej o strukturze komórkowej - 3.000.000 złotych;

2) w radiokomunikacji stałej lądowej:
a) w zakresie częstotliwości poniżej 30 MHz, za prawo do dysponowania jednym

kanałem radiowym o szerokości 4 kHz - 8.000 złotych,
b) dla systemów typu punkt - punkt (PP):

– za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym w jednym przęśle linii
radiowej - 400.000 złotych,

– za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym w liniach radiowych
przewoźnych, w przypadku linii służących do łączności awaryjnej lub
tymczasowej - 100.000 złotych, i w pozostałych przypadkach - 300.000
złotych,

c) dla systemów typu punkt - wiele punktów (PMP) za prawo do dysponowania
częstotliwością na obszarze każdej gminy, za każdy 1 MHz wykorzystywanego
widma częstotliwości - 250 złotych,

d) dla systemów radiowych dostępu abonenckiego (SRDA):
– za prawo do dysponowania częstotliwością w łączu RSŁA - 200 złotych,
– za prawo do dysponowania częstotliwością dla każdej sieci w standardzie

DECT lub CT2 - 1.200 złotych,
– za prawo do dysponowania częstotliwością, na obszarze każdej gminy, dla

pozostałych systemów radiowego dostępu abonenckiego za każdy 1 MHz
pasma - 200 złotych,

e)  dla systemów według pozwoleń, o których mowa w art. 227 ust. 2 oraz według
pozwoleń, które będą wydawane przez UKE do dnia 31 grudnia 2004 r.:
– za prawo do wykorzystywania częstotliwości przez każdą stację bazową lub

przekaźnikową w liniach radiowych typu punkt - wiele punktów (PMP),
stosowanych w stacjonarnych sieciach o strukturze komórkowej, za każdy 1
MHz wykorzystywanego widma częstotliwości - 800 złotych,

– za prawo do wykorzystywania częstotliwości przez każdą stację bazową lub
przekaźnikową pracującą w systemach radiowego dostępu abonenckiego z
rozproszeniem widma (SS), za każdy 1 MHz wykorzystywanego pasma - 800
złotych;

3) w radiokomunikacji satelitarnej:
a) za prawo do dysponowania częstotliwością przez każdą stałą naziemną stację

satelitarną pracującą w służbie stałej satelitarnej - 14.500 złotych,
b) za prawo do dysponowania częstotliwością w służbie stałej satelitarnej służącej

do dosyłania sygnałów radiodyfuzyjnych w relacji Ziemia - satelita,



- 7 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

wykonywanej za pomocą jednej stałej naziemnej stacji satelitarnej, za każde 10
kHz wykorzystywanego widma częstotliwości - 130 złotych,

c) za prawo do dysponowania częstotliwością w służbie radiokomunikacyjnej
satelitarnej, przez jedną naziemną stację satelitarną pracującą w sieci typu
VSAT:
– dla stacji centralnej zarządzającej siecią stacji końcowych oraz stacji

końcowej pełniącej funkcje sterujące siecią, za każdy 1 kHz widma
wykorzystywanych częstotliwości - 130 złotych,

– dla stacji końcowej zwykłej - 130 złotych,
d) za prawo do dysponowania częstotliwością przez jedną stałą naziemną stację

satelitarną używaną przez jednostkę budżetową wyłącznie do celów
szkoleniowych - 2.400 złotych;

4) w radiokomunikacji morskiej i żeglugi śródlądowej oraz w służbie radiokomunikacji
lotniczej:

a) za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym w radiokomunikacji
lotniczej w zakresie częstotliwości 117,975-137,000 MHz przez jedną stację
lotniskową w relacji Ziemia - statek powietrzny - 1.000 złotych,

b) za prawo do dysponowania jedną częstotliwością w systemach radionawigacji i
radiolokacji - 600 złotych,

c) za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym o szerokości 30,3 kHz
przez naziemną stację pracującą w systemie telefonii publicznej dla pasażerów
(TFTS) - 1.200 złotych,

d) za prawo do dysponowania częstotliwością w radiokomunikacji morskiej i
żeglugi śródlądowej przez każdą stację nadbrzeżną w relacji brzeg - statek:
– za jeden kanał w paśmie morskim ultrakrótkofalowym VHF - 1.000 złotych,
– za jedno pasmo poza pasmem morskim ultrakrótkofalowym VHF - 6.000

złotych,
e) za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym w radiokomunikacji

morskiej i żeglugi śródlądowej w paśmie ultrakrótkofalowym VHF przez każdą
stację przewoźną lub przenośną w relacji brzeg - statek niepracującą na
podstawie pozwolenia statkowego - 800 złotych;

5) w radiofonii:
a) za prawo do dysponowania jedną częstotliwością przez jedną stację

radiofoniczną w zakresie fal ultrakrótkich UKF FM (87,5-108 MHz) - 44.000
złotych,

b) za prawo do dysponowania jedną częstotliwością przez jedną stację
radiofoniczną w zakresie fal długich (30-300 kHz) - 20.000 złotych,

c) za prawo do dysponowania jedną częstotliwością przez jedną stację
radiofoniczną w zakresie fal średnich (300-3.000 kHz) - 4.000 złotych,

d) za prawo do dysponowania jedną częstotliwością przez jedną stację
radiofoniczną w zakresie fal krótkich (3-30 MHz) - 8.000 złotych,

e) za prawo do dysponowania jedną częstotliwością przez jedną stację
radiofoniczną pracującą zgodnie ze standardem naziemnej radiofonii cyfrowej
T-DAB - 2.400 złotych;

6) w telewizji:
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a) za prawo do dysponowania jednym kanałem telewizyjnym przez jedną stację
telewizyjną analogową - 99.000 złotych,

b) za prawo do dysponowania jednym kanałem telewizyjnym przez jedną stację
telewizyjną pracującą zgodnie ze standardem naziemnej telewizji cyfrowej
DVB-T - 4.800 złotych.

6. Limity opłat, o których mowa w ust. 5, obniża się do 50 % w przypadku:
1) radiofonicznych i telewizyjnych stacji nadawczych, z wyjątkiem stacji o mocy

promieniowania powyżej 0,1 kW, zlokalizowanych na obszarach administracyjnych
miast liczących powyżej 100.000 mieszkańców lub na obszarach do 20 km od środka
obszaru administracyjnego miast liczących ponad 100.000 mieszkańców;

2) nadawczych i nadawczo-odbiorczych stacji radiokomunikacyjnych, z wyjątkiem
zlokalizowanych na obszarach administracyjnych miast liczących powyżej 100.000
mieszkańców;

3) radiokomunikacji lądowej przeznaczonych wyłącznie do świadczenia doraźnej
pomocy przy ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego przez jednostki służby zdrowia;

4) prowadzenia akcji przez jednostki organizacyjne, których statutowym obowiązkiem
jest planowanie, prowadzenie i uczestnictwo w akcjach zapobiegania i łagodzenia
skutków klęsk żywiołowych i katastrof;

5) operatorów ogólnokrajowych sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej o jednolitej
strukturze działania na obszarze kraju;

6) przeprowadzania badań, eksperymentów oraz dla zapewnienia okazjonalnego
przekazu informacji.

7. Nie pobiera się opłat za prawo do dysponowania częstotliwością:
1) w służbie radiokomunikacyjnej morskiej w morskim paśmie VHF:

a) w kanale 16 (156,800 MHz),
b) w kanale 70 (156,525 MHz);

2) w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej - przez jednostki
pływające, w relacji łączności statek - brzeg i statek - statek;

3) w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej:
a) za częstotliwości alarmowe: 121,5 MHz, 123,1 MHz, 243 MHz,
b) przez statki powietrzne, w relacji łączności statek powietrzny - Ziemia i statek

powietrzny - statek powietrzny;
4) w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w zakresach częstotliwości

przydzielonych w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości:
a) dla służby amatorskiej,
b) w paśmie obywatelskim CB - (26,960-27,410 MHz).

8. Podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8, wnoszą opłaty za prawo do
dysponowania częstotliwością. Opłata za prawo do dysponowania częstotliwością przez
jednostki sił zbrojnych państw obcych, przebywające czasowo na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, zawarta jest w opłacie
ryczałtowej za prawo do dysponowania częstotliwością, wnoszonej przez Ministra
Obrony Narodowej.
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9. Obowiązek uiszczania opłat za prawo do dysponowania częstotliwością ustaje nie później
niż z upływem 30 dni od dnia złożenia wniosku o rezygnację z prawa do
wykorzystywania częstotliwości albo z prawa do dysponowania nią w rezerwacji.

10. W przypadku utraty prawa do dysponowania częstotliwością wskutek cofnięcia rezerwacji
częstotliwości, uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w
ust. 1, oraz terminy i sposób ich uiszczania, mając na uwadze kwoty określone w ust. 5,
warunki wykorzystywania częstotliwości, oraz koszty prowadzenia gospodarki
częstotliwościami, a także potrzebę zagwarantowania optymalnego wykorzystania
zasobów częstotliwości.

12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, terminy i sposób uiszczania
opłat, o których mowa w ust. 8, z uwzględnieniem specyfiki wykorzystywania
częstotliwości przez podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8.

Art. 207.
1. W postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy Prezes UKE, w drodze

postanowienia, może ograniczyć pozostałym stronom prawo wglądu do materiału
dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy
przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych.

2. Strona wnioskująca o takie ograniczenie jest obowiązana przedłożyć wersję dokumentu
niezawierającą informacji objętych ograniczeniem, która zostanie udostępniona stronom.

<Art. 207a.
1. W postępowaniach prowadzonych w sprawach dotyczących pozwoleń radiowych

oraz rezerwacji częstotliwości Prezes UKE może zawiadamiać strony o decyzjach i
innych czynnościach poprzez obwieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jeżeli strona wystąpiła
albo wyraziła zgodę na takie jej zawiadamianie.

2. Doręczenie pisma uważa się za dokonane z dniem opublikowania na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej
obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1.>

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,
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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,
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,
<14a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 64, art. 64a

i art. 65,>
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,
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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 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.


