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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 i art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej 
Polskiej projekt ustawy 

 

- o zmianie ustawy - Prawo telekomuni-
kacyjne wraz z projektem aktu wykonawczego. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

Rada Ministrów uznała wymieniony projekt za pilny w związku  
z koniecznością pilnego wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Infrastruktury. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt         

 U S T A W A 

                                                z dnia                              

o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne

 

Art. 1.   W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 

Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) abonent – podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie 

usług telekomunikacyjnych zawartej z dostawcą publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych;”; 

2) w art. 59 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

określający w regulaminie świadczenia publicznie dostęp-

nych usług telekomunikacyjnych dane, o których mowa 

w art. 56 ust. 3 pkt 9 – 16, jest obowiązany podać ten 

regulamin do publicznej wiadomości i dostarczać nie-

odpłatnie abonentowi wraz z pisemną umową o świadczenie 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym 

o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomu-

nikacyjnej, a także na każde jego żądanie. 

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

dla abonentów niebędących stroną umowy pisemnej jest 

obowiązany do określenia zakresu i warunków wykony-

wania usług telekomunikacyjnych w regulaminie świad-

czenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 

podanym do publicznej wiadomości.”; 

3) art. 60 otrzymuje brzmienie: 



„Art. 60. Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych dla abonentów niebędących 

stroną umowy pisemnej z dostawcą publicznie dos-

tępnych usług telekomunikacyjnych powinien określać 

w szczególności: 

1) nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy usług; 

2) zakres świadczonych publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych, ze wskazaniem elementów 

składających się na opłatę za świadczenie usług; 

3) standardowe warunki umowy, w tym wskazanie 

minimalnego czasu trwania umowy, jeżeli taki 

został określony; 

4) zakres obsługi serwisowej; 

5) zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy, wysokość 

odszkodowania oraz zasady i terminy jego 

wypłaty; 

6) zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatry-

wania reklamacji; 

7) sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku 

usług oraz kosztach usług serwisowych.”; 

4) w art. 60a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunika-

cyjnych: 

1) doręcza na piśmie abonentowi, który udostępnił 

swoje dane, o których mowa w ust. 1a,  treść każdej 

proponowanej zmiany warunków umowy, w tym 

określonych w regulaminie świadczenia publicznie 
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dostępnych usług telekomunikacyjnych, chyba że 

abonent złożył żądanie określone w ust. 1b, oraz 

2) podaje do publicznej wiadomości treść każdej 

proponowanej zmiany warunków umowy określo-

nych w regulaminie świadczenia publicznie dos-

tępnych usług telekomunikacyjnych  

– z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed 

wprowadzeniem tych zmian w życie. Jednocześnie 

abonent powinien zostać poinformowany o prawie 

wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji 

tych zmian.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Przez dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy 

rozumieć: 

1) w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku 

osoby nieposiadającej numeru ewidencyjnego 

PESEL – nazwę i numer dokumentu stwierdza-

jącego tożsamość, 

c) adres korespondencyjny; 

2) w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną: 

a)  nazwę, 

b)  numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile 

został nadany, lub numer w rejestrze przedsię-

biorców albo ewidencji działalności gospo-

darczej lub innym właściwym rejestrze prowa-

dzonym w państwie członkowskim, 

c) siedzibę i adres korespondencyjny. 
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 1b. Na żądanie abonenta, który udostępnił swoje dane, 

o których mowa w ust. 1a, dostawca publicznie dos-

tępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza treść 

każdej proponowanej zmiany warunków umowy, w tym 

określonych w regulaminie świadczenia publicznie dos-

tępnych usług telekomunikacyjnych, drogą elektro-

niczną na wskazany przez abonenta w tym celu adres 

poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka 

porozumiewania się na odległość.”, 

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomuni-

kacyjnych niezwłocznie informuje na piśmie abonentów 

będących stroną umowy pisemnej o zmianie nazwy 

(firmy), adresu lub siedziby dostawcy usług, chyba że 

abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji 

drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta w tym 

celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą 

podobnego środka porozumiewania się na odległość. 

Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany 

warunków umowy. 

  5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunika-

cyjnych dla abonentów niebędących stroną umowy 

pisemnej niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości 

informacje o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby 

dostawcy usług. Informacja o powyższych zmianach nie 

stanowi zmiany warunków umowy określonych 

w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych.”; 

 5) w art. 61: 

a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Cennik jest podawany przez dostawcę publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych do publicznej 
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wiadomości oraz jest dostarczany abonentowi, który 

udostępnił swoje dane, o których mowa w art. 60a 

ust. 1a, nieodpłatnie wraz z umową o świadczenie 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 

w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci 

telekomunikacyjnej, a także na każde jego żądanie. 

 5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunika-

cyjnych doręcza na piśmie abonentowi, który udostępnił 

swoje dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a, chyba że 

abonent złożył żądanie określone w ust. 5a, oraz podaje 

do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej 

zmiany w cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej 

jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian 

w życie. Jednocześnie abonent powinien zostać poinfor-

mowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku 

braku akceptacji zmiany w cenniku.”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Na żądanie abonenta, który udostępnił swoje dane, 

o których mowa w art. 60a ust. 1a, dostawca publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza treść 

każdej proponowanej zmiany w cenniku drogą 

elektroniczną na wskazany przez abonenta w tym celu 

adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego 

środka porozumiewania się na odległość.”,  

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 5a, abonent 

powinien zostać poinformowany także o tym, że w razie 

skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy w przy-

padku braku akceptacji podwyższenia cen dostawcy 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie 

przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot 

ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6.”; 
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6) w art. 66 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych 

świadczy swoim abonentom usługę informacji o numerach 

telefonicznych, obejmującą co najmniej jego abonentów, 

którzy udostępnili swoje dane, o których mowa w art. 60a 

ust. 1a.”; 

7) w art. 71:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług 

zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci telefo-

nicznej może żądać przy zmianie  dostawcy usług prze-

niesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci 

operatora na: 

1)  obszarze geograficznym – w przypadku numerów 

geograficznych; 

2) terenie całego kraju – w przypadku numerów niegeo-

graficznych.”, 

b) uchyla się ust. 1a, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Za przeniesienie przydzielonego numeru nie pobiera się 

opłat od abonenta.”;  

8) w art. 78: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunika-

cyjnych jest obowiązany nieodpłatnie przekazywać 

Prezesowi UKE dane, o których mowa w art. 161 ust. 2 

pkt 4 – 6 i art. 169 ust. 1, dotyczące abonenta, który 

udostępnił te dane, dla zapewnienia funkcjonalności 

systemu, o którym mowa w ust. 4.”, 
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b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Przekazywanie danych, o którym mowa w ust. 2, nie 

wymaga zgody abonenta.”; 

9) w art. 80: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunika-

cyjnych dostarcza abonentowi nieodpłatnie z każdą 

fakturą podstawowy wykaz wykonanych usług teleko-

munikacyjnych zawierający informację o zrealizowanych 

płatnych połączeniach z podaniem, dla każdego typu 

połączeń, liczby jednostek rozliczeniowych odpowia-

dającej wartości zrealizowanych przez abonenta po-

łączeń, z zastrzeżeniem ust. 1a.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku usługi przedpłaconej świadczonej w pub-

licznej sieci telefonicznej, dla abonenta, który udos-

tępnił swoje dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a, 

podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunika-

cyjnych jest dostarczany na jego żądanie i obejmuje 

wyłącznie usługi wykonane po złożeniu żądania przez 

tego abonenta. Pierwszy wykaz jest dostarczany 

abonentowi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez 

niego żądania, a każdy kolejny w terminie do 10 dnia 

miesiąca kalendarzowego. Za dostarczenie wykazu 

może być pobierana opłata w wysokości określonej 

w cenniku.”, 

c) ust. 4 – 7 otrzymują brzmienie: 

„4. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunika-

cyjnych dostarcza szczegółowy wykaz wykonanych 

usług telekomunikacyjnych począwszy od odpowiednio 

bieżącego okresu rozliczeniowego albo miesiąca, 

 7



w którym abonent złożył pisemne żądanie, do końca 

okresu rozliczeniowego albo miesiąca, w czasie którego 

upływa uzgodniony z abonentem termin zaprzestania 

dostarczania tego wykazu. 

  5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4, dostawca publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza wraz 

z fakturą wystawioną za okres rozliczeniowy, którego 

dotyczy ten wykaz, a w przypadku usługi świadczonej 

w publicznej sieci telefonicznej, dla abonenta, który 

udostępnił swoje dane, o których mowa w art. 60a 

ust. 1a, pierwszy wykaz jest dostarczany abonentowi 

w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego żądania, 

a każdy kolejny w terminie do 10 dnia miesiąca 

kalendarzowego.  

  6. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunika-

cyjnych dostarcza, na żądanie abonenta, szczegółowy 

wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych obej-

mujący: 

1)  w przypadku abonenta będącego stroną umowy 

pisemnej z dostawcą – okresy rozliczeniowe 

poprzedzające nie więcej niż 12 miesięcy okres 

rozliczeniowy, w którym abonent złożył żądanie; 

2)  w przypadku usługi przedpłaconej świadczonej 

w publicznej sieci telefonicznej, dla abonenta, który 

udostępnił swoje dane, o których mowa w art. 60a 

ust. 1a – okres nie dłuższy niż 12 miesięcy po-

przedzających termin złożenia przez abonenta 

żądania. 

  7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, szczegółowy 

wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych dostar-

cza się w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez 

abonenta.”; 
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10) w art. 103 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Abonent publicznej sieci telefonicznej, który ma przy-

dzielony indywidualny numer, ma prawo do zamieszczenia 

swoich danych w ogólnokrajowym spisie abonentów i ogól-

nokrajowej informacji o numerach telefonicznych.”; 

11) w art. 131 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Podmiot, który uzyskał przydział numeracji, jest obowiązany 

zawiadomić pisemnie abonentów, którzy udostępnili swoje 

dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a, o planowanej 

zmianie ich indywidualnych numerów oraz o ich nowych 

numerach, co najmniej na 90 dni przed terminem wpro-

wadzenia zmiany. Skrócenie tego okresu wymaga zgody 

Prezesa UKE.”; 

12) w art. 209 pkt 13a otrzymuje brzmienie: 

„13a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki okreś-

lone w art. 36, art. 56 ust. 5, art. 57 ust. 6, art. 59, art. 60, 

art. 60a i art. 61 ust. 2, 4 – 6 i 7;”. 

Art. 2.   Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 73 

ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych 

przepisów wykonawczych. 

Art. 3.   Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

_______________ 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, 

poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, 
Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 
i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, 
poz. 97 i Nr 85, poz. 716. 

 
58-02-aa 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

Projekt ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 

22 stycznia 2009 r. (sprawa C-492/07). W wyroku tym TSUE stwierdził niezgodność 

definicji zawartej w ustawie – Prawo telekomunikacyjne z definicją przyjętą w art. 2 

lit. k dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. 

w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej 

(dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 108 z 24.04.2002, str. 33). 

W związku z wyżej wymienionym wyrokiem, projekt zawiera zmianę definicji 

abonenta (art. 2 pkt 1 ustawy – Prawo telekomuniakcyjne) polegajacą na wykreśleniu 

zwrotu „w formie pisemnej”. 

W efekcie ww. zmiany definicji abonenta rozszerzeniu ulegnie zakres podmiotów 

objętych pojęciem abonent. Zgodnie z nową definicją abonentem będzie także podmiot 

niebędący stroną umowy zawartej w formie pisemnej o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. 

Generalnie można stwierdzić, że wśród abonentów można wyróżnić: 

1) abonentów będących stroną umowy zawartej w formie pisemnej o świadczenie 

usług telekomunikacyjnych z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomuni-

kacyjnych oraz 

2) abonentów niebędących stroną umowy zawartej w formie pisemnej o świadczenie 

usług telekomunikacyjnych z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomuni-

kacyjnych. 

Wśród tych drugich znajdą się między innymi użytkownicy aparatów publicznych oraz 

użytkownicy końcowi usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci 

telefonicznej.  

Zaistniała zatem potrzeba zmiany przepisów ustawy – Prawo telekomunikacyjne, 

w których występuje pojęcie „abonent”, tak aby przepisy te były wykonalne dla 

poszczególnych „typów” abonentów i aby uwzględniały ich specyfikę. W związku 

z tym, wykonanie wyroku TSUE wymaga nie tylko zmiany definicji abonenta z art. 2 



pkt 1, lecz także konieczne jest doprecyzowanie poszczególnych przepisów ustawy       

– Prawo telekomunikacyjne, tak aby było wskazane, jakiej kategorii abonentów dotyczy 

dany przepis.  

Uzasadnienie szczególowe 

Art. 2 pkt 1 

Zmiana definicji abonenta polega na wykreśleniu zwrotu „w formie pisemnej”. 

W zwiazku ze zmianą rozszerzeniu ulegnie zakres przedmiotowy pojęcia abonent. 

Oprócz podmiotów bedących stroną umowy pisemnej, tak jak dotychczas, pojęciem 

tym zostaną również objęci m.in. użytkownicy tzw. pre-paid w telefonii komórkowej, 

a także użytkownicy korzystający z aparatów publicznych. 

Ponadto do definicji abonenta została wprowadzona zmiana legislacyjna. Mianowicie, 

w celu doprecyzowania, po wyrazie „umowy” dodano zwrot „o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych”.  

Art. 59 ust. 1 

Zmiana polega na doprecyzowaniu tego przepisu w kontekście użycia odwołania w jego 

treści do art. 56 ust. 3 pkt 9 – 16, który dotyczy regulaminu dla abonentów 

posiadających umowę pisemną. 

Art. 59 ust. 2 

Zmiana polega na dostosowaniu terminologii do zmienionej definicji abonenta. 

W związku z powyższym zmiana sprowadza się do zastąpienia wyrazów 

„użytkowników końcowych usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej 

sieci telefonicznej” określeniem „abonentów niebędących stroną umowy pisemnej 

z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych”. 

Art. 60 

Zmiana polega na dostosowaniu terminologii do zmienionej definicji abonenta. 

W związku z powyższym zmiana sprowadza się do zastąpienia wyrazów „użyt-

kowników końcowych usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci 

telefonicznej” określeniem „abonentów niebędących stroną umowy pisemnej z dos-

tawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych”. 
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Art. 60a  

Treść pkt 1 dostosowano do zmienionej definicji abonenta, w związku z czym 

konieczne było wskazanie, iż dostawca publicznie dostępnych usług telekomu-

nikacyjnych jest obowiązany do doręczenia na piśmie treści zmiany warunków umowy 

tylko tym abonentom, którzy udostępnili swoje dane umożliwiające wykonanie tego 

obowiązku.  

Przepis art. 60a ust. 1b przewiduje, iż abonenci, którzy udostępnili swoje dane, 

o których mowa w  ust. 1a, oraz wskazali adres poczty elektronicznej, mogą 

otrzymywać informacje o treści każdej proponowanej zmiany regulaminu świadczenia 

usług (w przypadku jednostronnej zmiany wzorca na podstawie art. 384¹ Kodeksu 

cywilnego) zamiast w formie pisemnej (jak dotychczas), drogą elektroniczną lub za 

pomocą podobnego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian 

w życie.  

Należy zauważyć, że powyższe rozwiązanie nie będzie miało zastosowania 

w przypadku zmian postanowień umowy nieznajdujących się w regulaminie. W takim 

przypadku nadal obowiązuje forma pisemna. Wynika to, nie tylko ze względu na 

literalną treść art. 60a ust. 1b, ale również w związku z art. 77 Kodeksu cywilnego, 

który stanowi, że w przypadku umów zawartych w formie pisemnej ich zmiana musi 

być dokonana w tej samej formie. Należy mieć jednak na uwadze, iż na podstawie 

art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego formą zrównaną z formą pisemną jest forma 

elektroniczna opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

Wprowadzenie w ust. 1b oraz ust. 4 takiej możliwości wpisuje się w trendy 

tzw. Zielonego ICT, czyli stosowania szczególnych rozwiązań mających na celu 

ograniczenie zmian klimatycznych, ochronę środowiska, redukcję zużycia energii 

i naturalnych zasobów oraz przede wszystkim zwiększenie świadomości społecznej na 

temat wpływu gospodarki na środowisko naturalne. Zmiana pozwoli na ograniczenie 

przesyłania dokumentów papierowych w sytuacji, kiedy abonenci uznają, że 

wystarczające jest dla nich otrzymywanie informacji za pomocą nowoczesnych 

środków przekazu. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie 

wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian. W związku 
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z uwzględnieniem w zmienianych przepisach tzw. użytkowników pre-paid, którzy nie 

mają okresów rozliczeniowych, zmieniono w ust. 1 sposób określania terminu 

przekazywania przedmiotowych informacji. 

Zmiany w ust. 4 i 5 stanowią zmiany wynikające z potrzeby dostosowania do zmie-

nionej definicji abonenta. Jednocześnie, w związku z faktem, iż informacje, o których 

mowa w ust. 4 nie stanowią warunków umowy, wprowadza się możliwość 

informowania abonentów w inny niż forma pisemna sposób, pod warunkiem wyrażenia 

przez abonenta zgody.  

W ust. 5 ponadto wprowadzono zdanie drugie w brzmieniu analogicznym jak w art. 60a 

ust. 4. 

Art. 61  

Zmiany w ust. 4 i 5 stanowią zmiany wynikające z potrzeby dostosowania do zmie-

nionej definicji abonenta. Zmiana w ust. 4 polega na doprecyzowaniu, że dostawca 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza cennik nieodpłatnie wraz 

z umową o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz na 

każde żądanie abonentom, którzy udostępnili identyfikujące ich dane. Pozostali 

abonenci mogą zapoznać się z treścią cennika ze względu na obowiązek podawania go 

przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych do wiadomości 

publicznej.  

W ust. 5 zmiany są analogiczne jak w ust. 4, a ponadto zmieniono sposób określania 

terminu doręczania abonentom, którzy udostępnili swoje dane oraz podawania do 

publicznej wiadomości treści zmian w cenniku, z uwagi, że dotychczasowy sposób 

(odnoszący się do okresu rozliczeniowego) jest nieadekwatny w sytuacji podawania 

tych informacji do publicznej wiadomości. 

Dodano nowy ust. 5a, który pełni podobną funkcję, co art. 60a ust. 1b w zakresie 

regulaminu świadczenia usług i w świetle którego na żądanie abonenta, który podał 

swoje dane, dostawca publicznie dostępnych usług może zamiast w formie pisemnej 

przekazywać zmiany cennika drogą elektroniczną lub za pomocą innego środka 

porozumiewania się na odległość. Wprowadzenie takiej możliwości wpisuje się 

w trendy tzw. Zielonego ICT, czyli stosowania szczególnych rozwiązań mających na 

celu ograniczenie zmian klimatycznych, ochronę środowiska, redukcję zużycia energii 

i naturalnych zasobów oraz przede wszystkim zwiększenie świadomości społecznej na 
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temat wpływu gospodarki na środowisko naturalne. Zmiana pozwoli na ograniczenie 

przesyłania dokumentów papierowych w sytuacji, kiedy abonenci uznają, że 

wystarczające jest dla nich otrzymywanie informacji za pomocą nowoczesnych 

środków przekazu. 

Art. 66 ust. 2  

Zmiana w ust. 2 wynika z potrzeby dostosowania do zmienionej definicji abonenta. 

Dzięki tej zmianie w ramach usługi informacji o numerach telefonicznych będą mogły 

być udostępniane dane także tych abonentów, którzy nie mają umowy pisemnej, ale 

podali swoje dane wymienione w art.  60a ust. 1a. W konsekwencji, użytkownicy pre-   

-paid, którzy zrezygnują z anonimowości będą mogli być objęci usługą informacji 

o numerach telefonicznych. 

Art. 71 ust. 1, 1a i 3 

Zmiany mają charakter legislacyjny. W związku z faktem, że nowa definicja  abonenta 

będzie obejmowała także użytkowników końcowych usługi przedpłaconej, w przepisie 

zrezygnowano ze zbędnych powtórzeń. 

Art. 78 ust. 2 i 8 

W związku z faktem, że nowa definicja  abonenta będzie obejmowała także zarejestro-

wanych użytkowników końcowych usługi przedpłaconej, w przepisie pojęcia „abo-

nenta” oraz „zarejestrowanego użytkownika końcowego usługi przedpłaconej” 

zastąpiono zbiorczym pojęciem „abonenta, który udostępnił swoje dane”. 

Art. 80 ust. 1, 1a i 4 – 7 

Zmiany zaproponowane w tym przepisie polegają na dodaniu uregulowań dotyczących 

realizacji uprawnienia do otrzymywania wykazów wykonanych usług telekomuni-

kacyjnych dla abonentów będących użytkownikami usługi przedpłaconej w publicznej 

sieci telefonicznej. W ust. 1 wskazano, że każdy abonent powinien otrzymać pod-

stawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych zawierający informację 

o zrealizowanych płatnych połączeniach wraz z fakturą. Jednak abonenci będący 

użytkownikami usługi przedpłaconej, w publicznej sieci telefonicznej co do zasady nie 

otrzymują faktur, a ponadto trudno w ich przypadku mówić o okresach 

rozliczeniowych. Konieczne było zatem dodanie ust. 1a, który w sposób szczególny 

modyfikuje zasady udostępniania wykazów dla tej właśnie kategorii abonentów.  
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Ponieważ w przypadku abonentów pre-paid generalnie trudno mówić o stałych, 

jednolitych okresach, a jedynie o okresach ważności konta, które mogą być różne 

i zmienne w zależności od kwoty doładowań, to abonenci pre-paid mogą żądać wykazu 

zawierającego szczegółowe dane dotyczące usług wykonanych w okresie do 12 m-cy 

wstecz od momentu złożenia żądania udostępnienia wykazu, a nie jak w przypadku 

pozostałych abonentów 12 m-cy poprzedzające okres rozliczeniowy, w którym abonent 

zażądał tego świadczenia (ust. 6).  

W przypadku abonentów pre-paid zarówno podstawowy, jak i szczegółowy wykaz 

połączeń może być odpłatny. Wynika to z faktu, iż w przypadku abonentów pre-paid, 

taka informacja musi zostać specjalnie wygenerowana inaczej niż w przypadku 

pozostałych abonentów, którzy otrzymują na bieżąco rachunki (faktury) w określonych 

okresach rozliczeniowych (ust. 1a w związku z ust. 1). Z tego samego powodu, 

podstawowy wykaz przesyłany będzie wyłącznie na żądanie abonenta, który udostępnił 

swoje dane umożliwiające jego identyfikację oraz przesłanie ww. informacji. 

Zgodnie ze zmianą w ust. 7, w przypadku wykazu szczegółowego dla wszystkich 

abonentów przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek dostarczyć go w terminie 

14 dni od dnia złożenia pisemnego żądania przez abonenta.   

Art. 103 ust. 1a 

Zmiana ma na celu dostosowanie prawa telekomunikacyjnego do wymogów 

wynikających z wyroku TSUE z dnia 22 stycznia 2009 r. (sprawa C-492/07) w sprawie 

transpozycji definicji abonenta przyjętej w art. 2 lit. k dyrektywy 2002/21/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram 

regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa). W punkcie 8 

uzasadnienia Komisja Europejska zarzuciła Polsce m.in. pozbawienie użytkowników 

pre-paid skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 25 dyrektywy 2002/22/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej 

i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników 

(dyrektywa o usłudze powszechnej), umieszczenia swoich danych w publicznie 

dostępnym spisie abonentów. Ocenę tę Trybunał Sprawiedliwości UE podzielił, co 

w konsekwencji spowodowało konieczność wpisania w art. 103 wyraźnego uprawnienia 

w ww. zakresie obejmującego wszystkich abonentów. 
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Art. 131 ust. 3 

Zmiana wynika z faktu, iż abonentami posiadającymi indywidualne numery zgodnie 

z nową definicją będą także tzw. użytkownicy pre-paid. Aby przepis był wykonalny, 

doprecyzowuje się, iż podmiot, który uzyskał przydział numeracji, jest obowiązany 

zawiadomić pisemnie o planowanej zmianie indywidualnych numerów abonentów, 

którzy udostępnili swoje dane wymienione w art. 60a ust. 1a. 

Art. 209 pkt 13a 

Zmiana legislacyjna mająca na celu doprecyzowanie odesłań. 

Przepis przejściowy (art. 2 ustawy) 

Z uwagi na nowelizację art. 71 ustawy  – Prawo telekomunikacyjne dotyczącego 

uprawnienia abonenta do zachowania przydzielonego numeru konieczne jest 

zagwarantowanie utrzymania w mocy przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych 

sieciach telefonicznych. 

Vacatio legis 

Ustawa będzie skutkowała koniecznością dokonania przez przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych zmian w regulaminach świadczenia usług, dotyczących przede 

wszystkim abonentów pre-paid. Zmiany te jednak nie będą znaczne, a ponadto zgodnie 

z art. 60a ust. 3 nie powodują po stronie abonentów uprawnienia do odstąpienia od 

umowy. W związku z powyższym nie ma konieczności wprowadzenia vacatio legis 

dłuższego niż 30 dni. 

Zgodność projektu z prawem UE 

Projekt jest zgodny z prawem UE. Projekt zawiera następujące regulacje wiążące się 

z wdrożeniem prawa UE: 

Zmiana definicji abonenta (art. 2 pkt 1, art. 59 ust. 1 i 2, art. 60, art. 60a ust. 1, 1a, 1b, 4 

i 5, art. 61 ust. 4 – 6, art. 66 ust. 2, art. 71 ust. 1, 1a i 3, art. 78 ust. 2 i 8, art. 80 ust. 1, 

1a, 4 – 7, art. 103 ust. 1a, art. 131 ust. 3, art. 209 pkt 13a). 

Projekt wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 stycznia 2009 r. 

(sprawa C-492/07) w sprawie transpozycji definicji abonenta przyjętej w art. 2 lit. k 

dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. 
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w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej 

(dyrektywa ramowa).  

Wykonując wyrok TSUE zdecydowano się na przyjęcie brzmienia definicji abonenta 

tożsamego z brzmieniem w art. 2 lit. k dyrektywy ramowej, tj. wykreślono zwrot 

„w formie pisemnej”. Taka decyzja została podjęta w wyniku rozważań, podczas 

których pod uwagę brane były trzy koncepcje: 

1) wersja ze zmianą definicji abonenta polegająca na wykreśleniu wymogu formy 

pisemnej oraz odpowiedniej modyfikacji poszczególnych przepisów, głównie 

w celu zawężenia ich zakresu; 

2) wersja ze zmianą definicji abonenta polegająca na dodaniu zapisu, zgodnie 

z którym, za abonenta byłby uważany także użytkownik usług przedpłaconych 

świadczonych w sieci ruchomej. W tym przypadku, także poszczególne przepisy 

wymagałyby doprecyzowania; 

3) wersja bez zmiany definicji, polegająca na „dopisywaniu uprawnień” w odniesieniu  

do różnych kategorii abonentów w poszczególnych przepisach. 

Z rozważań tych wynikło, że najmniej zmian w przepisach pociągnęłaby za sobą 

zmiana definicji abonenta polegająca na wykreśleniu wymogu formy pisemnej. 

Ograniczanie zmian przepisów jest zgodne z zasadami przejrzystości i pewności prawa. 

Jednocześnie przyjęto, że taka wersja będzie uznana za najkorzystniejszą przez Komisję 

Europejską z uwagi na fakt, że jest najbardziej zbliżona do definicji znajdującej się w 

dyrektywie ramowej. 

Proponowane brzmienie przepisów wiążących się ze zmianą definicji abonenta jest 

efektem uzgodnień z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Projekt odpowiedzi do 

Komisji Europejskiej zawierający propozycję brzmienia tych przepisów był przyjęty 

przez KERM w dniu 24 kwietnia 2009 r., a następnie przedstawiony Komisji 

Europejskiej, która nie zgłosiła zastrzeżeń. 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 stycznia 2009 r. (sprawa C-492/07) 

jest transponowany w pełni. Wybrana koncepcja stanowi dokładne odzwierciedlenie 

definicji abonenta zawartej w art. 2 lit. k dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych 

ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa). 

W związku z takim kompleksowym podejściem zagwarantowane jest, że żadna 

 8



kategoria abonentów nie zostanie pozbawiona praw, jakie dyrektywy przyznają 

abonentom. 

Przegląd wybranych uregulowań projektu na tle rozwiązań stosowanych w innych 

państwach członkowskich. 

Działalność telekomunikacyjna jest regulowana w Unii Europejskiej przepisami pakietu 

dyrektyw dotyczących łączności elektronicznej z 2002 r. (2002/19/WE, 2002/20/WE, 

2002/21/WE, 2002/22/WE i 2002/58/WE). Rozwiązania prawne przyjmowane 

w poszczególnych  państwach członkowskich co do zasady powinny być zgodne 

z rozwiązaniami przyjętymi w ww. dyrektywach.  

Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Infrastruktury wynika, że żadne inne 

państwo członkowskie nie uzależnia statusu abonenta od wymogu posiadania umowy  

w formie pisemnej. 

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42,  

poz. 337), projekt został zamieszczony na stronach BIP Ministerstwa Infrastruktury. 

Żaden podmiot wykonujący działalność lobbingową nie zgłosił zainteresowania 

pracami nad projektem ustawy. 
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OCENA  SKUTKÓW  REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje 

Do podmiotów, na które oddziałują projektowane regulacje należą przedsiębiorcy 

telekomunikacyjni, konsumenci, użytkownicy końcowi, organy administracji 

rządowej. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projektowane regulacje bazują na regulacjach zawartych w projekcie ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (tzw. 

projekt nieunijny), który był procedowany w Ministerstwie Infrastruktury i w dniu 

24 września 2009 r. został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów ds. Infor-

matyzacji i Łączności. W związku z przyjęciem w dniu 24 listopada 2009 r. 

dyrektyw zmieniających dyrektywy łączności elektronicznej i potrzebą 

przygotowania nowelizacji wdrażającej te dyrektywy do ustawy – Prawo tele-

komunikacyjne, prace nad projektem nieunijnym zostały wstrzymane. Jednakże, 

z uwagi na pilną potrzebę wdrożenia wyroku TSUE w sprawie definicji abonenta, 

z projektu nieunijnego zostały wyodrębnione regulacje zmierzające do wdrożenia 

tego wyroku w celu poddania ich dalszym pracom legislacyjnym.  

Regulacje zmierzające do wdrożenia wyroku abonenta, jako część projektu 

nieunijnego zostały poddane konsultacjom społecznym. W ramach konsultacji 

społecznych projekt ustawy został przesłany do Krajowej Izby Gospodarczej 

Elektroniki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Polskiej 

Izby Informatyki i Telekomunikacji, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej 

Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business Centre Club, 

Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji, Krajowej Izby Gospodarczej 

Budownictwa Telekomunikacyjnego, Federacji Związków Zawodowych 

Pracowników Telekomunikacji, Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji, 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości, 

Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz Unii Spółdzielców 

Mieszkaniowych w Polsce. Zainteresowane podmioty zgłosiły uwagi, które zostały 

poddane analizie.  
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3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Regulacja nie ma wpływu na sektor finansów publicznych. 

4.  Wpływ regulacji na rynek pracy 

Przyjęcie projektowanej regulacji nie będzie oddziaływać na rynek pracy. 

5.  Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Proponowane regulacje zmierzają do rozszerzenia praw abonentów niebędących 

stroną umowy pisemnej o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W konsekwencji 

wzmocnione zostaną prawa konsumentów. Skutkować to będzie dla przed-

siębiorców telekomunikacyjnych zwiększeniem: 

1) obowiązków informacyjnych – poprzez wprowadzenie obowiązku doręczania na 

piśmie wymaganych przepisami informacji abonentom niebędącym stroną 

umowy pisemnej, którzy udostępnili swoje dane, o których mowa w art. 60a 

ust. 1a (art. 60a ust. 1 pkt 1, art. 61 ust. 4 i 5, art. 131 ust. 3), 

2) obowiązków w zakresie dostarczania wykazów wykonanych usług telekomu-

nikacyjnych – po zmianach, do ich otrzymywania będą uprawnieni także 

abonenci niebędący stroną umowy pisemnej, którzy udostępnili swoje dane, 

o których mowa w art. 60a ust. 1a (art. 80 ust. 1a), 

3) koniecznością dokonania niewielkich zmian w regulaminach świadczenia usług, 

dotyczących przede wszystkim abonentów pre-paid, które ponadto zgodnie 

z art. 60a ust. 3 nie powodują uprawnienia abonentów do odstąpienia od 

umowy.  

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Przepisy projektu mogą wpłynąć na sytuację przedsiębiorców telekomunika-

cyjnych, a przez to również na rozwój regionów. 

59-02-aa  
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Projekt 
 
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia                              
w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych 

 
Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 
171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 
Rozdział 1  

Przepisy ogólne 
§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki korzystania przez abonenta: 

1)  publicznej sieci telefonicznej z uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru; 
2)  będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej 

sieci telefonicznej operatora z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru: 
a)  w ramach istniejącej sieci tego samego operatora, 
b)  do istniejącej sieci innego operatora; 

3)  będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej 
publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej z uprawnienia 
do wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych, którego usługi są 
dostępne w połączonych sieciach; 

4)  będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej z uprawnienia 
do wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych, którego usługi są 
dostępne w połączonych sieciach, w przypadku gdy Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, zwany dalej "Prezesem UKE", na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z 
dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne nałoży obowiązek realizacji 
uprawnienia na wyznaczonego operatora o znaczącej pozycji na tym rynku. 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 16 lipca 
2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. 

 
Rozdział 2  

Zmiana przydzielonego numeru 
§ 2. 1. Abonent publicznej sieci telefonicznej może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej 
do dostawcy usług zapewniającego mu przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej  
o zmianę przydzielonego numeru, jeżeli korzystanie z przydzielonego numeru jest dla 
abonenta uciążliwe. 
2. We wniosku abonent wykazuje, że korzystanie z przydzielonego numeru jest uciążliwe, w 
szczególności opisuje i wyjaśnia, na czym polega uciążliwość. Jeżeli uciążliwość polega na 
występowaniu uciążliwych połączeń, to wówczas abonent podaje ich przybliżone daty  
i godziny. 
3. Wniosek abonenta spełniający wymogi, o których mowa w ust. 2, podlega rozpatrzeniu  
i zrealizowaniu w terminie 21 dni od dnia jego złożenia, z zastrzeżeniem § 3. 
4. Zrealizowanie wniosku abonenta polega na przydzieleniu, zamiast dotychczasowego, 
nowego numeru i jego uruchomieniu. 



5. Przed uruchomieniem nowego numeru dostawca usług, o którym mowa w ust. 1, 
zawiadamia w formie pisemnej abonenta o przydzieleniu i o terminie uruchomienia nowego 
numeru. 
6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, powinno być doręczone abonentowi w terminie 
14 dni od dnia złożenia wniosku. 
§ 3. 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku dostawca usług, o którym mowa w § 
2 ust. 1, w terminie 21 dni od dnia jego złożenia, zawiadamia w formie pisemnej abonenta  
o odmowie zmiany przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasadnienia. 
2. Odmowa zmiany przydzielonego numeru z powodu braku możliwości technicznych może 
być udzielona abonentowi w przypadku wydania przez Prezesa UKE decyzji, o której mowa 
w art. 74 ust. 2 ustawy, zwanej dalej "decyzją Prezesa UKE", w przedmiocie zawieszenia 
uprawnienia, o którym mowa w art. 69 ustawy. 
3. Jeżeli w dniu złożenia wniosku abonenta toczy się albo w okresie 21 dni od dnia złożenia 
wniosku zostało wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji Prezesa UKE w przedmiocie 
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 69 ustawy, dostawca usług, o którym mowa 
w § 2 ust. 1, niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej abonenta o powyższej 
okoliczności. 
4. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, 
dostawca usług, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiadamia w formie pisemnej abonenta,  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji, o odmowie zmiany przydzielonego numeru 
wraz z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odmowie powinno określać wynikający  
z decyzji Prezesa UKE termin realizacji uprawnienia abonenta do zmiany przydzielonego 
numeru. 
5. Jeżeli Prezes UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, wyda decyzję 
odmawiającą zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 69 ustawy, wniosek abonenta 
zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od dnia doręczenia dostawcy usług lub operatorowi 
tej decyzji. Dostawca usług zawiadamia abonenta, w formie pisemnej, w tym terminie o 
nowym przydzielonym numerze i o terminie jego uruchomienia. 

 
Rozdział 3  

Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie lokalizacji 
§ 4. 1. Abonent stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w przypadku zmiany miejsca 
zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności, zwanych dalej "lokalizacją", 
może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej do dostawcy usług zapewniającego mu 
przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej operatora o przeniesienie 
przydzielonego numeru do nowej lokalizacji w ramach istniejącej sieci tego samego 
operatora. 
2. Wniosek abonenta podlega rozpatrzeniu i zrealizowaniu w terminie 21 dni od dnia jego 
złożenia, z zastrzeżeniem § 5. 
3. Zrealizowanie wniosku abonenta polega na przeniesieniu przydzielonego numeru do nowej 
lokalizacji i jego uruchomieniu. 
4. Przed uruchomieniem przydzielonego numeru w nowej lokalizacji dostawca usług,  
o którym mowa w ust. 1, zawiadamia w formie pisemnej abonenta o przeniesieniu 
przydzielonego numeru do nowej lokalizacji i o terminie jego uruchomienia. 
5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, powinno być doręczone abonentowi w terminie 
14 dni od dnia złożenia wniosku. 
§ 5. 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku dostawca usług, o którym mowa w § 
4 ust. 1, w terminie 21 dni od dnia złożenia tego wniosku zawiadamia, w formie pisemnej, 
abonenta o odmowie przeniesienia przydzielonego numeru do nowej lokalizacji wraz  
z podaniem uzasadnienia. 
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2. Odmowa przeniesienia przydzielonego numeru może być udzielona abonentowi 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wyłącznie w przypadku: 
  1)   braku możliwości technicznych, stwierdzonego decyzją Prezesa UKE w przedmiocie 
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 70 ustawy; 
  2)   gdy nowa lokalizacja abonenta znajduje się: 

a)  poza obszarem sieci telekomunikacyjnej operatora obsługującego zakończenie sieci 
abonenta, 

b)  w strefie numeracyjnej innej niż lokalizacja, w której przydzielono abonentowi 
numer geograficzny. 

3. Jeżeli w dniu złożenia wniosku abonenta toczy się albo w okresie 21 dni od dnia złożenia 
wniosku zostało wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji Prezesa UKE w przedmiocie 
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 70 ustawy, dostawca usług, o którym mowa 
w § 4 ust. 1, niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej abonenta o powyższej 
okoliczności. 
4. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, 
dostawca usług, o którym mowa w § 4 ust. 1, zawiadamia w formie pisemnej abonenta,  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji, o odmowie przeniesienia przydzielonego 
numeru wraz z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odmowie powinno określać 
wynikający z decyzji Prezesa UKE termin realizacji uprawnienia abonenta do przeniesienia 
przydzielonego numeru. 
5. Jeżeli Prezes UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, wyda decyzję 
odmawiającą zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 70 ustawy, wniosek abonenta 
zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od dnia doręczenia dostawcy lub operatorowi tej 
decyzji. Dostawca usług zawiadamia abonenta, w formie pisemnej, w tym terminie o nowym 
przydzielonym numerze i o terminie jego uruchomienia. 

 
Rozdział 4  

Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług zapewniającego 
przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej 

§ 6. 1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie  
do stacjonarnej lub ruchomej publicznej sieci telefonicznej, w celu realizacji uprawnienia,  
o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, występuje z wnioskiem w formie pisemnej  
do nowego dostawcy usług o przeniesienie przydzielonego numeru do tego dostawcy, 
zwanego dalej "nowym dostawcą", zastrzeżeniem §7. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 
  1)   w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną: 

a)  imię i nazwisko, 
b)  numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwę i numer 

dokumentu stwierdzającego tożsamość, 
c)  adres korespondencyjny; 

  2)   w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną: 
a)  nazwę, 
b)  numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile został nadany, lub numer w rejestrze 

przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym 
rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim, 

c)  siedzibę i adres korespondencyjny; 
  3)   przydzielony numer, o przeniesienie którego wnioskuje abonent, a w przypadku 
abonentów będących stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie  
do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - także adres zakończenia sieci; 
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  4)   adres, pod który zostanie przeniesiony numer - w przypadku abonentów będących stroną 
umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej; 
  5)   numery telefonów albo numery lub numer umowy o świadczenie publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą - w przypadku przenoszenia więcej 
niż jednego numeru; 
  6)   wybrany przez abonenta sposób poinformowania go o rozpoczęciu świadczenia usług: 

a)  telefonicznie, 
b)  za pomocą komunikatu tekstowego albo 
c)  za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, abonent dołącza oświadczenie, którego wzór 
stanowi załącznik do rozporządzenia, oraz może dołączyć pełnomocnictwo  
do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru, w szczególności  
do wypowiedzenia w imieniu abonenta umowy z dotychczasowym dostawcą, udzielone 
nowemu dostawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Udzielenie pełnomocnictwa 
jest obowiązkowe, jeżeli przeniesienie numeru następuje zgodnie z art. 71a ustawy. Wniosek, 
o którym mowa w ust. 1, złożony bez wymaganych załączników pozostawia się bez 
rozpatrzenia, o czym abonent zostaje niezwłocznie zawiadomiony przez nowego dostawcę  
w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny i załączonym wzorem oświadczenia. 
4. Termin na rozpatrzenie przez nowego dostawcę wniosku, o którym mowa w ust. 1,  
z zastrzeżeniem ust. 12, wynosi odpowiednio: 
  1)   6 godzin roboczych, gdy abonent będący stroną umowy z dostawcą usług 
zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telefonicznej składa wniosek 
osobiście w jednostce organizacyjnej nowego dostawcy; 
  2)   1 dzień roboczy, gdy abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym 
przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej składa wniosek osobiście  
w jednostce organizacyjnej nowego dostawcy; 
  3)   3 dni robocze, gdy abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym 
przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telefonicznej składa wniosek w inny sposób niż 
określony w pkt 1; 
  4)   14 dni roboczych, gdy abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym 
przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej składa wniosek w inny sposób niż 
określony w pkt 2. 
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, nowy 
dostawca niezwłocznie zawiera z abonentem umowę o świadczenie publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru, która powinna  
w szczególności określać termin rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę, 
zgodny z terminem rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą. 
6. Przeniesienie numeru następuje z dniem rozwiązania umowy o świadczenie publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą. 
7. Przeniesienie numeru, na wyraźne żądanie abonenta zawarte w oświadczeniu, o którym 
mowa w ust. 3, następuje nie później niż w terminie: 
  1)   1 dnia roboczego - w przypadku abonentów będących stroną umowy z dostawcą usług 
zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telefonicznej, lub 
  2)   7 dni roboczych - w przypadku abonentów będących stroną umowy z dostawcą usług 
zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 
- od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 5, albo w późniejszym terminie w trakcie 
trwania dotychczasowej umowy, wskazanym przez abonenta. 
8. Przeniesienie przydzielonego numeru nie może powodować przerwy w świadczeniu usług 
telekomunikacyjnych dłuższej niż: 
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  1)   3 godziny w porze nocnej pomiędzy godziną 000 a 300 - w przypadku abonentów 
będących stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej lub 
  2)   24 godziny, liczone od określonego w umowie, o której mowa w ust. 5, dnia rozpoczęcia 
świadczenia tych usług - w przypadku abonentów będących stroną umowy z dostawcą usług 
zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 
- chyba że abonent wyraził w umowie zgodę na dłuższą przerwę, określając czas jej trwania. 
9. W dniu przeniesienia numeru nowy dostawca informuje abonenta o rozpoczęciu 
świadczenia usług w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz 
niezwłocznie przesyła pisemne potwierdzenie przeniesienia numeru. 
10. W przypadku braku możliwości technicznych, stwierdzonego decyzją Prezesa UKE  
w przedmiocie zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 71 ustawy, nowy dostawca 
niezwłocznie zawiadamia abonenta, w formie pisemnej, o odmowie przeniesienia 
przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasadnienia. 
11. W przypadku gdy lokalizacja wnioskującego abonenta, będącego stroną umowy  
z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, 
znajduje się: 
  1)   poza obszarem sieci telekomunikacyjnej operatora, do którego zapewnia przyłączenie 
nowy dostawca, 
  2)   w strefie numeracyjnej innej niż lokalizacja, w której przydzielono abonentowi numer 
geograficzny 
- nowy dostawca odmawia zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru. 
12. Jeżeli w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, toczy się postępowanie w celu 
wydania decyzji Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia uprawnienia, o którym mowa  
w art. 71 ustawy, nowy dostawca wstrzymuje rozpatrzenie wniosku i niezwłocznie 
zawiadamia w formie pisemnej abonenta o powyższej okoliczności. 
13. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE zawieszającej realizację uprawnienia, o którym 
mowa w art. 71 ustawy, w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 12, nowy dostawca 
przesyła zawiadomienie abonentowi, w formie pisemnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
tej decyzji, o odmowie przeniesienia przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasadnienia. 
Zawiadomienie o odmowie przeniesienia przydzielonego numeru powinno określać 
wynikający z decyzji Prezesa UKE termin upływu zawieszenia uprawnienia, o którym mowa 
w art. 71 ustawy. 
14. Jeżeli Prezes UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 12, wyda decyzję 
odmawiającą zawieszenia realizacji uprawnienia, o którym mowa w art. 71 ustawy,  
w terminie 3 dni od dnia doręczenia nowemu dostawcy lub operatorowi tej decyzji nowy 
dostawca przesyła abonentowi pisemne zawiadomienie o możliwości zawarcia umowy  
o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem 
przydzielonego numeru. 
15. Oświadczenia składane w imieniu abonenta przez nowego dostawcę uznaje się  
za doręczone dotychczasowemu dostawcy w momencie wprowadzenia do systemu 
elektronicznej wymiany danych. 
 
§ 7. 1. Do abonenta korzystającego z usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej, który udostępnił swoje dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a 
ustawy stosuje się odpowiednio przepisy §6 ust. 1-4, 9, 10, 12-15. 
2. Przeniesienie numeru następuje nie później niż w terminie jednego dnia roboczego od dnia 
złożenia wniosku, o ile abonent, o którym mowa w ust. 1, nie wskazał we wniosku innego 
terminu. 
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Rozdział 5  

Wybór dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych 
§ 9. 1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie  
do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej może 
wybrać dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych przez numer dostępu lub 
preselekcję. 
2. Abonent, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wyboru dostawcy publicznie dostępnych 
usług telefonicznych przez numer dostępu, przez wybranie podczas inicjowania połączenia 
ciągu cyfr zawierającego numer dostępu dostawcy usług, zwany dalej "NDS", zgodnego  
ze schematem wybierania określonym w planie numeracji krajowej. 
3. Abonent, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wyboru dostawcy publicznie dostępnych 
usług telefonicznych przez preselekcję, przez złożenie zlecenia w formie pisemnej kierowania 
wskazanych rodzajów połączeń do wybranego dostawcy publicznie dostępnych usług 
telefonicznych bez konieczności wybierania NDS, zwanego dalej "zleceniem preselekcji". 
4. W przypadku gdy abonent, o którym mowa w ust. 1, w celu realizacji danego połączenia 
nie wybierze ciągu cyfr zgodnego ze schematem wybierania określonym w planie numeracji 
krajowej, dostawca usług zapewniający przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej przekazuje informację słowną o braku 
możliwości realizacji danego połączenia, wraz z podaniem prawidłowego schematu 
wybierania. 
5. Przez NDS i zlecenie preselekcji mogą być realizowane następujące rodzaje połączeń 
telefonicznych: 
  1)   krajowe obejmujące: 

a)  połączenia miejscowe i strefowe, 
b)  połączenia międzystrefowe, 
c)  połączenia z sieci stacjonarnej do sieci ruchomej, 
d)  inne połączenia lub usługi wykorzystujące techniki komutacji, z wyjątkiem połączeń 

do numerów alarmowych; 
  2)   międzynarodowe. 
6. W przypadku gdy abonent, o którym mowa w ust. 1, w celu realizacji danego połączenia 
nie wybierze dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych przez NDS albo zlecenie 
preselekcji, połączenie jest realizowane przez dostawcę usług zapewniającego przyłączenie 
do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej. 
7. Wybór przez abonenta dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych przez zlecenie 
preselekcji nie może ograniczać możliwości wyboru dowolnego dostawcy tych usług przez 
NDS. 
8. Wybór przez abonenta dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych przez zlecenie 
preselekcji może być w każdym czasie przez abonenta zmieniony lub wycofany. 
§ 10. Jeżeli abonent, o którym mowa w § 9 ust. 1, dla realizacji danego połączenia wybierze 
przez numer dostępu dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych, którego NDS: 
  1)   nie jest jeszcze uruchomiony przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej, operator ten 
przekazuje informację słowną o braku możliwości realizacji danego rodzaju połączenia 
telefonicznego; 
  2)   jest uruchomiony przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej, ale wybrany dostawca 
nie realizuje tego rodzaju połączeń w danej strefie numeracyjnej, operator o znaczącej pozycji 
rynkowej przekazuje informację słowną o braku możliwości realizacji danego rodzaju 
połączenia telefonicznego. 
§ 11. 1. Abonent, o którym mowa w § 9 ust. 1, może wybrać przez zlecenie preselekcji 
jednego dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w zakresie połączeń 
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krajowych, z uwzględnieniem ust. 2, oraz jednego w zakresie połączeń międzynarodowych, 
co nie wyklucza wyboru tego samego dostawcy usług dla połączeń krajowych  
i międzynarodowych. 
2. Zlecenie preselekcji dotyczące krajowych połączeń telefonicznych obejmuje wszystkie 
połączenia telefoniczne oferowane przez wybranego dostawcę publicznie dostępnych usług 
telefonicznych w danej strefie numeracyjnej. 
3. Abonent, o którym mowa w § 9 ust. 1, składa w formie pisemnej zlecenie preselekcji  
do dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 
operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Zlecenie preselekcji może być doręczone przez 
dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych, na rzecz którego ma być ustanowiona 
preselekcja. 
4. Zlecenie preselekcji podlega rozpatrzeniu i zrealizowaniu w terminie 14 dni od dnia jego 
złożenia do dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej, z zastrzeżeniem § 12. 
5. Przed zrealizowaniem zlecenia preselekcji dostawca usług zapewniający przyłączenie  
do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej 
zawiadamia w formie pisemnej abonenta oraz wybranego dostawcę usług o terminie 
rozpoczęcia kierowania wskazanych rodzajów połączeń telefonicznych do wybranego 
dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych. 
§ 12. 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zlecenia preselekcji dostawca usług 
zapewniający przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej operatora  
o znaczącej pozycji rynkowej, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zlecenia, zawiadamia 
w formie pisemnej: 
  1)   abonenta o odmowie realizacji zlecenia preselekcji wraz z podaniem uzasadnienia; 
  2)   wybranego przez abonenta dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych  
o odmowie realizacji zlecenia preselekcji wraz z podaniem uzasadnienia. 
2. Odmowa realizacji zlecenia preselekcji może być udzielona abonentowi wyłącznie  
w przypadku: 
  1)   braku możliwości technicznych, stwierdzonego decyzją Prezesa UKE w przedmiocie 
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy; 
  2)   braku punktu styku sieci operatora, o którym mowa w § 9 ust. 1, z siecią, w której 
realizowane są usługi dostawcy wybranego przez abonenta w drodze zlecenia preselekcji. 
3. Jeżeli w dniu złożenia zlecenia preselekcji toczy się albo w okresie 14 dni od dnia złożenia 
tego zlecenia zostało wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji Prezesa UKE  
w przedmiocie zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, dostawca 
usług, o którym mowa w § 9 ust. 1, niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej abonenta  
o powyższej okoliczności. 
4. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, 
dostawca usług, o którym mowa w § 9 ust. 1, zawiadamia w formie pisemnej abonenta, w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji, o odmowie realizacji zlecenia preselekcji wraz 
z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odmowie powinno określać wynikający z decyzji 
Prezesa UKE termin realizacji uprawnienia abonenta do wyboru dowolnego dostawcy 
publicznie dostępnych usług telefonicznych. 
5. Jeżeli Prezes UKE, w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, wyda decyzję 
odmawiającą zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, zlecenie 
preselekcji złożone przez abonenta zostaje zrealizowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
dostawcy lub operatorowi tej decyzji. Dostawca usług zawiadamia abonenta oraz wybranego 
przez niego dostawcę usług, w formie pisemnej, w tym terminie o terminie rozpoczęcia 
kierowania wskazanych rodzajów połączeń telefonicznych do tego wybranego dostawcy 
publicznie dostępnych usług telefonicznych. 
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§ 13. 1. Wniosek abonenta o wycofanie zlecenia preselekcji podlega realizacji w terminie 14 
dni od dnia jego złożenia do dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do stacjonarnej 
publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Wniosek o wycofanie 
zlecenia preselekcji może być doręczony przez dostawcę publicznie dostępnych usług 
telefonicznych, z usług którego abonent rezygnuje. 
2. Przed zrealizowaniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, dostawca usług zapewniający 
przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji 
rynkowej zawiadamia w formie pisemnej abonenta o terminie realizacji wniosku. 
§ 14. 1. W przypadku rozszerzenia zakresu oferowanych krajowych połączeń telefonicznych 
wybrany przez zlecenie preselekcji dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych 
zawiadamia o tym abonenta, wraz z podaniem cennika usług, oraz dostawcę usług 
zapewniającego temu abonentowi przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 
operatora o znaczącej pozycji rynkowej. 
2. Preselekcja dla połączeń telefonicznych nowo oferowanych przez wybranego przez 
zlecenie preselekcji dostawcę usług jest realizowana w terminie 7 dni od daty doręczenia 
zawiadomienia, chyba że abonent złoży w tym terminie wniosek o wycofanie zlecenia 
preselekcji do dostawcy usług zapewniającego temu abonentowi przyłączenie do stacjonarnej 
publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej. 
§ 15. W przypadku wydania przez Prezesa UKE decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 3 
ustawy, do wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych przez abonenta 
będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej stosuje się odpowiednio 
przepisy § 9-14. 

Rozdział 6 
Wniosek o interwencję 

§ 16. 1. Abonent publicznej sieci telefonicznej może w każdym czasie wystąpić do Prezesa 
UKE, na podstawie art. 192 ust. 1 pkt 5 ustawy, z wnioskiem o interwencję w przypadku 
niezrealizowania albo realizowania jego uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru 
niezgodnie z przepisami ustawy, rozporządzenia lub wnioskiem abonenta. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do abonenta publicznej sieci telefonicznej w zakresie 
uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru w sieci tego samego operatora i przy 
zmianie operatora, do abonenta korzystającego z usługi przedpłaconej świadczonej  
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o którym mowa w § 7 ust. 1, w zakresie 
uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie operatora oraz  
do abonenta, o którym mowa w § 9 ust. 1, w zakresie wyboru dostawcy publicznie 
dostępnych usług telefonicznych. 

Rozdział 7  
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 17. Abonent publicznej sieci telefonicznej, który skorzystał z prawa wyboru operatora 
realizującego usługi przez zlecenie preselekcji na podstawie przepisów dotychczasowych, 
zachowuje posiadane uprawnienia. 
§ 18. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 
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§ 19. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia do upływu 2 miesięcy od dnia uruchomienia 
przez Prezesa UKE systemu, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy, termin na rozpatrzenie 
wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 2, wynosi 7 dni. 
§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

 
 
 
 MINISTER INFRASTRUKTURY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
1)   Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). 
2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 
1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, 
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 
17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716. 
3)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 
r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 97, poz. 
810). 
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Załącznik 
do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury 
z dnia 
 

WZÓR 
OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a ......................................... 
(nazwisko i imię) 
legitymujący się dokumentem tożsamości 
seria, numer ................................................. 
numer PESEL1) ................................................ 
zamieszkały/a ..............................................., 
(adres zamieszkania) 
działając w imieniu2) ........................................ 
numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile został nadany, lub 
numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności 
gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w 
państwie członkowskim3)
.............................................................. 
siedziba i adres korespondencyjny3) ........................., 
w związku z zamiarem: 
1) wypowiedzenia umowy o świadczenie publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą usług 
........................................................... 
........................................................... 
(nazwa dotychczasowego dostawcy) 
korzystając z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego 
numeru do istniejącej sieci innego operatora 
........................................................... 
........................................................... 
(numer/numery będące przedmiotem przeniesienia) 
zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) 
oraz 
2) zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru 
z nowym dostawcą usług .................................... 
.........................................................., 
(nazwa nowego dostawcy) 
oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji, w tym 
finansowych, wynikających z rozwiązania umowy o świadczenie 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z 
dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu, na jaki umowa 
została zawarta, a także tego, że konsekwencje te nie 
obciążą nowego dostawcy, w szczególności zobowiązania do 
zwrotu udzielonej ulgi (w wysokości określonej w umowie). 
Ponadto oświadczam, że4) niniejszym dokonuję wyboru trybu 
przeniesienia numeru: 
1) z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z 
dotychczasowym dostawcą; 
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2) bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu ......... dni 
roboczych od dnia zawarcia umowy. W tym przypadku jestem 
świadomy/a zobowiązania do uiszczenia opłaty 
dotychczasowemu dostawcy w wysokości nieprzekraczającej 
opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia. 
........................... 
(data i czytelny podpis) 
______ 
1) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwę i 
numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. 
2) W przypadku gdy abonent nie jest osobą fizyczną, do 
oświadczenia konieczne jest dołączenie kopii stosownego 
pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do dokonania 
przeniesienia numeru lub numerów. 
3) Nie dotyczy osób fizycznych. 
4) Niepotrzebne skreślić. Nie dotyczy abonentów korzystających 
z usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej, którzy udostępnili swoje dane, o których mowa w 
art. 60a ust. 1a ustawy 
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UZASADNIENIE 

 

 
 
Przyczyna nowelizacji rozporządzenia 

Zmiana §1 ust. 1, 7 i 16 ust. 2 oraz załącznika do rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie 

warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z dnia 23 czerwca 

2009 r.) wynika ze zmiany definicji abonenta zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  

- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”. 

Nowelizacja ma na celu uporządkowanie używanej terminologii w szczególności poprzez zastąpienie 

terminu użytkownik usługi przepłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 

zwrotem abonent korzystający z usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci 

telefonicznej, który udostępnił swoje dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a ustawy  

oraz dostosowanie przepisów. 

 

Przepisy przejściowe 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach 

dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

Projekt został opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
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Ocena Skutków Regulacji 
 
I. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie. 
Rozporządzenie nie będzie bezpośrednio oddziaływać na przedsiębiorców telekomunikacyjnych,  

jak i na abonentów. Rozporządzenie ma bowiem charakter wyłącznie dostosowujący terminologię  

do zmian, jakie nastąpiły w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Zachowane zostają dotychczasowe 

warunki korzystania z uprawnień przez abonentów i odpowiadające im obowiązki przedsiębiorców. 

 
II. Konsultacje społeczne 
………… 

III. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego 
Proponowane w rozporządzeniu przepisy nie będą miały wpływu na wzrost przychodów i wydatków 

budżetu państwa. Proponowane regulacje nie będą też miały wpływu na budżety samorządów 

terytorialnych. 

 
IV. Wpływ na rynek pracy 
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 

 
V. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 
Proponowane w rozporządzeniu przepisy nie będą miały wpływu na konkurencyjność 

i przedsiębiorczość.  

 
VI. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny 
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rozwój regionalny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/02-kt 
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