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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                          VI kadencja 
 
 

 

 

 D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI INFRASTRUKTURY  

 
 

o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo telekomunikacyjne (druk nr 2815)  
 
 
          Sejm na 63 posiedzeniu w dniu  17 marca 2010 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1  w związku  

z art. 76 ust. 2 regulaminu Sejmu - skierował projekt ustawy zawarty w druku nr 2835 do 

Komisji Infrastruktury  w celu rozpatrzenia  poprawek  zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 18 marca  

2010 r.  

 

wnosi: 
 

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

 
1) w art. 1 po pkt 1 dodać nowy pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 56: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawiera się w formie 
pisemnej. Wymóg formy pisemnej nie dotyczy umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych zawieranej przez dokonanie czynności faktycznych 
obejmujących w szczególności umowy o świadczenie usług przedpłaconych 
świadczonych w publicznej sieci telefonicznej, usług telefonicznych 
świadczonych za pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru 
dostępu do sieci dostawcy usług.”, 

b) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 



 „Umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 
wymagająca formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 5, powinna określać w 
szczególności:”, 

c) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
 „Dostawca usług może umożliwić abonentowi zmianę warunków umowy 

zawartej na piśmie, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 4-7 i 9 za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie.”;”; 

- KP PO 
- przyjąć 

2) w art. 1 w pkt 2 w art. 59 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla abonentów 

niebędących stroną umowy pisemnej jest obowiązany do określenia zakresu 
i warunków wykonywania usług telekomunikacyjnych w regulaminie świadczenia 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz podania tego regulaminu do 
publicznej wiadomości.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

3) w art. 1 w pkt 3 w art. 60 zdaniu wstępnemu nadać brzmienie: 
 „Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

niewymagających zawarcia umowy w formie pisemnej powinien określać w 
szczególności:”; 

- KP PO 
- przyjąć 

4) w art. 1 w pkt 4 w lit. a w art. 60a ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych: 

1) doręcza na piśmie abonentowi będącemu stroną umowy zawartej na piśmie treść 
każdej proponowanej zmiany warunków umowy, w tym określonych w 
regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 
chyba że abonent złożył żądanie określone w ust. 1b, 

2) doręcza na piśmie abonentowi niebędącemu stroną umowy zawartej na piśmie, 
który udostępnił swoje dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a, treść każdej 
proponowanej zmiany warunków umowy określonych w regulaminie 
świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, chyba że 
abonent złożył żądanie określone w ust. 1b, oraz 

3) podaje do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany warunków 
umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych 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.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

5) w art. 1 pkt 6 nadać brzmienie: 
„6) art. 66 otrzymuje brzmienie: 
 „Art. 66. 1. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych w sieci stacjonarnej 

udostępnia swoim abonentom, po cenie uwzględniającej koszty, aktualny 
spis swoich abonentów posiadających przydzielone numery, z obszaru 



strefy numeracyjnej, w której znajduje się zakończenie sieci abonenta, nie 
rzadziej niż raz na 2 lata. 

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.”;”; 

- KP PO 
- przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 5-7 należy rozpatrywać łącznie. 
 
6) w art. 1 w pkt 9 w art. 80: 

a) w lit. b ust. 1a nadać brzmienie: 
„1a. W przypadku usługi przedpłaconej świadczonej w publicznej sieci 

telefonicznej, dla abonenta, który ma przydzielony numer oraz udostępnił swoje 
dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a, podstawowy wykaz wykonanych usług 
telekomunikacyjnych 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.”, 

b) po lit. b dodać nową lit. … w brzmieniu: 
„…) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza na 
żądanie abonenta, który ma przydzielony numer, szczegółowy wykaz 
wykonanych usług telekomunikacyjnych, za który może być pobierana 
opłata w wysokości określonej w cenniku.”,”, 

c) w lit. c ust. 5 nadać brzmienie: 
„5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4, dostawca publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych dostarcza: 
1) w przypadku abonenta będącego stroną umowy pisemnej - wraz z fakturą 

wystawioną za okres rozliczeniowy, którego dotyczy ten wykaz, 
2) w przypadku usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej 

sieci telefonicznej dla abonenta, który udostępnił dane, o których mowa w 
art. 60a ust. 1a - pierwszy wykaz jest dostarczany abonentowi w terminie 
14 dni od złożenia przez niego żądania, a każdy kolejny w terminie do 10 
dnia miesiąca kalendarzowego.”;  

- KP PO 
- przyjąć 

7) w art. 1 w pkt 10 w art. 103 ust. 1a nadać brzmienie: 
„1a. Abonent publicznej sieci telefonicznej, który ma przydzielony numer, ma prawo do 

zamieszczenia swoich danych w ogólnokrajowym spisie abonentów i ogól-
nokrajowej informacji o numerach telefonicznych.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

8) w art. 1 w pkt 12 w art. 209 pkt 13a nadać brzmienie: 
„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;”. 



- KP PO 
- przyjąć 

9) dodać art. 1a w brzmieniu: 
„Art. 1a. 1. Postanowienia ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu ustalonym 

niniejszą ustawą stosuje się do abonentów niebędących w dniu wejścia w 
życie ustawy stroną pisemnej umowy o świadczenie publiczne dostępnych 
usług telekomunikacyjnych po udostępnieniu przez nich danych, o których 
mowa w art. 60a ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 
ustalonym niniejszą ustawą z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Abonentów niebędących stroną pisemnej umowy o świadczenie publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych, którzy przed dniem wejścia w 
życie ustawy udostępnili swoje dane jako użytkownicy końcowi usługi 
przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w 
związku z realizacją uprawnienia określonego w art. 71 ust. 1 ustawy, o 
której mowa w art. 1, traktuje się od dnia wejścia w życie ustawy jako 
abonentów, którzy udostępnili swoje dane, o których mowa w art. 60a ust. 
1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu ustalonym niniejszą 
ustawą.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

10) dodać art. 2a w brzmieniu: 
„Art. 2a. Abonent będący stroną umowy o świadczenie usługi przedpłaconej w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej w dniu wejścia w życie ustawy, 
który udostępnił swoje dane, o których mowa w art. 60 ust. 1a, może żądać 
realizacji uprawnień wynikających z art. 80 ustawy, o której mowa w art. 
1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za okres od dnia wejścia w 
życie niniejszej ustawy.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

11) dodać art. 2b w brzmieniu: 
„Art. 2b. Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązani są 

dostosować wzorce umów i regulaminy świadczenia publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych do zmian wynikających z 
niniejszej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

12) art. 3 nadać brzmienie: 
„Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.”;  

KP PO 
- przyjąć 

Uwaga: przyjęcie niektórych poprawek spowoduje konsekwencje w postaci 
konieczności zmian redakcyjnych i numeracji przepisów ustawy. 

 
 

Warszawa, dnia 18 marca 2010 r. 

 

 Sprawozdawca 

 
/Andrzej Kania/ 

Przewodniczący  Komisji  

 
/Zbigniew Rynasiewicz/ 




