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Pan
Jan Grabiec
Przewodniczący Komisji Cyfryzacji,
Innowacji i Nowoczesnych Technologii
Sejm RP

Szanowny Panie Przewodniczący,
w związku ze skierowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (druk sejmowy 2449) na posiedzenie sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności
i Nowoczesnych Technologii, Konfederacja Lewiatan, w załączeniu, przekazuje stanowisko wobec
projektu.
Przedstawione niżej stanowisko stanowi odniesienie do poprawek do projektu ustawy (otrzymanych
przez Konfederację Lewiatan w wersji roboczej ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), które
KPRM planuje przedstawić na posiedzeniu Komisji.
Z poważaniem,

Maciej Witucki
Prezydent Konfederacji Lewiatan
Do wiadomości:
Pan Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu do spraw cyfryzacji, Pełnomocnik Rządu ds.
cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Pan Grzegorz Czwordon – Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów

Załącznik: Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych (druk sejmowy 2449)

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (druk sejmowy 2449)

1) Propozycja poprawki
W art. 1 w pkt 3 w art. 29k w ust. 1 części wspólnej nadać brzmienie:
„- oraz aktualizują je albo przekazują oświadczenie o aktualności dotychczas przekazanych
informacji do 14. dnia kolejnego miesiąca, według stanu na ostatni dzień miesiąca
poprzedzającego.”.
Uzasadnienie: Zgodnie z projektem ustawy raportowanie punktów adresowych, w których
możliwe jest świadczenie usługi ma się odbywać w cyklach tygodniowych. W ramach poprawki
KPRM proponuje zróżnicować częstotliwość przekazywania informacji do SIDUSIS – o już
oferowanych oraz planowanych do świadczenia usługach dostępu do internetu – w zależności od
ilości punktów adresowych objętych zasięgiem sieci szerokopasmowych. W przypadku
podmiotów świadczących usługi w więcej niż 50 000 tys. punktów adresowych raportowanie ma,
w wersji proponowanej przez projektodawców, odbywać się co tydzień. Wprowadzenie
obowiązku raportowania w cyklu tygodniowym będzie stanowić nadmierne obciążenie
sprawozdawcze dla wszystkich przedsiębiorców. Im większy podmiot, tym więcej musi przekazać
danych i tym więcej zmian występuje w tych danych. Prawdopodobieństwo możliwości
popełnienia ludzkiego błędu jest więc także większe. Należy zwrócić uwagę, że nowe inwestycje
najczęściej oddawane są na koniec miesiąca, a aktualizowane w wewnętrznych systemach dane
muszą podlegać wewnętrznej weryfikacji, która czasem prowadzi do fluktuacji informacji
zawartych w bazach danych w krótkich okresach. Z tego też względu wszystkie podmioty
obowiązane powinny mieć czas na weryfikację przekazywanych danych. Termin miesięczny z
przynajmniej 14-dniowym okresem inercji jest minimalnym okresem, w którym nowy obowiązek
może być realizowany.
2) Propozycja poprawki
W art. 1 w pkt 3 w art. 29k dodać ust. 5 w brzmieniu:
„5. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 5, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa do czasu
kiedy planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, jest dłuższy
niż miesiąc od dnia przekazania informacji o planowanej inwestycji lub o aktualności dotychczas
przekazanych informacji.”;

Uzasadnienie: W uzasadnieniu poprawki KPRM wskazuje, że decyzje inwestycyjne
przedsiębiorców mają kluczowe znaczenie dla ich konkurencyjności a ujawnienie planów
inwestycyjnych na zbyt wczesnym etapie może negatywnie wpływać na konkurencyjność w
szczególności sektora MŚP. Propozycja, aby informacje o planach inwestycyjnych w zakresie
nazwy i danych kontaktowych podmiotu raportującego dany plan inwestycyjny podlegały
ustawowemu zastrzeżeniu tajemnicą przedsiębiorstwa jest słuszna. Stoimy na stanowisku, że o
publikacji informacji na temat planowanych inwestycji prywatnych przedsiębiorcy powinni
decydować sami. Jeśli już do przymusowej publikacji informacji miałoby dochodzić, to tylko w
przypadku, gdy do planowanego terminu rozpoczęcia świadczenia usług pozostał nie więcej niż 1
miesiąc. Proponowane przez KPRM 6 miesięcy jest czasem zbyt długim, w sposób nieuzasadniony
uderzający w słuszne interesy przedsiębiorców. W przypadku inwestycji realizowanych ze
środków prywatnych w perspektywie 6 miesięcy mogą nastąpić istotne zmiany w zakresie
planowanej daty oddania czy nawet zakresu realizowanej inwestycji. Upublicznianie informacji
może więc wpływać na wiarygodność systemu i tworzenie nierealistycznych oczekiwań. Z tego
względu termin miesięczny jest właściwszy.
3) Propozycja poprawki
1) W art. 1 w pkt 3 w art. 29l w ust. 4 pkt 3 nadać brzmienie:
„3) zgłoszenie, że prezentowane w SIDUSIS informacje, o których mowa w art. 29j pkt 1, nie są
zgodne ze stanem faktycznym, przy czym przekazania informacji w ramach obowiązku, o którym
mowa w art. 29k ust. 1, nie uważa się za takie zgłoszenie”
2) W art. 1 w pkt 3 w art. 29l w ust. 6 zdaniu pierwszemu nadać brzmienie:
„Dokonując, w imieniu własnym bądź cudzym, czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3,
zgłaszający składa oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że
przekazane informacje są zgodne z prawdą.”.”
Uzasadnienie: Choć cel, który chce osiągnąć KPRM w drodze swojej poprawki, jest jak najbardziej
słuszny, to przepis art. 29l ust. 6 został sformułowany w sposób wadliwy, a jego wieloznaczność
może w praktyce rodzić wątpliwości interpretacyjne. Z brzmienia poprawki KPRM nie wynika
bowiem jednoznacznie, w jakich okolicznościach składane jest oświadczenie. Tak jak w przypadku
osób działających w cudzym imieniu można domniemywać (choć to też nie jest całkowicie
jednoznaczne), że chodzi wyłącznie o sytuacje, gdy dokonywana jest czynność określona w ust. 4

pkt 1 i 3, tak w przypadku osób działających we własnym imieniu nie jest jasne, kiedy powstaje
obowiązek składania dodatkowego oświadczenia. Projektowana poprawka ma na celu rozwianie
tych wątpliwości.
Ponadto ust. 4 pkt 3, do którego odsyła art. 29l ust. 6, także został sformułowany w sposób
wieloznaczny. Wątpliwości dotyczą tego, czy osoba składająca oświadczenie, o którym mowa w
art. 29k ust. 1, a więc aktualizująca informacje w SIDUSIS i stwierdzająca, że w pozostałym
zakresie informacje nie uległy zmianie, „weryfikuje i potwierdza zgodność informacji
zgromadzonych w SIDUSIS ze stanem faktycznym”. Ponieważ intencją projektodawców było
rozróżnienie czynności podejmowanej zgodnie z art. 29k ust. 1 od tej, o której mowa w art. 29l
ust. 4 pkt 3, zgłoszona poprawka jest jak najbardziej zasadna.
4) Propozycja poprawki
W art. 1 w pkt 3 art. 29q nadać brzmienie:
„Art. 29q. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji, jeżeli przemawia za tym charakter lub
zakres naruszenia, może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości od 100 zł do 100
000 zł na podmiot, który nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 29k ust. 1, 3 lub 4, albo
wypełnia go w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, biorąc pod uwagę liczbę i wagę
stwierdzonych uchybień oraz naruszonych przez podmiot obowiązków.
2. Podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 2, nie podlega karze, o której mowa w ust. 1, jeżeli
uchybienia dotyczą informacji, o których mowa w art. 29k ust. 1, w zakresie w jakim zostały mu
udostępnione przez inny podmiot, który umożliwia mu dostęp do infrastruktury w celu
świadczenia usług detalicznych.
3. W zakresie wypełniania obowiązków, o których mowa w art. 29k ust. 1, 3 lub 4, art. 209 ust. 11
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne nie stosuje się.”.

Uzasadnienie: W zakresie kar administracyjnych konieczne jest jednoznaczne przesądzenie, że
kompetencje ministra do spraw informatyzacji wyłączają możliwość stosowania sankcji przez
Prezesa UKE. Bez dodatkowego ust. 3 kompetencje Prezesa UKE oraz ministra właściwego do
spraw informatyzacji będą się dublować, co może oznaczać, że przeciwko przedsiębiorcy mogłyby
być prowadzone dwa postępowania przez dwa różne organy w sprawie nałożenia dwóch kar za
ten sam czyn.
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