
 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 3 lutego 2023 r. 

 

Pani Elżbieta Witek  

Marszałek Sejmu RP 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

Obecnie na etapie prac w Sejmie znajduje się projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej 
oraz projekt ustawy wprowadzającej ustawę Prawo komunikacji elektronicznej. Pragniemy 
podkreślić, że przedmiotowa regulacja jest skomplikowanym, bardzo obszernym aktem 
prawnym, który w sposób fundamentalny oddziałuje na sektor teleinformatyczny, zastępując 
obowiązującą od blisko dwóch dekad ustawę Prawo telekomunikacyjne oraz wprowadzając 
nowy ład w obszarze szeroko rozumianej komunikacji elektronicznej. Strona społeczna od 
samego początku, tj. od blisko 3 lat, jest nieustannie zaangażowana w prace nad projektem, 
będąc w nieprzerwanym dialogu z Projektodawcą. Jednocześnie projekt ustawy wprowadzającej 
ustawę Prawo komunikacji elektronicznej zawiera dodane na ostatnim etapie prac przepisy 
o ogromnym znaczeniu dla nadawców i operatorów telewizji, jak też odbiorców usług 
telewizyjnych, które nie były wcześniej poddawane merytorycznej dyskusji rynkowej 
i konsultacjom społecznym.  

12 stycznia 2023 r., na pierwszym po nowym roku posiedzeniu Sejmu, odbyło się I czytanie 
projektów. Oba projekty zostały skierowane do dalszych prac w Komisji Cyfryzacji, 
Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii z terminem sprawozdania z prac Komisji do dnia 
6 lutego 2023 r. Posiedzenie tejże Komisji odbyło się 26 stycznia 2023 r., na którym to 
przegłosowano wniosek formalny o odroczenie posiedzenia Komisji również do dnia 6 lutego 
2023 r., głównie z uwagi na pojawienie się nowych poprawek tuż przed posiedzeniem Komisji, 
które istotnie ingerują w kształt projektu, wykraczając poza zakres implementowanej dyrektywy 
ustanawiającej europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE). 

Pragniemy zwrócić uwagę, iż w konsekwencji odroczenia posiedzenia Komisji wystąpiła 
zbieżność tego terminu z wyznaczonym przez Panią Marszałek terminem sprawozdania z prac 
Komisji. Wyrażamy poważne obawy, czy w ciągu jednego dnia możliwe będzie przeprowadzenie 
w pełni merytorycznej dyskusji, zapewniającej również niezbędną przestrzeń do wypowiedzenia 
się stronie społecznej, zwłaszcza na polach, które w sposób szczególny i bezpośredni oddziałują 
na adresatów tych przepisów, jak i odbiorców usług, i które nie były wcześniej dyskutowane 
w ramach konsultacji społecznych. 

Pragniemy także przypomnieć, iż podczas ostatniego posiedzenia Komisji Cyfryzacji i Nowych 
Technologii zostały złożone dwa wnioski o wysłuchanie publiczne, co powinno odpowiednio 
wpłynąć na kalendarz legislacji projektu ustawy wprowadzającej PKE. 

 



 

  

                                                   

Dlatego też w trosce o dbałość i najwyższą jakość procesu legislacyjnego w zakresie projektu 
ustawy PKE prosimy o przesunięcie terminu przedstawienia przez Komisję sprawozdania, 
a ponadto - w zakresie ustawy wprowadzającej PKE - ponownie apelujemy o wstrzymanie prac 
nad regulacjami w zakresie zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, które nie wynikają 
z wdrażanej dyrektywy EKŁE, co więcej wprowadzone zostały nieoczekiwanie i bez jakichkolwiek 
konsultacji na etapie Rady Ministrów, ewentualnie o wyłączenie tych przepisów do osobnego 
procedowania.  

 

Z poważaniem, 

 

Andrzej Dulka       Stefan Kamiński 

 
 
Prezes Polskiej Izby       Prezes Krajowej Izby Gospodarczej  
Informatyki i Telekomunikacji     Elektroniki i Telekomunikacji 
 
 
 

Jerzy Straszewski      Maciej Witucki 

 

Prezes Polskiej Izby       Prezydent Konfederacji Lewiatan 
Komunikacji Elektronicznej 

 


