
Warszawa, dnia 12 listopada 2020 r.

ul. Królewska 27; 00-060 Warszawa, tel. +48 (22) 245 59 18

DEPARTAMENT TELEKOMUNIKACJI

DT-WUKE.0211.8.2020

wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

w związku z pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej 
(Pke) zachodzi konieczność przygotowania wraz z nową ustawą projektów aktów 
wykonawczych, które z uwagi na istotne zmiany w sposobie i zakresie regulowanych przez nie 
zagadnień, powinny być wydane na nowo i wejść w życie razem z ustawą Pke. 

W związku ze zmianami w zakresie gospodarowania numeracją konieczne jest opracowanie 
nowego brzmienia rozporządzeń dotyczących zarządzania numeracją, tj.: 

1) rozporządzenia w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci 
telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne;

2) rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania 
numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych;

3) rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla 
właściwego kierowania połączeń;

4) rozporządzenia w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do 
wykorzystywania zasobów numeracji.

Zwracam się do Państwa o przedstawienie postulatów oraz propozycji zmian wobec ww. 
rozporządzeń, które Państwa zdaniem powinny zostać ujęte w nowych aktach prawnych. 

W szczególności zwracam się o przedstawienie stanowiska w zakresie wprowadzenia 10-
cyfrowej numeracji. Szczegółowe kwestie dotyczące wydłużenia numeracji obejmują m.in. 
wskazanie: 

i) jak długi powinien być okres przejściowy przed uruchomieniem 10-cyfrowej numeracji? 

ii) czy 10-cyfrowa numeracja powinna dotyczyć całej numeracji w Polsce, czy tylko numeracji 
dedykowanej dla komunikacji maszyna – maszyna? Zatem czy 9-cyfrowa oraz 10-cyfrowa 
numeracja powinny funkcjonować obok siebie?

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska w wyżej wskazanym zakresie 
w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. 

Z poważaniem,

Agnieszka Krauzowicz
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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Rozdzielnik:
1. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;
2. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji;
3. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej;
4. Krajowa Izba Gospodarcza;
5. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej;
6. Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej;
7. Izba Gospodarki Elektronicznej;
8. Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza;
9. Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom;
10. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska;
11. Konfederacja Lewiatan.
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