USTAWA
z dnia ______________ 2017 r.
o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa określa cele, zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zwanej dalej „OSE”.
2. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych szkołom.
Art. 2. OSE tworzy się w celu:
1)

umożliwienia szkołom dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i usług dostępu do
szerokopasmowego Internetu;

2)

podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;

3)

wspomagania procesów kształcenia w szkołach.
Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)

szkoła – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949), z wyjątkiem szkół dla dorosłych;

2)

operator OSE – podmiot, któremu powierzono wykonywanie zadań określonych w
ustawie.
Rozdział 2
Zadania operatora OSE
Art. 4. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE określonych w ustawie powierza

się Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowemu Instytutowi Badawczemu.
Art. 5. Do zadań operatora OSE należy:
1)

przygotowanie publicznej sieci telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 2, w
sposób umożliwiający świadczenie z jej wykorzystaniem usług, jej eksploatację, w tym
usuwanie awarii, utrzymanie, modernizację oraz nadzór nad jej funkcjonowaniem;
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2)

świadczenie szkołom usług dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z usługami
bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmującymi w szczególności ochronę przed
szkodliwym oprogramowaniem oraz monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa
sieciowego;

3)

promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych;

4)

tworzenie i udostępnianie narzędzi informatycznych wspomagających korzystanie z
technologii cyfrowych w procesie kształcenia.
Art. 6. 1. Operator OSE świadczy szkołom usługę dostępu do szerokopasmowego

Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s.
2. Jeżeli warunki techniczne istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej nie pozwalają
na świadczenie usługi spełniającej wymagania, o których mowa w ust. 1 minister właściwy do
spraw informatyzacji może, na pisemny wniosek operatora OSE, wyrazić zgodę na świadczenie
usługi niespełniającej wymagań określonych w ust. 1 na czas określony, nie dłuższy niż 12
miesięcy.
Art. 7. 1. W zakresie niezbędnym do wykonywania przez operatora OSE zadań,
o których mowa w art. 5:
1)

podmioty, o których mowa w art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.1) oraz art. 13, 17, 27 i 30
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1537, 1920 i 2003), zapewniają operatorowi OSE, na jego wniosek,
dostęp, o którym mowa w tych przepisach, lub transmisję danych świadczoną z
wykorzystaniem swojej infrastruktury lub sieci;

2)

operator OSE może nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci
telekomunikacyjnych, w szczególności do elementów infrastruktury wchodzących w
skład regionalnych sieci szerokopasmowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
2. Podmiot obowiązany do zapewnienia dostępu lub transmisji danych, o których mowa

w ust. 1 pkt 1, przedstawia operatorowi OSE warunki zapewnienia dostępu lub transmisji
danych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o zawarcie umowy przez operatora
OSE.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1823, 1948,
1954 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 935.
1
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3. Każda ze stron może wystąpić do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
zwanego dalej „Prezesem UKE”, z wnioskiem o wydanie decyzji o dostępie lub transmisji
danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku niepodjęcia negocjacji w sprawie zawarcia
umowy, odmowy zapewnienia dostępu lub transmisji danych lub niezawarcia umowy o
dostępie lub transmisji danych w terminie 30 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o zawarcie
umowy.
4. Postępowanie przed Prezesem UKE w sprawach decyzji o dostępie lub transmisji
danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) ze
zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy.
5. Prezes UKE wydaje decyzję o dostępie lub transmisji danych, o których mowa w ust.
1 pkt 1, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku, kierując się przesłanką umożliwienia
operatorowi OSE wykonywania zadań, o których mowa w art. 5, oraz niedyskryminacyjnymi i
proporcjonalnymi kryteriami.
6. Decyzja o dostępie lub transmisji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zastępuje
umowę w zakresie objętym decyzją.
7. W przypadku zawarcia przez zainteresowane strony umowy o dostępie lub transmisji
danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, decyzja o dostępie lub transmisji danych wygasa z
mocy prawa w części objętej umową.
8. Decyzja o dostępie lub transmisji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może zostać
zmieniona przez Prezesa UKE na wniosek każdej ze stron, której ona dotyczy, lub z urzędu, w
przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia wykonywania zadań operatora OSE, o
których mowa w art. 5, skutecznej konkurencji lub interoperacyjności usług.
9. Decyzje o dostępie lub transmisji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają
natychmiastowemu wykonaniu.
10. Od decyzji o dostępie lub transmisji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.
11. Postępowania w sprawach odwołań, o których mowa w ust. 10, toczą się według
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji
telekomunikacji i poczty.
12. Do umów i decyzji o dostępie lub transmisji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
stosuje się odpowiednio ust. 2-11.
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13. Prezes UKE może opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej stawki referencyjne opłat za transmisję
danych zapewnianą operatorowi OSE lub udostępnienie włókna światłowodowego operatorowi
OSE, określone na podstawie opłat rynkowych.
14. Ustanowienie służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność organu
prowadzącego szkołę lub jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której zlokalizowana
jest ta szkoła, w celu wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do tej szkoły, jest nieodpłatne.
15. Nabycie praw do elementów infrastruktury wchodzących w skład regionalnych sieci
szerokopasmowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest nieodpłatne.
16. Warunki nabycia oraz wykonywania praw do elementów infrastruktury wchodzących
w skład regionalnych sieci szerokopasmowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, strony ustalają
w umowie, zawartej na piśmie pod rygorem nieważności.
Art. 8. 1. Operator OSE sporządza i na bieżąco aktualizuje roczny harmonogram
rozpoczęcia świadczenia usług, o których mowa w art. 5 pkt 2, uwzględniając informacje o
istniejącej i planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, umożliwiającej świadczenie
szkołom usług dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s.
2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej operatora OSE.
3. Organ prowadzący szkołę, która jest ujęta w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1
albo dyrektor tej szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę, może złożyć do operatora OSE
wniosek o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 pkt 2.
4. Operator OSE rozpoczyna świadczenie usług w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy
od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
Art. 9. Operator OSE może budować infrastrukturę telekomunikacyjną w celu
świadczenia szkole usług, o których mowa w art. 5 pkt 2, w przypadku gdy szkoła nie ma
technicznej możliwości korzystania z tych usług, a budowa infrastruktury pozwalającej na
świadczenie takich usług nie jest planowana w ramach inwestycji realizowanych ze środków
publicznych lub w ramach planów inwestycyjnych przekazywanych w konsultacjach
społecznych prowadzonych na podstawie przepisów wykonawczych wydanych przez ministra
właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948).
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Rozdział 3
Finansowanie zadań operatora OSE
Art. 10. 1. Wykonywanie zadań przez operatora OSE finansowane jest ze środków
budżetu państwa w formie dotacji celowej udzielanej przez ministra właściwego do spraw
informatyzacji.
2. Korzystanie przez szkoły z usług dostępu do szerokopasmowego Internetu o
symetrycznej przepustowości wynoszącej 100 Mb/s lub usług dostępu do szerokopasmowego
Internetu o niższych parametrach, świadczonych przez operatora OSE, jest bezpłatne.
3. Operator OSE może pobierać opłatę za świadczenie szkole usługi dostępu do
szerokopasmowego Internetu, jeżeli organ prowadzący szkołę albo dyrektor szkoły za zgodą
tego organu wnioskuje o świadczenie usługi o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s.
4. Opłatę, o której mowa w ust. 3, ustala się w wysokości odpowiadającej różnicy
pomiędzy kosztem świadczenia przez operatora OSE usługi, o której mowa w ust. 3, a kosztem
świadczenia usługi o symetrycznej przepustowości wynoszącej 100 Mb/s.
5. Operator OSE jest obowiązany prowadzić odrębną ewidencję umożliwiającą obliczenie
kosztów i przychodów, zysków i strat związanych z:
1) wykonywaniem zadań operatora OSE;
2) świadczeniem usług, o których mowa w ust. 3.
Art. 11. 1. W ramach środków dotacji celowej, o której mowa w art. 10 ust. 1, operator
OSE w celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 5, może ponosić wydatki:
1)

na zakup i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń i systemów
informatycznych, wartości niematerialnych i prawnych, przygotowanie dokumentacji
oraz analiz niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w szczególności
na sporządzenie projektów technicznych, oraz na wsparcie w procesie zakupowym i
instalacyjnym;

2)

na wykonanie robót budowlanych dotyczących infrastruktury i urządzeń, o których mowa
w pkt 1, oraz na pokrycie związanych z tymi robotami należności publicznoprawnych,
należnych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności za wydanie decyzji, zgód
i zezwoleń;

3)

pokrycie kosztów administracyjnych, w tym kosztów zatrudnienia osób uczestniczących
w realizacji zadań operatora OSE;
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4)

związane z uzyskaniem dostępu lub transmisji danych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt
1;

5)

na najem, dzierżawę lub leasing infrastruktury telekomunikacyjnej;

6)

na usługi:
a) dzierżawy łączy telekomunikacyjnych,
b) dostawy energii,
c) serwisu i naprawy infrastruktury i urządzeń, o których mowa w pkt 1,
d) utrzymania i rozwoju oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych;

7)

na tworzenie i utrzymywanie usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa
w art. 5 pkt. 2;

8)

na tworzenie, utrzymanie i udostępnianie narzędzi informatycznych, o których mowa w
art. 5 pkt 4;

9)

związane z wykonywaniem praw do elementów infrastruktury wchodzących w skład
regionalnych sieci szerokopasmowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, w
szczególności na pokrycie kosztów związanych ze współkorzystaniem z tych elementów,
w wysokości proporcjonalnej do zakresu tego współkorzystania;

10) na inne wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadań operatora OSE.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, uznaje się za wydatki ponoszone wyłącznie na cele
opodatkowanej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
Art. 12. 1. Operator OSE składa wniosek o udzielenie dotacji celowej do ministra
właściwego do spraw informatyzacji do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który
dotacja ma być udzielona.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera opis zadań planowanych do zrealizowania
przez operatora OSE w danym roku wraz z uzasadnieniem ich celowości oraz oszacowanie
wysokości środków niezbędnych do realizacji tych zadań.
3. Operator OSE jest obowiązany do:
1)

prawidłowego,

efektywnego

i

zgodnego

z

przeznaczeniem

wykorzystywania

otrzymanych środków;
2)

terminowej realizacji zadań;

3)

złożenia sprawozdania rocznego z wykorzystania środków dotacji celowej, w tym
rozliczenia poniesionych kosztów.
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4. Operator OSE składa sprawozdania roczne z wykorzystania środków dotacji celowej
do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który środki te były przyznane.
5. Warunkiem rozliczenia środków dotacji celowej jest ich wydatkowanie zgodnie z
ustawą, ustawą z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,
z późn. zm.2) i umową dotacji celowej oraz zaakceptowanie sprawozdania rocznego z
wykorzystania środków dotacji celowej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Rozdział 5
Przepisy zmieniające
Art. 13. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1440, z poźn. zm.3) art. 40 ust. 6a otrzymuje brzmienie:
„6a. Nie pobiera się opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczaniem w
pasie drogowym:
1)

tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 115
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz znaków informujących o
formie ochrony zabytków;

2)

infrastruktury regionalnych sieci szerokopasmowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
w zakresie w jakim jest wykorzystywana przez operatora OSE, o którym mowa w ustawie
z dnia … o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, do wykonywania zadań określonych w tej
ustawie.”.
Art. 14. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe art. 27 otrzymuje

brzmienie:
„Art. 27. 1. Jeżeli organ prowadzący szkołę nie złożył do operatora OSE wniosku, o
którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia … o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, jest
obowiązany zapewnić prowadzonym szkołom dostęp do Internetu o symetrycznej
przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260
oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.
2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, 1948 i 2255
oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089.
3
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2. Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane
podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować
oprogramowanie zabezpieczające.”

Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 15. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na
wykonywanie zadań wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:
1)

2018 r. - 74 000 000 zł;

2)

2019 r. - 238 000 000 zł;

3)

2020 r. - 201 000 000 zł;

4)

2021 r. - 164 000 000 zł;

5)

2022 r. - 164 000 000 zł;

6)

2023 r. - 164 000 000 zł;

7)

2024 r. - 164 000 000 zł;

8)

2025 r. - 164 000 000 zł;

9)

2026 r. - 164 000 000 zł;

10) 2027 r. - 164 000 000 zł.
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji nadzoruje wykorzystanie limitu wydatków,
o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec
każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego
roku.
3. W przypadku zagrożenia lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy
maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy w okresie od
początku roku kalendarzowego do dnia ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu
rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o
10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu
państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.
4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust.
3, jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
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Art. 16. Operator OSE świadczy usługi, o których mowa w art. 5 pkt 2 od dnia 1 września
2018 r. z uwzględnieniem harmonogramu, o którym mowa w art. 8 ust. 1.
Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 r., z wyjątkiem art. 14, który
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Magdalena Witkowska-Krzymowska
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego
/-podpisano elektronicznie/

