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Sprawny dostęp do informacji oraz usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga 
wsparcia regulatora rynku, którym jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
Jego działalność, szczególnie w obszarze związanym z gospodarowaniem częstotliwo-
ściami/widmem radiowym, może mieć wpływ na realizację istotnych dla kraju ce-
lów rozwojowych, w tym zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. 
Pozytywny wymiar tych działań potwierdzają ustalenia Najwyższej Izby Kontroli.

Gospodarowanie częstotliwościami, 
a wzrost innowacyjnej gospodarki

Telekomunikacja, radiofonia, telewizja

ANDRZEJ PANASIUK

Wprowadzenie
Szeroki dostęp obywateli do usług elektro-
nicznych, w tym do szybkiego Internetu, 
oraz rozwój cyfrowych rozwiązań i usług 
są jednymi z czynników prowadzących do 
wzrostu gospodarczego i rozwoju konku-
rencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy 
i innowacjach. W związku z tym Najwyższa 
Izba Kontroli postanowiła dokonać oceny 
zgodności prowadzonej przez Prezesa 
UKE gospodarki częstotliwościami z ce-
lami ujętymi w rządowych dokumen-
tach strategicznych oraz z obowiązują-
cymi w tym zakresie przepisami prawa, 
w szczególności ustawą z 16 lipca 2004 r. 
– Prawo telekomunikacyjne. Badania 
kontrolne1 zostały przeprowadzone 

1 Artykuł oparto na danych z kontroli NIK: Gospodarowanie�częstotliwościami�przeznaczonymi�dla�telekomunikacji,�radiofonii�
i�telewizji, nr ewid.P/16/095, Delegatura NIK w Warszawie, październik 2017 r. Okres objęty kontrolą to lata 2014–2016.

przez Delegaturę NIK w Warszawie i ob-
jęły Urząd Komunikacji Elektronicznej 
oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

We współczesnym świecie szybkich 
zmian technologicznych i błyskawiczne-
go dostępu do informacji niezwykle istot-
na jest infrastruktura, która to umożli-
wia. Natychmiastowy i nieograniczony 
dostęp do informacji oraz usług świad-
czonych drogą elektroniczną, przez roz-
powszechnianie technologii telekomuni-
kacyjnych w każdej sferze życia, wiąże się 
z ideą tworzenia i rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego. Znajduje ona odzwiercie-
dlenie w najważniejszych strategicznych 
dokumentach rządowych oraz w strategii 
Unii Europejskiej. „Europa 2020 Strategia 
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na rzecz inteligentnego i zrównoważone-
go rozwoju sprzyjającego włączeniu spo-
łecznemu”. Szeroki dostęp obywateli do 
usług elektronicznych jest jednak zależny 
od stopnia innowacyjności gospodarki. Co 
się kryje pod tym pojęciem?

Innowacyjność jest  przedmiotem 
analizy wielu dyscyplin naukowych, 
które w różny sposób definiują to poję-
cie2. Często traktuje się ją jako instru-
ment rozwoju rynku, który w sposób cią-
gły i nieprzerwany zmierza do przemian 
i ewolucji3. W tym znaczeniu innowacyj-
ność będzie jednak czynnikiem uniemoż-
liwiającym stagnację. Innowacje możemy 
traktować także jako instrument umożli-
wiający wprowadzenie czegoś nowego na 
rynek, czego nie było jeszcze do tej pory 
lub było używane w inny sposób. Może 
to być zarówno nowy produkt, nowa 
technologia, nowa organizacja procesu, 
czy też nowa idea. Co prawda w litera-
turze przedmiotu wskazuje się, że takie 
rozumienie innowacji może prowadzić 
do tego, że będą pojawiały się imitacje, 
podróbki istniejących na rynku rzeczy, 
procesów, technologii4. Oczywiście 
nie wszystkie nowości będą innowacją, 

2 B. Godin: Innovation:�The�History�of�a�Category.�Project�on�the�Intellectual�History�of�Innovation. „Working 
Paper”, nr 1/2008 r.

3 G. Dosi, F. Malerba, O. Marsili, L. Orsenigo: Industrial�Structures�and�Dynamics:�Evidence,�Interpretation�
and�Puzzles‘,�„Industrial and Corporate Change 1997”, nr 6, s. 3-24. 

4 R. R. Nelson: Reflections�on�the�Study�of�Innovation�and�on�Those�Who�Study�It. (in:) J. Fagerberg,  
B. R. Martin, E. S. Andersen: Innovation�Studies.�Evolution�and�Future�Challenges, Oxford: Oxford University 
Press 2013 r.

5 L. Soete: Is�Innovation�Always�Good? in: J. Fagerberg, B.R Martin., E.S. Andersen: Innovation�Studies.�
Evolution… op.cit., s. 134-144.

6 Głównie z powodu opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości, za prawo do wykorzystywania częstotliwości, 
opłaty telekomunikacyjnej, za wydanie świadectw operatora urządzeń radiowych, opłat za koncesje 
telekomunikacyjne oraz grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

7 Artykuł oparto na danych z kontroli NIK: Gospodarowanie�częstotliwościami�przeznaczonymi�dla�telekomunikacji,�
radiofonii�i�telewizji, nr ewid.P/16/095, Delegatura NIK w Warszawie, październik 2017 r.

gdyż do uznania za innowację niezbędny 
jest jeszcze element związany z rozwo-
jem5. W literaturze podkreśla się rów-
nież, że to co jest innowacją dla jednych, 
nie będzie innowacją dla innych. Do uzna-
nia określonych działań, przekształceń, 
za innowacyjne, ważne jest również oto-
czenie i specyficzne warunki, w jakich 
funkcjonuje dany podmiot. Dlatego uwa-
żam, że innowacją w obszarze dostępu 
do usług elektronicznych mogą już być 
zmiany organizacyjne, zarządcze czy też 
strategiczne.

Realizacja istotnych dla gospodarki pań-
stwa celów rozwojowych, w tym zwięk-
szenia konkurencyjności i innowacyjności 
gospodarki, jest zależna między innymi 
od racjonalnego gospodarowania często-
tliwościami przez Prezesa UKE – regula-
tora rynku telekomunikacyjnego, co ma 
również wpływ na wysokość dochodów 
budżetu państwa6. 

Dostrzegając wagę problematyki zwią-
zanej z właściwą gospodarką częstotliwo-
ściami przeznaczonymi dla telekomunika-
cji, radiofonii i telewizji, Najwyższa Izba 
Kontroli podjęła więc z własnej inicjatywy 
kontrolę tego obszaru7.
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Przedmiot i zakres 
gospodarki częstotliwościami
Gospodarowanie częstotliwościami nie 
sprowadza się jedynie do przeprowadzania 
przetargów na konkretne pasma częstotli-
wości przez regulatora rynku telekomuni-
kacyjnego. Przed ich faktycznym rozdy-
sponowaniem, regulator dokonuje szeregu 
czynności w celu uzgodnienia: planowania 
wykorzystania i wykorzystania częstotli-
wości; określania przeznaczeń ich zakre-
sów; dokonywania rezerwacji częstotli-
wości oraz ustalania warunków ich wy-
korzystania w pozwoleniach radiowych 
lub innych decyzjach administracyjnych. 
Ponadto ewidencjonuje wykorzystanie czę-
stotliwości, prowadzi czynności kontrolne 
mające na celu zapewnienie ich prawidło-
wego wykorzystania, jak i eliminację zakłó-
ceń8. Racjonalne gospodarowanie częstotli-
wościami, które ma prowadzić do wzrostu 
gospodarczego i stać się fundamentem roz-
woju konkurencyjnej gospodarki, opartej 
na wiedzy i innowacjach wymaga, między 
innymi, istnienia nowoczesnej infrastruk-
tury. Zatem tworzenie zachęt do inwesto-
wania w nią oraz warunków umożliwia-
jących obniżenie kosztów przedsięwzię-
cia, wskazywanie obszarów, na których 
inwestycje w nowoczesną infrastrukturę 
są niezbędne i wykluczenie przy tym moż-
liwości dublowania się nakładów, wpisuje 
się w szeroko rozumiane racjonalne go-
spodarowanie częstotliwościami. Celowi 

8 S. Piątek: Prawo�telekomunikacyjne.�Komentarz, C. H. Beck, Wyd. 3.
9 M. Czyżak: Wybrane�aspekty�gospodarowania�częstotliwościami�i�ich�prawnej�ochrony, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 808/2014 r. Przyjmuje się, że zakres fal radiowych obejmuje częstotliwości 
od 3 kHz do 3 THz.

10 Informacje dostępne pod adresem:  
<http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm>.

temu służy również stwarzanie popytu 
na korzystanie z usług Internetu zarówno 
stacjonarnego, jak i mobilnego, co jedno-
cześnie sprzyja eliminowaniu zjawiska wy-
kluczenia cyfrowego, polegającego zarów-
no na braku potrzeby, ale też i możliwości 
korzystania z nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.

Zasoby częstotliwości radiowych są ze 
swej natury niewyczerpywalne, aczkol-
wiek ograniczone9. Stały się one w ciągu 
ostatnich kilku lat płaszczyzną wymiany 
handlowej, intelektualnej i kształtowania 
więzi społecznych. Zapewnienie ładu w go-
spodarce częstotliwościami radiowymi, 
oznaczającego pewien stan uporządkowania 
i przejrzystości, umożliwiający równoległe 
i niezakłócone korzystanie z fal radiowych 
przez różnego rodzaju użytkowników, staje 
się zagadnieniem coraz bardziej istotnym. 
Widmo radiowe stanowi podstawę łączno-
ści bezprzewodowej (wi-fi, telefonia ko-
mórkowa) oraz jest podstawowym zasobem 
dla innych sektorów, w tym radiodyfuzji, 
produkcji i transportu oraz niekomercyj-
nych usług podstawowych, takich jak: obro-
na, służby ratownicze i ochrona środowi-
ska. Znaczenie widma radiowego oddaje 
również całkowita, szacunkowa wartość 
usług świadczonych na podstawie dostę-
pu do niego, która wynosi rocznie w samej 
Europie ok. 200 mld euro10. Efektywne 
wykorzystanie widma, w tym jego współ-
dzielenie przez różne aplikacje i różnych 
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uczestników, wymaga koordynacji nie tylko 
na szczeblu krajowym, ale i międzynaro-
dowym.

Międzynarodowe  
i krajowe regulacje prawne
Wykorzystanie spectrum radiowego podle-
ga regulacji w ramach Międzynarodowego 
Związku Telekomunikacyjnego, wyspe-
cjalizowanego organu ONZ. W 1998 r. 
Polska ratyfikowała Konstytucję i Kon-
wen cję Międzynarodowego Związku Tele-
ko munikacyjnego, które zostały sporzą-
dzone w Genewie 22 grudnia 1992 roku11. 
Szczegółowa koordynacja dotycząca go-
spodarki częstotliwościami odbywa się na 
szczeblu regionalnym i krajowym. Państwa 
europejskie, w tym członkowskie UE, ko-
ordynują wykorzystanie spectrum radio-
wego w ramach działalności Europejskiej 
Konferencji Administracji Pocztowych 
i Telekomunikacyjnych.

Przydział spectrum radiowego na rzecz 
indywidualnych użytkowników odbywa 
się na szczeblu krajowym, z zastrzeże-
niem określonych warunków ustalonych 
przez Światową Organizację Handlu i na 
poziomie unijnym. Kilkuletnia debata 
na temat kształtu rynku telekomunika-
cyjnego w Unii Europejskiej zakończy-
ła się opracowaniem pakietu 22 dyrek-
tyw otwierających całkowicie europejski 
rynek sieci i usług telekomunikacyjnych 
od 1 stycznia 1998 r. Następnym krokiem 

11 Dz U. z 1998 r. nr 35 poz. 196.
12 Decyzja nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 w sprawie ram regulacyjnych 

dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. UE. L 108 z 24.4.2002, s. 1).
13 Dz.U. UE L 81 z 21.3.2012, s. 7.
14 W porównaniu z innymi obywatelami UE Polacy mieli opory przed korzystaniem z sieci; z 70% regularnych 

użytkowników Internetu Polska zajmowała 23. miejsce spośród 28 państw w UE. Mogło to być spowodowane 

była liberalizacja rynku wprowadzona 
tzw. pakietem dyrektyw nowych ram re-
gulacyjnych. W celu ustanowienia w Unii 
Europejskiej wspólnej polityki wykorzy-
stania widma radiowego oraz harmoniza-
cji przepisów krajowych dotyczących wy-
korzystania częstotliwości we wspólnocie 
przyjęto decyzję o spectrum radiowym12. 
Ponadto, zgodnie z art. 1 decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE 
z 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowie-
nia wieloletniego programu dotyczącego 
polityki w zakresie widma radiowego13, po-
wołano ten program do celów planowania 
strategicznego i harmonizacji wykorzysta-
nia widma, aby zapewnić funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego w tych obszarach po-
lityki Unii, które wiążą się z jego wyko-
rzystaniem w: łączności elektronicznej, 
badaniach, rozwoju technicznym i prze-
strzeni kosmicznej, transporcie, energetyce 
i mediach audiowizualnych.

Jak wynika z raportu „Digital Agenda 
for Europe” Komisji Europejskiej (z listo-
pada 2014 r.) Polska była jednym z naj-
mniej zinformatyzowanych krajów UE. 
Pod względem tzw. penetracji łączy sze-
rokopasmowych (liczba na 100 mieszkań-
ców) zajmowała przedostatnie miejsce 
w Europie i wyprzedzała tylko Rumunię. 
Z raportu wynika też, że pozamiejskie te-
reny większości państw UE miały wyższy 
wskaźnik niż Polska ogółem, wliczając mia-
sta, aglomeracje oraz stolicę14. W ramach  
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DESI 201715 Polska uzyskała ogólną ocenę 
0,43 i zajmuje 23 miejsce wśród 28 państw 
członkowskich UE.

Cele i główne działania polityki euro-
pejskiej w zakresie gospodarki widmem 
radiowym nakreślone zostały m.in. w pro-
jekcie Komisji Europejskiej pn. Europejska 
Agenda Cyfrowa. W projekcie założono 
osiągnięcie trwałych korzyści ekonomicz-
nych i społecznych z jednolitego rynku 
cyfrowego płynących z szybkiego i bardzo 
szybkiego Internetu i aplikacji interopera-
cyjnych. Chodziło o szerokopasmowy do-
stęp do Internetu dla wszystkich do roku 
2013, dostęp dla każdego do łączy o dużo 
większej prędkości transmisji danych 
(30 Mb/s i więcej) oraz do łączy o pręd-
kości powyżej 100 Mb/s dla co najmniej 
50% europejskich gospodarstw domo-
wych do roku 2020. Cele sformułowane 
przez KE w projekcie Europejska Agenda 
Cyfrowa, znajdują odzwierciedlenie w kra-
jowych dokumentach strategicznych, 

brakiem umiejętności cyfrowych. Aktywne wykorzystanie e-administracji utrzymywało się na stosunkowo 
niskim poziomie i zaledwie 25% użytkowników Internetu składało formularze elektroniczne (19 miejsce w UE). 

15 <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland>, DESI to indeks mierzący postęp 
w dziedzinie cyfryzacji opracowany na podstawie pięciu czynników składowych: jakości sieci połączeń, 
kapitału ludzkiego, korzystania z Internetu, integracji technologii cyfrowej i cyfrowych usług publicznych. 

16 SRK została w lutym 2017 r. zaktualizowana Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
17 A także strategie: Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa, Innowacyjności i Efektywności 

Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”.
18 < https://mc.gov.pl/files/narodowy_plan_szerokopasmowy>_-_08.1.2014_przyjety_przez_rm.pdf.
19 Przyjęty przez Radę Ministrów w styczniu 2014 r.
20 Do 15.11.2015 za wdrażanie, monitoring i aktualizację NPS odpowiadał Minister Administracji i Cyfryzacji.
21 1)Wsparcie dla inwestycji w bezprzewodowe sieci telekomunikacyjne; 2) Synergia inwestycji 

telekomunikacyjnych i energetycznych; 3) Prowadzenie i utrzymanie inwentaryzacji infrastruktury 
szerokopasmowej oraz udostępnianie map pokrycia infrastrukturą szerokopasmową i usługami; 4) Realizacja 
projektu systemowego – Działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu (PO IG Działanie 
8.3), obejmującego doradztwo, szkolenia i działalność informacyjną; 5) Opracowanie krajowego planu działań 
w zakresie interwencji publicznej dotyczącej rozwoju infrastruktury szerokopasmowej; 6) Projektowanie 
i wspieranie wykorzystania środków publicznych; 7) Zapewnienie informacji o popycie.

22 1) Opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych; 
2) Analiza możliwości wdrożenia rozwiązań umożliwiających modernizację instalacji telekomunikacyjnych 
w istniejących budynkach wielorodzinnych; 3) Analiza narzędzi umożliwiających współkorzystanie z infrastruktury 

począwszy od długookresowej Strategii 
Rozwoju Kraju Polska 2030, przez Strategię 
Rozwoju Kraju 202016 oraz tzw. strategie 
branżowe, w szczególności Strategię spraw-
ne państwo17 oraz w programie rozwoju 
dla Strategii sprawne państwo „Narodowy 
plan szerokopasmowy” (NPS)18. W stra-
tegiach branżowych cele te wynikają z re-
gulowanej w nich specyfiki, i tak w przy-
padku Strategii sprawne państwo chodzi 
m.in. o cyfryzację świadczenia usług pu-
blicznych.

Za wdrażanie, monitoring i aktualizację 
„Narodowego planu szerokopasmowego”19 
odpowiadał Minister Cyfryzacji20. Prezes 
UKE pełnił rolę podmiotu odpowiedzial-
nego lub współodpowiedzialnego, na równi 
z innymi podmiotami, jeśli chodzi o sie-
dem narzędzi21 określonych w NPS w ob-
szarze „Zachęty inwestycyjne dla inwe-
stycji operatorów telekomunikacyjnych”, 
a przy realizacji kolejnych pięciu22 zobo-
wiązany został do współpracy z innymi 
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podmiotami (Ministerstwem Cyfryzacji, 
MON, Urzędem Regulacji Energetyki, 
Instytutem Łączności, Głównym Urzę-
dem Geodezji i Kartografii). W latach 
2014–2016 UKE przekazywał Minister-
stwu Cyfryzacji informację o realizacji 
zadań wynikających z NPS. 

Zgodnie z zakresem zadań przypi-
sanych w nim Urzędowi Komunikacji 
Elektronicznej Pre zes UKE realizował 
te związane zarówno z dysponowaniem 
częstotliwościami na rzecz przedsiębior-
ców telekomunikacyjnych, jak i z różny-
mi formami zachęt, głównie inwestycyj-
nych dla operatorów telekomunikacyjnych. 
Podejmował też działania umożliwiające 
ustalenie lokalizacji i kosztów brakującej 
na danym terenie infrastruktury szero-
kopasmowej.

Planowanie strategiczne
W grudniu 2015 r. przestała obowiązy-
wać uchwalona w 2012 r. Strategia Regu-
lacyjna Prezesa UKE do roku 2015. Do 
czasu zakończenia czynności kontrolnych 
przez NIK, Prezes UKE nie opracował stra-
tegii działalności Urzędu na kolejne lata, 
mimo że prace nad nią rozpoczęto w lipcu 
2015 r. Kolejne prace nad strategią na lata 
2017–2021 podjęto we wrześniu 2016 r., 
Zintensyfikowano je pod wpływem kon-
troli prowadzonej przez NIK; ostatecznie 

i nieruchomości publicznych; 4) Analiza obowiązującej regulacji Partnerstwo publiczno-prywatne pod kątem 
możliwości stosowania przy inwestycjach w sieci telekomunikacyjne; 5) Stworzenie bazy o projektach 
umożliwiających stałe monitorowanie stanu zaawansowania finansowego i rzeczowego projektów.

23 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 27.12.2013 w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń 
Częstotliwości (Dz.U. z 2014 r. poz. 161).

24 Zarządzenie nr 10 Prezesa UKE z 7.4.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania 
częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz, zarządzenie nr 17 Prezesa UKE z 6.9. 2016 zmieniające zarządzenie 
w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 412-420 MHz oraz 422-430 MHz.

25 Dotyczy zakresów: 174-230 MHz oraz 470-790 MHz.

dokument pojawiła się na stronach inter-
netowych UKE 23 sierpnia 2017 roku. 
W strategii na pierwszym miejscu posta-
wiono ochronę interesów konsumentów, 
rozwój infrastruktury i usług oraz efek-
tywną regulację rynku.

Ogólne przeznaczenie częstotliwo-
ści określane jest w Krajowej Tablicy 
Przeznaczeń Częstotliwości23. Tablica 
nie określa konkretnych przeznaczeń czę-
stotliwości, te bowiem zawarte są w pla-
nach zagospodarowania częstotliwości. 
W latach 2014–2016 Prezes UKE ustalił 
siedem oraz zmienił dwa24 plany zagospo-
darowania częstotliwości. 

Kontrola prawidłowości tego procesu 
wykazała, że Prezes UKE, przed podję-
ciem rozstrzygnięcia, ogłaszał rozpoczęcie 
postępowania konsultacyjnego, wyznaczał 
zainteresowanym podmiotom, zgodnie 
z art. 16 ust. 2 Prawa telekomunikacyjne-
go, trzydziestodniowy termin na zajęcie 
stanowiska do projektów, udostępniając 
przy tym projekt rozstrzygnięcia na stro-
nie internetowej UKE. Wyniki konsul-
tacji ogłaszano podając do wiadomości 
niezastrzeżone stanowiska uczestników 
postępowania.

W wypadku częstotliwości przezna-
czonych do rozpowszechniania progra-
mów radiofonicznych lub telewizyjnych25 
Prezes uzgadniał plan z Przewodniczącym 
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Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
oraz informował Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów o wszczęciu 
postępowania konsultacyjnego. Prezes UKE 
w ogłoszeniach o przystąpieniu do opra-
cowania planu zagospodarowania często-
tliwości i rozpoczęciu postępowania kon-
sultacyjnego nie wskazywał uzasadnienia 
do planowanych ustaleń/zmiany planów, 
zaś w niektórych wypadkach nie powiada-
miał Prezesa UOKiK o wszczęciu postępo-
wania konsultacyjnego. Brak uzasadnienia 
do ustalenia lub zmiany planu zagospo-
darowania częstotliwości w informacjach 
o przystąpieniu do ich opracowania spowo-
dowany był nawałem prac w UKE, a niepo-
wiadomienie Prezesa UOKiK o wszczęciu 
postępowania konsultacyjnego uzasadniono 
opublikowaniem informacji w BIP Urzędu. 
Takie działania UKE niekoniecznie mie-
ściły się w dyspozycji art. 16 ust. 1 Prawa 
telekomunikacyjnego, a na pewno utrud-
niały ocenę czy planowane zmiany są ade-
kwatne dla zakładanych celów.

Inwentaryzacja 
stanu infrastruktury
Opracowanie rzetelnej strategii i na jej 
podstawie wykonywanie przyjętych 
zadań jest zależne przede wszystkim 
od posiadania bieżącej wiedzy na temat 
istniejącej w kraju infrastruktury tech-
nicznej, umożliwiającej świadczenie 
określonych usług szerokopasmowych. 

26 System SIIS realizowany był w ramach Projektu SIPS (System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej 
i portal Polska Szerokopasmowa) na podstawie umowy partnerskiej z 22.12. 2009 zawartej w celu wspólnej 
realizacji Projektu SIPS pomiędzy Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym, Prezesem 
UKE, Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury.

27 Dz.U. z 2016 r. poz. 1537, ze zm.

Urząd Komunikacji Elektronicznej co-
rocznie przeprowadzał inwentaryzację 
stanu infrastruktury i usług przy wy-
korzystaniu Systemu Informacyjnego 
o Infrastrukturze Szerokopasmowej26. 
System ten od strony technicznej pro-
wadzony był przez Instytut Łączności, 
należało jednak dopilnować aby odpowied-
nie informacje z rynku systematycznie 
go zasilały. Jak wynika z badań kontro-
lnych poczynionych przez NIK, za rok 
2013 wymaganych informacji nie prze-
kazało 2196 podmiotów, za 2014 r. 3654 
podmioty, a za 2015 r. 3769 podmiotów, 
co stanowiło odpowiednio 24,3%, 37,2% 
oraz 38,4% wszystkich zobowiązanych. 
Ponadto UKE dopuszczał możliwość prze-
kazywania przez przedsiębiorców infor-
macji o posiadanej infrastrukturze teleko-
munikacyjnej po upływie terminu okre-
ślonego w art. 29 ust. 2 ustawy z 7 maja 
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych27, tj. po 31 marca.

Od 4 października do 25 listopada 
2016 r., w związku z podejrzeniem udzie-
lenia niepełnych lub nieprawdziwych in-
formacji inwentaryzacyjnych za rok 2015, 
Prezes UKE wszczął postępowania ad-
ministracyjne w sprawie nałożenia kary 
pieniężnej tylko wobec 15 podmiotów. 
Brak kontroli oraz postępowań admini-
stracyjnych wobec pozostałych podmio-
tów wynikał z ograniczonych możliwości 
organizacyjno-kadrowych Prezesa UKE.
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Realizacja zaplanowanych zadań
Prezes UKE realizował zadania zaplanowa-
ne w Strategii regulacyjnej Prezesa UKE do 
2015 r. w celu rozbudowy infrastruktury 
sieciowej dla szerokopasmowego Internetu, 
przez wspieranie wdrażania mechanizmów 
prawnych zachęcających do inwestycji. 
W szczególności uczestniczył we wdra-
żaniu do prawa krajowego przepisów dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/61/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie 
środków mających na celu zmniejszenie 
kosztów realizacji szybkich sieci łączności 
elektronicznej, zwanej dyrektywą koszto-
wą28. Ponadto w UKE opracowano i opubli-
kowano na stronie internetowej stanowisko 
dotyczące wdrożenia, spoczywającego na 
właścicielach, użytkownikach wieczystych 
i zarządcach nieruchomości, niebędących 
przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, 
obowiązku zapewnienia dostępu wynikają-
cego z art. 30 ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych. UKE 
przygotowało również wytyczne w spra-
wie dostępu do nieruchomości, w tym do 
budynków infrastruktury telekomunika-
cyjnej, które powinny ułatwić stosowanie 
znowelizowanego art. 139 Prawa teleko-
munikacyjnego, jak również stanowisko 
w sprawie realizacji obowiązku zapew-
nienia współkorzystania oraz dostępu 
telekomunikacyjnego do infrastruktury 
telekomunikacyjnej lub publicznej sieci 
telekomunikacyjnej wybudowanej w ra-
mach regionalnych sieci szerokopasmo-
wych. Ponadto Prezes UKE tworzył za-
chęty, w tym finansowe, do inwestowania 

28 Dz.U. UE L 155 z 15.5.2014, s. 1. Dyrektywa została wdrożona do prawa krajowego 9.6.2016.
29 Zgodnie z NPS zadanie to powinno być zrealizowane w latach 2014–2017.

przez m.in. opublikowanie „Oferty referen-
cyjnej dla operatorów infrastrukturalnych”, 
określającej warunki zapewnienia dostępu 
do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych 
oraz poradnik dotyczący planowania i pro-
jektowania sieci klasy NGA, zawierający 
arkusz kalkulacyjny ułatwiający zaplano-
wanie i zwymiarowanie inwestycji.

Prezes UKE opiniował Kodeks Dobrych 
Praktyk w zakresie instalacji telekomuni-
kacyjnych w budynkach wielorodzinnych, 
uczestniczył w pracach nad „Memorandum 
w sprawie współpracy na rzecz budowy 
i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci 
szerokopasmowych”. Ponadto brał udział 
w pracach Zespołu Sterującego Platformy 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 
wspie rał także inne instytucje w działa-
niach związanych z tworzeniem mode-
lu inwestowania w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego przez organizo-
wanie i udział w spotkaniach jednostek 
samorządu terytorialnego. UKE uczestni-
czył w budowie i udostępnieniu Systemu 
Informacyjnego o Projektach oraz Systemu 
Informacyjnego o Regionalnych Sieciach 
Szerokopasmowych.

Pomimo dużej aktywności przy realizacji 
strategii regulacyjnej, Prezes UKE nie zre-
alizował zamierzenia dotyczącego synergii 
inwestycji telekomunikacyjnych i energe-
tycznych, określonych w NPS oraz w po-
rozumieniu zawartym z Prezesem Urzędu 
Regulacji Energetyki, tj. nie doprowadził 
do opracowania wspólnego stanowiska co 
do możliwości wykorzystania synergii 
przy wdrażaniu smart grid29. Formalny 
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brak takiego stanowiska nie stanowił jed-
nak przeszkody do wprowadzenia w życie 
zmian legislacyjnych umożliwiających i uła-
twiających współpracę międzysektorową 
oraz współpracę przedsiębiorców w ra-
mach prowadzonych przez nich inwestycji. 
W wyniku współdziałania UKE z URE 
powstał zbiór dobrych praktyk w zakresie 
współpracy sektorów telekomunikacyjnego 
oraz energetycznego, których zastosowa-
nie ma ułatwić i przyspieszyć realizację 
wspólnych inwestycji.

Rozdzielenie częstotliwości
Zgodnie z art. 116 Prawa telekomunika-
cyjnego w przypadku braku dostatecznych 
zasobów częstotliwości podmiot, dla któ-
rego zostanie dokonana rezerwacja często-
tliwości, jest wyłaniany w drodze konkursu 
(w przypadku rezerwacji na cele rozpo-
wszechniania cyfrowego lub rozprowadza-
nia programów radiofonicznych i telewi-
zyjnych) lub w drodze przetargu, lub au-
kcji. NIK prowadząc badania kontrolne 
w przedmiotowym zakresie nie stwierdziła 
naruszenia przepisów Prawa telekomu-
nikacyjnego przy organizacji konkursów. 
W badanym okresie Prezes UKE przepro-
wadził trzy konkursy, w wyniku których 
zostały wydane cztery decyzje o rezer-
wacji częstotliwości, w tym trzy rezer-
wacje lokalne w zakresie 470-790 MHz 
(MUXL – dwa konkursy) i jedna w za-
kresie 174-230 MHz (MUX8). Decyzje 

30 Dany obszar przetargowy obejmuje obszar konkretnych gmin, na którym częstotliwości mogą być 
wykorzystywane.

31 <https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=21531>
32 W związku z tym, że podmiot wyłoniony w przetargu złożył wnioski o rezerwację w wyznaczonym terminie, 

ale w toku postępowania zrezygnował z ubiegania się o rezerwację częstotliwości.

określały wysokość opłat za dokonanie 
rezerwacji częstotliwości, termin rozpo-
częcia ich wykorzystania oraz zawartość 
programową.

W okresie objętym kontrolą UKE prze-
prowadził jeden przetarg na 23 rezerwa-
cje częstotliwości z zakresu 3600-3800 
MHz na 23 obszarach30 dla służby ra-
diokomunikacyjnej ruchomej lub stałej, 
w wyniku którego wpłynęło sześć ofert 
na sześć z tych obszarów. Wydane zostały 
tylko dwie decyzje rezerwacyjne. Zgodnie 
z art. 118a ust. 2 Prawa telekomunikacyj-
nego wybór najistotniejszego kryterium 
oceny ofert w przetargu spośród kryte-
riów: zachowanie warunków konkurencji, 
wysokość zadeklarowanej kwoty – należy 
do Prezesa UKE. W dokumentacji prze-
targowej na 23 rezerwacje częstotliwości 
z zakresów 3600-3800 MHz wskazano, że 
najistotniejszym kryterium oceny będzie 
wysokość zadeklarowanej kwoty.

Po ogłoszeniu wyników przetargu31 Pre-
zes UKE wydał trzy decyzje umarzające 
postępowanie32 i jedną o uznaniu prze-
targu za nierozstrzygnięty. Na pozostałe 
dwa obszary Prezes UKE wydał decyzje 
o rezerwacji, określając w nich termin do 
rozpoczęcia wykorzystywania częstotli-
wości oraz obowiązek uiszczenia opłaty 
za dokonanie rezerwacji, jak też warunki 
wykorzystania częstotliwości. W związ-
ku z wymienionymi decyzjami często-
tliwości dla czterech wyżej wskazanych 
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obszarów oraz 17 (na które nie wpłynęły 
oferty) stały się możliwe do rozdyspono-
wania bez przeprowadzenia procedury 
selekcyjnej. Po rozpatrzeniu wniosków 
o rezerwację, decyzjami Prezesa UKE, 
dla pięciu obszarów udzielono rezerwacji 
częstotliwości. Przyczyną spadku zainte-
resowania częstotliwościami na obsza-
rach, na które wcześniej zostały złożone 
wnioski, nie było kryterium oceny ofert 
w przetargu, lecz sama konieczność udzia-
łu w procedurze selekcyjnej i związany 
z tym obowiązek uiszczenia co najmniej 
minimalnej jednorazowej opłaty za doko-
nanie rezerwacji. Taka opłata nie jest wy-
magana w wypadku udzielenia rezerwacji 
częstotliwości bez przeprowadzenia pro-
cedury selekcyjnej. Dodatkową przyczyną 
rezygnacji z udziału w przetargu mogła 
być konieczność wniesienia wadium, 
które zgodnie z art. 119 ust. 2 Prawa te-
lekomunikacyjnego zostało ustalone w wy-
sokości zbliżonej do 50% opłaty rocznej za 
prawo do dysponowania częstotliwością 
na danym obszarze.

Polska nie rozdysponowała częstotliwo-
ści z zakresu tzw. pierwszej dywidendy cy-
frowej w wyznaczonym przez UE terminie. 
Zgodnie z art. 6 ust. 4 decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE33 
państwa członkowskie miały do stycznia 
2013 r. umożliwić wykorzystanie pasma 
800 MHz na usługi łączności elektronicz-
nej. Komisja zezwoliła Polsce na wydłu-
żenie terminu do końca grudnia 2013 r. 
Polska nie zrealizowała tego zobowiązania. 

33 Z 14.3.2012 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego. 
34 <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/2014-report-implementation-eu-regulatory-framewerk 

-electronic-communications>

Zaistniałe opóźnienie było przyczyną 
wszczęcia przez KE dwóch postępowań 
wyjaśniających, które w związku z rozdy-
sponowaniem częstotliwości zostały zakoń-
czone 28 lipca 2016 r. Postępowanie UKE 
w sprawie rozdysponowania częstotliwości 
w drodze aukcji trwało prawie trzy lata, 
tj. od 21 sierpnia 2013 r. (ogłoszenie o roz-
poczęciu konsultacji pierwszego projektu 
dokumentacji aukcyjnej) do 23 czerwca 
2016 r. (tj. wydania decyzji ostatecznych 
w sprawie przyznania rezerwacji często-
tliwości). Powodem długotrwałości po-
stępowania były m.in.:

 • czasowy brak dostępu do odpowiedzi na 
wnioski o wyjaśnienie treści dokumenta-
cji aukcyjnej, który spowodował, że Pre-
zes UKE odwołał aukcję i całą procedurę 
trzeba było rozpocząć od nowa;

 • niewłaściwe przygotowanie dokumenta-
cji aukcyjnej, co po ponownym wszczęciu 
postępowania aukcyjnego spowodowało 
konieczność dwukrotnego jej konsulto-
wania, w związku z licznymi uwagami 
i wprowadzeniem do jej treści znaczą-
cych zmian.

Nie tylko Polska opóźniała się w roz-
dysponowaniu częstotliwości z zakre-
su tzw. pierwszej dywidendy cyfro-
wej w  wyznaczonym przez  UE ter-
minie. Zgodnie z  raportem Komisji 
Europejskiej „Implementation of the 
EU regulatory framework for electronic  
communications-2014”34 do lipca 2014 r. 
uczyniło to tylko 21 krajów członkow-
skich UE.
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Analiza doświadczeń innych krajów 
w rozdysponowaniu zasobów pasma 800 
MHz wykazała35, iż nie było jednego mo-
delu, który zostałby uznany za optymal-
ny. Poszczególne państwa indywidualnie 
podeszły do opracowania warunków po-
stępowania, zarówno jeśli chodzi o sposób 
podziału dostępnych zasobów, jak i usta-
nawiania maksymalnych wielkości blo-
ków, które może nabyć jeden podmiot. 
Także w kwestii obowiązków inwesty-
cyjnych i zobowiązań związanych z za-
gospodarowaniem częstotliwości wy-
stępowały znaczące różnice, na przy-
kład w Czechach pierwsza aukcja została 
przerwana przez czeski urząd regulacyjny. 
Powodem był czas trwania (rozpoczęła 
się w lipcu 2012 r., przerwano ją w marcu 
2013 r.) oraz wysokość proponowanych 
w licytacji kwot (20 mld koron) co rodziło 
obawy, że wylicytowana kwota albo nie zo-
stanie zapłacona, albo spowoduje brak 
środków finansowych na budowę infra-
struktury. Druga aukcja rozpoczęła się 
11 listopada, a zakończyła się 19 listopada 
2013 r. Przyznanie częstotliwości połączo-
ne było z różnego rodzaju zobowiązaniami 
związanymi z zagospodarowaniem często-
tliwości, w tym inwestycyjnymi. Jedynie 
dwa kraje – Francja i Islandia wyznaczyły 
zobowiązania w zakresie prędkości dostę-
pu do Internetu, jaka ma być oferowana 
w sieci wykorzystującej pasmo 800 MHz, 

35 Efektywne wykorzystanie pasma 800 MHz dla zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego dostępu 
do Internetu w Polsce, opracowanie Departamentu Telekomunikacji MAiC i Instytutu Łączności.

36 Refarming   – zmiana aranżacji kanałów, czyli poukładanie częstotliwości tak, by bloki należące do poszcze-
gólnych operatorów przylegały do siebie.

37 W sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii, Bruksela, 2.2.2016 COM (2016) 
43 final, 2016/0027 (COD).

w przypadku Francji to 60 mb/s, a Islandii 
30 mb/s. We Francji w kwestii zobowiązań 
inwestycyjnych priorytetem była likwida-
cja wykluczenia cyfrowego. Operatorzy 
zobowiązani zostali do pokrycia siecią te-
renów zamieszkanych przez 99,6% popu-
lacji Francji.

W Strategii regulacyjnej do 2015 r. 
zaplanowano m.in. przeprowadzenie 
refarmingu36 częstotliwości z zakresu 
3600-3800 MHz oraz zakresu 3400-
3600 MHz dla zharmonizowania wy-
korzystania tych zasobów z krajami UE. 
Uzupełnieniem tych działań miała być 
zmiana rezerwacji lub cofanie uprawnień 
w wypadku nieefektywnego wykorzysty-
wania częstotliwości oraz zmiana aranżacji 
zasobów częstotliwości dla pasm 900 MHz 
i 1800 MHz w dokonanych już rezerwa-
cjach w taki sposób, aby operatorzy uzy-
skali ciągłe bloki częstotliwości dla zwięk-
szenia efektywności wykorzystania po-
siadanego przez nich widma. W pasmach 
częstotliwości 900 MHz oraz 1800 MHz 
nie dokonano zmiany aranżacji zasobów 
częstotliwości w kierunku uzyskania cią-
głych bloków, a cofanie uprawnień (rezer-
wacji częstotliwości) z zakresu 3600-3800 
MHz w większości odbywało się na wnio-
sek podmiotu dysponującego rezerwacją.

Decyzją Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 2 lutego 2016 r.37 postanowio-
no o skoordynowanym i terminowym 
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uwolnieniu pasma 700 MHz (694-790) 
w całej Unii Europejskiej do 30 czerwca 
2020 r. na potrzeby bezprzewodowej sze-
rokopasmowej łączności elektronicznej. 
W związku z tym UKE rozpoczął konsul-
tacje międzynarodowe, w tym uczestni-
czył w spotkaniach grupy NEDDIF w celu 
uzgodnienia powyższych częstotliwości. 
W drodze negocjacji Polska osiągnęła po-
rozumienie z Danią, Niemcami i Szwecją 
(porozumienie w tej sprawie zostało za-
warte 21 czerwca 2016 r.). Uzgodnienia38 
z kolejnymi państwami nie zostały za-
kończone. W ramach zespołu ds. pasma 
700 MHz39, w którym uczestniczą przed-
stawiciele UKE i Minister stwa Cyfryzacji, 
prowadzone są prace nad rozwiązaniami 
prawnymi, które umożliwią zwolnienie 
tego pasma przez naziemną Telewizję Cy-
frową. Zgodnie z art. 5 decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady krajowe plany i har-
monogramy spełnienia spoczywających na 
państwach członkowskich obowiązków 
miały być przyjęte i ogłoszone do 30 czerw-
ca 2017 r.,  tak się jednak nie stało.

Efekty działań  
podejmowanych przez UKE
Jak ustalili kontrolerzy NIK, Prezes 
UKE nie osiągnął w zaplanowanym ter-
minie wartości ośmiu z dziesięciu mier-
ników określonych w Strategii, dotyczą-
cych efektów podejmowanych działań, 
w tym gospodarki częstotliwościami, 
a zatem założone w niej cele nie zostały 
w pełni zrealizowane. W szczególności 

38 Z Czechami, Słowacją, Ukrainą, Litwą oraz Łotwą.
39 Działający przy Ministerstwie Cyfryzacji Międzyinstytucjonalny Zespół ds. Zmiany Przeznaczenia  

Pasma 700 MHz.

nie uzyskano zaplanowanych wartości 
mierników dla celu „Wprowadzenie na-
rzędzi stymulujących przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych do inwestowania 
w infrastrukturę w oparciu o nowocze-
sne technologie”, tj. wskazanego odsetka 
gospodarstw z określoną przepustowością 
dla Internetu:

 • 2 Mb/s dla 85% gospodarstw domowych 
w połowie 2014 r. Osiągnięto przepusto-
wość 2 Mb/s dla 38,9% gospodarstw do-
mowych, tj. uzyskano wartość miernika 
niższą od zaplanowanej o 46,1 punktów 
procentowych.

 • 30 Mb/s dla 30% gospodarstw domo-
wych na koniec 2015 r. Osiągnięto przepu-
stowość 30 Mb/s dla 16,18% gospodarstw 
domowych, tj. uzyskano wartość miernika 
niższą od zaplanowanej o 13,82 punkty 
procentowe.

Pomimo nieosiągnięcia wszystkich 
zaplanowanych wskaźników w przyję-
tej Strategii przez Prezesa UKE można 
stwierdzić, że podejmowane działania 
związane z gospodarowaniem często-
tliwościami przyczyniały się do wzro-
stu innowacyjności polskiej gospodarki 
przez szerszy dostęp społeczeństwa do 
informacji dzięki wykorzystaniu nowo-
czesnych technologii.

Rozdysponowanie częstotliwości 
przez Prezesa UKE zostało połączone z 
zobowiązaniami inwestycyjnymi, nałożo-
nymi na przedsiębiorców telekomunika-
cyjnych, w decyzjach o rezerwacji często-
tliwości, co przyczyniło się do likwidacji 
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tzw. białych plam, tj. obszarów Polski, na 
których nie ma dostępu do Internetu sze-
rokopasmowego, a tym samym pomogło 
zwiększyć konkurencyjność oraz wpłynąć 
na innowacyjność podmiotów działających 
na tych terenach. Ponadto tworzenie za-
chęt do inwestowania w tę infrastrukturę 
oraz warunków umożliwiających obniżenie 
kosztów przedsięwzięcia, wskazywanie 
obszarów, na których inwestycje w nowo-
czesną infrastrukturę są niezbędne i wy-
kluczenie przy tym możliwości dublowania 
się nakładów, wpisuje się w rozwój konku-
rencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy 
i innowacjach.

Jak podkreśla się w literaturze, innowa-
cyjność należy traktować jako proces dążą-
cy do zmiany istniejących uwarunkowań. 
Podstawą tej zmiany jest wiedza, zaś sama 

40 Por. szerzej: W. Starzyńska, J. Kornecki, J. Wiktorowicz, J. Szymański: Zamówienia�publiczne�a�innowacyjność 
MSP, PARP Warszawa 2013 r.

zmiana wiąże się z niepewnością co do re-
zultatu działalności innowacyjnej. Trudno 
do końca przewidzieć efekty działalności 
innowacyjnej, czy podejmowane działania 
doprowadzą do pomyślnego opracowania 
nowego produktu, technologii i ile czasu 
oraz środków pochłonie ich wdrożenie40. 
Nie każda jednak zmiana będzie innowa-
cją, lecz tylko ta, której skutkiem będzie 
wartość dodana dla podmiotu. W takim 
ujęciu działania Prezesa UKE na pewno 
przyczyniają się do rozwoju innowacyjnej 
gospodarki.
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