Warszawa, 17.10.2014 r.
NOTATKA
ze spotkania zespołu do spraw telekomunikacji, które odbyło się 16 października
2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Spotkanie rozpoczął Igor Ostrowski, Przewodniczący Rady, który oznajmił, że
poruszone będą dwie kwestie:
1.

podsumowanie analizy w sprawie rozdysponowania częstotliwości 800 MHz oraz
dalsze prace związane z aukcją;

2.

tematy kolejnych spotkań zespołu.

Następnie głos zabrał Pan Minister Halicki, który odniósł się do analizy. Zauważył, że
niezależnie od tego, który wariant będzie realizowany bardzo istotne są oczekiwania obywateli.
Inwestycja zależna jest także od operatorów oraz zadań wynikających z Europejskiej Agendy
Cyfrowej.
Pani Anna Streżyńska zasygnalizowała, że chciałaby wyprostować pewne niejasności.
Zespół nie miał określonego trybu pracy nad analizą, kalendarza, terminów, zadań itp.
Dodatkowo zauważyła, że członkowie zespołu mieli za mało czasu na sporządzenie dokładnych
uwag. Stanowisko Przewodniczącego Ostrowskiego, zawiera według niej trzy opinie, które są
ze sobą niespójne. Należy ustalić tryb pracy zespołu.
Minister Halicki nie ma wpływu na kalendarz prac zespołu, ale chciałby kontaktować
się z zespołem jak najczęściej i korzystać z wiedzy i doświadczenia jego członków. Szybkie
narzucenie prac nad analizą było potrzebne. Żaden z 3 wariantów nie jest wykluczony, a praca
zespołu nie poszła na marne.
Pani Streżyńska zwróciła się z prośba o ustalenie zasad współpracy między MAC
a zespołem. Pan Witold Drożdż dodał, że analiza dotycząca rozdysponowania częstotliwości
800 MHz powstała zbyt późno i zbyt późno została ona przekazana zespołowi.
Przewodniczący przedstawił uczestnikom, w jaki sposób wyglądało jego działanie
zespołu jeżeli chodzi o analizę. Zebrano uwagi, następnie rozesłano je do członków zespołu.
Przewodniczący doszedł do wniosku, że nie ma szans na wspólne stanowisko (uchwałę),
dlatego przedstawił trzy opcje w formie stanowiska, które także zostało przekazane członkom
zespołu. Według niego te trzy opcje nie są sprzeczne, prezentują one trzy różne kierunki. Na
koniec stanowisko wraz z tabelą uwag zostało przekazane do UKE.

Minister Halicki podkreślił, że w pracach konsultacyjnych istotną sprawą jest zaufanie.
Zespół może pracować w sposób dowolny (np. zapraszając dodatkowe osoby), najważniejsza
jest dyskusja, a dopiero później wypracowywanie oficjalnego stanowiska.
Przewodniczący Ostrowski zaznaczył, że zespół współpracuje społecznie i poszczególni
przedstawiciele działają jako eksperci, a nie przedstawiciele organizacji/firm. Zauważył,
że niektórzy członkowie korzystali z opinii podmiotów zewnętrznych w kwestii analizy
i według niego jest to niedopuszczalne.
Do dyskusji włączył się Pan Jacek Niewęgłowski, który zasygnalizował, że można by
uniknąć takiej sytuacji jeśli MAC oraz Przewodniczący zasygnalizował, że analiza jest
dokumentem roboczym. Przewodniczący podkreślił, że analiza została przedstawiona jako
dokument końcowy i zespół nie może w niego ingerować. Pan Niewęgłowski poprosił, aby nie
wprowadzać zespołu w błąd. Dokument ma podlegać opiniom. Nie ma wokół czego budować
konsensusu (dokument jest nie do zmiany). Minister Halicki stwierdził, że w tej kwestii myśli
podobnie jak Pan Niewęgłowski. Urząd jest od tworzenia strategii, ale model idealny może się
nie sprawdzić w praktyce. Następnie Pan Minister przekazał uczestnikom, że dla niego bardzo
istotną kwestią w ramach pracy zespołu jest informatyzacja kraju jako całości, szczególnie
z punktu widzenia obywatela. Celem pasma jest tutaj dostępność oraz ekonomiczna strona
(cena). Dodatkowo jeżeli chcemy unowocześnić Polskę należy stworzyć administrację
przyjazną obywatelowi. Poszczególne projekty realizowane są w różny sposób, na różnym
poziomie, ale trzeba zwrócić uwagę, że istotna jest kwestia terminów, czasu.
Przewodniczący powrócił jeszcze do sprawy analizy oraz wcześniejszej wypowiedzi
Pana Niewęgłowskiego. Ponownie dodał, że analiza to dokument, do którego nie można
wprowadzać zmian, a konsensus zespołu to jego opinia, stanowisko. Pan Niewęgłowski
stwierdził, że dokument ten może być oficjalnym stanowiskiem MAC w sprawie aukcji jeżeli
chodzi o rozdysponowanie częstotliwości 800 MHz.
Następnie Pan Przewodniczący przedstawił propozycje spraw zespołów:


neutralność sieci



pakiet telekomunikacyjny



zmiany w prawie telekomunikacyjnym



przegląd prawa telekomunikacyjnego 2 lata po nowelizacji ustawy



World Radiocommunication Conference 2015



Przyszłość pasma 36 37 GHz



sprawa 700 MHz



usługi dla obywatela



gęstość przemieszczenia

Pani Anna Streżyńska zauważyła, że bardzo ważnym tematem, który powinien być
poruszony w pierwszej kolejności jest memorandum ds. sieci szerokopasmowych. Oczekujemy
na szczegółowe warunki wykorzystywania środków unijnych z POPC. Pan Witold Drożdż
zauważył, że z tym tematem wiąże się także inna kwestia – przegląd nowych barier w procesie
inwestycyjnym, po megaustawie wiele się zmieniło.
Pan Żytecki dodał, że warto by było poruszyć także temat neutralności technologicznej.
Pan Cezary Albrecht zapytał przewodniczącego Ostrowskiego jaka jest forma
współpracy, relacji zespół – Rada ds. Cyfryzacji. Przewodniczący wyjaśnił, że rada zajmuje się
problematyką horyzontalną. Natomiast zespoły tematyką wertykalną. Dodał, że nie mogą być
one zdominowane przez członków Rady, otwarte są na ekspertów z różnych branż.
W przypadku dwóch różnych rekomendacji wypracowanych przez zespoły Rada będzie
wypracowywała konsensus między stanowiskami (np. w tematyce neutralności sieci).
Na zakończenie Przewodniczący przedstawił krótką informację o zespołach
powołanych w ramach Rady ds. Cyfryzacji oraz zwrócił się z prośbą do członków zespołu, aby
wybrali koordynatora prac zespołu.
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