Warszawa 03.02.2015 r.
NOTATKA
ze spotkania zespołu do spraw telekomunikacji, które odbyło się 2 lutego 2015 r.
o godzinie 14:00 w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
1.

Plan prac zespołu – Przewodniczący przedstawił trzy najważniejsze zagadnienia,
którymi zespół będzie się zajmował w najbliższym czasie:


Prawo Telekomunikacyjne – czy potrzebna jest nowelizacja ustawy? Minęły
dwa lata od ostatniej nowelizacji i dziś jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia
(chociażby aukcja jako nowa forma postepowania selekcyjnego). Warto
zastanowić

się

nad

ewentualnymi

potrzebami

zmian,

dzięki

którym

zlikwidujemy powstałe luki prawne lub nieścisłości. Przewodniczący poprosił
członków zespołu o nadesłanie propozycji wprowadzenia zmian w ustawie
w terminie do 16.02.2015 r.


Jednolity rynek cyfrowy: dziś projekt UE ograniczone jest do dwóch kwestii:
neutralność sieci oraz roamingu (koncepcja „roam–like–at–home”). W grudniu
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło konsultacje do
dokumentu zawierającego propozycję w jaki sposób można rozszerzyć dyskusję
dot. jednolitego rynku cyfrowego. W toku konsultacji do MAC wpłynęło
10 stanowisk. Przewodniczący zwrócił się z prośbą o ewentualne uwagi,
sugestie, stanowiska. Dokument wraz z 10 stanowiskami dostępny jest pod
następującym linkiem:
https://mac.gov.pl/aktualnosci/priorytety-mac-w-zwiazku-z-debata-ojednolitym-rynku-cyfrowym-w-ramach-ue



Rada ds. Cyfryzacji organizowała w listopadzie 2014 r. Warsztaty Neutralności
Sieci. Przewodniczący prześle członkom zespołu notatkę podsumowującą
wydarzenie,

wraz

z

uwagami

i

sugestiami

uczestników

z

prośbą

o zaopiniowanie.
2.

Modele interwencji I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Przewodniczący zarysował główne założenia jeżeli chodzi o prace zespołu w tym
zakresie:
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Określenie właściwego modelu interwencji



Należy precyzyjnie zdefiniować niektóre pojęcia, które pomogą nam stworzyć
precyzyjne kryteria wyboru projektów w ramach I osi – takich jak „obszar
interwencji” – miejscowość jako jednostka administracyjna czy inaczej
zdefiniowany rejon (cluster)



Należy

przygotować

dwie

lub

trzy

alternatywne

projekty

kryteriów

i przeprowadzić symulację na mocy której będziemy w stanie ocenić
skuteczność wydatkowania środków unijnych


W prezentacji stworzonej przez Departament Telekomunikacji MAC, rozesłanej
do członków grupy roboczej Komitetu Monitorującego brakuje analizy efektów
przedstawionych scenariuszy

Podczas spotkania omówiono dwie prezentacje:


„Model realizacji. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu” – autorstwa
Departamentu

Telekomunikacji

MAC

(DT),

która

została

przekazana

uczestnikom spotkania elektronicznie 28.01, oraz


„Model kosztowy oraz opracowanie metodyki wyznaczania obszarów budowy
sieci

dla

różnych

technologii

stosowanych

do

świadczenia

usług

szerokopasmowych” – przedstawiona przez Krzysztofa Hellera.
Uczestnicy spotkania mogą zgłosić swoje uwagi na piśmie do prezentacji
opracowanej przez DT MAC oraz ewentualnie zaproponować alternatywne kryteria. Termin
składania uwag mija 04.02.2015 r.
Przewodniczący będzie postulował, aby 2 warianty zawarte w prezentacji DT
przetestować, przeprowadzić ćwiczenie na bazie 30 powiatów, o których mowa w analizie
Instytutu Łączności. Ze względu na ograniczenia czasowe Przewodniczący wraz
z Wiceprzewodniczącą Rady ds. Cyfryzacji stworzą harmonogram prac w tym zakresie.
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Uczestnicy spotkania:
Członkowie Rady:
1. Igor Ostrowski, Przewodniczący Rady, koordynator zespołu
2. Anna Streżyńska
3. Jarosław Tworóg

Członkowie Zespołu:
4. Cezary Albrecht
5. Witold Drożdż
6. Krzysztof Filiński
7. Patrycja Gołos
8. Wojciech Pytel
9. Mirosław Śmiałek
10. Paweł Żytecki

Zaproszeni goście:
11. Krzysztof Heller (InfoStrategia)
12. Marek Ostanek (UKE)
13. Wojciech Hałka (IŁ)

Sekretariat Rady:
14. Magdalena Krupa (MAC)
15. Tomasz Trzaska (MAC)
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