Warszawa 02.04.2015 r.

NOTATKA
ze spotkania zespołu do spraw telekomunikacji, które odbyło się 20 marca 2015 r.
o godzinie 13:00 w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

1.

Sprawy organizacyjne.
Pani Anna Streżyńska poinformowała uczestników spotkaniu o fakcie powołania jej

przez Przewodniczącego Rady na koordynatorkę prac zespołu do spraw telekomunikacji.
2.

Prezentacja Departamentu Telekomunikacji MAC „Implementacja dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu
zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej”.
Pani Streżyńska na przed prezentacją przedstawiła dwie możliwe opcje procedowania

dokumentu – projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 maja 2010 r.
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (projekt
z dnia 13 marca 2015 r.):
a.

opinia kierunkowa (pozytywna albo negatywna) lub

b. szczegółowa (odnosząca się do całego dokumentu).
Przedstawiciel Departamentu Telekomunikacji MAC przedstawił m.in.:


cele oraz główne założenia dyrektywy;



rozwiązania w sprawie redukcji kosztów;



informacje odnośnie Pojedynczego Punktu Informacyjnego;



bariery inwestycyjne.

Członkowie zespołu zasygnalizowali kilka ważnych kwestii:


wątpliwości w zakresie obowiązku doprowadzenia sieci telekomunikacyjnej do
nowobudowanego budynku;



brak nakładania nowych obowiązków na innych inwestorów (np. firmy
energetyczne);



podkreślenie ważności zaprezentowanych barier;



normy pól elektromagnetycznych (dostosowanie do norm UE).
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Przedstawiciel Departamentu Telekomunikacji MAC przedstawił wstępny kalendarz prac
nad o ustawą. Do 27 marca br. zbierane będą uwagi wewnątrzresortowe oraz opinie członków
zespołu. Po około 2-3 tygodniach uruchomiony zostanie proces konsultacji społecznych
i uzgodnień międzyresortowych, które potrwają około miesiąca. Po przejściu ścieżki
legislacyjnej (Komitety oraz Rada Ministrów), istnieje szansa, że dokument trafi do parlamentu
przed wakacjami 2015 r.
3.

Podsumowanie spotkania.
Koordynatorka przy aprobacie członków zespołu przyjęła, że opinia zespołu będzie miała

charakter kierunkowy. Zobowiązała się przekazać projekt stanowiska zespołu (do poniedziałku
23 marca br.), do członków zespołu. Końcowe stanowisko, skonsultowane z członkami zespołu
zostanie przekazane do Departamentu Telekomunikacji MAC do dnia 27 marca 2015 r. Pani
Streżyńska zaznaczyła, że szczegółowe uwagi będzie można zgłaszać na piśmie podczas
procesu konsultacji.
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Uczestnicy spotkania:
Członkowie Rady:
1.

Anna Streżyńska – koordynatorka zespołu

Członkowie zespołu:
2.

Cezary Albrecht

3.

Witold Drożdż

4.

Krzysztof Filiński

5.

Wojciech Hałka

6.

Jacek Niewęgłowski

7.

Mirosław Śmiałek

8.

Paweł Żytecki

Pracownicy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:
9.

Joanna Bąkowska (DT)

10. Justyna Romanowska (DT)
Sekretariat Rady:
11. Magdalena Krupa (MAC)
12. Tomasz Trzaska (MAC)
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