Warszawa, 22 września 2015 r.
NOTATKA
ze spotkania zespołu do spraw telekomunikacji, które odbyło się 17 września 2015 r.
o godzinie 11:00 w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Przewodniczący Rady otwierając posiedzenie przypomniał zasady pracy Rady do Spraw
Cyfryzacji oraz zespołów działających w ramach Rady. Członkami zespołu są osoby na
podstawie imienny zaproszeń, a ich udział w pracach zespołu polega na przedstawianiu
własnych opinii eksperckich, a nie stanowisk firm, w których pracują.
W związku z zastępstwem jednego z członków zespołu, Anna Streżyńska, koordynatorka
zespołu, przypomniała uczestnikom, że zasada braku zastępstw członków zespołu nie była
stosowana na wszystkich posiedzeniach. Przedstawiła też informację Sekretariatu Rady, że
przy braku formalnych reguł dotyczących udziału w pracach zespołu, w praktyce niektórych
zespołów działających w ramach Rady została przyjęta zasada możliwie szerokiej
reprezentacji, która jest w stanie przeprowadzić dyskusję i wypracować stanowisko.
Celem spotkania jest wypracowanie rekomendacji dotyczących projektu rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji
oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, które zostaną
przedstawione na posiedzeniu Rady. Koordynatorka podkreśliła również, iż nie należy skupiać
się tylko na temacie samego rozporządzenia, ale także jako narzędzia w szerszym procesie,
który już trwa kilka miesięcy. Podkreśliła również, iż na rynku istnieje dwugłos w tej sprawie.
Nieliczne podmioty popierają zamknięcie aukcji w drodze ww. rozporządzenia. Większość
uczestników rynku i ekspertów wypowiada się przeciw tej metodzie zamknięcia aukcji.
Kwestionowana jest formuła prawna oraz wskazywane są wady, niezgodności z prawem, w
tym z konstytucją. Projekt rozporządzenia po ostatnich poprawkach dokonanych w procesie
legislacyjnym nadal stanowi zagrożenie dla proceduralnych praw podmiotowych uczestników.
Ważny jest skuteczny przydział widma, który w miarę możliwości zbuduje rynek i nie pozwoli
na wieloletnie procesy sądowe. Koncepcja preferowana przez część rynku polega na
unieważnieniu aukcji i rozpoczęciu jej od nowa. Koordynatorka poprosiła członków zespołu o
opinię w powyższej sprawie, z uwzględnieniem szerokiego spojrzenia na przeszłość rynku
telekomunikacyjnego oraz abonentów, zgodnie z ich wiedzą ekspercką i z pominięciem interesu
spółek, w których pracują.

W trakcie zespołu, wszyscy uczestnicy przedstawili kilka możliwych wariantów
zakończenia aukcji, innych niż rozporządzenie. Przewodniczący Igor Ostrowski podsumował
wszystkie wypowiedzi, na podstawie których zostały wysunięte wnioski. Zaproponował, aby
przedstawić Ministrowi Administracji i Cyfryzacji wspólny sygnał wypracowany przez zespół
ekspercki zawierający propozycję rozwiązania możliwego do realizacji. W podsumowaniu
wymienił następujące alternatywne propozycje zespołu:
1.

unieważnienie aukcji oraz:
a.

wprowadzenie w trybie pilnym zmian w Prawie Telekomunikacyjnym, które
usprawniłyby postepowanie selekcyjne (polegające np. na podwyższeniu
wadium lub wyposażeniu Prezesa UKE w odpowiednie narzędzia) albo

b.

ogłoszenie przetargu w oparciu o obecne przepisy, w którym cena za jeden blok
będzie ustalona na bazie wyceny w aukcji.

2.

wprowadzenie rozporządzenia obecnie procedowanego, co może doprowadzić do
wieloletnich procesów cywilnych I postępowań administracyjnych

3.

kontynuowanie aukcji bez nowelizacji rozporządzenia co może oznaczać, że aukcja
będzie się tlić w nieskończoność

Koordynatora podczas spotkania wypracowała na podstawie dyskusji projekt stanowiska,
który został przekazany w trakcie spotkania członkom zespołu celem wypracowania wspólnej
opinii. Członkowie zespołu, uznając celowość wypracowania rozwiązania alternatywnego do
rozporządzenia, stwierdzili, że nie są w stanie wypracować rekomendacji, uwzględniającej
takie rozwiązanie, podczas spotkania zespołu. Ustalono, że Przewodniczący Rady ma się
zwrócić z wnioskiem do ministra Andrzeja Halickiego o termin 7 dni na wypracowanie
rekomendacji przez zespół.
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