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Rola Regulatora Rynku Telekomunikacyjnego

Stworzenie środowiska regulacyjnego w celu: 
� stymulowania inwestycji 
�wspierania konkurencyjności rynku
� zapewnienia konsumentom możliwości wyboru 

usług  



Aktywna rola Prezesa UKE

� Legislacja:
� przygotowywanie projektów ustaw
�udział w pracach Komisji Europejskiej�udział w pracach Komisji Europejskiej

� Aktywizacja środowiska dla budowy infrastruktury
�Porozumienie z TP
�Konsultacje z operatorami alternatywnymi
�Projekt Systemowy



Ustawa o wspieraniu i rozwoju usług i sieci 
Telekomunikacyjnych
Podstawowe cele ustawy:

� Rozwój społecze ństwa informacyjnego� Rozwój społecze ństwa informacyjnego
� Likwidacja i zapobieganie wykluczeniu  cyfrowemu 

geograficznemu i socjalnemu
� Aktywizacja jednostek samorz ądu terytorialnego (jst) 

i podmiotów wykonuj ących zadania z zakresu u żyteczno ści 
publicznej.

� Likwidacja barier w procesie inwestycyjnym.



Ustawa o rozwoju sieci

Priorytety Ustawy o Rozwoju Sieci

�Aktywny samorząd 
�Otwarty dostęp do gruntów i budynków�Otwarty dostęp do gruntów i budynków
�Sprawny proces inwestycyjny
�Dostęp do infrastruktury
�Otwarty dostęp do informacji



Otwarty dostęp do gruntów i budynków:

� usprawnienie dostępu do gruntów Skarbu Państwa, państwowych
osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz
samorządowych osób prawnych na potrzeby infrastruktury
telekomunikacyjnej (np. drogi publiczne, linie kolejowe, tereny
regulowane przepisami prawa wodnego);regulowane przepisami prawa wodnego);

� usprawnienie dostępu do budynków, poprzez nałożenie obowiązku
na właścicieli i zarządców dostępu do budynku w celu
zapewnienia telekomunikacji;

� Warunki dostępu określa umowa między przedsiębiorcą
telekomunikacyjnym a właścicielem zawartej w ciągu 30 dni od
dnia wystąpienia o jej zawarcie.



Dostęp do infrastruktury: 

� Podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej
zapewnia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym współkorzystanie
lub dostęp do infrastruktury technicznej, z przeznaczeniem na
potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej,

� Podmiot ten jest obowiązany do prowadzenia negocjacji o
zawarcie umowy o współkorzystaniu lub o dostępie na zasadach
niedyskryminacji,

� Prezes UKE może wydać decyzję w sprawie współkorzystania lub
dostępu w terminie 90 dni na wniosek jednej ze stron.



Otwarty dostęp do informacji o infrastrukturze:

� wprowadzenie obowiązku udzielania informacji o infrastrukturze
przez jednostki realizujące zadania i projekty z zakresu
telekomunikacji, na wniosek Prezesa UKE,

� wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez Prezesa UKE
w formie elektronicznej, inwentaryzacji pokrycia terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej infrastrukturą telekomunikacyjną
zapewniającą dostęp do sieci szerokopasmowej,

� ustanowienie podstawy prawnej do przeprowadzenia
inwentaryzacji istniejącej infrastruktury szerokopasmowej (mapy
cyfrowe).



Fundusze na budowę sieci szkieletowych i dostępowych znajdują się  
w Regionalnych Programach Operacyjnych, Programie Operacyjnym 
Innowacyjna Gospodarka

Bud żet 1 mld 
EUR

PO Rozwój Polski 
Wschodniej

Regionalne 
Programy 

OperacyjneProgram 8.3 i 8.4.

Pomyślne wdro żenie programów zwi ększy dost ęp do 
Internetu



Cel realizacji Projektu Systemowego

� Celem nadrzędnym - Projektu Systemowego jest zapewnienie
spójno ści w zakresie projektowania i realizacji
komplementarnych projektów dla Regionalnych Programów
Operacyjnych, Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej i działań 8.3, 8.4 PO IG,Wschodniej i działań 8.3, 8.4 PO IG,

� Celem Projektu Systemowego jest zwiększenie świadomo ści
możliwo ści, jakie stwarzaj ą działania 8.3 i 8.4 PO IG oraz
zwiększenie umiej ętności potencjalnych beneficjentów,
umo żliwiaj ących skuteczne aplikowanie o dofinansowanie ,

� Poprzez realizację projektu systemowego nastąpi zwiększenie
zainteresowania dost ępem do Internetu w śród obywateli
należących do grup definiowanych jako wykluczone
cyfrowo .



Cele projektu będą osiągane poprzez realizację dwóch 
podstawowych grup działań:

I. koordynację i wsparcie doradczego projektów PO
RPW i RPO oraz komplementarnie z nimi działaniaRPW i RPO oraz komplementarnie z nimi działania
8.3 i 8.4 PO IG

II. promocji, szkoleń i wsparcia potencjalnych
beneficjentów i uczestników grup docelowych
działań 8.3 i 8.4 PO IG



W ramach Projektu Systemowego b ędą realizowane 
min.działania:

� wsparcie doradcze, eksperckie, badawcze, prawne oraz
szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów,

� Przygotowanie wytycznych do budowy infrastruktury w zakresie
wspólnych parametrów technicznych dla wymiany ruchu
telekomunikacyjnego pomiędzy wybudowanymi sieciami a siecią
publiczna,publiczna,

� wsparcie zamówień publicznych,
� przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych do uzyskania np.

notyfikacji projektu przez KE,
� organizacja i prowadzenie szkoleń dla przyszłych beneficjentów

działań (jednostek samorządu terytorialnego, organizacji
pozarządowych, mikro-małych i średnich przedsiębiorstw),

� organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych,
� promowanie Internetu jako medium wspierającego realizację celów

osobistych zawodowych społeczeństwa,
� promowanie działań administracji rządowej i samorządowej,

przenoszącej szereg kontaktów z obywatelami do Internetu.



Wykorzystanie środków unijnych

Z ponad miliarda euro, jaki na budowę sieci szerokopasmowej
mają do dyspozycji polskie samorządy i przedsiębiorcy, do tej
pory zakontraktowano 18 mln euro.

Stan zaawansowania poszczególnych Programów 
Operacyjnych:

• Programy Operacyjne RPO i PO RPW - podpisano umowy o 
dofinansowaniu na kwotę 131 mln zł, czyli 4% całości 
budżetu,

• działania 8.3. PO IG - podpisano umowy o dofinansowaniu 
na kwotę 110 mln zł, czyli 8% całości budżetu,

• działania 8.4. PO IG - podpisano umowy o dofinansowaniu 
na kwotę 5,4 mln zł, czyli 1% całości budżetu.



Terminy naborów 8.3. i 8.4.
Nabory w 2010:
• 1.03 – 28.05 – konkurs dla 12 województw: woj. 

kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, 
małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, 
podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, 
świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, 
wielkopolskiego;

• 12.03 – 28.05 – konkurs dla województwa 
mazowieckiego i zachodniopomorskiego;

• 21.04 – 28.05 – konkurs dla województwa 
dolnośląskiego i lubuskiego

• IV kwartał – prawdopodobnie listopad



Problemy z wydatkowaniem funduszy 
europejskich

Od 2007 roku Polska wydała zaledwie 4% unijnych środków na 
budowę lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych. Wśród 
przyczyn takiego stanu rzeczy można wymienić:
• brak odpowiedniej legislacji,• brak odpowiedniej legislacji,
• skomplikowana procedura,
• długi okres rozpatrywania wniosków,
• brak szybkości w podejmowaniu decyzji przez samorządy,
• brak świadomości po stronie samorządowców dla 8.3.,
• brak inicjatyw lokalnych,
• duże ryzyko dla inwestorów dla 8.4.,
• zagrożenie brakiem zrównoważonego wdrażania założeń 

opisywanych programów w kraju.



Porozumienie UKE – TP S.A.

� Likwidacja postawy antykonkurencyjnej operatora
� Poprawa relacji międzyoperatorskich na rynkach 

hurtowychhurtowych
� Wdrożenie zasad niedyskryminacyjnego traktowania 

przez TP operatorów alternatywnych
� Uruchomienie inwestycji przez TP S.A.



Krajowe Forum Szerokopasmowe
� platforma wymiany doświadczeń
� miejsce integracji wokół wspólnego celu, jakim jest rozwój rynku 

Telekomunikacyjnego
� miejsce wymiany modeli biznesowych w aspekcie budowy sieci 
� promowanie dobrych praktyk techniczno-organizacyjnych 
� efektywnego wykorzystania pieniędzy europejskich

Forum jest otwarte dla organów rządowych, 
podmiotów rynkowych, organizacji pozarządowych, instytutów 
naukowych, inwestorów, jednostek samorządu terytorialnego i 
organizacji konsumenckich. 

Komunikacj ę zapewnia portal www.forumszerokopasmowe.pl



Dziękuj ę za uwagę


