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1) Omówienie zakresu Dyrektywy sprawie środków
mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji
szybkich sieci łączności elektronicznej
2) Inne działania na rzecz przyśpieszenia inwestycji
a) Narodowy Plan Szerokopasmowy
b) Memorandum o współpracy na rzecz budowy sieci
szerokopasmowych
3) Co już mamy załatwione?
a) Megaustawa i rozporządzenie budynkowe
b) Czego nam brakuje?

Art. 1 - Przedmiot i zakres stosowania



Celem jest ułatwienie i wspieranie realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej
poprzez promowanie wspólnego korzystania z istniejącej infrastruktury technicznej,
Określa min. wymogi dotyczące robót budowlanych i infrastruktury technicznej

Art.2 – Definicje np.:







„operator sieci” – przedsiębiorstwo dostarczające publiczne sieci łączności ale

także zapewniające infrastrukturę gazową, energię elektryczną, ogrzewanie, wodę
i kanalizację,
„infrastruktura techniczna” –dowolny element sieci, który może służyć do
umieszczenia w nim innych elementów sieci takich jak: rurociągi, kanalizacja,
maszty, kanały, komory kontrolne, studzienki kanalizacyjne, szafki, budynki lub
wejścia do budynków, instalacje antenowe, wieże i słupy, kable w tym włókna
światłowodowe, w których nie jest realizowana transmisja danych, oraz elementy
sieci wykorzystywane do dostarczania wody,
„szybka sieć łączności elektronicznej”– dowolna sieć telekomunikacyjna zdolna do
dostarczania usług dostępu szerokopasmowego o prędkości co najmniej 30 Mb/s,
„wewnątrz-budynkowa infrastruktura techniczna” – infrastruktura techniczna lub
instalacje w obiekcie użytkownika końcowego przeznaczona do umieszczenia
przewodów lub bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych, które umożliwiają
dostarczanie usług łączności elektronicznej oraz łącząca punkt dostępu budynku z
punktem końcowym sieci,

Art. 3 – Dostęp do istniejącej infrastruktury technicznej





Każdy operator sieci oferuje przedsiębiorstwom dostarczającym sieć łączności
elektronicznej dostęp do swojej infrastruktury technicznej na potrzeby realizacji
elementów szybkich sieci łączności elektronicznej. Operatorzy publicznych sieci
łączności elektronicznej mają prawo oferować dostęp do swojej infrastruktury
technicznej do celów realizacji sieci innych niż sieci łączności elektronicznej,
Każda odmowa dostępu powinna być była oparta na obiektywnych, przejrzystych i
proporcjonalnych kryteriach, odpowiedź odmowna w terminie do dwóch miesięcy,
Po tym terminie spory rozstrzyga Krajowy organ ds. rozstrzygania sporów, w
terminie do czterech miesięcy.

Art. 4 – Przejrzystość w odniesieniu do infrastruktury technicznej






Przedsiębiorstwo dostarczające publiczną sieć łączności elektronicznej ma prawo
dostępu do min. informacji na temat istniejącej infrastruktury technicznej dowolnego
operatora sieci, w szczególności: jej lokalizacji i tras przebiegu, rodzaju, aktualnego
sposobu użytkowania infrastruktury, punktu kontaktowego,
Informacje dostępne w formie elektronicznej w jednym punkcie informacyjnym,
Możliwość inspekcji zainteresowanego przedsiębiorcy na miejscu w odniesieniu do
określonych elementów infrastruktury technicznej,
Wszelkie spory rozstrzygane przez Krajowy organ ds. rozstrzygania sporów w
terminie do dwóch miesięcy.

Art. 3 – Dostęp do istniejącej infrastruktury technicznej







Jaka powinna być relacja art. 3 Dyrektywy do art. 139 Pt,
W jaki sposób zaimplementować art. 3 Dyrektywy – zmiana art. 139 Pt, czy
nowy przepis?
Jaki jest zakres tego obowiązku – patrz definicja infrastruktury technicznej ? Co
z ciemnymi włóknami?
Czy przepis ten nie zahamuje inwestycji?

Art. 4 – Przejrzystość w odniesieniu do infrastruktury technicznej






Wymagana paszportyzacja sieci – kto pokryje koszty?
Czy operatorzy są gotowi do realizacji tego obowiązku?
Czy art. 29 Megaustawy może stanowić podstawę do stworzenia systemu
informacji dla operatorów?
Czy dane raportowane do SIIS są wystarczające, czy czeka nas kolejna
zmiana

Art. 5 - Koordynacja robót budowlanych
 Każdy operator sieci ma prawo negocjować umowy dotyczące koordynacji robót
budowlanych z przedsiębiorcami dostarczającymi sieci łączności elektronicznej, w celu
wdrożenia elementów szybkich sieci łączności elektronicznej,
 Każdy operator sieci wykonujący bezpośrednio lub pośrednio roboty budowlane
finansowane w całości lub części ze środków publicznych, będzie rozpatrywał pozytywnie
każdy wniosek o koordynację robót budowlanych złożony przez przedsiębiorstwa
dostarczające publiczne sieci łączności elektronicznej w celu wdrożenia elementów
szybkich sieci łączności elektronicznej,
 Brak uzgodnienia w ciągu jednego miesiąca, daje możliwość złożenia wniosku do
Krajowego organ ds. rozstrzygania sporów. Rozstrzygnięcie sporu w terminie dwóch
miesięcy.
Art. 6 - Przejrzystość w odniesieniu do planowanych robót budowlanych
 Przedsiębiorstwo dostarczające publiczną sieć łączności ma prawo uzyskania od każdego
operatora sieci min. informacji na temat trwających lub planowanych robót budowlanych
dotyczących jego infrastruktury technicznej, na które wydano pozwolenie na budowę lub
jest w trakcie jego uzyskania, albo planowane jest w ciągu 6 miesięcy złożenie takiego
wniosku. Termin uzyskania odpowiedzi – 14 dni.
 W przypadku braku odpowiedzi - możliwość wystąpienia do Krajowego organ ds.
rozstrzygania sporów. Rozstrzygnięcie sporu w terminie do dwóch miesięcy.

Art. 5 - Koordynacja robót budowlanych
 Kto powinien rozstrzygać spory – Prezes UKE, czy inny organ?
 Czy brak decyzji w terminie 2 miesięcy uzasadnia wstrzymywanie robót
budowlanych?
 Czy fakt skierowania sprawy do właściwego krajowego organu ds. rozstrzygania
sporów uzasadnia wstrzymanie robót budowlanych na okres dwóch miesięcy?
 Czy skarb państwa będzie odpowiedzialny finansowo za przekroczenie terminu (i
związane z tym przedłużanie się robót budowlanych)?
Art. 6 – Przejrzystość w odniesieniu do planowanych robót budowlanych
 Jak rozumieć możliwość ograniczenia dostępu do informacji o planowanych robotach
budowlanych?
 Czy przepisy te nie będą martwe ze względu na ochronę tajemnic operacyjnych i
handlowych?
 Dzisiejsza praktyka jest taka, że operatorzy zastrzegają wszystkie dane jako
tajemnicę przedsiębiorstwa.

Art. 7 - Procedura udzielania zezwoleń
 Wszelkie informacje na temat warunków i procedur dotyczących udzielania zezwoleń na
roboty budowlane niezbędne w celu wdrożenia elementów szybkich sieci łączności
elektronicznej – dostępne za pośrednictwem pojedynczego punktu informacyjnego,
 Przedsiębiorstwo dostarczające publiczne sieci łączności elektronicznej, które poniosło
szkody w wyniku niedotrzymania terminów ma prawo do otrzymania odszkodowania.
Art. 8 – Wewnątrz budynkowa infrastruktura techniczna
 Wszystkie nowo wznoszone budynki, na które wniosek o Pb złożono po 31.12.2016 powinny być wyposażone w wewnątrz budynkową infrastrukturę techniczną
przystosowaną do szybkich łączy aż do punktu dostępu budynku z punktem końcowym
sieci. Dotyczy to także budynków remontowanych, na które wniosek o Pb złożono po
31.12.2016,.
 Wszystkie budynki jak wyżej, powinny być wyposażone w punkt dostępu.
 Możliwość wprowadzenia etykiety „gotowy na szybki Internet”
 Możliwość wprowadzenia podobnych obowiązków dla budownictwa jednorodzinnego.
Art. 9 – Dostęp do wewnątrz budynkowej infrastruktury technicznej
 Każdy dostawca publicznych sieci łączności ma prawo dostępu do wszelkiej istniejącej
wewnątrz budynkowej infrastruktury technicznej dla realizacji celów szybkiej sieci
łączności elektronicznej,
 Każdy posiadacz prawa do użytkowania rozpatrzy pozytywnie wniosek o udzielenie
dostępu w terminie do dwóch miesięcy. Po tym terminie spory rozstrzyga Krajowy organ
ds. rozstrzygania sporów, w terminie do dwóch miesięcy.

Art. 7 - Procedura udzielania zezwoleń
 Kto w Polsce ma pełnić rolę „pojedynczego okienka”? ,
 Doświadczenia związane z ewidencją działalności gospodarczej pokazują, że „jedno
okienko” nie jest panaceum na problemy.
Art. 8 – Wewnątrz budynkowa infrastruktura techniczna
 Czy ta kwestia jest już w Polsce załatwiona?
 Czy konieczne jest przeniesienie przepisów rozporządzenia budynkowego do
poziomu ustawy?
 Jak rozumieć „generalne prace remontowe”? Czy to novum w stosunku do
rozporządzenia budynkowego?
Art. 9 – Dostęp do wewnątrz budynkowej infrastruktury technicznej
 Art. 30 i 33 Megaustawy?
 Doświadczenie pokazuje, że przepisy te nie działają w praktyce?
 Co z rozstrzyganiem sporów w 2 miesiące? Czy za przekroczenie tych terminów
będą sankcje?
 W jaki sposób zapewnić, że każdy dostawca będzie mógł doprowadzić „szybkie
łącze” do lokalu abonenta?

Art.10- Właściwe organy
 Każde z zadań powierzonych Krajowemu organowi będą wykonywane przez co najmniej
właściwy podmiot,
 Krajowy organ ds. rozstrzygania sporów jest niezależny od wszelkich operatorów sieci,
 Planuje się powołanie co najmniej jednego podmiotu na szczeblu krajowym, regionalnym
lub lokalnym, który pełnić będzie funkcje pojedynczego punktu informacyjnego (za usługi
mogą być pobierane opłaty),
 Od wszystkich decyzji podejmowanych przez organy przysługuje odwołanie do sądu.
Art. 11- Sankcje
 Każde państwo członkowskie ma prawo ustanowienia zasad stosowania sankcji.
Art. 12 – Przegląd
 Do 01.2018 Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w
sprawie wdrożenia dyrektywy.
Art. 13 – Transpozycja
 Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i
administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy do dnia 01 stycznia 2016.
 Państwa członkowskie stosują te środki od dnia 01 lipca 2016.
Art.14 – Wejście w życie Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej














Ustawa z 07 maja 2010 o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych
w tym Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą
infrastrukturą telekomunikacyjna, zrealizowanymi w 2013r i planowanymi w 2014r.
Inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokacje (sierpień 2014)
Czy jest potrzebna nowelizacja, czy wprowadzona zostanie nowa ustawa?

Narodowy Plan Szerokopasmowy – przyjęty przez RM
styczeń 2014 razem z Programem Operacyjnym Polska
Cyfrowa
W tym zachęty inwestycyjne dla operatorów telekomunikacyjnych poprzez
zapewnienia dostępu do informacji o infrastrukturze, projektach i popycie jako o
działaniu, które ma pobudzić inwestycje operatorów,
Dostęp do informacji umożliwia realna współpracę między sektorem
telekomunikacyjnym, energetycznym, drogownictwem, kolejnictwem oraz
operatorami sieci wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

Memorandum o współpracy na rzecz budowy sieci
szerokopasmowych – 21 grudnia 2011r.

Inicjator: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Cel: Wypracowanie rozwiązań, których efektem jest wypracowanie rekomendacji
dla przyspieszenia rozwoju Internetu szerokopasmowego w Polsce
Sygnatariusze Memorandum: (wg stanu kwiecień 2014 – 68 podmiotów)






samorządy wojewódzkie, (12)
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, dostawcy rozwiązań sprzętowych (31)
Izby gospodarcze, organizacje zrzeszające pracodawców i inne (18)
Obserwatorzy, (7)

W ramach Memorandum działają grupy robocze:







ds. finansowania projektów szerokopasmowych,
ds. popytu na szerokopasmowy dostęp do Internetu,
ds. inwestycji i zapewnienia dostępu do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych,
w tym na obszarach słabo zaludnionych,
ds. procesów i barier inwestycyjnych,
ds. określenia zasad dostępu do sieci i infrastruktury współfinansowanych ze środków
publicznych.








Zestawienie zgłoszonych do Grupy Roboczej ds. procesów
i barier inwestycyjnych – 58 głównych problemów i barier
inwestycyjnych w telekomunikacji wraz z uzasadnieniem i
rekomendacją sposobu ich rozwiązania
- 04.07.2012
Rekomendacja Komitetu Wykonawczego Memorandum w
zakresie barier inwestycyjnych
- 26.09.2012
MAiC – przesłanie do członków Memorandum „Analizy
prawnej rekomendacji KS z 05.07.12 wraz ze szczegółowa
opinią prawną i rekomendowanymi zmianami przepisów
prawnych” (poza problematyką lokalizowania stacji
bazowych)
- 24.06.2014
Omówienie rekomendacji oraz tematów prac poszczególnych
grup roboczych Memorandum
- 12.08.2014










Obowiązek wyposażenia każdego nowopowstałego budynku w instalacje
telekomunikacyjną - Nowelizacja Rozporządzenia MI z 12.04.2002 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 23.02.2013,
Odmowa lokowania inwestycji telekomunikacyjnych w pasach dróg
powiatowych i wojewódzkich na obszarach niezabudowanych - Nowelizacja
Rozporządzenia MIR (na wniosek MAiC) umożliwiająca sytuowanie
telekomunikacyjnych linii kablowych i kanalizacji kablowej w pasach drogowych dróg
publicznych poza terenem zabudowanym - 12.02.2014,
Obniżenie górnej wysokości opłat za zajęcia pasa drogowego ( dot. wszystkich
dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych) do poziomu 20 zł/m2 za drogi i
pobocza, oraz 100 zł/m2 za przepusty w mostach czy wiaduktach" -Nowelizacja
Rozporządzenia MIR z 18.07.2011 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego, których Zarządcą jest GDDKiA -30.12. 2013,
Rekomendacja KS z 03.02.2014 utrzymanie zwolnienia od podatku kabli w
kanalizacji teletechnicznej w projekcie Ustawy samorządowej,
Projekt z 03.07.14 Rozporządzenia MIR w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać kanały technologiczne.
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/61/UE z dn.15 maja 2014 w sprawie
środków mających na cele zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności
elektronicznej – jest ważnym dokumentem potwierdzającym wizję Unii gospodarki
cyfrowej, która niesie trwałe korzyści natury gospodarczej i społecznej w oparciu o
nowoczesne usługi online i szybkie łącza internetowe,
Polska przyjmując Ustawę z 07 maja 2010 o wspieraniu rozwoju sieci
telekomunikacyjnych, już od tego czasu wprowadzała narzędzia ułatwiające m.in.
realizację inwestycji szerokopasmowych w Polsce.
Inicjatywa powołania Memorandum była niezwykle cenną inicjatywą, jako, że jej
uczestnikami oprócz MAiC są przedstawiciele 12 samorządów wojewódzkich, grupa 31
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców rozwiązań sprzętowych, 18 izb
gospodarczych i organizacji zrzeszających pracodawców a także 7 obserwatorów.
Grupy robocze już w 2012r. zdefiniowały listę barier, które utrudniają prowadzenie
procesów inwestycyjnych w ogóle a inwestycji telekomunikacyjnych w szczególności z
uwagi na ich specyfikę.
MAiC 26.06.2014 w swojej analizie prawnej potwierdziło, (poza problematyką
lokalizowania stacji bazowych), że oprócz 5 już zrealizowanych w całości lub części
redukcji barier inwestycyjnych, aż w 35 wykazanych barier podziela stanowisko GR ds.
procesów i barier inwestycyjnych. Jednocześnie dla 18 barier konieczna jest dalsza
rzeczowa dyskusja w gronie ekspertów dla podjęcia ostatecznych decyzji.
Istnieje pilna potrzeba opracowania w MAiC harmonogramu prac zmierzających do
implementacji postanowień Dyrektywy w polskim porządku prawnym w terminach
oznaczonych w Dyrektywie, co będzie jednoznaczne z wprowadzeniem zmian
legislacyjnych i usunięcie barier inwestycyjnych, co do których opinia środowiska
telekomunikacyjnego i MAiC jest zbieżna, ale też zwrócenie uwagi na to, aby nowo
stanowione przepisy nie stały w sprzeczności z dotychczasowymi (np. projekt KU-B).

