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Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za rok 2018 

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2018 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu  

Najważniejsze planowane zadania 
służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Nazwa 

Planowana 

wartość 
do osiągnięcia 

na koniec roku, 

którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta 
wartość 

na koniec roku, 

którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Rozwój infrastruktury 

i usług 

Penetracja 

szerokopasmowego 

dostępu do sieci 

Internet (ogółem 

dostępność 

Internetu 

stacjonarnego 

i mobilnego w % 

na gospodarstwa 

domowe) 

 

110 % 105 % 

1. Monitorowanie rozwoju usług 

szerokopasmowych poprzez 

coroczną sprawozdawczość 

przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych w SIIS. 

2. Wyznaczanie obszarów 

wymagających interwencji 

publicznej. 

1. Analiza danych 

telekomunikacyjnych zebranych 

w SIIS. 

2. Wyznaczenie białych plam NGA 

na potrzeby konsultacji społecznych 

przeprowadzonych w 2018 r. przez 

Ministerstwo Cyfryzacji. 

3. Wyznaczenie obszarów 

do dofinansowania na potrzeby II tury 

III konkursu POPC I oś priorytetowa 

Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu. 

2. 

Wzrost dostępności usług 

telekomunikacyjnych 

dla społeczeństwa 

oraz zwiększanie 

ich wykorzystania 

Penetracja 

szerokopasmowego 

dostępu do sieci 

Internet (na 100 

mieszkańców) 

44 % 39 % 

1. Tworzenie i koordynacja regulacji 

w zakresie telekomunikacji: 

a) tworzenie regulacji w zakresie 

telekomunikacji,  

b) współpraca z instytucjami Unii. 

2. Wsparcie rozbudowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz wdrażania 

nowych technologii w 

telekomunikacji, w tym 

upowszechnianie szerokopasmowego 

1. Przygotowanie projektów 

rozstrzygnięć dla rynków właściwych 

3a/2014 - hurtowy rynek usługi 

lokalnego dostępu w stałej lokalizacji 

i 3b/2014 - hurtowy rynek usługi 

centralnego dostępu w stałej 

lokalizacji dla produktów rynku 

masowego.  

2. Aktywna współpraca w z Komisją 

Europejską i Organem Europejskich 

Regulatorów Łączności 



Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 53 49 190, fax 22 53 49 155 
wersja 2 

dostępu do Internetu: 

a) wsparcie we wdrażaniu 

Narodowego Planu 

Szerokopasmowego, 

b) wsparcie przy realizacji projektu 

„Redukcja kosztów dla budowy 

sieci szerokopasmowych” 

w ramach IV Osi Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

3. Wsparcie przy realizacji zadań 

Instytucji Otoczenia Umowy 

Partnerstwa (IOUP) w ramach 

Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa 2014 – 2020 (DT). 

4. Wsparcie przy wdrażaniu 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

(OSE). 

5. Podejmowanie działań zmierzających 

do wdrożenia sieci piątej generacji 

(5G) Polsce. 

Elektronicznej (BEREC), w ramach 

grup roboczych, tematyka których 

obejmowała m.in. kwestie związane 

z analizami rynków właściwych (3a, 

3b, 4/2014) czy OTT. 

3. Współpraca z Komisją Europejską 

w zakresie przekazania dwukrotnie 

w ciągu roku danych w zakresie 

szerokopasmowego dostępu 

do Internetu (stacjonarnego 

i mobilnego) na potrzeby 

Europejskiej Agendy Cyfrowej. 

4. Udział w nowelizacji Megaustawy, 

poprzez proponowanie usprawnień 

w procesie inwestycyjnym 

w telekomunikacji. 

5. Budowa Punktu Informacyjnego 

ds. Telekomunikacji 2.0. PIT 2.0 

zostanie uruchomiony w kwietniu 

2019 r. 

6.Czynności kontrolne projektów 

realizowanych w ramach I konkursu 

POPC oraz weryfikacja podłączania 

jednostek oświatowych do sieci 

POPC w ramach II konkursu POPC. 

7. Analiza ofert hurtowych dostępu 

do sieci POPC dla gospodarstw 

domowych oraz cenników dla 

jednostek oświatowych. 

8. Przeprowadzono analizę 

dostępności zasobów 

częstotliwości  na testy 

i eksperymenty na obszarze 

20 największych miast Polski, dla 

których określone zostały dostępne 

zasoby częstotliwości z pasm 

700 MHz, 3,5 GHz, 3,7 GHz oraz 

26 GHz. 

9. Przeprowadzono szereg 
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postępowań administracyjnych 

mających na celu uwolnienie jak 

największych zasobów częstotliwości 

z pasma 3,5 GHz oraz 3,7 GHz., 

w tym m.in. cofającym uprawnienia 

podmiotom nieefektywnie 

wykorzystującym częstotliwości. 

10. Wydano 55 decyzji 

zezwalających na prowadzenie testów 

technologii 5G. 

3. 

Stymulowanie wzrostu 

konkurencji na rynku 

telekomunikacyjnym 

 

Liczba 

rozstrzygnięć 

dotyczących 

przeglądu rynków 

właściwych 

 

6 5 

1. Przegląd rynków właściwych 

podlegających regulacji ex ante. 

2. Współpraca z Komisją Europejską 

oraz BEREC w zakresie konsolidacji 

rynków łączności elektronicznej. 

3. Współpraca z Prezesem UOKiK 

w zakresie procedury wydawania 

rozstrzygnięć regulacyjnych. 

1. Wydano 5 decyzji dla 

następujących rynków: 

- krajowego rynku świadczenia usługi 

przyłączenia do stacjonarnej 

publicznej sieci telefonicznej 

i utrzymania w gotowości 

do świadczenia usług 

telekomunikacyjnych dla 

konsumentów, 

- krajowego rynku świadczenia usługi 

przyłączenia do stacjonarnej 

publicznej sieci telefonicznej 

i utrzymania w gotowości 

do świadczenia usług 

telekomunikacyjnych dla 

użytkowników końcowych 

z wyłączeniem konsumentów, 

- krajowego rynku świadczenia usługi 

rozpoczynania połączeń 

w stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej (sieci telefonicznej 

w stałej lokalizacji), 

- krajowego hurtowego rynku 

świadczenia usługi 

transmisji programów 

radiofonicznych w celu dostarczenia 

treści radiofonicznych użytkownikom 

końcowym, 

- krajowego hurtowego rynku 

świadczenia usługi 

transmisji programów telewizyjnych 



Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 53 49 190, fax 22 53 49 155 
wersja 2 

w celu dostarczenia treści 

telewizyjnych użytkownikom 

końcowym. 

2. W ramach każdego 

z prowadzonych postępowań, które 

zakończyły się wydaniem 

ww. 5 decyzji regulacyjnych, Prezes 

UKE przeprowadził obligatoryjne 

postępowania konsolidacyjne 

(określone w art. 18 i 19 Pt) 

notyfikując projekty decyzji Komisji 

Europejskiej, BEREC oraz organom 

regulacyjnym państw członkowskich. 

Wszystkie ww. 5 projektów decyzji 

zostało zaakceptowanych przez 

ww. instytucje. 

3. W ramach każdego 

z prowadzonych postępowań, które 

zakończyły się wydaniem 

ww. 5 decyzji regulacyjnych, Prezes 

UKE zasięgnął obligatoryjnej opinii 

Prezesa UOKiK (zgodnie z art. 25c 

pkt 1 Pt). We wszystkich 

5 przypadkach Prezes UOKiK uznał 

za zasadne rozstrzygnięcie 

proponowane przez Prezesa UKE.  

  

4. 

Wspieranie budowy sieci  

szerokopasmowych 

i usprawnianie  

współkorzystania 

z infrastruktury 

Liczba wydanych 

decyzji 

w przedmiocie 

ustalenia warunków 

dostępu 

do nieruchomości  

 

 

70 247 

Wydawanie decyzji rozstrzygających 

spory. 

 

Współpraca z Prezesem UOKiK 

w zakresie procedury wydawania 

rozstrzygnięć. Współpraca 

z Prezesem UOKiK sprowadzała się 

do poinformowania o prowadzonych 

postępowaniach konsultacyjnych 

(prowadzonych we wszystkich 

sprawach, które zakończyły się 

wydaniem decyzji o dostępie) 

i uwzględnieniu w decyzji 

zgłoszonych stanowisk. 
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CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2018 
 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsze planowane zadania 
służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Nazwa 

Planowana 

wartość 
do osiągnięcia 

na koniec roku, 

którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta 
wartość 

na koniec roku, 

którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Ochrona interesów 

konsumentów 

Liczba uczniów 

przeszkolonych 

w ramach 

kampanii 

podnoszących 

świadomość 

w zakresie 

bezpieczeństwa 

w Internecie 

50 000 51 300 
Bezpośrednia edukacja i poradnictwo 

konsumenckie. 

W 2018 r., w ramach 2140 godzin 

lekcyjnych przeprowadzono 

warsztaty dla uczniów szkół 

podstawowych dotyczące 

bezpieczeństwa w sieci i podnoszenia 

kompetencji cyfrowych – Klikam 

z głową. 

Lekcje były prowadzone na terenie 

całej Polski przez ekspertów UKE 

przeszkolonych do pracy z dziećmi.  

Scenariusze zajęć i pakiet 

edukacyjny UKE zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez ekspertów 

Wydziału Nauk Pedagogicznych 

Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego.  

 

2. 

Zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania rynku 

pocztowego oraz wzrost jego 

konkurencyjności. 

 

Liczba 

podjętych 

działań 

kontrolnych 

na rynku usług 

pocztowych 

20 20 

1. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku 

pocztowego. 

2. Kontrola podmiotów działających 

na rynku usług pocztowych. 

3. Badanie czasu przebiegu przesyłek 

pocztowych. 

1. Kontrola podmiotów działających 

na rynku usług pocztowych. 

2. Badanie czasu przebiegu przesyłek 

pocztowych. 

3. Wspieranie rozwoju i regulacja 

rynku pocztowego, w tym: 

- prowadzenie rejestru operatorów 

pocztowych, 
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- prowadzenie analiz rynku 

pocztowego, 

- prowadzenie postępowań 

administracyjnych w zakresie 

rachunkowości regulacyjnej i kosztu 

netto świadczenia usług 

powszechnych, 

- zapewnienie badania przez biegłego 

rewidenta sprawozdania 

z rachunkowości regulacyjnej, 

- podejmowanie interwencji 

w sprawach dotyczących 

funkcjonowania rynku usług 

pocztowych, 

- analiza i opiniowanie cennika 

i regulaminu świadczenia usług 

powszechnych, 

- podejmowanie działań na rzecz 

rozwoju rynku wewnętrznego usług 

pocztowych Wspólnoty. 

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2018 

Część A  

1.1 oraz 1.2. - Cele 1 i 2: 

Miernik „Penetracja szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (ogółem dostępność Internetu stacjonarnego i mobilnego 
w % na gospodarstwa domowe)”, 

Miernik „Penetracja szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (na 100 mieszkańców)” 

Podano dane według stanu na 31 grudnia 2017 r., zgodnie z którym wartość mierników wyniosła odpowiednio 105% i 39%. Mierniki 

nie mogą zostać podane według stanu na koniec 2018 r., ponieważ Prezes UKE nie posiada jeszcze danych w tym zakresie. Obecnie 

trwa proces sprawozdawczy wynikający z art. 7 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1954, z późn. zm.). Przedsiębiorcy mają obowiązek przekazania danych do końca marca 2019 r. Na podstawie kompletnych 

i zweryfikowanych danych możliwe będzie określenie wskaźnika. Pełna wartość miernika znana będzie na koniec kwietnia 2019 r. 

Należy wskazać, że Prezes UKE podejmuje wszelkie działania, wymienione w Planie działalności Prezesa UKE, służące osiągnięciu 

prognozowanych wskaźników. Jednakże ich osiągnięcie na planowanym poziomie nie zależy wyłącznie od działań Prezesa UKE, lecz 

również od aktywności przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz popytu na usługi, zgłaszanego przez samych użytkowników. 
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1.3. Cel 3 

Miernik „Liczba rozstrzygnięć dotyczących przeglądu rynków właściwych” 

Mniejsza niż zaplanowana liczba wydanych decyzji w zakresie rynków właściwych wynika z faktu, że w 2018 r. nie zakończył się 

przegląd hurtowego rynku zakańczania połączeń w publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji, na co miały wpływ 

okoliczności zewnętrzne. Prezes UKE w maju 2018 r. wszczął 75 postępowań w zakresie rynku zakańczania połączeń w publicznych 

sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji (FTR) i poddał konsultacjom projekty decyzji. W wyniku uwag zgłoszonych przez 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji wyrażonego na spotkaniach 1 sierpnia 2018 r. 

oraz 7 września 2018 r., które aktywnie włączyło się w dyskusje na temat regulacji FTR w Polsce, Prezes UKE podjął decyzję o zmianie 

projektów rozstrzygnięć FTR i przesunięciu terminu ich wydania. Ponowne konsultacje projektów decyzji FTR rozpoczęły się w grudniu 

2018 r., a ich wydanie planowane jest na 2019 r. 

1.4. Cel 4 

Miernik „Liczba wydanych decyzji w przedmiocie ustalenia warunków dostępu do nieruchomości”  

Planowana wartość miernika (70 decyzji) została oszacowana z uwzględnieniem liczby decyzji wydanych w 2017 r. Istotny wzrost liczby 

decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu do nieruchomości wydanych w roku 2018, stanowi konsekwencję usprawnienia 

procesu wydawania przedmiotowych decyzji, zaangażowania w prowadzone postępowania dodatkowych pracowników oraz 

wykorzystania wypracowanych w latach poprzednich rozwiązań zagadnień problemowych. 

Warszawa, dnia 12 marca 2019 r. 

Prezes 

 Marcin Cichy 

 


