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Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r. 

 

P4 sp. z o.o. 

ul. Taśmowa 7 

02-677 Warszawa 

Szanowny Pan Marcin Cichy 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

ul. Giełdowa 7/9 

01-211 Warszawa 

 

 

Stanowisko P4 sp. z o.o. 

dot. prezentacji „Częstotliwości dla 5G. Konsultacje założeń zagospodarowania widma radiowego” 

 

W związku z opublikowaniem przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: „Prezesa UKE” 

lub „Regulatora”) w dn. 5 lipca 2018 r. prezentacji „Częstotliwości dla 5G. Konsultacje założeń 

zagospodarowania widma radiowego” (dalej: „Strategia”), P4 sp. z o.o. (dalej: „P4” lub „Spółka”) 

przedstawia stanowisko w przedmiocie Strategii. 

Poniżej przedstawiono uwagi o charakterze ogólnym oraz odpowiedzi na zadane pytania. 

 

I. Uwagi ogólne 

Zdaniem P4 Strategia Prezesa UKE stanowi najdalej idącą w historii dotychczasowej regulacji rynku 

telekomunikacyjnego ingerencję w prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych – 

obecnych dysponentów rezerwacji częstotliwości. 

W Strategii Prezes UKE przedstawia m.in. zamiar przeprowadzenia refarmingu pasm 3400-3600 MHz 

oraz 3600-3800 MHz poprzez zaprzestanie wydawania nowych decyzji o dokonaniu rezerwacji 

częstotliwości oraz pozwoleń radiowych, a także odmowy dokonywania rezerwacji na kolejny okres i 

rozdysponowanie tak „zwolnionych” częstotliwości w ramach procedury selekcyjnej.  

W opinii Spółki niektóre z planowanych przez Prezesa UKE w Strategii zmian (to jest niewydawanie 

nowych pozwoleń i rezerwacji, planowane odmowy przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny 

okres) są działaniami zbędnymi i nieproporcjonalnymi do planowanych celów.  

O ile P4 zgadza się z ogólnymi celami działań Regulatora, ukierunkowanymi na zapewnienie 

efektywnego i zharmonizowanego z innymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej dostępu do 

zasobów częstotliwości przeznaczonych pod sieci piątej generacji, o tyle propozycja Prezesa UKE zdaje 

się być zupełnie oderwana zarówno od obecnej sytuacji na krajowym rynku telekomunikacyjnym, jak i 

od realiów konkurencyjnych. Przygotowany przez Prezesa UKE dokument zdaje się w całości pomijać 
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ekonomiczny (inny niż nawiązujący do potencjalnych przychodów Skarbu Państwa) i konkurencyjny 

aspekt zasobów, jakimi dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych są rezerwacje częstotliwości 

radiowych. W efekcie przedstawiona Strategia opisuje optymalne podejście do regulacji w przypadku 

tzw. greenfield approach, to jest w układzie, gdy dystrybucja zasobów między wszystkich obecnych i 

potencjalnych konkurentów jest jednolita.  

Taka sytuacja w zakresie zasobów częstotliwości nie występuje. 

O ile bowiem należy absolutnie zgodzić się z prezentowanym przez Prezesa UKE poglądem, jakoby 

skracanie okresów obowiązywania rezerwacji częstotliwości było niedopuszczalne1 i o ile za, co do 

zasady, uzasadnione należy uznać propozycje refarmingu pasma w celu zwiększenia efektywności 

wykorzystania częstotliwości, o tyle już niedopuszczalna na gruncie prawnym i nieefektywna z 

konkurencyjnego punktu widzenia jest planowana przez Regulatora odmowa dokonywania rezerwacji 

częstotliwości na kolejny okres, czy też planowane w ramach „bieżącego wykorzystania” odmowy 

wydawania pozwoleń radiowych i rezerwacji częstotliwości.  

Opisana w Strategii działania Prezesa UKE planowana odmowa dokonywania rezerwacji na kolejny 

okres stanowi jawne naruszenie praw nabytych obecnych dysponentów rezerwacji częstotliwości. 

Obecni dysponenci rezerwacji – w tym P4 – podejmując decyzję o nabyciu tych zasobów mogli z pełnym 

przekonaniem zakładać, że o ile częstotliwości będą wykorzystywane zgodnie z prawem (tj. dysponent 

nie dopuści się rażącego naruszenia warunków wykorzystywania częstotliwości), Prezes UKE dokona 

rezerwacji częstotliwości na kolejny okres (taki obowiązek Prezesa UKE wprost wynika z przepisów 

Prawa telekomunikacyjnego). Co istotne, świadomość taka nie tylko wpływa dyscyplinująco na 

dysponenta rezerwacji w trakcie wykorzystywania częstotliwości, ale ma ona również decydujący 

wpływ na wycenę aktywa, jakim rezerwacja jest. Innymi słowy: o wiele mniejszą wartość ekonomiczną 

ma rezerwacja na pięć lat niż rezerwacja na pięć lat plus na kolejne piętnaście2. W wielu przypadkach 

odmowa dokonania przez Prezesa UKE rezerwacji na kolejny okres skróci czas realnego 

wykorzystywania częstotliwości (po odjęciu okresu niezbędnego do przeprowadzenia procesu 

planistycznego i inwestycyjnego, który – jak Regulator ma pełną świadomość – jest w Polsce 

skomplikowany i długotrwały) poniżej okresu, w którym może nastąpić zwrot z inwestycji w aktywo 

(rezerwację). Takie działanie może spowodować zaniżenie wartości rezerwacji częstotliwości (a co za 

tym idzie – zaniżenie wartości spółek, które są dysponentami takich rezerwacji), jak i – w dłuższej 

perspektywie – dramatyczne pogorszenie efektywności wykorzystania tych częstotliwości z uwagi na 

obawy co do celowości prowadzenia procesów inwestycyjnych. 

Niezależnie od powyższego, taka proponowana przez Prezesa UKE zmiana zasad w trakcie 

obowiązywania rezerwacji częstotliwości podważa zaufanie rynku do administracji. Jeżeli bowiem 

Prezes UKE raz zmienił zasady przyznawania rezerwacji na kolejny okres dla obowiązujących rezerwacji, 

to jakie można mieć gwarancje, że takie działanie nie powtórzy się za kilka lat przy rezerwacjach 

częstotliwości z innych zakresów? Brak przewidywalności działania Prezesa UKE, skumulowany z 

                                                           
1 Takie podejście Prezesa UKE wynika wprost z przedstawionych w Strategii kolejnych okresów „zwalniania” 

częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz. 

2 W tym kontekście naturalnym staje się pytanie o sposób wyliczenia rekompensaty, jaką reprezentowany przez 

Prezesa UKE Skarb Państwa powinien uiścić przedsiębiorcom (bądź ich udziałowcom krajowym lub zagranicznym) 

z tytułu odmowy dokonania rezerwacji na kolejny okres. 
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pozostałymi problemami dla procesu inwestycyjnego w Polsce, stanowi kolejną niepotrzebną, istotną 

barierę dla działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rozwoju sieci 5G w Polsce. 

W ocenie Spółki, słusznym rozwiązaniem powyższej kwestii byłoby dokonanie przez Prezesa UKE 

uporządkowania pasma w formie „przesunięć” dysponentów rezerwacji częstotliwości w ramach 

pasma, tj. zmian konkretnych zakresów, jakimi dysponują poszczególne podmioty, tak aby zapewnić 

najbardziej efektywne wykorzystanie częstotliwości bez – wątpliwej pod względem prawnym – 

ingerencji w sferę praw nabytych aktualnych dysponentów rezerwacji. W chwili obecnej trzech 

operatorów dysponuje ogólnopolskimi rezerwacjami, które mogłyby zacząć być już wykorzystywane 

na potrzeby 5G (w przypadku P4 taki właśnie był cel uzyskania rezerwacji w 2017 r.).  

P4 zwraca uwagę, że konieczne jest strategiczne rozplanowanie procesu refarmingu, z uwzględnieniem 

jego długofalowych celów. Niezależne rozdysponowanie pasm 3400-3600 MHz oraz 3600-3800 MHz w 

różnych okresach może bowiem pociągać za sobą niepełną skuteczność zamierzonego procesu – 

przykładowo w ramach 200 MHz częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz możliwe byłoby wydzielenie 

zaledwie dwóch rezerwacji o optymalnej szerokości 100 MHz albo pięciu rezerwacji po 40 MHz. Obie 

alternatywy nie wydają się zadowalające – dokonanie wyłącznie dwóch rezerwacji nie byłoby do 

zaakceptowania z punktu widzenia konieczności zachowania konkurencyjności rynku, natomiast 

docelowe przydzielenie węższych zakresów nie pozwoli na pełne wykorzystanie zasobów ze względów 

technologicznych (np. istniejący sprzęt abonencki obsługuje szerokości pasma 100 MHz i 80 MHz, brak 

jest sprzętu posiadającego zdolność obsługi 40 MHz – co pozwoliłoby na wykorzystanie zasobów tej 

szerokości).    

W razie stopniowego rozdysponowania pasm, należy mieć na uwadze, aby pozwoliło ono 

dysponentom rezerwacji na realne poszerzenie zakresu uzyskanego w pierwszej „turze” selekcji (tj. 

3600-3800 MHz) w ramach drugiej „tury” (3400-3600 MHz), tj. możliwość uzyskania przyległości 

rezerwacji dokonywanych w różnym czasie. Dodatkowe utrudnienie stanowi tutaj znaczne 

zróżnicowanie czasowe upływu terminów obowiązywania poszczególnych rezerwacji lokalnych z 

zakresu 3400-3600 MHz i związane z tym stopniowe uwalnianie zasobów aż do końca 2032 r. – tj. 

jeszcze niemal przez 15 lat. 

Spółka podkreśla, że zapewnienie przychodów dla Skarbu Państwa w postaci wpływów z postępowania 

selekcyjnego nie powinno być dokonywane kosztem ustawowych zadań Prezesa UKE, takich jak 

wspieranie równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług, stworzenie 

warunków dla rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej czy 

zapewnienia maksymalnych korzyści użytkownikom końcowym. 

 

Jak wskazano powyżej, P4 popiera ogólne cele Strategii. Za zasadne należy uznać planowane 

przeprowadzenie przetargów albo aukcji na zwalniane zasoby. Możliwie wczesne określenie zasad 

takich procedur pozwoli przedsiębiorcom na odpowiednie przygotowanie się do przetargu albo aukcji 

(np. poprzez zbycie części zasobów częstotliwości). Co do zasady, wszelkie pozostałe operacje 

dotyczące rezerwacji częstotliwości powinny odbywać się z inicjatywy samych dysponentów i ich 

kontrahentów – czy to poprzez zmiany dysponenta rezerwacji, czy poprzez udostępnianie 

częstotliwości w trybach przewidzianych przepisami prawa; odpowiednie narzędzia przewiduje w tym 

zakresie Prawo telekomunikacyjne. W rękach Prezesa UKE powinno pozostać również narzędzie, jakim 

jest refarming (reshuffling), pozwalające na zmianę zasobów dysponentów na inne, w ramach zasobu 

o tych samych właściwościach (np. 3400-3600 MHz, 3600-3800 MHz) w sytuacji, gdy wymaga tego 
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efektywne wykorzystywanie częstotliwości, a dysponenci pasma nie są w stanie dojść do porozumienia 

odnośnie zmiany zasad korzystania z pasma. W ostateczności, w określonych przypadkach Prezes UKE 

może skorzystać z potężnego narzędzia administracyjnego, jakim jest cofnięcie rezerwacji 

częstotliwości.  

Jeżeli – w zamyśle Regulatora – ogłoszenie przez Prezesa UKE finalnej wersji Strategii powinno mieć 

ten skutek, że wszyscy obecni i przyszli uczestnicy rynku będą mieli jasność co do celów, motywów i 

możliwych działań Prezesa UKE, to moment wejścia Strategii w życie powinien zostać określony tak, 

aby Strategia odnosiła się do działań, praw i obowiązków na przyszłość, bez nieproporcjonalnej 

ingerencji w prawa i obowiązki (w tym zobowiązania finansowe) obecnych dysponentów rezerwacji 

częstotliwości podlegających Strategii. P4 postuluje zatem, aby Prezes UKE odstąpił od planu odmowy 

dokonywania rezerwacji częstotliwości objętych Strategią na kolejny okres i wskazał moment wejścia 

Strategii w życie z wyprzedzeniem pozwalającym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na 

zweryfikowanie długofalowych planów strategicznych. 

Utrzymanie przez Prezesa UKE Strategii w jej dotychczasowym brzmieniu skutkować może nie tylko 

szeregiem postępowań sądowoadministracyjnych wymierzonych w rozstrzygnięcia Prezesa UKE, ale 

również, między innymi, gwałtowną utratą zaufania do organu administracji, spadkiem wartości rynku 

i niższym poziomem inwestycji oraz – co nie mniej istotne – znaczącym zaniżeniem wartości rezerwacji 

częstotliwości 5G, jakie rozdysponowane będą przez Prezesa UKE w ramach planowanych procedur 

selekcyjnych, z uwagi na nierozstrzygnięte i mnożące się wątpliwości prawne co do prawidłowości 

decyzji „zwalniających” określone zasoby na potrzeby aukcji bądź przetargu. 

 

II. Pytania 

1. Pilotaż 

1.1. Czy pilotaże powinny być prowadzone na terenie jednej gminy, wielu gmin, czy na 

innym obszarze-jakim? 

Aby możliwie maksymalnie ocenić przydatność jakiegokolwiek pasma częstotliwości do użycia 

w systemie 5G należy przeprowadzić pilotaż „skrojony na miarę” tego pasma. W zależności od 

przyjętego scenariusza testowego oraz usług, które podlegałyby testom funkcjonalnym, taki 

pilotaż powinien wykorzystywać różne pasma częstotliwości, mianowicie: 

• w pierwszej kolejności najbardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz eMBB, czyli 

szerokopasmowy dostęp do internetu, który z definicji wymaga bloków o dużej 

szerokości spektralnej. Takie bloki są dostępne jedynie w pasmach powyżej 3 GHz, a 

co za tym idzie, ich propagacja jest mocno ograniczona. Z tego powodu pilotaż na 

terenie pojedynczej gminy wydaje się wystarczający, pod warunkiem, że gmina ta 

jest dość gęsto zaludniona, aby móc ocenić również wpływ liczby użytkowników 

korzystających z technologii 5G na pojemność systemu i pasma radiowego, co 

umożliwi praktyczną weryfikację efektywności spektralnej interfejsu radiowego 5G 

NR; 

• drugi prawdopodobny scenariusz, który należy uwzględnić, to wdrożenie usług 

bazujących na „internecie rzeczy”, czyli IoT. W tej sytuacji kluczowa jest duża liczba 

urządzeń koniecznych do podłączenia do sieci na stosunkowo niewielkim obszarze. 
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Dodatkowo trzeba uwzględnić trudności propagacyjne sygnału, które są 

spowodowane miejscem zamontowania różnych czujników i mierników 

komunikujących się ze światem zewnętrznym – często wewnątrz budynków, w 

piwnicach i trudno dostępnych pomieszczeniach. Aby taki scenariusz przetestować z 

sukcesem, pilotaż powinien bazować na paśmie radiowym leżącym poniżej 

częstotliwości 1 GHz. Szerokość pasma jest tu sprawą drugorzędną, lecz aby pilotaż 

można było zakończyć sukcesem, ze względu na liczbę urządzeń należy go 

przeprowadzić na terenie kilku przylegających gmin lub powiatu, zapewniając 

odpowiednie zagęszczenie urządzeń; 

• kolejnym scenariuszem, który należy wziąć pod uwagę, jest scenariusz polegający na 

uruchomieniu usług wymagających bardzo małych opóźnień, takich jak autonomiczne 

pojazdy lub automatyka przemysłowa. Do tego rodzaju scenariusza należy wybrać 

obszar mocno zurbanizowany i uprzemysłowiony – w teorii można taki pilotaż 

wykonać na stosunkowo niewielkim obszarze, jakim jest pojedyncza gmina. 

Wniosek: w zależności od testowanego pasma, pilotaż można przeprowadzić na terenie 

pojedynczej gminy, pod warunkiem że spełnia warunki odpowiedniego zagęszczenia 

terminalami oraz jest wystarczająco zaludniona, czyli na jej terenie znajduje się miasto 

liczące min. 20.000 mieszkańców. 

1.2. Jak operatorzy odnoszą się do prowadzenia pilotaży do roku 2020? 

Przeprowadzenie pilotażu ze startem do roku 2020 jest jak najbardziej zasadne. Operatorzy 

już teraz przygotowują się do wdrożenia systemu 5G w swoich sieciach, modernizując 

istniejące oraz budując nowe stacje bazowe w standardzie, który będzie wspierać technologię. 

Niewiadomą pozostaje model architektury 5G (stand-alone, non-stand-alone), który będzie 

możliwy do zaimplementowania do roku 2020, ponieważ jeszcze nie wszystkie specyfikacje i 

standard zostały zatwierdzone i przyjęte przez gremia standaryzacyjne (3GPP). Kolejnym 

czynnikiem, który należy mieć na uwadze, jest dostępność terminali pracujących w pasmach 

przewidzianych do użycia w pilotażu, jednak w roku 2019 spodziewane są terminale 

wspierające pasmo 3,7 GHz z odpowiednią szerokością bloku częstotliwości, co powinno 

wystarczyć do przeprowadzenia pilotażu 5G choćby w zakresie eMBB. 

1.3. Na jakich zasadach podmiot byłby gotowy przeprowadzić pilotaż? 

Pilotaż sieci 5G z wykorzystaniem nowych pasm częstotliwości (700 MHz i/lub 3,7 GHz) 

powinien się opierać minimum o następujące założenia: 

• spektrum radiowe jest dostępne w całym przewidzianym paśmie przez cały okres 

trwania pilotażu; 

• brak opłaty za bloki częstotliwości wykorzystywane na potrzeby pilotażu; 

• ze względu na wykorzystanie nowych bloków częstotliwości w nowych pasmach, 

maksymalny limit gęstości mocy w miejscach dostępnych dla ludności powinien być 

zharmonizowany z wartościami rekomendowanymi przez WHO/ICNIRP, które są 

wdrożone w większości krajów Unii Europejskiej; 
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• ze względu na testowy charakter pilotażu, nowo powstające oraz modernizowane 

stacje bazowe powinny podlegać skróconemu procesowi inwestycyjnemu, w którym 

uzyskanie niezbędnych pozwoleń byłoby uproszczone, np. pozwolenie na budowę 

mogłoby zastąpić zgłoszenie instalacji (jak dla instalacji do 3 metrów), a okresy 

oczekiwania byłyby skrócone, np. z 30 dni do 7. 

2. Model budowy sieci 5G 

2.1. Jaki jest preferowany model budowy sieci 5G (jedna sieć, wiele sieci, czy rozbudowa 

istniejącej infrastruktury)? 

Ze względu na poziom rozwoju sieci u poszczególnych operatorów, preferowany jest model 

budowy wielu sieci 5G. Tego typu podejście pozwoli przetestować różne usługi przewidziane 

do wdrożenia przez systemy 5G w zależności od nastawienia i polityki rozwoju każdego z 

operatorów. Aby wykorzystać synergię z istniejącymi instalacjami i czerpać korzyści z 

wczesnego uruchomienia systemu w wersji non-stand-alone, pilotaże 5G powinny 

wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, co z pewnością przyspieszy przeprowadzenie testów 

i końcowe wdrożenie usług, a jednocześnie położy podwaliny pod kolejne wersje architektury 

sieci. 

3. Częstotliwości 

3.1. Jaka powinna być kolejność rozdysponowania pasm? 

W pierwszej kolejności pilotaże powinny się opierać o wykorzystanie pasma z zakresu 3,6-

3,8 GHz z jak najszybszym rozszerzeniem o kolejne 200 MHz w paśmie 3,4-3,6 GHz, tworząc 

jeden blok częstotliwości o szerokości 400 MHz. Kolejnym pasmem udostępnionym na 

potrzeby pilotażu powinno być pasmo milimetrowe, czyli 26 GHz, a w ostatniej kolejności 

pasmo z zakresu 700 MHz. 

3.2. Czy niektóre pasma powinny być rozdysponowane łącznie (np. 3,7 GHz z 26 GHz) czy 

rozdzielnie? 

Z punktu widzenia pilotażu sposób rozdysponowania pasm nie ma większego znaczenia, pod 

warunkiem, że zostaną udostępnione te pasma, które w pierwszej kolejności będą 

wykorzystane w testach. 

W dalszej perspektywie sięgającej poza fazę testów i pilotaży, pasma powinny być 

rozdysponowane rozdzielnie, z dbałością o ich równomierny podział, niefaworyzujący 

żadnego z podmiotów, a także z uwzględnieniem ilości zasobów częstotliwościowych w 

dyspozycji poszczególnych operatorów oraz konkurencyjności świadczenia usług. 

3.3. Czy rezerwacje częstotliwości powinny być ogólnopolskie, regionalne, czy lokalne? 

oraz 

3.4. Jaka powinna być minimalna szerokość bloku częstotliwości dla poszczególnych 

pasm? 
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Mając na uwadze efektywność wykorzystania tak cennego zasobu, jakim jest spektrum 

radiowe, oraz ze względu na swoje właściwości propagacyjne, rezerwacje częstotliwości 

powinny być rozdzielane według poniższego schematu: 

 

Częstotliwość 
Rezerwacja 

ogólnopolska 

Rezerwacje 

regionalne 

Rezerwacje 

lokalne 

Minimalna 

szerokość 

bloku 

f ≤ 3 GHz    5 MHz 

3 GHz < f ≤ 6 GHz    60 MHz 

6 GHz < f ≤ 27,5 GHz    200 MHz 

f ≥ 27,5 GHz    200 MHz 

 

3.5. Jaka powinna być maksymalna szerokość bloku, którą może uzyskać jeden podmiot? 

Maksymalna szerokość bloku, którą może uzyskać jeden podmiot, powinna zostać określona 

na podstawie rzetelnej analizy sytuacji rynkowej oraz konkurencyjności usług, tak aby nie 

doprowadzić do potencjalnego zaburzenia konkurencji, wynikającego z uprzywilejowanej 

pozycji któregokolwiek z graczy na rynku telekomunikacyjnym. 

Dla przykładu optymalną, a jednocześnie maksymalną, szerokością bloku częstotliwości z 

zakresu 3,4-3,8 GHz byłaby szerokość 100 MHz. 

4. Inne pasma 

4.1. Czy poza pasmami podstawowymi należy rozważyć do dystrybucji także inne zakresy 

(w szczególności 1427-1518 MHz, 2300-2400 MHz, 3800-4200 MHz, 26,5-27,5 GHz) 

na potrzeby 5G? 

Biorąc pod uwagę fakt, że technologia 5G została opracowana w taki sposób, aby wykorzystać 

na jej potrzeby dowolne zasoby częstotliwości, każde pasmo przeznaczone do użycia przez 

systemy pracujące w oparciu o technologię 5G należy rozważać do przyszłej dystrybucji. W 

pierwszej kolejności należy skupić się na częstotliwościach w zakresach 3,4-3,8 GHz, 700 MHz 

i 26 GHz, lecz pozostałe pasma również należy brać pod uwagę jako zasób przeznaczony na 

potrzeby 5G. Operatorzy zdają sobie sprawę z uwarunkowań, które decydują o dostępności 

każdego z pasm oraz trudności w ich zwolnieniu na potrzeby 5G, jednak Prezes UKE powinien 

dążyć do jak najszybszej dostępności zasobów częstotliwości rozpoznanych jako kluczowe dla 

5G teraz oraz w przyszłości (zgodnie z zaleceniami WRC-15 oraz WRC-19). 

 

Z poważaniem 

Piotr Kuriata 

Pełnomocnik P4 Sp. z o.o. 


