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Dotyczy:       

Stanowiska w sprawie projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

dokonującej na rzecz Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości           

w zakresach 816-821 MHz oraz 857-862 MHz  na obszarze całego kraju na kolejny okres 

 

              Działając w imieniu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej z siedzibą w Poznaniu                

(dalej: „PIRC”), jako Prezes Zarządu (aktualny odpis z rejestru stanowi Załącznik nr 1), na podstawie 

uprawnienia wynikającego z przepisu art. 15 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne     

(tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zmianami, dalej ,,Ustawa PT”), niniejszym przedstawiam poniżej 

stanowisko PIRC w postępowaniu konsultacyjnym, ogłoszonym przez Prezesa UKE                            

w dniu 1 sierpnia 2018 r., dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

(dalej ,,Prezes UKE”), dokonującej na rzecz Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie, rezerwacji 

częstotliwości w zakresach 816-821 MHz oraz 857-862 MHz na obszarze całego kraju                         

na kolejny okres, zwanego dalej „Projektem Decyzji”. 

 

                W ramach swego stanowiska PIRC podziela argumentację Prezesa UKE w części dotyczącej 

zasadności przyznania Sferii rezerwacji częstotliwości w zakresach 816-821 MHz oraz 857-862 MHz 

na kolejny okres z uwagi na konieczność zachowania warunków konkurencji.  

 

               Pragniemy podkreślić, że naczelnym celem przyznawania rezerwacji częstotliwości,  

w szczególności procedur „ponawiania” rezerwacji na kolejne okresy oraz procedur selekcyjnych       

jest „zachowanie warunków konkurencji” (vide: np. art. 118a ust. 3 pkt. 1 Ustawy PT).              

Wyrazem tego jest w szczególności art. 118 ust. 4a Ustawy PT stanowiący, że „Określając warunki 

uczestnictwa w aukcji, Prezes UKE może wskazać zasoby częstotliwości o właściwościach 

odpowiadających częstotliwościom z zakresu, którego dotyczy aukcja, posiadanie których wyłącza      

od udziału w aukcji podmiot dysponujący tym zasobem lub podmioty z grupy kapitałowej,                  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,          

dysponującej tym zasobem.”  
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                 PIRC zwraca też uwagę, że zgodnie z pkt. 7 Ogłoszenia Prezesa UKE                                     

z dnia 10 października 2014 r. o aukcji na częstotliwości z zakresu 800 MHz (dokument w aktach 

Prezesa UKE, zobacz też: https://archiwum.uke.gov.pl/aukcja-na-rezerwacje-czestotliwosci-800mhz-i-

26-ghz-14803) : „Każdy uczestnik aukcji będzie mógł w wyniku jej przeprowadzenia uzyskać 

maksymalnie  dwie rezerwacje częstotliwości z pasma 800 MHz, co stanowi łącznie 20 MHz widma      

z pasma 800 MHz. Uczestnik aukcji może ubiegać się jedynie o taką liczbę rezerwacji częstotliwości   

z pasma 800 MHz, której uzyskanie nie doprowadzi do przekroczenia 20 MHz łącznie widma 

częstotliwości z pasma 800 MHz, o które ubiega się uczestnik aukcji lub podmioty z grupy 

kapitałowej, do której przynależy uczestnik aukcji.” 

 

                  Należy również zaznaczyć, że Prezes UKE posiada narzędzia regulacyjne, które pozwolą, 

już po dokonaniu rezerwacji częstotliwości i rozpoczęciu wykorzystywania częstotliwości objętych 

aukcją, zagwarantować realizację celów, jakie są stawiane przed regulatorem pod kątem kształtowania 

prawidłowego rozwoju rynku i zapewnienia właściwego środowiska funkcjonowania, zarówno           

dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak i konsumentów.  

 

                  Biorąc dodatkowo pod uwagę treść uzasadnienia zawartego przez Prezesa UKE w Projekcie 

Decyzji, jasnym jest, że interes społeczny w zakresie przydziału częstotliwości 800 MHz                

polega na zachowaniu dotychczasowej struktury dysponowania zasobami częstotliwościowymi         

przy zachowaniu skutecznej konkurencji, w której to T-Mobile oraz Orange  posiadają maksymalny 

dopuszczalny zakres częstotliwości (20 MHz czyli 33,33 % pasma), P4  posiada 10 MHz                 

czyli 16,67% pasma i tylko jeden uczestnik rynku, zdefiniowany przez Prezesa UKE jako Grupa ZSŻ, 

może po 31 grudnia 2018 r. w przypadku nie wydania  przez Prezesa UKE w ogóle nie posiadać 

częstotliwości w tym zakresie. 

 

                   Reasumując, wobec spełnienia wymogów formalnych wniosku Sferia S.A. i biorąc pod 

uwagę w szczególności argumentację Prezesa UKE w przedmiocie braku jakichkolwiek negatywnych 

przesłanek „odnowienia” rezerwacji Sferii, które mogłyby zagrozić skutecznej konkurencji na rynkach 

telefonii ruchomej, PIRC podziela zasadność wydania przez Prezesa UKE decyzji,               

dokonującej na rzecz Sferii rezerwacji częstotliwości w zakresach 816-821 MHz oraz 857-862 MHz     

na kolejny okres. Ponadto PIRC uważa, że gdyby nie doszło do przyznania rezerwacji Sferii w ramach 

toczącej się procedury, pasmo częstotliwości będącej jej przedmiotem powinno zostać 

rozdysponowane w trybie przetargu z zastosowaniem art. 118a ust. 3 pkt. 1 Ustawy PT.  

 

 

 
 
 

 
 
 

                                                                       Z wyrazami szacunku 
 

 

                                                                          Jacek Silski 

                                                  
                                                                     Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej 

 

 

 

https://archiwum.uke.gov.pl/aukcja-na-rezerwacje-czestotliwosci-800mhz-i-26-ghz-14803
https://archiwum.uke.gov.pl/aukcja-na-rezerwacje-czestotliwosci-800mhz-i-26-ghz-14803

