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STANOWISKO 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

w sprawie 

projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  

 

Dziękujemy za przekazanie do konsultacji projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), który 

identyfikujemy, jako bardzo istotny dla przyszłego kształtu rynku telekomunikacyjnego. Na przełomie 

grudnia 2016 r. i stycznia 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje publiczne założeń projektu 

ustawy o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Wyraziliśmy w nich zasadnicze poparcie dla idei budowy OSE. 

Jednocześnie, zarysowaliśmy nasze wstępne stanowisko, a przede wszystkim zaadresowaliśmy kluczowe 

ramy, jakim powinno towarzyszyć powołanie OSE, wybór jej operatora oraz mechanizmy publicznego 

finansowania tego przedsięwzięcia. Niestety jednak, mimo sformułowania takiego wniosku, na etapie 

opracowywania właściwego projektu ustawy, w żaden sposób nie zostało upublicznione odniesienie 

do przedłożonych przez PIIT uwag. Również w uzasadnieniu, ani OSR konsultowanego projektu ustawy, 

nie znalazło się miejsce na odniesienie do wyników przeprowadzonych konsultacji projektu założeń. 

Co jednak istotniejsze, opublikowany projekt ustawy zupełnie pomija przedstawione wówczas 

stanowisko Izby. Podobnie, przedstawiony projekt pomija przeprowadzone w czerwcu 2017 r. 

konsultacje dokumentów dotyczących wyposażenia szkół w infrastrukturę sieciową oraz urządzenia 

końcowe. Nasze stanowisko nie doczekało się uwag Ministerstwa, a także nie widzimy odniesienia do 

tych rekomendacji w projekcie ustawy. Nie pozwala to na odniesienie się do kwestii faktycznej 

kompleksowości projektu budowy OSE. 

Uwagi ogólne 

 

Na wstępie sygnalizujemy, że szczegółowa analiza przedstawionego projektu ustawy, prowadzi do 

jednoznacznego wniosku, że przewidziane w nim narzędzia zostały opracowane wyłącznie w celu 

zapewnienia realizacji projektu OSE, nawet jeśli miałoby to godzić w istniejące warunki konkurencyjne, 

interes prywatnych operatorów telekomunikacyjnych, a także obowiązujące warunki prawne  

i regulacyjne. Tym samym, projekt ustawy w sposób niespotykany w dotychczasowej historii regulacji 

rynku telekomunikacyjnego tworzy odmienne, znacznie uprzywilejowane zasady działania dla jednego, 

wyznaczonego podmiotu. Trudności interpretacyjne pogłębia, bardzo ogólny i rodzący wiele wątpliwości 

interpretacyjnych sposób sformułowania projektu, który w swojej treści pomija procedury oraz 

mechanizmy zabezpieczające przed ryzykiem naruszenia konkurencji, które obowiązują aktualnie 

pozostałych uczestników rynku. 

 

Niestety projekt ustawy o OSE, nie stanowi odpowiedniej zachęty dla właścicieli infrastruktury 

niezbędnej do stworzenia i uruchomienia OSE do podjęcia efektywnej i długoterminowej współpracy 

opartej o zasady rynkowe, a raczej zmierza ku stworzeniu jednostronnych mechanizmów mogących 

w każdej chwili zmusić dowolnie wybrany podmiot do oddania własnych, prywatnych zasobów do 

dyspozycji podmiotu publicznego, na warunkach, które w bardzo szerokim zakresie uznaniowości, 
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mógłby określać także Prezes UKE w drodze decyzji administracyjnych. Już na tym poziomie powstają 

poważne obawy, co do faktycznych założeń i warunków przyszłej współpracy. 

 

Wobec powyższego, zachęcamy do wprowadzenia istotnej korekty konsultowanego projektu ustawy, 

w szczególności z uwzględnieniem naszych szczegółowych uwag, które opieramy na założeniu, 

że przyszłość projektu OSE, zależy przede wszystkim od wzajemnej współpracy, a nie tworzeniu 

prawnych i administracyjnych mechanizmów zapewniających nieproporcjonalnie uprzywilejowaną 

pozycję konkurencyjną jednego podmiotu. 

 

Uwagi szczegółowe 

1. Art. 1 ust. 2  

Treść ust. 2, ma charakter definicyjny, wobec czego proponujemy przeniesienie jej do słowniczka ustawy 

zawartego w art. 3. 

Dodatkowo, zakres definicji należy ograniczyć do jej faktycznego celu wynikającego z ustawy, tj. do usługi 

dostępu do internetu. Tym samym, zapis ten powinien brzmieć: „OSE – publiczna sieć 

telekomunikacyjna, o której mowa w art. 2 pkt 29 ustawy Prawo telekomunikacyjna, służąca świadczeniu 

usługi dostępu do sieci Internet szkołom”. 

 

2. Art. 1 ust. 2 w zw. z art. 3 pkt 1) – zawężenie projektu OSE wobec pierwotnych założeń, do których 

dostosowywane były projekty inwestycyjne POPC oraz realizowane już plany inwestycyjne 

Sygnalizujemy, że niepokojące jest przedstawione w projekcie ustawy, zupełnie nowe założenie, 

dotyczące istotnego ograniczenia zakresu projektu OSE.  

Pierwotnym założeniem, potwierdzonym m.in. w: 

• przeprowadzonych w 2016 r. konsultacjach publicznych obszarów białych NGA oraz planów 

inwestycyjnych, 

• założeniach ustawy o OSE, 

• rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury 

szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, 

• przebiegu prac nad II konkursem w ramach działania 1.1. POPC, 

• dokumentacji konkursowej II konkursu w ramach działania 1.1. POPC, 

• wyjaśnieniach udzielanych w toku przebiegu ww. konkursu przez Instytucję Pośredniczącą POPC 

tj. CPPC 

- było podłączenie w ramach OSE, wszystkich „jednostek oświatowych”. 

 

Jednostki oświatowe były definiowane poprzez odwołanie do art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty, który wskazuje, że jako takie jednostki rozumie się: 

 „1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy 

wychowania przedszkolnego; 

2)1) szkoły: 
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a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, 

sportowe i mistrzostwa sportowego, 

b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, 

dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, 

c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, 

dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, 

żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa, 

d) artystyczne; 

3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające 

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji 

czasu wolnego; 

3a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki 

dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

3b) placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań 

i uzdolnień artystycznych; 

4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, 

młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy 

uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 

5) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki 

umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży 

z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio 

obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

7) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania; 

9) placówki doskonalenia nauczycieli; 

10) biblioteki pedagogiczne; 

11) kolegia pracowników służb społecznych.” 

 

W opublikowanym projekcie ustawy, poprzez odwołanie do art. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, zakres 

projektu został znacząco zawężony i obejmuje wyłącznie szkoły: 

„a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, 

specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa 

sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,  

b) ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, 

specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa 

sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,  
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c) artystyczne;” 

 

Ponadto, z zakresu OSE zdecydowano się wyłączyć także kategorię szkół dla dorosłych. 

Problem rozbieżności między pierwotnymi założeniami, które jako oficjalne były komunikowane 

uczestnikom rynku, lub narzucane w dokumentacji konkursowej POPC, a aktualnie przyjętymi 

założeniami powoduje przede wszystkim, że w istotny sposób zmieniają się warunki, które mogły 

stanowić podstawę do podjęcia decyzji o zaangażowaniu lub braku zaangażowania w pewne projekty 

inwestycyjne. Wszak dla projektów POPC, określono nawet stawki referencyjne, jakie powinny być 

uwzględniane we wnioskach o dofinansowanie, dot. podłączenia jednostek oświatowych (które były 

obowiązkowe do podłączenia).Tymczasem w wyniku wyłączenia pewnych lokalizacji z zakresu projektu 

OSE, powoduje to dezaktualizację realizowanych w oparciu o takie wnioski o dofinansowanie projektów. 

Wobec powyższego, wnosimy do Ministra Cyfryzacji pełniącego kluczową rolę merytoryczną 

w procesie wdrażania POPC, o przedstawienie rzeczowych propozycji w przedmiocie rozwiązania 

zaistniałej sytuacji - w szczególności w zakresie realizowanych projektów unijnych. 

 

Ponadto w zakresie przyszłego procesu wyznaczania tzw. białych szkół NGA, zarówno na potrzeby 

przeprowadzenia konsultacji w sprawie planowanych prywatnych inwestycji oraz na potrzeby 

wyznaczenia punktów adresowych do objęcia projektami budowy sieci szerokopasmowych w ramach 

kolejnego naboru wniosków w działaniu 1.1 POPC, powinna być zachowana spójność pomiędzy zakresem 

wyznaczonych tzw. białych szkół NGA, jak i planowanych do objęcia usługami OSE. 

 

3. Art. 2 – treści nienormatywne lub niezwiązane z projektem ustawy 

Zwracamy uwagę, że brzmienie art. 2 dotyczy treści zasadniczo nienormatywnej, a jedynie sfery 

uzasadnienia dla powołania OSE. Rodzi to wątpliwości w zakresie zgodności z §11 zasad techniki 

prawodawczej, który jasno wskazuje, że „W ustawie nie zamieszcza się wypowiedzi, które nie służą 

wyrażaniu norm prawnych, a w szczególności apeli, postulatów, zaleceń, upomnień oraz uzasadnień 

formułowanych norm.”.  

 

Wobec powyższego proponujemy wykreślenie art. 2, przeniesienie jego treści do tzw. preambuły lub 

ewentualnie przeredagowanie jego treści, np. poprzez połączenie jego treści z zadaniami operatora OSE, 

określnymi art. 5. 

Ponadto odnosząc się do brzmienia: 

• pkt 1 – wykreślić należy zwrot „infrastruktury telekomunikacyjnej” albowiem z punktu widzenia 

szkoły, wchodzącej do OSE, pozostaje on zasadniczo bezprzedmiotowy - szkoła bowiem korzystać 

będzie z usługi dostępu do internetu, a nie samego dostępu do infrastruktury jako takiej; 

• pkt 2 – sygnalizujemy, że projekt ustawy nie przewiduje zasadniczych narzędzi służących 

bezpośrednio do „podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli”, wobec 

czego wątpliwości budzi zasadność pozostawienia tej jednostki redakcyjnej w tekście projektu 

ustawy; 
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• pkt 3 – podobnie jak w pkt 2, sygnalizujemy, że projekt ustawy nie zakłada żadnych realnych 

rozwiązań dot. wspomagania procesu kształcenia jako takiego, w tym sposobu prowadzenia 

zajęć, wyposażenia szkół (w tym w narzędzia cyfrowe), szkolenia uczniów i nauczycieli. 

Stworzenie sieci OSE, oznacza jedynie udostępnienie wysokiej jakości usługi dostępu do 

internetu. Bez dodatkowych narzędzi, których ustawa nie przewiduje, nie oznacza samo w sobie 

wsparcia procesu kształcenia. 

 

4. Art. 3 pkt 2 – postulat doprecyzowania 

Postulujemy zastąpienie zwrotu „podmiot”, sformułowaniem „przedsiębiorca telekomunikacyjny”, które 

będzie precyzyjnie oddawało przedmiot regulacji. Operator OSE, będzie bowiem prowadził działalność na 

rynku telekomunikacyjnym, podlegając regulacjom Prawa telekomunikacyjnego. Brak jest przyczyn dla 

pominięcia tego doprecyzowania. 

Dodatkowo, należy wprowadzić w ustawie nowy przepis, wskazujący, że Operator OSE prowadzi 

działalność zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

 

5. Art. 5 – uwaga redakcyjna  

Proponujemy zastąpienie zbędnego sformułowania „publicznej sieci telekomunikacyjnej, o której mowa 

w art. 1 ust. 2, w sposób umożliwiający świadczenie z jej wykorzystaniem usług“, które jest już zawarte 

w aktualnym art. 1 ust. 2, zwrotem „OSE”. 

 

6. Art. 5 pkt 4 – zbyt szeroki zakres kompetencji, niewynikający z treści projektu ustawy 

W naszej ocenie, zakres zadań operatora OSE, regulowany w ustawie powinien zostać ograniczony do 

zadań wprost niezbędnych do powołania OSE, rozumianej zgodnie z art. 1 ust. 2 projektu ustawy, jako 

„publiczna sieć telekomunikacyjna służąca świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

szkołom”, z uwzględnieniem proponowanej powyżej zmiany, czyli zdefiniowania OSE jako „publiczna sieć 

telekomunikacyjna, o której mowa w art. 2 pkt 29 ustawy Prawo telekomunikacyjna, służąca świadczeniu 

usługi dostępu do sieci Internet szkołom”. Wskazany w art. 5 pkt 4, zakres zadań operatora OSE, które 

jednocześnie mogą być finansowane ze środków publicznych, nie mieści się w tym zakresie, odnosząc 

do możliwości tworzenia i świadczenia usług z obszaru teleinformatyki. Jednocześnie w projekcie ustawy 

w żaden sposób nie określono, w jaki sposób takie usługi miałyby być świadczone na rzecz szkół. 

Pozostawienie lub brak doprecyzowania tego zapisu, w sposób istotny zagraża warunkom 

równoprawnej konkurencji na rynku usług teleinformatycznych dla edukacji, powodując ryzyko 

stworzenia znaczącej przewagi podmiotu publicznego w tym zakresie. Konsekwentnie powinno się 

również ograniczyć zakres kosztów kwalifikowanych, o których mowa w artykule 11, w szczególności  

w pkt 1, 6 lit. d, a także pkt 8 i 10. 

 

7. Art. 6  

Zwracamy uwagę, że projektowany art. 6 ust. 1, poprzez zwrot „Operator OSE świadczy szkołom”  

w sposób zbyt daleko idący sugeruje, że operator OSE jest jedynym podmiotem świadczącym szkołom 
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usługę dostępu do internetu, podczas gdy dalsze (art. 8 ust. 3) przepisy projektu ustawy, jasno wskazują, 

że korzystanie przez szkołę z tej usługi pozostaje faktycznie fakultatywne. W przepisie należałoby zastąpić 

słowo „świadczy” słowem „oferuje”. 

W ust. 2 natomiast, wątpliwości budzi brak jasnego wskazania, w jakiej formie właściwy minister może 

wyrazić zgodę na świadczenie usługi poniżej 100 Mb/s. Przesłanką dla wydania takiej zgody powinno być 

np. istnienie wiarygodnego planu inwestycyjnego dot. podłączenia danej placówki do łącza min. 100 

Mb/s. Dodatkowo, nie jest jasne czy wniosek może zostać złożony jednokrotnie na 12 miesięcy, czy także 

po upływie ważności wydanej zgody, możliwe będzie złożenie kolejnego wniosku - powodując, że zgoda 

może zostać niejako „odnowiona”. W naszej ocenie, zasadne byłoby dopuszczenie możliwości 

wydawania takiej zgody kilkukrotnie. Inna bowiem sytuacja, może spowodować, że szkoła zostanie 

pozbawiona dostępu do internetu, jeśli wybudowanie dla niej sieci o wyższych parametrach okazało się  

z różnych przyczyn niemożliwe.  

 

8. Art. 6 i nast. w zw. z art. 10 ust. 2 – brak określenia zasad świadczenia usług przez operatora OSE 

na rzecz szkół 

Zwracamy uwagę, że brak jasnego odwołania do ustawy Prawo telekomunikacyjne, a także brak 

odpowiednich zapisów w projekcie ustawy, nie pozwalają na ustalenie szczegółowych zasad, na jakich 

operator OSE miałby świadczyć swoje usługi szkołom. W szczególności brak informacji czy zawierana 

byłaby umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, a także, jakie zapisy 

powinna zawierać.  

 

9. Art. 7 – uwaga redakcyjna 

Aktualny projekt art. 7 zawiera aż 16 ustępów, które jednocześnie dotyczą różnych zagadnień, w tym 

obszarów kompetencji Prezesa UKE, jak i obszarów tą kompetencją nieobjętych. Sugerujemy więc 

dokonanie jego ponownej systematyzacji. 

 

10. Art. 7 ust. 1 pkt 1 – zbyt daleko idące obowiązki dostępowe 

a. Usługi pasywne 

W pierwszej kolejności, należy wskazać, że operator OSE, jako przedsiębiorca telekomunikacyjny, posiada 

już uprawnienia, które wynikają z art. 139 ustawy Prawo telekomunikacyjne, a także art. 13, 17, 27 oraz 

30 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wobec czego nie jest zasadne 

odrębne regulowanie tego uprawnienia w sposób dodatkowy, a jednocześnie specyficzny wyłącznie dla 

operatora OSE. W pierwszej kolejności postulujemy więc wykreślenie tej jednostki redakcyjnej. 

Trzeba zwrócić uwagę, że sposób przywołania tych przepisów, a także dalsze zapisy projektu art. 7 

wskazują na bardzo istotne odmienności zakładanej procedury dostępu, w tym: 

 

• Brak określenia jakichkolwiek przesłanek odmowy udzielenia dostępu, w tym opartych na 

przesłankach obiektywnych takich jak brak możliwości technicznych, brak dostępnych zasobów, 
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bezpieczeństwo i integralność sieci, czy możliwość zapewnienia innych niż wnioskowane, ale 

odpowiednich do celu sposobów zapewnienia dostępu.  

W praktyce może to oznaczać, że operator OSE będzie miał możliwość dostępu do każdego 

rodzaju infrastruktury, w tym skorzystania ze środka administracyjnego, jakim jest decyzja 

Prezesa UKE, jeśli uzna, że dany element sieci komercyjnego operatora jest mu potrzebny do 

stworzenia sieci OSE. Jednocześnie Prezes UKE, działając w ramach wprowadzanych przepisów, 

nie będzie miał możliwości rozważenia możliwości odmowy udzielenia dostępu, a kierował się 

będzie wyłącznie interesem operatora OSE, „kierując się przesłanką umożliwienia operatorowi 

OSE wykonywania zadań, o których mowa w art. 5, oraz niedyskryminacyjnymi 

i proporcjonalnymi kryteriami.”. 

• Znacząco skrócony czas określenia przez obowiązanego operatora warunków dostępu dla 

operatora OSE – tj. 14 dni. 

• Wprowadzenie natychmiastowej wykonalności Decyzji UKE. 

 

Jeśli jednak dla projektodawców istotne byłoby, aby kompetencje operatora OSE, jako przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego, były powtórzone także w ustawie o OSE, konieczne jest doprecyzowanie art. 7 ust. 

1 pkt 1 o wyraźne wskazanie, że dostęp jest zapewniany na zasadach i warunkach określonych w tych 

przepisach. 

 

b. Usługi aktywne 

Przepis art. 7 stanowi, iż operatorzy, o których mowa w art. 139 Pt są zobowiązani do świadczenia na 

rzecz operatora OSE nie tylko usług dostępu do infrastruktury pasywnej, o których jest mowa w art. 139 

Pt, ale także do zapewnienia usług transmisji danych. Przepis ten przewiduje zatem daleko idące 

rozszerzenie istniejących obowiązków w zakresie dostępu – zarówno na bazie polskich jak i europejskich 

przepisów.  

Należy podkreślić, iż obowiązki w zakresie symetrycznego dostępu ograniczają się do dostępu do 

infrastruktury pasywnej (w szczególności kanalizacja i okablowanie wewnątrzbudynkowe). Takie 

regulacje są zgodne z porządkiem europejskim, w szczególności tzw. dyrektywą kosztową. Tymczasem 

przepis art. 7 nakłada na operatorów obowiązek transmisji danych, który nie mieści się w pojęciu 

dostępu pasywnego. W transmisji danych wykorzystywana jest już infrastruktura aktywna. Transmisja 

danych wchodzi w zakres usług, które na gruncie reżimu regulacyjnego UE wymagają wcześniejszego 

przeprowadzenia analizy rynkowej i w przypadku braku konkurencji nałożenia na dominujący podmiot 

takiego obowiązku, czyli usługi BSA (tzw. rynek 3b/2014) lub usługi HQA (tzw. rynek 4/2014).  

 

W naszej ocenie nałożenie takiego obowiązku bez uprzednich analiz rynkowych, stwierdzenia pozycji 

znaczącej i uzyskania akceptacji ze strony Komisji Europejskiej naruszałby art. 7 oraz art. 14-16 dyrektywy 

ramowej odnoszące się do procesu definiowania rynków i nakładania obowiązków regulacyjnych oraz 

procesu notyfikacji środków zaradczych do Komisji Europejskiej. Taki przepis stałby także w sprzeczności 

z polskim Prawem telekomunikacyjnym (art. 21 – 25 oraz art. 15 Prawa telekomunikacyjnego). 
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Należy także podkreślić, iż wyniki analiz rynkowych przeprowadzonych przez Prezesa UKE doprowadziły 

do deregulacji usługi BSA w 76 gminach oraz deregulacji usługi HQA o przepływnościach powyżej 2 Mb/s. 

Przyczyną deregulacji było stwierdzenie, że rynek w tym zakresie jest skutecznie konkurencyjny.  

W efekcie zakładanego obowiązku z art. 7 obowiązek taki znowu byłby nałożony – pomimo, iż rynek  

w tym zakresie jest skutecznie konkurencyjny, a tym samym możliwe są komercyjne rozwiązania. Co 

gorsza, taki obowiązek zostałby nałożony wbrew zasadom reżimu regulacyjnego obowiązującego  

w Polsce i w UE. 

 

Tym samym, zapisy dot. ustawowego obowiązku zapewnienia transmisji danych powinny zostać 

bezwzględnie wykreślone ze wszystkich przepisów ustawy o OSE. 

Osiągnięcie zakładanych rezultatów dot. budowy OSE powinno nastąpić w drodze komercyjnych umów 

między operatorem OSE i pozostałymi uczestnikami rynku, zawieranymi w ramach obowiązujących już 

przepisów prawa. 

 

11. Art. 7 ust. 1 

W przypadku nieuwzględnienia powyższych uwag, dotyczących zachowania uniwersalnych zasad 

udzielania dostępu, sygnalizujemy, że: 

a. Zaproponowany 14-dniowy termin na określenie warunków dostępu do infrastruktury lub 

warunków świadczenia usługi transmisji danych jest stanowczo zbyt krótki. Należy zwrócić uwagę, 

że przy zakładanej dynamice tworzenia OSE, zamówienia składane przez operatora OSE, mogą 

obejmować bardzo dużą ilość lokalizacji jednocześnie.  

W tym zakresie zaznaczamy również, że zaproponowany termin 14 dniowy jest krótszy niż nałożony 

na operatora o pozycji znaczącej, w ramach regulowanej oferty ramowej tzw. oferty SOR. Zgodnie  

z załącznikiem nr 26 do Części Ogólnej oferty SOR „Procedura zawarcia Umowy o Dostępie”, 

operator ten jest zobowiązany do przedstawienia projektu umowy o dostępie w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wniosku wolnego od braków formalnych. 

Minimalny możliwy do określenia termin to 30 dni. Jest to także najkrótszy termin dla określenia 

warunków dostępu termin przewidziany w przepisach prawa (art. 30 megaustawy). 

b. Brak rozwiązania sytuacji, w których jeden punkt adresowy jest podłączony za pomocą więcej niż 

jednej infrastruktury. Aktualne przepisy uprawniają operatora OSE, do dokonania samodzielnego 

wyboru podmiotu, do którego wnioskował będzie o dostęp. Dokonanie takiego arbitralnego wyboru 

będzie z jednej strony powodowało automatyczne wykluczenie z rynku podmiotu, który nie został 

wybrany (nieodpłatność usług OSE spowoduje, że jego oferta nie będzie mogła być konkurencyjna), 

a z drugiej strony będzie rodziło wątpliwości, co do efektywności wydatkowania środków 

publicznych. Nie będzie bowiem mechanizmu weryfikacji, który operator mógł zaoferować lepsze 

warunki cenowe i jakościowe. Powyższy problem dotyczy nie tylko ostatnich odcinków sieci do szkół, 

ale także warstwy szkieletowej i dystrybucyjnej sieci, w której to usługi także będą niezbędne dla 

uruchomienia OSE. 
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c. Konieczność doprecyzowania przesłanek odmowy udzielenia dostępu na podstawie przesłanek 

funkcjonujących w aktualnych przepisach, w szczególności w zakresie przyczyn obiektywnych, tj.: 

braku technicznych możliwości udzielenia dostępu, zajętości zasobów, a także własnych planów 

rozwoju sieci. 

 

12. Art. 7 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 15  

W pkt 2 określono kompetencję operatora OSE do „nabywania praw” do infrastruktury samorządowych 

regionalnych sieci szerokopasmowych. Można zwrócić uwagę, że jest to kompetencja, która przysługuje 

każdemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, a szerzej nawet każdemu podmiotowi obrotu 

gospodarczego. Do takiego nabycia jednak niezbędna jest jednak wola właściciela tych zasobów.  

 

W pierwszej kolejności postulujemy wykreślenie omawianego przepisu, jako zbędnego. 

Jednocześnie art. 7 ust. 15 kategorycznie wskazuje, że takie nabycie jest nieodpłatne, niejako wykluczając 

możliwość innego uregulowania tego stosunku między stronami. Nabycie praw do infrastruktury może 

nastąpić w różnych formach, od przeniesienia własności do stosunków zobowiązaniowych. Zgodnie 

z wprowadzanymi przepisami, operator OSE, mógłby wręcz przejąć infrastrukturę sieci regionalnych, nie 

uiszczając z tego tytułu żadnej opłaty, powołując się jedynie na przesłankę niezbędności do wykonywania 

zadań, o których mowa w art. 5. Taka kompetencja wydaje się zbyt daleko idąca. 

 

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że samo sformułowanie „nabycie praw” może rodzić wątpliwości, co 

do swojego faktycznego zakresu. Zasadniczo sformułowanie „nabycie” odnoszone jest zazwyczaj do 

uzyskania praw o charakterze właścicielskim, natomiast w przypadku omawianego przepisu wydaje się, 

że intencją było nadanie temu pojęciu szerokiego znaczenia, odnoszącego się także do innych 

powszechnych na rynku sposobów zapewnienia niezbędnych zasobów sieciowych - w tym regulowanych 

stosunkami zobowiązaniowymi. Wobec powyższego, sugerujemy użycie wyrażenia bardziej neutralnego 

np. „może pozyskiwać prawa do infrastruktury”, aby pozostawić wybór środka pozyskania infrastruktury 

zainteresowanym stronom.   

Dodatkowo, jeśli przepis miałby pozostać w projekcie ustawy, należy go uzupełnić o wskazanie, że 

pozyskanie praw następuje nieodpłatnie „chyba, że strony ustalą inaczej”. 

Z punktu widzenia samych projektów RSS, należałoby także zwrócić uwagę, że nabycie praw, rozumiane, 

jako nabycie na własność, mogłoby stanowić naruszenie podstawowej zasady trwałości projektów,  

a w konsekwencji powodować konieczność zwrotu części środków unijnych. 

 

13. Art. 7 ust. 4  

Niezbędne jest odwołanie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, które określają warunki 

wydawania podobnych decyzji. Zatem brzmienie ust. 4 byłoby następujące: „Do zapewnienia dostępu 

telekomunikacyjnego, o którym mowa w ust.1 pkt. 1 stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdział 2 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.” Ponadto same przepisy ustawy Prawo 

telekomunikacyjne, w art. 15 należałoby uzupełnić o wymaganie przeprowadzenia konsultacji także 
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w przypadku decyzji wydawanych na podstawie ustawy o OSE (abstrahując od dalej idącego postulatu 

dot. wykreślenia szczególnych zasad dostępu z ustawy o OSE). 

 

14. Art. 7 ust. 8   

Zwracamy uwagę, że proponowane brzmienie przepisu, w oderwaniu od odpowiednich przepisów prawa 

telekomunikacyjnego i megaustawy, rodzi ryzyko ustalania przez Prezesa UKE warunków dostępu 

w sposób wysoce uznaniowy i pozbawiony realnych przesłanek warunkujących zakres i kształt decyzji. 

W szczególności dotyczy to stawek za dostęp do infrastruktury oraz świadczenie usług transmisji danych, 

które mogłyby zostać określone przez Prezesa UKE także poniżej faktycznych kosztów świadczenia usług 

przez operatorów udostępniających. Ryzyko takie będzie szczególnie istotne w przypadku 

niedoszacowania kosztów realizacji OSE, ograniczenia dostępnego finansowania, konieczności 

wygenerowania oszczędności tudzież ewentualnych zmian kierunków strategicznych w procesie 

cyfryzacji edukacji. W takich przypadkach, Prezes UKE, kierując się koniecznością „zapewnienia 

wykonywania zadań operatora OSE” mógłby określić stawki także na zaniżonym wobec rynkowego 

poziomie. Warunki dla wydania decyzji przez Prezesa UKE, powinny uwzględniać odpowiednie przepisy 

określające szczegółowe zasady udzielania dostępu, o czym mowa w powyższych uwagach. Jednocześnie 

przepis należy wyraźnie doprecyzować o wskazanie, że Prezes UKE, określając stawki opłat kieruje się 

odpowiednimi rynkowymi benchmarkami, dla takich lub podobnych usług, uwzględnia zwrot 

poniesionych kosztów świadczenia usług, wpływ na plany biznesowe, podobnie jak określono to w art. 22 

ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

 

Ponadto nie jest jasne, w jaki sposób rozumieć uzasadnienie do zmiany decyzji o dostępie, zapewnieniem 

skutecznej konkurencji. Jak rozumiemy, celem ustawy nie jest prowadzenie przez OSE działalności 

komercyjnej, a zatem konkurowanie z innymi podmiotami na rynku. Co więcej, szkoły mają prawo 

wyboru co do korzystania z usług OSE lub innego podmiotu. Taka regulacja mogłaby prowadzić 

do narzucania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym niekorzystnych rozwiązań biznesowych, które 

uzasadniane byłyby koniecznością zapewniania skutecznej konkurencji dla OSE. Sądzimy, 

że uzasadnieniem do zmiany decyzji może być zmiana warunków rynkowych lub brak możliwości 

pokrycia kosztów zapewnienia dostępu przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz OSE. Trzeba 

zauważyć, że warunki zapewnienia dostępu mogą się różnić w poszczególnych obszarach geograficznych, 

co może wynikać także z czynników niezależnych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego np. podatków 

lokalnych lub opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 

15. Art. 7 ust. 13   

Niejasna jest intencja projektowanego przepisu. Jeżeli obliczone przez Prezesa UKE stawki referencyjne 

nie rodzą skutków ustalonych przepisami prawa, to do tego, aby Prezes UKE mógł opublikować takie 

informacje (stanowisko) nie jest potrzebny specjalny przepis.  
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Proponujemy zatem, aby zamienić sformułowanie „może opublikować” na „publikuje” oraz ustalić, że po 

raz pierwszy taka publikacja powinna mieć miejsce bezpośrednio po wejściu w życie ustawy, aby 

operatorzy mogli te stawki wziąć pod uwagę przygotowując ofertę. 

Jednocześnie ustalenie stawek referencyjnych powinno odbywać się w porozumieniu 

z zainteresowanymi uczestnikami rynku. Zatem opublikowanie takich stawek powinno zostać 

poprzedzone konsultacjami publicznymi. 

 

16. Art. 7 ust. 15   

Proponuje się usunąć ten przepis. Zapewnienie możliwości nieodpłatnego korzystania z sieci jednego 

operatora (RSS) jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym 

i powoduje, że inni operatorzy komercyjni, którzy chcieliby zaoferować korzystanie z ich sieci na 

warunkach rynkowych z góry znajdą się na gorszej pozycji.   

 

Co więcej, znacząca część sieci regionalnych wybudowana została w modelu wykorzystania istniejących 

zasobów. W praktyce więc, niektóre sieci mimo posiadania statusu RSS (co wyczerpuje przesłankę 

określoną w ust. 15) nie są własnością, właściciela całej RSS np. samorządu albo powołanej spółki 

specjalnego przeznaczenia (SPV). Tym samym, właściciel RSS nie może nimi rozporządzać, w zakresie 

przekraczającym warunki wynikające z zawartych umów. Tym bardziej więc, nie jest dopuszczalne, aby 

operator OSE (który nie jest stroną tych umów) posiadał uprawnienie do nieodpłatnego nabywania praw 

do infrastruktury i sieci RSS, tylko i wyłącznie na podstawie przesłanki „wchodzenia w skład regionalnych 

sieci szerokopasmowych”. W praktyce bowiem, mogłoby dojść do sytuacji, w której jeden, ustawowo 

wyznaczony uczestnik rynku telekomunikacyjnego, posiadałby (rodzące bardzo daleko idące wątpliwości 

natury konstytucyjnej) uprawnienie do nieodpłatnego przejęcia sieci innego operatora prywatnego, 

wyłącznie z uwagi na fakt, że została ona w przeszłości udostępniona podmiotowi realizującemu projekt 

RSS. 

 

17. Art. 11 ust. 1 pkt 10 – otwarty katalog kosztów kwalifikowalnych 

Postulujemy wykreślenie pkt 10, który w praktyce powoduje, że zbędne jest określanie jakiegokolwiek 

katalogu kosztów kwalifikowalnych w ramach dotacji celowej (pk 1-9). Wskazuje on bowiem, że 

kwalifikowalne są wszelkie wydatki bezpośrednio związane z projektem OSE. Tym samym jedynym 

realnym ograniczaniem wydatkowania i rozliczania dotacji, będzie wykazanie związku wydatku  

z projektem OSE. W naszej ocenie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku projektów unijnych, katalog 

kosztów kwalifikowalnych powinien mieć charakter możliwe zamknięty i dookreślony.  

 

18. Art. 13 – rozszerzenie zakresu zwolnienia z opłat 

Odnosząc się do szeroko znanego wpływu niejednolitych oraz wysokich stawek za zajęcie pasa 

drogowego dróg samorządowych, postulatem kluczowym jest zastąpienie aktualnej, posiadającej ściśle 

selektywny charakter propozycji, zapisem realizującym postawienia Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju, tj. wprowadzeniem zmiany ustawy o drogach publicznych, obniżającej 
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górne limity stawek opłat za zajęcie 1m2 rzutu poziomego urządzenia telekomunikacyjnego 

umieszczonego w pasie drogi. Obniżenie to powinno być powszechne i dotyczyć wszystkich 

przedsiębiorców, podobnie jak obowiązuje to dla dróg zarządzanych przez GDDKiA. 

 

Odnosząc się do aktualnej propozycji, można sformułować następujące bardzo istotne zarzuty: 

• propozycja pomija zadania wyznaczone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 

• propozycja prowadzi do selektywnego, a więc niezgodnego z zasadami pomocy publicznej, 

uprzywilejowania pewnej grupy właścicieli infrastruktury telekomunikacyjnej; 

• wbrew uzasadnieniu projektu, zniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego nie jest wg 

proponowanych przepisów związane z nieodpłatnością udostępnienia infrastruktury; 

• jest wysoce nieprecyzyjna, albowiem mimo teoretycznego odwołania do „zakresu w jakim jest 

wykorzystywana przez Operatora OSE”, zgodnie z jej założeniami wystarczającym byłoby oddanie 

1 włókna światłowodowego do dyspozycji operatora OSE, aby cała infrastruktura została 

zwolniona z opłaty - wszak opłatę oblicza się od rzutu całego urządzenia, tj. kanalizacji, a nie 

samych włókien; 

• pominięto zagadnienia zmieniającej się w czasie struktury właścicielskiej regionalnych sieci 

szerokopasmowych, gdzie za przykład może posłużyć projekt Wielkopolskiej Sieci 

Szerokopasmowej. Projekt ten, mimo, że większościowym udziałowcem pozostaje operator 

prywatny, wciąż wypełnia przesłanki kwalifikujące go, jako regionalną sieć szerokopasmową, 

o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych. Tym samym, w myśl projektowanych zapisów, operator ten odniósłby 

nieproporcjonalną korzyść gdyby w ramach współpracy z operatorem OSE, zdecydował się na 

udostępnienie jej swoich zasobów. Jednocześnie z uwagi na praktyczne aspekty obliczania opłat 

za zajęcie pasa drogowego, zwolnienie to dotyczyłoby także części infrastruktury 

wykorzystywanej w celach czysto komercyjnych. 

 

19. Art. 14 w zw. z art. 17 

Biorąc pod uwagę cel projektowanego przepisu, tj. wprowadzenie obowiązku zapewnienia każdej ze 

szkół dostępu na poziomie min. 100 Mb/s, sugerujemy zastąpienie zwrotu „prowadzonym szkołom”, 

sformułowaniem „każdej z prowadzonych szkół”. 

 

20. Brak określenia architektury sieci OSE, harmonogramu realizacji projektu, w tym w zakresie 

planowanego zapotrzebowania na usługi operatorów 

Operator OSE powinien być, podobnie jak w art. 8, zobowiązany do przygotowania i bieżącej aktualizacji 

harmonogramu realizacji warstwy sieciowo-infrastrukturalnej projektu OSE, co pozwoliłoby operatorom 

z odpowiednim wyprzedzeniem zareagować na zapotrzebowanie operatora OSE i podjąć działania 

zmierzające do zapewnienia niezbędnej usługi. Ponadto operator OSE powinien opracować 

i opublikować zakładane założenia dot. architektury oraz wymagań technicznych sieci OSE. Realizacja 

tego postulatu przyczyni się do usprawnienia wdrażania projektu OSE. 


