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Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji  

w sprawie aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego 

 
 
Dziękujemy za zaproszenie do przedstawienia opinii w sprawie aktualizacji Narodowego Planu 
Szerokopasmowego (NPS). Uwzględniając etap analiz prowadzonych w resorcie cyfryzacji, a także 
szerokie i szczegółowe stanowiska dot. kierunków rozwoju infrastruktury szerokopasmowej oraz 
niezbędnych działań i narzędzi, które przedstawialiśmy m.in. w toku prac nad strategią 5G dla Polski, 
a wcześniej Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w niniejszym wystąpieniu skupimy się 
na przedstawieniu kluczowych postulatów i uwag o charakterze ogólnym. Liczymy, że bardziej 
szczegółowe stanowisko będziemy mieli możliwość przedstawić nie tylko abstrakcyjnie, ale przede 
wszystkim w odniesieniu do konsultacji projektu dokumentu aktualizującego NPS. 
 
 
Obowiązujący NPS – ocena ogólna 
 
Narodowy Plan Szerokopasmowy jest pierwszym tak kompleksowym i rozbudowanym 
dokumentem strategicznym w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych. Jego kluczową wartością 
było stworzenie szczegółowej diagnozy i ramowego planu - niezbędnych dla akceptacji przez 
Komisję Europejską Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym przeznaczenia ponad 1 mld EUR 
na rozwój nowoczesnych sieci NGA na obszarach białych. 
Poza realizacją tego celu trudno jednak wskazać inne konkretne i mające znaczenie dla sektora 
telekomunikacyjnego działania, których wykonanie było wprost realizacją zadań i celów 
Narodowego Planu Szerokopasmowego. Dokonana w 2016 r. istotna nowelizacja ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych formalnie wpisywała się w wykonanie NPS, 
natomiast realnie wynikała z konieczności implementacji przepisów unijnej „dyrektywy kosztowej”. 
Można również zauważyć, że niektóre założenia dot. finansowego wsparcia inwestycji tj. Inwestycje 
Polskie czy środki OFE od samego początku realizacji planu były nierealne. Podobnie w praktyce nie 
były poruszane opisane w załączniku do NPS zagadnienia łańcucha wartości  
w intrenecie. Nie bez znaczenia jest również, że NPS faktycznie nie był realizowany zgodnie ze 
swoimi założeniami, czego wyrazem jest chociażby rezygnacja z jego aktualizacji, o których sam 
dokument stanowił: Przewiduje się nie mniej niż dwie aktualizacje NPS. Pierwsza do końca 2015 r. 
uwzględniająca rozstrzygnięcia w zakresie okresu programowania 2014-2020 wraz  
z uszczegółowieniem działań do 2020 r., oraz druga do końca 2017 r. obejmująca m.in. ocenę 
śródokresową realizacji NPS.  
Kluczowymi uwagami, jakie można byłoby formułować wobec aktualnego NPS są, więc:  

• zbyt ogólny sposób formułowania zadań, który utrudnia ich faktyczną rozliczalność; 

• brak realnego zaangażowania wszystkich członków Rady Ministrów w realizację zadań 
służących wykonaniu celów NPS; 

• brak aktualizacji NPS oraz realizacja zadań w obszarze rynku szerokopasmowego, które nie 
wynikają z przyjętej i obowiązującej strategii, ale na bieżąco formułowanych celów. 
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Powyższe okoliczności mogą powodować wrażenie, że NPS nie jest strategią traktowaną 
z odpowiednią atencją, a w ostatnich latach uznać można, że utracił całkowicie swoje pierwotnie 
zakładane znaczenie i to nie NPS wyznacza konkretne kierunki realizowanej polityki 
szerokopasmowej. Aktualny pozostał właściwie jedynie najbardziej ogólny kierunek dotyczący 
potrzeby rozwoju sieci szerokopasmowych.  
 
Kluczowe założenia dla NPS 2018 
 
1. Aktualizacja danych i obliczeń opisujących sytuację rynkową i opłacalność inwestycji. 
2. Wydłużenie horyzontu realizacji z 2020 do 2025, z perspektywą do 2030 r. Określenie daty 2025 

stanowiło będzie prawidłowe odniesienie do nowych celów „społeczeństwa gigabitowego”, 
a perspektywa 2030 będzie zgodna z określoną w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

3. Ścisłe powiązanie NPS ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w celu ograniczenia 
zjawiska „silosowości” w podejściu do realizacji NPS oraz nadania mu odpowiednio wysokiej 
rangi w hierarchii rządowych dokumentów strategicznych. 

4. Skupienie się na zadaniach kluczowych, jasno i precyzyjnie opisanych, z wyznaczonymi 
terminami realizacji i podmiotami odpowiedzialnymi za wykonanie. 

5. Wzmocnienie systemu realizacji NPS, w tym zwiększenie poziomu koordynacji między 
członkami Rady Ministrów oraz możliwości rozliczania z wykonania wskazanych w NPS zadań. 

 
Propozycje obszarów i narzędzi 
 
1. Przyjęcie przez Radę Ministrów opracowanej już „Strategii 5G dla Polski”, jako dokumentu 

skoordynowanego i uszczegóławiającego NPS, którego szczególnym celem będzie stworzenie 
warunków dla szybkiego uruchomienia w Polsce sieci 5G. Uwzględniając to założenie nie 
powtarzamy w niniejszym wystąpieniu wszystkich istotnych założeń i zadań opisanych już  
w tej strategii. 

2. Uzupełnienie analizy wymaganych nakładów inwestycyjnych dla realizacji celów EAC w funkcji 
drugorzędnych paramentów technicznych, przy rzeczywistym obciążeniu sieci i modelu ruchu.  
Wydaje się, że przeprowadzona analiza nakładów, w szczególności  w zakresie technologii 
radiowych, zakłada  wykorzystanie usługi przez wszystkie pokryte gospodarstwa domowe w 
pełnym zakresie oferowanych usług . W dodatku prawdopodobnie, założony model ruchu 
stawia wygórowane wymagania na opóźnienie  i dostępność.  Przy takich założeniach koszty 
budowy sieci, zwłaszcza na terenach mniej zaludnionych są b. wysokie, praktycznie nie dając 
szans na pełną realizację EAC.  Proponowana analiza może wskazać jak urealnienie wymagań 
technicznych stawianych sieci NGA obniży koszty jej budowy i zmniejszy kwoty konieczne do jej 
dofinansowania. 

3. Przygotowanie diagnozy i oszacowania kosztów, pod kątem ustalenia priorytetowych zadań, 
jakie mogłyby i powinny być finansowane w ramach perspektywy finansowej po 2020 r. 

4. Wyraźne umiejscowienie telekomunikacji i sieci szerokopasmowych w ekosystemie cyfrowej 
rewolucji i przemysłu 4.0. do których to referuje Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

5. Wprowadzenie rozwiązań wspierających możliwości budowy i utrzymania sieci NGA i 5G oraz 
odpowiadających na kluczowe problemy: 
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a. Zapewnienie przewidywalności otoczenia prawno-regulacyjnego; organy administracji 
państwowej powinny podejmować aktywne działania na rzecz niepogarszania 
warunków w jakich inwestorzy decydowali się na podejmowanie inwestycji – zarówno 
ze środków prywatnych jak i przy wsparciu środków publicznych.   

b. Wysokość oraz niepewność w zakresie opłat za zajęcie gruntów zarządzanych przez 
podmioty publiczne, a także w zakresie podatku od nieruchomości. Obniżenie stawek 
opłat za zajęcie dróg samorządowych, co najmniej do poziomu obowiązującego dla 
dróg krajowych GDDKiA. 

c. Brak harmonizacji wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
z wartościami dopuszczalnymi w większości krajów UE 

d. Jasna, przejrzysta oraz wspierająca konkurencję gospodarka częstotliwościami 
prowadzona przez Prezesa UKE. 

e. Decyzje administracyjne dotyczące procesu inwestycyjnego są rozproszone w różnych 
instytucjach np. zarządy dróg, władze samorządowe, gminne, co czyni ten proces 
długim i wielostopniowym. Długotrwałe prace nad Kodeksem Urbanistyczno-
Budowlanym zwiększają niepewność warunków inwestowania.  

f. Ustanowienie jednolitych opłat (stawki i jednostki przeliczeniowe) za wykorzystanie 
prawa drogi w odniesieniu do terenów będących w posiadaniu administracji publicznej 
(grunty samorządowe, Lasów Państwowych, Nieruchomości Rolnych, PKP, etc.). 
Wypracowanie porozumień o bezpłatnym udostępnieniu nieruchomości na czas 
realizacji inwestycji. 

g. Obniżenie ustanowionych na najwyższym poziomie stawek opłat za zajęcie gruntów 
pokrytych wodami (art. 260 i art. 262 ustawy prawo). 

h. Obniżenie np. do 10% obecnych opłat za wpis do KW (np. związanych z dostępem zw. 
z art. 30 megaustawy) – aktualnie wysokość opłaty oraz często znacząca liczba KW dla 
nieruchomości powodują znaczne zwiększenie kosztów inwestycji.  

i. Wprowadzenie obligatoryjnych terminów podejmowania decyzji/udzielania 
odpowiedzi przez wszystkich interesariuszy w procesie inwestycyjnym w celu 
ograniczenia czasu uzyskiwania zgód inwestycyjnych. Dalsze skrócenie terminów 
wydania decyzji, zgód czy pozwoleń w toku realizacji inwestycji. Wskazanie 1 punktu 
decyzyjnego dla wszystkich interesariuszy. 

j. W maksymalnym zakresie należy wprowadzić procedury realizacji inwestycji w trybie 
zgłoszeniowym lub zrezygnować z tego trybu dla najprostszych inwestycji. Integracja 
zgód inwestycyjnych, opinii, uzgodnień do jednego zgłoszenia. Maksymalizacja 
wykorzystania przez organy posiadanych już przez nie danych i informacji. 

k. Pełna cyfryzacja map. 
l. Przyspieszenie i standaryzacja postępowań dot. dostępu do budynków. Termin 

wydania decyzji na dostęp do nieruchomości przewidziany Megaustawą (60 dni) jest 
nieegzekwowalny. Zwiększenie wiedzy dot. obowiązków zarządców i właścicieli 
nieruchomości poprzez organizację przez Urząd Komunikacji Elektronicznej cyklu 
dedykowanych warsztatów dla przedstawicieli tego środowiska. 

m. Uproszczenie realizacji inwestycji i utrzymania sieci realizowanych w drogach 
publicznych poprzez wprowadzenie do ustawy o drogach publicznych 
uszczegółowionych wytycznych dot. okresu, na jaki wydawane są decyzje dot. zajęcia 
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pasa. Co do zasady decyzje te powinny być bezterminowe, a przynajmniej wydawane 
na okres trwałości infrastruktury tj. min. 30 lat, chyba że o krótszy okres wnioskuje 
inwestor. Tymczasem pojawiają się w praktyce samorządy, które decyzje wydają na 
okresy zdecydowanie krótsze, nawet kilkuletnie. Ogranicza to pewność realizowanej 
inwestycji w szczególności w obliczu niestabilnych stawek za zajecie pasa. Zmusza 
również inwestorów do prowadzenia szczegółowych rejestrów i odnawiania zezwoleń. 
Zasadne jest również wprowadzenie rozwiązań dot. możliwości składania wniosku o 
przedłużenie zezwolenia dla istniejącej infrastruktury bez konieczności ponownego 
składania pełnej dokumentacji, czyli de facto uzyskiwania nowego zezwolenia. 

n. Wyposażenie w nowoczesne instalacje teletechniczne także istniejących budynków. 
o. Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających wydawanie wiążących interpretacji 

dot. przepisów regulujących proces inwestycyjny. 
p. Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wykorzystanie infrastruktury publicznej (w 

tym małej architektury, oświetlenia publicznego, obszary dróg publicznych, w tym 
MOP, obwody utrzymania i urządzenia BRD, itp.) do rozwoju sieci bezprzewodowych, 
w tym wprowadzania tzw. małych komórek, co będzie niezbędne dla rozwoju sieci 5G. 

q. Zapewnienie, aby projektowany KUB wspierał realizację inwestycji przewodowych oraz 
4/5G. 

r. Wprowadzenie do OSR oceny wpływu projektów aktów prawnych na obszar cyfryzacji 
i telekomunikacji. 

s. Praktyczne wykorzystanie przepisów dot. ofert ramowych na dostęp do infrastruktury 
technicznej, a także większych (powyżej 10 budynków) zarządców budynków, lasów 
państwowych, terenów zamkniętych (art. 35a). 

t. W obszarze współpracy i wspólnych inwestycji operatorów telekomunikacyjnych 
z operatorami infrastruktury technicznej, w szczególności z branży energetycznej, w 
taki sposób, aby współpraca ta była dla operatorów infrastruktury technicznej 
naturalnym mechanizmem realizacji inwestycji. W tym zakresie istotne jest rozwiązanie 
potencjalnych problemów w przypadkach likwidacji słupów energetycznych z 
podwieszonymi liniami telekomunikacyjnymi, np. w przypadku przeniesienia linii 
elektroenergetycznej do ziemi. 

u. Wprowadzenie rozwiązań ograniczających występowanie nadużyć na rynkach 
telekomunikacyjnych, które negatywnie odbijają się na interesach konsumentów oraz 
przedsiębiorców, w których sieci nadużycia są dokonywane. 

v. Brak wprowadzania nowych obciążeń i obowiązków realizowanych na rzecz państwa i 
luźno związanych z prowadzeniem podstawowej działalności telekomunikacyjnej oraz 
generujących konieczność ponoszenia dodatkowych środków, które tym samym nie 
mogą być alokowane na inwestycje. 

w. Nadanie na poziomie istotnych decyzji politycznych, strategicznych i legislacyjnych 
kluczowego znaczenia dla rozwoju telekomunikacji, w tym 5G – rząd i samorząd. 

x. Wprowadzenie mechanizmów wspierania z poziomu rządowego inwestycji 
telekomunikacyjnych na poziomie samorządowym. Możliwe rozwiązania w formie 
„rzecznika inwestycji szerokopasmowych”. 
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y. Wyrównanie (level playing field) praw i obowiązków między podmiotami działającymi 
na substytucyjnych rynkach w szczególności w zakresie podatkowym, cyfryzacji relacji 
z konsumentami, a także możliwości wykorzystania biznesowego danych. 

z. Optymalizacja obowiązków regulacyjnych, w szczególności skupienie polityki wyłącznie 
na obszarach realnie wymagających interwencji Prezesa UKE i mających wpływ na 
zwiększenie wartości rynku. 

aa. Wprowadzenie możliwości pełnej cyfryzacji relacji przedsiębiorców z użytkownikami 
usług telekomunikacyjnych. 

bb. Utworzenie mechanizmu redystrybucji środków wpływających do budżetu z rynku 
telekomunikacyjnego - uwzględniając skalę wyzwań cyfryzacyjnych, środki te powinny 
służyć dalszemu wspieraniu rozwoju rynku telekomunikacyjnego i informatycznego. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


