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Wprowadzenie

1. Znaczenie telekomunikacji we współczesnym świecie. Szeroko rozumiana 
telekomunikacja (łączność elektroniczna) jest obecnie jednym z centralnych ele-
mentów naszego życia. Współcześnie bowiem to właśnie na usługach telekomuni-
kacyjnych oraz na telekomunikacyjnej infrastrukturze opiera się przeważająca część 
gospodarczej oraz społecznej aktywności ludzkiej. Usługi i sieci telekomunikacyjne 
umożliwiają ludziom bezpośrednie komunikowanie się, pozwalają im na swobodne 
wyrażanie poglądów, służą ich pracy i zabawie (rozrywce). Dzięki usługom i sie-
ciom telekomunikacyjnym poprawia się znacząco jakość życia, chociażby dlatego, 
że dobrze działająca telekomunikacja umożliwia lepszą opiekę zdrowotną, bezpiecz-
niejszy i wydajniejszy transport, a także wpływa na poprawę czystości środowiska. 
Telekomunikacja daje nowe możliwości w zakresie mediów oraz ułatwia dostęp do 
różnego rodzaju usług użyteczności publicznej i treści kulturowych. Telekomunika-
cja zmienia też współczesną administrację publiczną, która poprzez szerokie wyko-
rzystywanie usług elektronicznych ma szansę stać się bardziej partycypacyjna, ot-
warta i przejrzysta. Można przy tym ogólnie powiedzieć, że szerokie i skuteczne 
posługiwanie się we współczesnym świecie usługami i sieciami telekomunikacyj-
nymi (czy też szerzej: technologiami cyfrowymi i informacyjno-komunikacyjnymi) 
daje szansę na skuteczne stawianie czoła większości tych wyzwań cywilizacyjnych, 
które stoją dziś przed społeczeństwami.

2. Szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz sieci nowej generacji. Wśród 
usług telekomunikacyjnych, świadczonych w oparciu o sieci telekomunikacyjne, 
szczególnie istotne znaczenie zyskuje obecnie usługa szerokopasmowego dostępu 
do Internetu, czyli usługa polegająca na połączeniu z Internetem za pomocą szyb-
kiego łącza lub medium o dużej przepływności (przy czym określenie minimalnej 
szybkości lub przepływności dostępu pozwalającej zakwalifikować ów dostęp jako 
szerokopasmowy może się różnić, zależnie od obowiązujących na rynku trendów). 
Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu mogą być dostarczane przy zastoso-
waniu bardzo różnych kombinacji technologii telekomunikacyjnych (tzw. platform), 
a mianowicie: linii telefonicznych, sieci telewizji kablowej, połączeń bezprzewo-
dowych, światłowodów, łączy satelitarnych lub sieci elektroenergetycznych (przy 
czym na rynku UE dominującą obecnie technologią jest cyfrowa linia abonencka, 
Digital Subscriber Line – DSL). Jak z tego wynika, technologie szerokopasmowego 
dostępu mogą się opierać na infrastrukturze sieci stacjonarnej lub wykorzystującej 
łączność radiową i mogą się wzajemnie uzupełniać lub zastępować w zależności od 
konkretnej sytuacji. Każda technologia ma określoną własną charakterystykę i od-
mienny wpływ na ogólną pojemność, przepustowość i możliwości sieci (komunikat 
Komisji z 20.3.2006 r. dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komite-
tu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Niwelowanie różnic w dostę-
pie do łączy szerokopasmowych, COM(2006)129 final, pkt 3.1 i 3.3).

Łącza szerokopasmowe i oparte na nich usługi umożliwiają powstawanie zupeł-
nie nowych zastosowań, jak również poszerzanie możliwości zastosowań już istnie-
jących. Pobudzają wzrost gospodarczy poprzez tworzenie nowych usług, dają nowe 
możliwości inwestycyjne i przyczyniają się do powstawania miejsc pracy. Dzięki 
nim można również zwiększyć produktywność wielu istniejących procesów gospo-
darczych lub technologicznych, co w efekcie prowadzi do wyższych płac i większej 
rentowności inwestycji. Łącza szerokopasmowe i usługi szerokopasmowego dostę-
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pu do Internetu już dzisiaj wywierają olbrzymi wpływ na życie codzienne obywate-
li, przy czym wpływ ten będzie stale i konsekwentnie rósł. Aktualne i prospektywne 
pola zastosowania tego rodzaju szerokopasmowych usług i sieci to m.in. teleme-
dycyna i elektroniczne usługi opieki zdrowotnej, elektroniczna administracja (eGo-
vernment), edukacja, handel elektroniczny (komunikat Komisji – Niwelowanie róż-
nic w dostępie do łączy szerokopasmowych, pkt 2).

Jakkolwiek usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu mogą być świadczo-
ne za pomocą bardzo różnych technologii czy też platform (łączy) – o czym wspo-
mniano już wyżej – to jednak wśród tych zróżnicowanych technologii infrastruktu-
ralnych przyszłość należy zdecydowanie do tzw. sieci dostępowych nowej generacji 
(next-generation access networks, NGA networks). Sieci dostępowe nowej genera-
cji (sieci NGA) są to przewodowe sieci dostępowe, które składają się w całości lub 
częściowo z elementów optycznych. Są to zatem przede wszystkim sieci światłowo-
dowe lub zaawansowane zmodernizowane sieci kablowe. Sieci NGA mają w swo-
im założeniu zastąpić w pełni lub w znacznej części istniejące sieci szerokopasmo-
we wykorzystujące przewody miedziane lub istniejące sieci kablowe. Mają one przy 
tym zapewnić świadczenie usług szerokopasmowego dostępu o wyższych parame-
trach (takich jak wyższa przepustowość) w porównaniu z usługami świadczonymi 
za pomocą istniejących sieci z przewodów miedzianych.

Zasadniczo sieci NGA będą się cechowały prędkością i przepustowością umoż-
liwiającymi w przyszłości dostarczanie treści o dużej rozdzielczości, takich jak fil-
my lub programy telewizyjne. Dzięki sieciom NGA możliwe będzie wsparcie zasto-
sowań wymagających dużej przepustowości oraz udostępnianie przedsiębiorstwom 
niedrogich symetrycznych łączy szerokopasmowych dostępnych obecnie zazwy-
czaj wyłącznie w dużych przedsiębiorstwach. Ogólnie sieci NGA mają potencjał, 
by ułatwić udoskonalenie wszystkich aspektów technologii dostępu szerokopasmo-
wego oraz usług szerokopasmowych (komunikat Komisji z 30.9.2009 r. – Wytyczne 
wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w od-
niesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych, Dz.Urz. UE C z 2009 r. 
Nr 235, s. 7, pkt 52–54; na temat sieci NGA zob. szerzej: J� Li Salina, P� Sali-
na, Next Generation Networks. Perspectives and Potentials, Chichester 2007, s. 5 
i nast.; N� Wilkinson, Next Generation Network Services. Technologies and Strate-
gies, Chichester 2002, s. 167 i nast.; T� Van de Velde, Value-Added Services for Next 
Generation Networks, New York 2008, s. 34 i nast.; N� Seel, Business Strategies for 
the Next-Generation Network, Boca Raton 2007, s. 16 i nast.; B� Khasnabish, Next 
Generation Technologies, Networks, and Services, w: T� Plevyak, V� Sahin (red.), 
Next Generation Telecommunications Networks, Services, and Management, Chi-
chester 2010, s. 108 i nast.).

3. Internet przyszłości. Nawet wszakże sieci dostępowe nowej generacji nie sta-
nowią kresu dostrzegalnej obecnie ewolucji w technologiach telekomunikacyjnych. 
Czymś jeszcze bardziej zaawansowanym technologicznie jest tzw. Internet przy-
szłości. Pojęcie to obejmuje sieci i usługi internetowe stanowiące ewolucję obec-
nych i zupełnie nowych sieci i usług. Internet przyszłości będzie oparty na integra-
cji różnych rodzajów sieci, na łączeniu sieci w pełni światłowodowych z sieciami 
bezprzewodowymi, w tym z bezprzewodowymi sieciami sensorycznymi, oraz na 
dostarczaniu różnych innowacyjnych usług. Stworzy to zupełnie nową architekturę 
sieciową, integrującą różne funkcjonalności i multimodalności, wykorzystującą przy 
tym osiągnięcia nanotechnologii, fotoniki i różnego rodzaju nowe materiały. Internet 
przyszłości będzie przyczyniał się do rozwijania wielu innowacyjnych usług w róż-
nych sektorach i znacząco wpłynie na całą gospodarkę oraz na życie społeczeństw 
(zob. np. The Seventh Framework Programme. Updated Work Programme 2011 and 
Work Programme 2012. Cooperation. Theme 3: ICT – Information and Communica-
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tions Technologies, European Commission C(2011)5068 of 19 July 2011, s. 6 oraz 
s.14 i nast.).

4. Bariery utrudniające rozwój sieci i usług telekomunikacyjnych. Trzeba 
jednak uczciwie przyznać, że rozwój sieci i usług telekomunikacyjnych w opisanym 
powyżej kierunku nie następuje bynajmniej bez problemów i przeszkód. Istnieją bo-
wiem – zarówno w Europie, jak i na całym świecie – liczne bariery utrudniające dy-
namiczny rozwój sieci i usług telekomunikacyjnych, sprawiające, że wspomniane 
usługi oraz sieci nie w pełni mogą odgrywać spodziewaną po nich rolę. Do barier 
takich należą: (1) wciąż podzielone rynki telekomunikacyjne (nawet w Unii Euro-
pejskiej, od lat realizującej politykę rynku wewnętrznego w dziedzinie telekomu-
nikacji, nadal występują liczne bariery regulacyjne i inne); (2) brak wystarczającej 
interoperacyjności sieci i usług telekomunikacyjnych (brak ten bierze się z okreś-
lonych niedomogów, m.in. w dziedzinach ustalania norm, zamówień publicznych 
i koordynacji między organami publicznymi, tak iż wciąż brak jest jednolitych norm 
i w pełni otwartych platform cyfrowych); (3) wzrost cyberprzestępczości i ryzyko 
związane z niskim poziomem zaufania do sieci (cyberprzestępczość obejmuje m.in. 
wykorzystywanie dzieci, kradzież tożsamości i ataki cybernetyczne, z kolei niski po-
ziom zaufania do sieci bierze się m.in. z obaw związanych z bezpieczeństwem płat-
ności i z prywatnością); (4) braki w zakresie profesjonalnych umiejętności informa-
cyjno-komunikacyjnych oraz umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych 
(przyczyną są tutaj braki w zakresie wiedzy, wykształcenia i kompetencji, w szcze-
gólności u ludzi starszych); (5) brak dostatecznych inwestycji w sieci telekomunika-
cyjne (powody braku lub opóźniania inwestycji w infrastrukturę sieciową są prob-
lemem bardzo swoistym, mającym niezwykle złożone przyczyny i zasługującym na 
odrębne potraktowanie; w tym miejscu warto wspomnieć o tym, że niedostateczne 
inwestycje sieciowe są m.in. wynikiem wciąż słabego rozwoju konkurencji na wie-
lu rynkach infrastrukturalnych; brak szerszej rywalizacji rynkowej oraz zagrożenia 
konkurencyjnego ze strony alternatywnych inwestorów publicznych i prywatnych 
nie stwarzają dostatecznie efektywnych bodźców do inwestowania w infrastruktu-
rę); (6) niewystarczające nakłady na badania i innowacje (w szczególności niskie 
i rozproszone są nakłady publiczne na badania i rozwój, ponadto do dalszych nakła-
dów na badania i rozwój zniechęca dostrzegalne obecnie w wielu obszarach bardzo 
powolne tempo wdrażania innowacji opartych na technologiach informacyjno-ko-
munikacyjnych) (na temat barier i przeszkód w rozwoju sieci i usług telekomunika-
cyjnych zob. np. komunikat Komisji z 19.5.2010 r. do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – 
Europejska agenda cyfrowa, COM(2010)245, pkt 1). Wszystkie te bariery i prze-
szkody sprawiają, że wiele osób w Europie i na świecie wciąż nie ma dostępu do 
cyfrowego społeczeństwa i gospodarki, natomiast olbrzymi potencjał tkwiący w te-
lekomunikacji, w tym także dla znaczącego zwiększenia ogólnego wzrostu gospo-
darczego i poziomu dobrobytu, wciąż nie jest należycie wykorzystywany. 

5. Bariery w rozwoju sieci i usług szerokopasmowych oraz przepaść w zakre-
sie dostępu szerokopasmowego. Opisane powyżej bariery w rozwoju sieci i usług 
telekomunikacyjnych są aktualne i odczuwalne w całym obszarze telekomunikacji, 
ale w szczególnie negatywny sposób odbijają się one na poziomie rozwoju sieci (łą-
czy) szerokopasmowych i usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. W tym 
względzie wypada zauważyć, że w Unii Europejskiej, pomimo ogólnego wzrostu 
liczby linii szerokopasmowych, dostęp w regionach wiejskich i bardziej oddalonych 
pozostaje wciąż ograniczony. Przyczyną tego są wysokie koszty spowodowane ni-
ską gęstością zaludnienia i dużymi odległościami. Niewielka liczba ludności w tych 
regionach nie pozwala wykorzystać w pełni efektu skali i prowadzi do słabego po-
pytu oraz skromnych perspektyw rentowności inwestycji. Oddalenie często pociąga 
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za sobą konieczność pokonania większych odległości między lokalnymi centralami 
a poszczególnymi abonentami z jednej strony i siecią szkieletową z drugiej. Ekono-
miczne zachęty do inwestowania w budowę sieci szerokopasmowej na tych obsza-
rach okazują się często niewystarczające. W rezultacie dostęp do szerokopasmowe-
go Internetu skupia się głównie w miastach i regionach podmiejskich. 

Obszary wiejskie pozostają daleko w tyle za obszarami miejskimi nie tylko w za-
kresie szerokopasmowego dostępu do Internetu, ale również pod względem szybko-
ści połączeń. Ponadto o ile na terenach miejskich wyraźna jest tendencja do wzrostu 
prędkości transmisji, o tyle na obszarach wiejskich utrzymują się one na stałym po-
ziomie. Różnica ta wynika ze słabszych parametrów technicznych, mających swoje 
źródło zarówno w odległościach, jak i w braku konkurencji. Niższa prędkość trans-
misji danych może stanowić dla przedsiębiorstw przeszkodę w stosowaniu łączy 
szerokopasmowych, podobnie jak dla gospodarstw domowych, które z tego powodu 
nie mogą w pełni wykorzystywać oferty multimedialnej (komunikat Komisji – Ni-
welowanie różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych, pkt 3.1).

6. Ogólna charakterystyka środków zaradczych ukierunkowanych na prze-
zwyciężanie barier w rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych. Opisane wyżej 
bariery w rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych mogą i powinny być na okreś-
lone sposoby przezwyciężane, gdyż pogodzenie się z nimi byłoby na dłuższą metę 
dla społeczeństwa i gospodarki zbyt kosztowne. Ponieważ konsekwentne przezwy-
ciężanie wielu z tych barier leży w żywotnym (ekonomicznym) interesie samych 
przedsiębiorstw zajmujących się dostarczaniem sieci i usług telekomunikacyjnych, 
cały szereg tych przedsiębiorstw gotowych jest z własnej inicjatywy i na własny 
koszt podejmować takie działania, które będą zwalczały wspomniane przeszkody 
i stymulowały dalszy progres w kierunku coraz bardziej nowoczesnych i wydajniej-
szych sieci i usług (np. przedsiębiorstwa inwestują z własnych środków w prace 
badawcze i rozwojowe; szkolą i podnoszą umiejętności potencjalnych odbiorców 
oferowanych przez siebie usług; zwiększają poziom bezpieczeństwa w sieci, a tym 
samym zaufania do niej, zwłaszcza poprzez bardziej restrykcyjną politykę prywat-
ności itp.). Nie ulega wszakże wątpliwości, że wiele z omówionych barier rozwo-
jowych nie może być wyeliminowanych w sposób skuteczny i pełny przez same 
przedsiębiorstwa telekomunikacyjne. Przezwyciężenie tychże barier wymaga bo-
wiem zaangażowania ogromnych środków materialnych (finansowych), których 
w takiej ilości same przedsiębiorstwa telekomunikacyjne nie posiadają. Ponadto 
duża część wspomnianych barier ma charakter typowo regulacyjny, a więc ich zwal-
czenie w ogóle nie mieści się w zakresie możliwości i kompetencji przedsiębiorstw. 
Nie można wreszcie zapominać, że dla pewnej części przedsiębiorstw telekomuni-
kacyjnych wspomniane bariery są w jakimś zakresie korzystne i pozwalają im osią-
gać dodatkowe zyski (dotyczy to np. barier utrudniających wchodzenie na rynki no-
wym konkurentom). Przedsiębiorstwa te są więc zainteresowane raczej w dalszym 
trwaniu niż w eliminowaniu tychże barier, nawet jeżeli z punktu widzenia ogólno-
społecznego ich dalsze utrzymywanie jest bardzo szkodliwe. Ponieważ więc sami 
uczestnicy rynku nie są w stanie i/lub nie chcą przezwyciężać barier rozwojowych 
w telekomunikacji, rolę podmiotu demontującego te bariery muszą wziąć na siebie 
władze publiczne, działające w interesie ogólnym.

Rodzajów potencjalnych środków zaradczych ukierunkowanych na eliminowanie 
lub przynajmniej na osłabianie przeszkód utrudniających rozwój sieci i usług tele-
komunikacyjnych jest oczywiście bardzo wiele i są one zróżnicowane m.in. w za-
leżności od charakteru poszczególnych barier. W poniższych rozważaniach warto 
byłoby w szczególności zwrócić uwagę na niektóre spośród najbardziej obiecują-
cych i najczęściej stosowanych środków zaradczych. Owe środki zaradcze zostaną 
przedstawione i omówione w trzech zasadniczych grupach, obejmujących: (1) środ-
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ki regulacyjne, (2) publiczne finansowanie inwestycji w sektorze telekomunikacyj-
nym, a także (3) niewładcze środki wspierania przedsiębiorstw telekomunikacyj-
nych (i sektora telekomunikacyjnego) inne niż publiczne finansowanie.

7. Środki regulacyjne znoszące bariery utrudniające rozwój sieci i usług te-
lekomunikacyjnych. Wśród środków znoszących bariery utrudniające rozwój sie-
ci i usług telekomunikacyjnych należałoby przede wszystkim wymienić różnego 
rodzaju działania (środki) regulacyjne ze strony władz publicznych ukierunkowa-
ne na liberalizację poszczególnych rynków (liberalizację rozumianą jako znosze-
nie ograniczeń prawnych we wchodzeniu na poszczególne rynki) i zapewnianie na 
nich możliwie intensywnej konkurencji, w tym konkurencji infrastrukturalnej (net-
work competition). Jest bowiem dość powszechnie dostrzeganą prawidłowością, że 
rozwój sieci i usług telekomunikacyjnych jest najszybszy na rynkach, które są zli-
beralizowane (tzn. są w sensie prawnym otwarte) i na których panuje efektywna 
konkurencja, w tym konkurencja infrastrukturalna. W Unii Europejskiej liberaliza-
cję (tj. prawne otwarcie) rynków telekomunikacyjnych zapewnia przede wszystkim 
obligatoryjne zniesienie wszystkich praw wyłącznych i specjalnych w dziedzinie 
telekomunikacji oraz zakaz ustanawiania przez państwa członkowskie tego rodza-
ju praw w przyszłości (zob. art. 2 Dyrektywy Komisji 2002/77/WE z 16.9.2002 r. 
w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej, Dz.Urz. 
UE L z 2002 r. Nr 249, s. 21). Dla liberalizacji rynków ważny jest też zakaz sto-
sowania przez państwa członkowskie instytucji indywidualnych pozwoleń (indy-
widualnych zezwoleń) na prowadzenie działalności w zakresie zapewniania sie-
ci i świadczenia usług telekomunikacyjnych, przy możliwości posługiwania się 
w tym zakresie jedynie instytucją zezwoleń ogólnych i wymogu dokonania zgłosze-
nia (art. 3 Dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. 
w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej, Dz.Urz. 
UE L z 2002 r. Nr 108, s. 21). Ta dokonana na szczeblu unijnym liberalizacja ryn-
ków telekomunikacyjnych nie oznacza wszakże, że rynki telekomunikacyjne są 
już całkowicie zliberalizowane i że podejmowanie przez Unię i/lub przez państwa 
członkowskie dalszych działań liberalizacyjnych nie jest już możliwe ani potrzeb-
ne. Tak z całą pewnością nie jest, chociażby dlatego, że przewidziana w Dyrektywie 
2002/20/WE instytucja zezwolenia ogólnego i zgłoszenia w telekomunikacji może 
być w swoich szczegółach bardzo różnie unormowana na szczeblu krajowym (na 
temat różnych wariantów regulacyjnych tej instytucji zob. np. M� Szydło, Swoboda 
działalności gospodarczej, Warszawa 2005, s. 286–287), przy czym wspomniane tu 
krajowe regulacje prawne związane z instytucją zezwolenia ogólnego i zgłoszenia 
mogą dawać przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym większą lub mniejszą swobo-
dę działania. W tym zatem zakresie nadal istnieje pole do dalszych działań liberali-
zacyjnych, a tym samym pole dla środków, które mogą zintensyfikować rozwój sieci 
i usług telekomunikacyjnych. Dla liberalizacji rynków telekomunikacyjnych istotne 
jest również tworzenie obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych reguł 
gospodarowania ograniczonymi zasobami w telekomunikacji (o znaczeniu tych za-
sobów telekomunikacyjnych dla prowadzenia działalności w telekomunikacji zob. 
np. S� Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2003, 
s. 227 i nast.). Również więc tworzenie bardziej efektywnych reguł gospodarowania 
ograniczonymi zasobami telekomunikacyjnymi może zintensyfikować rozwój sieci 
i usług telekomunikacyjnych. 

Równie ważne dla dalszych inwestycji w telekomunikacji jest tworzenie środo-
wiska regulacyjnego gwarantującego istnienie intensywnej konkurencji (w tym kon-
kurencji infrastrukturalnej) na już otwartych (zliberalizowanych) rynkach. Gwaran-
cją takiej konkurencji oraz jej efektywnego funkcjonowania są przepisy regulacji 
sektorowej, w tym zwłaszcza przepisy tzw. regulacji dostępowej. W UE podstawo-
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wą rolę odgrywa w tym zakresie Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń 
towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie) (Dz.Urz. WE L 
z 2002 r. Nr 108, s. 7). W tym kontekście jest rzeczą znamienną, że zgodnie z art. 5 
ust. 1 powołanej dyrektywy krajowe organy regulacyjne mają wspierać, a w stosow-
nych przypadkach zapewniać odpowiedni dostęp do sieci i wzajemne połączenia 
pomiędzy sieciami, wykonując swoje zadania w taki sposób, aby promować m.in. 
efektywne inwestycje i innowacje oraz zapewnić maksymalne korzyści użytkow-
nikom końcowym. Dla stosowania regulacji dostępowych w telekomunikacji waż-
ne znaczenie mają też ogólne postanowienia zawarte w Dyrektywie 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie wspólnych ram regula-
cyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz.Urz. WE L 
z 2002 r. Nr 108, s. 33). W tych ogólnych postanowieniach stanowi się, że krajowe 
organy regulacyjne, wykonując swoje zadania z zakresu regulacji w telekomunika-
cji, powinny m.in. promować w odpowiednich przypadkach konkurencję opartą na 
infrastrukturze, a także powinny promować efektywne inwestycje i innowacje w za-
kresie nowej i rozszerzonej infrastruktury, w tym przez zagwarantowanie, że każdy 
przypadek obowiązku udzielenia dostępu do sieci uwzględnia ryzyko, jakie pono-
szą inwestujące przedsiębiorstwa, oraz przez zezwolenie, aby różne porozumienia 
o współpracy między inwestorami a stronami zwracającymi się o dostęp stanowi-
ły dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego przy zapewnieniu utrzymania konkurencji 
na rynku i zasady niedyskryminacji (art. 8 ust. 5 lit. c i d Dyrektywy 2002/21/WE). 
Powyższe pokazuje, że stosowanie przez organy regulacyjne określonych środków 
regulacyjnych, w tym zwłaszcza środków zapewniających dostęp do sieci, może 
i powinno być działaniem ukierunkowanym na promowanie i rozwój sieci i usług 
telekomunikacyjnych.

Dyrektywy 2002/19/WE oraz 2002/21/WE uzupełniane są całym szeregiem ak-
tów europejskiego soft-law, w tym zwłaszcza wydawanych przez Komisję Europej-
ską. W kontekście interesujących nas zagadnień warto zwrócić uwagę m.in. na Za-
lecenie Komisji Nr 2010/572/UE z 20.9.2010 r. w sprawie regulowanego dostępu 
do sieci nowej generacji (Dz.Urz. UE L z 2010 r. Nr 251, s. 35), precyzujące zasa-
dy, na jakich krajowe organy regulacyjne powinny realizować regulację dostępową 
w odniesieniu do sieci NGA. Zasadniczym celem polityki regulacyjnej prowadzonej 
w tym zakresie przez krajowe organy regulacyjne ma być promowanie efektywnych 
inwestycji oraz innowacji w zakresie nowej i zmodernizowanej infrastruktury, z na-
leżytym uwzględnieniem ryzyka ponoszonego przez wszystkie inwestujące przed-
siębiorstwa oraz potrzeby utrzymania skutecznej konkurencji, która jest istotnym 
i długofalowym bodźcem inwestycyjnym (pkt 2 preambuły do zalecenia oraz pkt 1 
zalecenia). Konsekwentna i spójna polityka regulacyjna w zakresie dostępu do sie-
ci (w tym sieci szerokopasmowych i nowej generacji) jest więc istotnym środkiem 
eliminującym istniejące bariery i sprzyjającym dalszemu rozwojowi sieci i usług te-
lekomunikacyjnych. 

Wśród ogółu środków regulacyjnych ukierunkowanych na zapewnianie konku-
rencji na rynkach telekomunikacyjnych oraz przyczyniających się w ten sposób do 
zintensyfikowania rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych należałoby w szcze-
gólności wyróżnić w omawianym tutaj kontekście pewne bardziej szczegółowe 
i zniuansowane instrumenty regulacyjne, które w swoim założeniu mają się przy-
czyniać do zwiększania inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną oraz do in-
tensyfikowania konkurencji infrastrukturalnej. Wśród tego rodzaju szczególnych 
(specyficznych) środków regulacyjnych na uwagę zasługują zwłaszcza: (1) wakacje 
regulacyjne, (2) klauzule zmierzchowe, (3) polityka regulacyjna drabiny inwestycyj-
nej, (4) terytorialna segmentacja rynków.
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Wakacje regulacyjne mają w swoim założeniu przezwyciężać obawy i niepew-
ność poszczególnych przedsiębiorstw co do tego, w jakim stopniu i zakresie przy-
szłe zyski tego przedsiębiorstwa z dokonanej inwestycji infrastrukturalnej zostaną 
zmniejszone („ścięte”) przez działania krajowego organu regulacyjnego związane 
z regulacją cen. Sam krajowy organ regulacyjny najczęściej nie jest w stanie w spo-
sób wiarygodny zobowiązać się przed podjęciem inwestycji przez przedsiębiorstwo 
(a więc ex ante) do nałożenia konkretnych regulacyjnych obowiązków cenowych ex 
post, a więc kiedy inwestycja będzie już zrealizowana i gdy będzie przynosiła okreś-
lone zyski. Krajowy organ regulacyjny nie jest więc w stanie zobowiązać się ex ante 
do ustalania ex post takiego poziomu cen za usługi telekomunikacyjne świadczone 
z wykorzystaniem nowej przyszłej infrastruktury, który to poziom mógłby w peł-
ni skompensować występujące po stronie inwestującego przedsiębiorstwa ex ante 
koszty i ryzyko. W rezultacie inwestycje w infrastrukturę są wstrzymywane lub 
opóźniane. Jednym z instrumentów regulacyjnych mających przezwyciężać tego 
rodzaju opóźnianie i wstrzymywanie inwestycji są wakacje regulacyjne. Ogólnie 
rzecz biorąc, wakacje regulacyjne mają w swoim założeniu gwarantować inwestu-
jącemu przedsiębiorstwu możliwość uzyskiwania monopolowych zysków przez ści-
śle z góry określony okres, tak aby skompensować temu przedsiębiorstwu przyszłe 
ścięcie zysków przez regulację cenową. Owe monopolowe zyski mają też na celu 
skompensowanie przedsiębiorstwu poniesionego przez nie ex ante ryzyka i kosztów 
związanych z inwestycją. Wakacje regulacyjne są więc w gruncie rzeczy zwolnie-
niem określonego przedsiębiorstwa z określonych przyszłych obowiązków regula-
cyjnych, aby zmotywować w ten sposób to przedsiębiorstwo do dokonania inwe-
stycji. O tego rodzaju zwolnieniu przedsiębiorstwo to powinno w zasadzie wiedzieć 
jeszcze przed podjęciem decyzji inwestycyjnej (zob. szerzej M� Szydło, Regulatory 
Exemptions for New Gas Infrastructure. A Key Challenge for European Energy Po-
licy, European Energy and Environmental Law Review 2009, Nr 5, s. 254 i nast.). 
Dopuszczalność stosowania wakacji regulacyjnych w unijnym sektorze telekomuni-
kacyjnym jest wszakże niezwykle sporna i w sumie wątpliwa, jak tego dowodzi wy-
rok Trybunału Sprawiedliwości z 3.12.2009 r. w sprawie C-424/07, Komisja prze-
ciwko Niemcom, Zb.Orz. 2009, s. I-11431; zob. szerzej M� Szydło, The Promotion of 
Investments in New Markets in Electronic Communications and the Role of Natio-
nal Regulatory Authorities After Commission v Germany, International And Compa-
rative Law Quarterly 2011, Nr 2, s. 533 i nast.).

Klauzule zmierzchowe są zapowiedzią wycofania regulacji sektorowej w okreś-
lonym momencie czasowym lub w razie zaistnienia określonych przesłanek, zwią-
zanych najczęściej z zaistnieniem na danym rynku lub rynkach skutecznej konku-
rencji. W sektorze telekomunikacyjnym klauzule zmierzchowe są konsekwencją 
przejściowego charakteru regulacji sektorowej, która powinna być wycofana na 
poszczególnych rynkach, w miarę jak rynki te stają się efektywnie konkurencyjne 
(zgodnie z art. 16 ust. 3 Dyrektywy 2002/21/WE, jeżeli krajowy organ regulacyjny 
ustali, że na danym rynku występuje efektywna konkurencja, nie będzie nakładać 
ani utrzymywać żadnych specyficznych wymogów czy też obowiązków regulacyj-
nych; a w przypadku gdy dla danego specyficznego rynku istnieją już wymogi praw-
ne, organ regulacyjny uchyli wymogi nałożone na przedsiębiorstwa na tym odnoś-
nym rynku). Wiedząc o takim możliwym przyszłym wycofaniu regulacji z danego 
rynku, poszczególne przedsiębiorstwa mogą być bardziej skłonne do inwestowania 
na tymże rynku.

Polityka regulacyjna drabiny inwestycyjnej jest podejściem regulacyjnym ukie-
runkowanym na to, by skłaniać poszczególne przedsiębiorstwa do coraz większego 
inwestowania w usługi i infrastrukturę telekomunikacyjną, tak aby przedsiębiorstwa 
te stopniowo rozszerzały swoją ofertę rynkową, najpierw oferując usługi świadczo-
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ne poprzez cudzą sieć, a następnie, by systematycznie rozbudowywały własną in-
frastrukturę i wspinały się w ten sposób po kolejnych szczeblach drabiny inwesty-
cyjnej. Polityka regulacyjna drabiny inwestycyjnej ma o tyle charakter normatywny, 
że kierunkuje działalność regulacyjną krajowych organów regulacyjnych. Najpierw 
udostępnia się alternatywnym dostawcom usług te zasoby sieciowe, których oni wy-
tworzyć nie mogą, następnie zaś przedsiębiorstwa te są w coraz szerszym zakresie 
obecne na rynku i uzyskują środki na własne inwestycje sieciowe. Korzystają one 
z regulacji dostępowych, ale stopniowo, w miarę wspinania się po owej drabinie in-
westycyjnej, stają się coraz bardziej samodzielne i konkurencyjne, w tym też mogą 
po pewnym czasie aktywniej włączyć się w konkurencję sieciową (infrastrukturalną).

Terytorialna segmentacja rynków to polityka regulacyjna prowadząca do zróżni-
cowania poziomu regulacji sektorowej na różnych obszarach czy terytoriach wcho-
dzących w skład jednego rynku właściwego (czy też rynku podatnego na regulację). 
Zróżnicowanie to polega na poluzowaniu lub wręcz wycofaniu regulacji na tych ob-
szarach geograficznych danego rynku właściwego, na których konkurencja jest bar-
dziej intensywna lub wręcz efektywna w porównaniu z innymi obszarami tego sa-
mego rynku właściwego. Zliberalizowanie regulacji na pewnych obszarach danego 
rynku właściwego ma w swoim założeniu uwolnić decyzje inwestycyjne przedsię-
biorstw spod krępującego oddziaływania regulacji cenowej i dostępowej (S� Piątek, 
Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej, Warszawa 2011, s. 149–150).

8. Publiczne finansowanie rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych. Dru-
gim ważnym rodzajem środków znoszących bariery utrudniające rozwój sieci 
i usług telekomunikacyjnych są środki polegające na publicznym finansowaniu naj-
bardziej znaczących i obiecujących inwestycji telekomunikacyjnych. Interwencja 
państwa w postaci finansowania publicznego może przyspieszyć rozbudowę sieci 
telekomunikacyjnych, w tym zwłaszcza sieci szerokopasmowych, na najmniej opła-
calnych pod tym względem obszarach, gwarantując jednocześnie przyszłą konku-
rencję dzięki warunkom zapewniającym swobodny dostęp do sieci. 

Wspomniane tu finansowanie publiczne sieci telekomunikacyjnych, zwłaszcza 
zaś infrastruktury szerokopasmowej, okazuje się być dlatego niezbędne dla sku-
tecznego realizowania tego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych, gdyż przedsię-
wzięcia te są niezwykle kapitałochłonne, a poszczególnym przedsiębiorstwom te-
lekomunikacyjnym, w tym nawet dużym zasiedziałym operatorom, brak jest po 
prostu wystarczających środków na realizację tych inwestycji w takiej skali, jaka 
jest społecznie pożądana. Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne powinny oczywiście 
przede wszystkim sięgać do określonych prywatnych źródeł finansowania, który-
mi są zwłaszcza kredyty bankowe. Przedsiębiorstwa pozyskują zatem środki prze-
de wszystkim z kredytów (co dotyczy także zasiedziałych operatorów), aczkolwiek 
trzeba przyznać, że współcześnie banki i inne instytucje finansowe dość niechętnie 
kredytują infrastrukturalne inwestycje telekomunikacyjne i wykazują w tym wzglę-
dzie dość wstrzemięźliwą postawę. Przyczyną tej wstrzemięźliwości jest zwłaszcza 
towarzysząca telekomunikacyjnym inwestycjom infrastrukturalnym duża niepew-
ność co do wysokości przyszłych zysków oraz terminu zwrotu kapitału (M� Ku-
liński, Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeństwa informa-
cyjnego Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 220). W świetle powyższej rezerwy 
wykazywanej przez banki nie dziwi fakt, że poszczególne przedsiębiorstwa teleko-
munikacyjne jako najpoważniejszą przeszkodę w urzeczywistnianiu inwestycji in-
frastrukturalnych w telekomunikacji wymieniają właśnie ograniczenia w dostę-
pie do kredytów i ogólnie brak dostępnych źródeł finansowania (An assessment of 
the regulatory framework for electronic communications: growth and investment in 
the EU e-Communications sector, SMART 2005/0007, London Economics in asso-
ciation with PricewaterhouseCoopers, July 2006, s. 102). Wprawdzie w końcu lat 
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dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i na początku obecnego stulecia środki kre-
dytowe na inwestycje telekomunikacyjne były bardzo szeroko i łatwo dostępne, co 
spowodowało wówczas swoisty boom inwestycyjny, ale ta łatwość w pozyskiwaniu 
kredytów okazała się dla sektora telekomunikacyjnego zgubna, gdyż wiele przed-
siębiorstw zaczęło mieć następnie kłopoty ze spłatą tych relatywnie łatwo pozyska-
nych kredytów i popadło w trudności finansowe (K� Zielińska, Rynek telekomuni-
kacyjny w Europie, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 2002, Nr 3–4, s. 5). 
Obecnie wspomniany boom inwestycyjny należy do przeszłości, natomiast banki 
i inne instytucje finansowe nie wierzą już tak mocno w powodzenie finansowe sek-
tora telekomunikacyjnego. Dlatego też bardzo ostrożnie i z dużą rezerwą podcho-
dzą do kredytowania inwestycji infrastrukturalnych w sektorze telekomunikacyj-
nym (M� Kuliński, Regulacje komunikacji elektronicznej, s. 222). Tym bardziej więc 
wzrasta zapotrzebowanie na publiczne finansowanie inwestycji telekomunikacyj-
nych, a więc finansowanie (czy też współfinansowanie) ich przez państwo lub ogól-
nie ze środków (funduszy) publicznych. 

Publiczne finansowanie inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną jest nie-
zbędne również dlatego, że inwestycje te, jeżeli dokonywane są poza dużymi aglo-
meracjami, najczęściej nie są odpowiednio rentowne i stąd też nie mogą być realizo-
wane przez poszczególne przedsiębiorstwa telekomunikacyjne ich własnymi siłami. 
Te ostatnie nie są po prostu zainteresowane realizacją niskorentownych inwestycji 
(czemu się oczywiście trudno dziwić), nawet jeżeli inwestycje te są społecznie nie-
zbędne. Z tych też powodów władze publiczne starają się finansowo wspierać re-
alizację telekomunikacyjnych inwestycji infrastrukturalnych, czyniąc to tym bar-
dziej wówczas, gdy realizacja tych inwestycji jest zgodna z pewnymi szerszymi 
celami urzeczywistnianymi przez władze publiczne, związanymi z rozwojem spo-
łeczeństwa informacyjnego, z rozwojem regionalnym czy też z koniecznością prze-
zwyciężania (poprzez działania proinwestycyjne) skutków kryzysu gospodarcze-
go. Publiczne finansowanie lub współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych 
w telekomunikacji przybiera często postać pomocy państwa (pomocy publicznej) 
w znaczeniu nadanym temu pojęciu przez art. 107 ust. 1 TFUE. W takim przypad-
ku publiczne finansowanie inwestycji telekomunikacyjnych musi pozostawać w peł-
nej zgodności z unijnymi regułami dopuszczalności pomocy państwa, określającymi 
m.in. warunki dopuszczalności takiej pomocy. W szczególności pomoc państwa na 
inwestycje w telekomunikacji musi pozostawać w zgodności z sektorowymi regu-
łami pomocy państwa przeznaczonej na wspieranie sieci szerokopasmowych (zob. 
komunikat Komisji – Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów do-
tyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopas-
mowych). 

Niezależnie od takiego publicznego finansowania inwestycji infrastrukturalnych 
w telekomunikacji, które przybiera postać pomocy publicznej w rozumieniu przyję-
tym w prawie unijnym, w praktyce występują jeszcze inne formy finansowego (ma-
terialnego) zaangażowania się władz publicznych w rozwój infrastruktury teleko-
munikacyjnej, które niekoniecznie wiążą się z transferem środków publicznych do 
poszczególnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (tak jak to się dzieje w przy-
padku typowych środków pomocy państwa). Wśród tych innych niż ściśle rozu-
miana pomoc państwa form publicznego finansowania infrastruktury telekomunika-
cyjnej należy przede wszystkim wymienić bezpośrednie realizowanie przez władze 
publiczne inwestycji infrastrukturalnych (bezpośrednie publiczne inwestycje), lub 
też realizowanie przez władze publiczne tego rodzaju inwestycji w instytucjonalnej 
współpracy z sektorem prywatnym, w tym poprzez zamówienia publiczne, konce-
sje na roboty budowlane i usługi lub przez partnerstwo publiczno-prywatne (nota-
bene, te wymienione ostatnio formy instytucjonalnej współpracy władz publicznych 
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z prywatnymi przedsiębiorstwami w rozwijaniu sieci i usług telekomunikacyjnych 
także mogą w pewnych szczególnych przypadkach przybierać postać pomocy pań-
stwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE – zob. szerzej M� Szydło, Udzielenie zamó-
wienia publicznego jako pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu usta-
nawiającego Wspólnotę Europejską, KPP 2007, z. 2, s. 337 i nast.; bynajmniej nie 
jest to jednak regułą). Bezpośrednia realizacja przez władze publiczne telekomuni-
kacyjnych inwestycji infrastrukturalnych, lub też realizowanie tego rodzaju inwe-
stycji we współpracy z sektorem prywatnym (poprzez zamówienia publiczne, kon-
cesje na roboty budowlane i usługi lub partnerstwo publiczno-prywatne) następuje 
najczęściej na poziomie władz regionalnych lub lokalnych, rzadziej zaś na szczeblu 
władz centralnych (ogólnokrajowych).

9. Niewładcze środki wspierania przedsiębiorstw telekomunikacyjnych i sek-
tora telekomunikacyjnego inne niż publiczne finansowanie. Niewładcze środ-
ki wspierania przedsiębiorstw telekomunikacyjnych i sektora telekomunikacyjne-
go nie są oparte na przymusie (władztwie) wobec wspomnianych przedsiębiorstw 
(aczkolwiek mogą być powiązane z przymusem wobec innych podmiotów, których 
współdziałanie jest niezbędne dla rozwoju sieci i usług, np. wobec właścicieli nie-
ruchomości) i mają w swoim założeniu tworzyć przedsiębiorstwom telekomunika-
cyjnym możliwie korzystne warunki prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, 
w tym korzystne warunki realizowania polityki inwestycyjnej (zob. szeroko S� Pią-
tek, Sieci szerokopasmowe w polityce, s. 25 i nast.). Wśród tego rodzaju niewład-
czych środków wspierania należałoby wymienić następujące z nich: (1) gromadze-
nie przez władze publiczne i udostępnianie przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym 
różnego rodzaju informacji, tak aby zmniejszyć niepewność tych przedsiębiorstw 
będącą wynikiem braku lub niedoskonałości tych informacji; braki informacyjne 
są jedną z podstawowych przyczyn zawodności rynku i jego niedomogów (B� Bor-
kowska, Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce, Wrocław 2009, s. 29); 
(2) ograniczanie kosztów transakcyjnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych po-
noszonych przez nie w relacjach z podmiotami spoza sektora telekomunikacyjnego; 
(3) programowanie kierunków rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych, polegają-
ce na kreowaniu określonych wizji czy też celów rozwojowych – tego rodzaju pro-
gramy lub plany mają najczęściej charakter indykatywny i zawierają pewne dane 
informacyjne lub ujawniają zamierzenia władz publicznych w obszarze rozwoju in-
frastruktury telekomunikacyjnej; (4) ułatwianie dostępu do cudzych nieruchomości 
w celu instalowania na nich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej; (5) ogra-
niczanie uciążliwości różnego rodzaju procedur (w tym zwłaszcza procedur admini-
stracyjnych) związanych z inwestycjami telekomunikacyjnymi.

10. Geneza, założenia i cele ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci tele-
komunikacyjnych. Przedstawiając w listopadzie 2009 r. projekt ustawy o wspie-
raniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Rada Ministrów uznała go za je-
den z elementów przyjętego wcześniej przez rząd RP „Planu stabilności i rozwoju 
– wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego”. Celem 
tego planu było zwiększenie popytu inwestycyjnego w sektorze telekomunikacji, 
w szczególności przez działania mające na celu przyspieszenie inwestycji współfi-
nansowanych ze środków UE oraz zniesienie barier dla inwestycji w infrastrukturę 
teleinformatyczną, aby zapewnić ogólnopolski dostęp do Internetu szerokopasmo-
wego, przede wszystkim przez przyspieszenie budowy sieci nowej generacji (NGN/
NGA) zapewniającej użytkownikom końcowym dostęp do Internetu, głównie świat-
łowodowy, przy dużo wyższej niż dotychczasowej przepustowości łączy. 

W dniu 23.12.2008 r. Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie Nr 144, któ-
re powoływało międzyresortowy zespół do spraw realizacji Programu „Polska Cy-
frowa”, czyli programu upowszechnienia usług szerokopasmowych w Polsce do 
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2012 r. Jednym z zadań tego zespołu było przygotowanie propozycji zmian legis-
lacyjnych niezbędnych do osiągnięcia celów wspomnianego Programu „Polska Cy-
frowa”. Zespół ten wywiązał się ze swojego zadania, przygotowując projekt ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

W Uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy podkreślono, że zarówno war-
tość wskaźnika penetracji sieci i usług szerokopasmowych w Polsce, jak i wartość 
wskaźnika tempa wzrostu tej penetracji utrzymują się poniżej średniej dla Unii Eu-
ropejskiej. Takiego stanu rzeczy nie można było uznać za satysfakcjonujący, zwa-
żywszy na rolę, jaką w chwili obecnej odgrywają usługi świadczone z wykorzy-
staniem sieci szerokopasmowych i jaką będą odgrywać zarówno w bliskiej, jak 
i dalszej przyszłości. Rola ta powinna być postrzegana zarówno w wymiarze eko-
nomicznym (rozwój nowych technologii i rozbudowa infrastruktury oraz związany 
z tym wzrost konkurencyjności gospodarki narodowej), jak i w wymiarze społecz-
nym i edukacyjnym (wyrównywanie szans ludności z obszarów miejskich i wiej-
skich w zakresie dostępu do zdigitalizowanych treści edukacyjnych, dóbr kultury, 
dostępu do informacji oraz możliwości wykonywania działalności zawodowej z wy-
korzystaniem nowoczesnych technologii) (s. 4–5 Uzasadnienia).

Za podstawowy cel ustawy uznano zapewnienie rozwoju dostępu do telekomu-
nikacji, przy czym szczególne działania zostały nakierowane na dostęp szeroko-
pasmowy oraz na likwidację wykluczenia cyfrowego geograficznego i socjalnego. 
W ujęciu twórców tej ustawy ma ona w założeniu realizować pięć grup priorytetów 
(zob. szeroko s. 11–13 Uzasadnienia), które wymieniamy poniżej.
1) Otwarty dostęp do gruntów i budynków (prawo drogi):

a) usprawnienie dostępu do gruntów Skarbu Państwa i państwowych osób praw-
nych na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej (np. drogi publiczne, ko-
leje, mosty, lasy państwowe, tereny regulowane przepisami prawa wodnego),

b) usprawnienie dostępu do gruntów jednostek samorządu terytorialnego oraz sa-
morządowych osób prawnych, w szczególności do dróg publicznych będących  
w zarządzie tych jednostek,

c) usprawnienie dostępu do gruntów prywatnych przez optymalizację procedury 
udzielania zezwoleń na zakładanie urządzeń,

d) usprawnienie dostępu do budynków przez nałożenie dodatkowych obowiąz-
ków na ich właścicieli i zarządców,

e) otwarcie na potrzeby inwestycji obszarów, na których obowiązują niepropor-
cjonalne i nieadekwatne ograniczenia i zakazy ustanowione planami miejsco-
wymi, jak również ustanowienie granic swobody planistycznej w odniesieniu 
do infrastruktury telekomunikacyjnej,

f) zmniejszenie stawek maksymalnych opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego  
dla dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto-
strad.

2) Sprawny proces inwestycyjny:
a) usunięcie barier prawnych,
b) skrócenie i uspójnienie procedur administracyjnych,
c) dostosowanie procedur do potrzeb rozwoju telekomunikacji,
d) zwolnienie „infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu”  

z wymogu uzyskania od samorządu gminnego zgody na jej lokalizację,
e) ustanowienie szczególnych zasad lokalizowania regionalnych sieci szeroko-

pasmowych realizowanych przez samorządy województw lub porozumie-
nie jednostek samorządu terytorialnego w ramach programów operacyjnych 
współfinansowanych ze środków UE, 

f) doprecyzowanie, że inwestycje z zakresu telekomunikacji są inwestycjami 
celu publicznego, bez względu na status podmiotu podejmującego te działania.
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3) Otwarty dostęp do infrastruktury i konkurencja infrastrukturalna operatorów:
a) sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej,
b) sieci telekomunikacyjnej innych operatorów (na zasadach współkorzystania  

lub dostępu do usług), w tym wewnątrzbudynkowej i przybudynkowej,
c) sieci telekomunikacyjnej podmiotów publicznych, w tym samorządu lokalne-

go.
4) Aktywny samorząd:

a) ustanowienie przejrzystych podstaw prawnych dla jednostek samorządu tery-
torialnego do wykonywania zadań z zakresu telekomunikacji,

b) określenie podstawowych reguł interwencji jednostek samorządu terytorialne-
go na lokalnym rynku telekomunikacyjnym, bez zakłócania konkurencji,

c) usprawnienie procedur wspólnej realizacji zadań z obszaru telekomunikacji 
przez jednostki samorządowe i przedsiębiorców (koncesje na roboty budowla-
ne i usługi, zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne, udostęp-
nianie składników majątkowych, w szczególności kanałów technologicznych).

5) Otwarty dostęp do informacji o infrastrukturze i inne działania:
a) wprowadzenie dla operatorów obowiązku przekazywania na żądanie Prezesa 

UKE informacji dotyczących lokalizacji i rodzaju posiadanej infrastruktury te-
lekomunikacyjnej lub publicznej sieci telekomunikacyjnej, na potrzeby zwią-
zane z ubieganiem się o dostęp telekomunikacyjny przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub określenia zasadności interwencji publicznej w sektorze te-
lekomunikacyjnym,

b) wprowadzenie dla operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej obowiązku 
przekazywania na żądanie Prezesa UKE:
– wykazu obszarów, które w poprzednim roku zostały objęte zasięgiem do-

starczanej przez tego operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej, 
– wykazu nowych obszarów, które w bieżącym roku zostaną objęte zasię-

giem tej sieci wraz z określeniem warunków, na jakich to nastąpi,
c) wprowadzenie obowiązku organu regulacyjnego sporządzania i przekazywa-

nia Prezesowi Rady Ministrów raportów dotyczących rozwoju infrastruktury 
na obszarze RP.

Należy podkreślić, że projekt ustawy został poddany szerokim konsultacjom spo-
łecznym, w tym z przedstawicielami pracodawców, związków zawodowych, z re-
prezentantami samorządów oraz z organizacjami przedsiębiorców telekomunika-
cyjnych. W dniu 27.5.2009 r. zorganizowano konferencję uzgodnieniową, na którą 
zaproszono przedstawicieli środowisk, którzy uprzednio przekazali swoje stanowi-
ska do projektu ustawy. Niektóre z tych uwag zostały uwzględnione.


