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 Kontrola została podjęta ze względu na znaczenie gospodarki 
częstotliwościami dla: 
– gospodarki kraju i jej rozwoju, w tym dla konkurencyjności  

i innowacyjności gospodarki; 
– dochodów budżetu państwa; 
– realizacji celów wyznaczonych w unijnych i krajowych 

dokumentach  strategicznych, w szczególności w Europejskiej 
Agendzie Cyfrowej i  Narodowym Planie Szerokopasmowym. 

 Ponadto  do NIK wpływały pisma i skargi związane w szczególności  
z jednym ze sposobów zagospodarowania częstotliwości, tj. aukcji  
na częstotliwości z zakresu 800 MHz i 2,6 GHz. 

 Gospodarowanie częstotliwościami przez Prezesa UKE nie było,  
do czasu niniejszej kontroli, przedmiotem badań NIK. 

 
 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 



Polska na tle Unii Europejskiej 
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Źródło: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland – dostęp 04.04.2017 

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego 
(Digital Economy and Society Index, DESI) – ranking 2017 

Łączność Kapitał Ludzki Wykorzystanie Internetu 

Integracja Technologii Cyfrowej Cyfrowe Usługi Publiczne 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland%20%E2%80%93%20dost%C4%99p%2004.04.2017


Polska na tle Unii Europejskiej – Internet mobilny  

Penetracja Internetem mobilnym w Unii Europejskiej  
(w przeliczeniu na liczbę mieszkańców) – czerwiec 2016 r. 
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Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej. 



Przedmiotem kontroli było ustalenie czy gospodarka częstotliwościami 
służy realizacji celów ujętych w rządowych dokumentach strategicznych 
oraz czy jest prowadzona prawidłowo? 

Dla ustalenia powyższego zbadano: 
 czy Prezes UKE opracował strategię regulacyjną w zakresie gospodarki 

częstotliwościami po 2015 r. 

 czy gospodarka częstotliwościami odbywa się zgodnie z zasadami 
określonymi w strategiach oraz przepisach prawa telekomunikacyjnego 

 czy gospodarka częstotliwościami służy realizacji celów strategii? 

 czy nadzór Prezesa UKE nad gospodarką częstotliwościami jest 
prawidłowy i skuteczny? 

 czy Minister Cyfryzacji prawidłowo sprawuje nadzór nad działalnością 
Prezesa UKE?  

 

Co kontrolowaliśmy? 04 



 Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej to  centralny organ 
administracji państwowej, który zgodnie z art. 190 Prawa 
telekomunikacyjnego jest organem regulacyjnym w dziedzinie rynku 
usług telekomunikacyjnych. Prezes UKE jest nadzorowany przez 
Ministra Cyfryzacji 

 Ministerstwo Cyfryzacji  
(do 16 listopada 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) 

Minister Cyfryzacji to naczelny organ administracji rządowej, który 
zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 
2015r.  (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Cyfryzacji), kieruje działem administracji 
rządowej informatyzacja, który obejmuje m.in. sprawy 
telekomunikacji 

Kogo kontrolowaliśmy? 05 



Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej: 

 nie opracował strategii regulacyjnej na kolejne lata po 2015 r.  

 wszczynając procedurę ustalenia/zmiany planu zagospodarowania 
częstotliwości działał niezgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 
Prawa telekomunikacyjnego  

 niezasadnie ustanowił pasmo ochronne dla częstotliwości  
z zakresu 410-412 MHz oraz 420-422 MHz.  

     

 

Stwierdzony stan – planowanie strategiczne  
w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej  06 



Stwierdzony stan – rozdysponowanie częstotliwości 
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

W okresie objętym kontrolą miały miejsce trzy konkursy,  
jeden przetarg i jedna aukcja na rezerwację częstotliwości. 
Najwyższa Izba Kontroli: 

 nie stwierdziła naruszenia przepisów Prawa telekomunikacyjnego    
przy organizacji konkursów, 

 nie stwierdziła naruszenia przepisów Prawa telekomunikacyjnego 
przy organizacji przetargu, 

 stwierdziła  nieprawidłowości i uchybienia w przebiegu 
zorganizowanej przez Prezesa UKE aukcji na częstotliwości  
z zakresu 791-816 MHz, 832-857 MHz oraz 2500-2570 MHz  
i 2620-2690 MHz.  
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Stwierdzony stan – aukcja na częstotliwości 

Przedmiotem aukcji było 19 rezerwacji częstotliwości, w tym: 

–   pięć bloków częstotliwości o szerokości 2x5 MHz  
     każdy z pasma 800 MHz, 

–  14 bloków częstotliwości  po 10 MHz z pasma 2,6 GHz. 

Każda rezerwacja częstotliwości przeznaczona do świadczenia usług 
telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej  
lub stałej na obszarze całego kraju do wykorzystywania częstotliwości 
przez 15 lat. 

Do ustalonych w aukcji nieprawidłowości należały: 

─  długotrwałość postępowania aukcyjnego, 

─  nieprawidłowe przygotowanie dokumentacji aukcyjnej. 
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Stwierdzony stan – wady postępowania aukcyjnego  

Długotrwałość postępowania aukcyjnego spowodowana była: 

 czasowym brakiem dostępu do odpowiedzi na wnioski  
o wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej, który spowodował,  
że Prezes UKE odwołał aukcję i całą procedurę trzeba było 
rozpocząć od nowa 

 niewłaściwym przygotowaniem dokumentacji aukcyjnej, co po 
ponownym wszczęciu postępowania aukcyjnego spowodowało 
konieczność dwukrotnego jej konsultowania, w związku z licznymi 
uwagami i wprowadzeniem do jej treści znaczących zmian.  

 
 

09 



Stwierdzony stan – wady postępowania aukcyjnego  

 Nieprawidłowe przygotowanie dokumentacji aukcyjnej polegało na: 

 braku wskazania w niej innego niż zaprzestanie licytacji momentu 
zakończenia aukcji, co spowodowało, że biorące w niej udział 
podmioty licytowały aż do 513 rundy, a zakończenie licytacji było 
możliwe tylko dzięki nowelizacji (w toku trwającej aukcji) 
rozporządzenia w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu  
na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych 

 nieuwzględnienia w niej wszystkich istotnych okoliczności 
mogących pojawić się w postępowaniu aukcyjnym, w tym,  
np. rezygnacji z rezerwacji wyłonionego podmiotu, co wobec braku 
powiązania składanych ofert z wiążącymi zobowiązaniami 
finansowymi nie powodowało żadnych konsekwencji dla tego 
podmiotu. 
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Stwierdzony stan – skutki wad postępowania aukcyjnego 

Efektem nieprawidłowego postępowania aukcyjnego było: 

 Wylicytowanie wysokich cen pasma 800 MHz, co stwarza ryzyko 
przerzucenia w przyszłości poniesionych kosztów na klientów.  

W wyniku wydanych decyzji rezerwacyjnych przedsiębiorcy uiścili  
na rzecz Skarbu Państwa: 

─  z tytułu częstotliwości 800 MHz sumę 8 591 350 000 zł 
─  z tytułu częstotliwości 2,6 GHz sumę 610 920 000 zł.  

 Złożenie przez podmioty biorące udział w aukcji wniosków  
o stwierdzenie nieważności aukcji oraz skarg skierowanych  
do sądów administracyjnych. 

Ponadto Komisja Europejska prowadzi postępowanie w sprawie oceny 
przygotowania i przeprowadzenia ogłoszonej 10 października 2014 r. 
aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu pasma 800 MHz i 2600 MHz. 
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Stan po aukcji – rozdysponowanie częstotliwości  
po wydaniu decyzji rezerwacyjnych 
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Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej. 



Stwierdzony stan UKE – działania dla realizacji zadań 
określonych w dokumentach strategicznych 

Prezes UKE nie zrealizował wszystkich działań zaplanowanych  
w Strategii dla rozbudowy infrastruktury sieciowej  
dla szerokopasmowego Internetu, w tym: 

─ nie utworzył Centrum Inwestycji Telekomunikacyjnych,  

─ nie certyfikował wzorowych inwestycji telekomunikacyjnych, 

─ nie opracował produktów kredytowych i poręczeniowych  
dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

─ nie utworzył bazy danych o inwestycjach szerokopasmowych, 

─ niektóre z zaplanowanych działań zrealizował po terminie 
wyznaczonym w Strategii. 
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Stwierdzony stan UKE – działania dla realizacji zadań 
określonych w dokumentach strategicznych 

Ponadto Prezes UKE: 
─ nie przeprowadził zaplanowanego w Strategii regulacyjnej  

do 2015 r. refarmingu częstotliwości, 

─ nie osiągnął, w zaplanowanym terminie, wartości 8 z 10 mierników 
określonych w tej Strategii, dotyczących efektów podejmowanych 
działań związanych z gospodarką częstotliwościami, 

─ nie podejmował skutecznych działań do egzekwowania informacji 
od przedsiębiorców o posiadanej przez nich infrastrukturze,  
w tym terminowego ich przekazywania,  

─ nie nadzorował w sposób skuteczny gospodarki częstotliwościami,  
w wyniku czego nie zostały zrealizowane w pełnym zakresie 
zalecenia wydane przez kontrolę wewnętrzną i audyt.  
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Stwierdzony stan UKE – efekty podejmowanych działań 
w zakresie gospodarki częstotliwościami 15 



Stwierdzony stan UKE – działania dla realizacji zadań 
określonych w dokumentach strategicznych  

Prezes UKE prawidłowo zrealizował inne zadania zaplanowane w Strategii 
dla rozbudowy infrastruktury sieciowej dla szerokopasmowego Internetu, 
w tym: 

 wspierał wdrażanie mechanizmów prawnych zachęcających  
do inwestycji, 

 tworzył zachęty, w tym finansowe dla inwestycji,  

 wspierał budowę popytu na korzystanie z Internetu. 

Ponadto dla efektywnego zarządzania widmem prowadził monitoring jego 
wykorzystania realizując 176 317 kontroli zasad i efektywności 
wykorzystania widma, w tym 1 505 kontroli bezpośrednich i 174 812 
kontroli zdalnych. 
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Stwierdzony stan UKE – działania dla realizacji zadań 
określonych w dokumentach strategicznych  

Prezes UKE prawidłowo realizował zadania, za które, zgodnie  
z Narodowym Planem Szerokopasmowym, ponosił odpowiedzialność,  
a w szczególności: 

–  corocznie przedstawiał informacje dotyczące pokrycia terytorium 
RP infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami, 

–  wdrożył w 2014 r. model popytowo-kosztowy służący  
do precyzyjnego lokalizowania pomocy publicznej, 

–  brał udział w pracach Komitetu Sterującego ds. Projektu „Sieć 
Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, w tym w uzgodnieniach  
z  Komisją Europejską Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Cały program uzyskał notyfikację. 
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Stwierdzony stan – Ministerstwo Cyfryzacji 

 Organizacja Ministerstwa Cyfryzacji (a wcześniej Administracji  
i Cyfryzacji) w zakresie nadzoru nad Prezesem UKE była prawidłowa. 

 Minister, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach nadzoru, 
opiniował sprawozdania z działalności Prezesa UKE za rok poprzedni, 
w zakresie określonym w art. 190  ust. 2 Prawa 
telekomunikacyjnego, tj. realizacji polityki rządu i wspólnotowej 
polityki telekomunikacyjnej. 

  W badanym okresie Minister prawidłowo sprawował nadzór nad  
realizacją przez Prezesa UKE zadań przypisanych UKE w Narodowym 
Planie Szerokopasmowym. 

 Organizacja Ministerstwa w zakresie przyjmowania i rozpatrywania 
skarg dotyczących działalności Prezesa UKE była prawidłowa. 
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Stwierdzony stan – Ministerstwo Cyfryzacji  

Stwierdzone w Ministerstwie nieprawidłowości dotyczyły: 

 Braku egzekwowania od Prezesa UKE dla sporządzania Sprawozdań  
z realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego  
za lata 2013-2015 wskazanego w tym Planie miernika służącego 
ocenie stopnia realizacji celów NPS, tj. odsetka gospodarstw 
domowych z aktywną usługą dostępu do Internetu  
o prędkości 100 mb/s albo większej. 

 Rozpatrzenia dwóch skarg w terminie odpowiednio 41 i 120 dni, 
bez powiadomienia o powodach zwłoki skarżących, co było 
niezgodne z przepisami Kpa.  
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Stwierdzony stan – sprawozdania z realizacji 
Narodowego Planu Szerokopasmowego 

 Zamiast odsetka gospodarstw domowych z aktywną usługą dostępu 
do Internetu o prędkości 100 Mb/s lub większej  wykorzystywany był 
inny miernik 

 Np. za rok 2014, posługiwano się wskaźnikiem, który był stosunkiem 
odsetka gospodarstw domowych z aktywną usługą dostępu  
do Internetu o prędkości 100 Mb/s lub większej do odsetka 
gospodarstw domowych mających szerokopasmowy dostęp  
do Internetu, co utrudniało ustalenie stopnia realizacji wskazanego  
w NPS celu: 

 
𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐩𝐩.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐌𝐌𝐌𝐌

𝐥𝐥. 𝐠𝐠𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝.𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝. /
𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝. 𝐝𝐝𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐝𝐝𝐬𝐬𝐝𝐝𝐝𝐝𝐬𝐬𝐝𝐝𝐝𝐝. 

𝐥𝐥. 𝐠𝐠𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝.𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝. =  
𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐩𝐩.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐌𝐌𝐌𝐌
𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝. 𝐝𝐝𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐝𝐝𝐬𝐬𝐝𝐝𝐝𝐝𝐬𝐬𝐝𝐝𝐝𝐝 >

𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐩𝐩.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐌𝐌𝐌𝐌
𝐥𝐥. 𝐠𝐠𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝.𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝.  
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Ocena ogólna 

 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, ocenia gospodarowanie częstotliwościami 
przeznaczonymi dla telekomunikacji, radiofonii i telewizji przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia nadzór sprawowany przez 
Ministra Cyfryzacji nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
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Najwyższa Izba Kontroli w wyniku przeprowadzonych badań  
uważa za zasadne: 
 podjęcie inicjatywy legislacyjnej przez Ministra Cyfryzacji  

(we współpracy z Prezesem UKE) i nowelizację Prawa 
telekomunikacyjnego i wydanych do niego przepisów 
wykonawczych, w celu ich uzupełnienia o regulacje, które umożliwią 
sprawny, ograniczony w czasie, przebieg aukcji (w szczególności 
licytacji), jak też umożliwią przeprowadzenie refarmingu widma 
radiowego, 

 opracowanie przez Prezesa UKE strategii regulacyjnej na kolejne 
lata.  

22 Wnioski 



W wyniku kontroli skierowano dwa wystąpienia pokontrolne, 
zawierające oceny, uwagi oraz w sumie osiem wniosków pokontrolnych 
w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
 
Prezes UKE w odpowiedzi  na wystąpienie poinformował o realizacji  
trzech wniosków i o podjęciu działań w celu realizacji pozostałych. 
 
Minister Cyfryzacji poinformowała o działaniach podjętych w celu 
realizacji jednego i działaniach podjętych dla realizacji wniosku 
drugiego. 
 

23 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura NIK w Warszawie 
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