
NOTATKA 

z posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu 

Data posiedzenia: 29 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 97 

  

 

Posiedzeniu przewodniczyli: przewodniczący komisji Grzegorz Czelej. 

Porządek posiedzenia: 1. Informacja w sprawie aukcji częstotliwości wykorzystywanych do 

szerokopasmowego internetu i przesyłania treści multimedialnych. 

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury i Środków Przekazu 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Ryszard Bonisławski, Barbara 

Borys-Damięcka, Grzegorz Czelej, Maria Koc, Andrzej Person, 

Jarosław Rusiecki, Czesław Ryszka, Aleksander Świeykowski, 

 
 goście: 

 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: 

 dr hab. Ryszard Piotrowski, 

 Chmaj i Wspólnicy sp.k.: 

 prof. dr hab. Marek Chmaj,  

 Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji: 

 wiceprezes Marta Brzoza, 

 wiceprezes Mirosław Śmiałek, 

 członek Rady Piotr Kuriata, 

 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji: 

 członek Rady Andrzej Abramczuk, 

 członek Rady Jacek Niewęgłowski, 

 Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej: 

 prezes Zarządu Jacek Silski ze współpracownikami, 

 Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej: 

 prezes Kamil Kurek, 

 Pracodawcy RP: 

 ekspert Łukasz Pawłowski, 

 ekspert Piotr Wołejko, 

 Polkomtel: 

 dyrektor Departamentu Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego 

Beata Iracka-Piskorz, 

 radca prawny Elżbieta Barembruch, 

 Business Centre Club: 

 ekspert Krzysztof Szubert, 

 Sejmik Województwa Mazowieckiego: 



- 2 - 

 radny Witold Kołodziejski,  

 Fundacja Misji Publicznej: 

 prezes Krzysztof Lenarczyk, 

 Sejm RP: 

 poseł Adam Rogacki. 

 
 
 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Prof. Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił opinię prawną 

o zgodności z Konstytucją RP projektu nowelizacji rozporządzenia ministra administracji 

i cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub 

zasobów orbitalnych. Stwierdził, że projekt jest niezgodny z konstytucją, ustawą – Prawo 

telekomunikacyjne oraz z zasadami przyzwoitej legislacji, a w szczególności z zasadą 

ochrony praw nabytych i interesów w toku, zasadą niedziałania prawa wstecz oraz zasadą 

proporcjonalności. 

Negatywną opinię o projekcie przedstawił również prof. Marek Chmaj, który omówił 

sytuację faktyczno-prawną związaną z aukcją na rezerwacje częstotliwości z pasma 800 

MHz oraz pasma 2,6 GHz. Prof. Chmaj ocenił, że projekt jest niezgodny z konstytucją, 

sprzeczny z zasadą praworządności, zasadą proporcjonalności, narusza zasadę nieretroakcji 

oraz zasady przyzwoitej legislacji. 

Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Jacek 

Niewęgłowski przedstawił podstawowe techniczne wady procedury zakończenia aukcji  

zasobów radiowych przeznaczonych na rozwój internetu mobilnego w technologii LTE. 

Poinformował, że dodanie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji mechanizmu 

zakończenia aukcji w przypadku, gdyby licytacja częstotliwości nie zakończyła się w ciągu 

115 dni aukcyjnych, powoduje przypadkowe określenie sytuacji uczestników w ostatniej 

rundzie licytacyjnej oraz ma negatywny wpływ na ich sytuację w rundzie przetargowej. 

Jacek Niewęgłowski zwrócił także uwagę na problem liczby rund w 115. dniu aukcyjnym. 

Powinna ona zostać z góry ogłoszona, ponieważ w przeciwnym razie mogą zajść 

podejrzenia o manipulację i zatrzymanie licytacji w momencie arbitralnie wybranym przez 

Urząd Komunikacji Elektronicznej. 

W czasie dyskusji zwrócono uwagę na to, że nowelizacja rozporządzenia aukcyjnego 

stanowi kolejną próbę nieuprawnionej ingerencji organów łączności w procedurę selekcyjną 

w toku – podjętą bez poszanowania obowiązujących przepisów prawa oraz chronionych 

prawem uczestników aukcji, którzy już ponieśli wielomilionowe koszty w związku z toczącą 

się aukcją, a w niedalekiej przyszłości mają ponieść wielomiliardowe nakłady inwestycyjne. 

Wyrażono również niepokój z powodu negatywnych skutków wprowadzonych zmian, jakie 

mogą się wiązać z taką zmianą dla operatorów uczestniczących w aukcji, w szczególności 

ryzykiem związanym z uchyleniem decyzji o rezerwacji częstotliwości ze względu na 

nieprawidłowości w przeprowadzeniu procesu aukcyjnego, a także oparciem rozstrzygnięcia 

w aukcji na niekonstytucyjnych postanowieniach projektu. Podkreślono, że w dłuższej 

perspektywie zmiany mogą być szkodliwe dla interesów operatorów, Skarbu Państwa oraz 

konsumentów. Poinformowano, że wejście w życie noweli rozporządzenia może skutkować 

gigantycznymi procesami i narazić Skarb Państwa na wielomilionowe odszkodowania.  

Zwrócono uwagę na to, że ostatnia szansa rezygnacji z tego rozwiązania, to anulowanie 

rozporządzenia przez Radę Ministrów w trybie art. 149 konstytucji. Z takim apelem podczas 

posiedzenia zwrócił się do premier Ewy Kopacz przewodniczący komisji Grzegorz Czelej. 

 

Ad 2. 

 

Przewodniczący komisji Grzegorz Czelej zapoznał senatorów z przygotowanym projektem 

sprawozdania, które zawiera m.in. informacje o odbytych posiedzeniach, rozpatrywanych 

ustawach, uchwałach, inicjatywach ustawodawczych i uchwałodawczych, wizytach 
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studyjnych, wystawach, konferencjach, a także kontaktach zagranicznych. Senatorowie 

zwrócili uwagę na bogactwo i różnorodność tematyki będącej przedmiotem zainteresowania 

komisji. 

 

Konkluzja: Senatorowie przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Kultury i Środków Przekazu 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. 

 

 

Opracowano w BPS 


