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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Grzegorz 
Czelej)

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie Komisji 

Kultury i Środków Przekazu.
Dziś pierwszym punktem naszego spotkania będzie 

informacja w sprawie aukcji częstotliwości wykorzystywa-
nych do szerokopasmowego internetu i przesyłania treści 
multimedialnych.

Chciałbym serdecznie powitać naszych znamienitych 
gości, pana profesora Ryszarda Piotrowskiego, Wydział 
Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. 
Witam, Panie Profesorze. Witam serdecznie pana profesora 
Marka Chmaja. Witam serdecznie. Jeżeli państwo pozwo-
licie, przywitam wszystkich szanownych gości łącznie. 
Witam serdecznie członków komisji.

Szanowni Państwo, początkowo nasze posiedzenie mia-
ło się odbyć w czwartek, ale po zaplanowaniu posiedzenia 
naszej komisji w tym samym czasie zostało zwołane posie-
dzenie komisji w Sejmie na ten sam temat, w związku z tym 
ustąpiłem miejsca Sejmowi i przesunąłem nasze spotkanie 
z czwartku na dzisiaj. Niestety, pan minister Halicki nie zna-
lazł dzisiaj czasu, aby zaszczycić nas swoją obecnością.

Czy jest ktoś, kto będzie reprezentował pana ministra?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Szanowni Państwo, z ubolewaniem stwierdzam, że nie 

tylko minister Halicki nie znalazł czasu, ale nie przysłał też 
żadnej osoby upoważnionej do przedstawienia tego pro-
blemu, poinformowania Wysokiej Komisji o problemach 
związanych z aukcją.

Chciałbym na początku poprosić o prezenta-
cję zagadnienia od strony problemów prawnych pana 
Jacka Niewęgłowskiego, członka Rady Krajowej Izby 
Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, jeżeli nie 
przekręciłem nazwy. Chciałbym, abyśmy w pierwszym 
etapie naszego dzisiejszego spotkania zapoznali się z pro-
blemami prawnymi tej aukcji, a następnie z problemami 
technicznymi dotyczącymi tych częstotliwości, które zo-
staną w tej aukcji rozdysponowane.

Bardzo proszę, Panie Prezesie, o przedstawienie pre-
zentacji.

Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej 
Elektroniki i Telekomunikacji 
Jacek Niewęgłowski:
Szanowni Państwo! Panie i Panowie Senatorowie!

Bardzo dziękuję za umożliwienie przedstawienia pań-
stwu problematyki związanej z aukcją. Mam niestety bardzo 
niewdzięczne zadanie, ponieważ wiele światła na kwestie 
konstytucyjności czy niekonstytucyjności rozporządzenia 
pana ministra Halickiego ja tu nie rzucę, jestem z wykształ-
cenia inżynierem, ale chciałbym się bardzo mocno skupić 
na tym, co tak naprawdę to rozporządzenie oznacza dla 
trwającego procesu aukcyjnego. Niestety, muszę poprosić 
państwa o około piętnaście minut skupionej uwagi po to, 
aby w dyskusji nad aukcją nie dominowały tematy związane 
z intencjami przyświecającymi temu rozporządzeniu, ale 
dotyczące bardzo konkretnych skutków tego rozporządzenia 
dla trwającego procesu. Obawiam się, że to jest fundamen-
talne dla tego, żeby to zrozumieć, żeby przenieść tę dyskusję 
z poziomu politycznego na poziom merytoryczny.

Pozwolę sobie przypomnieć, co tak naprawdę propo-
nuje minister administracji i cyfryzacji w przygotowanym 
i niedawno opublikowanym rozporządzeniu. A mianowicie 
proponuje, żeby aukcja wielorundowa, którą państwo mo-
żecie znać ze swojego życia prywatnego – ona wcale tak 
bardzo nie różni się od aukcji na Allegro – zamiast skończyć 
się takim wynikiem, że jest równa liczba chętnych do kupna 
i rzeczy do sprzedaży, zakończyła się w sposób w pewnym 
sensie sztuczny z upływem pewnego dnia. Ja nie wątpię, że 
ministrowi, kiedy tworzył taki przepis prawny, przyświecały 
szczytne cele, chodziło o to, aby tę aukcję jak najszybciej 
doprowadzić do końca, ale podejrzewam i postaram się to 
państwu udowodnić, że brakło zarówno refleksji, jak i po 
prostu zwykłej wiedzy i analizy tego, co takie rozstrzygnię-
cie aukcji, zaproponowane w tym rozporządzeniu, będzie 
oznaczało dla tego procesu i w jaki sposób zostanie zabu-
rzony proces wyłaniania zwycięzców tejże aukcji.

A zatem przypomnę, co jest w tym rozporządzeniu. 
Aukcja ma się skończyć w dniu sto piętnastym, który minie, 
jeżeli to rozporządzenie nie zostanie unieważnione, gdzieś 
około 8 albo 9 października, czyli w przyszłym tygodniu, 
pod koniec przyszłego tygodnia. Pewne podmioty w tej 
aukcji – to jest bardzo istotne, żebyście to państwo zro-
zumieli – na koniec tego sto piętnastego dnia już zostaną 
zwycięzcami tej aukcji, a pewne podmioty będą zmuszone 
uczestniczyć w swojego rodzaju dogrywce, która już nie 
będzie aukcją, ale będzie polegała na złożeniu ofert w za-
klejonych kopertach.

Co wiemy dzisiaj, a nie jestem pewien, czy wie to mi-
nisterstwo i osoby piszące to rozporządzenie? Mianowicie 
dzisiaj do sprzedania w tej aukcji mamy pięć bloków i dzi-
siaj o te pięć bloków bije się siedem ofert. To oznacza, 
że dwie z tych ofert, jak łatwo policzyć, muszą przegrać. 
Niestety, rozporządzenie w formie i w treści, jakie zapropo-

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 38)
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Co proponuje minister administracji i cyfryzacji? 
Minister administracji i cyfryzacji proponuje, żeby wraz 
z upływem sto piętnastego dnia dokonać następującego ma-
newru. Tutaj tłumaczę państwu, co jest w rozporządzeniu. 
Otóż minister mówi tak: pod koniec dnia sto piętnastego 
po ostatniej rundzie – to jest bardzo istotne, trzeba to zo-
baczyć – podmioty, które zostały same na swoich blokach, 
zostają uznane za zwycięzców aukcji, nie muszą podejmo-
wać żadnych kroków, zaś podmioty, które skończyły sto 
piętnasty dzień na blokach z dwiema ofertami lub większą 
liczbą ofert, jeśli chcą wygrać, zaproszone są do dogrywki. 
Dogrywka polega na złożeniu ofert w zaklejonych koper-
tach. Tak to wygląda.

A jak będzie wyglądała ta dodatkowa runda po zakoń-
czeniu się dnia sto piętnastego? Otóż te podmioty, które – 
proszę zwrócić uwagę – bez własnej winy, w sposób przez 
siebie niezawiniony i na skutek zdarzenia kompletnie loso-
wego skończą tak dzień sto piętnasty, tak jak na przykład 
podmiot D, który był sam na bloku dopóty, dopóki podmiot 
B nie zdecydował się przenieść swojej oferty na ten sam 
blok, czyli na skutek zrządzenia de facto kompletnie loso-
wego, stają przed perspektywą złożenia oferty w zaklejonej 
kopercie, żeby wygrać aukcję. Dotyczy to podmiotu D. 
Podobnie musi się zachować podmiot B, żeby nie wypaść 
z gry. To samo dotyczy tych dwóch podmiotów.

Moglibyście państwo powiedzieć, że być może ja tutaj 
rysuję jakiś przypadek absurdalny, mało prawdopodobny, 
ale możliwy. Nie. Dzień sto piętnasty może się zakończyć 
tylko dwoma przypadkami. Nie ma innej możliwości. A więc 
któryś z tych przypadków, ten po lewej stronie albo ten po 
prawej stronie, to są jedyne możliwe zakończenia sto pięt-
nastego dnia. Albo będą dwa bloki, na których będą po dwie 
oferty, albo będzie jeden blok, na którym będą trzy oferty.

Na co należy tu zwrócić uwagę? Minister administracji 
i cyfryzacji proponuje rozstrzygnąć aukcję w następujący 
sposób, proponuje, żeby losowy układ ofert, jaki wydarzy 
się pod koniec dnia sto piętnastego, był podstawą do wy-
łonienia gwarantowanego zwycięzcy za pewną cenę, którą 
aukcja osiągnie w dniu sto piętnastym, i tych, którzy mu-
szą wziąć udział w dogrywce i muszą, mówiąc po ludzku, 
dołożyć do zaklejonej koperty kilkaset milionów złotych, 
żeby walczyć o zwycięstwo.

A zatem rozporządzenie Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji sprowadza się do tego, że w aukcji pod ko-
niec dnia sto piętnastego na skutek zdarzeń kompletnie 
losowych i przypadkowych, o charakterze loteryjnym zo-
staną wyłonieni szczęściarze, czyli podmioty, które już 
pod koniec dnia sto piętnastego będą mogły uznać się za 
zwycięzców, i w przeciwieństwie do nich, też na skutek 
zdarzeń losowych, w wyniku loterii, wyłonione zostaną 
trzy podmioty, które w pewnym sensie będą zmuszone do 
wzięcia udziału w dogrywce.

Na tym nie kończy się absurdalność rozstrzygnięcia 
aukcji proponowanego przez Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji. Niestety, nie. Otóż jeszcze bardziej absurdalny 
jest sposób wyłaniania zwycięzców. Jak pewnie byście 
państwo pomyśleli, jak każdy z nas pewnie by pomyślał: 
cóż, gdy pojawią się te wysokie oferty po dogrywce, to po-
winny wygrać najwyższe z nich. Prawda? Powinna wygrać 
ta i ta, one są na przykład na poziomie 1,8 miliarda, oraz 

nował pan minister – i to chciałbym państwu tu udowodnić 
i zilustrować – wprowadza element czysto losowy co do 
tego, które z tych podmiotów będą zwycięzcami, a które 
będą przegranymi w tym procesie.

Będę miał troszkę utrudnione zadanie, ponieważ tak 
naprawdę powinienem móc tę prezentację w jakiś sposób 
animować i wskazywać państwu, co chcę pokazać. Jak już 
powiedziałem, przedmiotem tej aukcji w przypadku pasma 
800 MHz jest pięć bloków częstotliwości. Co jest istotne, 
żebyście to państwo zrozumieli? Kolorami oznaczyłem tu 
cztery różne podmioty uczestniczące w tej aukcji i te cztery 
podmioty składają swoje oferty na pięć bloków. Bardzo 
istotne jest zrozumienie, że te bloki to jest coś umownego, 
tak jakby kuwetki, do których wrzucamy po prostu swo-
je oferty, to nie są żadne konkretne częstotliwości. To są 
pewne umowne, wirtualne bloki, na które każdy z tych 
operatorów składa swoją ofertę. Istotne jest to, że dzisiaj 
oferty na wszystkie pięć bloków są bardzo zbliżone. One 
w tej chwili oscylują wokół 1,4 miliarda zł.

Jak postępuje aukcja? Aukcja postępuje w ten sposób. 
Przepraszam za taki poziom szczegółowości, ale bez tego 
poziomu szczegółowości, tak jak mówię, nie zrozumieją 
państwo bezsensu, jaki zaproponował nam minister admi-
nistracji i cyfryzacji. Otóż z rundy na rundę w tejże aukcji 
jakikolwiek ruch mogą wykonać tylko ci oferenci, którzy 
na danym bloku zderzyli się z innym oferentem, tak jak jest 
to na tym obrazku, na blokach A1 i A2. Jest tu dwóch ofe-
rentów, którzy mają oferty na tych samych blokach. I tylko 
te dwa podmioty, które tutaj są oznaczone jako A i B, są 
w stanie z rundy na rundę podnieść swoje oferty. Pozostałe 
podmioty, ten, ten, ten, ten i ten mają tak zwane najwyższe 
zadeklarowane kwoty, a w wielu aukcjach – jest to klasyka 
aukcji – najwyższe zadeklarowane kwoty nie podbijają 
siebie same. Chodzi po prostu o to – to jest całkiem mądre 
założenie – żeby oferta, która jest najwyższa, sama siebie 
nie podbijała. I tak też jest w polskiej aukcji. To jest, proszę 
mi wierzyć, całkiem normalny i sensowny mechanizm. 
A zatem z rundy na rundę tak naprawdę jakikolwiek ruch 
mogą wykonać dwa podmioty, czyli te dwie nadmiarowe 
oferty, nazwijmy to.

Gdy aukcja postępuje, to dwie oferty, które mogą się 
ruszyć, mogą oczywiście podbić cenę na tym samym bloku, 
tak jak zrobił tu podmiot B, podbił ofertę na bloku A2, ale 
podmiot A może podbić ofertę na tym samym bloku albo 
może złożyć ofertę na inny blok. Dlaczego mógłby chcieć 
tak zrobić? Gdyby wszystkie podmioty cały czas podbijały 
ofertę na jednym bloku, to cena jednego bloku rosłaby 
w kosmos, a ceny pozostałych bloków stałyby w miejscu, 
co byłoby oczywiście ekonomicznie kompletnie bezsen-
sownym wynikiem. Dlatego aukcja jest skonstruowana 
w taki sposób, że z rundy na rundę podmioty przenoszą 
swoje oferty na bloki.

Efektem tego w ramach postępowania aukcyjnego jest 
to, że wszystkie bloki z biegiem czasu wyrównują swoje 
ceny, a oferty przesuwają się pomiędzy blokami, aż do 
momentu, kiedy w normalnej aukcji ktoś odpada, kończy 
mu się budżet, kończą mu się pieniądze i odpada. Na koniec 
normalnej aukcji powinno zostać pięć ofert na pięć bloków, 
powinno być tak, że nikt nie jest poszkodowany i w sposób 
ekonomiczny zostaje wyłonionych pięciu zwycięzców.
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to nie jest prawdopodobieństwo, to jest pewność… Nawet 
ci, którzy wygrają, będą mieli roszczenie w związku z tym, 
że przepłacili za bloki w stosunku do tych szczęściarzy, bo 
stanie się to tylko i wyłącznie w wyniku działania mecha-
nizmu losowego.

Jest jeszcze gorzej i chciałbym wierzyć, że jest to czysty 
przypadek. Otóż, tak jak powiedzieliśmy, ostatnia runda, 
układ ofert w ostatniej rundzie dnia sto piętnastego rozstrzy-
gnie o tym, kto już w tym momencie jest zwycięzcą, czyli 
kto jest szczęściarzem, a kto będzie pechowcem. Można by 
zadać pytanie: a czy my wiemy, kiedy będzie ostatnia runda 
dnia sto piętnastego? Tego również nie wiemy. A kto wie? 
Tego nie wie nikt. Otóż w trakcie trwania dnia sto piętna-
stego… Pozwólcie państwo, że to zilustruję. Wyobraźcie 
sobie, że dzień sto czternasty kończy się takim układem 
ofert. Prezes UKE na początku dnia sto piętnastego może 
określić, że tego dnia będzie pięć ofert.

(Głos z sali: Pięć rund.)
Pięć rund, przepraszam, nie ofert, tak jest.
Może on tak określić, ale w każdym momencie, z rundy 

na rundę prezes UKE może liczbę rund tego dnia zmie-
nić i robił to w przeszłości. Czy zatem możliwa jest taka 
sytuacja, że w trakcie rozwoju aukcji prezes UKE będzie 
obserwował układ ofert na blokach i stwierdzi, że sympa-
tyzuje na przykład z tym operatorem, ale niestety ma on 
jedną ofertę szczęśliwą, a jedną pechową i musi brać udział 
w dogrywce, więc zaproponuje jeszcze jedną rundę? Potem 
może się okazać, że znowu pech, mój faworyt, operator C 
w dalszym ciągu ma jedną ofertę już zwycięską, ale jeżeli 
chodzi o jedną ofertę, musi jeszcze brać udział w dogrywce. 
I nagle: o, to jest dobry moment, żeby skończyć aukcję. 
Dlaczego nie? Prezes UKE ma prawo to zrobić, bo nikt 
z nas nie wie, ile rund będzie tego dnia, to prezes UKE 
określa, ile ich będzie danego dnia. Jest to jeszcze jeden 
mechanizm, który będzie wpływał – choć może to nie bę-
dzie już tak przypadkowe – na wyznaczenie przynajmniej 
tych tańszych zwycięzców aukcji i na wyłonienie tych pe-
chowców, którzy będą musieli brać udział w dogrywce 
wartej setki milionów złotych.

Chciałbym wierzyć, że ten mechanizm, który przed 
chwilą opisałem, że ta luka określona w rozporządzeniu, 
jest również tylko przypadkiem, tylko wynikiem braku wie-
dzy i niezrozumienia procesu aukcyjnego, bo oczywiście 
ta luka mogłaby w sposób drastyczny zostać wykorzystana 
w celu nietransparentnego i nieobiektywnego rozstrzy-
gnięcia tej aukcji. Chyba nie chcielibyśmy zobaczyć, żeby 
jakiś podmiot został wyłoniony w ten sposób na przykład 
w trzeciej albo czwartej rundzie dnia sto piętnastego.

Szanowni Państwo, ja już kończę i pozwolę sobie przy-
wołać słowa, które dwa lata temu napisał jeden z moich 
współpracowników w artykule do „Rzeczpospolitej”, pi-
sząc o tej aukcji, którą dzisiaj się zajmujemy, to jest 2013 r. 
Dwa lata temu jeden z moich współpracowników napi-
sał artykuł, w którym próbował tłumaczyć administracji 
publicznej, zarówno prezesowi UKE, jak i ministerstwu, 
dlaczego ta aukcja wróci do nas jak bumerang, napisał 
wtedy wprost, że za dwa lata spotkamy się i będziemy 
rozmawiać o tej aukcji. Mój współpracownik napisał, że 
już dawno tak niewielu – miał tu na myśli pracowników 
administracji publicznej – mogło zepsuć tak wiele tak wielu 

ta i ta, powyżej 1,7 miliarda. Te oferty powinny wygrać 
z tymi ofertami. Nie, one nie wygrają. Rozstrzygnięcie, 
które proponuje minister, jest następujące. Chodzi o to, 
żeby wyłonić zwycięzcę niezależnie z każdego bloku. Czyli 
podmiot C, który został w wyniku przypadku zwycięz-
cą na bloku A1 pod koniec dnia sto piętnastego, jest już 
zwycięzcą. Podobnie podmiot A na tym bloku. W wyniku 
dogrywki dwie oferty na tych dwóch blokach są ofertami 
zwycięskimi, a te oferty, mimo że są być może o setki 
milionów złotych wyższe niż te trzy, będą ofertami prze-
granymi. Dlaczego tak? Nikt nie rozumie. Po co tak? Nikt 
nie rozumie. Jedno jest pewne. Pewne podmioty będą ze 
stuprocentową pewnością miały powody, żeby stwierdzić, 
że tylko i wyłącznie na skutek wejścia rozporządzenia w ży-
cie albo zmuszono je do przepłacenia w stosunku do innych 
podmiotów, żeby wygrać, albo przegrały tę aukcję, mimo że 
zaoferowały znacznie więcej pieniędzy niż inne podmioty 
losowo wyznaczone pod koniec dnia sto piętnastego. Tak 
wadliwy, tak nielogiczny, tak niesprawiedliwy jest mecha-
nizm zaproponowany w tym rozporządzeniu.

Można by oczywiście dopatrywać się motywacji, dopy-
tywać, po co, ale obawiam się, że wyjaśnienia tu nie ma, bo 
po prostu nikt w sposób celowy tak głupiego mechanizmu 
rozstrzygania aukcji nie mógł wymyślić. Chcę wierzyć, 
że jest to po prostu przypadek braku zrozumienia wpływu 
rozporządzenia na mechanikę aukcji.

Podsumowując tę prezentację, chcę powiedzieć, że 
problem, jaki branża telekomunikacyjna ma z tym rozpo-
rządzeniem, nie jest taki, że ono kończy aukcję, to nie jest 
problem, od strony technicznej to nie jest problem, proble-
mem jest to, jak to rozporządzenie kończy aukcję.

Niestety wszystkie te wady, o których tu mówię, były 
w postępowaniu konsultacyjnym dotyczącym tego roz-
porządzenia wykazywane, opisywane, ilustrowane i były 
proponowane metody naprawienia tych ewidentnych wad, 
ale minister z tego nie skorzystał, przypuszczam, że dlatego, 
że tego nie rozumiał.

Jeszcze słowo, żeby podsumować tę prezentację. Jak 
to rozporządzenie kończy aukcję? To przypadek zdecyduje 
o tym, że część uczestników kupi częstotliwości za kwo-
tę z ostatniej rundy dnia sto piętnastego. Nazwiemy ich 
szczęściarzami. Również przypadek zdecyduje o tym, kto 
po sto piętnastym dniu aukcji będzie musiał wziąć udział 
w dogrywce. Już dzisiaj wiadomo, że jeden lub dwa pod-
mioty mogą przegrać tę aukcję tylko i wyłącznie z powodu 
wejścia w życie rozporządzenia.

Jak dla mnie, nie ma najmniejszych wątpliwości co do 
tego, że mechanizm wyłaniania podmiotów zwycięskich 
w tej aukcji nie ma nic wspólnego ani z obiektywizmem, 
ani z transparentnością, które są fundamentami tego typu 
postępowań, określonymi zarówno w prawie telekomuni-
kacyjnym, jak i w dyrektywach unijnych. Przypadek, przy-
padkowy rozkład ofert na blokach w dniu sto piętnastym 
nie może być kryterium oceny tego, kto już jest zwycięzcą, 
a kto musi jeszcze dołożyć kilkaset milionów złotych, żeby 
tę aukcję wygrać, co gorsza, dołożyć kilkaset milionów 
i z całą pewnością również przegrać.

Dzisiaj z całą pewnością można powiedzieć, że po za-
kończeniu tej aukcji ci pechowcy, których państwo tu wi-
dzieli, a ktoś tym pechowcem będzie, to jest gwarantowane, 
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nych, w szczególności zaś tych, które zostały stworzone 
w celu realizacji i ochrony praw gwarantowanych przez 
konstytucję, a więc prawa do działalności gospodarczej, 
należą do wartości mających rangę konstytucyjną. Wobec 
tego nie możemy powiedzieć: stawiamy sprawność ponad 
rzetelnością.

Dalej. Trzeba przypomnieć, że wprawdzie rozporzą-
dzenie można zmieniać rozporządzeniem późniejszym, 
ale to rozporządzenie późniejsze musi być wydane na 
podstawie tego samego, nadal obowiązującego przepi-
su upoważniającego. Ponieważ obowiązujący przepis 
upoważniający w ustawie nie został zmieniony, w szcze-
gólności ustawodawca nie przewidział takiego sposobu 
uczynienia aukcji bardziej efektywną, nie jest możliwe 
dokonanie tego uefektywnienia w postaci zmiany, w po-
staci nowelizacji rozporządzenia. To zwłaszcza dlatego, 
że konstytucja dopuszcza stanowienie rozporządzeń tylko 
na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego 
w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie musi 
mieć charakter szczegółowy pod względem podmioto-
wym, ale i pod względem przedmiotowym oraz treścio-
wym. Nie chcę w to wchodzić zbyt głęboko, żeby pań-
stwu nie zabierać zbyt wiele czasu, ale z orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego wynika jasno, że przepisy 
ustawy upoważniającej, w szczególności przepis upo-
ważniający, powinny wyznaczać co najmniej w sposób 
ogólny, lecz jednocześnie dostatecznie wyraźny, kierunek 
unormowań, które mają nastąpić w drodze rozporządze-
nia, jak mówi Trybunał, nie można bowiem wykonywać 
w drodze rozporządzenia tego, co nie zostało uregulowane 
w ustawie. Ponieważ projektodawca stwierdza, że w usta-
wie jest luka, jeśli chodzi o ten mechanizm efektywno-
ściowy, nie można zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Konstytucyjnego tej luki wypełnić. Tu mamy coś, czego 
nie da się przeskoczyć w drodze interpretacji.

Co więcej, ażeby rozporządzenie spełniało wymo-
gi konstytucyjne, w świetle orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego musi być wydane przez organ upoważ-
niony. W przypadku tej nowelizacji nie ma takiego organu, 
ponieważ ustawa nie upoważnia do wydania tego rodzaju 
rozporządzenia, a zatem nie istnieje organ upoważniony. 
Czyli mamy do czynienia ze strony wydawcy, twórcy tego 
rozporządzenia z ekscesem kompetencyjnym.

Jeżeli pamiętamy o tym, że organy władzy publicznej 
muszą działać na podstawie i w granicach prawa, to po-
wstaje pytanie, na jakiej podstawie ten mechanizm efektyw-
nościowy został stworzony. Przecież sam projektodawca 
mówi: nie mamy podstawy prawnej, musimy ją dopiero 
stworzyć, a nie mamy prawa jej stworzyć, bo ustawodawca 
tego mechanizmu nie przewidział.

Te zastrzeżenia można by jeszcze obudować dalej 
orzecznictwem, ale chciałbym przejść do kolejnego pro-
blemu. Mianowicie to rozporządzenie ogranicza wolność 
działalności gospodarczej, gospodarczej działalności tele-
komunikacyjnej. Można takie ograniczenie wprowadzić, 
ale tylko w drodze ustawy, nie w drodze rozporządzenia. 
Tu jest oczywiście taki problem, na ile ustawa musi być 
szczegółowa i na ile rozporządzenie musi być z nią zwią-
zane, ale możemy przyjąć, że wykluczone jest ograniczenie 
wolności działalności gospodarczej w drodze rozporzą-

ludziom, społeczeństwu, konsumentom, operatorom, być 
może również Skarbowi Państwa, tak wiele na tak długo, 
robiąc tak niewiele. Niestety po dwóch latach ta maksyma 
jest prawdziwa. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa ma pytania konkretnie do tej pre-

zentacji? Jeśli tak, to poprosimy, zanim oddam głos naszym 
profesorom, szanownym ekspertom.

Na razie nie ma pytań.
Poproszę pana profesora Ryszarda Piotrowskiego o za-

branie głosu. Mamy prośbę o przedstawienie opinii prawnej 
na temat przebiegu aukcji.

Adiunkt 
w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie 
na Wydziale Prawa i Administracji 
na Uniwersytecie Warszawskim 
Ryszard Piotrowski:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja nie jestem specjalistą od prawa handlowego, ale od 

prawa konstytucyjnego, w związku z tym zajmowałem 
się tym projektem rozporządzenia w wersji z 27 sierpnia 
2015 r., bo taką wersję oceniałem, z punktu widzenia obo-
wiązującej konstytucji.

Doszedłem do przekonania, że ten projekt jest niezgod-
ny z obowiązującą konstytucją, w szczególności jest nie-
zgodny z preambułą, z art. 22, który traktuje o wolności 
działalności gospodarczej i odnosi się do możliwości jej 
ograniczenia tylko w drodze ustawy, oraz z art. 92 konsty-
tucji, który ustala zasady wydawania rozporządzeń, roz-
porządzeń wykonawczych do ustaw. Ponadto ten projekt, 
a w tej chwili już rozporządzenie jest niezgodne z zasadami 
przyzwoitej legislacji, w szczególności z zasadą ochrony 
praw nabytych i interesów w toku, z zasadą niedziałania 
prawa wstecz oraz z zasadą proporcjonalności.

Co się zaś tyczy aukcji, to oczywiście sens tego przed-
sięwzięcia z mojej perspektywy polega po prostu na tym, 
żeby uświadomić uczestnikom tego rodzaju aukcji i w ogóle 
działalności gospodarczej, że pieniądze szczęścia nie dają. 
Potrzebne jest jeszcze coś oprócz tego, ale to nie odnosi się 
bezpośrednio już do mojej opinii, to jest jakby taka refleksja 
na tle tej prezentacji.

Dlaczego to rozporządzenie jest niezgodne z konstytu-
cją w tym zakresie? Podstawową przyczynę objaśnia pro-
jektodawca, który w uzasadnieniu rozporządzenia mówi, 
że motyw, który nim kierował, to jest zaproponowanie 
mechanizmu zakończenia drugiego etapu aukcji po to, 
żeby wypełnić istniejącą lukę prawną. Otóż, nie można 
wypełnić istniejącej luki prawnej w drodze stanowienia 
rozporządzenia. To wynika z naszej koncepcji systemu 
źródeł prawa. Ponieważ mamy taki system źródeł prawa, 
jaki mamy, nawet argumentując, że chodzi o sprawność, 
nie możemy nie pamiętać o rzetelności ze względu na 
orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, które powia-
da, że rzetelność i sprawność działania instytucji publicz-
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spowodują spory prawne i to wszystko czyni rezultat nie-
pewnym, należałoby przyjąć, że i zasada proporcjonalności 
jest tutaj naruszona.

Z tych względów uważam to rozporządzenie za nie-
zgodne z konstytucją, niezależnie oczywiście od tego, 
że przedstawione tu mechanizmy aukcji są również ar-
gumentem istotnym, ale argumentem związanym z inną 
dziedziną niż prawo konstytucyjne, którym ja się zajmuję. 
Bardzo dziękuję.

Przepraszam państwa, ale ze względu na obowiązki dy-
daktyczne przed trzecią, najpóźniej za dwadzieścia trzecia 
będę musiał państwa niestety pożegnać. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Panie Profesorze, bardzo dziękuję.
W związku z tym, że musi pan wcześniej wyjść, zapy-

tam, czy są pytania do pana profesora.
Bardzo dziękuję, Panie Profesorze.
Myślę, że pana opinia jest jednoznaczna.
Bardzo proszę o opinię pana profesora Marka Chmaja.

Kierownik 
Prawa Publicznego i Praw Człowieka 
na Wydziale Prawa na SWPS 
Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 
Marek Chmaj:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Muszę przyznać, że rozporządzenie pana ministra 

Halickiego jest na swój sposób kuriozalne. Słyszeliśmy 
wcześniej, czego nie udało się osiągnąć w tym rozporzą-
dzeniu. Chcę zwrócić uwagę na to, co się panu ministrowi 
niestety udało.

Otóż, wpłynął on na osiągnięcie zgody i porozumie-
nia pomiędzy różnymi podmiotami, zarówno pomiędzy 
uczestnikami aukcji, jak i pomiędzy specjalistami w zakre-
sie prawa konstytucyjnego. Niekiedy potrafimy się pięknie 
różnić, ale w tej sprawie jesteśmy absolutnie zgodni, na co 
wskazują liczne ekspertyzy konstytucyjne, dokonywane na 
bieżąco. Proszę państwa, powiedzmy sobie jasno: minister 
nie mógł wydać takiego rozporządzenia, art. 120 prawa 
telekomunikacyjnego ministra do tego nie upoważnia. 
Przede wszystkim w tym przepisie nie ma mechanizmu 
ograniczania czasu trwania aukcji. Co więcej, w ustawie 
są wytyczne dotyczące treści rozporządzenia i w tych 
wytycznych jest między innymi wskazane, że minister 
ma się kierować potrzebą zapewnienia obiektywnych, 
przejrzystych i niedyskryminujących żadnego uczestni-
ka warunków przetargu, aukcji oraz konkursu, a także 
przejrzystych warunków podejmowania rozstrzygnięć. 
Pomijając te kwestie, o których mówił mój szanowny 
przedmówca, trzeba powiedzieć, że takie rozporządzenie 
wydane być nie mogło.

Proszę państwa, co więcej? Rozporządzenie jest rażąco 
sprzeczne z zasadą niedziałania prawa wstecz. To tak, jak-
byśmy ogłosili zamówienie publiczne na wykonanie mostu, 
a później w umowie z wykonawcą wskazali, że wykonawca 
ma sto dni na wybudowanie mostu, ale dzisiaj, w dniu 

dzenia, które w żaden sposób nie jest związane z ustawą, 
a sam projektodawca nam mówi, że to rozporządzenie nie 
jest związane z ustawą. Na tym polega sprzeczność, nie-
zgodność z art. 22 konstytucji.

Jeśli chodzi o niezgodność z zasadami przyzwoitej 
legislacji, to chodzi o to, że zgodnie z rozporządzeniem 
do aukcji rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie tej nowelizacji dokonanej rozporządze-
niem stosuje się nowe przepisy. Zatem mamy tu zmianę 
reguł gry w trakcie gry. Jest to ingerencja w drodze roz-
porządzenia w toczącą się na mocy ustawy i obowiązu-
jącego rozporządzenia procedurę aukcyjną, a więc tym 
samym ingerencja w prawa nabyte uczestników tej aukcji 
do jej prowadzenia i zakończenia stosownie do reguł 
obowiązujących w momencie rozpoczęcia. W świetle 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego można ingero-
wać w prawa nabyte, ale musi za tym przemawiać jakaś 
wartość konstytucyjna, i ustawodawca nie może doko-
nywać modyfikacji stanu prawnego w taki sposób, by 
tracić z pola widzenia interesy, które ukształtowały się 
przed dokonaniem zmiany stanu prawnego, jak powiada 
Trybunał Konstytucyjny.

Dalej mamy problem retroaktywności tego rozporzą-
dzenia. Do procedur już się toczących i ukształtowanych 
wedle stanu prawnego sprzed zmiany można stosować 
przepisy nowe, ale jest to możliwe o tyle, o ile okaże się, 
że przemawia za tym konstytucja, w szczególności prze-
mawia za tym jakaś wartość, jakieś dobro, które tu nie 
zostało wyraziście przez projektodawcę określone. Nie 
wystarczy sama sprawność, a to dlatego, że obowiązuje 
zasada bezpieczeństwa prawnego, która stanowi istot-
ny element, jak mówi Trybunał Konstytucyjny, państwa 
prawnego. Przewidywalność rozwiązań legislacyjnych, 
poszanowanie istniejących stosunków prawnych, ich sta-
bilność to podstawowe cechy bezpieczeństwa prawnego. 
I powiada Trybunał, że normodawca ma dużą swobodę 
wyboru sposobu rozwiązania kwestii międzyczasowych, 
jednak przy zastosowaniu reguł wynikających z zasady 
zaufania do państwa i stanowionego prawa. Wobec tego 
trzeba uznać, że skoro wobec sytuacji, które miały miejsce 
w przeszłości, stosujemy nowe normy, to mamy do czynie-
nia z retroaktywnością.

Wreszcie trzeba przyjąć, że właściwie jedyną przesłan-
ką, która by dopuszczała retroaktywność tych rozwiązań, 
byłoby to, że nie są to przepisy prawa karnego. Ale te racje 
konstytucyjne na rzecz retroaktywności, przyspieszenie 
procedury, nie równoważą negatywnych skutków, czyli 
naruszenia zasady bezpieczeństwa prawnego i ingerencji 
w wolność działalności gospodarczej. Wobec tego tego typu 
rozwiązanie prawne charakteryzuje się również niepro-
porcjonalnością, to znaczy tym, że jest regulacją prawną, 
która nie jest właściwa dla osiągnięcia zamierzonych celów, 
ponieważ te cele to zarówno sprawność, jak i efektywność 
i rzetelność. To po pierwsze. Po drugie, nie jest to rozwiąza-
nie niezbędne dla ochrony i realizacji interesu publicznego, 
z którym jest związane, bo widać z tej prezentacji, że ten 
interes publiczny tutaj respektowany nie jest. Wreszcie 
efekty są nieproporcjonalne, ponieważ to są efekty niera-
cjonalne. W tej sytuacji, jeśli weźmiemy pod uwagę także 
to, że wady projektowanego rozwiązania, wady prawne 
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Kierownik 
Prawa Publicznego i Praw Człowieka 
na Wydziale Prawa na SWPS 
Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 
Marek Chmaj:
Tylko dodam, Panie Przewodniczący, że takie postępo-

wania zawsze są toczone o ogromne kwoty, co więcej, Skarb 
Państwa będzie reprezentować Prokuratoria Generalna 
Skarbu Państwa, a Prokuratorię Generalną będzie repre-
zentować zapewne sieciowa kancelaria międzynarodowa. 
Tu będziemy mieć do czynienia nie tylko z koniecznością 
wypłaty odszkodowań uczestnikom postępowania, ale tak-
że z dużymi kwotami stanowiącymi koszty postępowania 
arbitrażowego.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Kolejne moje pytanie. Jakie będą konsekwencje prawne 

i finansowe, jeśli ziści się ten trzeci, najgorszy scenariusz, 
a mianowicie jeżeli Trybunał uzna to rozporządzenie za 
niekonstytucyjne?

Kierownik 
Prawa Publicznego i Praw Człowieka 
na Wydziale Prawa na SWPS 
Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 
Marek Chmaj:
Szanowni Państwo!
Trybunał Konstytucyjny ma pewną kolejkę rozpozna-

wanych spraw. Zakładając, że wniosek zostanie złożony 
bardzo szybko, bo zapewne tak się stanie, sprawa trafi pod 
rozstrzygnięcie Trybunału za mniej więcej dziewiętnaście 
miesięcy. Jeżeli wtedy Trybunał orzeknie, że rozporządze-
nie jest niekonstytucyjne, to tak naprawdę podmioty, które 
wygrały poszczególne aukcje, będą zagrożone, bo z jednej 
strony aukcja została rozstrzygnięta, ale z drugiej strony 
będzie mogło być wznowione postępowanie, z jednej strony 
pieniądze będą wydane, będzie to już zapłacone, ale z drugiej 
strony te pieniądze będą mogły być zwrócone, jeżeli postę-
powanie aukcyjne zostanie wznowione. A zatem dla budżetu 
państwa może to być znaczne obciążenie. Nie dość, że budżet 
państwa – być może, jest to jeden ze scenariuszy rozwoju 
sytuacji – będzie obciążony koniecznością zwrotu sum, które 
uzyskano z aukcji, jeżeli postępowanie zostanie wznowione, 
to jeszcze w grę będą wchodziły odsetki ustawowe, które 
obecnie wynoszą około 13%. Pamiętajmy o tym, że Trybunał 
Konstytucyjny, wydając orzeczenie, zawsze ma na uwadze 
także skutki finansowe dla budżetu państwa.

Adiunkt 
w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie 
na Wydziale Prawa i Administracji 
na Uniwersytecie Warszawskim 
Ryszard Piotrowski:
Tu jest jeszcze jedna rzecz godna uwagi, mianowicie 

konsekwencje związane z art. 77 konstytucji, który prze-
widuje, że każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, 

podpisania umowy, jest dzień dziewięćdziesiąty. To tak 
naprawdę już na etapie podpisywania umowy bez żadnego 
interesu społecznego ogromnie cofamy się w czasie. Sama 
konstrukcja sto piętnastego dnia, który to dzień jest liczony 
od jakiegoś abstrakcyjnego momentu w przeszłości, jest 
konstrukcją rażąco sprzeczną z zasadą demokratycznego 
państwa prawnego, określoną w art. 2 konstytucji.

Co więcej, takie procedowanie narusza również zasadę 
zaufania do państwa i do tworzonego przez nie prawa. My 
jako obywatele mamy prawo ufać prawodawcy, że będzie 
tworzył prawo w ten sposób, żeby naszego zaufania do 
tworzonego prawa nie podważać. Mało tego, oczekujemy, 
że tworząc prawo, prawodawca będzie przewidywalny. 
W przypadku tego rozporządzeniu nie możemy tego po-
wiedzieć.

Kończąc, chciałbym powiedzieć, jaki jest scenariusz 
rozwoju sytuacji. Jest rozporządzenie. Zostało ono opu-
blikowane. Są trzy wyjścia: albo pan minister poczyni 
refleksję, że to rozporządzenie jest wadliwe, i to rozporzą-
dzenie zmieni, albo Rada Ministrów, która zresztą dzisiaj 
obraduje, tradycyjnie we wtorek, w trybie art. 149 ust. 2 
konstytucji uchyli rozporządzenie ministra jako oczywiście 
sprzeczne z prawem, jeżeli nie dzisiaj, to przynajmniej 
w przyszłym tygodniu, albo – to jest trzecie rozwiązanie, 
najgorsze – to rozporządzenie zostanie zaskarżone do 
Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny 
orzeknie o jego niekonstytucyjności, to nie tylko to rozpo-
rządzenie przestanie obowiązywać, choć to nie będzie już 
miało znaczenia, ale wyrok Trybunału będzie podstawą 
do wznowienia postępowania. Tutaj stawiam zasadnicze 
pytanie: kto za to zapłaci? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy są pytania do naszych ekspertów?
Szanowni Państwo, chciałbym zapytać, jakie będą 

konsekwencje prawne ze strony tych operatorów, którzy 
nie otrzymają koncesji, w świetle informacji o tym, że 
jeden z operatorów wniósł pozew do trybunału arbitra-
żowego w Paryżu, o ile się nie mylę, na kwotę ponad 
2 miliardów zł. Czy panowie profesorowie są w stanie 
odpowiedzieć na pytanie, jakie są konsekwencje prawne 
i finansowe i na ile realne jest zagrożenie ze strony trybu-
nału arbitrażowego?

Adiunkt 
w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie 
na Wydziale Prawa i Administracji 
na Uniwersytecie Warszawskim 
Ryszard Piotrowski:
Konsekwencje prawne wynikają z bezprawności aktu. 

Konsekwencji finansowych nie jestem w stanie ocenić.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
A pan profesor?
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Dyrektor Ośrodka TVP Technologie 
Wiesław Łodzikowski:
Dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
Telewizja Polska nie jest aktywnym uczestnikiem tej 

aukcji, ale problem dotyczy pasm częstotliwości, które będą 
w tym aspekcie zagospodarowywane, czyli pasma 800 MHz, 
dlatego chciałbym zwrócić państwa uwagę na dwa problemy, 
które tu widzimy jako nadawca publiczny, problemy, które 
z jednej strony dotyczą nadawcy, a z drugiej strony prawdo-
podobnie będą mogły dotyczyć także przyszłych użytkowni-
ków czy użytkowników naziemnej telewizji cyfrowej.

Pierwszy aspekt. Pasmo 800 MHz wykorzystywane jest 
jako pasmo do używania mikrofonów bezprzewodowych, 
czyli to pasmo, które jest chronione, jeśli chodzi o wszyst-
kie systemy produkcyjne, nie tylko nadawcy publicznego, 
ale też wykorzystywane w innych aspektach. Po tym roz-
dziale częstotliwości te urządzenia będą musiały być wy-
mienione lub przestrojone. To dzisiaj rodzi realne koszty. 
W przypadku Telewizji Polskiej jest to kwota dosyć duża, 
sięgająca kilku milionów złotych. Myślę, że w skali kraju 
ta kwota generalnie będzie kwotą dosyć dużą.

I drugi aspekt, moim zdaniem bardzo istotny. Otóż 
przy okazji współpracy naszej telewizji, Telewizji Polskiej 
z Europejską Unią Nadawców otrzymujemy komunikaty, 
informacje, raporty dotyczące zakłóceń występujących po-
między sąsiednimi pasmami z przekazu LTE dla naziemnej 
telewizji cyfrowej. To jest dosyć poważny problem, który 
może spotkać przyszłych użytkowników, szczególnie na-
ziemnej telewizji cyfrowej. Tutaj rodzi się pytanie, w jaki 
sposób budżet czy zyski z tej aukcji mogą być przeznaczone 
wzorem regulacji hiszpańskich na to, żeby wspomóc poten-
cjalnych odbiorców, którzy z takimi realnymi problemami 
dotyczącymi zakłóceń się spotkają. Chodzi o przestrajanie 
instalacji, przebudowę pewnych systemów, zapewnienie 
poprawnego odbioru tego dobra publicznego, którym jest 
przekaz naziemnej telewizji cyfrowej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy macie państwo pytania do naszego eksperta? Nie 

ma pytań.
Czy ktoś z państwa mógłby przedstawić techniczne 

uwarunkowania potrzebne do przesyłu treści multimedial-
nych w dobie najnowszych technologii? Czy prawdą jest, 
że ta częstotliwość powinna być udostępniona w szerokim 
paśmie, aby stworzyć możliwości techniczne do dużego 
transferu danych? To są pytania do ekspertów. My jako sena-
torowie nie mamy wiedzy technicznej na tym poziomie.

Czy może pan Jacek Niewęgłowski mógłby nam odpo-
wiedzieć na to pytanie? Czy ktoś z państwa zna uwarun-
kowania techniczne?

Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej 
Elektroniki i Telekomunikacji 
Jacek Niewęgłowski:
Panie Senatorze!
Myślę, że jeżeli chodzi o tego typu wymagania, to fak-

tycznie można by mówić bez końca i ja traktuję to raczej 

jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem 
działanie organu władzy publicznej. Te konsekwencje trud-
no oczywiście ocenić, ale można sobie wyobrazić liczne 
i kosztowne postępowania. Trzeba tu pamiętać o dotych-
czasowych niedobrych doświadczeniach, w szczególności 
związanych z tak zwaną ustawą hazardową. Więc to także 
powinno być wzięte pod uwagę.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Ja z pełną świadomością zadałem te pytania, ponieważ – 

jak zapewne państwo pamiętają – z o wiele bardziej błahych 
powodów Sferia otrzymała czy wygrała 1,5 miliarda zł. 
Przypomnę, że mówiliśmy wtedy o zupełnie innej skali, 
o znacznie mniejszej skali czy mniej poważnych uchybie-
niach. Więc to, o czym mówimy, nie jest fikcją i nie jest 
przewidywaniem czegoś, czego nie było w historii. Jeszcze 
raz przypomnę: 1,5 miliarda zł odszkodowania dla Sferii 
za uchybienia o wiele mniejszego kalibru.

Bardzo proszę. I proszę o przedstawienie się.

Ekspert Bogusław Kułakowski:
Bogusław Kułakowski. Zostałem zaproszony jako eks-

pert telekomunikacyjny. Przy okazji mogę powiedzieć, że 
jedną sieć już dawno temu wybudowałem.

Chciałbym tylko dodać, że przez te dziewiętnaście mie-
sięcy zwycięzcy aukcji nie będą siedzieli z założonymi 
rękoma, tylko będą budowali, będą bardzo mocno inwe-
stowali. W związku z tym prostego powrotu do sytuacji, 
którą mamy dziś, nie ma. Właściwie w ogóle nie widzę 
powrotu do tej sytuacji, dlatego że później wszyscy będą 
mieli roszczenia. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Skala odszkodowań po dwóch latach, w sytuacji gdy po-

szczególne sieci, operatorzy zainwestują, rozbudują, wpro-
wadzą internet, jest trudna do oszacowania, więc radość 
z wysokich kwot uzyskanych z aukcji musi być nieco… 
Musimy wziąć pod uwagę potężne zagrożenia, związane 
z wadliwym przebiegiem prawnym tej aukcji.

Jeżeli nie ma pytań do tej części, do tych zagadnień, 
chciałbym poruszyć drugą sferę, o wiele mniejszego ka-
libru, mniej ważną, ale istotną może bardziej dla użyt-
kowników, a mianowicie problem techniczny. Chodzi mi 
tu o dwa elementy. Pierwszy element jest taki – i to jest 
moje pytanie do ekspertów – czy takie pocięcie pasma 
25 MHz na pięć kanałów ma swoje negatywne skutki dla 
nowych technologii, które wchodzą w tej chwili na rynek. 
Nowe technologie – przypomnę, LTE-Advanced – które 
dają możliwości pełnego przesyłu czy transferu danych na 
poziomie do 1 GHz, co umożliwia tak naprawdę odbiór 
w telefonach komórkowych telewizji, wymagają o wiele 
szerszego pasma częstotliwości. To jest jeden element. 
A drugi jest taki: czy jest możliwe powstanie proble-
mów wynikających z zakłóceń między poszczególnymi 
częstotliwościami?

Proszę może o zabranie głosu pana Wiesława 
Łodzikowskiego z Telewizji Polskiej.
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W związku z tym, patrząc z punktu widzenia korzyści 
społecznych, nie można odpowiedzieć inaczej na pytanie, 
które zadał pan przewodniczący, niż właśnie tak, że tylko 
połączenie tego pasma zapewniłoby szeroki, powszechny, 
efektywny, a więc tani, dostęp do sieci obywateli Polski.

To jest wątek niesłychanie istotny w tej sprawie. 
Mówiliśmy o kwestiach prawnych, mówiliśmy o kwestiach 
technicznych, ale nie mówimy o kwestiach ekonomicznych, 
nie tych dotyczących samej aukcji i tego, kto ile zapłaci i ja-
kie będzie miał później roszczenia, lecz tych dotyczących 
ludzi, o tym, ile my wszyscy będziemy płacić za internet 
w comiesięcznych rachunkach za telefon komórkowy. Bo 
przecież firmy, które startują w aukcji, nie są instytucjami 
charytatywnymi, mają swoje budżety i te budżety będą 
musiały zbalansować.

(Sygnał telefonu komórkowego)
Przepraszam bardzo.
W każdym razie mechanizm ten jest mechanizmem, 

który można śmiało dzisiaj nazwać ukrytym opodatkowa-
niem internetu w Polsce.

Jeżeli mówimy o założeniach tak zwanej agendy cy-
frowej czy planach, strategiach rządowych związanych 
z POPC, to też kompletnie nie widzę tu związku celu spo-
łecznego nakreślonego w tych strategiach z przeprowa-
dzoną aukcją. Żałujemy, że nie ma pana ministra, że nie 
ma nikogo, kto mógłby nam na ten temat coś powiedzieć, 
bo to jest sprawa niesłychanie istotna z punktu widzenia 
przedmiotu prac komisji kultury Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Nie są tu tak istotne kwestie pośrednie, tak na-
prawdę dla nas drugorzędne, prawne i techniczne, tylko 
kwestia dobra społecznego i celu publicznego.

Uważam, że z tych względów najkorzystniejszym 
rozwiązaniem byłoby unieważnienie aukcji, połączenie 
częstotliwości, wybranie jednego wspólnego operatora, 
do którego dostęp mieliby wszyscy, nie tylko ci najwięksi. 
Pamiętajmy o tym, że my dzisiaj mówimy o czterech naj-
większych podmiotach na rynku. Żaden nowy podmiot nie 
ma szansy zaistnieć na tym rynku i po tej aukcji nie będzie 
miał szansy zaistnieć przez najbliższe piętnaście lat. Będą 
oni istnieli w bardzo marginalnych formach, tak jak dzisiaj 
operują operatorzy wirtualni.

Krótko mówiąc, kwestie techniczne i kwestie połączenia 
częstotliwości wiążą się nierozerwalnie z możliwością efek-
tywnego wykorzystania, czyli z tym celem społecznym.

Czy korzystając z tego, że zabieram głos, Panie 
Przewodniczący, mogę jeszcze zgłosić dwa pytania?

(Przewodniczący Grzegorz Czelej: Tak, tak, oczywiście. 
Proszę.)

Ponieważ pan minister w swoim piśmie usprawiedliwia-
jącym nieobecność napisał, że w tej chwili rząd obraduje 
nad budżetem, ale jest gotów odpowiedzieć na piśmie na 
wszystkie pytania, które się pojawiają na tym posiedzeniu 
komisji, ja bym chciał publicznie zapytać, czy prawdą jest, 
że te 8 miliardów czy 7 miliardów w tej chwili z aukcji LTE 
jest już zaplanowane w tegorocznych, na 2015 r., wydatkach 
rządu. O tym mówią specjaliści, dzisiaj w radiu była dys-
kusja na ten temat. Rzeczą naturalną jest, że w sytuacji nie-
zbilansowanego budżetu taki zastrzyk pieniędzy w 2015 r. 
spada ministrowi finansów jak z nieba. Krótko mówiąc, 
boimy się tego, że dzisiaj 7 miliardów z tak zakończonej 

jako pytanie, w jaki sposób to pasmo wykorzystać w sposób 
najlepszy dla transmisji komunikatów multimedialnych, 
gdyby ten proces aukcyjny, ślimaczący się rzeczywiście 
od października ubiegłego roku, nie miał zakończyć się 
żadnym rozstrzygnięciem. Wtedy tego typu pytanie byłoby 
rzeczywiście zasadne.

Co do zasady im więcej tego pasma się agreguje w ra-
mach jednego użytkownika pasma, jednego przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego i dla jednego klienta, tym większe 
są dostępne prędkości przesyłowe. Zresztą jest to prawdą 
we wszystkich technologiach telekomunikacyjnych. Jest 
prawdą, że najlepsze wykorzystanie tego pasma w celu 
przesyłania treści audiowizualnych jest zapewnione wte-
dy, kiedy to pasmo jest dostępne niejako w najszerszym 
możliwym zakresie, czyli jest najmniej rozdrobnione. Ale 
podkreślam, że jest to pytanie raczej z gatunku: gdyby-
śmy ten proces mieli układać od początku, to jak by on 
wtedy wyglądał optymalnie? Cóż, to jest pytanie, które 
powinno być skierowane raczej do regulatora rynku czy 
też do ministra administracji, a nie do eksperta czy nawet 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
Witold Kołodziejski:
Witold Kołodziejski, były przewodniczący Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji.
Szanowni Państwo!
To rzeczywiście jest pytanie do regulatora, a właści-

wie do regulatorów rynku. W tej kwestii również powin-
na się wypowiadać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 
aczkolwiek nie są to częstotliwości telewizyjne. Były one 
częstotliwościami telewizyjnymi, ale zostały przeniesione 
na wykorzystanie do szerokopasmowego internetu.

Rzeczywiście częstotliwości są dobrem rzadkim i trzeba 
je wykorzystywać. Przeznaczając je do wykorzystania, trze-
ba mieć na względzie cel społeczny. Tym celem tutaj powi-
nien być jak najszerszy dostęp do internetu jak największej 
rzeszy ludzi. Jedyną realizacją takiego celu przy analizach 
technicznych tego problemu jest połączenie tych częstotli-
wości, czyli – jak to się mówi fachowo – zagregowanie czę-
stotliwości po to, żeby znacznie efektywniej wykorzystać 
pasmo, którym się dysponuje. To nie jest tak, że gdy mamy 
częstotliwość 5 MHz i połączymy to w dwa bloki, uzysku-
jąc 10 MHz, to będziemy mieli dwa razy większą przepu-
stowość. Nie, ta przepustowość rośnie znacznie szybciej, 
znacznie bardziej, może nie wykładniczo, ale efektywność 
i szerokość pasma zwiększa się niewspółmiernie.

Mało tego, dzisiaj mamy do czynienia już z nowymi 
technologiami i z nowym zapotrzebowaniem, jeśli chodzi 
o internet i użytkowników sieci. Dzisiaj treści multime-
dialne są tymi, które królują w internecie, i nawet strony 
urzędowe potrzebują do swojego funkcjonowania coraz 
szerszego pasma dostępu do internetu.
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że na tych 16 tysiącach km linii światłowodowych jest 
podłączonych naprawdę niewielu klientów indywidual-
nych, którzy korzystają z internetu szerokopasmowego, 
nazwijmy to, do gniazdka.

Jednocześnie, jeśli chodzi o kwestie rozwoju technolo-
gii bezprzewodowych, przez ostatnich kilka lat penetracja 
na polskim rynku osiągnęła powyżej 150%, czyli licząc od 
oseska do najstarszego obywatela w tym kraju, każdy ma 
półtorej karty SIM.

Co to oznacza? To oznacza, że operatorzy, którzy nie-
stety są zakładnikami tego postępowania i zakładnikami 
tego, co pan minister w tej chwili zaproponował w ramach 
rozporządzenia, nie będą mieli wyboru. Po zakończeniu 
postępowania rezerwacyjnego będą oni musieli zapłacić 
za te rezerwacje i ponieść olbrzymie nakłady inwestycyj-
ne, bo trzeba pamiętać o tym, że zobowiązania, które są 
w ramach aukcji, dotyczą uruchomienia sieci opartej o te 
rezerwacje w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od ich 
otrzymania. A – jak powiedział pan profesor Chmaj – jest 
wysokie prawdopodobieństwo, że w momencie, w którym 
te sieci zostaną już uruchomione, wybudowane, operatorzy 
staną przed olbrzymim problemem. Nie będzie stabilności 
prawnej i operator przez najbliższe kilka czy kilkanaście lat 
będzie się bał o to, że rezerwacja mu zostanie w jakikolwiek 
sposób zabrana na skutek błędu legislacyjnego po stronie 
ministra. Nie jest ważne to, kto będzie wtedy ministrem, 
kto będzie regulatorem. Operatorzy niestety, a może stety, 
są przedsiębiorcami i patrzą bardzo uważnie na rachunek 
ekonomiczny, który jest zaburzany przez taką, a nie inną 
formę dystrybucji pasma.

Ta aukcja w dotychczasowej formule została tak przygo-
towana, żeby zmaksymalizować przychody Skarbu Państwa. 
Podzielenie pasma 800 MHz na bloki 5 MHz oznacza, że 
jeżeli jeden z wygranych dostanie jeden pojedynczy blok 
5 MHz, to żeby zapewnić swoim klientom odpowiednią 
szybkość, odpowiednią przepustowość transmisji danych, 
będzie musiał zacząć współpracować z innymi. Tak to jest. 
To też będzie powodowało opóźnienia w rozwoju internetu 
szerokopasmowego, bo – powiedzmy sobie szczerze – to nie 
są negocjacje, które mogą trwać stosunkowo krótko. Każdy 
z tych operatorów wiele miesięcy spędzi przy stole negocja-
cyjnym, żeby ustalić warunki współpracy, a czas będzie pły-
nął. A za dwa lata regulator zapyta: Szanowny Operatorze, 
gdzie jest ta sieć, którą miałeś wybudować i zapewnić?

Ze strony rynku i ze strony izby, którą reprezentuję, 
wielokrotnie przez ostatnie trzy lata, bo to już są pewnie 
trzy lata, były przekazywane sugestie, żeby zmienić podej-
ście do podziału tego pasma, może inaczej je ukształtować 
w procesie dystrybucyjnym. Państwo jako senatorowie pa-
trzycie na to trochę z boku, ale powiem tyle, że nasz głos zo-
stał całkowicie zignorowany na wszystkich etapach. Nawet 
ostatni głos rynku, który wydawał się być tutaj takim trochę 
głosem wołającego na puszczy, głosem rozpaczy – mam na 
myśli fakt, że przedstawiciele i eksperci rynku byli w stanie 
się zebrać, w ciągu pięciu dni opracować i przedstawić panu 
ministrowi propozycje konkretnych rozwiązań, wiedząc, że 
one też nie są być może idealne, ale zawsze są trochę lepsze 
od tego, co pan minister zaproponował – został całkowicie 
zignorowany, chociaż było to robione pod auspicjami Rady 
do Spraw Cyfryzacji przy tymże ministrze administracji 

aukcji, z tak skandalicznie przeprowadzonej i zakończonej 
aukcji posłuży do zasypania dziury budżetowej, a kosztami 
tego złego postępowania, czyli roszczeniami, będą obarczo-
ne przyszłe rządy i – co najważniejsze – przyszłe budżety, 
także nasze budżety domowe. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę.

Dyrektor Ośrodka TVP Technologie 
Wiesław Łodzikowski:
Wiesław Łodzikowski, Telewizja Polska.
Ja chciałbym w aspekcie tego pytania dodać jeszcze 

jedną informację, dotyczącą efektywności wykorzystania 
pasma. Otóż dzisiejsi użytkownicy LTE, jeśli chodzi o trans-
misje treści, korzystanie z internetu, są ograniczeni pakie-
tami. Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę z tego, 
że dzisiaj, wykupując abonament, kupujemy pewien pakiet 
z ograniczeniem transmisji. W sytuacji nieefektywnego wy-
korzystania tego pasma – mówię o aspekcie społecznym – 
okazuje się, że pakiet 40 GB czy ile tam byśmy nie wykupili, 
można zjeść w ciągu tygodnia, a później, proszę państwa, 
zaczyna się swego rodzaju tragedia, bo nie ma szybkiego 
transferu, nie ma dostępu do tego, co miało być tym dobrem. 
Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, poruszony też przez 
przedmówcę. W kontekście wykorzystania, jeżeli mówimy 
o transmisji treści audiowizualnych czy przyszłej telewizji 
korzystającej z transmisji danych w LTE, to jest niezmiernie 
ważny problem i aspekt społeczny.

Koszty. Jeżeli ceny tych pakietów będą na takich pozio-
mach, na jakich są dzisiaj, korzystanie z telewizji o wyso-
kiej rozdzielczości, z przekazu 4K poprzez sieci stanie się 
praktycznie niemożliwe, bo te pakiety będą kosztowały tak 
dużo lub tak często trzeba będzie je kupować, odnawiać, 
że okaże się, że ten sposób wykorzystania będzie nieefek-
tywny. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Kto z państwa chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę.

Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej 
Elektroniki i Telekomunikacji 
Andrzej Abramczuk:
Andrzej Abramczuk, Krajowa Izba Gospodarcza 

Elektroniki i Telekomunikacji.
Dodając trochę do tego, co powiedział pan Kołodziejski, 

proszę, żebyście państwo sobie uświadomili, że to jest 
ostatni okres, w którym Polska może się postarać i już się 
postarała o dosyć duże fundusze unijne na rozwój społe-
czeństwa informacyjnego. Od 2008 r. dostaliśmy bardzo 
duży zastrzyk pieniędzy. Za to zostało wybudowane 16 ty-
sięcy km linii światłowodowych. Proszę sobie uświadomić, 
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ale być może chociażby ze względu na przewodniczące-
go komisji, który też jest w zapleczu koalicji rządzącej, 
mieliśmy tam niewielką szansę usłyszenia argumentów, 
argumentów specjalistów, argumentów konstytucjonali-
stów i jeżeli nawet były informacje, które pojawiały się 
w depeszach Polskiej Agencji Prasowej, to pan minister 
Halicki próbował je dyskredytować i powoływał się na 
jakieś anonimowe ekspertyzy. W związku z tym bardzo 
serdecznie dziękuję.

Idąc też za głosem mojego przedmówcy, dodam, że być 
może komisja senacka może wystosować taki dezyderat do 
pani premier. Widać, że pani premier Ewa Kopacz zajęta 
jest głównie kampanią wyborczą i może nie ma czasu zająć 
się tak ważną sprawą. A jest to sprawa ważna z punktu 
widzenia rozwoju gospodarczego Polski, niepowtarzalna 
szansa, o czym też tu dzisiaj była mowa, bo Polacy ciągle 
muszą gonić Zachód, a dzisiaj tym swoim rozporządzeniem 
pan minister Halicki prawdopodobnie powoduje, że gonić 
będą bardzo, bardzo długo, praktycznie bez możliwości 
nadrobienia strat. To z jednej strony.

Z drugiej strony jest to kwestia utraty olbrzymich 
kwot z budżetu państwa w związku z roszczeniami od-
szkodowawczymi. Była o tym mowa, chociażby pan 
Witold Kołodziejski mówił o inwestycjach, które tak 
czy owak trzeba będzie poczynić, a poza straconymi pie-
niędzmi, poza tym, że trzeba będzie opłacić kancelarie, 
które na pewno będą występowały w imieniu najwięk-
szych koncernów, to będą też utracone korzyści. Jeśli 
ktoś zbuduje całą infrastrukturę, a potem nie będzie miał 
możliwości korzystania z niej, to wyliczy to sobie pewnie 
co do złotówki, może z jakimś tam przybliżeniem, ale 
zostanie to zasądzone i każdy z nas, jak tutaj siedzimy, 
za to zapłaci.

W związku z tym być może takim pomysłem, poza 
apelami środowiska czy też tym, o czym mówił tu pan 
profesor Chmaj, bo nie przypadkiem jest to, że podmioty 
uczestniczące w tej aukcji mówią jednym głosem, twier-
dząc, że to rozwiązanie, które się dzisiaj podejmuje, 
jest najgorszym z możliwych i prawdopodobnie będzie 
budziło roszczenia… Nieobecność pana ministra oraz 
pani prezes UKE, pani Magdaleny Gaj, którą próbuje się 
usprawiedliwiać w ten sposób, że jako podmiot uczest-
niczący, jako organizator aukcji nie chce brać udziału… 
Ja pamiętam wiele posiedzeń komisji sejmowych czy 
prowadzonych przez pana przewodniczącego Czeleja 
posiedzeń komisji senackich, kiedy to nie było proble-
mu, żeby uczestniczyli w nich przedstawiciele Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, gdy pojawiały się jakieś wąt-
pliwości na przykład co do umieszczenia określonych 
podmiotów na multipleksie. Nie było kłopotu, żeby te 
rzeczy wyjaśniać, nie było kłopotu, żeby rozmawiać o tym 
w polskim parlamencie. Zarówno komisja sejmowa, jak 
i komisja senacka mogły o tym mówić i była to rozmowa 
na argumenty. Widocznie drugiej stronie brakuje dzisiaj 
argumentów i strona rządowa chowa głowę w piasek. Stąd 
pomysł, żeby być może komisja senacka wystosowała 
taki dezyderat czy takie stanowisko do pani premier, bo 
możliwe korzyści są olbrzymie, a jeżeli wszystko pójdzie 
tym torem, to prawdopodobnie doczekamy się olbrzymich 
strat, na które narazi nas obecny rząd.

i cyfryzacji. Według nas jest to troszkę krzywdzące dla 
rynku, a efektywnie będzie bardzo mocno krzywdzące dla 
naszych klientów, bo my nie będziemy mieli innego wyboru 
niż wybudować, ponieść koszty, zapłacić, a dopiero później 
się martwić o to, co będzie dalej.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

Prezes Zarządu 
Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej 
Jacek Silski:
Jacek Silski, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej.
Na spotkaniu sejmowej Komisji Administracji 

i Cyfryzacji zwróciłem na to uwagę panu ministrowi, któ-
ry wtedy akurat był osobiście, ponieważ tą działalnością 
społeczną, tym moim wolontariatem… Ja jestem normal-
nym przedsiębiorcą od dwudziestu sześciu lat i zwróciłem 
uwagę na moje doświadczenia z przeszłości. Wymieniłem 
przypadki, w których administracja, ministrowie upierali 
się przy swoich błędnych, głupich pomysłach, za co całe 
nasze państwo zapłaciło setki milionów złotych, tyle było 
strat. To było już dość dawno. Mówiłem choćby o zmianach 
w ustawie o VAT, gdzie zwracaliśmy uwagę: tak nie robić, 
będzie źle. Kolejne dwa przypadki, o których powiedzia-
łem, to były przypadki ustaw, które potem zostały zabloko-
wane, unieważnione przez Trybunał Konstytucyjny.

Wydaje mi się, że tutaj profesorowie to podsumowali. 
A my jako branża telekomunikacyjna możemy tylko po-
wiedzieć tak, że my ze swojej strony zrobiliśmy chyba 
wszystko, łącznie z apelem do pani premier o zatrzymanie 
tego kuriozum, a jesteśmy w tym miejscu. Tak że wydaje mi 
się, że my jako branża telekomunikacyjna, jako przedsię-
biorcy, jako organizacje społeczne państwa, społeczeństwa 
obywatelskiego zrobiliśmy wszystko.

Wydaje mi się, że będę teraz wyrazicielem wszystkich: 
apelujemy do Senatu, do komisji, żeby zajęła stanowisko 
w tym zakresie. Po prostu dalej nie może tak być, tym bar-
dziej że za chwilę czekają nas wybory i cały parlament, cały 
rząd powinien się uwiarygodnić. Chodzi o to, żeby Polacy 
chcieli chodzić na wybory, obojętne, jak będą głosować. 
Tymczasem tego typu przykłady, o których została już po-
informowana opinia publiczna, zniechęcają Polaków do 
właściwych zachowań, zachowań, jakie powinny cechować 
społeczeństwa takie jak nasze, społeczeństwa demokra-
tyczne. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan poseł Adam Rogacki.

Poseł Adam Rogacki:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zwołanie 

tego posiedzenia. Tak jak pan przewodniczący Grzegorz 
Czelej wspomniał, kilka dni temu było spotkanie w Sejmie, 
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Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Musimy kończyć dyskusję.
Proszę, Pani Senator.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Tak, dzisiaj jest dzień pełen różnych posiedzeń komisji, 

więc nie możemy tu rozmawiać bez końca.
Panie Przewodniczący!
Dwa słowa w kontekście tego wszystkiego, czego tu 

dziś wysłuchaliśmy. Ponieważ nie było drugiej strony, czyli 
pana ministra ani reprezentantów z jego strony, wysłu-
chaliśmy w pewnym sensie jednostronnych wypowiedzi, 
zróżnicowanych, ale jednostronnych wypowiedzi, które 
można byłoby podsumować jednym zdaniem: rozporządze-
nie wymaga wycofania, nowelizacji, naprawy, napisania od 
nowa lub przyjrzenia się całemu problemowi, jaki zaistniał. 
Myślę, że ponieważ druga strona nie mogła się wypowie-
dzieć, a nie znam powodów, dla których nie było dzisiaj 
pana ministra, czy nie dostał zaproszenia, czy zaproszenie 
nie dotarło – gdybam w tej chwili – czy wypadły jakieś inne 
sprawy, choć wydaje mi się, że reprezentant lub reprezen-
tanci mogliby tu być i powinni tu być w tej sytuacji… Nie 
podobała mi się też wypowiedź przedstawiciela Sejmu, 
który cały szczęśliwy, że można to zepchnąć na Senat, 
powiedział, co powiedział, i wyszedł, więc dla mnie to też 
nie jest argument, a jeszcze przy okazji dorzucił jakieś tam 
polityczne, wyborcze wtręty. Tymczasem my się tu zasta-
nawiamy nad bardzo poważnymi sprawami, dotyczącymi 
wszystkich Polaków, wszystkich użytkowników, i na tym 
powinniśmy się skupić.

Dlatego ja składam propozycję, a pan przewodniczący 
zadecyduje. Uważam, że trzeba by wysłać do pana ministra 
nie naszą relację, czyli relację komisji, nie opracowanie 
z dzisiejszego posiedzenia, tylko stenogram, całkowity 
stenogram z tego posiedzenia, ponieważ jest ono nagrywa-
ne, tak aby mógł się z tym zapoznać, tak samo jak osoby 
zainteresowane, które uczestniczą w tym posiedzeniu i mają 
szansę wysłuchać tego, o czym się mówi. Proponuję wysłać 
ten stenogram do pana ministra z prośbą o ustosunkowanie 
się do tego, co tu zostało powiedziane, a w każdym razie 
o zapoznanie się ze stenogramem, bo wtedy nikt nie będzie 
mówił: ja nie tak powiedziałem, tylko inaczej, ja miałem co 
innego na myśli itd. Byłby to żywy przekaz i moglibyśmy 
na tym bazować, byłoby tak, jakby pan minister tego tu 
wysłuchał. Taka jest moja propozycja. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję, Pani Senator.
Szanowni Państwo!
Z tego, co wiem po zapoznaniu się z całym tematem, 

wynika, że pan minister, przedstawiciele ministerstwa do-
skonale znali opinie wszystkich państwa, ponieważ te opinie 
są znane i artykułowane już od kilku lat. Ja tylko dodam, że 
ten proces ma opóźnienie, wynosi ono dwa lata i dziewięć 
miesięcy. Po dwóch latach konsultacji niczego nowego, 
w większości niczego nowego tutaj nie powiedzieliśmy czy 
państwo nie powiedzieliście. To jest jeden aspekt.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę.

Prezes Zarządu 
Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej 
Kamil Kurek:
Kamil Kurek, Krajowa Izba Komunikacji Ether-

netowej.
Chciałbym przedstawić stanowisko z troszeczkę in-

nego punktu widzenia. Reprezentuję podmioty, które nie 
uczestniczą w aukcji. Podmioty, które reprezentuję, to są 
w zasadzie mniejsze podmioty, rozrzucone po rynku na 
terenie całego kraju, ale stanowią jakiś znaczny kawałek 
rynku i coś w Polsce budują, coś robią.

Z naszej perspektywy, jeżeli rozmawiamy o zasadno-
ściach prawnych i wszystkim tym, co się komplikuje w ra-
mach tej aukcji, to my nie mamy tu wiele do powiedzenia, 
ponieważ nie jesteśmy uczestnikiem tego postępowania, 
nie mamy na to wpływu, przyglądamy się, jak to wyjdzie. 
Jednak od dłuższego czasu sądzimy i pewnie będziemy 
o tym mówić w przyszłości, bo osobiście uważam, że 
aukcja nie zostanie sensownie rozwiązana… W każdym 
razie gdybyśmy wrócili do tego tematu w przyszłości, to 
uważam, nasze środowisko uważa, że te częstotliwości 
powinny być uwzględnione, powinny być wykorzystane 
w ramach przede wszystkim dobrego pomysłu na to, jak 
to zrobić efektywnie.

Tutaj padły stwierdzenia, jeśli chodzi o kwestie tech-
niczne, że wykorzystanie zasobu w całości jest bardziej 
efektywne. Zawsze tak jest, lepiej wozić towar jedną 
duża ciężarówką niż pięcioma małymi, przy podziale 
ileś procent tego pasma zostanie niewykorzystane i nie 
będzie to działać sprawnie. Ale poza kwestią technicz-
ną jest kwestia rynkowa. Nasze podmioty, firmy z izby 
i ogólnie rynek buduje, wybudował w ramach środków 
z poprzedniej perspektywy, między innymi z programu 
8.4 i innych inwestycyjnych, bardzo dużo linii światło-
wodowych, była tu o tym mowa. W tej chwili realizo-
wany jest powoli program POPC. Generalnie uważamy, 
że te częstotliwości powinny być wykorzystane do sy-
nergii pomiędzy tym, co budujemy w terenie w liniach 
kablowych i stacjonarnych, oraz tym, co można zrobić 
za pomocą sieci bezprzewodowych. To powinno być ze 
sobą powiązane.

Nasza propozycja, która wydaje się być sensowna, jest 
taka, że powinien powstać, powiedzmy, operator infra-
struktury czy podmiot, który będzie odpowiadał za współ-
dzielenie tego jednego zasobu, ale już w troszeczkę, że 
tak powiem, wyższej warstwie usług, między wszystkich 
zainteresowanych na rynku. Na pewno wtedy więcej zbu-
dujemy, więcej usług będziemy świadczyć i te usługi na 
pewno będą dostępniejsze i tańsze. Bo w obecnej sytuacji, 
w której zostanie zorganizowany przetarg i zostanie wybra-
ny jeden zwycięzca, będziemy mieli do czynienia z jednym 
wygranym, a reszta podmiotów co najwyżej będzie mogła 
z nim konkurować. Dziękuję.
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Prezes Zarządu 
Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej 
Jacek Silski:
Ja tylko chciałbym w dwóch słowach wyrazić swoją ak-

ceptację. Chciałbym powiedzieć, że nareszcie coś się stało, 
bo my jako branża zrobiliśmy wszystko, z apelem – tak jak 
powiedziałem – też wystąpiliśmy. Cieszę się, że tak samo 
postąpiła komisja, bo dzięki temu może coś się zmieni.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo!
Mam nadzieję, że widzicie różnicę – i ona nie jest deli-

katna – między posiedzeniem czwartkowym a dzisiejszym. 
Przy okazji dodam, że wszystkie pytania techniczne, które 
zadałem dzisiaj, i omówienie tego aspektu mają charak-
ter nie tylko historyczny, bo czeka nas w przyszłym roku 
udostępnienie nowego pasma, pasma 700 MHz, i podobna 
sytuacja. Musimy dzisiaj wyciągać wnioski, uczyć się na 
tych błędach, aby ich nie powtórzyć.

Chciałbym tu ze strony mojej partii zadeklarować, że 
bardzo poważnie rozważymy kwestię powołania jednego 
operatora, udostępnienia jednego szerokiego pasma wszyst-
kim na równych zasadach w sposób o wiele bardziej czy 
w sposób całkowicie przejrzysty i niebudzący zastrzeżeń 
prawnych.

Pan senator chciał zabrać głos.
Proszę.
(Brak nagrania)

Senator Jarosław Rusiecki:
…aby głos pani senator Borys-Damięckiej nie pozostał 

bez odpowiedzi. Uważam, że jej wniosek jest po prostu 
bezzasadny, jest typowym graniem na czas, po raz kolejny, 
i mówiąc wprost, jest chowaniem głowy w piasek. Takie 
odkładanie podejmowania decyzji i jeszcze pouczanie mo-
jego młodszego kolegi… To też nie było stosowne, bo sama 
pani senator wyszła z sali.

Myślę, że propozycja, którą złożył pan przewodniczący, 
jest słuszna dla takiej rangi problemu. Wypowiadali się 
o tym nasi eksperci, a przede wszystkim głosy panów pro-
fesorów są jednoznaczne w odniesieniu do całej procedury 
podjętej przez pana ministra Halickiego. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Myślę, że pracownicy ministerstwa bardzo uważnie nas 
słuchają, nasze posiedzenie można było śledzić w internecie 
i nagranie z niego będzie dostępne od teraz już na zawsze 
w archiwum Senatu.

Jeżeli nie ma chętnych do zabrania głosu czy zadania 
pytań, to wszystkim państwu bardzo dziękuję. Mam na-
dzieję, że mój apel nie pozostanie bez echa i nie spotkamy 
się w tej sprawie ponownie z problemami o wiele większej 
skali niż teraz nam grożą. Dziękuję bardzo.

Kończymy ten punkt posiedzenia.
(Przerwa w obradach)

Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że pierwotnie po-
siedzenie komisji w tej sprawie miało się odbyć w czwartek 
o godzinie 11.00, o czym zawiadomiłem z dwutygodnio-
wym wyprzedzeniem. Kilka dni później minister Halicki 
zwołał posiedzenie tego samego dnia i o tej samej godzi-
nie w Sejmie po to, aby nasze posiedzenie się nie odbyło. 
Więc jest to próba przykrycia, doszło do zastąpienia tego 
posiedzenia posiedzeniem sejmowym, na którym większość 
z państwa nie miała okazji niczego powiedzieć, a dzisiejsza 
nieobecność mówi sama za siebie.

Szanowni Państwo, nie muszę mówić, jak ważny dla 
życia naszego nowego pokolenia jest internet. My na co 
dzień korzystamy z internetu, ale nasze nowe pokolenie 
żyje już tylko i wyłącznie w internecie, więc zajmując się 
tą kwestią, mówimy o przyszłości nowego pokolenia, które 
będzie czytać z internetu, słuchać tam muzyki, oglądać 
filmy, programy kulturalne, rozrywkowe, nowe pokole-
nie będzie czerpało z internetu. Dlatego troska o sprawy, 
o aspekty techniczne ma tak fundamentalne znaczenie.

Polska od kilkuset lat jest zapóźniona cywilizacyjnie. Ja 
tylko przypomnę jeden drobny fakt. W roku, w którym wy-
budowano pierwszy stały most na Wiśle, w Londynie oddano 
metro, tak, tutaj most stały na Wiśle, a w Londynie metro. 
Mamy szansę dogonić, przyspieszyć rozwój technologiczny, 
dać naszym nowym pokoleniom dostęp do tych treści na 
takim poziomie, na jakim mają albo nawet jeszcze nie mają 
rówieśnicy w Europie Zachodniej, ponieważ wprowadzamy, 
możemy teraz wprowadzić najnowsze technologie. Ta aukcja 
to uniemożliwia, naraża Skarb Państwa na ryzyko olbrzymich 
odszkodowań, a operatorom, którzy zainwestują i wygrają, 
zapewnia dyskomfort ryzyka prawnego na kilka lat, do osta-
tecznych rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego.

Dlatego chciałbym tutaj jako przewodniczący Komisji 
Kultury i Środków Przekazu wezwać panią premier Kopacz 
jako prezes Rady Ministrów do tego, aby Rada Ministrów 
uchyliła rozporządzenie ministra Halickiego w trybie na-
tychmiastowym, zanim ono wejdzie w życie czy zanim 
skutki tego rozporządzenia wejdą w życie i narażą Skarb 
Państwa na miliardowe odszkodowania. Bardzo proszę 
media o zainteresowanie się tą sprawą.

Kończymy ten temat. Jeszcze dwie wypowiedzi i za-
mykamy listę.

Proszę.

Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
Witold Kołodziejski:
Panie Przewodniczący, korzystając z obecności praw-

ników, którzy doskonale znają problem, być może ten apel 
należałoby inaczej sformułować, bo to, zdaje się, pani prze-
wodnicząca Gaj ma wprowadzić rozporządzenie i to do niej 
będzie należała teraz decyzja…

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Zgodnie z art. 149 ust. 2 konstytucji prawo do uchyle-

nia rozporządzenia ma Rada Ministrów i o to apeluję do 
premier Kopacz.

Bardzo proszę.
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nych, niezwykle ważnych w jej obszarze działania. 
Myślę, że to też jest sygnał, że sprawy kultury, w ogóle 
sprawy dziedzictwa narodowego są aktualnie sprawami 
niezwykłej wagi.

Poza kwestiami związanymi z internetem, jak mnie-
mam, ta zwłoka pana ministra Halickiego jest spowodowa-
na między innymi tym, że o ile łatwo wpływać na, nazwij-
my to, stare technologie telekomunikacyjne, o tyle trudno 
wpływać na nowoczesne technologie telekomunikacyjne, 
stąd też próba niejako uciekania od rozwiązania ważnych 
problemów. Wszyscy wiemy, że główna debata, szczególnie 
młodych ludzi, odbywa się w internecie. To jest sprawa, 
która musi zostać należycie, mam nadzieję, w przyszłym 
parlamencie, w przyszłym Sejmie, w przyszłym Senacie 
załatwiona.

Tak samo mam nadzieje, że wreszcie znajdzie swoje 
rozwiązanie – z myślą, już nie boję się użyć takiego okre-
ślenia, o narodzie polskim – problem powołania w sensie 
fizycznym, z pięknym obiektem Muzeum Historii Polski. 
Przez ostatnie lata był to niestety przedmiot obietnic, nie 
zostało to zrealizowane, a tak potrzebne jest ono wszystkim 
Polakom, którzy chcą w jednym miejscu poznawać historię 
swojego narodu, swojego państwa. To muzeum jest po 
prostu niezbędne. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bonisławski:
Bardzo przepraszam, ja chciałbym się tylko odnieść do 

jednego z punktów. Otóż byliśmy nie tylko w Bobolicach, 
byliśmy też na Jasnej Górze, gdzie omawialiśmy problemy 
konserwatorskie dotyczące zabytku i zabytków ruchomych. 
Ja o tym mówię, bo tego nie ma w sprawozdaniu, a warto 
to dopisać. Najpierw byliśmy w Bobolicach, a później na 
Jasnej Górze i tam tych problemów konserwatorskich było 
bardzo dużo.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Tak, to prawda.
W tej sytuacji miałbym prośbę o dopisanie tego 

fragmentu.
Dziękuję państwu.
Zamykam ostatnie posiedzenie naszej komisji w tej 

kadencji.
Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za współpracę.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo!
Drugi punkt naszego posiedzenia to sprawozdanie 

z działalności Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej 
kadencji. Sprawozdanie nie podlega głosowaniu jako takie-
mu. Zostało ono przesłane państwu do skrzynek.

Chciałbym za przygotowanie tego sprawozdania ser-
decznie podziękować naszym współpracownicom. Pani 
Aniu, szczególnie pani dziękuję za jego przygotowanie.

Czy mają państwo uwagi do tego sprawozdania? Czy 
chcieliby państwo, aby coś zostało dodane, czy coś trzeba 
uzupełnić, zmienić?

Panie Senatorze, proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Ja może bez związku ze sprawozdaniem, ale chciał-

bym powiedzieć, że żałuję, że tak krótko jestem w Senacie 
i w komisji, bo obrady tutaj były bardzo ciekawe, interesu-
jący był zwłaszcza wyjazd do zamku w Bobolicach na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej. Chętnie bym uczestniczył 
w tym posiedzeniu. Tak że – tak jak mówię – żałuję, że do 
tej komisji dołączyłem tak późno czy tak późno powstała 
taka możliwość. Ale podziwiam, bo pracowaliście inten-
sywnie i było ciekawie.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Ja tylko przypomnę, że komisja, która miała być taką 

spokojną i mało ciekawą komisją kulturalną, już na począt-
ku okazała się być zupełnie inna. Przypomnę, że zaczęliśmy 
od problemów z koncesją dla Telewizji Trwam, z koncesją 
na multipleksie pierwszym i gorących, bardzo gorących 
posiedzeń w tej sprawie. Pierwsze dwa lata zdominowała ta 
tematyka. Ze swojej strony chciałby wyrazić ubolewanie, że 
punktem dotyczącym aukcji na internet szerokopasmowy 
kończymy nasze posiedzenia. Cała aukcja, sposób jej zor-
ganizowania i rozporządzenie ministra to jest skandal, który 
może zabić szybki i tani internet dla Polaków. Niestety, 
tym smutnym posiedzeniem kończymy naszą pracę w tej 
kadencji. Mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy na na-
stępnym posiedzeniu już w nowym składzie.

Panie Senatorze, proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Odwołując się do pierwszej części dzisiejszego posie-

dzenia, chcę zwrócić uwagę na to, że w Komisji Kultury 
i Środków Przekazu wiele spraw nie zostało dokończo-
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