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P/16/095 - Gospodarowanie cz^stotliwosciami przeznaczonymi die telekomunikacji, 
radiofonii i telewizji 

Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

1. Wieslawa Bronisz, doradca ekonomiczny, upowaznienie do kontroli 
nr LWA/19/2017 z 17 stycznia 2017 r. 

(dowod: akta kontroli str. 3-4) 
2. Lidia Lucka, glowny specjalista kontroli panstwowej, upowaznienie do 

kontroli nr LWA/114/2016 z 29 listopada 2016 r. 

(dowod: akta kontroli str. 1-2) 

Ministerstwo Cyfryzacji^, ul. Krolewska 27,00-060 Warszawa 

Anna Strezynska Minister Cyfryzacji^ 
(dowod: akta kontroli str. 6,47-48) 

II. Ocena kontrolowanej dziatalnosci 
Najwyzsza Izba Kontroli ocenia^, ze Minister Administracji i Cyfryzacji, a nast^pnie 
Minister Cyfryzacji'' sprawowat w obj^tym kontrol^ okresie^ nadzor nad Prezesem 
Urz^du Komunikacji Elektronicznej^ w ramach obowi^zuj^cych przepisow 
prawnycti^ przy zachowaniu niezaleznosci organu regulacyjnego, jakim jest Prezes 
UKE. 

Kontrola wykazala, iz nadzor ten obejmowat zgodnosc dzialari Prezesa UKE 
z polityk^ rz^du i wspolnotow^ polityk^ telekomunikacyjn^ w zakresie gospodarki 
cz^stotliwosciami i wypelniania zadan przewidzianych przepisami Prawa 
telekomunikacyjnego. 

W dokumentach okreslaj^cych organizacj? MAiC i MC oraz procedurach kontroli 
zarz^dczej wskazano osoby i komorki organizacyjne odpowiadaj^ce za nadzor nad 
dziatalnosci^ Prezesa UKE oraz okreslono zadania i obowi^zki wynikaj^ce z tego 
nadzoru. Wlatach 2014-2016 Minister opiniowat sprawozdania z dzialalnosci 
Prezesa UKE za rok poprzedni, przyjmowal informacj? UKE o realizacji zadan 
przypisanych Urz^dowi wNarodowym Planie Szerokopasmowyms, rozpatrywat 
skargi dotycz^ce dziatalnosci UKE. 

Stwierdzone nieprawidlowosci dotyczyly m.in.: 

Ministerstwo Cyftyzacji (dalej: MC) utworzone zostata w drodze przel<szta)cenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (dale): 
MAiC) na mocy rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji 
{Dz.U. poz. 2077), kt6re weszto w iycie 16 listopada 2015 r. Dalej. Ministerstwo. 
Od 16 listopada 2015 r. Poprzednio, tj. od 3 grudnia 2013 r. do 22 wrzeSnia 2014 r. funkcj? Ministra Administracji 1 Cyfryzacji 
pelnit Rafat Trzaskowski, a od 22 wrzeSnia 2014 r. do 15 listopada 2015 r. - Andrzej Halicki. 
Najwyzsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniow^ skal? ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidlowosci, 
negatywna. Jezeli sformutowanie oceny ogolnej wedlug proponowanej skali bytoby nadmiemie utmdnione, albo taka ocena 
nie dawataby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie obj^tym kontrol^ stosuje si? ocen? 
opisow^, beidz uzupelnia ocen? og6ln^ o dodatkowe objaSnienie. 
Do 15 listopada 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji. Dalej takze: Minister. 
Lata 2014-2016 oraz wczeSniejsze, o lie byto to niezb?dne dia realizacji celdw kontroli. 
Dalej: Prezes UKE. 
Art. i2a ust 2 ustawy z dnia 4 wrzeSnia 1997 r. o dziatach administracji rzcidowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 543 ze zm.), art. 34a 
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrbw (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 ze zm.), art. 175b ust. 4, art. 190 ust. 1, 2 i 2c, 
art. 192 ust. 1 pkt 3 i 16 oraz art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1489 ze zm.). Dalej: Prawo telekomunikacyjne. 
Dalej takze: NPS. 
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- nieterminowego przekazania Prezesowi Rady Ministrow sprawozdania wraz 
z opinio z dzialalnosci Prezesa UKE za 2013 r. oraz nietermin(|wego 
rozpatrywania skarg, 

- niegzekwowania od Prezesa UKE miernikow, wskazanych w NPS, stuzbcych 
ocenie stopnia realizacji celow tego Planu i niezb^dnych dia sporz^qzania 
„Sprawozdah z realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego". 

Ponadto uwagi NIK dotyczyty braku dzialan Ministra Cyfryzacji w celu realizacji 
przez Prezesa UKE zastrzezen sfbrmutowanych wopinii Ministra do sprawozdania 
Prezesa UKE z dzialalnosci za 2015 r. 

III. Opls ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja Ministerstwa w zakresie nadzoru nad Prezesem UKE 

Opis stanu 1.1. Podzial obowl^zkow pomi^dzy poszczegolnych czlonkow kierowtiictwa 
faktycznego Ministerstwa okreslony zostal wdecyzjach^ Ministra Administracji i Cyfr'zacji, 

anast^pnie w zarz^dzeniach^o Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu czyrinosci 
Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego. 
Zgodnie z ww. decyzjami i zarzqdzeniami w latach 2014-2016 prowadzenie fepraw 
wynikaj^cych z nadzoru nad Prezesem UKE oraz nadzor nad Departam(;ntem 
Poczty i Departamentem Telekomunikacji, w zakresie realizacji spraw zwi^z anych 
znadzorem nad Prezesem UKE, sprawowal bezposrednio Minister Administracji 
i CyfryzaqT^ a nast^pnie Minister Cyfryzacjii2. 

(dowod: akta kontroli sth 5-7) 

1.2. W regulaminach organizacyjnych MAiC^^ ustalono, ze prowadzenie spraw 
zwi^zanych z nadzorem Ministra nad Prezesem UKE w zakresie dotyczqcym poczty 
nalezato do zakresu dziatania Departamentu Poczty, a w zakresie dotyc2^cym 
telekomunikacji - do zakresu dzialania Departamentu Telekomunikacji. 
W regulaminach organizacyjnych MC^'' ustalono, ze prowadzenie spraw zwi^zanych 
z nadzorem Ministra nad Prezesem UKE nalezy do zakresu dzialania Departamentu 
Telekomunikacjii5. 
Zarowno w MAiC jak i MC w realizacji ww. zadaii wl^czone bylo Biuro Dyriktora 
Generalnego, Departament Prawny oraz Departament Kontroli, Skarg i Wni(j)sk6w 
(obecnie Biuro Ministra). 

(dowod: akta kontroli str. 8-9, 58-61,67) 

Wedlug wewn^trznych regulaminow organizacyjnych Departamentu 
Telekomunikacji, obowi^zujq^cych w latach 2014-2016^6, sprawy zwii^zane 
z nadzorem Ministra nad Prezesem UKE do 21 kwietnia 2016 r, realizowal W/dzial 

zakresu 

sprawie 

' Nr 9 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 czenwca 2013 r. (Dz.Urz. MAiC poz. 16 ze zm.), Nr 24 z dnia ^ grudnia 
2014 r, (Dz.Urz. MAiC poz. 31 ze zm.), Nr 19 z dnia 2 iipca 2015 r. (Dz.Urz. MAiC poz. 43 ze zm.) 

'» Nr 16 Ministra Cyfryzacji z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.Urz. MC poz. 18), Nr 28 z dnia 27 Iipca 2016 r. (Dz.Urz. MC boz. 30), 
Nr 36 z dnia 16 wrzesnia 2016 r. (Dz.Urz. MC poz. 41 ze zm.), Nr 41 z dnia 25 pazdziemila 2016 r. (Dz.Urz. MCj poz. 48 
ze zm.). 

" Minister Administracji i Cyfryzacji zgodnie z rozporz^dzeniami Prezesa Rady Ministr6w w sprawie szczegolowego ; 
dzialania Ministra Administracji i Cyfryzacji: z dnia 18 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 248, poz. 1479) i zdnia 22 vrzesnia 
2014 r. (Dz.U. poz.1254), do 15 listopada 2015 r. kierowat dzialami administracji rz^dowej: l^cznosc, inform^tyzacja, 
administraqa publiczna, wyznania religijne oraz mniejszo^ narodowe I etniczne. 

'2 Minister Cyfryzacji zgodnie z rozporz^dzeniem Prezesa Rady Ministrbw zdnia 17 lilstopada 2015 r. wl 
szczegotowego zakresu dzialania Ministra Cyfryzacji (Dz.U. poz. 1910 ze zm.), od 16 listopada 2015 r. do 8 grudni 12015 r. 
kierowat dzialami administracji rz^dowej - l^cznosc i informatyzacja, od 9 grudnia 2015r. kieruje dzialem adrr inistracji 
rz^dowej - infomiatyzacja. 

" Zarz^dzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji w sprawie ustalenia regulaminu organlzacyjnago Ministerstwa Adniinistracji 
i Cyfryzacji Nr 1 z dnia 15 stycznia 2013 r. (Dz.Urz. MAiC poz. 1) i Nr 3 z dnia 14 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz. MAiC poz. 15 
ze zm.). 

" Zarz^dzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministeretwa Cyfryzacji Nr 4 z dnia 
19 lutego 2016 r. (Dz.Urz. MC poz. 4 ze zm.) i Nr 40 z dnia 24 pazdziemika 2016 r. (Dz.Urz. MC poz. 47 ze zm.). 

'5 Zgodnie z art. 189 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego oiganami wlaSciwymi w sprawach poczty s^ Prezes UKE i minister 
wlasciwy ds. teicznoSci, tj. od 9 grudnia 2015 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa. 

'6 Nr 19/2012 z 22 lutego 2012 r., Nr 23 z 22 kwietnia 2016 r. i Nr 58/2016 z 2 listopada 2016 r. 
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Ustalone 
nieprawidtowosci 

Ocena czeistkowa 

Ustug i Sieci Telekomunikacyjnych oraz Wydziat Ekonomiczny, a od 22 kwietnia 
2016 r. wszystkie wydzialy^^ Departamentu w zakresie swojej wlasciwosci. 

(dowod: akta kontroli str. 10-46,70,76-77) 

1.3. W MAiC realizacja spraw zwi^zanych z nadzorem Ministra nad Prezesem UKE 
zostala uwzgl^dniona w opisach stanowisk dyrektora i jednego pracownika 
Departamentu Poczty oraz dyrektora, zast^pcy dyrektora i dwoch pracownikow 
Departamentu Telekomunikacji. 
W MC koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadan zwi^zanych z nadzorem 
Ministra nad Prezesem UKE uwzgl^dniono w opisie stanowiska pracy p. Michala 
Polzuna Dyrektora Departamentu Telekomunikacji i p. Darlusza D^bka Zast?pcy 
Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, a prowadzenie spraw wynikajq^cych 
z tego nadzoru, w opisie samodzielnego stanowiska ds. techniki. 
Dyrektor Departamentu Telekomunikacji poinformowat, ze wszyscy pracownicy 
Departamentu prowadz^ sprawy zwi^zane z nadzorem nad Prezesem UKE 
w zakresie swoich kompetencji, mimo braku takiego wskazania w opisach stanowisk 
pracy. Wproces decyzyjny zaangazowanych bylo zawsze kilka osob, czasem 
zroznych wydzialow, w zaieznosci od stopnia skomplikowania i zakresu 
merytorycznego sprawy. Ponadto, jak wyjasnil Dyrektor Generalny MC p. Michal 
Widelski, w latach 2014-2016 kierownicy komorek organizacyjnych realizowali 
standardy kontroli zarz^dczej i zapewniali ich wykonywanie przez pracownikow 
zgodnie z zarz^dzeniami w sprawie systemu kontroli zarz^dczej w MAiC^s 
i regulaminem organizacyjnym MC. 

(dowod: akta kontroli str. 54-56, 70,76-87, 224-233) 

1.4. W decyzjach i zarzc[dzeniach w sprawie zakresu czynnosci Sekretarza Stanu, 
Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego, w regulaminach organizacyjnych 
MAiC i MC, w wewn^trznych regulaminach organizacyjnych Departamentu 
Telekomunikacji^^ oraz opisach stanowisk pracownikow MC nie okreslono 
szczegolowego zakresu spraw realizowanych w ramach nadzoru nad Prezesem 
UKE, formy i zasad jego realizacji oraz sposobu dokumentowania. 
Dyrektor Generalny MC podal w wyjasnieniach, ze zakres nadzoru Ministra 
Cyfryzacji nad Prezesem UKE wynikal z przepisow prawnych, tj. z ustawy Prawo 
telekomunikacyjne, ustawy o dzialach administracji rz^dowej i ustawy o Radzie 
Ministrow. Realizacja nadzoru polegala na dzialaniach zarz^dczych, w tym 
wspieraniu dzialaii UKE, zapewnieniu ich zgodnosci z prawem i z celami rz^du oraz 
na pozyskiwaniu informacji zarzqdczej. Ministerstwo corocznie opiniowafo 
sprawozdania Prezesa UKE z dzialalnosci regulacyjnej oraz realizacji polityki rz^du 
i wspolnotowej polityki telekomunikacyjnej za rok poprzedni^o, rozpatrywalo 
wystcipienia i skargi na dzialalnosc UKE oraz realizowato sprawy zwi^zane 
z dziatalnosciq^ Prezesa UKE, inicjowane przez Ministerstwo i inne instytucje 
pahstwowe. 

(dowod: akta kontroli str. 5-61,67-80, 228-233) 

W dzialalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidtowosci. 

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie dzialalnosc kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

" Wydzial Ustug Komunikacji Elektronicznej, Wydzial Ekonomiczny, Wydzial Regulacyjny, Wydziat Mi^dzynarodowej Polityki 
Telekomunikacyjnej, Wydziat Inwestycjl Teiekomunikacyjnycti. 

'8 Zarzc^dzenie Nr 18 Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 10 wrzesnia 2013 r. w sprawie systemu kontroli zarz^dczej 
w dzialacti administracji rz^dowej - administracja publiczna, tcicznoS6, infomiatyzacja, wyznania religijne oraz mniejszosci 
narodowe i etniczne z dnia (Dz.Urz. MAiC poz. 30) i Nr 42 z dnia 30 pazdziemika 2015 r. (Dz.Urz, MAiC poz. 66). 

" Patrz przypisy: 9,12,13,15. 
» Dalej: sprawozdania z dziatalnoSci UKE. 
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2. Zakres sprawowanego nadzoru Ministerstwa nad UKE 

Opisstanu 2.1. Zgodnie z art. 190 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego Prezes UKE wte minie 
faktycznego przekazat do MAiC/MC sprawozdania ze swojej dzialalnosci regulacyjnej oraz 

realizacji polityki rz^du i wspolnotoWej polityki telekomunikacyjnej za 2013 r., 2D14 r. 
i2015r. 

Minister Administracji i Cyfryzacji w ramacii obowi^zkow nadzorczycli nad 
Prezesem UKE, zgodnie z art. 190 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, pozytywnie 
zaoplniowat sprawozdania za 2013 r. 12014 r. pod wzgl^dem realizacji polityki rz^du 
i wspolnotowej polityki telekomunikacyjnej^^. 
Minister Cyfryzacji zaoplniowat sprawozdanie za 2015 r. w zakresie polityki 
telekomunikacyjnej oraz uzyskat od Ministra Infrastruktury i Budownictwa, jako 
wlasciwego do spraw t^cznosci, opini? w zakresie rozwoju usiug pocztowych. 
Sprawozdania wraz z opiniami zDstaly przekazane Prezesowi Rady Miniistrow, 
w tym sprawozdania za 2014 r. i za 2015 r. w terminie ustawowym, a za 2013 r. - 1 8 
dni po terminie. 

Opinie do sprawozdan Prezesa UKE za lata 2013-2015 sporz^dzili pracownicy 
Departamentu Telekomunikacji MAiC i MC, a za lata 2013-2014 rowniez pracownicy 
Departamentu Poczty MAiC. Opinie, zweryfikowali podsekretarze stanu w MAiC: 
w 2014 r. p. Malgorzata Olszewska, a w 2015 r. p. Jurand Drop. 

(dowod: akta kontroli str. 47- 55,78-79,91) 

Minister Administracji i Cyfryzacji pozytywnie ocenil dzialalnosc Prezesa UKE 
w2013r. i 2014 r. Uznal, ze prawidtowo realizowat on polityk^ rzq̂ du w zakresie 
usiug i sieci telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie zapewnienia 
szerokopasmowego dost^pu do inlernetu oraz zapewnienia ochrony uzytkow likom 
koncowym. W odniesieniu do regulacji unijnych Minister wskazal, ze uruchonienie 
aukcji na rezerwacj? cz^stotliwosci zzakresu pasma 791-816 MHz oraz 832-857 
MHz, a takze z zakresu 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz na obszarze calego 
kraju, przeznaczonych do swiadczenia ustug telekomunikacyjnych w suzbie 
ruchomej lub stalej22, pozwoli na realizacj? celow Europejskiej Agendy Cy rowej 
iwymogow natozonych na Polsk? przez Wieloletni Program Polityki V/idma 
Radiowego. 
W 2016 r. Minister Cyfryzacji, opiniujqc sprawozdanie za 2015 r., pozytywnie o :enila 
monitorowanie przez Prezesa UKE realizacji celow Europejskiej Agendy Cy rowej 
w zakresie szybkiego i bardzo szybkiego dost^pu do internetu, wtym opraco/vanie 
zestawu wskaznikow do monitorowania realizacji tych celow. Minister uznata jednak, 
ze sprawozdanie w kilku obszarach budzi zastrzezenia, a sytuacja na polskim rynku 
telekomunikacyjnym wymaga wi^kszego zaangazowania i bardziej zdecydowianych 
dzialan Prezesa UKE. 

Przepisy nie przewidujq_wymog6w formalnych, jakie powinny spelniac sprawozdanie 
iopinia. Dyrektor Generalny MC poinformowat, ze po analizie sprawozdania, 
opiniowane s^ te obszary i dzialania, ktore zasluguj^ na pozytywny komentarz, 
budz^ w^tpliwosci lub zostaty ocenione negatywnie. Ocena dziataii UKE m.in. 
w zakresie cyfryzacji telewizji, rozwoju sieci szerokopasmowych, analiz rynki oraz 
przygotowania i przeprowadzenia aukcji na rezerwacj? cz^stotliwosci zzakresu 
pasma 800 MHz i 2600 MHz swiadczy, ze w opinii odniesiono si? zarowtio do 
realizacji polityki rz^du, jak i wspolnotowej polityki telekomunikacyjnej, mimo ze 
opinie nie zawieraly informacji na temat stopnia realizacji zadah Prezesa UKE 

" Tj.: analizy rynku telekomunikacyjnego, wspdlpracy mi^dzyoperatorskiej, ochrony uiytkownika koiicowego i usiugi 
powszechnej, dziatalnoSci kontrolnej, infrastniktury telekomunikacyjnej, gospodarowania zasobami numeracji, 
gospodarowania zasobami cz^stotliwosci, wspdlpracy ml^zynarodowej. 

22 Dale): aukcja na rezenwacj? cz?stotliwosci z zakresu pasma 800 MHz i 2600 MHz, aukcja. 
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wodniesieniu do celow strategicznych dokumentow rz^dowych^s i unijnych, 
Europejskiej Agendy Cyfrowej i Strategii regulacyjnej Prezesa UKE do 2015 r. 

(dowod: akta kontroli str. 92-141) 

2.2. W zakresie gospodarowania zasobami cz^stotliwosci w latach 2013 r.24 i 2014 r. 
Minister Administracji i Cyfryzacji uznal, ze Prezes UKE w sposob wyczerpuj^cy 
i rzetelny przedstawil swoje dzialania w roku poprzednim. W 2015 r. Minister 
pozytywnie ocenil m.in. publikowanie na stronie internetowej UKE aktualnego stanu 
zaj^tosci kanalow radiowych i listy wolnych zasobow cz^stotliwosciowych 
wpasmach przeznaczonych do swiadczenia usiug stacjonarnego dost§pu 
szerokopasmowego oraz uruchomienie aukcji na rezerwacj? cz^stotliwosci 
z zakresu pasma 800 MHz i 2600 MHz. 

W 2016 r. Minister Cyfryzacji zglosila zastrzezenia dotyczc[ce braku w sprawozdaniu 
wyczerpuj^cych informacji, uzasadnieh lubwyjasnien wsiedmiu z dziewi^ciu 
obszarow dzialalnosci UKE, w tym na przyklad w zakresie: 
- analiz rynkow wlasciwych; zastrzezenia dotyczyly braku informacji o stanie prac 

nad przegl^dem regulacyjnym niektorych rynkow wlasciwych i o terminowosci 
wydawania decyzji administracyjnych przez Prezesa UKE, 

- ochrony uzytkownika kohcowego i usiugi powszechnej; szerszego uzasadnienia 
wymagala informacja dotycz^ca cz^sciowego zniesienia obowi^zkow 
regulacyjnych na rynkach wlasciwych, nie podano takze Informacji o dzialaniach 
UKE w zakresie monitorowania potrzeb uzytkownikow kohcowych, popytu 
i podazy usIug wchodz^cych w sklad usiugi powszechnej, 

- gospodarowania zasobami cz^stotliwosci; sprawozdanie nie zawierato 
wystarczaj^cych informacji nt. planow zagospodarowania cz^stotliwosci 
wydawanych przez Prezesa UKE oraz na temat aukcji na rezerwacj? 
cz^stotliwosci z zakresu pasma 800 MHz i 2600 MHz, a w szczegolnosci 
wyjasnieri odnosnie przygotowanej przez Prezesa UKE dokumentacji aukcyjnej, 
ktorej warunki pozwolily nadmierne przedluzac post?powanie, uniemozliwily 
zakohczenie II etapu aukcji i spowodowaly koniecznosc podj^cia interwencji 
legislacyjnej przez Rad? Ministrow, 

- radiodyfuzji; dodatkowych wyjasnieh wymagala kwestia diugiego trwania 
konkursu na operatora MUX-825. 

(dowod: akta kontroli str. 92-136) 

2.3. W latach 2014-2016 Minister Administracji i Cyfryzacji i Minister Cyfryzacji, 
w ramach nadzoru nad UKE i monitoringu realizacji zadan przypisanych UKE 
w NPS, corocznie wyst^powal i otrzymywal od Prezesa UKE informacj? nt. post^pu 
prac zwdrazania NPS. Na podstawie informacji otrzymanych od Prezesa UKE 
i innych organow^s Minister sporz^dzal coroczne „Sprawozdanie z realizacji 
Narodowego Planu Szerokopasmowego", ktore przedstawiaf Komitetowi Rady 
Ministrow ds. Cyfryzacji. Minister nie stwierdzil uchybien w realizacji przez UKE 
zadan NPS, nie wzywal Prezesa UKE do udzielenia dodatkowych wyjasnieh oraz 
nie wydal w tym zakresie wytycznych i zaieceh. 

(dowod: akta kontroli str. 157-206) 

23 Do dokument6w takicti nalez^m.in. Krajowy Program Refomi, Narodowy Plan Szerokopasmowy, srednkx)kresowa strategia 
rozwoju kraju - Strategia Rozwoju Kraju 2020, dtugookresowa strategia rozwoju kraju - Polska 2030. Trzecia fala 
nowoczesnosci, strategia Sprawne Pahstwo 2020, Strategia InnowacyjnoSci i Efektywnoici Gospodarki. 

« W opinii sprawozdania z dzialalnosci Prezesa UKE za 2013 r. Minister wskazywat na potrzeb? uzupelnienia sprawozdania 
w obszaracfi: octirona uiytkownika koncowego i usiuga powszecfina oraz infrastruktura telekomunikacyjna. Dodatkowych 
wyjaSnieii UKE udzielit Kancelarii Premiera Rady Ministr6w (pismo nr GP-DP-072-1/14(4) radcy Prezesa UKE z 23 lipca 
2014 r. do wiadomosci MAiC). 

25 Multipleksem telewizyjnym (MUX) nazywa si? zbior kilku programow cyfrowych nadawanycti w telewizji cyfrowej w pasmie 
jednego kanalu analogowego. 

» Minister Obrony Narodowej, Prezes Urz?du Regulacji Energetyki, Prezes Glownego Urz?du Geodezji i Kartografii, Dyrektor 
Instytutu LcicznoSci - Paiistwowego Instytutu Badawczego oraz w 2014 r. i 2015 r. Prezes Urz?du Odirony Konkutencji 
i Konsumentdw, Minister infrastruktury i Rozwoju i Minister Gospodarki, a w 2016 r. Minister Enetgii i Minister Rozwoju. 
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W sprawozdaniach Minister oceniat stopien realizacji celow NPS przy wykorzystaniu 
wskaznikow: 
- odsetka gospodarstw domowych z mozliwosci^ dost^pu do internetu o pr§(ikosci 

30Mb/s lub wi^kszej, ktory wynosil odpowiednio: 53,4% w2014r. i to,7% 
w2015r., 

- odsetka gospodarstw domowych zaktywn^ uslug^ dostfpu do int(jrnetu 
0 pr^dkosci 100 Mb/s lub wi^kszej, ktory wynosil odpowiednio: 5% sposroci 60% 
gospodarstw domowycti maj^cych szerokopasmowy dost^p do internetu, 
a w 2015 r. - 8,4% sposrod wszystkich l^czy stacjonarnych. 

W sprawozdaniach Ministerstwo przywolalo dane uzyskane od Prezesa UKE 
i Komisji Europejskiej (Digital Agenda Scoreboard27). MAiC/MC nie weryfikowalo 
i nie analizowato uzyskanych wskaznikow, poniewaz, jak podal w wyjasniemiach 
Dyrektor Generalny MC, nie bylo do tego zobowiqzane, NPS nie naktada tcikiego 
wymogu, lecz wskazuje UKE i Digital Agenda Scoreboard jako zrodio pozyj kania 
informacji o nfiiernikach. Wocenie Ministerstwa dane te byty wystarczaj^ce do 
zobrazowania w sprawozdaniu post?p6w w zakresie osi^ania celow NPS. 
Zast?pca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji wyjasnit ponadto, ze MAiC i MC 
nie miaty uprawnieh ani srodkow do kalkulacji powyzszych miernikow, poniewaz za 
metodyk? ich zbierania i przetwarzania danych odpowiada wyspecjalizowany organ, 
jakim jest Prezes UKE. 

(dowod: akta kontroli str. 207-214,24^-246) 

Zespot ds. Telekomunikacji przy Radzie ds. Cyfryzacji MAiC w stant^wisku 
z22wrzesnia 2015 r. wskazat, ze prowadzony w2015r. proces rozdyspono|wania 
cz^stotliwosci w zaden sposob nie jest skorelowany z celami Proiramu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa28 i NPS, diatego zmiany powinny prowadzic do 
zapewnienia celu nadrz^dnego, tj. powszechnego dost^pu do intirnetu 
zapewniajqcego szybk^ transmisj? danych. 
Minister Cyfryzacji podata w wyjasnieniach, ze obawy te nie potwierdzity s\q. /,ukcja 
na rezerwacj? cz^stotliwosci zzakresu pasma 800 MHz i 2600 MHz, za ktor^ 
odpowiadat niezalezny organ, jakim jest Prezes UKE, poprzez rozdysponowanie 
cz^stotliwosci dIa potrzeb usiug swiadczonych w sieciach ruchomych oraz 
zobowi^zania pokryciowe, zawarte w jej postanowieniach, przyczynila s§ do 
realizacji celu Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC) iNPS tj. zagwarantowania 
powszechnego dost^pu szerokopasmowego (stacjonarnego jak 
i bezprzewodowego) o szybkosci 30 Mb/s i wi^kszej. W zwi^zku z powyzszym ze 
strony Ministra Cyfryzacji nie istniala potrzeba prowadzenla dziatah w celu 
zminimalizowania ryzyka nieosi^ni^cia celow EAC i NPS. Proces wykorzystywania 
przez operatorow rozdysponowanych cz^stotliwosci obecnie przebiega bez 
zaklocen. 

(dowod: akta kontroli str. 256,259-260,38^407) 

2.4. W latach 2014-2016 wyst^ienia Ministra Administracji i Cyfryzacji i Ministra 
Cyfryzacji w trybie art. 190 ust. 2c Prawa telekomunikacyjnego do Prezesa UKE 
oinformacje nt. jego dzialalnosci dotyczyly m.in. uzupelnienia info macji 
w sprawozdaniu z dzialalnosci Prezesa UKE za 2014 r. oraz innych :5praw 
biezqcych. 

(dowod: akta kontroli str. 137,141,157,160,163,166) 

Ustaione w dzialalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie 
nieprawidlowosci stwierdzono nast^puj^ce nieprawidlowosci: 

2' Europejska Agenda Cyfrowa. 
2» Dalej PO PC. 



Uwagi dotycz^ce 
badanej dziatalnosci 

Ocena cz^stkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

1. Minister Administracji i Cyfryzacji przekazat Prezesowi Rady Ministrow 
sprawozdanie z dzialalnosci Prezesa UKE za 2013 r. wraz ze swoj^ opinio 
18 dni29 po terminie okreslonym w art. 190 ust. 2-2b Prawa telekomunikacyjnego. 
Dyrektor Generalny MC poinformowal, ze przyczyn powyzszego nie udato si? 
wyjasnic z powodu zmian organizacyjnych w Ministerstwie i uplywu czasu. 

(dowod: akta kontroli str. 91, 99-108,144-146) 

2. Minister Administracji i Cyfryzacji i Minister Cyfryzacji nie wyegzekwowali od 
Prezesa UKE, dia sporz^dzania „Sprawozdan z realizacji Narodowego Planu 
Szerokopasmowego^o" za 2013 r., 2014 r. i 2015 r., wskazanego w tym Planie 
miernika, sluz^cego ocenie stopnia realizacji celow NPS, tj. odsetka gospodarstw 
domowych zaktywn^ uslug^ dost?pu do internetu opr?dkosci lOOMb/s lub 
wi^kszej. W Sprawozdaniach tych wykorzystywany by! inny wskaznik,3i 
CO utrudniato ustalenie stopnia realizacji wskazanego w NPS celu. 
Dyrektor Generalny MC podal w wyjasnieniach, ze przedstawiano informacje, 
jakimi dysponowalo Ministerstwo, na podstawie danych UKE i Digital Agenda 
Scoreboard. Takie uj?cie w ocenie Ministerstwa byto wystarczaj^ce do pelnego 
zobrazowania miernika i post?p6w w zakresie osi^ania celow NPS. 

(dowod: akta kontroli str. 207-214) 

Zdaniem NIK Ministerstwo powinno monitorowac i oceniac realizacj? celow NPS 
z zastosowaniem miernikow okreslonych w tym Planie. Stosowanie innych 
miernikow utrudnia ustalenie, w jakim stopniu zaplanowany eel zostal osi^ni^ty. 

Minister Cyfryzacji, mimo zgloszenia zastrzezen do sprawozdania Prezesa UKE 
z dziatalnosci za 2015 r., nie wezwala Prezesa UKE do udzielenia dodatkowych 
informacji w trybie art. 190 ust. 2c Prawa telekomunikacyjnego, nie wydata w tym 
zakresie wytycznych i zaiecen w trybie art. 34a ustawy o Radzie Ministrow oraz 
nie podj?la dziatah w celu uzyskania odpowiedzi na sformulowane uwagi. 

Dyrektor Generalny MC podal w wyjasnieniach, ze przepisy Prawa 
telekomunikacyjnego nie przewiduj^ trybu uzupelniania sprawozdania, 
a sporz^dzona opinia nie dotyczyta dzialalnosci Prezesa UKE, lecz wyl^cznie 
sprawozdania. Uwagi odnosnie brakow w sprawozdaniu nie oznaczaly, 
ze Minister nie mial wiedzy o dzialalnosci UKE. Brak dzialan Ministerstwa w celu 
realizacji przez Prezesa UKE uwag formulowanych w opinii spowodowany byl 
zmian^ na stanowisku Prezesa UKE, a wspolpraca zobecnym Prezesem UKE 
pozwoli na unikni?cie niepelnych informacji w kolejnych sprawozdaniach. 

(dowod: akta kontroli str. 92-136,157-160) 

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidlowosci, 
dzialalnosc w badanym obszarze. 

3. Formy sprawowanego nadzoru Ministerstwa nad UKE 

3.1. W latach 2014-2016, zgodnie z regulaminami organizacyjnymi MAiC i MC, 
sprawy z zakresu audytu wewn?trznego prowadzil kierownik samodzielnego 
Zespolu Audytu Wewn?trznego. 
Dyrektor Generalny MC podal w wyjasnieniach, ze w latach 2014-2016 nie 
przeprowadzano analizy ryzyka, wskazuj^cej na prawdopodobiehstwo wystqpienia 
nieprawidlowosci w dzialalnosci Prezesa UKE oraz badah audytowych w UKE, 

» Sprawozdanie Prezesa UKE wp)yn?to do MAiC 30 kwietnia 2014 r. (pismo nr GP-WP-0411-1/14 Prezesa UKE 
z 29.04.2014 r.). Minister Administracji 1 Cyfryzacji przekazat je wraz ze swoj^ opinio do Prezesa Rady Ministrow 18 czerwca 
2014 r. (pismo Ministra AiC Rafala Trzaskowskiego z 09.06.2014 r). 

3° Przedstawionycti Komitetowi Rady Ministrbw ds. Cyfryzacji. 
3' W sprawozdaniacti z realizacji NPS, np. za rok 2014, poslugiwano si? wskaznikiem, ktory byl stosunkiem odsetka 

gospodarstw domowycfi z aktywn^ uslug^ dost^pu do internetu o pr?dkosci 100 Mb/s lub wi^kszej do odsetka gospodarstw 
domowycti majeicycti szerokopasmowy dost?p do internetu. 



Ustalone 
nieprawidlowosci 

Ocena cz^stkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

poniewaz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznycli32 nie 
nakladaly takiego obowi^zku. 

(dowod: akta kontroli str. 8-9,62-65,71-76,89) 

3.2. Zgodnie z regulaminami organizacyjnymi MAiC i MC prowadzenie kontroli 
organow nadzorowanych przez Ministra i w urz^dach obsluguj^cych te organy do 
stycznia 2016 r P nalezalo do zadah Departamentu Kontroli, Skarg i Wnioskcw, od 
lutego 2016 r. nalezy do zadah Biura Ministra. 
W badanym okresie nie kontrolowano dzialalnosci Prezesa UKE, poniewa^, jak 
wyjasnit Dyrektor Generalny MC, nie zdiagnozowano uzasadnionej pojrzeby 
przeprowadzania kontroli. 

(dowod: akta kontroli str. 8-9,62, 65-66,90,144,151) 

3.3. Minister Administracji i Cyfryzacji i Minister Cyfryzacji w latach 2014-20' 6 nie 
wydal Prezesowi UKE na podstawie art. 34a ustawy o Radzie Ministrow wytyc^nych 
i poleceh. 

(dowod: akta kontroli str. 63, 66,138,142,158,16(|-161) 

W dzialalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresis nie 
stwierdzono nieprawidlowosci. 

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie dzialalnosc kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

4. Zaiatwianie skarg dotycz^cych dziatalnosci UKE, 
w szczegolnosci z zakresu gospodarki cz^stotliwosciami 

4.1. Wedlug regulaminow organizacyjnych MAiC i MC, zaiatwianie skarg i wnioskow 
wplywajq^cych do Ministerstwa, w tym prowadzenie ich rejestrow, do stycznia 2016 r. 
nalezalo do zakresu zadari Departamentu Kontroli, Skarg i Wnioskow MAiC/VIC^'', 
a od lutego 2016 r. do zakresu zadah Biura Ministra MC. Kazda koinorka 
organizacyjna Ministerstwa zobowi^zana byla do wspolpracy przy zaiatwianiu skarg 
i wnioskow. 
Rejestr skarg i wnioskow do 7 kwietnia 2016 r., zgodnie z zarz^dzeniem nr 21 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Admini jtracji 
i Cyfryzacji^s, prowadzony byl w systemie sluz^cym do elektronicznego zarz^czania 
dokumentacj^. Od kwietnia 2016 r. rejestr skarg i wnioskow, prowadzony jest 
w Biurze Ministra MC w systemie excel. 
Organizacj? przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskow w MAiC^e okr9slalo 
zarz^dzenie nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2012 r. 
W MC w2016r., wedlug wyjasnieii naczelnik Wydzialu Skarg, Kontroli i Nadzoru 
w Biurze Ministra, zadania zwi^zane z rozpatrywaniem skarg i wnioskow 
wykonywane byly wprost w oparciu o przepisy dzialu VIII ustawy z dnia 14 cz5rwca 
1960 r. Kodeks post^powania administracyjnego^'', rozporz^dzenia Rady Minstrow 
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 
iwniosk6w38, regulaminu organizacyjnego MC i regulaminow wewn^trinych 
komorek organizacyjnych MC. 

32Dz.U.z2016r. poz. 1870 ze zm. 
^ Punkt regulaminu dotycz^cy Departamentu Kontroli, Skarg i Wnioskow uctiylony zostal zarz^dzeniem nr 7 Prez( 

Ministr6w zdnia 14 stycznia 2016r. zmieniajcicym zarz£|dzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryz. 
poz. 58). Zadania komorek organizacyjnych MC zostaly okre^lone zarz^dzeniem nr 4 Ministra Cyfryzacji z dnia 
2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji. 

3<Patrzprzypis31. 
» Dz.Urz. MAC poz. 34 ze zm. 
36 Dz.Urz. MAC poz. 22. 
3' Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. Dalej: Kpa. 
38Dz.U.Nr5, poz. 46. 
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Dyrektor Generalny MC poinformowal, ze nie zdefiniowano potrzeby opracowania, 
poza ogolnie obowi^zuj^cymi, dodatkowych regulacji zwi^zanych z zaiatwianiem 
skarg i wnioskow wplywaj^cych do Ministerstwa Cyfryzacji. 

Wedlug rejestrow skarg i wnioskow w latach 2014 - 2016 do MAiC/MC wplyn^ly 
34 skargi na dzialalnosc Prezesa UKE (w 2014 r. - 12, w 2015 r. - 9 i w 2015 r. -
13). Szesc z nich dotyczylo szeroko rozumianej gospodarki cz^stotliwosciami. 

(dowod: akta kontroli str. 144-156,224-227) 

4.2. Analiza tych szesciu skarg wykazala, ze Departament Telekomunikacji w celu 
ustalenia zasadnosci zarzutow przeprowadzil post^powania wyjasniaj^ce, w tym 
dwukrotnie wyst^it do UKE o wyjasnienia. 
Skargi dotyczyly spraw indywidualnych. W odpowiedziach Minister poinformowal 
skarz^cych, ze nie jest organem wlasciwym do ich rozpatrzenia, poniewaz Prezes 
UKE jest niezaleznym organem regulacyjnym. 
Skargi nie prowadzily do podj^cia dzialari kontrolnych w UKE. Dyrektor Generalny 
MC poinformowal, ze nie bylo podstaw ku temu, poniewaz skarg bylo niewiele i byly 
one niezasadne, tj. ich analiza nie wykazala uchybien w dzialaniach Prezesa UKE. 

(dowod: akta kontroli str. 215-218,224,228) 

4.3. Analiza szesciu skarg wykazala, ze na cztery udzielono odpowiedzi w terminie 
do 30 dni od daty ich wplywu do MAiC/MC, a na dwie w terminie odpowiednio 41 
i 120 dni, przy czym o powodach zwioki nie zawiadomiono skarz^cych. 

(dowod: akta kontroli str. 215-218) 

4.4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 1 grudnia 2011 r. wskazala Ministra 
Administracji i Cyfryzacji do reprezentowania Rzeczpospolitej Polskiej 
w post?powaniu arbitrazowym w zwi^zku z oficjaln^ notyfikacj^ss sporu 
inwestycyjnego pomi§dzy inwestorami spoiki Sferia S.A.'*" a Rzeczpospolitej Polsk^. 
Spor dotyczyl niezgodnych z prawem, w ocenie Sferii, decyzji Prezesa UKE^i 
i utrudnien w wykorzystywaniu cz^stotliwosci radiowych w pasmie 850 MHz. 
MAiC dokonalo analizy wydanych dIa Sferii decyzji, wysokosci i sposobu okreslenia 
jej roszczeh oraz mozliwosci rekompensat, jednak do polubownego rozwi^zania 
sporu nie doszlo. Sferia 9 maja 2013 r. skierowala wniosek o arbitraz do Trybunalu 
Arbitrazowego Mi^dzynarodowej Izby Handlowej w Paryzu. 
Minister Administracji i Cyfryzacji 16 lipca 2013 r. zawarl ze Sferi^ ugod?''^ (ugoda 
obj^ta jest klauzul^ poufnosci). Podstawowe informacje dotycz^ce jej tresci zawiera 
„Komunikat MAC o ugodzie ze spolk^ Sferia", ogloszony 14 sierpnia 2013 r. na 
stronie internetowej MAiC''^. W komunikacie podano, ze Prezes UKE zostal 
zobowi^zany do dokonania zmiany przyznanych Sferii rezerwacji cz^stotliwosci 
z pasma 824-830 MHz oraz 869-875 MHz na pasmo 816-821 MHz oraz 857-862 

^ Inwestorzy spotki Sferia S.A. na podstawie art. 9 umowy zdnia 4czen«ca 1992 r. mi?dzy Rzecz^ospolit^ Polsk^ 
a Republiksi Cypnj w sprawie popierania iwzajemnej ochrony inwestycji (Dz.U. z 1993 r. Nr 117, poz. 521), 14 listopada 
2011 r. notyfikowali w Mi?dzynarodowym Trybunale Arbitrazowym przy Mi?dzynarodowej Izbie Handlu spdir inwestycyjny 
z Rzeczpospolit^ Polsk^ i wezwali do polubownego rozstrzygni?cia spom. 

" Sp6lki prawa cypryjskiego Juvel Ltd I Bithell Holdings Ltd. Dalej: Sferia. 
" Decyzji nr LR 7346/03 z 31 gnjdnia 2003 r. Prezes Urz?du Radia, Telekomunikacji i Poczty (URTiP) dokona) rezeiwacji dIa 

DSP Polpager sp. z o.o. (od 2005 r. Sferia) cz?stotliwosci w zakresie 838-843 MHz oraz 883-888 MHz, przeznaczonych do 
wykorzystywania w stacjonamej sieci telefonicznej na obszarze catej Polski do 31 grudnia 2018 r. 
Decyzjci nr DZC-WAP-5106-1/05(5) z 20 pazdziemika 2005 r. Prezes URTiP z powodu wystfpowania szkodliwycti zaktoceri 
zmienit zakres 838-843 MHz oraz 883-888 MHz na zakres 824-830 MHz oraz 869-875 MHz, nadal przeznaczony do 
wykorzystywania w sieci stacjonamej. 
Decyzjqnr DZC-WAP-5106-1/05(140) z 19 marca 2009 r. Prezes UKE dopuScit prawo wykorzystywania przyznanych Sferii 
cz?stotliwosci zarbwno w stubbie statej jak 1 ruchomej. Decyzj? t? Prezes UKE wydatw wyniku wyroku WSA w Warszawie, 
kt6ry uctiylil pienwotnie odmown^decyzj? Prezesa UKE i nakazal mu wydanie dIa Sferii decyzji pozytywnej, dopuszczaj^cej 
wykorzystanie przyznanych cz?stotliwoSci w shizbie ruchomej. 
Od marca 2009 r. Sferia miala prawo do wykorzystywania cz?stotliwosci w stumble statej i mchomej. Jednocze^nie Prezes 
UKE odmawial jej wydania pozwoleh radrawych woparciu o powyzszai decyzj?, uzasadniaj^c, ze generowatoby to 
zaktocenia w paSmie cz?stotliwo§ci radbwych obejmuj^cym dywidend? cyfrow^ oraz przeznaczonych w UE dIa systemu 
GSM-R, CO stanowitoby zagrotenie dia bezpieczertstwa transportu kolejowego. 

« Ugoda uzyskata statut prawnie wici^^cej z dniem 5 sierpnia 2013 r. Dalej: ugoda. 
« Dalej: komunikat. https://mac.qov.pl/aktualnosci/komunikat-mac-o-uqodzie-ze-spolka-sferia (strona archiwalna). 
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,309) 

MHz zterminem waznosci rezerwacji do 31 grudnia 2018 r., a Sferia w zamian 
wycofala roszczenia wobec RP z Trybunatu Arbitrazowego oraz zobowi^zala si? do 
kohca 2015 r. nie ubiegac o cz^stotliwosci z zakresu dywidendy cyfrowej. 
W komunikacie Minister uzasadnil zawarcie ugody m.in. tym, ;ze wykorzystywanie 
przez Sferi? dotychczasowych cz^stotliwosci powodowaloby zaklocenia systemu 
GSM-R przeznaczonego w UE dia transportu kolejowego. 

(dowod: akta kontroli str. 254,265-270,286-301, 

Prezes UKE decyzj^'''' z 27 grudnia 2013 r. dokonal zmiany przyznanych wczesniej 
Sferii rezerwacji cz^stotliwosci z pasma 824-830 MHz oraz 869-875 MHz na pasmo 
816-821 MHz oraz 857-862 MHz oraz ustalil rozpocz^cie ich wykorzystywaria nie 
pozniej niz od 1 pazdziemika 2014 r., a w decyzji''^ wydanej po rozpat7eniu 
wnioskow o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie pozniej niz 1 stycznia 2015 r. 

(dowod: akta kontroli str. 305-337,339) 

Wedtug komunikatu zawarta ugoda miala wyeliminowac istniej^ce protilemy, 
zarowno Skarbu Pahstwa (spor arbitrazowy) jak i Sferii (brak mozl wosci 
efektywnego wykorzystywania przyznanych wczesniej cz^stotliwosci). 

(dowod: akta kontroli str. 27^-280) 

Zawarcie przedmiotowej ugody nie doprowadzilo do rezygnacji Sferii z roszczeii 
wobec RP i w pazdzierniku 2016 r. Sferia ziozyla oficjalny pozew przeciwko Polsce. 
W latach 2014-2017 (do czasu kontroli NIK), przed Komisĵ ^ Europejskqoraz s^dami 
toczylo si? szesc post^powah, w tym przed: 
- S^dem Okr^gowym w Warszawie z powodztwa T-Mobile Polska S.A. o ustalenie 

niewaznosci ugody, 
- WSA w Warszawie z powodztwa P4 sp. z o.o. na bezczynnosc Mnistra 

Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie dost^pu do informacji publicznej 
(m.in. 0 udost^pnienie tresci ugody, analiz, ekspertyz i opinii), 

- NSA z powodztwa Orange Polska S.A. na bezczynnosc Ministra Administracji 
i Cyfryzacji w przedmiocie dost^pu do informacji publicznej (m.in. 
0 udost^pnienie tresci ugody), 

- Komisj^ Europejsk^ na wniosek P4 sp. z o.o. nieformalne post^powanie'*^ 
wyjasniaj^ce, dotycz^ce domniemanej, bezprawnej pomocy publicznej dIa Sferii, 

- Komisj^ Europejsk^ nieformalne post^powanie''^ wyjasniajq^ce dotycz^ce m.in. 
relacji ugody do przepisow dyrektywy ramowej ustanawiaj^cych niezaleznosc 
organu regulacyjnego. 

Niezaleznie od wyzej wymienionych post^powan, Komisja Europejska w giudniu 
2015 r. wszcz^la formalne post^powanie^s naruszeniowe, w ktorym rowniez 2:ajmie 
si? sprawy przyznania cz?stotliwosci dIa Sferii, w tym zawartej ugody. 

(dowod: akta kontroli str. 224,234-236,240-243,249-253) 

W zwiqzku z tym, ze zawarcie ugody nie doprowadzilo do likwidacji sporu 
iwycofania przez Sferi? wszystkich roszczeh. Minister Cyfryzacji wyjit^ila 
27 pazdziemika 2016 r. do Sferii o zaplat? kar umownych''^ wynikaj^cych z i gody, 
anast?pnie, wobec odmowy zaplaty, 4 stycznia 2017 r. do S^du Rejonciwego 
w Warszawie^o. 

(dowod: akta kontroli str. 253, 33t-358) 

«Decyzja nr D2C-WAP-5174-16/13(62) z 27 grudnia 2013 r. wydana po przeprowadzeniu w 2013 r. postipowania 
wszcz^tego z urz^du przez Prezesa UKE, na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa teiekomunikacyjnego, z (jwagi na 
wyst^ienie przestanki szkodliwycti zaktdceii, jak r6wniei ochrony bezpieczeiistwa publicznego {ochrona rozwijajelcego si? 
systemu GSM-R). 

« Decyzja nr DZC-WAP-5174-16/13(137) z 26 wrzeSnia 2014 r. stala si? ostateczna 29 wrzesnia 2014 r. 
«SprawanrSA.37489 (2013/CP) 
«Sprawanr5767/13/CNEST. 
« Sprawa nrEU-Pilot8173/15/COMP aktualnie pot^czona ze sprawy nr 5767/13/CNEST. 
« W kwode 2,7 min zl. Pismo nr DP-WPP.022.85.2016 z 27 pazdziemika 2016 r. 
^ Wniosek Minister Cyfryzacji z 4 stycznia 2017 r. do Sejdu Rejonowego w Warszawie o zawezwanie Sferii do proby 

ugodowej. 
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4.5. W MAiC nie uznano za skarg?, nie wprowadzono do rejestru skarg i wnioskow 
oraz nie udzielono odpowiedzi na pismo Przewodnicz^cego Rady Nadzorczej 
Polkomtel sp. z o.o. z 11 lutego 2014 r., zawieraj^ce krytyczne uwagi na temat 
przygotowania i ogloszenia przez Prezesa UKE aukcji na rezerwacj? cz^stotliwosci 
z zakresu 800 MHz. 
Dyrektor Generalny MC podal w wyjasnieniach, ze pismo to nie stanowilo skargi 
w rozumieniu przepisow post^powania administracyjnego, poniewaz nadawca, 
prowadz^cy dzialalnosc telekomunikacyjn^ sam go tak nie zakwalifikowal, a jego 
celem bylo zainteresowanie Ministra aktualn^ sytuacja na rynku i przedstawienie 
wtasnych opinii i uwag odnosnie aukcji na pasmo 800 MHz. 

(dowod: akta kontroli str. 144,151-158,161,219-223) 
Ww. podmiot pismami z 16 i 17 wrzesnia 2015 r. zwrocil si? do MAiC 
0 udost^pnienie informacji (w tym analiz i opinii prawnych) dotycz^cych mi?dzy 
innymi zmiany rozporz^dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 wrzesnia 
2015 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na 
rezerwacj? cz^stotliwosci lub zasobow orbitalnychsi. Ww. rozporz^dzenie bylo 
rowniez przedmiotem wystqpieh i pism innych podmiotow, w tym m.in. Rzecznika 
Praw Obywatelskich52, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrow^a, przedsi?biorc6w 
telekomunikacyjnych. 

Kwestionowane rozporz^dzenie aukcyjne procedowane bylo na wniosek Prezesa 
UKE. W uzasadnieniu Prezes UKE wskazal, ze konieczne jest wprowadzenie 
mechanizmu zakohczenia II etapu aukcji na wypadek przedluzania jej w nadmierny 
sposob. 

(dowod: akta kontroli str. 225,236-238,242-246, 359-385) 

Departament Prawny MAiC uznal, ze projekt budzi w^tpliwosci natury konstytucyjnej 
dotycz^ce: zbyt krotkiego terminu wejscia wzycie, naruszenia zasady zaufania 
obywateli do pahstwa i stanowionego przez niego prawa oraz zamiaru ingerencji 
wtrwaj^ce post?powanie aukcyjne, aw sposob posredni zmiany dokumentacji 
aukcyjnej. 
Zespol ds. Telekomunikacji przy Radzie ds. Cyfryzacji MAiC zwrocil uwag?, 
ze zakres i brzmienie rozporz^dzenia w ksztalcie zaproponowanym przez MAiC 
tworzy znacz^ce ryzyka prawne dIa stabilnosci rozstrzygni?cia tocz^cej si? aukcji, 
praw uczestnikow tego procesu oraz przyszlych beneficjentow procesu 
rezerwacyjnego, w wyniku czego nalezy liczyc si? zwieloletnim brakiem 
bezpieczehstwa regulacyjnego dIa podmiotow, na rzecz ktorych zostan^ dokonane 
rezerwacje cz?stotliwosci po zakohczeniu tak przeprowadzonego procesu 
aukcyjnego. 

(dowod: akta kontroli str. 386-407) 

W procesie konsultacji publicznych takze krytykowano sposob i form? wydania 
rozporz^dzenia. Uwagi zglosilo 11 z 33 podmiotow, ktorym MAiC przekazalo projekt 
do konsultacji. Zastrzezenia dotyczyly m.in. zmiany warunkow aukcji w trakcie jej 
trwania, naruszenia zasady zaufania obywateli do pahstwa, zakazu retroaktywnego 
dzialania aktow prawnych, okresu vacatio legis, niezaleznosci Prezesa UKE. 
Rowniez przekazane MAiC opinie prawne podmiotow zewn?trznych5'» wskazywaly 
na niekonstytucyjnosc rozporzq^dzenia aukcyjnego, a w szczegolnosci na naruszenie 

5' Dz.U. poz. 1472. Dalej rozporz^dzenie aukcyjne. 
52 Z1 pazdziemika 2015 r. 
55 7 pazdziemika 2015 r., przy ktorym przekazano wyst^ienia przedsi^biorcow telekomunikacyjnych, domagaj^cych si? od 

Prezesa Rady Ministrfiw uchylenia rozporz^dzenia aukcyjnego. 
^ Opinie prawne sporzEidzone przed wydaniem rozporz^dzenia: dr. hab. Ryszarda Piotrowskiego z 7 wrzesnia 2015 r. 

i prof dr. hab. Marka Chmaja (sporzEidzona na zlecenle P4 sp. z o.o. i Polkomtel sp. z o.o.) z 4 wrzeSnia 2015 r. Opinie 
prawne sporzcidzone po wydaniu rozporz£(dzenia: prof. dr. hab. Marka Chmaja z 28 wrzesnia 2915 r. i prof nadzw. dr. hab. 
Sabiny Grabowskiej z 25 wrzeSnia 2015 r. (sporz£\dzone na zlecenie P4 sp. z o.o. i Polkomtel sp. z o.o.) oraz prof. dr. hab. 
Stanistawa Hoca z 25 wrzesnia 2015 r. i dr. hab. Anny MIynarskiej-Sobaczewskiej z 25 wrzeinia 2015 r. 
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zasady zaufania obywateli do pafistwa, zasady proporcjonalnosci, ochrony praw 
nabytych i interesow w toku, niedzialania prawa wstecz, niezachowania c kresu 
vacatio leg is. 

(dowod: akta kontroli str. 225,236-237,242,246-248,40^-432) 

Niezaleznie od powyzszych stanowisk i opinii. Minister Administracji i Cyfiyzacji 
rozporz^dzenie wydal. W uzasadnieniu do projektu rozpdrzq^dzenia Mnister 
Administracji i Cyfryzacji opart si? na argumentacji Prezes UKE, tj. ws<azal, 
iz potrzeba jego wydania uwarunkowana jest koniecznosciq^ „dookreslenia 
warunkow organizacji, przeprowadzenia oraz zakohczenia aukcji na rezerwacj? 
cz?stotliwosci lub zasobow orbitalnych. (...) Zaproponowany mechanizm 
zakohczenia II etapu aukcji przyczyni si? do wypelnienia istniej^cej luki prawnej 
w postaci wprowadzenia ograniczenia czasowego trwania aukcji." 

(dowod: akta kontroli str. 433-444) 

Wydanie rozporz^dzenia aukcyjnego doprowadzilo do rozpocz?cia post?powati: 
- Prokuratura Okr?gowa w Warszawie prowadzi post?powanie w sfrawie 

podejrzenia przekroczenia uprawnieh lub niedopelnienia obowi^zkow w dniu 
23wrzesnia 2015 r. przez Ministra Administracji i Cyfryzacji poprzez wydanie 
WW. rozporz^dzenia, 

- Komisja Europejska oceni rozporz^dzenie w post?powaniu55 dotyc2:^cym 
przygotowania i przeprowadzenia ogloszonej 10 pazdziernika 2014 r. aukcji na 
rezerwacj? cz?stotliwosci z zakresu pasma 800 MHz i 2600 MHz. 

Ponadto do MAiC/MC w 2015 r. wplyn?ty dwa zawiadomienia o zaniarze 
przedlozenia sporow do arbitrazu przez udziatowcow spoiki P4, ktorzy kwestonujq 
przepisy rozporz^dzenia aukcyjnego i zasady przeprowadzenia aukcji^e. 

(dowod: akta kontroli str. 225,236-243,249-253,44^449) 

Minister Cyfryzacji poinformowala, ze aukcja umozliwila rozdysponowanie 
cz?stotliwosci z zakresu tzw. pierwszej dywidendy cyfrowej, co pozwolilo 
wykorzystac te zasoby dIa usIug §wiadczonych w technologii LTE, a tym s amym 
wypelnic jeden z celow Europejskiej Agendy Cyfrowej, polegaj^Cy na powszec hnym 
dost?pie do szerokopasmowego internetu (stacjonarnego jak i bezprzewodowego) 
0 szybkosci do 30 Mb/s i wi?kszej. 
Z danych Komisji Europejskiej wynika, iz w 2015 r. dost?p do sieci 3G mialo 99,5% 
mieszkahcow Polski, a pokrycie sieciami mobilnymi 4G (LTE) wynioslo 75,9%. 

(dowod: akta kontroli str. 257,260-262) 

Ustaione w dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zacresie 
nieprawidtowosci stwierdzono nast?puj^ce nieprawidlowosci. 

1. MC dopiero 27 pazdziemika 2016 r. wezwalo Sferi? S.A. do zaplat/ kar 
umownych z powodu niewycofania roszczeri wobec RP, mirtio iz mozna to bylo 
zrobicjuz w2015 r. 

Pani Anna Strezyhska Minister Cyfryzacji podata w wyjasnieniach, ze w latach 
2014-2016 MAiC/MC podejmowalo dzialania w celu uzyskania informa:ji od 
Sferii ocofni?ciu wnioskow i skarg, weryfikacji tych informacji przez UKE 
i ustalenia kwoty kar umownych, co trwalo do pazdziernika 2016 r. 

(dowod: akta kontroli str. 257,262-263,339-341,35:|-354) 

2. Rozpatrywanie przez MC skargi Alex Media sp. zo.o. z Zakopaneco od 
14 grudnia 2015 r. do 14 kwietnia 2016 r., tj. ok. 120 dni i niezawiadomienie 
Spoiki 0 przyczynach zwioki bylo niezgodne z przepisami Kpa, tj. z: 

55 Wszczfta w grudniu 2015 r. sprawa nr EU-Pilot 8173/15/COMP aktualnie pd^czona ze sprawai nr 5767/13/CNEST.: 
56 Do czasu zakoiiczenia kontroli NIK inwestorzy nie zioiyii wezwania na arbitral 
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- art. 237 § 1 Kpa, wedlug ktorego organ wlasciwy do zaiatwienia skargi 
powinien zaiatwic j ^ bez zb?dnej zwtoki, nie pozniej jednak niz w c i ^ u 
miesi^ca, 

- art. 237 § 3 i 244 § 2 Kpa, wedlug ktorego o sposobie zaiatwienia skargi lub 
wniosku zawiadamia si§ skarz^cego. 

Zast?pca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji poinformowat, ze nie byla to 
typowa skarga 1 pocz^tkowo zakwalifikowano jsi do spraw z zakresu nadzoru nad 
Prezesem UKE. Akceptacja przez kierownictwo MC pism do UKE oudzielenie 
wyjasnieh trwala l^cznie ok. 70 dni. 

(dowod: akta kontroli str. 215-218,224-227) 

Uwagi dotycz^ce 1. Minister Administracji i Cyfryzacji podpisal ugod? ze Sferi^ 16 lipca 2013 r., 
badanej dzialalnosci tj. zaiedwie dwa miesi^ce po ztozeniu przez Sferi? wniosku oarbitraz (9 maja 

2013 r.), nie posiadaj^c jeszcze wyceny roszczeh^^ Sferii i tresci ewentualnego 
pozwu, a w Memorandum, opracowanym 25 marca 2013 r. na zlecenie MAiC 
przez podmiot zewn?trzny, zarzuty inwestorow uznane zostaly wwi§kszosci 
przypadkow za „slabe" w kontekscie proceduralnym, czasowym i materialnym. 

Pan Michal Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji w latach 2011-2013, podal 
w wyjasnieniach, ze dzialania maj^ce na celu unikni?cie sporu arbitrazowego 
podejmowano juz w latach 2011-2012. Istotnsi przeslank^ zawarcia ugody ze 
Sferi^ bylo przekonanie o bl?dach popelnionych wczesniej przez administracj? 
i wypelnienie zobowiqzah Pahstwa, wynikaj^cych z decyzji Prezesa URTiP 
i Prezesa UKE wydanych dIa Sferii przed 2010 r. Zakres cz?stotliwosci 
przyznany Sferii tymi decyzjami zaburzal sytuacj? na rynku telekomunikacyjnym, 
a jego wykorzystanie moglo zaklocac system GSM-R przeznaczony dIa 
transportu kolejowego. 
Wycena roszczeh Sferii byla przedmiotem dyskusji technicznej, w tym 
z przedstawicielami UKE i byla znana przed podpisaniem ugody i sporz^dzeniem 
ostatecznej wersji opracowania w tej sprawie. 

(dowod: akta kontroli str. 265-269,276-304, 347) 

2. W komunikacie z 14 sierpnia 2013 r. Minister Administracji i Cyfryzacji bl^dnie 
poinformowat, ze Sferia wycofala roszczenia wzgl?dem pahstwa polskiego 
z Trybunalu Arbitrazowego i zrzekia si? swoich roszczeh przeciwko RP w tej 
sprawie. Sferia do czasu kontroli NIK nie wywi^zala si? z zobowi^zah 
okreslonych w ugodzie, w tym m.in. nie wycofala wnioskow i skarg do WSA, 
skarg kasacyjnych do NSA, wniosku do Trybunalu Arbitrazowego. Przeciwnie, 
17 pazdziemika 2016 r. Sferia ziozyla do Trybunalu Arbitrazowego pozew 
przeciwko RP, w ktorym domaga si? od RP rekompensaty szkod. 

Pan Michal Boni podal w wyjasnieniach, ze w komunikacie informowano 
0 ustaleniach, zatozeniach, oczekiwaniach i zobowi^zaniach stron w ugodzie, 
w tresci ktorej bylo zrzeczenie si? przez Sferi? roszczeh wobec RP. 

(dowod: akta kontroli str, 254, 266, 271-272, 276-280,339-352) 

3. Mimo w^tpliwosci zglaszanych przez Departament Prawny MAiC i ryzyk 
zgloszonych przez Rad? ds. Cyfryzacji MAiC i podmioty zewn?trzne, Minister 
Administracji i Cyfryzacji wydal rozporz^dzenie aukcyjne. Rozporz^dzenie, jak 
1 aukcja na rezerwacj? cz?stotliwosci z zakresu pasma 800 MHz i 2600 MHz, 
ktorej ono dotyczyto, staly si? przedmiotem licznych skarg. 

' Wycena roszczen z 29 lipca 2013 r. sporz^dzona na zlecenie MAIC przez podmiot zewn?trzny wplyn?la do 
Ministerstwa 2 sierpnia 2013 r. 
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Ocena cz^stkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgloszenia 
zastrzezen 

Obowiq^zek 
poinformowania 
NIK 0 sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wnioskow 

j^dy nie 
ztym 

'-262) 

Zdaniem NIK, w przypadku uznania ich za zasadne, podwazona moze ^ostac 
prawidlowosc przeprowadzonej aukcji. 

(dowod; akta kontroli str. 286-449) 

Minister Cyfryzacji poinformowala, ze aukcja na cz?stotliwosci byta w flolsce 
prowadzona po raz pierwszy. Procedure nie zadziatala w peini zadowal^j^co 
jednak nie spowodowala zaklbcenia ani ograniczenia konkurencji, a 
wydluzyla czas trwania aukcji. Ministerstwo Cyfryzacji dostrzega w zwi^zku 
potrzeb? modyfikacji i poprawy procedury. 

(dowod: akta kontroli str. 257, 260 

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidlowosci 
dzialalnosc kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiaj^c powyzsze oceny i uwagi wynikaj^ce z ustaleh kontroli, Najwyzsza 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
0 Najwyzszej Izbie Kontroli^s, wnosi o: 

1) terminowe przekazywanie Prezesowi Rady Ministrow sprawjDzdaii 
z dzialalnosci Prezesa UKE oraz terminowe rozpatrywanie skarg, 

2) egzekwowanie od Prezesa UKE wartosci wskaznikow do monitordwania 
realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego, wskazanych vj/ tym 
Planie. 

V. Pozostate informacje i pouczenia 
Wyst^ienie pokontrolne zostalo sporz^dzone w dwoch egzemplarzach; jed^n dIa 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje 
prawo zgloszenia na pismie umotywowanych zastrzezeh do wyst^Jienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zgtadza si? 
do Wiceprezesa Najwyzszej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK prosz? o poinformowanie Najwyzszej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wysteipienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wnioskow pokontrolnych oraz opodj?tych 
dzialaniach lub przyczynach niepodj?cia tych dziatah. 

W przypadku wniesienia zastrzezen do wyst^ienia pokontrolnego, iermin 
przedstawienia informacji liczy si? od dnia otrzymania uchwaly o oddaleniu 
zastrzezen w calosci lub zmienionego wyst^ienia pokontrolnego. 

Warszawa, 6" marca2017r. 

Wiceprezes 
Najwyzszej Izby Kontroli 

Wojciech Kutyt^ 

58 DZ.U.Z 2015 r.poz. 1096 zezm. 
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