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Streszczenie. W artykule poruszono kwestie regulacji gospodarowania cz stotliwo ciami  
w obszarze rynku telekomunikacyjnego UE. Najpierw przedstawiono miejsce kwestii rozdzia u  
i przyznawania cz stotliwo ci w unijnej polityce dotycz cej rynku telekomunikacyjnego. Nast p-
nie scharakteryzowano podstawowe regu y gospodarowania zasobami cz stotliwo ci w UE, a na 
ko cu przybli ono stan zaawansowania w obszarze wypracowania wspólnych, unijnych zasad 
dotycz cych rozdzia u i przyznawania cz stotliwo ci. 
 
 
Wprowadzenie

 Trendy obserwowane w obszarze rynku telekomunikacyjnego, np. pojawianie si  
nowych produktów telekomunikacyjnych, rozwój us ug e-goverment (Budziewicz- 
-Gu lecka, 2008, 2009) jak równie  w dzia alno ci komercyjnej (Drobiazgiewicz, 2017) 
wskazuj  na dynamiczny rozwój segmentu telefonii mobilnej (Czy ycki, Klóska, 2009, 
s. 541–548). Warunkiem podstawowym powstania i rozwijania telefonii mobilnej jest 
budowa i rozbudowa infrastruktury sieciowej. Z jednej strony tworzenie tych sieci wy-
maga budowy infrastruktury rzeczowej, w tym zw aszcza masztów, nadajników i prze-
ka ników, a z drugiej – wymaga dysponowania odpowiednimi pasmami widma cz sto-
tliwo ci. 
 Uwzgl dniaj c, e zasób pasm cz stotliwo ci jest dobrem rzadkim, pojawia si  
konieczno  racjonalnego gospodarowania cz stotliwo ciami, w tym racjonalizacji 
procesów rozdzia u oraz ich przyznawania operatorom zainteresowanym tymi cz sto-
tliwo ciami. Zarazem wskazuje si , e w strukturach ponadnarodowych, których przy-
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k adem jest UE, dla zapewnienia racjonalnego gospodarowania zasobami cz stotliwo ci 
szczególnie po dane jest posiadanie ogólnounijnego rozwi zania w tym wzgl dzie. 
 Celem artyku u jest: 

przedstawienie dotychczas wykorzystywanych procedur stosowanych w proce-
sie rozdzielania i przyznawania pasm cz stotliwo ci, 
przybli enie propozycji okre laj cej zalecenia wst pne s u ce wypracowaniu 
ogólnounijnych zasad regulowania sposobu gospodarowania cz stotliwo ciami. 

 Przy pisaniu artyku u wykorzystano analiz  krajowych i obcoj zycznych opraco-
wa  dotycz cych kwestii rozdzia u i przyznawania cz stotliwo ci dla potrzeb funkcjo-
nowania telefonii mobilnej. Analiza tych róde  pozwala stwierdzi , e UE – jak na 
razie – nie wypracowa a wspólnych, ogólnounijnych rozwi za  dotycz cych tej kwestii. 
 
 
1. Miejsce kwestii rozdzia u i przyznawania cz stotliwo ci w unijnej

polityce dotycz cej rynku telekomunikacyjnego

 W procesie tworzenia rynku telekomunikacyjnego UE za wyj ciow  inicjatyw  
mo na uzna  dwucz ciowy pakiet reform przed o ony przez Komisj  Europejsk  11 
wrze nia 2013 roku, zawieraj cy (EU-Kommission): 

projekt zarz dzenia dotycz cego niezb dno ci obni ania cen us ug telekomu-
nikacyjnych oraz wprowadzenia rozwi za  pozwalaj cych operatorom teleko-
munikacyjnym na racjonalizowanie ponoszonych przez nich kosztów admini-
stracyjnych, 
rekomendacje Komisji UE dotycz ce: 

a) metod rachunku kosztów stosowanych przez operatorów telekomuni-
kacyjnych przy ustalaniu op at za dost p do w asnych tradycyjnych 
sieci stacjonarnych (sieci miedzianych), 

b) zasad okre lania przez tych operatorów równych warunków dost pu 
do sieci tradycyjnych dla wszystkich zainteresowanych takim dost -
pem. 

 W projekcie zarz dzenia zawieraj cego dwucz ciowy pakiet reform wskazano na 
cztery istotne kwestie, przedstawiaj c przy tym ogólne propozycje ich rozwi zania: 

op aty roamingowe (op aty za po czenia telefonii komórkowej realizowane  
w ruchu mi dzynarodowym) – przyj to, e w przysz o ci zostan  ca kowicie 
zniesione; zarazem wskazano, e operatorzy telekomunikacyjni powinni sto-
sowa  jednolite op aty roamingowe w ca ej UE b d  zapewni  klientom  
w czasie ich pobytu za granic  mo liwo  wyboru innego operatora bez ko-
nieczno ci zmiany karty SIM, 
regulowanie kosztów mi dzynarodowych rozmów telefonicznych realizowa-
nych w ramach UE, przy czym uznano, e: 
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a) w telefonii stacjonarnej op aty te powinny by  utrzymane na poziomie 
op at za d ugodystansowe rozmowy krajowe, 

b) w telefonii mobilnej op aty te nie powinny by  wy sze ni  0,19 Euro 
za minut ; 

zagwarantowanie tzw. neutralno ci sieciowej, co nale y rozumie  jako niedo-
puszczenie do wiadomego blokowania czy te  spowalniania przesy ania  
w sieci jakichkolwiek informacji (tre ci); jednak bior c pod uwag , e dla nie-
których odbiorców istotne jest zapewnienie okre lonego sta ego standardu ja-
ko ci przesy u danych, Komisja Europejska za o y a dopuszczenie mo liwo ci 
oferowania przez operatorów telekomunikacyjnych za dodatkow  odp atno ci  
tzw. us ug specjalnych, które t  jako  gwarantuj 1, 
zapewnienia poprawy dost pu do sieci telefonii mobilnych oraz sieci Wi-Fi;  
w osi gni ciu tego celu wa n  rol  przypisano sposobowi rozdzielania i przy-
znawania cz stotliwo ci, m.in. proponuj c koordynowanie zwi zanych z tym 
poczyna  w skali UE. 

 Wskazane dzia ania s  konsekwencj  przyj cia w 2010 roku przez Komisj  Euro-
pejsk  Agendy Cyfrowej, stanowi cej jeden z siedmiu przewodnich projektów strategii 
Europe2020. G ównym celem Agendy s  trwa e korzy ci ekonomiczne i spo eczne  
w oparciu o jednolity rynek cyfrowy, w tym szybki Internet i interoperacyjne aplikacje 
(Kuczera, 2012, s. 148–149). 
 
 
2. Podstawowe regu y gospodarowania zasobami cz stotliwo ci w UE

 Racjonalne gospodarowanie pasmami cz stotliwo ci, w tym ich rozdzia em  
i przyznawaniem, ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia i poprawiania dost pu 
do sieci mobilnych i sieci Wi-Fi. Nale y pami ta , e to rozwój sieci gwarantuje dotar-
cie do milionów potencjalnych klientów (Drab-Kurowska, 2012, 2013). Wskazuje to na 
znaczenie ustalenia sensownych regu  rozdzia u i przyznawania cz stotliwo ci. 
 Obecnie poszczególne pa stwa UE gospodaruj  cz stotliwo ciami wed ug w a-
snych zasad. Sytuacja taka nie u atwia tworzenia rynku telekomunikacyjnego UE  
i sk ania do poszukiwania sposobu zharmonizowania zasad przyznawania cz stotliwo-
ci. 

 Podstawowe stosowane rozwi zanie dotycz ce rozdzia u posiadanych cz stotli-
wo ci opiera si  na procedurze 3-etapowej, obejmuj cej: 

rozpoznanie zapotrzebowania na cz stotliwo ci zg aszanego przez podmioty 
zainteresowane ich posiadaniem, 

                                                 
1  Mo e by  to powodowane ró nymi wzgl dami, ale na najbardziej ogólnym poziomie 

nale y wskaza  to, e obecnie najwi ksze znaczenie ma odpowiedni przep yw informacji i rosn -
ce wykorzystanie wiedzy opartej na informacjach (Popio ek, 2016, s. 114). 
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zestawienie zg aszanego popytu z poda  cz stotliwo ci posiadanych do roz-
dzia u, 
wybór konkretnego sposobu rozdzia u i przyznawania posiadanych cz stotli-
wo ci mi dzy podmioty zainteresowane ich pozyskaniem. 

 W ród stosowanych sposobów rozdzia u i przyznawania cz stotliwo ci wykorzy-
stywana bywa procedura administracyjna b d  przetargowa. Zastosowanie administra-
cyjnego trybu przydzia u cz stotliwo ci poci ga za sob  zagro enie przydzielenia 
uprawnie  podmiotom, które nie wykorzystaj  tego dobra rzadkiego w sposób najbar-
dziej efektywny. W przypadku zastosowania procedury przetargowej zagro enie takie 
jest mniejsze. 
 G ównym mankamentem zastosowania procedury przetargowej jest mo liwo  
wiadomego licytowania wygórowanych cen w celu zmuszenia rywala rynkowego do 

ponoszenia nadmiernych kosztów mog cych skutkowa  wyra nym os abieniem jego 
zdolno ci inwestycyjnych i w konsekwencji zdolno ci konkurencyjnych rywala. 
 Na mo liwo  takich nast pstw stosowania przetargów w procedurze gospodaro-
wania cz stotliwo ciami wskazuj  m.in. wyniki aukcji przeprowadzonej w Holandii  
w 2013 roku oraz w Polsce na prze omie lat 2015/2016. Ta pierwsza, zamiast oczeki-
wanych 470 mln euro, przynios a 3,8 mld euro (Kroes, 2013). Ta druga pozwoli a osi -
gn  ponad 7 mld PLN (UKE, 2017). Wyniki te mog  by  oceniane pozytywnie z punk-
tu widzenia poprawiania sytuacji bud etowej pa stwa. Jednak mog  one skutkowa  
os abieniem konkurencyjno ci na rynku us ug telekomunikacyjnych, ze wzgl du na 
znaczne uszczuplenie zasobów finansowych operatorów, które mogliby przeznaczy  na 
innowacje i agresywne strategie cenowe. 
 Przedstawione wywody wskazuj , e dokonanie wyboru najlepszego rozwi zania 
w zakresie gospodarowania cz stotliwo ciami wykorzystywanego w budowaniu rynku 
telekomunikacyjnego UE b dzie wymaga o g bokich przemy le . Z jednej strony 
nale y dostrzega  wy szo  procedury przetargowej nad procedur  administracyjnego 
przydzia u cz stotliwo ci. Jednak z drugiej strony nale y znale  rozwi zanie, by wy-
pracowana i zalecana procedura przetargowa nie by a zdominowana przez kwestie fi-
nansowe ani nie prowadzi a do ponoszenia znacz cych kosztów przez podmioty naby-
waj ce cz stotliwo ci i w ten sposób nie wi za a si  z silnym os abianiem zdolno ci 
inwestycyjnych i innowacyjnych operatorów. 
 
 
3. Stan zaawansowania w obszarze wypracowania wspólnych,

unijnych zasad dotycz cych rozdzia u i przyznawania cz stotliwo ci

 Wypracowanie ogólnounijnych regulacji dotycz cych rozdzia u i przyznawania 
cz stotliwo ci znajduje si  na etapie pocz tkowym. Sprowadzaj  si  one g ównie do 
akcentowania potrzeby okre lenia wspólnych zasad rozdzia u i przyznawania cz stotli-
wo ci. 
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 Konkretn  propozycj  dotycz c  wspólnych, unijnych regu  rozdzia u i przyzna-
wania cz stotliwo ci przedstawi a niemiecka Komisja Monopolowa. Zaleca ona prefe-
rowanie administracyjnego przydzielania cz stotliwo ci, która to procedura nie b dzie 
drenowa a operatorów telekomunikacyjnych z zasobów finansowych, pozwoli przezna-
czy  zaoszcz dzone rodki na inwestycje sieciowe, co zdynamizuje rozwój RUT. Ko-
misja Monopolowa zarazem zauwa a, e procedura taka mog aby blokowa  dost p do 
rynku nowym operatorom zainteresowanym wiadczeniem us ug telekomunikacyjnych. 
Z tego wzgl du niemiecka Komisja Antymonopolowa sugeruje stosowanie procedury 
przetargowej w procesie rozdzia u i przyznawania cz stotliwo ci, je eli zaistnieje sytu-
acja przejawiaj ca si  równoczesnym wyst pieniem dwóch warunków: 

rzeczywisty niedobór cz stotliwo ci danego rodzaju, 
zainteresowanie danymi cz stotliwo ciami zg asza przynajmniej jeden nowy, 
dotychczas niewyst puj cy na danym rynku telekomunikacyjnym podmiot, re-
prezentuj cy powa n  si  rynkow  i wykazuj cy rzeczywist  wol  wej cia na 
ten rynek (Telekommunikation, 2011). 

 Propozycja niemieckiej Komisji Monopolowej, zdaniem autora artyku u, jest 
logiczna. Jednak nawet uznanie tej propozycji za rozwi zanie unijne nie b dzie ozna-
cza o pe nego rozwi zania tematu rozdzielania i przyznawania cz stotliwo ci. Pozostaje 
bowiem wa ny temat sposobu uregulowania kwestii zharmonizowania terminów roz-
dzielania cz stotliwo ci w celu poddania procedowaniu jak najwi kszych zakresów 
widma, obejmuj cych mo liwie du o ró nych pasm cz stotliwo ci. Wskazuje si , e 
tylko takie podej cie pozwoli pe niej wykorzysta  korzy ci tkwi ce w czeniu ró nych 
pasm cz stotliwo ci oraz czeniu pasm nowo nabywanych z pasmami ju  posiadanymi 
przez operatorów telekomunikacyjnych. 
 Trzeba jednak uwzgl dni , i  zaakceptowanie poddania procedowaniu jak naj-
wi kszych zakresów widma, w przypadku zastosowania procedury przetargowej, mo e 
by  korzystne dla najsilniejszych rynkowych operatorów. Operatorzy ci, dysponuj c 
du ymi zasobami finansowymi i znacz cymi mo liwo ciami pozyskiwania kapita u 
zewn trznego, mog  zdominowa  takie przetargi, co w konsekwencji mo e prowadzi  
do dalszego umacniania ich pozycji na rynku us ug telekomunikacyjnych. 
 
 
Podsumowanie

 Kwestia sposobu rozdzia u i przyznawania cz stotliwo ci na poziomie UE nie jest 
jeszcze uzgodniona. Podkre la si  jedynie, e stosowanie przez poszczególne pa stwa 
UE ró nych sposobów rozdzia u cz stotliwo ci i przeprowadzanie tego rozdzia u  
w ró nych terminach jest nieefektywne i utrudnia powstawanie du ych europejskich 
operatorów telekomunikacyjnych o formacie wiatowym (Serentschy, 2015). 
 Interesuj ce podej cie do sposobu rozdzia u i przyznawania cz stotliwo ci na 
poziomie UE zaproponowa a niemiecka Komisja Monopolowa. Propozycj  t  nale y 
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uzna  za wa ny i logiczny krok s u cy wypracowaniu ogólnounijnych rozwi za  doty-
cz cych sposobu rozdzia u i przyznawania cz stotliwo ci na poziomie UE. 
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MANAGING FREQUENCIES AS AN IMPORTANT AREA  
FOR REGULATION OF THE EU TELECOMMUNICATIONS MARKET 

 
 
Keywords: frequency management, European Union, telecommunications market 
Summary. The article deals with the regulation of frequency management in the EU telecommu-
nication market area. First, it points on the place of the issue of distribution and frequency alloca-
tion in the EU policy on the telecommunications market. Then it describes the basic rules for 
managing frequency resources in the EU and finally it discusses the state of advancement in the 
area of developing common EU rules on the allocation of frequencies. 
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