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Warszawa, 2017-07-29

Andrzej Halicki

prezes Rady Ministrów

Interpelacja nr 14482

Interpelacja w sprawie przetargu na częstotliwości w paśmie 
452,5125 MHz - 457,0125 MHz oraz 462,5125 MHz - 467,0125 
MHz

Szanowna Pani Premier,

Zwracam się z interpelacją dotyczącą ogłoszonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej konsultacji w sprawie przetargu na częstotliwości w paśmie 452,5125 MHz – 
457,0125 MHz oraz 462,5125 MHz – 467,0125 MHz a precyzyjnie minimalnej kwoty jaką ustalił 
Prezes dla sprzedaży tych częstotliwości. Sprawa budzi bardzo duże wątpliwości z punktu 
widzenia ekonomicznych interesów Skarbu Państwa.  Kwota wskazana w dokumentacji przez 
Prezesa UKE  (54 mln zł) jest 50% niższa od ceny, jaką ustalił wyceniając to pasmo niezależny 
biegły w wycenie zleconej przez Urząd (115 mln zł).  Zwracam się z pytaniem do Pani Premier 
czy takie działanie organu regulacyjnego jest adekwatne z punktu widzenia efektywnej 
gospodarki częstotliwościami jak również uzyskiwania przez Państwo należytych dochodów z 
tytułu sprzedaży publicznego dobra rzadkiego jakim są częstotliwości. Sprawa ta jest tym 
bardziej bulwersująca, gdyż jak wynika z informacji prasowych częstotliwość ta pierwotnie 
miała zostać udzielona na ponowny okres operatorowi komórkowemu dotychczas z niej 
korzystającego, który kwestionując wycenę dokonaną przez biegłego proponował Skarbowi 
Państwa (Prezesowi UKE) zapłatę za tę częstotliwości w kwocie 80 mln zł. Z doniesień 
prasowych wynika, że operator ten w związku z takim działaniem Prezesa UKE zaskarżył 
decyzję do sądu co niechybnie będzie skutkowało odszkodowaniem ze strony Skarbu Państwa 
jak również w rezultacie doprowadzi do blokady tej częstotliwości.

Wobec powyższego uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi i przekazanie na to stosownej 
dokumentacji (analiz, opinii, ekspertyz):

Jak Prezes UKE wyszacował to pasmo w cenie 54 mln zł? co było powodem takiej 
zaniżonej wyceny?
Na jakiej podstawie Prezes UKE pominął istniejącą i zamówioną przez organ regulacyjny 
wycenę niezależnego biegłego co jest niezgodne z przepisami prawa?
Czy Pani Premier i Minister Finansów działania organów państwa na szkodę interesów 
ekonomicznych Skarbu Państwa?
Jak Prezes UKE realizuje obowiązek ustawowy dotyczący efektywnego gospodarowania 
częstotliwościami w sytuacji w której doprowadził swoim działaniem do zablokowania tego 
pasma, a tym samym pozbawił konsumentów usług na kilkanaście miesięcy?



 

      


