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 Warszawa, 5 czerwca 2014 r.  

 
 
Pani 
Magdalena Gaj 
 
Prezes  
Urząd Komunikacji Elektronicznej 
ul. Kasprzaka 18/20 
01 – 211 Warszawa 
 
 
Szanowna Pani Prezes, 
 
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce chciałaby zwrócić się do Pani Prezes z prośbą 
o podjęcie działań związanych z dotrzymaniem terminu wskazanego w ustawie Prawo 
Telekomunikacyjne na zakończenie konkursu dotyczącego przydziału częstotliwości. 
Konkretnie nasz apel dotyczy przepisu art. 116 ust. 5 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo 
Telekomunikacyjne, zgodnie z którym Urząd Komunikacji Elektronicznej w terminie 
ośmiu miesięcy od dnia złożenia wniosku o przydział częstotliwości powinien 
zakończyć postępowanie konkursowe.  
 
Odwołujemy się do powyższych regulacji w kontekście wniosku o przydział 
częstotliwości złożonego przez naszego członka, firmę Emitel, w dniu 28 października 
2013 r. i braku do chwili obecnej rozstrzygnięcia w procesie przeprowadzenia 
konkursu na rozdysponowanie częstotliwości z zakresu 174 – 230 MHz z 
przeznaczeniem na uruchomienie multipleksu telewizyjnego - umownie oznaczonego 
numerem 8.  
 
Chcielibyśmy przypomnieć, iż ustawowy termin przeprowadzenia postępowania 
konkursowego upływa w dniu 28 czerwca 2014 roku. Od dnia złożenia ww. wniosku o 
przydział częstotliwości podjęta została jedna tylko czynność prawna, zgodna z 
przyjętą procedurą, a mianowicie umieszczenie ogłoszenia o dostępności ww. 
zasobów częstotliwości. W wyniku tego postępowania nasza firma członkowska 
została poinformowana w dniu 29 listopada 2013 roku, że zgłoszone przez 
przedsiębiorców zainteresowanie przekracza dostępne zasoby częstotliwości. 
 
Pragniemy zwrócić uwagę, że do wyczerpania ustawowego terminu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego pozostaje zaledwie trzy tygodnie. Brak aktywności i 
rozstrzygnięcia w zakresie przydziału częstotliwości, o który występują firmy działające 
na polskim rynku i inwestujące w polską gospodarkę, naraża na straty nie tylko rynek 
medialny, ale ma szeroki aspekt gospodarczy. Wszelkie utrudnienia i brak 
rozstrzygnięć formalnych w wyznaczonych przez obowiązujące przez przepisy prawa 
terminach może stanowić bowiem istotny element przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych w Polsce, a także stanowić przyczynę wycofywania się inwestorów z  

mailto:office@amcham.com.pl


 

 

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN POLAND 
Warsaw Financial Center, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Poland 

Tel: (48) (22) 520-5999, fax: (48) (22) 520-5998, e-mail: office@amcham.pl 

 

 
Polski, co może spowodować w szczególności redukcję miejsc pracy. Ponadto 
zaniechanie rozstrzygnięć w przedmiocie uruchomienia procedury konkursowej ma 
także wymiar społeczny, gdyż powoduje ograniczenie dostępu obywateli do treści 
medialnych oferowanych tylko za opłatę abonamentową. 
 
Z uwagi na powyższe, raz jeszcze apelujemy o podjęcie działań w celu dotrzymania 
wskazanego w ustawie Prawo Telekomunikacyjne terminu zakończenia postępowania 
konkursowego na przydział częstotliwości, czyli do dnia 28 czerwca 2014 roku. 
 
 
Z poważaniem, 

 
____________ 
Józef Wancer  
Prezes Rady Dyrektorów  
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
 
 

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) jako organizacja zrzeszająca inwestorów 

amerykańskich w Polsce, reprezentuje jednocześnie jedną z największych grup zagranicznych 

inwestorów w Polsce. Naszą misją jest poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce, wśród wszystkich 

inwestorów, nie tylko amerykańskich, gdyż wzrost inwestycji jest równoznaczny ze wzrostem 

gospodarczym, a tym samym poprawą warunków życia społeczeństwa polskiego. 
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