26 marca 2015 r. w Warszawie odbywa się VI edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe, której
towarzyszy Forum Inwestycji Infrastrukturalnych. Termin konferencji przypadła na okres kluczowych
decyzji związanych z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Poniższy List Otwarty zawiera pakiet zagadnień, których realizacja, w zgodnej opinii środowiska, jest
warunkiem niezbędnym powodzenia inwestycji szerokopasmowych w najbliższych latach.

List Rady Programowej Konferencji Sieci Szerokopasmowe
do polityków, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, liderów branży ICT, użytkowników
usług i wszystkich pozostałych decydentów oraz osób zainteresowanych rozwojem Internetu
szerokopasmowego w Polsce.
Infrastruktura telekomunikacyjna jest ważnym elementem każdego nowoczesnego państwa.
Umożliwia poprawne funkcjonowanie struktur państwowych i gospodarczych oraz ich dalszy rozwój.
Lata 2015 – 2020 mogą okazać się ostatnim okresem, w którym budowa infrastruktury
telekomunikacyjnej zostanie wsparta środkami publicznymi pochodzącymi z funduszy UE. W tym
kontekście ważne jest dołożenie wszelkich starań zmierzających do jak najlepszego
zagospodarowania środków pomocowych i wykorzystania ich jako koła zamachowego
uruchamiającego zadania inwestycyjne podejmowane przez operatorów angażujących także własne
środki finansowe.
W tym kontekście za najpilniejsze uznajemy:
1. Przyjęcie wieloletniej perspektywy rozwojowej i nadanie priorytetu budowie infrastruktury
Nowej Generacji, która zapewni zaspokojenie zarówno obecnych, jak i przyszłych potrzeb jej
użytkowników. Definiując wymagania na pasmo koniecznie należy wziąć pod uwagę dynamiczny
wzrost zapotrzebowania na przepustowość, związany z upowszechnianiem się nowych usług (np.
VoD, VR, VoWiFi) oraz ewolucję przewidywaną w perspektywie kolejnych 20 lat.
2. Podjęcie wszelkich działań nakierowanych na stworzenie warunków dla rzeczywistego
wykorzystania istniejącej infrastruktury. Oznacza to zapewnienie efektywnego dostępu
hurtowego do zasobów dofinansowanych ze środków budżetu UE 2007 – 2013 (RPO, PO RPW,
PO IG, działania 8.3 i 8.4).
3. Przyjęcie przez decydentów szczebla centralnego i lokalnego perspektywy inwestorów,
angażujących w projekty inwestycyjne środki własne na równi ze środkami publicznymi
(dofinansowanie 2014 – 2020) i wdrożenie wszelkich zmian gwarantujących likwidacje barier,
które nieprzerwanie od wielu lat skutecznie hamują rozwój inwestycji. W szczególności istotne
jest zapewnienie zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego oraz obniżenia kosztów ponoszonych
w fazie inwestycji, a następnie eksploatacji infrastruktury. Oznacza to konieczność, przede
wszystkim:
a. uproszczenie i ujednolicenie warunków przeprowadzania uzgodnień z właścicielami
nieruchomości, takimi jak: Zarządy Dróg, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Agencje
Nieruchomości Rolnych, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Lasy Państwowe, PKP,
Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych itd.
b. obniżenie obciążeń związanych z utrzymaniem wybudowanej infrastruktury. Dotyczy to
w szczególności opłaty za zajęcie pasa drogowego i podatku od nieruchomości.

c. udostępnienie w szerokim zakresie istniejącej informacji sektora publicznego
dotyczących wszelkiego rodzaju infrastruktury liniowej, oraz zadbanie o jej aktualność
i zgodność ze stanem faktycznym.
4. Skuteczne i szybkie zakończenie prac nad zasadami organizacji konkursów i wykorzystania
funduszy UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wymaga to niezwłocznego podjęcia
rozstrzygnięć w kluczowych kwestiach dotyczących:
a. inwentaryzacji infrastruktury uwzględniającej również wszystkie inwestycje realizowane
w ramach perspektywy 2007-2013 do końca 2015 r. Niedopuszczalna jest weryfikacja
obszarów w trakcie realizacji projektów wpływająca na ich zakres. Kompletna lista
obszarów objętych dofinansowaniem powinna być zamknięta na dzień ogłoszenia
konkursu.
b. definicji obszarów interwencji – ostateczny wybór wariantu określenia obszaru.
Przedstawienie zamkniętej listy obszarów stanowi niezbędny element analizy
opłacalności inwestycji zwłaszcza w zakresie szacowania popytu na usługi.
c. określenia zasad konkursów na dofinansowanie.
d. określenia zasad i zakresu obowiązków hurtowych wynikających z budowy sieci
z dofinansowaniem UE oraz sposobu regulowania opłat za usługi. Ujęcie wymagań
efektywnego dostępu hurtowego na etapie przygotowania projektów pozwala na
właściwe zaplanowanie inwestycji i uwzględnienie zasobów finansowych potrzebnych do
jej realizacji.
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W imieniu Sygnatariuszy Listu zaznaczamy, że w dalszym ciągu znaczna część postulatów
sformułowanych podczas poprzednich edycji konferencji i dostępnych pod adresem
http://polskainfrastruktura.pl/sieci/list-otwarty/ pozostaje w mocy.

