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Zgodnie z art. 5  ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu 
do zadań ABW należy rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo 
wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową 
pozycję. 
 
ABW jest także zobowiązana do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw godzących w podstawy 
ekonomiczne państwa oraz zobowiązana do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw w zakresie 
obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. 
 
W związku z powyższym wnoszę o przeprowadzenie kontroli związanej z ogłoszeniem 7 listopada 2013 r. przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dostępności częstotliwości z zakresu 174-230 MHz do wykorzystania 
przez systemy telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T w multipleksie ogólnopolskim: 
„…W związku ze złożeniem przez jednego z przedsiębiorców wniosku o dokonanie rezerwacji częstotliwości z 
zakresu 174 - 230 MHz informujemy, że inne podmioty zainteresowane rezerwacją tych zasobów częstotliwości 
powinny skierować swoje zgłoszenia do Prezesa UKE w terminie do dnia 19 listopada 2013 r. … Jeżeli w terminie 
wyznaczonym przez Prezesa UKE zgłoszone zostanie na piśmie lub drogą elektroniczną zainteresowanie 
przekraczające dostępne zasoby częstotliwości, konieczne będzie wyłonienie w drodze konkursu podmiotu, na 
rzecz którego dokonana zostanie rezerwacja tych częstotliwości. …” 
 
Postępowanie UKE w sprawie zagospodarowania MUX-8 wszczęto na skutek wniosku spółki Emitel, operatora 
naziemnej infrastruktury radiowej i telewizyjnej, która w październiku 2013 r. wystąpiła do UKE o zarezerwowanie 
całego pasma. 
 
UKE powołuje się na Prawo telekomunikacyjne (art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.), które pozwala na 
przekazanie częstotliwości w drodze rezerwacji z ominięciem konkursu koncesyjnego Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji. Nabywca sam decyduje, jakie programy będzie nadawać, i tylko rejestruje je w KRRiT. 
 
Termin zakończenia przetargu, aukcji albo konkursu - według zapisów prawa telekomunikacyjnego - nie może być 
dłuższy niż osiem miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku o rezerwację. UKE ma więc czas do końca maja, a 
tymczasem rzecznik UKE Dawid Piekarz poinformował  17 marca Polską Agencję Prasową, że obecnie trwają 
dopiero konsultacje z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz resortami kultury i cyfryzacji, w wyniku których mają 
zostać określone "kryteria do ogłoszenia konkursu". 
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Powyższe, w świetle wypowiedzi także dla  PAP dyrektora ds. regulacji w Emitelu pana Jarosława Niechcielskiego: 
"Otrzymaliśmy od UKE pismo, że do końca kwietnia rozpatrzy nasz wniosek. Jeżeli do tego czasu ta sprawa nie 
zostanie rozstrzygnięta, złożymy zażalenie na bezczynność regulatora", oznacza praktycznie brak jakiegokolwiek 
nadzoru nad przyszłością polskiego ładu medialnego w zakresie nadawania cyfrowego naziemnego. 
 
Dyrektora ds. regulacji w Emitelu pan Jarosław Niechcielski podkreślił, spółka występując z wnioskiem rozważała 
różne scenariusze, liczyła m.in. na zostanie aktywnym operatorem MUX 8.  
 
Oznaczałoby to, że Emitel zarządzałby multipleksem nie tylko pod względem technicznym, ale także pod 
względem doboru programów.  
 
Przygotowywany przetarg (konkurs) wygra zgodnie z przyjętym założeniem ten kto najwięcej zapłaci. Może to być 
więc równie dobrze firma rosyjska czy niezidentyfikowany podmiot zarejestrowany np. na Cyprze, który zamiast 
KRRiT sam decydowałby o doborze programów. 
 
Biorąc pod uwagę jak wielkie emocje wywołuje wybór programów ogólnie dostępnych na multipleksach np. kilka 
milionów podpisów i kilkaset marszy w sprawie TV TRWAM, i jak wielką wartość  stanowi uzyskanie stosownej 
koncesji, wniosek o przeprowadzenie kontroli jest jak najbardziej zasadny. 
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