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W artykule zostały zaprezentowane pierwsze doświadczenia w realizacji Euro-

pejskiej Agendy Cyfrowej w Unii Europejskiej w zakresie dostępu szerokopa-

smowego. Zaprezentowano działania Unii Europejskiej oraz przykłady realizacji 

Agendy Cyfrowej w wybranych krajach UE oraz w Australii w celu pokazania 

różnicy w podejściu do rozwoju sieci szerokopasmowych. 

Zjawiska kryzysowe w gospodarce Unii Europejskiej (UE) spowodowały koniecz-

ność poszukiwania nowych rozwiązań prawnych, finansowych, organizacyjnych 

i biznesowych, które umożliwiłyby pokonanie występujących trudności. W opra-

cowanej strategii naprawy gospodarczej „EUROPA 2020” szczególną pozycję 

zajmuje program „Europejska Agenda Cyfrowa”, w którym określono priorytety 

rozwojowe w sektorze komunikacji elektronicznej. Główną uwagę zwrócono na 

strategiczne znaczenie szerokopasmowej komunikacji o wysokich parametrach 

jakościowych dla rozwoju gospodarczego i życia społecznego w UE. Zaakcento-

wano potrzebę opracowania nowych zaleceń regulacyjnych oraz zaadaptowania 

zadań Europejskiej Agendy Cyfrowej do warunków poszczególnych państw 

członkowskich. 
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1. Wprowadzenie 
Zjawiska kryzysowe w gospodarce Unii Europejskiej (UE) spowodowały konieczność 
poszukiwania nowych rozwiązań prawnych, finansowych, organizacyjnych i biznesowych, 
które umożliwiłyby pokonanie występujących trudności. W opracowanej strategii naprawy 
gospodarczej „EUROPA 2020” szczególną pozycję zajmuje program „Europejska Agenda 
Cyfrowa”, w którym określono priorytety rozwojowe w sektorze komunikacji elektronicznej. 
Główną uwagę zwrócono na strategiczne znaczenie szerokopasmowej komunikacji 
o wysokich parametrach jakościowych dla rozwoju gospodarczego i życia społecznego w UE. 
Zaakcentowano potrzebę opracowania nowych zaleceń regulacyjnych oraz zaadaptowania 
zadań Agendy Cyfrowej do warunków poszczególnych państw członkowskich. 

Zgodnie z obowiązującym modelem funkcjonowania gospodarki w UE, Komisja Europejska 
(KE)uznaje za główne instrumenty realizacji celów Agendy Cyfrowej: konkurencję, kapitał 
prywatny oraz przyjazną regulację rynku komunikacji szerokopasmowej z jednoczesnym 
wsparciem finansowym z funduszy publicznych. Działalność inwestycyjną na rynku 
komunikacji szerokopasmowej mają prowadzić podmioty prywatne, z wykorzystaniem 
własnych i kredytowanych zasobów finansowych. Udział funduszy publicznych 
w finansowaniu tej działalności ma być skromny, ale wykorzystany z maksymalnym 
pożytkiem. Oczekuje się, że wsparcie publiczne dla inwestycji światłowodowych przyciągnie 
znacznie większy kapitał prywatny, z mnożnikiem od 5 do 102

Ochrona konkurencji jest preferowanym podejściem ze strony KE. Kontynuowana jest 
polityka regulacyjna ex ante z wykorzystaniem obowiązku uwolnienia pętli w sieciach 
światłowodowych oraz świadczenia usługi bitstream acccess. Wszelkie sugestie o możliwości 
warunkowego (czasowego) odstąpienia od obowiązku regulacyjnego ex ante wobec 
operatorów zaangażowanych w budowę światłowodowych sieci dostępowych są przez KE 
ignorowane. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że starania o pozyskanie inwestorów 
nie przyniosły dotychczas pożądanych rezultatów, a tym samym występuje znaczny deficyt 
kapitału inwestycyjnego niezbędnego do realizacji celów Agendy Cyfrowej. Szacowany koszt 
inwestycji to 270 mld euro – 300 mld euro. Sygnały z rynku komunikacji elektronicznej nie 
zapowiadają poprawy tej sytuacji. 

. 

W artykule wykorzystano przykłady Francji, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz 
Australii. Programy cyfryzacji w państwach członkowskich UE są realizowane zgodnie 
z zasadami polityki danego państwa w tym obszarze. Najczęściej zasady te są następujące: 
państwo ustala cele, parametry i terminy, zasady regulacji ex ante oraz wyznacza skromne 
fundusze, resztę ma wykonać inwestor prywatny. System funkcjonuje, ale brakuje mu tzw. 
pewności realizacyjnej. Dlatego warto zapoznać się z programem National Broadband 

1 Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie pracy statutowej finansowanej ze środków Ministerstwa 
Nauki Szkolnictwa Wyższego przygotowanej w 2011 r. w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie 
Badawczym przez: dr hab. inż. Franciszka Kamińskiego i mgr Mirosława Fereńca. 
2Digital Agenda: Commission proposes over €9 billion for broadband investment, MEMO/11/709, Brussels, 19 
October 2011 
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Network(NBN), przyjętym przez rząd Australii. Jego cechą charakterystyczną jest to, że to rząd 
ustala cele, reguły gry, a także bierze na siebie ciężar urzeczywistnienia projektu (finansowanie 
projektu). 

2. Działalność Komisji Europejskiej 
Europejska Agenda Cyfrowa została zatwierdzona w 2010 r. jako jeden z siedmiu projektów 
przewodnich strategii „Europa 2020”3

− EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, marzec 2010r.

. Cele Agendy Cyfrowej zostały przedstawione 
w następujących komunikatach KE: 

4

− Europejska Agenda Cyfrowa, wersja ostateczna z sierpnia 2010 r.
; 

5

Realizacja Agendy Cyfrowej służy stworzeniu warunków do maksymalnego wykorzystania 
technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w państwach członkowskich UE przez 
upowszechnienie usług szybkiego i ultraszybkiego Internetu. W szczególności państwa 
członkowskie UE powinny zagwarantować: 

. 

− szerokopasmowy dostęp do Internetu dla wszystkich mieszkańców do 2013 r., 
− szerokopasmowy dostęp o przepustowości co najmniej 30 Mb/s dla wszystkich 

mieszkańców do 2020 r., 
− szerokopasmowy dostęp o przepustowości co najmniej 100 Mb/s dla co 

najmniej 50% gospodarstw domowych do 2020 r.  

Ochrona konkurencji jest preferowanym podejściem ze strony KE. Mając to na uwadze, KE 
zatwierdziła we wrześniu 2010 r. zalecenia dotyczące regulowanego dostępu do sieci 
następnej generacji (Next Generation Network / Next Generation Access Network - 
NGN/NGA)6. Zalecenie to dotyczy regulacji rynków właściwych nr4 (Hurtowy (fizyczny) 
dostęp do infrastruktury sieciowej) i nr5 (Hurtowe usługi dostępu szerokopasmowego)7 
z wykorzystaniem środków zaradczych przewidzianych w pakiecie 2002/2009. 
Kontynuowana jest polityka regulacyjna ex ante z wykorzystaniem obowiązku uwolnienia 
pętli w sieciach światłowodowych (rynek nr 4) oraz świadczenia usługi bitstream acccess 
(rynek nr 5)8

Realizacja celów Agendy Cyfrowej wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Szacuje 
się, że są one rzędu 270 mld euro – 300 mld euro w skali UE. Inwestycyjnym aspektom 
Agendy Cyfrowej poświęcono komunikat KE „Internet szerokopasmowy w Europie: 

. Wszelkie sugestie o możliwości warunkowego (czasowego) odstąpienia od 
obowiązku regulacyjnego ex ante wobec operatorów zaangażowanych w budowę 
światłowodowych sieci dostępowych zostały przez KE zdecydowanie odrzucone. 

3Kamiński F., Strategiczna rola komunikacji szerokopasmowej w programie naprawy gospodarczej Unii 
Europejskiej, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 2–3, 2011, s. 66–72 
4Komunikat Komisji „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”. KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010 r. 

6Zalecenie Komisji z dnia 20 września 2010 r. w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej 
generacji (Tekst mający znaczenie dla EOG). (2010/572/UE), Dz. U. UE L 251, 25.09.2010, s. 35–48 
7Zalecenie Komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze 
łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Tekst 
mający znaczenie dla EOG)(2007/879/WE), Dz. U. UE L 344, 28.12.2007, s. 65–69 
8Kamiński F., Wybrane aspekty regulacji światłowodowych sieci dostępowych, Telekomunikacja i Techniki 
Informacyjne, nr 1–2, 2011, s. 29–42 
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inwestycje na rzecz rozwoju opartego na technologiach szerokopasmowych” (wrzesień 
2010 r.9

W komunikacie podkreślono konieczność stosowania instrumentów regulacji 
z uwzględnieniem wytycznych w sprawie pomocy państwa

) Komunikat w sprawie inwestycji w telekomunikację szerokopasmową dotyczył 
krajowych planów w sprawach dostępu szerokopasmowego, promowania inwestycji 
i zmniejszanie ich kosztów, promowania bezprzewodowych sieci szerokopasmowych, 
wzmocnienia i racjonalizacji wykorzystania funduszy strukturalnych i funduszy rozwoju 
obszarów wiejskich oraz tworzenia instrumentów finansowania sieci szerokopasmowych. 

10

W komunikacie KE podkreśla znaczenie dedykowanych środków z budżetu UE dla 
umożliwienia finansowania projektów infrastrukturalnych o podwyższonym ryzyku. Zdaniem 
KE „wkład finansowy ze strony budżetu UE wynoszący 1 mld EUR może być podstawą dla 
inwestycji brutto wynoszących od 6 do 15 miliardów EUR w zależności od potrzeb w zakresie 
finansowania i profili ryzyka inwestycji bazowych.”  

 do pobudzania działalności 
inwestycyjnej w sektorze komunikacji szerokopasmowej. Szczególne znaczenie przypisano 
współużytkowaniu infrastruktury pasywnej oraz o sposobom zmniejszenia ryzyka 
inwestycyjnego. Zwrócono uwagę na fakt, że projekty światłowodowe są obarczone wyższym 
ryzykiem i charakteryzują się dłuższym okresem zwrotu, co zniechęca inwestorów 
prywatnych do ich realizacji. Do tego dochodzą wyższe koszty kredytowania przez prywatne 
instytucje finansowe, co wynika m.in. z trudnej sytuacji w zakresie płynności finansowej 
i niepewnych perspektyw gospodarczych.  

Wychodząc z tych przesłanek, KE proponuje wyasygnować w okresie 2014 – 2020 ze 
środków UE prawie 9,2 mld euro na dofinansowanie projektów dotyczących rozwoju 
szerokopasmowej komunikacji w ujęciu infrastrukturalnym i usługowym. Na projekty 
infrastrukturalne proponuje się przeznaczyć ok. 7 mld euro111213. Uprzednio, w 2009 r. KE 
sformułowała wniosek o przydzieleniu 1 mld euro na rozwijanie infrastruktury 
szerokopasmowej na obszarach wiejskich14

− tworzeniu nowej infrastruktury szerokopasmowej, 

, zalecając koncentrację na: 

− modernizacji istniejącej infrastruktury szerokopasmowej pod katem zwiększenia 
niezawodności, przepustowości, zasięgu i jakości usług, 

− stworzeniu pasywnej infrastruktury szerokopasmowej z uwzględnieniem możliwości 
powiązania z innymi rodzajami infrastruktury (energetycznej, transportowej, wodnej, 
jak i z siecią wodno-kanalizacyjną itp.). 

9Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów: Internet szerokopasmowy w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju opartego na 
technologiach szerokopasmowych. KOM(2010) 472 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 20.09.2010 r. 
10Komunikat Komisji: Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w 
odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych. (Tekst mający znaczenie dla EOG), (2009/C 
235/04), Dz. U. UE C 235, 30.09.2009, s. 7–25 
11Digital Agenda: Commission proposes over €9 billion for broadband investment, MEMO/11/709, Brussels, 19 
October 2011 
12Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dla transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych, uchylające decyzję nr 1336/97/WE. (Tekst mający znaczenie dla EOG), {SEK(2011) 1229 
wersja ostateczna},{SEK(2011) 1230 wersja ostateczna}, KOM(2011) 657 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 
19.10.2011 r. 
13Instrument „Łącząc Europę”: Komisja przyjmuje plan przewidujący 50 mld euro na rozbudowę sieci 
europejskich, Komisja Europejska, IP/11/1200 
14Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów: Inwestowanie w przyszłość Europy. KOM(2009) 36 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 
28.1.2009 r., http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm 
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Podejmowane starania o zapewnienie zaplecza kapitałowego dla realizacji celów Agendy 
Cyfrowej znajdują dodatkowe uzasadnienie w świetle niekorzystnych sygnałów z rynku 
komunikacji elektronicznej. Na rys. 1 przedstawiono udział nakładów telekomunikacyjnych 
na telekomunikacje w przychodach z usług telekomunikacyjnych, a w tabl. 1 przytoczono 
zestawienie zmian przychodów i wydatków na inwestycje w sektorze komunikacji 
elektronicznej w 2010 r. w stosunku do 2009 r.15

W celu złagodzenia trudności z realizacją Agendy Cyfrowej i znalezienia środków na budowę 
sieci ultraszerokopasmowych, komisarz Neelie Kroes, odpowiedzialna za Agendę Cyfrową, 
zorganizowała w marcu 2011 r. spotkanie z 39 przedstawicielami biznesu na rynku 
komunikacji elektronicznej

 Jak widać z tego zestawienia, większość 
państw członkowskich odnotowała zarówno spadek przychodów, jak i spadek wydatków 
inwestycyjnych w 2010 r. Oznacza to trudne początki dla inwestycji sieciowych w 2010 r. Na 
rys. 2podano dane obrazujące dynamikę przyrostu abonentów na rynku szerokopasmowej 
komunikacji stacjonarnej w latach 2004 – 2012. Jak widać, dynamika ta wyraźnie osłabła po 
2007 r. Działania podejmowane przez państwa członkowskie UE dla cyfryzacji gospodarki 
oraz podstawowych dziedzin życia społecznego (publicznego) wymagają dalszej 
intensyfikacji.  

16

Rys. 1. Udział nakładów inwestycyjnych na telekomunikację w przychodach z usług 
telekomunikacyjnych w latach 2009-2010 w krajach UE-27 

. Na spotkaniu komisarz zwróciła się do zebranych z apelem o 
pomoc w znalezieniu środków na nowe inwestycje infrastrukturalne. W wyniku tego 
spotkania, w lipcu 2011 r. dyrektorzy generalni z Alcatel-Lucent, Deutsche Telekom oraz 
Vivendi przedłożyli KE raport dotyczący udzielenia pomocy przez UE w pokryciu kosztów 
budowy ultraszerokopasmowych sieci stacjonarnych, szacowanych na 290 mld euro. Raport 
ten nie został podpisany przez przedstawicieli firm Google i Facebook. 

 
Źródło: Na podstawie: Digital Agenda Scoreboard 2012  

15 Brak jest aktualnie dostępnych oficjalnych i jednorodnych informacji dotyczących przychodów i inwestycji w 
telekomunikacji w krajach UE. 
16Alcatel-Lucent, Deutsche Telekom and Vivendi CEOs Ask for EU-wide Broadband Help, By Peter Bernstein, 
TMCnet Feature, July 18, 2011,www.tmcent.com 
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Tabl. 1. Zmiany przychodów i wydatków na inwestycje w sektorze komunikacji 
elektronicznej w 2010 r. w stosunku do 2009 r. 

Nazwa kraju Zmiana 
przychodów 

Zmiana wydatków 
na inwestycje 

Zmiana 
przychodów 

Zmiana wydatków 
na inwestycje 

 mln euro mln euro % % 
Austria-AT -25 175 99,5% 133,8% 
Belgia-BE 85 160 101,0% 114,8% 
Bułgaria-BG -94 126 94,5% 144,5% 
Cypr-CY 19 -11 103,4% 87,1% 
Czechy-CZ -392 -13 92,9% 97,7% 
Dania-DK -19 -162 99,7% 85,5% 
Estonia-EE -19 3 97,3% 104,6% 
Finlandia-FI 90 50 101,9% 108,6% 
Francja-FR 464 1430 100,9% 124,2% 
Grecja-EL -741 -276 89,8% 79,5% 
Hiszpania-ES -1 340 150 96,5% 103,8% 
Holandia-NL 144 128 101,3% 104,9% 
Irlandia-IE -212 1 95,4% 100,2% 
Litwa-LT -90 -7 89,2% 92,8% 
Luksemburg-
LU 1 -6 100,2% 93,9% 
Łotwa-LV 7 28 101,2% 132,6% 
Malta-MT -11 15 95,3% 148,4% 
Niemcy-DE -1 200 -200 98,0% 96,7% 
Polska-PL 68 -11 100,6% 99,3% 
Portugalia-PT -245 24 96,0% 102,3% 
Rumunia-RO -283 -86 92,8% 86,9% 
Słowacja-SK -30 -47 97,2% 79,3% 
Słowenia-SI -110 -12 95,3% 96,0% 
Szwecja-SE 168 -218 102,1% 77,1% 
Węgry-HU -104 -188 96,9% 73,1% 
Wielka 
Brytania-UK -3 444 292 92,6% 111,5% 
Włochy-IT -798 -66 98,1% 98,9% 
UE 27 -8 111 1 279 97,6% 103,2% 

Źródło: Na podstawie: Digital Agenda Scoreboard 2012 

 

Raport zawiera kilka propozycji dla regulatorów dotyczących pobudzenia operatorów do 
inwestycji i przyspieszenia ich realizacji. W szczególności zawiera on propozycje dotyczące 
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oszczędności na wydatkach (ok. 80 mld euro) oraz generowania przychodów. Propozycje te 
obejmują: 

• kooperację (współdziałanie) – w postaci ogólnounijnej regulacji (np. w formie 
rozporządzenia) dopuszczającej elastyczność lokalną oraz tworzenie modeli 
współinwestowania, co zachęci operatorów do wspólnego podejmowania działań 
na mniej dochodowych obszarach; 

• oszczędności na wydatkach inwestycyjnych – poprzez przyznanie operatorom 
telekomunikacyjnym prawa do układania kabli światłowodowych w podziemnej 
kanalizacji należącej do operatorów telewizji kablowej oraz przedsiębiorstw 
energetycznych, aby w ten sposób zaoszczędzić czas i pieniądze; 

• generowanie przychodów – poprzez umożliwienie różnicowania cen, tak aby 
operatorzy sieciowi mogli obciążać podmioty powodujące duże koszty w wyniku 
nadchodzącej eksplozji danych (konieczność dostarczenia znacznych zasobów 
sieci na potrzeby obsługi smartphonów, tabletów, telewizji HD/3D i innych 
zastosowań szerokopasmowych) wyższymi opłatami za usługi o lepszej jakości. 

Rys. 2. Dzienny przyrost oraz gęstość szerokopasmowych łączy stacjonarnych w UE 
w okresie 01.2004 r. – 01.2012 r. 

 
Źródło: Na podstawie: Digital Agenda Scoreboard 2012  

 

Przedstawione propozycje wywołują sprzeciw: 

− ze strony operatorów TV kablowej, którzy nie są skłonni dopuścić innych firm 
do swojej kanalizacji; 

− ze strony Google, Facebook i innych społecznościowych portali, które walczą 
o utrzymanie neutralności sieciowej i nie godzą się na różnicowanie warunków 
finansowych transmisji treści w sieciach telekomunikacyjnych; 
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− instytucji regulacyjnych, które również mają zastrzeżenia w sprawie 
różnicowania cen w zależności od przesyłanej treści w Internecie, gdyż jest to 
sprzeczne z zasadą neutralności sieciowej.  

Raport wskazuje, że realizacja celów Agendy Cyfrowej wymaga bardzo poważnych nakładów 
finansowych i dlatego należy stworzyć takie warunki działalności dla potencjalnych 
inwestorów, aby mogli oni uzyskiwać przewidywalne dochody odpowiednie do planowanych 
inwestycji.  

3. Wybrane przykłady realizacji krajowych programów cyfryzacji 
Ważnym elementem realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej są programy cyfryzacji 
przyjęte w poszczególnych państwach członkowskich. W artykule omówiono programy 
cyfryzacji przyjęte we Francji, Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii.  

Przykład Australii jest ciekawy z tego powodu, że przyjęto tam zupełnie odmienne 
instrumenty realizacji programu rozwoju sieci aniżeli w Unii Europejskiej. W Australii ze 
środków publicznych, pod nadzorem rządu, buduje się krajową sieć światłowodową, która 
z założenia ma być siecią jedyną (monopolistyczną), dostępną na zasadzie „open access” dla 
wszystkich operatorów w kraju, na jednolitych warunkach cenowych. Jest to koncepcja, która 
była wysuwana w Europie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w trakcie dyskusji 
nad zasadami liberalizacji i prywatyzacji rynku telekomunikacyjnego we Wspólnocie 
Europejskiej. Nie znalazła ona uznania z powodu jej niespójności z obowiązującym modelem 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, a w szczególności – z zasadą prymatu konkurencji 
i rynku nad innymi koncepcjami zarządzania wybranymi gałęziami gospodarki. 

Instrumenty realizacji programów rozwoju sieci szerokopasmowych w państwach 
członkowskich UE są podobne: decyduje rynek i kapitał prywatny, wspierany przyjazną 
regulacją ex ante przez administrację rządową, zaś inwestycje na obszarach wiejskich i słabo 
zaludnionych są pobudzane przez dofinansowanie ze środków publicznych. Występują jednak 
pewne różnice, które dotyczą parametrów powszechnego szerokopasmowego dostępu do 
Internetu, wielkości środków publicznych oraz skali dostępności i parametrów usług 
szerokopasmowej komunikacji na poszczególnych etapach realizacji. Daje się również 
zauważyć odmienną postawę regulatorów krajowych we wspomnianych państwach. 
Instytucje regulacyjne we Francji i w Wielkiej Brytanii wykazują dużą inicjatywę w sprawach 
regulacji rynku komunikacji szerokopasmowej, trzymając się dość ściśle przepisów pakietu 
regulacyjnego 2009. Odmienna postawa cechuje regulatora rynku komunikacji elektronicznej 
w Niemczech, który inicjuje dyskusję nad pożądanymi rozwiązaniami rynkowymi i usiłuje 
doprowadzić do porozumienia wszystkich zainteresowanych uczestników rynku. 
Porozumienie to ma obowiązywać na zasadzie dobrowolności, w miarę możliwości bez 
nakazu regulacyjnego. 

Stan prac związanych z rozwojem dostępu szerokopasmowego jest przedmiotem wielu 
raportów i opracowań1718

19

17Electronic Communications Market Indicators, Digital Agenda Scoreboard 2011. 
ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index-en.htm 

.  

18Full speed ahead: The government broadband report Q3 2011, A report from the Economist Intelligence Unit, 
September 2011,www.eiu.com 
19digital_agenda_scoreboard_telecom_database. Digital Agenda Scoreboard 2011, 
ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index-en.htm 
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3.1. FRANCJA 
Rząd Francji prowadzi od 2008 r. aktywną politykę cyfryzacji gospodarki, administracji 
publicznej oraz gospodarstw domowych. W 2008 r. przystąpiono do realizacji planu Cyfrowa 
Francja 201220

Rządowy program zakłada objęcie usługą 100 Mbit/s 70% kraju do 2020 r. i uzyskanie 100% 
zasięgu krajowego do 2025 r. Realizacja planu w dużym stopniu opiera się na umiejętnym 
korzystaniu z instrumentów regulacyjnych w celu ułatwienia konkurencji i zachęcenia 
operatorów do współużytkowania infrastruktury. W tym celu cały obszar kraju podzielono na 
obszary gęsto i słabo zaludnione. Na obszarach gęsto zaludnionych infrastruktura 
szerokopasmowa będzie budowana przez firmy na zasadach komercyjnych, z tym że France 
Telecom udostępni kanalizację kablową. W celu minimalizacji kosztów inwestycyjnych 
francuski regulator sektorowy ARCEP wprowadził obowiązek współużytkowania 
okablowania wewnątrz budynków. Okablowanie wewnątrz budynków ma być dostępne dla 
wszystkich operatorów, niezależnie od ich pozycji rynkowej. Dodatkowo ARCEP ustalił, że 
operator przyłączający budynek do sieci szerokopasmowej pokrywa 90% kosztów 
związanych z podłączeniem nowego klienta (koszt instalacji wewnątrzlokalowej). 

, który zakłada dostarczenie wszystkim mieszkańcom podstawowego dostępu 
szerokopasmowego o przepustowości 512 Kbit/s w cenie nieprzekraczającej 35 euro 
miesięcznie. W grudniu 2009 r. przyjęto narodowy program rozwoju ultraszybkiej 
komunikacji szerokopasmowej: National Ultra-fast Broadband Program. W programie 
przewidziano wykorzystanie funduszy publicznych dla wsparcia rozwoju sieci 
szerokopasmowych (współfinansowanie infrastruktury na obszarach wiejskich), przy 
aktywnym uczestnictwie władz lokalnych i zakładów użyteczności publicznej oraz 
sformułowano cele dotyczące usługi powszechnej. Regulator sektorowy we Francji ARCEP 
(L'Autorité de régulation des communicationsélectroniques et des postes) został upoważniony 
do podejmowania środków regulacyjnych w celu ułatwienia rozwoju ultraszybkiej 
komunikacji szerokopasmowej w kraju. 

Na obszarach słabo zaludnionych rozwój infrastruktury szerokopasmowej będzie realizowany 
przez władze lokalne, we współpracy z operatorami, w formie partnerstwa publiczno-
prywatnego. Inwestycje w sieci światłowodowe FTTH (Fibre-to-the-Home)będą wspierane ze 
środków pożyczki narodowej (le Grande Emprunt) w wysokości 2 mld euro. Podjęto również 
działania ułatwiające korzystanie z punktów dostępowych sieci oraz regulujące współpracę 
organów miejscowych z operatorami przy rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. 

Warunki korzystania z kanalizacji kablowej France Telecom ustala ARCEP. W listopadzie 
2010 r. ARCEP określił ekonomiczne warunki dostępu do kanalizacji kablowej, które muszą 
być respektowane przez operatora zasiedziałego. Szacuje się, że na obszarach gęsto 
zaludnionych równoległa budowa szerokopasmowej sieci dostępowej może być opłacalna 
przy taryfach uzależnionych od objętości pobieranych informacji przez końcowego 
użytkownika. Na obszarach słabo zaludnionych jest wskazana taryfikacja ryczałtowa, gdyż to 
zachęci do współużytkowania sieci. 

Na obszarach gęsto zaludnionych aktywnie rozwijają sieci FTTH operatorzy: France 
Telecom, Free i SFR. France Telecom, operator zasiedziały na rynku, zapowiedział, że 
w latach 2010 – 2015 planuje zainwestować 2 mld euro w rozbudowę infrastruktury FTTH 
w miastach o dużej i średniej wielkości. Szacuje się, że realizacja tego planu udostępni usługę 
szerokopasmową ok.60% gospodarstw domowych do 2020r. Inwestycyjna działalność 
operatora będzie sprzyjać pojawieniu się jakościowo nowych usług w takich obszarach jak 
telewizja 3D, wideo, muzyka i gry. Dodatkowe pozytywne impulsy przyniesie współpraca 

20 France Numérique 2012 
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France Telecom z dostawcami treści. Operator zasiedziały zaznacza jednocześnie, że skala 
jego zaangażowania inwestycyjnego w dużym stopniu zależy od polityki regulacyjnej 
ARCEP na rynku komunikacji szerokopasmowej. 

Operatorzy alternatywni również rozwijają działalność inwestycyjną. Operatorzy Bouygues 
Telecom i SFR podpisali w grudniu 2010 r. porozumienie o wspólnej budowie 
i współużytkowaniu sieci FTTH dla blisko 3 milionów gospodarstw domowych 
w największych miastach Francji. 

Szczegóły współfinansowania przez rząd projektów rozwoju komunikacji szerokopasmowej 
na obszarach słabo zaludnionych zostały skonkretyzowane w 2011 r. Zadeklarowane środki 
publiczne na rozwój sieci NGN/FTTH wynoszą ok. 2 mld euro. Według szacunkowych 
danych dostarczenie dostępu światłowodowego dla 80% gospodarstw domowych wymaga 
wydatkowania ok. 15 mld euro, w tym 6 mld ze środków publicznych. 

Podstawowa technika cyfryzacji sieci dostępowej to urządzenia xDSL ((x – różne odmiany) 
Digital Subscriber Line). W styczniu 2011 r. światłowodowe linie dostępowe FTTH stanowiły 
ok. 0,54% całości szerokopasmowej stacjonarnej bazy dostępowej (dla UE-27 wartość tego 
wskaźnika wynosiła 1,8%). 

3.2. HISZPANIA 
Rozwój komunikacji szerokopasmowej następuje w ramach rządowego Planu Avanza 
dotyczącego kształtowania społeczeństwa informacyjnego w Hiszpanii. Obecnie realizowany 
jest opracowany w latach 2009-2010 drugi etap Planu Avanza pt. „Plan Avanza 2 – 2011–
2015 Strategy”21

Rząd postawił cel polegający na zapewnieniu powszechnej dostępności usług 
szerokopasmowych o szybkości 1 Mbit/s w 2011 r.

, w którym wskazano 10 podstawowych celów związanych z efektywnym 
wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych w administracji, biznesie, 
służbie zdrowia i kształceniu, a także przez mieszkańców, tak aby stworzyć podstawy 
społeczeństwa informacyjnego z gospodarką opartą na wiedzy. W tym kontekście 
uwzględniono potrzebę budowy i rozwoju infrastruktury szerokopasmowej NGN/NGA. 

22

W styczniu 2011 r. liczba abonentów szerokopasmowych usług stacjonarnych wynosiła 
23,7% ogółu mieszkańców. W Hiszpanii 90,5% linii dostępowych ma przepustowość 
w przedziale od 2Mbit/s do 100 Mbit/s, a jedna trzecia ma przepustowość co najmniej 
10 Mbit/s. Podstawowa technika cyfryzacji dostępu to DSL (80%).Udział abonentów 
korzystających z dostępu świadczonego przez operatorów telewizji kablowej wynosi 8% 

 Budowa infrastruktury NGN/NGA 
powinna umożliwić świadczenie usług o szybkości 10 Mbit/s dla 80% mieszkańców oraz o 
szybkości 100 Mbit/s dla 50% mieszkańców w 2015 r. Na wsparcie realizacji wytyczonych 
celów rząd wyasygnował 333 mln euro. Główne źródła finansowania mają napłynąć z rynku, 
czemu ma sprzyjać przyjazna polityka regulacyjna wobec budowy sieci NGN/NGA. 
Regulator sektorowy w Hiszpanii CMT (Comision del Mercado de las Telecomunicaciones) 
zalecił, aby operator zasiedziały Telefónica świadczył usługi hurtowe na zasadzie „open 
access” oraz udostępnił zainteresowanym firmom infrastrukturę pasywną, łącznie 
z kanalizacją kablową. Przyspieszeniu rozwoju ultraszybkich usług ma służyć nowe prawo 
z 2011 r. o obowiązku wyposażenia nowego budownictwa w okablowanie niezbędne do 
realizacji dostępu do sieci światłowodowej i telewizji kablowej. 

21Plan Avanza 2. Strategy 2011–2015, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, July 16th 
2010,www.planavanza.es 
22Jak podaje Digital Agenda Scoreboard 2011, przyłączenie o przepustowości 1 Mbit/s ma stanowić element 
usługi powszechnej w Hiszpanii, który dostarczy funkcjonalny dostęp do Internetu (zgodnie z przepisami 
dyrektywy o usłudze powszechnej). 
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(dane ze stycznia 2011 r.). Sieć światłowodowa jest słabo rozwinięta – w styczniu 2011 r. jej 
udział wynosił tylko 0,49%. 

W intencji rządu, Plan Avanza 2 ma pomóc gospodarce Hiszpanii w podołaniu skutkom 
kryzysu, przejawiającego się m.in. w postaci wysokiego bezrobocia. 

3.3. NIEMCY 
Program rozwoju szerokopasmowej infrastruktury w Niemczech został ujęty w dokumencie 
rządowym „Breitbandstrategie der Bundesregierung” z lutego 2009 r.23

1. zlikwidowanie rozwarstwienia cyfrowego do końca 2010 r. przez zapewnienie 
powszechnego dostępu o przepustowości przynajmniej 1 Mbit/s (ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów nieobsługiwanych i wiejskich);  

2. przyspieszenie budowy infrastruktury szerokopasmowej o przepustowości ponad 
50 Mbit/s i zasięgu ogólnokrajowym przy założeniu, że już pod koniec 2014r. 75% 
gospodarstw domowych będzie miało możliwość korzystania z szerokopasmowego 
dostępu o przepustowości co najmniej 50 Mbit/s.  

W listopadzie 2010 r. rząd opublikował uaktualnione wytyczne w sprawie cyfryzacji kraju 
pt. „Deutschland Digital 2015”24

W celu zapewnienia właściwego otoczenia prawnego dla rozwoju komunikacji 
szerokopasmowej rząd wskazał następujące kluczowe aspekty do uwzględnienia 
w znowelizowanym prawie telekomunikacyjnym: 

. Przyjęto, że administracja będzie interweniować i wspierać 
środkami regulacyjnymi, a w razie konieczności i finansowymi, rozwój infrastruktury 
szerokopasmowej na obszarach nieatrakcyjnych pod względem komercyjnym. Duży nacisk 
położono na wszechstronne wykorzystanie wszystkich dostępnych technik komunikacyjnych 
(sieci stacjonarne z modemami xDSL, sieci telewizji kablowej z modemami DOCSIS 3.0, 
sieci światłowodowe i bezprzewodowe, a nawet – w razie konieczności – techniki satelitarne). 
Program zakłada współpracę wszystkich właścicieli istniejącej infrastruktury, zarówno na 
szczeblu federalnym, związkowym jak i lokalnym, a także zakładów użyteczności publicznej 
i operatorów. Rząd przeznaczył kwotę 210 mln euro na wsparcie realizacji projektów władz 
lokalnych i operatorów. Sieci korzystające ze wsparcia publicznego mają oferować usługi 
hurtowe dla wszystkich operatorów na zasadach równości i niedyskryminacji. Realizacja 
programu cyfryzacji Niemiec pozwoli spełnić z nawiązką cele sformułowane w Agendzie 
Cyfrowej w odniesieniu do wskaźników zasięgu oraz przepustowości dostępu 
szerokopasmowego w UE. 

− dłuższe okresy między przeglądami rynku, 
− wydłużenie czasu funkcjonowania koncepcji regulacyjnych (bezpieczeństwo 

prawne), 
− uwzględnienie specyficznego ryzyka inwestycyjnego związanego z budową 

infrastruktury szerokopasmowej przy decyzjach o warunkach odpłatności za dostęp 
przez strony trzecie, 

− uwzględnienie zasad i warunków współpracy przy realizacji projektów 
inwestycyjnych w decyzjach regulacyjnych, 

− polepszone warunki ramowe do budowy sieci przez ułatwione współużytkowanie 
istniejącej infrastruktury. 

23Breitbandstrategie der Bundesregierung. 2009, www.bmwi.de 
24IKT-Strategie der Bundesregierung „Deutschland Digital 2015“, BMWi, November 2010, www.bmwi.de 
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Ważne znaczenie dla realizacji programu rządowego ma Forum NGA, powstałe z inicjatywy 
regulatora krajowego jako miejsce dyskusji i uzgadniania stanowisk przez uczestników rynku 
zainteresowanych budową i eksploatacją sieci dostępowych NGA. Idea przewodnia to 
wypracowanie przez uczestników rynku wspólnych zasad postępowania i rozstrzygania 
kwestii spornych, które mają być przestrzegane dobrowolnie, bez konieczności stosowania 
środków regulacyjnych. Uczestnicy Forum uzgadniają warunki współpracy oraz wspólnych 
inwestycji przy budowie światłowodowych sieci dostępowych, a także zasady dostępu do 
usług świadczonych w tych sieciach. W centrum uwagi znajduje się koncepcja „Open 
Access”, która ma zapewnić równoprawny, niedyskryminujący dostęp wszystkim operatorom 
i dostawcom do nowych sieci. W ramach Forum uzgadniane są techniczne i eksploatacyjne 
aspekty dostępu do sieci światłowodowych oraz innych sieci NGN, a także zasady 
współużytkowania okablowania wewnątrz budynków.  

Aktywną rolę przy rozwijaniu sieci szerokopasmowych odgrywa operator zasiedziały 
Deutsche Telekom (DT). W realizacji jest wiele projektów inwestycyjnych, podejmowanych 
przez DT wespół z operatorami alternatywnymi i władzami lokalnymi. Niezależnie od tych 
przedsięwzięć, DT planuje objąć dostępem światłowodowym FTTH ok. 10% gospodarstw 
domowych do końca 2012 r.  

Realizacja zamierzeń operatora zasiedziałego DT zależy w dużym stopniu od otoczenia 
regulacyjnego oraz dostępu do źródeł finansowania. Operator DT poszukuje źródeł 
finansowania inwestycji światłowodowych, które są bardzo kapitałochłonne, o długim okresie 
amortyzacji oraz niepewnym rynku popytu. Dotychczasowy model sprzedaży usług dostępu 
szerokopasmowego użytkownikom końcowym nie zapewni dochodów w wysokości 
niezbędnej do pokrycia wydatków inwestycyjnych. Do tego dochodzą presja regulacyjna oraz 
spadek cen detalicznych na rynku internetowym, a także pogorszone warunki pozyskiwania 
kredytów na rynkach finansowych. Dlatego proponuje się wprowadzenie dodatkowej 
odpłatności od dostawców treści za usługi ultraszerokopasmowe, jak np. TV HD. Propozycja 
ta nie znajduje jednak poparcia ze strony regulatora i KE, gdyż narusza przyjęte zasady 
neutralności sieciowej w UE. 

Na uwagę zasługuje aktywna postawa wielu lokalnych władz, które rozwijają ultraszybkie 
sieci (o przepustowości rzędu 100 Mbit/s) na swoim terenie w partnerstwie z firmami 
producenckimi, jak np. Alcatel-Lucent. Podobną aktywność przejawiają różne konsorcja, dla 
przykładu można wymienić Helinet, konsorcjum 9 zakładów energetycznych, które świadczy 
usługi szerokopasmowe 100 Mbit/s w czterech miastach za pośrednictwem swojej sieci.  

Plany administracji publicznej i sektora prywatnego w sprawie rozwoju komunikacji 
szerokopasmowej mogą ulec korekcie z uwagi na niekorzystne sygnały z rynku komunikacji 
elektronicznej. W 2010 r. nastąpił spadek obrotów w sektorze komunikacji elektronicznej 
o 2% oraz spadek rocznych wydatków inwestycyjnych o 3,3%wporównaniu z rokiem 2009. 

Postępowanie organów państwowych w Niemczech cechuje pragmatyzm ekonomiczny. 
W tym duchu opracowano kilka lat temu poprawkę do prawa telekomunikacyjnego, która 
zezwalała na czasowe odstąpienie od zasady obligatoryjnego nakładania obowiązków 
regulacyjnych na operatora o znaczącej pozycji rynkowej podejmującego działalność na 
nowych rynkach, co – w rozumieniu poprawki – obejmowało m.in. budowę 
światłowodowych sieci dostępowych oraz sieci NGN (w tym z modemami VDSL) wraz 
z usługami. Takie podejście do regulacji rynku komunikacji szerokopasmowej nie znalazło 
uznania w KE, która zarzuciła władzom Niemiec naruszenie telekomunikacyjnego prawa 
Wspólnoty i skierowała sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał 
poparł stanowisko KE i stwierdził naruszenie przez Niemcy obowiązującego porządku 

12



prawnego w sektorze komunikacji elektronicznej Wspólnoty (sprawa C-424/07, orzeczenie z  
3.12.2009 r.).  

Regulator sektorowy w Niemczech BNetzA (Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen) przywiązuje duże znacznie do bezpośrednich 
negocjacji komercyjnych między podmiotami rynkowymi jako podstawowej zasady 
funkcjonowania rynku komunikacji elektronicznej i dlatego powstrzymuje się od aktywnej 
ingerencji regulacyjnej w funkcjonowanie rynku komunikacji szerokopasmowej. W marcu 
2010 r. regulator opublikował dokument25

• Produkty dostępu szerokopasmowego, na które istnieje popyt, mogą być dobrowolnie 
oferowane przez operatora zasiedziałego Deutsche Telekom. Jeżeli oferty te będą 
niedyskryminujące i zostaną zaakceptowane przez większość rynku, a opłaty będą 
rozsądne (umiarkowane), to nie zachodzi konieczność ingerencji regulatora. 

 w sprawie podstawowych zasady polityki 
regulacyjnej na rynku komunikacji szerokopasmowej. Na uwagę zasługują następujące 
wnioski wynikające z tego dokumentu: 

• Umiarkowana regulacja dostępu w sieciach NGN może pozytywnie wpływać na 
przyspieszenie realizacji powszechnego dostępu ludności do usług 
szerokopasmowych. W tych warunkach, operator zasiedziały Deutsche Telekom oraz 
operatorzy alternatywni mogą w równym stopniu przyczynić się do rozbudowy sieci 
dostępowej NGA. 

• Regulator wypowiada się za stosowaniem kontroli ex post cen na usługi 
szerokopasmowego dostępu świadczone przez operatora zasiedziałego DT26

• Efektywne inwestycje infrastrukturalne i innowacje mogą być wspierane przez nowe 
struktury taryfowe. 

. Taka 
kontrola ex post będzie wystarczająca, jeżeli zawyżanie cen w warunkach rozwijającej 
się konkurencji będzie miało charakter lokalny i nietrwały. W kwestii odpłatności 
regulator bierze pod uwagę, obok zapewnienia trwałej konkurencji o wyrównanych 
szansach, także potrzebę wspierania efektywnych inwestycji oraz popierania 
innowacji, z uwzględnieniem wymagania elastyczności cen na usługi w nowo 
powstających sieciach. 

3.4. WIELKA BRYTANIA 
Podstawowe kierunki cyfryzacji Wielkiej Brytanii zostały wytyczone w programie „The 
Digital Britain Report”27

25Eckpunkte über die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung moderner 
Telekommunikationsnetze und die Schaffung einer leistungsfähigen Breibandinfrastruktur. 
Bundesnetzagentur,März 2010, www.bundesnetzagentur.de 
26Takie stanowisko regulatora BNetzA w sprawie odpłatności zostało krytycznie skomentowane przez KE. 
27Digital Britain, Final Report, June 2009, Presented to Parliament by The Secretary of State for Culture, Media 
and Sport and the Minister for Communications, Technology and Broadcasting. By Command of Her 
Majesty,www.official-documents.gov.uk/document/cm76/7650/7650.pdf 
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ogółowi mieszkańców szerokopasmowego dostępu do Internetu rząd proponuje doprowadzić 
do powszechnego świadczenia dostęp o przepustowości 2Mbit/s do końca 2012 r., co ma być 
osiągnięte przez wykorzystanie nowoczesnych technik w istniejących sieciach przewodowych 
i radiowych: xDSL, kable światłowodowe do ulicznych szafek telefonicznych, łącza radiowe 
i satelitarne.  

Realizacja postawionych celów wymaga wielomiliardowych nakładów inwestycyjnych. 
W ocenie rządu, komercyjna działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych zapewni 
szerokopasmowy dostęp następnej generacji dla dwóch trzecich ludności. Problem zapewnienia 
dostępu do ultraszybkiego Internetu dla pozostałej jednej trzeciej ludności, zamieszkałej na 
obszarach wiejskich i słabo zaludnionych, wymaga rozwiązania przy wsparciu państwa, gdyż nie 
można dopuścić do cyfrowego wykluczenia znacznej liczby mieszkańców. Kwestia pozyskania 
niezbędnych funduszy pozostaje jednak nierozwiązana. 

Po wyborach w maju 2010 r. do władzy doszła koalicja liberalno-konserwatywna, która 
dokonała zmian we wcześniejszym programie. W grudniu 2010 r. został przedstawiony plan 
działania pt. „Britain’s Superfast Broadband Future”28

Propozycje programowe przewidują, że w przeciągu pięciu lat, przy publicznym wsparciu 
finansowym (530 mln £,ok. 604 mln euro), w każdej gminie powstanie światłowodowe centrum 
cyfrowe (fibre digital hub), które będzie obsługiwać szerokopasmową sieć dostępową, 
wykonaną według projektu władz lokalnych. Operator zasiedziały British Telecom (BT) 
zapowiedział, że będzie uczestniczył w realizacji tych projektów, wnosząc jednocześnie własny 
wkład finansowy.  

, który ma wspierać prywatne inwestycje 
oraz konkurencję jako podstawowe instrumenty realizacji programu. Głównym celem programu 
jest osiągnięcie w2015 r. przez szerokopasmową sieć w Wielkiej Brytanii najlepszych 
parametrów komunikacji szerokopasmowej w Europie. Jako parametry oceny służą: szybkość, 
pokrycie (zasięg), cena oraz wybór. Jednocześnie przesunięto termin realizacji powszechności 
dostępu 2Mbit/s na 2015 r.  

Plan rządowy zakłada wydatkowanie łącznie 830 mln £ w ciągu 7 lat na inwestycje 
szerokopasmowe, które mają zapobiec wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców obszarów 
wiejskich i słabo zaludnionych, stymulując odpowiednio prywatne inwestycje i konkurencję. 
W celu ograniczenia kosztów inwestycji szerokopasmowych przewiduje się zwiększenie 
współużytkowania istniejącej infrastruktury pasywnej oraz wprowadzenie w nowym 
budownictwie zasady „new home broadband ready”29

Znaczący wkład w rozwój infrastruktury sieci NGN/NGA wnosi działalność operatora 
zasiedziałego BT, który realizuje projekt inwestycyjny wartości 2,5 mld £ (ok. 2,8 mld euro), 
obejmujący budowę sieci światłowodowych FTTC (75%) i FTTH (25%), które mają 
dostarczyć usługi komunikacji szerokopasmowej o szybkości 40 ÷ 100 Mbit/s dla ok. 2/3 
gospodarstw w Wielkiej Brytanii, głównie w miastach dużej i średniej wielkości. 
BT uczestniczy także w projektach związanych z dostarczaniem ultraszybkich usług dla 

. Dla realizacji planu ważne znaczenie ma 
świadczenie usług hurtowych przez Openreach, odseparowaną jednostkę funkcjonalną operatora 
BT, na zasadzie „open access”. Na Openreach nałożono obowiązek regulacyjny udostępniania 
własnej infrastruktury pasywnej (kanalizacja, słupy) zainteresowanym operatorom 
alternatywnym. W opinii rządu taka polityka regulacyjna, w powiązaniu ze wsparciem 
finansowym, zachęci operatorów do budowania sieci na ekonomicznie nieatrakcyjnych 
obszarach. 

28Britain’s Superfast Broadband Future, Department for Business, Innovation & Skills; Department for Culture, 
Media and Sport, December 2010, www.culture.gov.uk/publications/7829.aspx 
29Next generation access for new build homes – Guide, PAS 2016:2010, Department for Business, Innovation & 
Skills, December 2010 
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mieszkańców obszarów wiejskich; projekty te są oparte na partnerstwie publiczno-
prywatnym. 

Obok BT, bardzo aktywnie uczestniczy w rozwijaniu sieci komunikacji szerokopasmowej 
operator telewizji kablowej Virgin Media. W jego ofercie są usługi o szybkości 50 Mbit/s, 
które są dostępne dla 13 mln gospodarstw domowych. W latach 2011 – 2012 w ofercie znajdą 
się usługi o szybkości 100 Mbit/s. 

Według danych ze stycznia 2011 r., liczba abonentów szerokopasmowych usług 
stacjonarnych wynosiła 31,63% ogółu mieszkańców. Podstawowa technika cyfryzacji to 
urządzenia DSL (79%). Udział użytkowników usług szerokopasmowych świadczonych za 
pośrednictwem operatorów telewizji kablowej wyniósł 21%. Pod koniec 2010 r. 71% 
gospodarstw domowych było wyposażonych w dostęp szerokopasmowy, w tym 65% 
gospodarstw korzystało z dostępu stacjonarnego; blisko 50% gospodarstw mogło korzystać 
z dostępu o przepustowości 50 Mbit/s. 

Przy ocenie ekonomicznych aspektów planów cyfryzacji Wielkiej Brytanii należy brać pod 
uwagę to, że w 2010 r. nastąpił spadek przychodów w sektorze komunikacji elektronicznej 
o 7,4%, ale jednocześnie wzrost rocznych wydatków inwestycyjnych w tym sektorze 
o 11,5%. 

3.5. AUSTRALIA 
W 2009 r. rząd Australii podjął decyzję o budowie krajowej infrastruktury światłowodowej 
National Broadband Network (NBN)30

Podstawowe założenia do koncepcji sieci NBN są następujące: 

, która ma dostarczyć dostęp szerokopasmowy 
o przepustowości do 1 Gbit/s dla mieszkańców, szkół i biznesu. Pierwotnie przewidywany 
koszt szacowano na 43 mld AUD, w tym 26 mld AUD ze środków publicznych. W grudniu 
2010 r. koszty inwestycji zostały zweryfikowane: koszt całkowity – 35,7 mld AUD, w tym 
środki publiczne – 27,1 mld AUD (ok. 25 mld USD). Według aktualnych danych, 
zakończenie inwestycji ma nastąpić w 2020 r.  

• sieć NBN ma mieć zasięg ogólnokrajowy i powinna zapewniać dostęp 
szerokopasmowy o przepustowości co najmniej 100 Mbit/s dla 93% gospodarstw 
domowych (powszechna dostępność szerokopasmowej komunikacji o bardzo dużej 
szybkości przesyłu danych); 

• sieć NBN ma zapewnić stabilne i niezawodne funkcjonowanie usług, co ma 
szczególne znaczenie dla rozwoju powszechnej wysokospecjalistycznej opieki 
zdrowotnej;  

• sieć NBN ma zapewnić dużą szybkość przesyłu danych zarówno do użytkownika 
(download, 1 Gbit/s), jak i do sieci (upload), co ma znaczenie dla takich usług jak 
wideokonferencja; 

• sieć NBN powinna mieć pojemność niezbędną do przyszłych udoskonalonych 
aplikacji oraz rozwiązań innowacyjnych; 

• sieć będzie dostarczać usługi hurtowe na zasadzie „open access” po jednolitych 
cenach w skali kraju. 

Gospodarstwa domowe nieobjęte zasięgiem sieci światłowodowej NBN otrzymają 
szerokopasmowy dostęp bezprzewodowy (od połowy 2012 r.) lub satelitarny (w 2015 r.) 
o przepustowości co najmniej 12 Mbit/s; realizacja tego zadania stanowi część projektu 
infrastrukturalnego NBN. 

30New National Broadband Network, www.minister.dbcde.gov.au/media/media_releases/2009/022 
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Według koncepcji rządu Australii przedstawionej w maju 2011 r. w dokumencie „National 
Digital Economy Strategy”31

• udział online wszystkich gospodarstw domowych w życiu kraju, 

, sieć NBN ma służyć jako podstawa cyfryzacji gospodarki 
Australii, co ma uczynić ją jedną z przodujących gospodarek świata w 2020 r. Po 
zrealizowaniu projektu NBN powstaną jakościowo nowe warunki funkcjonowania biznesu 
i społeczeństwa: 

• działalność online biznesu i organizacji non-profit, 
• inteligentne zarządzanie środowiskiem i infrastrukturą, 
• polepszona opieka zdrowotna i nad osobami w podeszłym wieku, 
• rozwinięte kształcenie online, 
• zwiększony potencjał telepracy, 

• większy udział pozamiejskich regionów Australii w cyfrowej gospodarce i życiu 
społecznym. 

Projekt budowy sieci światłowodowej realizuje nowo utworzone przedsiębiorstwo NGN Co., 
w którym władzę właścicielską sprawuje rząd. Zadaniem tego przedsiębiorstwa jest 
wykonanie projektu oraz zbudowanie sieci FTTH, a następnie jej eksploatacja. NGN Co. 
będzie świadczyć usługi hurtowe detalicznym dostawcom na zasadach równości 
i niedyskryminacji („open access”) po jednolitych cenach krajowych, z tym że ceny 
detaliczne będą zależeć od dostawcy końcowego. Po uzyskaniu pełnej zdolności komercyjnej 
przedsiębiorstwo NGN Co. ma być sprywatyzowane. 

W celu zrealizowania bezprzewodowej szerokopasmowej sieci dostępowej operator NGN Co. 
zawarł w 2011 r. dziesięcioletni kontrakt z firmą Ericsson o wartości 1,1 mld AUD. Kontrakt 
przewiduje objęcie wiejskich i oddalonych rejonów Australii szerokopasmową siecią 
bezprzewodową, opartą na technice LTE, o przepustowości co najmniej 12Mbit/s.  

Plany rozwoju komunikacji szerokopasmowej nie przewidują wspierania konkurencji 
infrastrukturalnej. Przedsiębiorstwo NGN Co. będzie jedynym operatorem dysponującym 
pasywną i aktywną siecią stacjonarną w miastach i na obszarach wiejskich. W tym celu rząd 
zawarł porozumienie z operatorem zasiedziałym Telstra, które przewiduje odseparowanie 
działalności na rynku hurtowym od działu obsługi detalicznej, a następnie przejęcie działu 
hurtowego przez operatora sieci NBN.W planach tego operatora założono wycofanie 
z eksploatacji miedzianej sieci Telstry. Podobne postępowanie ma być przeprowadzone 
wobec innych operatorów, którzy rozwinęli własną infrastrukturę w wielu częściach kraju. 

Według danych OECD dla czerwca 2011 r., w Australii jest 24 abonentów usług 
szerokopasmowych na 100 mieszkańców. Według danych rządowych32

4. Uwagi końcowe 

, w końcu grudnia 
2010 r. 81% połączeń z Internetem miało przepustowość co najmniej 1,5 Mbit/s. Po 
zrealizowaniu planu rządowego NBN uzyska się powszechną dostępność usług 
szerokopasmowych o szybkości co najmniej 12 Mbit/s, przy czym co najmniej 100 Mbit/s – 
dla 93% gospodarstw domowych. 

Obserwacja sytuacji na rynku komunikacji szerokopasmowej w UE prowadzi do wniosku, że 
wprowadzone instrumenty pobudzania działalności inwestycyjnej dla rozwoju światłowodowych 

31National Digital Economy Strategy, Australian Government, Department of Broadband, Communications and 
the Digital Economy 2011,www.nbn.gov.au/the-vision/digitaleconomystrategy/ 
32 www.nbn.gov.au/about-the-nbn/current-trends-for-online-activity/ 
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sieci dostępowych nie są wystarczające. Zdaniem KE urzeczywistnienie celów Agendy 
Cyfrowej można zapewnić przez przestrzeganie i stosowanie zasad regulacji ex ante, zawartych 
w pakiecie regulacyjnym 2009, a w szczególności przez odpowiednią interpretację zasad 
konkurencji na rynku komunikacji szerokopasmowej. Należy w szczególności : 

• stosować zachęty regulacyjne, m.in. przez wspólne użytkowanie infrastruktury 
pasywnej; 

• doprowadzić do współużytkowania infrastruktury pasywnej będącej w zarządzaniu 
lokalnych zakładów użyteczności publicznej z operatorami usług komunikacji 
szerokopasmowej; 

• wspierać konkurencyjne inwestycje w sieci światłowodowe; 
• promować efektywne inwestycje oraz innowacje; 
• zwrócić szczególną uwagę na inwestycje infrastrukturalne na obszarach wiejskich 

i słabo zaludnionych, przeznaczając na ich realizację publiczne środki finansowe. 

Działalność krajowych regulatorów rynku powinna służyć zachowaniu konkurencyjnej 
struktury całego rynku oraz zapewnić przestrzeganie zasad niedyskryminacji w procesie 
naprawy gospodarczej, gdyż nie można dopuścić do ponownej monopolizacji sieci. 
Dodatkowo Komisja podkreśla znaczenie utrzymania otwartego charakteru Internetu oraz 
zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad neutralności sieciowej, zawartych 
w pakiecie regulacyjnym 2009, co w istotnym stopniu wpływa na parametry ekonomiczne 
działalności na platformie internetowej. 

Przedstawione przykłady cyfryzacji gospodarek Francji, Hiszpanii, Niemiec i Wielkiej 
Brytanii świadczą z jednej strony o zrozumieniu potrzeby wzbogacenia gospodarki i życia 
społecznego (m.in. w postaci elektronicznej administracji, zdalnej opieki zdrowotnej, 
udoskonalonych metod kształcenia) nowoczesnymi technikami informacyjno-
komunikacyjnymi i zrealizowania celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, a z drugiej – o braku 
niezbędnego kapitału na inwestycje, co powoduje opóźnienia w realizacji zaplanowanych 
zadań oraz korektę programów. Dodatkowe trudności wynikają z niepewnej sytuacji 
gospodarczej w niektórych państwach oraz UE jako całości, a także z powodu zmieniających 
się ekip rządzących w wyniku wyborów parlamentarnych. Przykład Australii jest 
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specyficznym przykładem wynikającym z warunków naturalnych i przyjętej polityki rozwoju 
sieci szerokopasmowej w tym kraju. W Europie, ogarniętej kryzysem, takie rozwiązanie jest 
obecnie niemożliwe, gdyż państwa członkowskie nie dysponują wolnymi środkami finansowymi 
możliwymi do zaangażowania w budowę sieci szerokopasmowych. Dodatkowymi 
ograniczeniami są zasady dotyczące pomocy publicznej stosowane w Unii Europejskiej oraz 
obawy, że takie rozwiązanie mogłoby naruszyć jedną z podstawowych zasad rozwoju wolnego 
rynku – zasadę wolnej konkurencji. 

W osobnym artykule zostaną opisane postępy w realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej w 
Polsce, szczególnie w zakresie budowy sieci szerokopasmowych. W artykule tym będzie 
nawiązanie do 3 raportów: 

• Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej 
w Polsce – kwiecień 2008 r.; 

• Oszacowanie kosztów inwestycji telekomunikacyjnych związanych z budową sieci 
następnej generacji NGN w Polsce – kwiecień 2008 r.; 

• Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji – wrzesień 2008 r.; 
opracowanych dla Krajowej Izby Gospodarczej już w 2008 r. przez Instytut Łączności 
Państwowy Instytut Badawczy dotyczących konieczności modernizacji infrastruktury 
telekomunikacyjnej w Polsce. 
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