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Misja Prezesa UKE

Wizja Prezesa UKEZapewnianie obywatelom 
dostępu do nowoczesnych  
usług telekomunikacyjnych  
i pocztowych na rozwijającym się 
rynku oraz w dynamicznym  
otoczeniu międzynarodowym

Obiektywny, merytoryczny  
oraz wiarygodny moderator  
rozwoju rynku, działający  
ze zrozumieniem potrzeb  
społeczeństwa oraz zasad  
funkcjonowania sektora  
przedsiębiorstw



Obszary aktywności  
Prezesa UKE

1 3
2 4

Ochrona interesów 
konsumentów

Konkurencja dzięki  
optymalnym regulacjom

Rozwój  
infrastruktury i usług

UKE 3.0 = Uczciwość,  
Kreatywność, Efektywność



Ochrona interesów 
konsumentów



Identyfikacja preferencji  
użytkownika

Cykliczne badania ankietowe  
użytkowników indywidualnych  
i instytucjonalnych

Upraszczanie  
i cyfryzacja komunikacji  
z użytkownikiem

Rekomendowanie zmian  
legislacyjnych na poziomie  
europejskim i krajowym

Wspieranie procesów cyfryzacji  
zachodzących na rynku

Dopasowanie usług  
telekomunikacyjnych  
do potrzeb 
konsumenta

Prokonsumenckie 
podejście do akceptacji 
cenników

Analiza wniosków złożonych 
przez operatorów SMP

Utrzymanie równowagi 
między cenami usług  
w kraju i za granicą

Monitorowanie stawek  
hurtowych i cen detalicznych

Przegląd podejścia do regulacji
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Monitorowanie  
wdrożenia unijnych  
i krajowych regulacji 
jakości internetu

Weryfikacja umów i procedur  
reklamacyjnych oraz działania  
kontrolne

Określenie  
warunków pomiaru 
jakości internetu

Wypracowanie metod  
i narzędzi na forum BEREC

Wskazanie mechanizmu  
monitorowania 

Bezpieczeństwo usług

Promowanie rekomendacji  
ENISA i wdrażanie dobrych  
praktyk regulatorów UE

Podnoszenie  
jakości usług  
telekomunikacyjnych

Zmiana podejścia  
do świadczenia  
przez JST bezpłatnego  
dostępu do internetu

Przegląd dotychczasowej praktyki  
i obowiązujących przepisów prawa

Opracowanie propozycji  
zmian legislacyjnych

Monitorowanie  
świadczenia przez JST 
bezpłatnego dostępu  
do internetu w miejscach 
publicznych

Prowadzenie wykazu JST  
oraz ich kontrola w zakresie  
świadczonych usług 

Efektywny 
dostęp  
do internetu 
w miejscach 
publicznych
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Podniesienie jakości  
obsługi osób o szczególnych 
potrzebach

Monitorowanie jakości obsługi na rynku  
telekomunikacyjnym i pocztowym

Wspieranie dobrych praktyk

Zabezpieczenie potrzeb  
osób z niepełnosprawnością

Identyfikacja barier i propozycja  
zmian legislacyjnych 

Dostępność  
i użyteczność usług

Przyjazny rynek pocztowy

Zwiększenie  
dostępności usług 
powszechnych

Weryfikacja realizacji obowiązków  
operatora wyznaczonego  

Ustalanie maksymalnych  
rocznych poziomów opłat

Nowe podejście 
do badań jakości

Realizacja wspólnie z operatorem  
wyznaczonym pomiarów jakości 
usług powszechnych  

Wypracowanie z rynkiem systemu  
informacji o jakości usług

Rozpoznanie potrzeb 
społeczeństwa

Cykliczne badanie  
zapotrzebowania na usługi  
powszechne
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Rozliczenie  
dopłaty do usługi 
powszechnej

Promowanie  
pozasądowych metod  
rozwiązywania sporów

Notyfikowanie procesu  
pozasądowego rozwiązywania  
sporów konsumenckich  
do bazy systemów ADR

Rozwój pozasądowego  
rozwiązywania sporów  

Likwidacja nieefektywnego  
sądu polubownego

Prostsze  
dochodzenie  
praw przez  
konsumenta

Zapewnienie pokrycia  
przyznanych dopłat

Wydanie decyzji ustalających  
przedsiębiorców i wskaźnik    

Wydanie decyzji indywidualnych 

Ponowne  
roztrzygnięcia  
w części  
odmawiającej  
dopłat

Wydanie decyzji w zakresie  
kosztu netto i dopłaty

Wydanie decyzji ustalających  
przedsiębiorców i wskaźnik     

Wydanie decyzji  
indywidualnych 
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Działalność  
informacyjno-edukacyjna

Informowanie o wynikach  
kontroli wyrobów

Rozwój Centrum  
Informacji Konsumenckiej

Kampanie skierowane  
do różnych grup odbiorców

Promowanie bezpiecznego  
korzystania z urządzeń komunikacji  
elektronicznej w cyberprzestrzeni

Promowanie idei społecznej  
odpowiedzialności biznesu 

Świadomy 
konsument

Wdrożenie  
nowego podejścia

Rekomendowanie włączenia  
internetu szerokopasmowego  
w zakres usługi powszechnej

Rezygnacja z usług schyłkowych

Analiza  
dostępności usługi

Cykliczne badania  
zapotrzebowania  
na usługę powszechną

Nowe podejście  
do usługi powszechnej
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Rozwój  
infrastruktury i usług



Wspieranie budowy  
i współkorzystania  
z infrastruktury

Standaryzacja warunków  
zapewnienia dostępu  
do infrastruktury pasywnej

Propozycja zmian aktów  
prawnych w zakresie  
likwidacji barier w procesie  
inżynieryjno-budowlanym

Promowanie  
wspólnych inwestycji

Opracowanie zasad regulacji 
sieci budowanej w modelu 
współinwestycji

Implementacja zasad  
w działaniach regulacyjnych

Zachęcanie  
operatorów SMP  
do inwestycji

Przegląd hurtowych rynków 
usług szerokopasmowych  
BSA oraz usług dostępu LLU

Uwzględnienie w regulacji  
zachęt inwestycyjnych

Budowa optymalnego  
środowiska do inwestycji

Zwiększenie efektywności  
prowadzonych postępowań  
administracyjnych

Edukowanie uczestników  
procesu inwestycyjnego

Wspieranie dostępu do budynków  
w celu eliminacji dublowania  
infrastruktury

Budowa efektywnej komunikacji 
pomiędzy inwestorami

Wsparcie standaryzacji dostępu  
do infrastruktury technicznej  
(współpraca z URE i UTK)

Aktywność na forum  
międzynarodowym w zakresie  
promowania optymalnych rozwiązań 
technicznych i regulacyjnych
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Zwiększenie  
efektywności  
wykorzystywania  
częstotliwości

Opracowanie koncepcji wdrożenia

Refarming i optymalizacja  
zasobów częstotliwości

Udostępnienie częstotliwości

Wdrożenie  
technologii 5G  
w Polsce

Zmiana  
wykorzystania  
częstotliwości

Uzgodnienie nowych kanałów  
telewizyjnych poniżej pasma  
700 MHz

Aktualizacja  planu zagospodarowania 
częstotliwości w zakresie  
przeznaczenia pasma 700 MHz  
oraz pasma 470-694 MHz

Przeprowadzenie rekonfiguracji  
kanałów telewizyjnych

Wsparcie  
rozwiązań prawnych  
poprawiających  
efektywność  
zarządzania  
widmem radiowym

Usprawnienie przeprowadzania  
procedury selekcyjnej

Ustalenie sposobu rozdysponowania 
pasma i przygotowanie procedury 
selekcyjnej

Aktualizacja KTPCz pod kątem 
zmian wprowadzanych na WRC

Udostępnienie częstotliwości  
z pasma 700 MHz dla systemów 
szerokopasmowych

Migracja usług telewizyjnych  
do pasma 470-694 MHz

Zmiana technologii DVB-T  
na DVB-T2

Wpływ  
na kształtowanie  
międzynarodowych  
regulacji gospodarowania  
widmem radiowym

Aktywne uczestnictwo w pracach ITU,  
CEPT oraz grup działających w ramach  
UE (RSC, RSPG, COCOM)

Wpływ  
na kształtowanie  
międzynarodowych  
regulacji gospodarowania  
widmem radiowym
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Poprawa  
efektywności RSS

Zapewnienie otwartego  
i efektywnego dostępu 
do infrastrutktury, w tym 
optymalizacja polityki  
stosowanych opłat

Propozycja odejścia od warunkowego  
dostępu do infrastruktury

Wsparcie działań konsolidacyjnych  
w regionach kraju o niskiej  
efektywności sprzedaży hurtowych  
produktów dostępowych

Przeciwdziałanie powielaniu  
sieci współfinansowanych  
ze środków unijnych

Innowacje 
= konkurencyjna 
gospodarka

Maksymalizacja efektywności  
wykorzystania środków unijnych

Wspieranie  
polskich innowacji

Współpraca z sektorem R&D,  
wsparcie w rozwiązywaniu  
problemów

Udział w inicjatywach  
na szczeblach administracji  
centralnej i samorządowej

Pozyskiwanie wiedzy  
i doświadczeń międzynarodowych  
na potrzeby optymalizacji  
środowiska prawno-regulacyjnego

Promowanie innowacji

Wsparcie  
wdrażania POPC

Wyznaczanie obszarów  
wymagających interwencji publicznej

Zapewnienie otwartego dostępu  
do infrastruktury telekomunikacyjnej  
i sieci szerokopasmowych

Przygotowanie zasad dostępu  
hurtowego do wybudowanych sieci

Udział w pracach dotyczących  
OSE i określenie ram regulacyjnych  
w tym zakresie
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Konkurencja dzięki  
optymalnym regulacjom



Stworzenie modeli  
regulacyjnych

Przygotowanie modelu  
regulacji dostawców OTT

Przygotowanie modelu regulacji 
mediów cyfrowych

Wspieranie procesu  
konwergencji i migracji 
usług do sieci IP

Identyfikacja zmian

Ocena skutków dla rynku

Analizy rynków  
z wykorzystaniem 
lokalnego podejścia

Wdrożenie analityki  
uwzględniającej lokalną  
konkurencję międzyplatformową

Przegląd rynków  
infrastrukturalnych

Efektywna współpraca 
międzyoperatorska

Przegląd i dostosowanie  
ofert ramowych do bieżących  
potrzeb rynkowych

Wspieranie komercyjnych  
modeli współpracy na rynku

Identyfikacja i zwalczanie  
nadużyć telekomunikacyjnych  
we współpracy międzyoperatorskiej

Wsparcie rozwoju 
e-commerce 
w sektorze pocztowym

Wdrożenie rozporządzenia  
w sprawie trasngranicznych  
usług doręczenia paczek

Udział w tworzeniu  
ogólnoeuropejskiej bazy danych  
i platformy informacyjnej

Dialog z interesariuszami w celu  
wypracowania modelu współpracy  
na rynku dostaw transgranicznych

Skuteczne 
regulacje  
= szybki 
rozwój
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Współpraca merytoryczna  
z organizacjami  
międzynarodowymi

Współtworzenie stanowisk, opinii,  
raportów i innych dokumentów

Aktywność ekspertów UKE  
w pracach IRG/BEREC, grupach  
studyjnych ITU i komitetach UE

Poszerzanie wiedzy o rozwiązaniach  
prawnych i regulacjach w innych krajach

Aktywność na arenie 
międzynarodowej

Udział w tworzeniu  
przepisów krajowych

Przegląd ram prawnych  
w celu identyfikacji barier  
w funkcjonowaniu rynków

Rekomendowanie zmian  
przepisów, w tym zwiększających  
efektywność działań

Udział w tworzeniu  
przepisów  
międzynarodowych

Rozszerzenie obowiązku  
informacyjnego dla OTT oraz definicji  
usług łączności elektronicznej

Wspieranie status quo w zakresie  
podziału kompetencji pomiędzy  
Regulatorami a instytucjami UE

Rekomendowanie innowacyjnych  
rozwiązań w zakresie jakości  
usług NGN

Dobre prawo  
= lepsza regulacja
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UKE 3.0 = Uczciwość,  
Kreatywność, Efektywność



Budowa przyjaznego  
i dostępnego Urzędu

Uelastycznienie organizacji pracy
  
Dostosowanie Urzędu do potrzeb  
pracowników i klientów

Budowa profesjonalnego  
korpusu sekretarskiego

Podnoszenie standardów działania

Promocja zatrudnienia w UKE  
oraz skuteczne pozyskiwanie  
pracowników

UKE jako moderator  
rozwoju rynku

Wspieranie prac związanych  
z modelem inwestowania  
w ramach Partnerstwa  
Publiczno-Prywatnego

Podejmowanie inicjatyw  
zgłaszanych przez konsumentów  
i przedsiębiorców

Udział w projektach społecznych, 
rządowych i samorządowych

Eksperci w służbie  
społeczeństwu i przedsiębiorcom

Kultura w analityce

Wdrożenie jednolitej platformy 
pozyskiwania, przetwarzania  
i udostępniania danych  
o sektorze ICT

Tworzenie nowoczesnej  
analityki z wykorzystaniem  
narzędzi statystycznych

Urząd on-line

Cyfryzacja relacji  
z klientami

Rozwój e-usług

Rozwój PLICBD na potrzeby  
państwa oraz przedsiębiorców

Zapewnienie osobom  
o szczególnych potrzebach  
dostępu do użytecznych informacji
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Strategiczne kierunki działań Prezesa UKE  
w latach 2017-2021 definiują kluczowe obszary  
aktywności Regulatora.

Naszą misją jest zapewnienie obywatelom dostępu  
do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych  
i pocztowych, na rozwijającym się globalnym rynku.  
Dzięki obiektywnym, merytorycznym i wiarygodnym  
działaniom, budujemy komunikację elektroniczną,  
spełniając oczekiwania klientów Urzędu.

Mamy ambicję skutecznie chronić interesy  
konsumentów, wspierać konkurencję oraz rozwój  
infrastruktury i usług. Kreując innowacje tworzymy  
przyszłość dla następnych pokoleń.

Wierzymy, że dzięki Uczciwości, Kreatywności  
i Efektywności, jesteśmy w stanie budować  
szacunek i zrozumienie dla naszych działań.

Marcin Cichy, prezes UKE



ADR (ang. Alternative Dispute 
Resolution) – alternatywne 
metody pozasądowego 
rozwiązywania sporów 
konsumenckich

BEREC (ang. Body of European  
Regulators for Electronic 
Communications) – Organ 
Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej 

BSA ( ang. Bitstream Access)  
– zapewnienie dostępu 
do strumienia bitów

CEPT (franc. Conférence 
européenne des administrations 
des postes et des 
télécommunications, 
ang. European Conference 
of Postal and Telecommunications 
Administrations) – Europejska 
Konferencja Administracji Poczty 
i Telekomunikacji

Skróty

COCOM (ang. Communication 
Committee) – Komitet Łączności 
Elektronicznej

DVB-T (ang. Digital Video 
Broadcasting – Terrestrial) 
– standard telewizji cyfrowej 
nadawanej drogą naziemną

DVB-T2 (ang. Digital Video 
Broadcasting – Terrestrial 
Second Generation) – standard 
telewizji cyfrowej drugiej 
generacji nadawanej drogą 
naziemną

ENISA (ang. European Union 
Agency for Network 
and Information Security) 
– Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

ERGP (ang. European Regulators 
Group for Postal Services) 
– Europejska Grupa Regulatorów 
do spraw Usług Pocztowych

ICT (ang. information  
and communication technologies)  
– Technologie informacyjno 
-komunikacyjne

IRG (ang. Independent Regulators 
Group) – Niezależna Grupa  
Operatorów

ITU (ang. International  
Telecommunication Union)  
– Międzynarodowy Związek  
Telekomunikacyjny

KTPCz – Krajowa Tablica  
Przeznaczeń Częstotliwości

LLU ( ang. Local Loop Unbundling)  
– usługa dostępu do lokalnej  
pętli abonenckiej

NGN (ang. Next Generation  
Network) – sieć nowej generacji

OSE – Ogólnopolska Sieć  
Edukacyjna

www.uke.gov.pl

OTT – Over-The-Top

PLICBD – Platforma  
Lokalizacyjno-Informacyjna  
z Centralną Bazą Danych

POPC – Program Operacyjny  
Polska Cyfrowa

RSC (ang. Radio Spectrum Committe)  
– Komitet Widma Radiowego

RSPG (ang. Radio Spectrum Policy 
Group) – Grupa ds. Polityki Widma 
Radiowego

RSS – Regionalne Sieci  
Szerokopasmowe

SMP (ang. Significant Market Power)  
– znacząca pozycja rynkowa

URE – Urząd Regulacji Energetyki

UTK – Urząd Transportu Kolejowego

WRC (ang. World Radiocommunication 
Conference) – Światowa Konferencja  
Radiokomunikacyjna


