Warszawa, 21 grudnia 2011 r.

Memorandum w sprawie współpracy
na rzecz budowy i rozwoju
pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych

Niniejsze Memorandum zostało zawarte w dniu 21 grudnia 2011 r. w Warszawie pomiędzy:

Ministrem Administracji i Cyfryzacji
zwanym dalej Inicjatorem,
a
Sygnatariuszami Memorandum.

Preambuła
Celem Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej
infrastruktury sieci szerokopasmowych (zwane dalej „Memorandum”) jest ustanowienie
inicjatywy współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej, rynku
telekomunikacyjnego, a także związków jednostek samorządu terytorialnego, organizacji
pracodawców i izb gospodarczych, dla których rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej jest
strategicznym

celem

rozwojowym,

co

przyczyni

się

do

rozwoju

infrastruktury

telekomunikacyjnej mogącej stanowić podstawę dla przyśpieszonego rozwoju sieci
telekomunikacyjnych, w tym sieci nowej generacji (dalej „NGN”). W rezultacie zwiększeniu
ulegnie konkurencyjność na rynku telekomunikacyjnym oraz poprawa oferty dostępu do
szerokopasmowego Internetu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym nastąpi
likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego i wzrost kompetencji cyfrowych obywateli RP.

Inicjatywa niniejszego Memorandum stanowi wyraz polityki Ministra Administracji i
Cyfryzacji w zakresie telekomunikacji, a wyniki jego realizacji będą uwzględniane w
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krajowych

dokumentach

strategicznych

dotyczących

rozwoju

infrastruktury

telekomunikacyjnej, w tym w Narodowym Planie Szerokopasmowym. Tym samym Minister
Administracji i Cyfryzacji zamierza prowadzić równoległe działania, komplementarne
do postanowień Memorandum, w tym kontynuować proces tworzenia przyjaznego otoczenia
administracyjnego, prawnego i regulacyjnego dla inwestycji telekomunikacyjnych. Minister
Administracji i Cyfryzacji zamierza również realizować działania nakierowane na pobudzenie
popytu na usługi szerokopasmowe, w szczególności działania promocyjne i edukacyjnoszkoleniowe, a także stale monitorować rynek telekomunikacyjny pod kątem realizowanych i
planowanych do realizacji inwestycji lub ewentualnych czynników blokujących lub
utrudniających ich realizację.
Powyższy cel będzie realizowany, mając na uwadze, że:
a. Komisja Europejska Komunikatem Europejska Agenda Cyfrowa (COM (2010) 245)
dąży do rozwoju szybkich i ultra szybkich sieci szerokopasmowych i jednocześnie
uznaje tę sprawę za strategiczny cel rozwoju gospodarczego Europy tak, aby
do 2020 roku wszyscy Europejczycy mieli możliwość dostępu do łącza
szerokopasmowego o przepływności co najmniej 30 Mbit/s, a co najmniej 50%
gospodarstw domowych miało możliwość dostępu do łącza szerokopasmowego
o przepływności ponad 100 Mbit/s. Ponadto, Komisja Europejska podkreśliła
znaczenie szerokopasmowego dostępu do Internetu m.in. w Komunikacie Komisji
(COM(2010) 472) Internet szerokopasmowy w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju
opartego

na technologiach

szerokopasmowych

oraz

Zaleceniach

Komisji

z dnia 20 września 2010 r. w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej
generacji (C(2010) 6223).
b. Internet szerokopasmowy jest czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu
gospodarczego oraz przynosi korzyści wszystkim grupom społecznym (zgodnie
z opublikowanym w 2011 r. raportem Internet szerokopasmowy: platforma
do rozwoju1 Komisji ds. Internetu szerokopasmowego, działającej przy ITU
i UNESCO).
c. Komisja

Europejska

wspiera

rozwój

szybkich

i

bardzo

szybkich

sieci

szerokopasmowych, w tym finansowanych ze środków publicznych, jeżeli pozostają
one w zgodzie z Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie stosowania przepisów

1

Raport dostępny na stronie internetowej: http://www.broadbandcommission.org/report2/full-report.pdf
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dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci
szerokopasmowych (Dz. Urzęd. UE C 235 z 30.09.2009, str. 7 – 25).
d. W Polsce na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym zapewniającej
szerokopasmowy dostęp do Internetu, z funduszy europejskich, przeznaczono około
1,034 mld EUR2. Środki te zostały alokowane w szesnastu regionalnych programach
operacyjnych, Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, Programie
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, a także Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007 – 2013.
e. Potrzeba szybkiego rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej jest podkreślana
w dokumentach strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym.
f. Strategie rozwoju poszczególnych województw w Polsce wskazują na małą
dostępność mieszkańców do szerokopasmowego Internetu i podkreślają realne
zagrożenie zjawiskiem wykluczenia cyfrowego. W celu przeciwdziałaniu temu
niekorzystnemu zjawisku przewidują one m.in. budowę regionalnych i lokalnych
sieci szerokopasmowych.
g. Istnieje konieczność zapewnienia efektywnej koordynacji działań w zakresie
rozwoju

infrastruktury

administrację

publiczną,

telekomunikacyjnej
jak

i

podejmowanych

przedsiębiorców

zarówno

działających

w

przez

obszarze

telekomunikacji.
h. Sygnatariusze Memorandum deklarują otwartość i gotowość współpracy na rzecz
rozwoju infrastruktury sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz
przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia cyfrowego.
i. Sygnatariusze Memorandum wyrażają wolę upowszechnienia usługi dostępu
do szerokopasmowego Internetu na terytorium RP, dla wszystkich zainteresowanych
podmiotów. Tym samym jest w Ich interesie zidentyfikowanie i podjęcie działań,
które znacznie przyśpieszą rozwój pasywnej infrastruktury NGN na terytorium
Polski.

2

Zgodnie z dokumenty programowymi: 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, Program Operacyjny
Rozwój Polski Wschodniej (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013), Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarska (Załącznik do uchwały nr 105/2011 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2011 r.)
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Postanowienia Memorandum
1. Zakres współpracy
a. Inicjator oraz Sygnatariusze Memorandum wspólnie deklarują, że planowana
w ramach Memorandum inicjatywa ma charakter otwarty i mogą do niej
przystępować wszystkie podmioty pragnące realizować cele Memorandum.
b. Inicjator oraz Sygnatariusze Memorandum zapewnią, aby działania podejmowane
w ramach realizacji Memorandum były zgodne z europejskim i krajowym
porządkiem prawnym w szczególności dotyczącym komunikacji elektronicznej,
ochrony konkurencji i pomocy publicznej oraz wytycznymi Unii Europejskiej
dla rozwoju infrastruktury szerokopasmowej, w tym poprzez uzyskiwanie w tym
zakresie opinii kompetentnych instytucji.
c. Inicjator oraz Sygnatariusze Memorandum zgodnie oświadczają, że działania
podejmowane w ramach Memorandum będą ukierunkowane na przeciwdziałanie
zjawisku wykluczenia cyfrowego, a w rezultacie do wzrostu kompetencji cyfrowych
obywateli RP.
d. Realizując postanowienia Memorandum, Inicjator oraz Sygnatariusze Memorandum,
w ramach prac Komitetu Wykonawczego, o którym mowa w lit. f, określą zadania
dotyczące planowania oraz realizacji inwestycji, koniecznych do rozwoju
infrastruktury

telekomunikacyjnej

o neutralnej,

otwartej,

wydajnej

oraz

ekonomicznie uzasadnionej i zapewniającej możliwość rozbudowy charakterystyce
na zidentyfikowanych obszarach interwencji.
e. W tym celu Inicjator oraz Sygnatariusze Memorandum będą rozwijać współpracę,
a także wymieniać pomiędzy sobą informacje i najlepsze praktyki, z zastrzeżeniem
pkt 2.
f. Inicjator oraz Sygnatariusze Memorandum ustanawiają Komitet Wykonawczy
składający się z przedstawicieli Inicjatora oraz każdego z Sygnatariuszy
Memorandum, którzy w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności będą
dążyć do realizacji postanowień i celów Memorandum. Sygnatariusze Memorandum
zobowiązują się tym samym do przekazania Inicjatorowi pisemnej informacji
o wyznaczeniu swoich przedstawicieli, a także do aktywnego uczestnictwa
w pracach Komitetu Wykonawczego.
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g. Niezwłocznie po ustanowieniu Komitetu Wykonawczego, Komitet ten wypracuje
regulamin ustalający zasady działania i organizacji Komitetu. Regulamin zostanie
przyjęty przez Komitet Wykonawczy.
h. Komitet Wykonawczy, przy pomocy doradców wskazanych przez Inicjatora
i Sygnatariuszy Memorandum, opracuje Rekomendacje, obejmujące wszystkie
aspekty prawne, techniczne, ekonomiczne i operacyjne czyniąc możliwą pełną
operacjonalizację procesu budowy infrastruktury szerokopasmowej, o której mowa
w niniejszym Memorandum i przekaże je Inicjatorowi Memorandum. Po przyjęciu
ich przez Inicjatora i Sygnatariuszy Memorandum, Rekomendacje zostaną załączone
w formie pisemnej, jako aneks do niniejszego Memorandum.
i. O ile Inicjator i Sygnatariusze Memorandum nie uzgodnią inaczej na piśmie,
z zachowaniem trybu określonego w pkt 3 lit. d, każdy z nich będzie odpowiedzialny
za własne koszty lub wydatki związane z realizacją niniejszego Memorandum.
Inicjator, ani żaden z Sygnatariuszy Memorandum nie będzie odpowiedzialny wobec
drugiego Sygnatariusza Memorandum lub Inicjatora za jego koszty, wydatki lub
zobowiązania, a Inicjator, ani żaden z Sygnatariuszy Memorandum nie będzie
uprawniony do zwrotu kosztów lub wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania
od Inicjatora, ani drugiego Sygnatariusza Memorandum.
j. Inicjator i każdy z Sygnatariuszy Memorandum, we własnym zakresie ponosi koszty
zamówienia i sporządzenia ekspertyz i opinii oraz prowadzenia uzgodnień,
związanych z realizacją celów niniejszego Memorandum, przy czym ich wyniki
powinny

być

udostępniane

Inicjatorowi

oraz

pozostałym

Sygnatariuszom

Memorandum niezwłocznie po ich uzyskaniu. Inicjator, ani pozostali Sygnatariusze
Memorandum nie mają prawa wykorzystywać tych wyników dla celów innych niż
realizacja zadań wynikających z Memorandum. Inicjator, ani żaden z Sygnatariuszy
Memorandum nie ma prawa żądać sporządzenia ekspertyz, opinii, ani prowadzenia
uzgodnień przez Inicjatora, ani drugiego Sygnatariusza Memorandum.
k. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Inicjatora i Sygnatariuszy Memorandum
nie dotyczą szkód wynikłych z naruszenia obowiązku zachowania poufności,
o którym mowa w pkt 2.
2. Poufność
a. W ramach realizacji niniejszego Memorandum Inicjator oraz Sygnatariusze
Memorandum zamierzają, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ujawnić
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pewne

informacje

(zwane

dalej

„Informacjami"")

Inicjatorowi

i

innym

Sygnatariuszom Memorandum, zwanym dalej „Stronami Otrzymującymi".
b. W przypadku ujawniania Informacji, o którym mowa w lit. a, Inicjator lub
Sygnatariusz Memorandum wyraża, w formie pisemnej, zgodę na określone
działania dotyczące ujawniania przekazywanych przez niego informacji oraz
dopuszczalnego zakresu ich ujawnienia.
c. Dla celów niniejszego Memorandum Informacje oznaczać będą wszystkie
informacje, potrzebne dla realizacji celów Memorandum związane z działalnością
gospodarczą, informacje finansowe, techniczne, naukowe oraz informacje innego
rodzaju, włączając w powyższe specyfikacje, projekty, plany, rysunki, dane,
prototypy, techniki przetwarzania, itp. oraz wszystkie ich kopie bez względu
na formę i nośniki.
d. Strony Otrzymujące będą używały Informacji wyłącznie dla celów związanych
z realizacją niniejszego Memorandum. Użycie Informacji dla jakichkolwiek innych
potrzeb – wewnętrznych lub zewnętrznych – jest zabronione, z zastrzeżeniem,
iż sygnatariusze zobowiązani, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
do upubliczniania pewnych informacji, uwzględniając postanowienia pkt 2 lit. b,
mogą je upubliczniać w zakresie w jakim są do tego zobowiązani.
3. Postanowienia końcowe

a. Niniejsze Memorandum zostaje zawarte bezterminowo.
b. Inicjator i Sygnatariusze przewidują możliwość rozszerzenia liczby Sygnatariuszy
Memorandum o inne podmioty. Rozszerzenie o nowe podmioty wymaga pisemnego
przystąpienia do niniejszego Memorandum, zgodnie z wzorem określonym w
załączniku I.
c. Każdy z Sygnatariuszy Memorandum jest uprawniony do odstąpienia od niniejszego
Memorandum w drodze pisemnego wypowiedzenia skierowanego do Inicjatora
i pozostałych

Sygnatariuszy

Memorandum,

z jednomiesięcznym

okresem

wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia prawa i obowiązki wynikające
z niniejszego Memorandum nie wywierają skutków względem Sygnatariusza
Memorandum, który złożył wypowiedzenie, lecz Memorandum obowiązuje
Inicjatora i pozostałych Sygnatariuszy Memorandum. Odstępujący nie ma prawa
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żądać od Inicjatora oraz któregokolwiek z Sygnatariuszy zwrotu jakichkolwiek
kosztów wynikłych z realizacji Memorandum.
d. Memorandum może być modyfikowane lub rozwiązane po uzgodnieniu, w formie
pisemnego aneksu do niniejszego Memorandum, przez Inicjatora i wszystkich jego
Sygnatariuszy.
e. Niniejsze Memorandum nie ma na celu, nie stanowi i nie ustanawia joint venture,
wspólnego zarządzania, spółki, czy też innej formalnej organizacji biznesowej lub
struktury, innej niż niezależne porozumienie o współpracy, a prawa i obowiązki
Inicjatora i Sygnatariuszy Memorandum będą wyłącznie takie, jak wyraźnie
określono w niniejszym Memorandum, a pracownicy Inicjatora, czy jednego
Sygnatariusza Memorandum nie będą uważani za pracowników Inicjatora czy
innego

Sygnatariusza

Memorandum.

Żadne

z postanowień

niniejszego

Memorandum nie będzie interpretowane jako zapewniające lub uwzględniające
udział w zyskach lub stratach wynikających z działań Inicjatora lub któregokolwiek
z Sygnatariuszy Memorandum. Inicjator, ani żaden z Sygnatariuszy Memorandum
nie ma prawa do zobowiązywania Inicjatora, ani innego Sygnatariusza Memorandum
do zaciągania zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju za lub w imieniu Inicjatora lub
innego Sygnatariusza Memorandum. Niniejsze Memorandum nie zobowiązuje
również Inicjatora oraz żadnego z Sygnatariuszy Memorandum do zawarcia
jakiejkolwiek umowy. Memorandum nie stanowi żadnego zobowiązania, w tym
inwestycyjnego, dla Inicjatora, ani żadnego z Sygnatariuszy Memorandum oraz nie
skutkuje innymi zobowiązaniami finansowymi dla Inicjatora lub Sygnatariuszy
Memorandum.
f. Niniejsze Memorandum podlega prawom obowiązującym w Rzeczypospolitej
Polskiej. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Memorandum będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w Warszawie.
g. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację prac, bieżącą obsługę i organizację
działań w ramach Memorandum jest jego Inicjator.
h. Niniejsze Memorandum zostało sporządzone w .... egzemplarzach, po jednym dla
każdego z Sygnatariuszy Memorandum.
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Podpisano:
Inicjator:

………………………………………………………………………………………….
Pan Michał Boni
Minister Administracji i Cyfryzacji

Sygnatariusze :

Lp.

Podmiot

Podpis/y

1.
Samorząd
Województwa
Dolnośląskiego

2.
Samorząd
Województwa
KujawskoPomorskiego

3.
Samorząd
Województwa
Lubelskiego
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4.
Samorząd
Województwa
Lubuskiego

5.
Samorząd
Województwa
Łódzkiego

6.
Samorząd
Województwa
Małopolskiego

7.
Samorząd
Województwa
Mazowieckiego

8.
Samorząd
Województwa
Opolskiego

9.
Samorząd
Województwa
Podkarpackiego

10.
Samorząd
Województwa
Podlaskiego
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11.
Samorząd
Województwa
Pomorskiego

12.
Samorząd
Województwa
Świętokrzyskiego

13.
Samorząd
Województwa
Śląskiego

14.
Samorząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

15.
Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego

16.
Samorząd
Województwa
Zachodniopomorskiego

17.

Telekomunikacja
Polska S.A.
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18.

Netia S.A.

19.

P4 sp. z o.o.

20.
TK Telekom spółka z
o.o.

21.

Alcatel-Lucent Polska
Sp. z.o.o

22.

INEA S.A.

23.
IT Polpager S.A.
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24.

FCA Sp. z o.o.

25.

Wielkopolska Sieć
Szerokopasmowa S.A.

26.
Małopolska Sieć
Szerokopasmowa
sp. z o.o.
27.
Business Centre Club

28.

Polska Izba
Radiodyfuzji Cyfrowej

29.

Stowarzyszenie
Elektryków Polskich
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30.
Krajowa Izba
Gospodarcza
Elektroniki i
Telekomunikacji

31.
HUAWEI Polska Sp. z
o.o.

32.

EmiTEL Sp. z o.o.

33.

34.

35.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
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50.

51.

52.
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