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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Dot. pisma z 29 stycznia br. Posła na Sejm RP Pana Wojciecha Kossakowskiego w sprawie 
zasięgu polskich sieci komórkowych przy granicy państwa (interpelacja nr 28956).

Szanowny Panie Marszałku,

w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że zakresy częstotliwości przeznaczone dla 
operatorów sieci telefonii komórkowych zostały skoordynowane międzynarodowo 
i podzielone pomiędzy administracjami łączności poszczególnych krajów na częstotliwości 
preferencyjne. Oznacza to, że każda ze stron posiada odpowiednią pulę kanałów 
preferencyjnych do zastosowania w rejonach przygranicznych. Jednakże na zasięg sygnału 
stacji bazowej (BTS) wpływa wiele czynników, tj. ukształtowanie terenu, zalesienie, 
gęstość i typ zabudowy czy aktualne warunki pogodowe wpływające na propagację fal 
radiowych. Granice państwowe nie mają wpływu na kształtowanie się zasięgu stacji 
bazowych, co oznacza, że stacja bazowa umieszczona na terenie Rosji czy Czech 
w stosunkowo bliskiej odległości od granicy, może swym zasięgiem obejmować także 
terytorium Polski. Dodatkowo, jeżeli moc odbieranego przez abonenta sygnału takiej 
stacji bazowej jest większa od mocy sygnału polskiej stacji bazowej, to sygnał ten będzie 
sygnałem dominującym na terenie Polski. Taka sama sytuacja zajdzie w odniesieniu do 
stacji bazowych zlokalizowanych na terenie Polski, które mogą przejmować ruch z krajów 
sąsiadujących.

Wobec powyższego, w przypadku korzystania z mobilnych usług telekomunikacyjnych 
świadczonych przez operatorów sieci komórkowych w strefie przygranicznej może 
występować zjawisko przełączania z sieci macierzystej (operatora krajowego) do sieci 
operatora zagranicznego, tj. do stacji, od której w danej lokalizacji urządzenie końcowe 
otrzyma silniejszy sygnał. W takiej sytuacji operator sieci macierzystej nalicza opłaty 
zgodnie z cennikiem roamingowym, gdyż realizacja połączeń odbywa się za 
pośrednictwem sieci zagranicznej, mimo że abonent, będący w strefie przygranicznej, 
znajduje się na terytorium Polski. Należy zauważyć, że telefony użytkowników bardzo 
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często domyślnie skonfigurowane są w taki sposób, aby sieć do której się logują była 
wybierana automatycznie, co oznacza zezwolenie na wybieranie sieci, która na danym 
obszarze cechuje się najsilniejszym sygnałem. Problem roamingu przygranicznego może 
zostać rozwiązany poprzez wykorzystanie opcji ustawień telefonu w zakresie wyboru sieci 
tj. ręcznego ustawienia w menu telefonu w zakładce wybór sieci (wspólna nazwa w 
systemach operacyjnych Android i iOS) macierzystego operatora. Zmiana automatycznego 
wybierania sieci na wybór ręczny i wybór opcji, polegający na tym, że telefon powinien 
zawsze logować się do wybranej sieci macierzystej, pozwoli uniknąć korzystania z sieci 
zagranicznego operatora, a tym samym dodatkowych opłat roamingowych. 

Z wyrazami szacunku,

Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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