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NSA przywrócił rezerwację częstotliwości dla spółek CenterNet i Mobyland 
 
 
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił decyzję Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego (WSA) w Warszawie z 11 lutego 2011 roku uchylającą rezerwację na 
częstotliwości 1800 MHz na rzecz CenterNet oraz Mobyland - spółek zależnych NFI Midas. 
Dzięki tej decyzji mogą one w pełni korzystać z posiadanych częstotliwości.  
 
Wyrokiem z dnia 26 lipca NSA oddalił skargę Polskiej telefonii Cyfrowej i przekazał sprawę do 
ponownego rozpatrzenia do WSA. Tym samym decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej z dnia 30 listopada 2007 roku (DZC-WAP-5174-6/07(190)) na mocy której 
dokonano rezerwacji częstotliwości z zakresu 1800 MHz na rzecz spółek zależnych NFI Midas 
– CenterNet i Mobyland pozostaje w mocy. 
 
Zarząd NFI Midas ma nadzieję, że w innych sprawach sądowych aktualnie toczących się w 
sprawie przetargu na częstotliwości radiowe 1800 MHz również zapadną rozstrzygnięcia 
korzystne dla spółek zależnych od Funduszu. 
 
"Jesteśmy zadowoleni z wyroku i wierzymy, że po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez sąd 
niższej instancji, wyrok będzie także korzystny dla spółek z Grupy NFI Midas. Wyrok NSA 
potwierdza zasadność przyznania spółkom z Grupy rezerwacji na częstotliwości, a co za tym 
idzie bezproblemowe świadczenie usług transmisji danych na rzecz swoich partnerów i ich 
klientów" – mówi Maciej Kotlicki, członek zarządu NFI Midas. 
 
Dzisiejsza decyzja NSA to kolejna odsłona wieloletniego sporu pomiędzy operatorami 
komórkowymi i Prezesem UKE, mającego na celu powstrzymanie nowej konkurencji oraz 
ograniczenie rozwoju technologicznego. Fundusz może skupić się teraz bardziej na 
realizowaniu strategii. Dzięki posiadanym przez spółki z Grupy częstotliwościom radiowym 
jest ona jedynym w kraju hurtowym dostawcą usług ultraszybkiego mobilnego Internetu w 
najnowocześniejszej technologii LTE/HSPA+. Strategia Funduszu zakłada pokrycie usługami 
ponad 90% populacji kraju w ciągu dwóch-trzech lat. 
 
Na początku tygodnia Aero2, spółka zależna NFI Midas, podpisała ze spółką Ericsson umowę 
ramową na dostawy infrastruktury telekomunikacyjnej. W ramach zawartej umowy Ericsson 
zobowiązał się dostarczać możliwie najlepsze rozwiązania w zakresie niezawodności i 
wydajności sieci oraz zapewnić współdziałanie nowych urządzeń i oprogramowania z 
dotychczasowymi elementami istniejącej sieci. W ciągu najbliższych kilku tygodni planowany 
jest wybór drugiego z dostawców elementów infrastruktury telekomunikacyjnej. 
 
 
 



 

 

 

Informacje o firmie: 

 

Obecna na GPW od 1997 r. Spółka NFI Midas S.A. tworzy polską grupę telekomunikacyjną 

kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. W skład Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. 

wchodzą m.in. spółki CenterNet S.A., Mobyland Sp. z o.o. oraz przejęta w grudniu 2011 roku 

spółka Aero 2 Sp. z o.o. Głównym obszarem aktywności Grupy jest budowa ogólnopolskiej 

sieci telekomunikacyjnej, w technologiach HSPA+ oraz LTE, dzięki której Grupa może 

realizować hurtową sprzedaż usług dostępu do Internetu do operatorów detalicznych 

posiadających duże bazy klientów. 

 

Dodatkowych informacji udziela:  

Wojciech Iwaniuk 
InnerValue 
wi@innervalue.pl 
+48 504 207 566  

 


