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OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI 

z dnia 1 września 2010 r.  

o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego 

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy 
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.1)), w porozu-
mieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicz-
nej, ogtaszam informację o możliwości uzyskania kon-
cesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego. 

I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wnios-
ków o dokonanie zmiany, w trybie art. 155 Kodek-
su postępowania administracyjnego, 4 koncesji na 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych. 
Zmiana będzie polegata na rozszerzeniu koncesji na 
rozpowszechnianie programu w sposób rozsiewczy 
satelitarny, o charakterze określonym w udzielo-
nych koncesjach, polegającym na przyznaniu prawa 
do rozpowszechniania programu drogą rozsiewczą 
naziemną w sposób cyfrowy, w okresie do daty wy-
gaśnięcia obecnie obowiązującej koncesji, z zacho-
waniem poniższych warunków: 
1. Dla potrzeb dokonania zmian koncesji wykorzy-

stane zostaną kanaty telewizyjne przeznaczone 
do wykorzystania dla telewizji cyfrowej w stan-
dardzie DVB-T (standard EN 300 744 V1.5.1 2004 
Europejskiego Instytutu Standardów Telekomu-
nikacyjnych — ETSI), w drugim ogólnopolskim 
multipleksie, wymienione i szczegółowo określo-
ne w załączniku do zarządzenia nr 21 Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 
17 września 2007 r. w sprawie planu zagospoda-
rowania częstotliwości dla zakresu 470 — 862 MHz 
(Dz. Urz. UKE Nr 27, poz. 139), zmienionego 
zarządzeniem nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej z dnia 4 maja 2010 r. (Dz. Urz. UKE 
Nr 10, poz. 22). Stacje nadawcze przeznaczone 
do rozpowszechniania programu będą zlokalizo-
wane na poszczególnych obszarach wykorzysta-
nia częstotliwości wskazanych w powyższym 
planie zagospodarowania częstotliwości lub po-
za tymi obszarami w odległości nie większej jed-
nak niż 50 km od granicy obszarów. Wartości pa-
rametrów technicznych stacji nadawczych, 
w tym mocy promieniowanej, będą zawierały się 
w takich granicach, aby dopuszczalny sumarycz-
ny poziom natężenia pola sygnałów zakłócają-
cych, wyznaczony zgodnie z obowiązującymi 
zaleceniami Sektora Radiokomunikacji Między-
narodowego Związku Telekomunikacyjnego — 
ITU-R (Porozumienie Regionalne w sprawie pla-
nowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Re-
gionie 1 /w części Regionu 1 położonej na zachód 
od południka 170°E i na północ od równoleżni- 

1' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszonewDz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr85, poz. 728 i Nr 
267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, 
poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411, z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97, Nr 115, poz. 965 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz. 146, Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1023. 

ka 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii/oraz 
Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotli-
wości 174-230 MHz oraz 470-862 MHz - Ge-
newa 2006) tzn. obliczony metodą ITU R.P1546 
dla 1 % czasu, 50 % miejsc, na wysokości 
10 m. n.p.t, nie przekraczał na granicy wspólno-
kanałowego obszaru wykorzystania częstotliwo-
ści wartości 46dB^V/m; 

2. W  postępowaniu  będą  rozpatrywane wnioski 
podmiotów posiadających koncesje na  rozpo 
wszechnianie programu telewizyjnego upraw 
niające do rozpowszechniania programu drogą 
rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy; 

3. Sygnał multipleksu drugiego tworzyć będzie nie 
więcej   niż  8   programów  telewizyjnych,   przy 
czym składowa wizji sygnału telewizyjnego na 
dawana   będzie   z  wykorzystaniem   algorytmu 
kompresji H264/AVC; 

4. Poza 4 programami, o których mowa powyżej, 
sygnał multipleksu drugiego będą tworzyć na 
stępujące programy: POLSAT, TV 4, TVN oraz 
TV   PULS.    Uporządkowanie   audiowizualnych 
składników multipleksu drugiego będzie nastę 
pujące: POLSAT, TV 4, TVN oraz TV PULS, pro 
gramy rozpowszechniane przez podmioty, o któ 
rych mowa w punkcie 1.2. w kolejności odpowia 
dającej   dacie   wydania   koncesji   podlegającej 
rozszerzeniu (począwszy od najwcześniej wyda 
nej koncesji); 

5. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowa 
dzonego wobec wniosków złożonych w związku 
z niniejszym ogłoszeniem każdy z podmiotów, 
którego koncesja zostanie zmieniona, a wymie 
nionych w pkt 1.2., może uzyskać możliwość wy 
korzystania nie więcej niż jednej ósmej całkowi 
tej przepływności multipleksu drugiego; 

6. Rozpowszechniane, na podstawie decyzji wyda 
nych  w wyniku   rozstrzygnięcia  postępowania 
prowadzonego    wobec    wniosków   złożonych 
w związku z niniejszym ogłoszeniem, programy 
będą niekodowane i udostępniane odbiorcom 
bezpłatnie; 

7. Rozpoczęcie    rozpowszechniania    programów 
w sposób naziemny cyfrowy przez podmioty, 
o których mowa w punkcie 1.2., nastąpi po wy 
daniu przez Prezesa UKE decyzji w sprawie do 
konania rezerwacji częstotliwości w trybie art. 37 
ust. 3a ustawy o radiofonii i telewizji. 

Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określe-
nia warunków programowych będzie odesłanie do 
zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku 
0 rozszerzenie koncesji informacji programowych 
1 związanych z tym załączników, do których prze 
strzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie rozsze 
rzenia koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażą 
ce   odstąpienie   od   zadeklarowanych   warunków 
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programowych po rozszerzeniu koncesji będzie 
stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie 
art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji. 

W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, 
które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze 
Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzi-
nach 1000—1500. Formularze dostępne są także na 
stronie internetowej www.krrit.gov.pl. 

Wnioski można nadsytać pocztą lub sktadać w kan-
celarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pok. A1. 
Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze 
w godzinach 1000—1500. Wnioski należy sktadać w 
dwóch egzemplarzach. 

Informacje dotyczące postępowania można uzy-
skać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w spra-
wie parametrów technicznych stacji pod numerem 
telefonu 22-597-31-47. 

IV. Termin do składania wniosków na podstawie ni-
niejszego ogłoszenia upływa z dniem 25 paździer-
nika 2010 r. 

V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi 
w pkt I w zakresie: przedmiotu postępowania, 
określenia charakteru programu bądź parametrów 
technicznych, a także wnioski złożone po terminie 
określonym w pkt IV, będą pozostawiane bez roz-
poznania. 

VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista 
wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu 
zostanie opublikowana w Internecie na stronie 
www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biu-
ra Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: 
J. Dworak 

 


