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 Radiofonia publiczna 

 4 programy ogólnokrajowe 
 17 programów rozgłośni regionalnych 

 Radiofonia koncesjonowana 

 3 programy ogólnokrajowe 
 5 programów ponadregionalnych (w dużych miastach) 
 290 programów lokalnych (w tym 21 na falach średnich) 

Radio naziemne - analogowe 



Ze względu na zajętość pasma UKF i wpływ zmian na inne 
stacje nadawcze, dalszy rozwój radia analogowego 
poprzez: 

 dobór nowych częstotliwości 
 poprawa zasięgu nadawania (zwiększenie mocy, 

wysokości zawieszenia anteny etc.) 

jest praktycznie niemożliwy 
 

Radio naziemne - analogowe 



 34 lokalizacje w dużych i średnich miastach  
(w trakcie uzgodnień międzynarodowych) 

(Białystok, Bydgoszcz, Ciechanów, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Giżycko, 
Gorzów Wlkp., Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Krosno, Leszno, 
Lublin, Łomża, Łowicz, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Siedlce, 
Słupsk, Szczecin, Tarnów, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zamość, 
Zielona Góra) 

 Średnio 15 programów w ww. lokalizacjach:  
 od 8   (Ciechanów, Giżycko – po 2 programy o zasięgu lokalnym/reg.)  
 do 31 (Warszawa – 19 programów o zasięgu lokalnym/reg.) 

Multipleksy radiowe spoza Planu GE06 



 Powołanie grupy roboczej złożonej z przedstawicieli Biura KRRiT  
i UKE (maj 2018 r.) 

 Zmiana rozporządzenia KRRiT ws. wysokości opłat za udzielenie 
koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych 
oraz sposobu ich wyliczania (w trakcie uzgodnień z Ministrem 
Finansów, planowany termin wejścia w życie 1 stycznia 2019 r.) 

 Zmiana rozporządzenia KRRiT ws. zawartości wniosku o udzielenie 
koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach 
udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie 
programów radiofonicznych i telewizyjnych 

 Ustalenie treści ogłoszeń Przewodniczącego KRRiT 

 Ustalenie trybu dokonywania rezerwacji częstotliwości 

Planowane działania przygotowawcze 



 Po konsultacjach społecznych, projekt przekazano do uzgodnień z Ministrem 
Finansów 

 Proponowane rozwiązania dotyczące opłaty za koncesje dla nadawania 
naziemnego w standardzie DAB+: 

 utrzymanie 2 x niższej opłaty dla wszystkich standardów nadawania 
cyfrowego (w stosunku do analogowego) 

 4 x niższa opłata za udzielenie/zmianę koncesji dla standardu DAB+, 
wygasającej przed dniem 31 grudnia 2032 r. (odpowiada 20 x niższej 
opłacie za pierwsze 4 lata i 10 x za kolejne 4 lata obowiązywania koncesji) 

 rezygnacja z opłaty stałej 

 Opłata za koncesję dla standardu DAB+ (do końca 2032 r.) będzie 8 x niższa 
niż w przypadku koncesji analogowej – przykładowo dla 1 mln mieszkańców  
w zasięgu wyniesie 46.250 zł (dla rozpowszechniania analogowego 370.000 zł) 

 W przypadku rozszerzenia koncesji analogowej opłata naliczana będzie tylko 
od wzrostu zasięgu (proporcjonalnie do okresu pozostałego do wygaśnięcia 
obowiązywania koncesji) 

Rozporządzenie KRRiT ws. opłat 
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