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Działania KRRiT w sprawie wspierania rozwoju 

naziemnej radiofonii cyfrowej [1] 

W Strategii regulacyjnej na lata 2017 – 2022 rozwój radiofonii 
cyfrowej jest jednym z głównych zakresów działania KRRiT. Należą 
do nich: 
 

 Udział w pracach gremiów stanowiących nowe akty prawne na 
rzecz rozwoju cyfryzacji radia jak strategie, ustawy i 
rozporządzenia  
 

 Współpraca z Zarządem Polskiego Radia SA i zarządami spółek 
regionalnych radia publicznego w zakresie ich planów 
cyfryzacyjnych oraz obserwacja tego procesu i podejmowanie 
działań korygujących  
 

 Ścisła współpraca z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w 
zakresie przygotowanie zasobów częstotliwości, a także w 
procesie wyłaniania operatorów multipleksów oraz uzgadniania 
ich zawartości 
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Działania KRRiT w sprawie wspierania rozwoju 

naziemnej radiofonii cyfrowej [2] 

 Wspieranie radiofonii lokalnej i ulokowanie jej w przestrzeni 

cyfrowej, 
 

 Promowanie niskobudżetowych technicznych rozwiązań 

systemów nadawczych dla małych nadawców, 
 

 Współpraca z organizacjami gospodarczymi zrzeszającymi 

przedsiębiorców z branży radiowej,  
 

  Udział w opracowaniu koncepcji społecznej kampanii 

informacyjnej promującej DAB+ oraz organizowanie wydarzeń 

informacyjnych i promocyjnych, 
 

 Obserwacja rozwoju radiofonii cyfrowej w Europie, udział w 

pracach gremiów międzynarodowych oraz współpraca 

bilateralna z podobnymi ciałami regulacyjnymi.   
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Planowane zagospodarowanie przestrzeni 

cyfrowej – radiofonia publiczna 

Multipleks MUXR3  
 

Do wykorzystania w całości 
przez radiofonię publiczną:  

 10 programów 
ogólnopolskich Polskiego 
Radia SA 

 Po dwa programy o 
zasięgu  regionalnym 
tworzone przez 
poszczególne spółki 
regionalne na ich obszarze  
działania   
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Planowane zagospodarowanie przestrzeni 

cyfrowej – radiofonia niepubliczna 

Multipleks MUXR1 

 

Przy założeniu 12 miejsc 

w multipleksie możliwe 

ulokowanie istniejących 

programów o zasięgu 

ogólnopolskim, i 

ponadregionalnym oraz  

programów nowych 
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Planowane zagospodarowanie przestrzeni 

cyfrowej – radiofonia niepubliczna regionalna 

Multipleks MUXR2,  
 

Do wykorzystania dla 
emisji programów o 
zasięgu regionów 
odpowiadających w 
przybliżeniu obszarom 
rezerwacji (rozróżnionych 
na mapie kolorami), o 
zasięgu makroregionów 
(kilka obszarów rezerwacji) 
lub programów 
ogólnokrajowych   
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Planowane zagospodarowanie przestrzeni 

cyfrowej – radiofonia lokalna  

Multipleksy lokalne 
(częstotliwości dobrane 
przez UKE) w 34 miastach 

 skoordynowane 

 w trakcie koordynacji 
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Rozpoczęcie procesu koncesyjnego na miejsca 

w multipleksach cyfrowych [1] 

Rozpoczęcie procesu na miejsca w multipleksach lokalnych nastąpi 

po ogłoszeniu nowego Panu zagospodarowania częstotliwości. 

Przygotowanie obejmują: 
 

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

 Zmianę 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.) 

 Zmianę 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 i trybu dokonywania 
rezerwacji częstotliwości 
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