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Projekt 2018-02-13 

 

 

ROZPORZĄDZENIE 
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI 

z dnia                          2018 r. 

w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów 
radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania 

 

Na podstawie art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i poz. 2111) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób 
analogowy rozsiewczy naziemny wynosi: 

1) dla zakresu fal średnich:  20 zł x K; 
2) dla zakresu UKF:   370 zł x K 

gdzie: K - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach. 

§ 2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób 
analogowy rozsiewczy naziemny wynosi: 

Liczba mieszkańców w zasięgu programu Opłata w zł 

do 0,5 mln 12.000 + 660 x K 

powyżej 0,5 mln do 5 mln 180.000 + 660 x K 

powyżej 5 mln 480.000 + 660 x K 
 
gdzie: K - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach. 
 

§ 3. 1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób 
cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim, dla wszystkich standardów 
naziemnej radiofonii cyfrowej, z zastrzeżeniem ust. 5, wynosi 6.444.140 zł. 

2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy 
rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu 
ogólnopolskiego, dla wszystkich standardów naziemnej radiofonii cyfrowej, z zastrzeżeniem ust. 5, 
wynosi: 

 
185 zł x K 

gdzie: K - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach. 

3. Opłata za zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy 
rozsiewczy naziemny polegającą na rozszerzeniu zakresu koncesji o możliwość rozpowszechniania 
programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie wynosi: 

185 zł x (Kc - Ka) 
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gdzie: 

Kc - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy 
rozsiewczy naziemny w multipleksie, w pełnych tysiącach, 

Ka - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy 
rozsiewczy naziemny, w pełnych tysiącach. 

 
4. Opłata za zmianę koncesji, o której mowa w ust. 3, wynosi 0 zł, jeżeli różnica liczby 

mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny  
w multipleksie i liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób 
analogowy rozsiewczy naziemny jest ujemna lub równa zero. 

 
5. Opłata za udzielenie lub zmianę koncesji, o której mowa w ust. 1-3, wygasającej przed 

dniem 31 grudnia 2032 r., dla standardu DAB+, wynosi: 
 
A x 0,25 

gdzie: A – oznacza opłatę ustaloną na podstawie przepisów określonych w ust. 1-3. 

§ 4. 1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób 
cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim w standardzie DVB-T  
lub DVB-T2, w systemie standardowej lub wysokiej rozdzielczości, wynosi 13.544.781 zł. 

2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób 
cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie 
standardowej lub wysokiej rozdzielczości, o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu 
ogólnopolskiego, wynosi: 

 
360 zł x K 

gdzie: K - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach. 
 

3. Opłata za zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób 
analogowy rozsiewczy naziemny polegającą na rozszerzeniu zakresu koncesji o możliwość 
rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny  
w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie standardowej lub wysokiej 
rozdzielczości, wynosi: 

360 zł x (Kc - Ka) 

gdzie: 

Kc - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy 
rozsiewczy naziemny w multipleksie, w pełnych tysiącach, 

Ka - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy 
rozsiewczy naziemny, w pełnych tysiącach. 

4. Opłata za zmianę koncesji, o której mowa w ust. 3, wynosi 0 zł, jeżeli różnica liczby 
mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny  
w multipleksie i liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób 
analogowy rozsiewczy naziemny jest ujemna lub równa zero. 

§ 5. 1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób 
cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim w standardzie DVB-T lub 
DVB-T2, w systemie podwyższonej rozdzielczości, wynosi 27.089.562 zł. 
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2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób 
cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie 
podwyższonej rozdzielczości, o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu 
ogólnopolskiego, wynosi: 
 
720 zł x K 

gdzie: K - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach. 
 

3. Opłata za zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób 
analogowy rozsiewczy naziemny polegającą na rozszerzeniu zakresu koncesji o możliwość 
rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny  
w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie podwyższonej rozdzielczości, 
wynosi: 
 
720 zł x (Kc - Ka) 

gdzie: 

Kc - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy 
rozsiewczy naziemny w multipleksie, w pełnych tysiącach, 

Ka - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy 
rozsiewczy naziemny, w pełnych tysiącach. 

4. Opłata za zmianę koncesji, o której mowa w ust. 3, wynosi 0 zł, jeżeli różnica liczby 
mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny  
w multipleksie i liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób 
analogowy rozsiewczy naziemny jest ujemna lub równa zero. 

§ 6. 1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu, który nie zawiera 
reklam, wynosi 20% opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1-5. 

2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu, w którym reklamy zajmują 
nie więcej niż: 

1) 3 minuty w ciągu godziny, wynosi 50% opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1-5; 
2) 6 minut w ciągu godziny, wynosi 75% opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1-5. 

 
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli rozpowszechniany program zawiera audycje 

sponsorowane. 

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli rozpowszechniany program zawiera bloki 
programowe poświęcone wyłącznie telesprzedaży. 

§ 7. Jeżeli w całkowitym zasięgu programu radiowego rozpowszechnianego w sposób 
analogowy rozsiewczy naziemny nie znajduje się miasto o liczbie mieszkańców ponad 200 tysięcy 
albo zasięg takiego programu obejmuje mniej niż 100 tysięcy mieszkańców miasta o liczbie 
mieszkańców ponad 200 tysięcy, opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu 
wynosi 80% opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1. 

§ 8. W przypadku zmiany koncesji, która ma wpływ na wysokość opłaty za udzielenie 
koncesji, o której mowa w § 1-7, opłatę wylicza się proporcjonalnie do okresu pozostałego do 
wygaśnięcia koncesji, po zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej oznaczającej liczbę lat. 

§ 9. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia. 
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§ 10. Traci moc rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. 
w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych  
i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 1370). 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 
 

Uzasadnienie 

Projekt rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat za 
udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich 
wyliczania (zwany dalej „rozporządzeniem”) został przygotowany na podstawie upoważnienia 
wynikającego z art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (zwanej dalej: 
„u.r.t.”). 

Projektowane rozporządzenie zakłada następujące zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego 
rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości 
opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz 
sposobu ich wyliczania: 

1) zmianę przepisów dotyczących sposobu wyliczania opłaty za udzielenie koncesji na 
rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, 
określonej w § 1 rozporządzenia, poprzez rezygnację z opłaty stałej i uzależnienie opłaty 
tylko od liczby mieszkańców w zasięgu programu; 

2) waloryzację, o wskaźnik określony w art. 40 ust. 8 u.r.t.1, wysokości opłat za udzielenie 
koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego i telewizyjnego w sposób rozsiewczy 
naziemny w multipleksie ogólnokrajowym, określonej w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 
rozporządzenia; 

3) zmianę przepisów dotyczących sposobu wyliczania opłaty za udzielenie koncesji na 
rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny  
w multipleksie o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, 
określonych w § 3 ust. 2-4 rozporządzenia, poprzez rezygnację z opłaty stałej i uzależnienie 
opłaty tylko od liczby mieszkańców w zasięgu programu; 

4) niższą opłatę za udzielenie lub zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  
w sposób rozsiewczy naziemny w standardzie DAB+, wygasającej przed dniem  
31 grudnia 2032 r.; 

5) zmianę przepisów dotyczących sposobu wyliczania opłaty za udzielenie koncesji na 
rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny  
w multipleksie o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, 
określonych w § 4 ust. 2-4 i § 5 ust. 2-4 rozporządzenia, poprzez rezygnację z opłaty stałej  
i uzależnienie opłaty tylko od liczby mieszkańców w zasięgu programu; 

6) ustalenie wysokości opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu 
telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T 
lub DVB-T2, w systemie wysokiej rozdzielczości takiej samej jak dla systemu standardowej 
rozdzielczości (§ 4 rozporządzenia); 

7) ustalenie wysokości opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu 
telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T 
lub DVB-T2, w systemie podwyższonej rozdzielczości (§ 5 rozporządzenia); 

                                                      
1  Waloryzacja w latach 2014-2018 o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem  

w poprzednim roku kalendarzowym. 
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8) objęcie niższą opłatą, o której mowa w § 8 przypadków, w których obszar rozpowszechniania 
programu radiowego obejmuje jedynie część (poniżej 100 tysięcy mieszkańców) miasta 
powyżej 200 tysięcy mieszkańców. 

 
Ad.1 
Zgodnie z obecne obowiązującym brzmieniem § 1 rozporządzenia, opłata za udzielenie koncesji na 
rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny wyliczana jest 
według wzoru, którego element stanowi opłata stała wynosząca w poszczególnych progach 
zależnych od liczby mieszkańców w zasięgu programu: (1) dla fal średnich odpowiednio: 290 zł (do 
0,5 mln mieszkańców), 8.570 zł (powyżej 0,5 mln do 5 mln mieszkańców) oraz 22.860 zł (powyżej 
5 mln mieszkańców), (2) dla zakresu UKF odpowiednio: 5.710 zł (do 0,5 mln mieszkańców), 
85.710 zł (powyżej 0,5 mln do 5 mln mieszkańców) oraz 228.570 zł (powyżej 
5 mln mieszkańców). W związku z powyższym, opłata stała jest często niewspółmiernie wysoka  
w przypadku udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego, w zasięgu którego 
znajduje się bardzo mała liczba mieszkańców – przykładowo dla zakresu UKF przy wzroście 
zasięgu o 1 tys. mieszkańców opłata zmienna wynosi 314 zł, a opłata stała 5.710 zł. Również 
przekroczenie kolejnego progu powoduje gwałtowny, nieuzasadniony wzrost opłaty – przykładowo 
dla zakresu UKF przekroczenie progu 0,5 mln mieszkańców w zasięgu programu powoduje 
naliczenie opłaty stałej w wysokości 80 tys. zł. W związku z tym, biorąc pod uwagę treść art. 40 
ust. 6 pkt. 2 lit. a u.r.t., zdecydowano się na rezygnację z opłaty stałej przy wyliczaniu opłaty za 
udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy 
naziemny. Jednocześnie w celu zachowania dotychczasowych wpływów budżetowych i utrzymania 
opłaty na poziomie zbliżonym do obecnego dokonano zmiany współczynnika, przez który mnożona 
jest liczba mieszkańców (w pełnych tysiącach) w zasięgu programu radiowego – dla zakresu fal 
średnich na 20 (z 16 dla liczby mieszkańców do 0,5 mln i 31 dla liczby mieszkańców powyżej  
0,5 mln) i dla zakresu UKF na 370 (z 314). 

W przypadku ponownego naliczenia, na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, suma opłat 
za wszystkie obecnie obowiązujące naziemne koncesje radiowe (bez koncesji nadawców 
społecznych, którzy nie wnoszą opłaty) wyniosłyby w przybliżeniu 84,2 mln zł. Wysokość opłat 
naliczonych na podstawie proponowanych obecnie przepisów wyniosłaby w przybliżeniu  
84,6 mln zł (co daje nieznaczny wzrost wpływów – o ~0,5%). 
 
Ad.2 
Wysokość opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego i telewizyjnego 
w sposób rozsiewczy naziemny w multipleksie ogólnokrajowym, określona w: 

a) § 3 ust. 1 (przed waloryzacją 6.158.785 zł), 
b) § 4 ust. 1 (przed waloryzacją 12.945.000 zł), 
c) § 5 ust. 1 (przed waloryzacją 25.890.000 zł) 

rozporządzenia zwaloryzowana została zgodnie z delegacją określoną w art. 40 ust. 8 u.r.t. – 
przemnożona przez współczynniki 1,037 i 1,0092. 
 
Ad. 3 
Dotychczas opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób 
cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie (określona w § 3 rozporządzenia) była dwukrotnie 
niższa niż opłata za rozpowszechnianie programu radiowego w zakresie UKF. KRRiT proponuje 
utrzymanie tej zasady oraz rezygnację z opłaty stałej i uzależnienie opłaty tylko od liczby 
mieszkańców w zasięgu programu. 
 
                                                      
2  Ogłoszenie Przewodniczącego KRRiT z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji 

na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2018 r. (M.P. poz. 919). 
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Ad. 4 
Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem § 3 ust. 1 rozporządzenia opłata za udzielenie 
koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny  
w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim, dla wszystkich standardów naziemnej radiofonii cyfrowej, 
wynosi 6.158.785 zł (po waloryzacji 6.444.140 zł). Wysokość opłaty jest niewspółmiernie wysoka 
w zestawieniu ze skalą rynku i liczbą odbiorców, do których w chwili obecnej docierać może 
cyfrowy program radiowy. 

Zgodnie art. 40 ust. 6 pkt 4 lit. b u.r.t. projekt rozporządzenia zakłada zróżnicowanie wysokości 
opłaty z uwzględnieniem standardu naziemnej radiofonii cyfrowej. W § 3 ust. 5 rozporządzenia 
przewiduje się zatem wprowadzenie niższej opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie 
programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w standardzie DAB+, dla koncesji  
wygasającej przed dniem 31 grudnia 2032 r. (zaczynającej obowiązywać nie później niż 4 lata od 
wejścia w życie rozporządzenia). Opłata zostanie ustalona w dla standardu DAB+, na poziomie  
4-krotnie niższym niż w ust. 1-2. Odpowiada to w przybliżeniu 20-krotnego obniżeniu opłaty za 
okres pierwszych 4 lat uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób 
cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie i 10-krotnego obniżeniu opłaty za okres kolejnych  
4 lat uzyskania uprawnienia. Niższa opłata będzie również naliczana przy rozszerzaniu radiowej 
naziemnej koncesji analogowej o możliwość rozpowszechniania w sposób cyfrowy w standardzie 
DAB+ w koncesji wygasającej przed dniem 31 grudnia 2032 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za 
prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2016 r. poz. 276 i z 2017 r. poz. 2407), opłata dla 
zakresu III wykorzystywanego przez DAB+ jest obecnie (do 31 grudnia 2022 r.) 20-krotnie niższa 
niż opłata dla zakresu IV i V (wykorzystywanego przez multipleksy telewizyjne MUX 1-4).  

Na obecnym etapie rozwoju radiofonii cyfrowej należy uznać, iż rozpowszechnianie programu  
w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w standardzie DAB+ (wprowadzanym obecnie w Polsce) 
nie wiąże się z dostępem do szerokiego grona odbiorców. Przedmiotowa zmiana służyć ma także 
ułatwieniu i przyspieszeniu procesu przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe  
w sytuacji, w której nadawcy zmuszeni będą ponosić koszty jednoczesnego nadawania w sposób 
analogowy i cyfrowy, przy braku wymiernych korzyści finansowych związanych z nadawaniem 
cyfrowym, a także zmniejszeniu kosztów wejścia na rynek przez nowych nadawców radiowych. 
 
 
Ad. 5 
Analogicznie jak w przypadku przepisów dotyczących sposobu wyliczania opłaty za udzielenie 
koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób rozsiewczy naziemny (analogowy  
i cyfrowy), proponuje się rezygnację z opłaty stałej i uzależnienie opłaty tylko od liczby 
mieszkańców w zasięgu programu również dla rozpowszechniania programu telewizyjnego  
w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału 
multipleksu ogólnopolskiego (§ 4 ust. 2-4 i § 5 ust. 2-4 rozporządzenia). 

Jednocześnie w celu zachowania planowanych wpływów budżetowych i utrzymania opłaty na 
poziomie zbliżonym do obecnego dokonano zmiany współczynnika, przez który mnożona jest 
liczba mieszkańców (w pełnych tysiącach) w zasięgu programu telewizyjnego – dla standardowej 
i wysokiej rozdzielczości (SD – Standard Definition i HD – High Definition) zwiększenie z 330 do 
360 oraz dla podwyższonej rozdzielczości (Ultra HD – Ultra High Definition) zwiększenie z 660 do 
720. 
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Dotychczas wydane zostały jedynie 3 koncesje na rozpowszechnianie programu telewizyjnego  
w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału 
multipleksu ogólnopolskiego (multipleksy MUX L1-L3). W przypadku ponownego naliczenia, na 
podstawie obecnie obowiązujących przepisów, suma opłat za udzielenie tych koncesji wyniosłyby 
w przybliżeniu 421 tys. zł. Wysokość opłat naliczonych na podstawie proponowanych obecnie 
przepisów wyniosłaby w przybliżeniu 419 tys. zł (co daje nieznaczny spadek wpływów – o niecałe 
0,5%). 
 
Ad. 6-7 
W związku z doskonaleniem standardów i sposobów kompresji sygnału telewizyjnego, proponuje 
się ustalenie opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób 
cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie dla wysokiej rozdzielczości (HD) takiej samej jak dla 
standardowej rozdzielczości (SD). W związku z planowanym wprowadzeniem standardu DVB-T2  
i kompresji HEVC (High Efficiency Video Coding), w multipleksie w miejsce dotychczasowego 
rozpowszechniania programów w standardowej rozdzielczości, możliwe będzie rozpowszechnianie 
w wysokiej rozdzielczości zbliżonej liczby programów. W Strategii regulacyjnej KRRiT na lata 
2017 – 2022, zmiana standardu transmisji DVB-T na DVB-T2 uznana została jako konieczny etap 
postępu technicznego, skutkujący oczekiwaną przez odbiorców znaczącą poprawą jakości obrazu  
i dźwięku w programach telewizyjnych. Wspomniany dokument prognozuje, że zmiana ta może 
nastąpić najwcześniej w 2019 r., a najpewniej w 2022 r. 

Wyższą opłatą proponuje się objęcie rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy 
rozsiewczy naziemny w multipleksie w podwyższonej rozdzielczości (Ultra HD), wymagające 
szerszego pasma częstotliwości. 
 
Ad. 8 
Przy obecnym brzmieniu § 8 rozporządzenia (§ 7 projektu), niższa opłata nie była naliczana  
w przypadku gdy zasięg programu radiowego obejmował chociażby nieznacznie obszar miasta 
powyżej 200 tysięcy mieszkańców.  

Niższa opłata określona (w § 8 obecnie obowiązującego rozporządzenia) wprowadzona została dla 
programów radiowych rozpowszechnianych na mniejszych rynkach reklamowych, za jakie uznano 
miasta i miejscowości o liczbie mieszkańców poniżej 200 tysięcy mieszkańców. 

W Polsce jest 17 miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 200 tysięcy mieszkańców 
(Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, 
Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce). 

Według stanu na koniec 2016 r., obowiązuje 118 koncesji na rozpowszechnianie programu 
radiowego obejmujących zasięgiem w całości lub części obszary miast o liczbie ludności powyżej 
200 tysięcy mieszkańców, z czego w przypadku 8 koncesji w zasięgu programu jest mniej niż  
100 tysięcy mieszkańców tych miast. 

W przypadku objęcia zasięgiem jedynie niewielkiego obszaru dużego miasta, program skierowany 
jest głównie do odbiorców mieszkających na obszarze przylegającym do tego miasta, a ceny reklam 
uzyskiwane przez tych nadawców są zbliżone do cen uzyskiwanych w mniejszych 
miejscowościach. Zdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji niższą opłatą określoną w § 8 
należy objąć również nadawców mających w zasięgu programu mniej niż 100 tysięcy mieszkańców 
największych miast Polski. 


