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Stanowisko dotyczące zmiany planu zagospodarowania
częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz

W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: „Prezes UKE”)
konsultacjami dotyczącymi wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania częstotliwości z zakresu
470-790 MHz (dalej: „Projekt zmiany planu”)1, Telewizja Polsat sp. z o.o. (dalej: „Telewizja Polsat”)
przedstawia swoje stanowisko względem podejmowanych działań.
Jak zostało wskazane przez Prezesa UKE w Informacji o przystąpieniu do opracowywania zmiany
planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz2, przedstawiony Projekt zmiany
planu „ma na celu, stosownie do art. 112 ust. 4 pkt 4 Pt, umożliwienie nadawania sygnału trzeciego
multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej (MUX3), w standardzie DVB-T lub DVB-T2 do 31 grudnia
2023 roku, z uwagi na wystąpienie okoliczności prowadzących do zagrożenia obronności,
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, wynikających z napaści
Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy oraz eskalacji działań dezinformacyjnych o zasięgu
międzynarodowym, na które wskazał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w piśmie z dnia
22 marca 2022 r.”
Telewizja Polsat zwraca uwagę, że przywoływane w zakresie omawianego Projektu zmiany planu
okoliczności zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku
publicznego, które wynikają z trwających działań wojennych Federacji Rosyjskiej na terytorium
Ukrainy, nie mają wpływu wyłącznie na proces nadawania MUX-3, ale odnoszą się również do
nadawania sygnału innych multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej, z tego względu wszelkie
modyfikacje odnoszące się do wydłużenia możliwości nadawania sygnału w standardzie DVB-T
powinny być wprowadzane względem wszystkich multipleksów, a nie wyłącznie jednego wybranego.
W szczególności dotyczy to multipleksów na których znajdują się inne ogólnodostępne programy o
zasięgu krajowym.
Okoliczności wskazane we wniosku MSWiA z dnia 22 marca 2022 roku odnoszącym się do dokonanej
już przez Prezesa UKE zmiany rezerwacji na rzecz Telewizji Polskiej S.A.3 mają zastosowanie również
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względem innych nadawców i pozwalają na jednoznacznie negatywną ocenę zmiany standardu
nadawania w obecnym momencie także z uwagi na ograniczenie dostępu obywateli do informacji4.
W celu sprawnego i obejmującego wszystkich obywateli przeciwdziałania masowemu zagrożeniu
dezinformacją związaną z podejmowanymi przez Federację Rosyjską działaniami wojennymi, w
ramach prowadzonych prac nad zmianami w planie zagospodarowania częstotliwości dla zakresu
470-790 MHz, Prezes UKE powinien kompleksowo przeanalizować i ocenić wpływ obecnej sytuacji
geopolitycznej nie tylko względem MUX-3, ale również innych multipleksów, w których przypadku,
zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz,
transmitowanie sygnału w standardzie DVB-T lub DVB-T2 jest możliwe nie dłużej niż do dnia 29
czerwca 2022 roku5.
Kompleksowa reakcja Prezesa UKE na zapewnienie właściwego obiegu informacji na terenie całego
kraju w związku z wywołanym przez Federację Rosyjską konfliktem zbrojnym oraz wskazywane przez
MSWiA zagrożenie działaniami dezinformacyjnymi o zasięgu międzynarodowym, powinna
uwzględniać umożliwienie jednolitego, pełnego i niezakłóconego dostępu do programów nadawców
posiadających rezerwacje telewizyjne w ramach wszystkich multipleksów do końca 2023 roku. Taki
dostęp do programów powinien obejmować co najmniej wszystkie programy wchodzące, zgodnie z
art. 43 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w tzw. obowiązek „must carry”, a
więc programy wyróżnione uprzednio przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji jako niezbędne do
rozprowadzania ze względu na istotność w zakresie dostępu do mediów i informacji.
Równocześnie, biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną Telewizja Polsat stoi na stanowisku,
że Prezes UKE reagując na trwające działania wojenne i konieczność zapewnienia jak najszerszego
dostępu do informacji powinien rozważyć wstrzymanie uruchomienia multipleksów: MUX-5 i MUX-6.
Takie działanie umożliwi zastosowanie do wszystkich multipleksów z zakresu 470-694 MHz zmian
analogicznych do proponowanych w Projekcie zmiany planu modyfikacji dla MUX-3 i co istotne,
pozwoli na zachowanie obecnych zasięgów i poziomów jakości oraz nie naruszy umów
międzynarodowych. Ponadto, w związku z sytuacją geopolityczną i koniecznością zachowania
niezakłóconego działania wszystkich multipleksów, procesy uruchamiania kolejnych multipleksów czy
przejścia na standard DVB-T2/HEVC powinny nastąpić najwcześniej od 2024 roku.
W związku z powyższym, Telewizja Polsat podkreśla, że obok zmian przedstawionych w ramach
Projektu zmiany planu, plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz powinien
umożliwić nadawanie sygnału innych multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVBT lub DVB-T2 do 31 grudnia 2023 roku. Aby umożliwić technicznie takie działanie należy wstrzymać
uruchamianie MUX-5 i MUX-6 do czasu przejścia wszystkich nadawców na nowy standard nadawania.
To pozwoli na zastosowanie do wszystkich MUX z częstotliwościami z zakresu 470 – 694 MHz zmian
analogicznych do zmian dla MUX-3 pozwoli na zachowanie obecnych zasięgów i jakości oraz nie
naruszy umów międzynarodowych.
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M.in. w związku ze zmianą standardu nadawania, zgodnie z szacunkami Krajowego Instytutu Mediów około 40% gospodarstw domowych
(4-5 mln obywateli) w Polsce, które korzystają z telewizji naziemnej jako jedynego źródła sygnału telewizyjnego zostanie pozbawionych
przez bliżej nieokreślony czas, dostępu do telewizji.
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Zarządzenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla
zakresu 470-790 MHz http://edziennik.uke.gov.pl/legalact/2020/4/.

