Warszawa, 24 marca 2022 r.

PREZES
URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
dr inż. Jacek Oko
DC.WRT.514.17.2022.20

Telewizja Polska S.A.
ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa
Wnioskodawca:
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
DECYZJA
Na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 3 i ust. 8 w związku z art. 114 ust. 2, ust. 3 oraz art. 115
ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 146 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 115 ust. 4 pkt 1 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm,
zwanej dalej „PT”) w związku z art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
i telewizji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 805, zwanej dalej „ustawa o radiofonii i telewizji”)
oraz w związku z art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm. zwanej dalej „K.p.a.”)
w związku z art. 206 ust. 1 PT, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego
wszczętego na wniosek z dnia 22 marca 2022 r. znak BMSA-0748-1/2022 (dalej:
Wniosek), złożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: „MSWiA”),
w przedmiocie zmiany rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz – kanałów TV
o szerokości 8 MHz, dokonanych na rzecz Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie
(dalej „TVP” lub „Strona”) decyzjami wymienionymi w sentencji decyzji Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezesa UKE”) nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia
20 maja 2020 r. (dalej każda oddzielnie „Rezerwacja” oraz łącznie „Rezerwacje”),
w zakresie zmiany harmonogramu zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC:
I.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Ministra Łączności nr 29-TV/94 z dnia 8 marca
1994 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września
2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r.,
nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz nr DC.WRT.514.4.2020.17
z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika do Rezerwacji „Obszary
i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu następującego brzmienia:

0 0 0 0 0 6 2 5 1 5 3 3

„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.
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II.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Ministra Łączności nr 051-TV/94 z dnia
23 marca 1994 r., zmienioną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 52/94 z dnia 19 grudnia 1994 r. i decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-515716/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego
2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz
nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika
do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu
następującego brzmienia:
,,2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

III.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Ministra Łączności nr 2-TV/94 z dnia 8 marca
1994 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września
2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r.,
nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz nr DC.WRT.514.4.2020.17
z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika do Rezerwacji „Obszary
i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

IV.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Ministra Łączności nr 14-TV/94 z dnia 8 marca
1994 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września
2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r.,
nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz nr DC.WRT.514.4.2020.17
z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika do Rezerwacji „Obszary
i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

V.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 4/2002 z dnia 11 stycznia 2002 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5156-33/08 (5) z dnia 2 grudnia 2008 r.,
nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia
30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r.,
nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz nr DC.WRT.514.4.2020.17
z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika do Rezerwacji „Obszary
i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.
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VI.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Ministra Łączności nr 27-TV/94 z dnia 8 marca
1994 r. zmienioną decyzją Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
nr 43/2005 z dnia 30 marca 2005 r. i decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-515716/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego
2016 r. , nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz
nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika
do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu
następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

VII.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 13/95 z dnia 3 kwietnia 1995 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZCWTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia
15 lutego 2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz
nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika
do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu
następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

VIII.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 68/95 z dnia 2 października 1995 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZCWTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia
15 lutego 2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz
nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika
do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu
następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

IX.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 31/97 z dnia 15 września 1997 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZCWTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia
15 lutego 2016 r. , nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz
nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika
do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu
następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
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Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.
X.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Ministra Łączności nr 144-TV/94 z dnia
28 kwietnia 1994 r. zmienioną decyzjami Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 21/99 z dnia 5 sierpnia 1999 r. i nr 56/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. oraz
decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17)
z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZCWTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia
14 kwietnia 2017 r. oraz nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez
zmianę pkt. 2.2. Załącznika do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania
częstotliwości” i nadanie mu następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

XI.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 12/93 z dnia 23 grudnia 1993 r., zmienioną decyzją Przewodniczącego
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 62/2003 z dnia 5 listopada 2003 r. i decyzjami
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca
2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-515718/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia
2017 r. oraz nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2.
Załącznika do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie
mu następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

XII.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Ministra Łączności nr 063-TV/94 z dnia
8 kwietnia 1994 r. zmienioną decyzjami Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 7/00 z dnia 15 lutego 2000 r. i nr 40/2005 z dnia 30 marca 2005 r. oraz
decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DRD-WTV-5156-35/06 (6)
z dnia 11 września 2006 r., nr DRD-WTV-5156-35/06 (17) z dnia 23 maja 2007 r., nr DZCWTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia
30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r.,
nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz nr DC.WRT.514.4.2020.17
z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika do Rezerwacji „Obszary
i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

XIII.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Ministra Łączności nr 20-TV/94 z dnia 8 marca
1994 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września
2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r.,
nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz nr DC.WRT.514.4.2020.17
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Warszawa, ul. Giełdowa 7/9,
tel. 22 53 49 125, fax 22 53 49 175, platforma e-usług: pue.uke.gov.pl
Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika do Rezerwacji „Obszary
i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.
XIV.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Ministra Łączności nr 33-TV/94 z dnia
23 marca 1994 r. zmienioną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 62/95 z dnia 21 sierpnia 1995 r. i decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej nr DZC-WTV-5156-22/08 (6) z dnia 18 lipca 2008 r., nr DZC-WTV-51572/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r.,
nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24
z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r.,
poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania
częstotliwości” i nadanie mu następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

XV.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 57/00 z dnia 11 grudnia 2000 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZCWTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia
15 lutego 2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz
nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika
do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu
następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

XVI.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Ministra Łączności nr 17-TV/94 z dnia 8 marca
1994 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września
2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r.,
nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz nr DC.WRT.514.4.2020.17
z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika do Rezerwacji „Obszary
i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

XVII.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 23/00 z dnia 7 lipca 2000 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZCWTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia
15 lutego 2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz
nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika
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do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu
następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.
XVIII.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Ministra Łączności nr 25-TV/94 z dnia 8 marca
1994 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września
2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r.,
nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz nr DC.WRT.514.4.2020.17
z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika do Rezerwacji „Obszary
i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

XIX.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 54/96 z dnia 7 listopada 1996 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZCWTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia
15 lutego 2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz
nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika
do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu
następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

XX.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Ministra Łączności nr 89-TV/94 z dnia
8 kwietnia 1994 r. zmienioną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 31/2005 z dnia 31 marca 2005 r. i decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-515716/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego
2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz
nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika
do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu
następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

XXI.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 32/00 z dnia 25 sierpnia 2000 r. zmienioną decyzją Przewodniczącego
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 13/2002 z dnia 26 lutego 2002 r. i decyzjami
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca
2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-515718/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia
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2017 r. oraz nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2.
Załącznika do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie
mu następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.
XXII.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 35/97 z dnia 29 września 1997 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZCWTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia
15 lutego 2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz
nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika
do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu
następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

XXIII.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Ministra Łączności nr 36-TV/94 z dnia
23 marca 1994 r. zmienioną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 6/98 z dnia 3 czerwca 1998 r. i decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-515716/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego
2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz
nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika
do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu
następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

XXIV.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 60/2002 z dnia 13 listopada 2002 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZCWTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia
15 lutego 2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz
nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika
do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu
następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

XXV.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Ministra Łączności nr 15-TV/94 z dnia 8 marca
1994 r. zmienioną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
nr 16/2001 z dnia 31 maja 2001 r. i decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157Urząd Komunikacji Elektronicznej
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16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego
2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz
nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika
do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu
następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.
XXVI.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Ministra Łączności nr 93-TV/94 z dnia
20 kwietnia 1994 r. zmienioną decyzjami Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 40/99 z dnia 6 grudnia 1999 r. i nr 69/2005 z dnia 19 maja 2005 r. oraz
decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17)
z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZCWTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia
14 kwietnia 2017 r. oraz nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez
zmianę pkt. 2.2. Załącznika do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania
częstotliwości” i nadanie mu następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

XXVII.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 77/95 z dnia 24 października 1995 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZCWTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia
15 lutego 2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz
nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika
do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu
następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.

XXVIII.

Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 14/2001 z dnia 16 marca 2001 r. zmienioną decyzją Przewodniczącego
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 22/2005 z dnia 11 marca 2005 r. i decyzjami
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca
2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-515718/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia
2017 r. oraz nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2.
Załącznika do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie
mu następującego brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.
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Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Ministra Łączności nr 22-TV/94 z dnia 9 marca
1994 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września
2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r.,
nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz nr DC.WRT.514.4.2020.17
z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika do Rezerwacji „Obszary
i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu następującego brzmienia:

XXIX.

„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.
Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 29/2001 z dnia 25 lipca 2001 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZCWTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia
15 lutego 2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz
nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika
do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu
następującego brzmienia:

XXX.

„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.
Zmieniam Rezerwację dokonaną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji nr 20/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r., zmienioną decyzjami Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-2/09 (17) z dnia 31 lipca 2009 r. i nr DZCWTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia
15 lutego 2016 r., nr DZC.WRT.514.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz
nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., poprzez zmianę pkt. 2.2. Załącznika
do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” i nadanie mu
następującego brzmienia:

XXXI.

„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.`
XXXII.

Na podstawie art. 108 K.p.a. nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej
wykonalności.
UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2009 r. Prezes UKE wydał na rzecz TVP decyzję nr DZC-WTV-5157-2/09 (17),
na mocy której zmienione zostały:


terminy ważności Rezerwacji częstotliwości przeznaczonych na cele rozpowszechniania
programów TVP drogą naziemną w sposób rozsiewczy analogowy,



dokonano konwersji sposobu wykorzystania częstotliwości objętych Rezerwacjami
z analogowego na cyfrowy oraz określono terminy oraz warunki cyfrowego
rozpowszechniania programów TVP w ramach tzw. trzeciego multipleksu (MUX3).
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Oznaczało to de facto dokonanie rezerwacji częstotliwości na rozpowszechnianie programów
TVP w sposób cyfrowy w MUX3 z możliwością ich dalszego wykorzystania po wyłączeniu
telewizji analogowej.
Z dniem 10 sierpnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu
naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903 z późn. zm.), w której w art. 28 na
Prezesa UKE nałożono obowiązek dostosowania z urzędu wydanych wcześniej rezerwacji
częstotliwości, w zakresie, o którym mowa w art. 115 ust. 4 i art. 115b ustawy PT. W dniu
30 września 2011 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DZC-WTV-5157-16/11(3) zmieniającą
z urzędu Rezerwacje, w których określił:


parametry i standardy techniczne cyfrowej transmisji telewizyjnej,



warunki zarządzania przepływnością dla aktualizacji oprogramowania systemowego
odbiorników cyfrowych służących do odbioru cyfrowych transmisji naziemnych,



wykorzystanie pojemności multipleksu,



warunki zarządzania przepływnością w multipleksie,



warunki wykorzystywania częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej w okresie
przejściowym,



terminy zakończenia wykorzystywania częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej do
rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób analogowy drogą rozsiewczą
naziemną na obszarze wykorzystania częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej,



terminy rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej do
rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą
naziemną na obszarze wykorzystania częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej.

W dniu 15 lutego 2016 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DZC-WTV-5157-18/11(29) zmieniającą
Rezerwacje poprzez:


zmianę częstotliwości dla obszarów wykorzystania częstotliwości: DS1, KP, LB-3, OP, PL1, WM-2, ZP-2 określonych w stosownych Rezerwacjach na zgodne z zapisanymi
w Planie zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz - Zarządzeniu Nr 13
Prezesa UKE z dnia 22 maja 2015 r. (Dz. Urz. UKE z 2015 r., poz. 46),



określenie maksymalnej dopuszczalnej odległości stacji nadawczej od granicy obszaru
wykorzystania częstotliwości na nie większą niż 50 km,



określenie średniej przepływności strumienia danych przypadającego na jeden program
telewizyjny o standardowej rozdzielczości (SDTV) na co najmniej 1/10 przepływności
multipleksu,



określenie średniej przepływności strumienia danych przypadającego na jeden program
telewizyjny o wysokiej rozdzielczości (HDTV) na co najmniej 2/10 przepływności
multipleksu,



określenie, że MUX3 tworzą następujące programy telewizyjne: „Telewizja Polska I”,
„Telewizja Polska II”, program regionalny, którego nadawcą jest Telewizja Polska S.A.,
„TVP Polonia” oraz inne programy nadawane przez Telewizję Polską S.A., na które
Telewizja Polska S.A. uzyska koncesję oraz usługi dodatkowe,



określenie innej niż dotychczas numeracji LCN dla programów innych niż „Telewizja
Polska I”, „Telewizja Polska II” i program regionalny,
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określenie uporządkowania programów w multipleksie zgodnie z LCN,



określenie udziału audiowizualnych składników w multipleksie na poziomie nie
mniejszym niż 90%,



zmiany użytego w różnych przypadkach i liczbach wyrazu „rozpowszechnianie” na
„rozpowszechnianie lub rozprowadzanie”,



usunięcie postanowień określających parametry rozpowszechniania programów
w sposób analogowy rozsiewczy naziemny,



usunięcie słowa „Info” w nazwach programów regionalnych,



wyodrębnienie z obszaru rezerwacji PM 48 (kanał 48) obszaru PM 29 (kanał 29).

W dniu 14 kwietnia 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DZC.WRT.514.204.2016.24
zmieniającą Rezerwacje poprzez usunięcie z MUX3 programu „TV Polonia”.
W dniu 25 maja 2017 r. opublikowana została Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470790 MHz w Unii (Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, s. 131, dalej „Decyzja Parlamentu
Europejskiego i Rady”) 1, zobowiązującą państwa członkowskie UE do zwolnienia zakresu
694–790 MHz i udostępnienia go na potrzeby systemów ruchomej łączności
szerokopasmowej do dnia 30 czerwca 2020 r.
W dniu 31 lipca 2019 r. Minister Cyfryzacji opublikował Krajowy Plan Działań zmiany
przeznaczenia pasma 700 MHz w Polsce (dalej „Krajowy Plan Działań”)2, który wprowadza
m.in. zmiany podyktowane wnioskiem o odsunięcie terminu udostępnienia pasma 700 MHz
na potrzeby naziemnych systemów zdolnych do zapewniania usług bezprzewodowej
szerokopasmowej łączności elektronicznej, do dnia 30 czerwca 2022 r. oraz informację
o planowanej zmianie standardu nadawania, z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC do dnia
30 czerwca 2022 r.
W dniu 20 stycznia 2020 r. opublikowane zostało Zarządzenie Prezesa UKE z dnia 17 stycznia
2020 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz (Dz.Urz.
UKE poz. 4, z 2020 r., dalej „Plan zagospodarowania częstotliwości”), zgodnie z którym (pkt
2.1.3 ppkt 1-8) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r. nastąpi migracja usług TV do zakresu
poniżej, tj. 470-694 MHz.
Decyzją nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r. Prezes UKE dokonał zmiany
Rezerwacji poprzez zamianę wykorzystywanych częstotliwości, w tym z zakresu 470790 MHz na w zakres 470-694 MHz (kanały TV nr 21-48) nie później niż od dnia 27 czerwca
2022 r. oraz zmianę warunków wykorzystania częstotliwości, w tym zmianę kanałów TV dla
obszarów ich wykorzystania i zmianę systemu emisji zgodnie z przedstawionym w Załączniku
do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości” (dalej „Załącznik”)
harmonogramem zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.

1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0899
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/aktualizacja-krajowego-planu-dzialan-zmiany-przeznaczenia-pasma-700mhz-w-polsce
2
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W pkt. 2.2. ww. Załącznika wskazano następujący harmonogram zmiany systemu emisji
z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC:
Lp.

Nazwa obszaru wykorzystania
częstotliwości

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

JELENIA GÓRA dolnośląskie
WROCŁAW dolnośląskie
ZIELONA GÓRA lubuskie
POZNAŃ wielkopolskie
SZCZECIN zachodniopomorskie
BIAŁOGARD zachodniopomorskie
PIŁA zachodniopomorskie
PIŁA wielkopolskie
KOSZALIN pomorskie
GDAŃSK pomorskie
IŁAWA pomorskie
BYGDOSZCZ kujawsko-pomorskie
PŁOCK mazowieckie
KALISZ wielkopolskie
ŁÓDŹ łódzkie
CZĘSTOCHOWA łódzkie
OPOLE opolskie
KATOWICE śląskie
DĘBLIN mazowieckie
KIELCE świętokrzyskie
KRAKÓW małopolskie
ZAKOPANE małopolskie
LEŻAJSK podkarpackie
BIESZCZADY podkarpackie
OLSZTYN warmińsko-mazurskie
GIŻYCKO warmińsko-mazurskie
SUWAŁKI podlaskie
BIAŁYSTOK podlaskie
OSTROŁĘKA mazowieckie
WARSZAWA mazowieckie
SIEDLCE mazowieckie
SIEDLCE lubelskie
LUBLIN lubelskie
ZAMOŚĆ lubelskie

Data zmiany systemu emisji sygnału
trzeciego multipleksu z DVB-T/AVC
na DVB-T2/HEVC
28 marca 2022 r.

25 kwietnia 2022 r.

23 maja 2022 r.

27 czerwca 2022 r.

Wnioskiem z dnia 22 marca 2022 r., MSWiA, tj. organ wskazany w art. 123 ust. 8 PT, z uwagi
na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 1 pkt. 3 PT, tj. 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, wniósł o zmianę
Rezerwacji w zakresie zmiany harmonogramu zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVBT2/HEVC, tak aby sygnał MUX3 mógł być nieprzerwanie transmitowany w standardzie DVB-T
lub standardzie DVB-T2, według wyboru dysponenta rezerwacji częstotliwości, także po
29 czerwca 2022 r. - aż do dnia 31 grudnia 2023 r. (dalej „Wniosek”).
Pismem nr DC.WRT.514.17.2022.2 z dnia 22 marca 2022 r. Prezes UKE działając na podstawie
art. 61 § 4 K.p.a. zawiadomił TVP o wszczęciu na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 3 PT na
wniosek MSWIA postępowania w sprawie zmiany Rezerwacji.
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Pismem nr DC.WRT.514.17.2022.4 z dnia 23 marca 2022 r., Prezes UKE w nawiązaniu do
Wniosku wystąpił do MSWiA o opinię ws. zmiany Rezerwacji.
Pismem nr DC.WRT.514.17.2022.5 z dnia 23 marca 2022 r. Prezes UKE wystąpił do
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej „Przewodniczący KRRiT”)
o uzgodnienie sentencji decyzji zmieniającej Rezerwacje.
Pismem nr 25/2022 z dnia 23 marca 2022 r. Przewodniczący KRRiT postanowił uznać za
uzgodniony projekt sentencji decyzji zmieniającej Rezerwacje.
Pismem nr BMSA-0748-1/2022(5) z dnia 23 marca 2022 r. MSWIA zajął stanowisko do
przedstawionego projektu sentencji decyzji zmieniającej Rezerwacje, informując o braku
uwag.
Pismem nr TSD/074-1/2022 złożonym przez TVP w Kancelarii Głównej UKE dnia 23 marca
2022 r., Spółka poinformowała, że nie zgłasza zastrzeżeń do opisanego w zawiadomieniu
z dnia 22 marca 2022 r. oraz we Wniosku sposobu zmiany Rezerwacji. TVP wniosła o wydanie
niniejszej decyzji oraz jej doręczenie niezwłocznie, nie później niż do dnia 24 marca 2022 r.
oraz zwróciła się o udostępnienie akt niniejszej sprawy.
Po rozpatrzeniu sprawy Prezes UKE zważył, co następuje.
Zgodnie z art. 206 ust. 1 PT, postępowanie przed Prezesem UKE toczy się na podstawie
przepisów K.p.a. ze zmianami wynikającymi z PT i ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 777, z późn. zm.).
Na wstępie należy zauważyć, że przedmiotem niniejszej sprawy jest zmiana Rezerwacji,
polegająca na zmianie pkt. 2.2. Załączników do Rezerwacji i nadanie im następującego
brzmienia:
„2.2. Termin zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC.
Zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia
29 czerwca 2022 r.”.
Przechodząc do rozpoznania sprawy, w pierwszej kolejności wskazać należy, że w myśl
art. 26 ust. 5 ustawy o radiofonii i telewizji Prezes UKE w porozumieniu z Przewodniczącym
KRRiT, dokonuje, w drodze decyzji, rezerwacji częstotliwości niezbędnych do wykonywania
ustawowych zadań przez TVP oraz określa warunki wykorzystania tych częstotliwości. Do
dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy
ustawy PT, z wyłączeniem art. 116 PT.
Zgodnie z art. 114 ust. 2 zdanie 1 PT, rezerwacji częstotliwości dokonuje, zmienia lub cofa
Prezes UKE.
Zgodnie z treścią art. 163 K.p.a. organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić
decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych
zasadach niż określone w Dziale II rozdział 13. K.p.a., o ile przewidują to przepisy szczególne.
W niniejszej sprawie przepisem szczególnym, o którym mowa w art. 163 K.p.a., jest art. 123
ust. 1 pkt 3 i ust. 8 PT.
Zgodnie z art. 123 ust. 1 pkt 3 PT rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub
cofnięta, w drodze decyzji Prezesa UKE, w przypadku wystąpienia okoliczności prowadzących
do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
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Zgodnie zaś z art. 123 ust. 8 PT odmowa udzielenia rezerwacji częstotliwości, jej zmiana lub
cofnięcie w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, a także odmowa wydania pozwolenia
radiowego lub jego cofnięcie z powodu tych okoliczności, następuje po zasięgnięciu opinii
lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu, w zakresie ich
właściwości.
Ponadto, zgodnie z art. 1141 ust. 1 PT, Prezes UKE zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Komunikacji Elektronicznej (dalej „BIP UKE”) o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany
rezerwacji częstotliwości, wyznaczając zainteresowanym podmiotom termin na
wypowiedzenie się co do tej zmiany. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni.
Stosownie do art. 1141 ust. 2 PT przepisu tego nie stosuje się:
1) gdy zmiana ma charakter nieistotny i jest dokonywana na wniosek lub za zgodą
podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości;
2) w wyjątkowych przypadkach, wymagających pilnego działania ze względu na
wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 1 pkt 3 PT, tj. w przypadku
wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W świetle Wniosku i informacji o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 1
pkt 3 PT, tj. prowadzących do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwa i porządku publicznego, przemawiających za zmianą Rezerwacji, stwierdzić
należy, że w niniejszej sprawie zaszły wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego działania,
o których będzie mowa w dalszej części niniejszej decyzji, które uzasadniają odstąpienie od
konieczności niezwłocznego poinformowania na stronie podmiotowej BIP UKE o wszczęciu
postępowania w sprawie zmiany Rezerwacji.
Regulacja zawarta w art. 123 ust. 1 PT stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji
administracyjnej, którą udzielana jest rezerwacja częstotliwości. Przepis ten pozwala
Prezesowi UKE, z urzędu, na cofnięcie lub zmianę rezerwacji częstotliwości w przypadkach
określonych w tym przepisie. Przepis ten stanowi jedno z podstawowych narzędzi
pozwalających na realizację przez Prezesa UKE celu regulacyjnego, którym jest wspieranie
efektywnego wykorzystania oraz zarządzania częstotliwościami, oraz celu PT, którym jest
zapewnienie ładu w gospodarce częstotliwościami. Regulacja zawarta w art. 123 ust. 1 PT
daje Prezesowi uprawnienie do cofnięcia lub zmiany rezerwacji częstotliwości w przypadku
wystąpienia, wskazanych przez ustawodawcę, obiektywnych okoliczności, w świetle których
dalsze obowiązywanie rezerwacji lub jej obowiązywanie w niezmienionym kształcie jest nie
do zaakceptowania z punktu widzenia prawidłowej gospodarki częstotliwościami i realizacji
wskazanych powyżej celów polityki regulacyjnej i celów PT.
Jedną z przesłanek zmiany rezerwacji częstotliwości, określonych w art. 123 ust. 1 PT, jest
przypadek, w którym zmiana rezerwacji częstotliwości jest konieczna w przypadku
wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 123 ust. 1 pkt 3 PT).
Jak wskazuje doktryna przez bezpieczeństwo publiczne należy rozumieć „taki stan, w którym
ogółowi obywateli indywidualnie nieoznaczonych, żyjących w państwie i społeczeństwie, nie
grozi żadne niebezpieczeństwo, i to niezależnie od tego, jakie byłoby jego źródło”. (E. Ura,
„Prawo administracyjne”, s. 97). Natomiast porządek publiczny odnosi się według tego
samego stanowiska doktryny do tych zadań organów spraw wewnętrznych i innych organów
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Warszawa, ul. Giełdowa 7/9,
tel. 22 53 49 125, fax 22 53 49 175, platforma e-usług: pue.uke.gov.pl
Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
14
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

administracji oraz niektórych organizacji społecznych, które bezpośrednio wiążą się
z utrzymaniem porządku umożliwiającego normalny rozwój życia w państwie. Odnosząc
powyższe do niniejszej sprawy zagrożenie bezpieczeństwa publicznego występować będzie
w szczególności wtedy, gdy zaistniały okoliczności, na podstawie których możliwe jest
stwierdzenie, iż zagrożona zostanie realizacja określonego prawem zadania związanego
z utrzymaniem porządku umożliwiającego normalny rozwój życia państwie.
Mając na względzie treść Wniosku, w którym MSWiA wniósł o zmianę Rezerwacji wskazując
na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 1 pkt. 3 PT, tj. 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, w ocenie Prezesa UKE
w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
We wniosku MSWiA wskazał, że „według danych przedstawianych przez Krajowy Instytut
Mediów jedynie około 57% gospodarstw domowych jest obecnie przygotowanych do odbioru
programów telewizyjnych w standardzie DVB-T2. Zbliżoną wartość tj. 56% podaje firma
Nielsen, która bazuje na danych z oglądalności kanałów emitowanych obecnie w tym
standardzie (np. TVP Dokument na tzw. multipleksie testowym). Odsetek ten zwiększa się
w bardzo wolnym tempie, co pozwala oszacować, iż około 40% gospodarstw domowych (45 mln obywateli) w Polsce, które korzystają z telewizji naziemnej jako jedynego źródła sygnału
telewizyjnego zostanie pozbawionych przez bliżej nieokreślony czas, dostępu do telewizji,
w tym do kluczowych z punktu widzenia ochrony przed wspomnianymi zagrożeniami
programów i usług transmitowanych w sygnale trzeciego multipleksu.
Należy zwrócić uwagę, że obecna sytuacja geopolityczna w regionie Europy Środkowej
i Wschodniej a także wprowadzony w chwili obecnej na terenie całego kraju trzeci stopień
alarmowy CRP wymuszają, we wszystkich kluczowych obszarach funkcjonowania Państwa,
daleko idącą ostrożność w działaniach, w szczególności mogących prowadzić do zakłóceń
w przekazie rzetelnej informacji do obywateli. Ma to szczególne znaczenie w czasie nasilonych
działań dezinformacyjnych ze strony Rosji.
W audiowizualnych składnikach multipleksu trzeciego znajdują się obecnie kluczowe z punktu
widzenia zapewnienia obronności państwa, rozumianej chociażby jako mechanizm
informowania o zagrożeniach oraz wzmacniania morale ludności czy przeciwdziałania
dezinformacji tj. program ogólnopolski TVP l, program regionalny TVP3, ogólnopolski
program informacyjny TVP Info. Ponadto Telewizja Polska we współpracy z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych i Administracji realizuje element systemu powiadamiania kryzysowego
tj. Regionalny System Ostrzegania (RSO), którego zasięg jest wprost powiązany z zasięgiem
multipleksu trzeciego.”.
W związku z powyższym MSWiA zwrócił się o zmianę Rezerwacji tak aby sygnał MUX3 mógł
być nieprzerwanie transmitowany w standardzie DVB-T lub standardzie DVB-T2, według
wyboru dysponenta rezerwacji częstotliwości, także po 29 czerwca 2022 r., aż do dnia
31 grudnia 2023 r., po której to dacie nadawanie na MUX3 będzie realizowane wyłącznie
w standardzie DVB-T2. Zdaniem MSWiA, w obecnej szczególnej sytuacji, „Tak zdefiniowana
zmiana zapewni możliwość realizacji podstawowych powinności telewizji publicznej
względem obywateli, bez zakłóceń spowodowanych wdrażaniem nowego standardu
nadawania.”.
W świetle powyższego, mając na uwadze stanowisko organu właściwego w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawione we Wniosku, stwierdzić należy, że
zachodzą przesłanki do zmiany Rezerwacji wskazane w art. 123 ust. 1 pkt. 3 PT, tj. zachodzą
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okoliczności prowadzące do zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Za takie
okoliczności należy uznać wskazany przez MSWiA fakt, że audiowizualne składniki
multipleksu trzeciego, takie jak program ogólnopolski TVP l, program regionalny TVP3,
ogólnopolski program informacyjny TVP Info, stanowią istotny instrument służący
przeciwdziałaniu dezinformacji ze strony Rosji, zatem pozbawienie znacznej części
społeczeństwa możliwości odbioru tych programów, wobec obecnej napiętej sytuacji
międzynarodowej, może mieć negatywne skutki z punktu widzenia bezpieczeństwa i
porządku publicznego. Ponadto Prezes UKE wziął pod uwagę, że w zasięgu multipleksu
trzeciego realizowany jest Regionalny System Ostrzegania (RSO), który stanowi istotny
element systemu powiadamiania kryzysowego, zatem zapewnienie możliwie szerokiego
odbioru sygnału multipleksu trzeciego bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i porządek
publiczny.
Oceniając możliwość zmiany Rezerwacji zgodnie z wnioskiem MSWiA, Prezes UKE wziął
również pod uwagę, czy przedmiotowa zmiana będzie zgodna z innymi przepisami PT,
zwłaszcza z przepisami prawa określającymi przesłanki, których wystąpienie jest niezbędne
do dokonania przez Prezesa UKE rezerwacji częstotliwości.
Zgodnie z art. 114 ust. 3 PT dokonanie rezerwacji częstotliwości, a także jej zmiana, jest
możliwa jedynie w przypadku łącznego spełnienia przesłanek wskazanych w tym przepisie.
Stosownie do art. 114 ust. 3 pkt 2 PT dokonanie zmiany rezerwacji jest możliwe
w przypadku, gdy plan zagospodarowania częstotliwości przewiduje ich zagospodarowanie
zgodnie z wnioskiem.
Obecnie obowiązujący Plan zagospodarowania częstotliwości przewiduje w pkt. 2.1.3. ppkt.
3) możliwość transmitowania sygnału w MUX3 w standardzie DVB-T lub DVB-T2 nie dłużej
niż do dnia 29 czerwca 2022 r.
Dokonanie wnioskowanej przez MSWiA zmiany Rezerwacji, która wprowadzałaby możliwość
transmitowania sygnału MUX3 w standardzie DVB-T lub DVB-T2 do dnia 31 grudnia 2023 r.
wymagałoby więc uprzedniej zmiany Planu zagospodarowania częstotliwości.
Mając na uwadze przepisy art. 112 PT należy wskazać, że zmiana Planu zagospodarowania
częstotliwości musiałaby być poprzedzona jej uzgodnieniem z Przewodniczącym KRRiT (art.
112 ust. 2 PT) oraz publikacją na stronie podmiotowej BIP UKE informacji o przystąpieniu do
opracowania zmiany Planu zagospodarowania częstotliwości wraz z projektem
przedmiotowej zmiany, dla których stosuje się przepisy o postępowaniu konsultacyjnym (art.
112 ust. 7 PT). Zgodnie z art. 16 ust. 2 PT termin na zajęcie stanowiska w przedmiotowej
sprawie powinien być ustalony na minimum 30 dni.
Mając powyższe na uwadze, Prezes UKE, uwzględniając wniosek MSWiA, postanowił w
pierwszym kroku dokonać niniejszą decyzją zmiany Rezerwacji w jak najszybszym możliwym
terminie poprzez zmianę wskazanego w pkt. 2.2. Załącznika harmonogramu zmiany systemu
emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC dla MUX3 i wskazanie, że zmiana systemu emisji z DVBT/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia 29 czerwca 2022 r. Rozpatrzenie
wniosku MSWiA w zakresie daty 31 grudnia 2023 r. będzie możliwe dopiero po uprzedniej
zmianie Planu zagospodarowania częstotliwości.
W związku z powyższym, Prezes UKE poddał szczegółowej analizie przepisy 114 ust. 2, ust. 3
oraz art. 115 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 146 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 115 ust. 4 pkt 1
oraz art. 123 ust. 3 i ust. 8 PT w kontekście ich zastosowania do zmiany Rezerwacji
wprowadzonej niniejszą decyzją.
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Zgodnie z art. 123 ust. 3 PT zmiany warunków wykorzystania lub cofnięcia rezerwacji
częstotliwości (dokonywanej na podstawie art. 123 ust. 1 PT) przeznaczonych do
rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych Prezes
UKE dokonuje w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT. Niezajęcie stanowiska przez
Przewodniczącego KRRiT w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu decyzji jest
równoznaczne z uzgodnieniem projektu decyzji.
Pismem nr 25/2022 z dnia 23 marca 2022 r. Przewodniczący KRRiT uznał za uzgodniony
projekt sentencji decyzji zmieniającej Rezerwacje. Prezes UKE stwierdził zatem, iż spełniona
została przesłanka określona w art. 123 ust. 3 PT warunkująca zmianę rezerwacji
częstotliwości poprzez zmianę warunków wykorzystywania częstotliwości.
Zgodnie z art. 123 ust. 8 PT zmiana rezerwacji w przypadku, o którym mowa w art. 123 ust. 1
pkt 3 PT, następuje po zasięgnięciu opinii lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej,
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
lub Szefa Agencji Wywiadu, w zakresie ich właściwości.
Mając na względzie, że w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego organem
właściwym jest MSWiA, który złożył w przedmiotowej sprawie Wniosek, Prezes UKE wystąpił
o opinię MSWiA w niniejszej sprawie, przedkładając do uzgodnienia projekt sentencji decyzji
zmieniającej Rezerwacje.
Pismem nr BMSA-0748-1/2022(5) z dnia 23 marca 2022 r. MSWiA zajął stanowisko do
przedstawionego projektu sentencji decyzji zmieniającej Rezerwacje, informując o braku
uwag. Prezes UKE stwierdził zatem, iż spełniona została określona w art. 123 ust. 8 PT
przesłanka uzyskania opinii ws. zmiany Rezerwacji.
Następnie Prezes UKE zbadał, czy zmiana Rezerwacji we wskazany powyżej sposób będzie
zgodna z przepisem art. 114 ust. 3 PT, określającym przesłanki warunkujące dokonanie
rezerwacji częstotliwości. Stosownie do art. 114 ust. 3 PT, rezerwacji częstotliwości dokonuje
się dla podmiotu, który spełnia wymagania określone ustawą oraz jeżeli częstotliwości:
1) są dostępne, z zastrzeżeniem art. 116 ust. 12 zdanie drugie PT;
2) zostały przeznaczone w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla wnioskowanej
służby radiokomunikacyjnej oraz plan zagospodarowania częstotliwości przewiduje ich
zagospodarowanie zgodnie z wnioskiem;
3) mogą być chronione przed szkodliwymi zakłóceniami;
4) mogą być wykorzystywane przez urządzenia radiowe bez powodowania szkodliwych
zaburzeń elektromagnetycznych lub kolizji z przyznanymi na rzecz innych podmiotów
rezerwacjami, pozwoleniami radiowymi lub decyzjami, o których mowa w art. 144a
i 144b PT;
5) mogą być wykorzystywane w sposób efektywny;
6) zostały międzynarodowo uzgodnione w zakresie i formie określonej
w międzynarodowych
przepisach
radiokomunikacyjnych
lub
umowach
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną - w przypadku gdy
zachodzi możliwość powodowania szkodliwych zakłóceń poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
Należy zwrócić uwagę, że art. 114 ust. 3 Pt in principio odsyła do warunków podmiotowych
jakie powinien spełnić podmiot, na rzecz którego dokonywana jest rezerwacja częstotliwości
(„wymagania określone ustawą”). Określone w punktach wyliczenia art. 114 ust. 3 PT
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przesłanki są natomiast ściśle związane z przedmiotem rezerwacji częstotliwości.
W piśmiennictwie podnosi się, że „ustawa nie wskazuje wymogów dotyczących statusu
prawnego lub kwalifikacji podmiotu, który może uzyskać pozwolenie radiowe, natomiast
odsyła do bliżej niesprecyzowanych wymagań określonych ustawą. Wymagania te będą
zróżnicowane w zależności od sposobu wykorzystania urządzeń. Co do zasady, pozwolenia
mogą być udzielane wszelkim podmiotom zdolnym do uczestniczenia w stosunkach
administracyjnoprawnych. Wykonywanie pozwolenia nie jest ustawowo powiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie musi zatem posiadać
uprawnień do prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej. Podmiot zagraniczny może
uzyskać zezwolenie na używanie urządzenia radiowego w Polsce. Natomiast w przypadku,
gdy urządzenie radiowe ma być wykorzystywane w ramach działalności telekomunikacyjnej
albo w służbie radiowej określonego rodzaju, Prezes UKE w ramach postępowania
o udzielenie pozwolenia ma obowiązek zbadania, czy wnioskodawca spełnia wymogi
podmiotowe dotyczące prowadzenia takiej działalności”. (St. Piątek, Prawo
telekomunikacyjne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, źródło: System
Informacji Prawnej Legalis). Odnosząc powyższe rozważania do okoliczności niniejszej
sprawy, Prezes UKE ustalił, iż Strona jest nadawcą publicznym, który ma ustawowe obowiązki
świadczenia misji publicznej. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 2 o radiofonii i telewizji
„Telewizję publiczną tworzy spółka „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, zawiązana w celu
tworzenia i rozpowszechniania:
i.

ogólnokrajowych programów ogólnotematycznych I i II, wyspecjalizowanego programu
informacyjno-publicystycznego oraz programu o tematyce kulturalnoartystycznej;

ii.

programów skierowanych do odbiorców za granicą;

iii.

regionalnych programów telewizyjnych;

iv.

innych programów i usług realizujących misję publiczną, o której mowa w art. 21 ust. 1,
określonych w karcie powinności, w tym programów wyspecjalizowanych, innych niż
wymienione w pkt 1.”.

Strona jest zatem uprawniona do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów
telewizyjnych na obszarze całego kraju, w radiokomunikacyjnej służbie radiodyfuzyjnej,
a tym samym można na jej rzecz dokonywać rezerwacji częstotliwości, jak również
dokonywać jej zmiany, mającej na celu emisję ww. programów.
Z powyższych rozważań wynika, że przesłanki podmiotowe nie sprzeciwiają się zmianie
Rezerwacji.
Ze względu na przedmiot zmiany Rezerwacji w omawianym zakresie, należy rozważyć jej
zasadność przez pryzmat art. 114 ust. 3 pkt 1-6 PT.
Przechodząc do szczegółowej analizy ww. przedmiotowych przesłanek, określonych
w art. 114 ust. 3 PT, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić pojęcie dostępności
częstotliwości, o której mowa w art. 114 ust. 3 pkt 1 PT. Zgodnie z poglądem Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie, wyrażonym w wyroku z dnia 13 kwietnia 2007 r.
(sygn. akt. VI SA/Wa 1/2007, LEX nr 319379, Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych): „(…) częstotliwość dostępna to częstotliwość wolna, czyli nieużywana
przez inny podmiot na podstawie odpowiednich uprawnień. Niedostępność może być
wynikiem dokonania rezerwacji częstotliwości na rzecz innego podmiotu” (tak również:
St. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019,
źródło: Legalis). W świetle powyższego, Prezes UKE oceniając, czy częstotliwości objęte
Rezerwacjami są dostępne, zobowiązany był ustalić, czy w okresie, którego dotyczy
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przedmiotowa zmiana Rezerwacji, wskazane częstotliwości są wolne, czy też pozostają
w dyspozycji innego podmiotu na podstawie wcześniej wydanej ostatecznej decyzji
administracyjnej. W tym zakresie należy zauważyć, iż na dzień wydania niniejszej decyzji oraz
w okresie rezerwacji wskazanym w Rezerwacjach częstotliwości radiowe (kanały na
obszarach wykorzystywania częstotliwości wskazanych w Rezerwacjach) nie zostały
przydzielone innemu podmiotowi na podstawie wcześniej wydanej ostatecznej decyzji
administracyjnej. Co istotne, zmiana Rezerwacji dokonywana niniejszą decyzją nie polega na
zmianie zakresu częstotliwości objętego Rezerwacjami ani na zmianie radiowych kanałów
emisji sygnału MUX3 dla stosownych obszarów wykorzystania częstotliwości, określonych w
decyzji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r. Zmiana Rezerwacji
dokonywana niniejszą decyzją polega jedynie na zmianie harmonogramu zmiany systemu
emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC, tj. terminu zmiany standardu transmisji i kodowania
wizji sygnału MUX3, przy zachowaniu określonych w Rezerwacjach: zakresu czy nominałów
częstotliwości, co nie wpłynie na stan dostępności częstotliwości objętych Rezerwacjami.
W związku z powyższym Prezes UKE stwierdził, iż w art. 114 ust. 3 pkt 1 PT została spełniona.
Odnosząc się do spełnienia przesłanki określonej w art. 114 ust. 3 pkt 2 PT należy wskazać,
że Plan zagospodarowania częstotliwości przewiduje w pkt 2.1.3. ppkt 3 (nie dłużej niż do
dnia 29 czerwca 2022 r.) i ppkt 7 (nie później niż od dnia 30 czerwca 2022 r.), że na
wskazanych tam obszarach wykorzystywania częstotliwości wszystkie zmieniane niniejszą
decyzją kanały TV mogą być wykorzystywane przez naziemną telewizję cyfrową do
rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych z wykorzystaniem systemu
emisji DVB-T/AVC nie dłużej niż do dnia 29 czerwca 2022 r. i z wykorzystaniem systemu
emisji DVB-T2/HEVC nie później niż od dnia 30 czerwca 2022 r. Częstotliwości graniczne dla
zakresów częstotliwości objętych rezerwacją (470-694 MHz i 470-790 MHz) oraz
częstotliwości graniczne kanałów radiowych zostały określone w Planie zagospodarowania
częstotliwości. Zgodnie z pkt. 1 Planu zagospodarowania częstotliwości plan ten obejmuje
dwa podzakresy częstotliwości 470-694 MHz i 694-790 MHz. W obu tych podzakresach
dozwolone jest wykorzystywanie częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej. Przy czym jedynie
w zakresie 470-694 MHz służba ta jest jedyną służbą pierwszej ważności. Z kolei w pkt. 2.1.1
ppkt 3 Planu zagospodarowania częstotliwości, określono częstotliwości graniczne dla
kanałów radiowych – kanałów TV o szerokości 8 MHz. Zgodnie ze zmienionymi pkt. 2.2.
załączników do Rezerwacji „Obszary i warunki wykorzystania częstotliwości”, zmiana
systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC w MUX3 powinna nastąpić najpóźniej do dnia
29 czerwca 2022 r., co pozostanie w zgodzie z terminami określonymi w pkt 2.1.3. ppkt 7 (nie
później niż od dnia 30 czerwca 2022 r.) Planu zagospodarowania częstotliwości.
Ponadto Prezes UKE ustalił, że w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej
Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 470, z późn. zm.) omawiane
kanały zostały przeznaczone dla służby radiodyfuzyjnej, a więc między innymi, do
rozpowszechniania lub rozprowadzania programów lub telewizyjnych w sposób cyfrowy
rozsiewczy naziemny.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że zmiana Rezerwacji będzie zgodna z przesłankami
określonymi w art. 114 ust. 3 pkt 2 PT.
W ocenie Prezesa UKE, zmiana dokonywana niniejszą decyzją nie będzie sprzeczna również
z przesłanką ochrony częstotliwości przed szkodliwymi zakłóceniami (art. 114 ust. 3 pkt 3
PT). W tym miejscu należy wskazać, że w związku z nieustannie zmieniającym się
„otoczeniem elektromagnetycznym” Prezes UKE jest zobowiązany do ochrony częstotliwości
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objętych Rezerwacją przez cały okres trwania ich wykorzystywania. Z tego tytułu Prezes UKE
dokonuje ciągłego „monitorowania środowiska elektromagnetycznego”, tak aby chronić
częstotliwości objęte Rezerwacją przez cały okres ich wykorzystywania, a w razie wystąpienia
zakłóceń w wykorzystywaniu częstotliwości Prezes UKE zobowiązany jest do eliminacji
i zwalczania tych zakłóceń. Prezes UKE, jako organ regulacyjny, mający za zadanie wspieranie
efektywnego wykorzystywania oraz zarządzania zasobami częstotliwościami, oceniając, czy
może ochronić częstotliwości objęte niniejszą decyzją przed szkodliwymi zakłóceniami,
dokonał analizy kompatybilnościowej, z uwzględnieniem warunków wykorzystywania
częstotliwości ustalonych dla urządzeń radiowych w oparciu o wydane dotychczas
rezerwacje częstotliwości i pozwolenia radiowe, jak i z uwzględnieniem warunków
wykorzystywania częstotliwości określonych w pkt 2 Załącznika. Przedmiotem analizy było
ustalenie, czy praca urządzeń nadawczych uruchomionych zgodnie z niniejszą decyzją
(tj. z wykorzystaniem kanałów TV na przypisanych im właściwych obszarach
wykorzystywania częstotliwości), w tym – ze zmienionym harmonogramem zmiany systemu
emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC, nie będzie powodować szkodliwych zaburzeń
elektromagnetycznych. W wyniku dokonanej analizy kompatybilnościowej, na dzień wydania
niniejszej decyzji, Prezes UKE stwierdził, że wykorzystywanie przedmiotowych częstotliwości
z zastosowaniem w odpowiednich terminach systemu transmisji DVB-T/AVC albo DVBT2/HEVC do emisji, a w konsekwencji do odbioru sygnału MUX3, odbywać się będzie bez
szkodliwych zakłóceń pochodzących od innych stacji nadawczych.
Należy zatem uznać, że spełniona jest przesłanka określona w art. 114 ust. 3 pkt 3 PT.
Odnosząc się do spełnienia przesłanki określonej w art. 114 ust. 3 pkt 4 PT, Prezes UKE
wskazuje, że brak kolizji z udzielonymi uprawnieniami do częstotliwości, (o której mowa
w tym przepisie) należy rozumieć jako sytuację, w której wykorzystywanie częstotliwości
zgodnie z warunkami określonymi w rezerwacji nie będzie uniemożliwiało korzystania
z uprawnień do częstotliwości wynikających z przyznanych na rzecz innych podmiotów
rezerwacji, pozwoleń radiowych, czy też decyzji, o których mowa w art. 144a PT i w art. 144b
PT. Jak bowiem wskazuje się w doktrynie: „Warunek ten zakłada poprawne udzielenie
rezerwacji, w sposób, który nie powoduje kolizji, natomiast wymaga ponadto oceny, czy
użycie określonych urządzeń radiowych, mimo prawidłowo udzielonej rezerwacji, nie
spowoduje kolizji z uprawnieniami innych podmiotów. Dostępność częstotliwości nie
gwarantuje kompatybilności pomiędzy systemami pracującymi w tych samych lub sąsiednich
zakresach częstotliwości. Częstotliwości uważane za dostępne w określonej lokalizacji lub dla
konkretnego systemu radiokomunikacyjnego mogą się okazać niedostępne dla innego
systemu.” (St. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2019, źródło: System Informacji Prawnej Legalis). Jeżeli chodzi natomiast
o pojęcie zaburzeń elektromagnetycznych to Prezes UKE wziął pod uwagę, że pojęcie to
zostało określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności
elektromagnetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2388 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 8 tej ustawy
zaburzeniem elektromagnetycznym jest dowolne zjawisko elektromagnetyczne, które może
obniżyć jakość działania urządzeń albo niekorzystnie wpłynąć na materię ożywioną
i nieożywioną. Należy zatem wskazać, iż wykonane przez Prezesa UKE analizy numeryczne,
dotyczące kompatybilności z funkcjonującymi i planowanymi do uruchomienia sieciami
radiokomunikacyjnymi, przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sektora
Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego – ITU-R (w tym
Zaleceniem ITU-R 1546 P) oraz zgodnie z zapisami Porozumienia Regionalnego w sprawie
planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1/w części Regionu 1 położonej na
zachód od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium
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Mongolii/ oraz Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości 174-230 MHz oraz 470862 MHz - Genewa 2006, dalej „Porozumienie Genewa 2006”), z wykorzystaniem
oprogramowania własnego UKE (program RadioC), przy użyciu mapy cyfrowej terenu MCT
o oczku 250 m, z wykorzystaniem dodatkowo własnej metody przewidywania poziomu
natężenia pola elektrycznego (zmodyfikowana metoda BBC), z obliczeniem poziomów
sygnałów dla 50% miejsc i 1% czasu (dane statystyczne właściwe dla tej metody) wykazały, że
zmiana harmonogramu zmiany systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nie spowoduje
szkodliwych zaburzeń elektromagnetycznych, ani też nie spowoduje kolizji z przyznanymi na
rzecz innych podmiotów rezerwacjami częstotliwości, pozwoleniami radiowymi, czy też
decyzjami, o których mowa w art. 144a PT i w art. 144b PT. Zwrócić należy bowiem uwagę, iż
niniejsza decyzja nie zmienia warunków technicznych wykorzystywania częstotliwości
określonych w pkt. 2 ppkt. 2.1., ppkt. 2.3., Załącznika, które zostały określone decyzją
Prezesa UKE nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r., w taki sposób, aby
dopuszczalny sumaryczny poziom natężenia pola sygnałów zakłócających nie przekraczał na
granicy wspólnokanałowych obszarów rezerwacji częstotliwości wartości 49,0 dBV/m +
30log (częstotliwość środkowa kanału TV [MHz]/650 MHz) (pkt 2.3.1 Załącznika, wiersz tabeli
dla Polski), co oznacza, że uruchomienie stacji nadawczych przez dysponenta częstotliwości
dedykowanych dla MUX3 lub podmiot przez niego upoważniony, nie spowoduje zakłóceń
w odbiorze sygnałów multipleksów, emitowanych na wspólnokanałowych obszarach
rezerwacji częstotliwości przyznanych innym podmiotom. Wobec powyższego należy uznać,
iż w niniejszej sprawie została spełniona przesłanka wskazana w art. 114 ust. 3 pkt 4 PT.
Odnosząc się natomiast do przesłanki efektywnego wykorzystywania częstotliwości (art. 114
ust. 3 pkt 5 PT) w kontekście przeprowadzenia przez Prezesa UKE oceny efektywności
wykorzystania zmienionych częstotliwości, na wstępie należy wskazać, że ocena
efektywności wykorzystania w niektórych przypadkach powinna uwzględniać nie tylko zasób
objęty postępowaniem, ale cały zakres częstotliwości, których wykorzystanie może być
uzależnione od częstotliwości objętych rezerwacją. Jeżeli określony zasób częstotliwości
może być wykorzystany w sposób efektywny tylko w całości, to wydzielenie z tego zasobu
niektórych kanałów może prowadzić do nieefektywnego wykorzystania całości zasobu”.
(w ten sposób: St. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2019, źródło: System Informacji Prawnej Legalis). Prezes UKE w omawianym
zakresie wskazuje, że zmiana Rezerwacji, prowadzić będzie do efektywnego wykorzystania,
albowiem na skutek przedmiotowej zmiany Rezerwacji nie wystąpią wzajemne zakłócenia
przy realizacji przebudowy sieci naziemnej telewizji cyfrowej w paśmie poniżej 700 MHz oraz
uruchomieniu sieci 5G w paśmie 700 MHz w Polsce i krajach sąsiednich, co samo w sobie leży
u podstaw efektywnej, czyli skutecznej gospodarki widmem częstotliwości.
Ponadto, jak już wskazano powyżej (w kontekście analizy przesłanek: ochrony przed
szkodliwymi zakłóceniami, o której mowa w art. 114 ust. 3 pkt 3 PT oraz braku kolizji
z udzielonymi uprawnieniami do częstotliwości, o której mowa w art. 114 ust. 3 pkt 4 PT),
zmiana Rezerwacji nie wpłynie negatywnie na wykorzystanie innych częstotliwości, zatem
pozostały zasób częstotliwości również będzie mógł być efektywnie wykorzystywany. Należy
też zwrócić uwagę, iż zapisane w pkt 2 Załącznika warunki wykorzystania częstotliwości
określone zostały w sposób optymalny, dzięki czemu programy rozpowszechniane lub
rozprowadzane z wykorzystaniem zarezerwowanej częstotliwości mogą być odbierane
w dobrej jakości i bez zakłóceń na wszystkich obszarach wykorzystywania częstotliwości
wskazanych w Rezerwacji.
Z powyższych względów przesłankę określoną w art. 114 ust. 3 pkt 5 PT należy uznać za
spełnioną.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Warszawa, ul. Giełdowa 7/9,
tel. 22 53 49 125, fax 22 53 49 175, platforma e-usług: pue.uke.gov.pl
Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
21
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Analizując, czy zmiana Rezerwacji będzie zgodna z przesłanką określoną w art. 114 ust. 3 pkt
6 PT należy wskazać, iż z uwagi na to, że wykorzystywanie zarezerwowanych częstotliwości
może mieć wpływ na pracę systemów 5G oraz odbiór sygnałów naziemnej telewizji cyfrowej
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, przedmiotowe częstotliwości (kanały na obszarach
z pkt 2.1 Załącznika Rezerwacji) zostały uzgodnione ze wszystkimi krajami, z którymi
wymagane są koordynacje międzynarodowe dokonywane w zakresie i formie określonej
w wielostronnym Porozumieniu Genewa 2006, którego Rzeczpospolita Polska jest stroną.
W wyniku wspomnianych uzgodnień decyzją Prezesa UKE nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia
20 maja 2020 r., określony (w pkt 2.3.1 Załącznika) został dopuszczalny poziom sygnałów
zakłócających na granicy wspólnokanałowych obszarów wykorzystania częstotliwości, na
terenie wymienionych tam krajów. Przedmiotowa decyzja nie dokonuje zmian w tym
zakresie.
W świetle powyższego, uznać należy, że została spełniona również przesłanka z art. 114
ust. 3 pkt 6 PT.
Podsumowując powyższe rozważania należy uznać, iż w przedmiocie zmiany Rezerwacji
zostały spełnione wszystkie obligatoryjne przedmiotowe przesłanki dokonania rezerwacji
częstotliwości, określone w art. 114 ust. 3 pkt 1-6 PT. Tym samym należy uznać, że zmiana
Rezerwacji dokonywana niniejszą decyzją nie jest sprzeczna z przepisem art. 114 ust. 3 PT.
Wydając niniejszą decyzję Prezes UKE miał również na uwadze, iż w art. 115 ust. 1 PT
ustawodawca zawarł obligatoryjne elementy, które powinna zawierać rezerwacja
częstotliwości. Takimi elementami są: zakres częstotliwości, obszar wykorzystania
częstotliwości, termin w jakim podmiot jest uprawniony do rozpoczęcia wykorzystania
częstotliwości.
Dokonując zmian Rezerwacji poprzez zmianę harmonogramu zmiany systemu emisji z DVBT/AVC na DVB-T2/HEVC, sygnału MUX3, należy zauważyć, że przepis art. 115 ust. 1 PT
określający obligatoryjne elementy rezerwacji częstotliwości nie sprzeciwia się zmianie,
albowiem dokonywane niniejszą decyzją zmiany Rezerwacji nie dotyczą elementów
rezerwacji wskazanych w tych przepisach prawa.
W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na przepis art. 115 ust. 2 PT, w którym zostały
opisane fakultatywne elementy, które mogą zostać przez Prezesa UKE określone
w rezerwacji częstotliwości, do których zaliczają się m.in. warunki wykorzystywania
częstotliwości, o których mowa w art. 146 PT (art. 115 ust. 2 pkt 1 PT). W przepisie art. 146
ust. 1 pkt 1 lit. e PT wskazano natomiast, że warunki wykorzystywania częstotliwości
określane w rezerwacji częstotliwości przeznaczonej na cele świadczenia usług
telekomunikacyjnych z wykorzystaniem urządzeń radiowych naziemnych powinny określać w
szczególności rodzaj sygnału i parametry jego nadawania. Prezes UKE, mając na względzie
konieczność spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 1 PT w związku z
art. 146 ust. 1 pkt 1 lit. e PT, określił niniejszą decyzją, że w MUX3, zmiana systemu emisji
sygnału multipleksu z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż 29 czerwca 2022 r.
i jest związana z wdrożeniem docelowego planu rozdysponowania częstotliwości dla
poszczególnych multipleksów (dla MUX3 określonego w pkt. 2.1.3 ppkt 7 Planu
zagospodarowania częstotliwości). Zmiana systemu emisji jest zatem zgodna ze
wspomnianym pkt 2.1.3 ppkt 7 Planu zagospodarowania częstotliwości, a przy tym z
zapisami Krajowego Planu Działań (drugi akapit na str. 17) i uzasadnieniem w motywie nr 20
Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady. We wspomnianym motywie nr 20 zapisano, iż
„(…)w narodowych planach działania należy rozważyć wariant ułatwienia modernizacji
urządzeń nadawczych w celu dostosowania ich do technologii bardziej efektywnie
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gospodarujących widmem, takich jak zaawansowane formaty wideo (np. HEVC) bądź
technologii przesyłu sygnału (np. DVB-T2)”. Zakres powyżej wskazanych zmian Rezerwacji,
dokonywany niniejszą decyzją, odpowiada wymienionym w art. 146 ust. 1 pkt 1 lit. e PT
w związku z art. 115 ust. 2 pkt 1 elementom fakultatywnym, jakie zawiera rezerwacja
częstotliwości.
Należy również zauważyć, że pozostałe fakultatywne elementy rezerwacji częstotliwości
zostały uprzednio wskazane w Rezerwacji, w którym Prezes UKE określił warunki
wykorzystywania częstotliwości, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 1 PT (zgodnie
z art. 115 ust. 2 pkt 1 PT).
Kolejnym obligatoryjnym elementem rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do
rozpowszechniania lub rozprowadzania programów w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą
naziemną, zgodnie z art. 115 ust. 4 pkt 1 PT, jest określenie parametrów i standardów
technicznych cyfrowej transmisji telewizyjnej, a zgodnie z art. 115 ust. 4 pkt 3 PT określenie
wykorzystanie pojemności multipleksu. Dokonywane niniejszą decyzją zmiany Rezerwacji nie
dotyczą elementów rezerwacji wskazanych w tych przepisach prawa, tym samym uznać
należy, że przepisy art. 115 ust. 4 pkt 1 oraz pkt 3 PT nie sprzeciwiają się zmianie.
Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie zostały
spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do dokonania zmiany Rezerwacji.
Odnosząc się natomiast do kwestii nadania niniejszej sprawie rygoru natychmiastowej
wykonalności, Prezes UKE wskazuje, że stosownie do art. 108 § 1 K.p.a. decyzji
administracyjnej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to
niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia
gospodarstwa narodowego przez ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes
społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.
Istnieje zatem kilka rodzajów dóbr, które podlegają ochronie w drodze nadania decyzji
rygoru natychmiastowej wykonalności. Jednym z tych dóbr chronionych jest interes
społeczny. Treść pojęcia „interes społeczny”, jako pojęcia nieostrego, niezdefiniowanego
ustawowo nadaje organ orzekający, korzystając przy tym z uznania administracyjnego
(por. M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa
1986). Jak słuszne wskazuje się w orzecznictwie: „Pojęcie interesu społecznego jest pojęciem
niedookreślonym, które powinno być skonkretyzowane przez organ administracji publicznej
w procesie stosowania prawa proceduralnego, w szczególności zaś organ jest obowiązany
wyjaśnić treść tego pojęcia w konkretnym przypadku i udowodnić, że taki interes przemawia
przeciwko rozstrzygnięciu zgodnie z wnioskiem strony.” (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia
11 czerwca 1981 r., SA 820/81, źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Podkreślić także należy,
że pojęcie „interesu społecznego” nie może być identyfikowane z interesem ekonomicznym
lub fiskalnym (por. wyrok SN z dnia 24 czerwca 1993 r., III ARN 33/93, źródło:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
Mając powyższe na uwadze Prezes UKE ustalił, iż interes społeczny w niniejszej sprawie
przejawia się przede wszystkim jako zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w
kontekście zabezpieczenia należytego działania systemów telekomunikacyjnych
zaprojektowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Nadanie niniejszej decyzji rygoru
natychmiastowej
wykonalności
pozwoli
na
kontynuację
bezzakłóceniowego
rozpowszechniania treści telewizji publicznej, która pełni istotną rolę w kontekście
komunikowania społeczeństwu stanowisk naczelnych organów państwa oraz zapewnia
funkcjonowanie Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSC), szczególnie ważnych w sytuacji
zaistnienia okoliczności wpisanych do art. 123 ust. 1 pkt. 3 PT, tj. okoliczności prowadzących
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do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
Z uwagi na przedstawione wyżej okoliczności nadanie niniejszej decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalności jest w pełni uzasadnione.
W związku z powyższym Prezes UKE rozstrzygnął, jak w sentencji.
POUCZENIE
Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie bez skorzystania z prawa zwrócenia się do Prezesa UKE
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej decyzji stronie (art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 2 K.p.a.).
Stosownie do art. 127a § 1 w związku z art. 127 § 3 in fine K.p.a., w trakcie biegu terminu do
zwrócenia się do Prezesa UKE z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może
zrzec się prawa do wniesienia tego wniosku wobec Prezesa UKE. Z dniem doręczenia
Prezesowi UKE oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 w związku
z art. 127 § 3 in fine K.p.a.).
Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosi się za
pośrednictwem Prezesa UKE w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, na
podstawie art. 3 § 2 pkt 1, art. 13 §1 i § 2, art. 50 § 1, art. 52 § 1 i § 3, art. 53 § 1 i art. 54 § 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 329, dalej „Ppsa”).
Od skargi na niniejszą decyzję, wszczynającej postępowanie przed sądem administracyjnym
pobiera się wpis stały w wysokości 200 zł, na podstawie § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad
pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
535) w związku z art. 230 Ppsa.
Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych albo przyznanie prawa pomocy
stosownie do przepisów Działu V Rozdział 3 Ppsa.
Prezes
Jacek Oko
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