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Pan 

Marcin Wiącek 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 października 2022 r. (VII.564.23.2022.KSZ) 

dotyczące możliwości rozpowszechniania przez Telewizję Polską S.A. programów 

w multipleksie trzecim (MUX-3) w dotychczasowym standardzie DVB-T 

najpóźniej do końca 2023 r., uprzejmie wskazuję na poniższe.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poprzedniej kadencji, w związku z procesem 

refarmingu, a więc koniecznością uwolnienia do 30 czerwca 2022 r. tzw. pasma  

700 MHz (częstotliwości 470–790 MHz) na potrzeby ogólnokrajowej sieci  

mobilnej 5G (w tym w uzgodnieniu z komunikacją innych państw europejskich), 

rekomendowała przejście z dotychczasowego standardu DVB-T na nowszy  

DVB-T2/HEVC na wszystkich multipleksach. Mając jednak na uwadze, że  

24 lutego 2022 r. wybuchł konflikt zbrojny na Ukrainie, Przewodniczący KRRiT 

przychylił się do argumentacji przedstawionej przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w piśmie z dnia 22 marca 2022 r. do Prezesa UKE o podjęcie pilnych 

działań, mających na celu utrzymanie – w kontekście zaplanowanej zmiany 

standardu nadawania telewizji naziemnej – dotychczasowego zasięgu odbioru 

programów telewizyjnych Telewizji Polskiej S.A. i komunikatów Regionalnego 

Systemu Ostrzegania. W piśmie tym MSWiA zwrócił uwagę na eskalację działań 

dezinformacyjnych o zasięgu międzynarodowym, niosących zagrożenie dla 

bezpieczeństwa, obronności Polski i porządku publicznego oraz na istotną rolę 

telewizji publicznej w ochronie polskiej racji stanu i komunikowaniu stanowisk 

organów Państwa oraz funkcjonowanie RSO.    

KRRiT poprzedniej kadencji dostrzegała, że pozostawienie Telewizji Polskiej S.A. 

możliwości rozpowszechniania programów w multipleksie trzecim (MUX-3)  

w dotychczasowym standardzie DVB-T najpóźniej do końca 2023 r. nie jest 
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pożądane z punktu widzenia rozwiązań rynkowych i może być trudne dla nadawców 

komercyjnych. Chociaż formalnie uchwały KRRiT nie były w tej sprawie 

wymagane, to w czasie dyskusji Członków KRRiT nad uzgodnieniem przez 

Przewodniczącego KRRiT projektu zarządzenia Prezesa UKE w sprawie zmiany 

planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz – zezwalającego 

Telewizji Polskiej S.A. na nadawanie w MUX-3 w dotychczasowym standardzie 

najpóźniej do końca 2023 r. – zwracano uwagę, że tego rodzaju decyzja może 

wpłynąć za realizację zasady pluralizmu, na straży której powinna stać KRRiT.  

Z drugiej strony zwracano także uwagę, że w przypadku nieuzgodnienia zmiany 

planu zagospodarowania częstotliwości dla MUX-3 przez Przewodniczącego 

KRRiT, w treści przekazanej przez Prezesa UKE i poddanej już przez ten organ 

konsultacjom społecznym, znacząca część gospodarstw domowych korzystających 

wyłącznie z odbioru naziemnego z końcem czerwca 2022 r. pozostałaby bez dostępu 

do telewizji. Mając na uwadze powyższe oraz po rozważeniu całokształtu 

okoliczności Przewodniczący KRRiT uwzględnił argumenty MSWiA wskazujące 

na potrzebę daleko idącej ostrożności w działaniach w kluczowych obszarach 

funkcjonowania Państwa, w tym zapewnienie informacji dla obywateli  

o zagrożeniach, szczególnie w czasie nasilonych działań dezinformacyjnych ze 

strony Rosji. Przewodniczący KRRiT podejmując decyzje w tej sprawie, mając 

świadomość wyjątkowego charakteru sprawy wywołanego konfliktem zbrojnym na 

Ukrainie, szczególną uwagę zwrócił na względy bezpieczeństwa, związane z dwoma 

czynnikami – obecnymi w MUX-3 systemem ostrzegania RSO oraz informacyjnym 

programem telewizyjnym, przez który formułowane są również komunikaty 

docierające do widzów. 

W tym miejscu należy również wskazać, że Krajowy Instytut Mediów zakończył 

właśnie trwające ponad rok badania gotowości gospodarstw domowych na nowy 

standard nadawania DVB-T2/HEVC. KIM w cyklicznych comiesięcznych 

raportach publikował dane,  dotyczące świadomości i gotowości na nowy standard 

nadawania. Zgodnie z wynikami badań, liczba gospodarstw nie mających 

możliwości odbioru DVBT2/HEVC spadła z 2,27 mln do 0,99 mln. 

Z poważaniem 

Maciej Świrski 

Dokument podpisany elektronicznie 
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