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Ogłoszenie konsultacji
• Zaproszenie uczestników rynku do wyrażenia 

opinii na temat możliwych sposobów 
wykorzystania drugiej dywidendy cyfrowej - 24 
kwietnia 2013

• Dokument konsultacyjny: „Możliwości 
wykorzystania drugiej dywidendy cyfrowej 
700 MHz”

• Wpłynęły 52 opinie
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Konsultowane scenariusze
1. Utrzymanie tego zakresu częstotliwości dla radiodyfuzji.

2. Przeznaczenie pasma dla bezprzewodowej komunikacji 
szerokopasmowej na zasadach wyłączności.

3. Współużytkowanie pasma 700 MHz przez dotychczasowych 
nadawców oraz operatorów bezprzewodowej komunikacji 
szerokopasmowej, z restrykcyjnymi warunkami separacji 
geograficznej.

4. Konwergencja i łączenie widma: usługi radiodyfuzyjne oraz 
mobilne skupione w jednej platformie; połączeni operatorzy 
wykorzystują całe pasmo UHF (470-862 MHz) zarówno dla 
bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej, jak i 
przekazywania treści multimedialnych.
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Nadesłane opinie - statystyka

oraz opinia Instytutu Łączności i KRRiT

Autorzy opinii Liczba

Osoby prywatne 33

Nadawcy 6

Operatorzy bezprzewodowej komunikacji 

szerokopasmowej
4

Organizacje – Izby 2

Producenci urządzeń 3

Inne 2
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Autorzy opinii  
• Nadawcy:

Cyfrowy Polsat (05)

Regionalna Telewizja Lubuska (37)

Telewizja Polsat (43)

Telewizja Polska (44)

Telewizja Plus (45)

TVN (49)

• Organizacje - Izby:
PIKE - Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (35)

PIRC - Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej (36)

W nawiasach oznaczenia opinii na stronie UKE
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Autorzy opinii c.d. 
• Operatorzy:

Orange Polska (31)

Polkomtel Sp. z o.o. (34)

Sferia S.A. (38)

T-Mobile Polska S.A (46)

• Producenci urządzeń:
Kation sp. z o.o. (16)

Motorola Solutions Systems Polska (27)

Televes Polska sp. z o.o. (42)

• Inni:
Agora S.A. (01)
EmiTel sp. z o.o. (08)

W nawiasach oznaczenia opinii na stronie UKE
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Wyniki konsultacji

Autorzy opinii Liczba
Scenariusz 

1

Scenariusz 

2

Scenariusz 

3

Scenariusz 

4

Osoby prywatne 33 21 10 1 1

Nadawcy 6 5 1

Operatorzy 4 2 2

Organizacje 2 2

Producenci 

sprzętu TV
2 2

Producenci 

sprzętu LTE
1 1

Inni 2 1 1

Instytut 

Łączności
1 1

KKRiT 1 1
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Osoby prywatne – głosy na scenariusze

64%

30%

3%

3%

Scenariusz 1

Scenariusz 2

Scenariusz 3

Scenariusz 4
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Osoby prywatne – przykłady argumentacji (1)

• Poparcie dla scenariusza 1

Większość opinii miała indywidualny charakter, wiele  zawierało obszerne 
uzasadnienie

o „Bez dalszych multipleksów telewizja naziemna DVB-T nie będzie się mogła rozwijać, i 
tym samym będzie skazana na zagładę. (…)  Dla Internetu czy też innych usług powinny 
znaleźć się inne częstotliwości. Aktualnie w dobrym stopniu są rozwinięte te usługi.”

o „Odebranie radiodyfuzji i wykorzystanie II dywidendy cyfrowej na rzecz 
szerokopasmowej transmisji danych, to sprowadzenie roli radiodyfuzji do usługi 
„socjalnej” nie atrakcyjnej, dla przeciętnego obywatela tego kraju.” 

o „Ograniczenie możliwości rozwoju DVB-T będzie tylko na rękę platformom cyfrowym 
oraz kablówkom. Postarają się nie dopuścić do rozwoju DVB-T.”

o „Kanały tematyczne stanowią bowiem podstawę różnorodności oferty programowej.     
(…) Jeśli natomiast pasmo z drugiej dywidendy zostałoby przeznaczone pod Internet, to 
o jakimkolwiek rozwoju telewizji możemy zapomnieć. (…) wolę nowe kanały telewizyjne, 
tym bardziej, że te częstotliwości to dobro społeczne. Nie należą one ani do UKE, ani tym 
bardziej żadnej prywatnej firmy.”
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Osoby prywatne – przykłady argumentacji (2)

• Poparcie dla scenariusza 1 c.d.
o „Internet radiowy ze względu na swoją charakterystykę zawsze będzie obciążony 

limitami transferu. Z tego powodu inwestowanie w ten typ Internetu jest bezsensowne. 
Państwo powinno bardziej zainteresować się rozwojem sieci światłowodów.”

o „Kolejne multipleksy Naziemnej Telewizji Cyfrowej są bardzo potrzebne, wystarczy tylko 
spojrzeć na zainteresowanie nadawców, które chcą umieścić swoje programy na MUX-
ach. Powinno być też rozwijane cyfrowe radio naziemne, które dałoby się słuchać m.in. 
na zewnętrznych tunerach DVB-T, tzw. Set-Top Boksach.”

• Poparcie dla scenariusza 2

Duża liczba opinii zawierała następującą treść:

o „Witam serdecznie! Chciałbym wziąć udział w Konsultacjach UKE w sprawie 
wykorzystania "drugiej dywidendy cyfrowej". Chciałbym aby nowe częstotliwości były 
wykorzystane dla bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej na zasadach 
wyłączności. Będzie to na rękę platformom cyfrowym oraz kablówkom. Postarają się nie 
dopuścić do rozwoju DVB-T.”



11

Osoby prywatne – przykłady argumentacji (3)

• Poparcie dla scenariusza 3 (1 opinia)

„(…) pomiary (zespołu Katedry Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej) pokazują, że 
obecnie przydzielone operatorom mobilnym pasmo jest bardzo słabo wykorzystywane, 
szczególnie w zakresie 1800 MHz – w ok. 10 %. Światowe badania pokazują również 
kilkunastoprocentowe wykorzystanie pasma nawet w dużych miastach. Przydzielenie 
kolejnego pasma monopolistom w zakresie służb mobilnych służy raczej eliminacji 
konkurencji, która z uwagi na wysokie ceny licencji nie może pozwolić sobie na jego zakup.

(… ) technologia współdzielenia widma i ochrony użytkowników licencjonowanych jest już na 
tyle dojrzała, że zaczęto wprowadzać ją w życie .

(… ) w Polsce powinno się dać taką samą szansę nowopowstałym firmom i mniejszym 
operatorom. Szczególnie w czasach kryzysu ekonomicznego rynek usług telekomunikacji 
bezprzewodowej nie powinien być ograniczony dla 3 wybranych monopolistów. 

(…) Urząd Komunikacji Elektronicznej obecnie ma wielką szansę na przełamanie stereotypów 
w tradycyjnym podejściu do zasobów widmowych. Widmo współdzielone może przyczynić 
się do bardziej otwartego rynku różnego typu usług telekomunikacyjnych, co z kolei będzie 
skutkowało stosowymi wpływami do budżetu.”
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Osoby prywatne – przykłady argumentacji (4)

• Poparcie dla scenariusza 4 (1 opinia)

o „…najlepszym rozwiązaniem było by stworzenie spółki która świadczyła by na tych 
częstotliwościach usługi internetu szerokopasmowego w ramach abonamentu RTV. (…) 
Broń Boże nie przekazujcie tych częstotliwości operatorom komórkowym, gdyż byłby to 
tylko pretekst do kolejnych przepychanek, które i tak nie wpłynęły by pozytywnie na 
konkurencję konsumencką.” 
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Nadawcy – głosy na scenariusze

83%

0%

17%

0%

Scenariusz 1

Scenariusz 2

Scenariusz 3

Scenariusz 4
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Nadawcy – argumentacja (1)

• Poparcie dla scenariusza 1 

o Cyfrowy Polsat - umożliwi zwiększenie atrakcyjności programowej naziemnej 

telewizji cyfrowej jak również pozwoli realnie zaoferować kanały nadawane w 
technologii wysokiej rozdzielczości HDTV, a w przyszłości wdrożenie technologii UHDTV 
lub 3D.

o Regionalna Telewizja Lubuska – niezbędne dla realizacji odbioru przenośnego 

(wewnątrz i na zewnątrz budynków) i mobilnego a także stosowania na szerszą skalę 
telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV, innych trybów rozdzielczości czy telewizji 3D. 
Współużytkowanie nie wydaje się możliwe ze względu na zakłócenia.

o Telewizja Polsat - warunkuje uruchomienie dwóch multipleksów (poszerzenie 

oferty), dla celów stosowania najnowszych systemów modulacji i kodowania. Wycofanie 
kanałów z pasma 700 przysporzy kosztów bez korzyści dla widzów. Pasmo dla 
operatorów jest nieporównywalnie szersze i nie w pełni wykorzystane. Dostęp do 
Internetu w paśmie 700 MHz byłby głównie wykorzystywany do przekazu treści 
telewizyjnych w znacznie mniej wydajny sposób. Nie byłaby możliwa praca w tym 
paśmie bezprzewodowych środków produkcji telewizyjnej PMSE, które mogą 
koegzystować z DVB-T).
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Nadawcy – argumentacja (2)

• Poparcie dla scenariusza 1  c.d.

o Telewizja Polska – konieczne dla poszerzenia oferty free-to-air,  w szczególności o 

programy HD, dla zaspokojenia zapotrzebowania społecznego na usługi dodatkowe, 
skierowane do osób z upośledzeniem wzroku lub słuchu i do celów edukacyjnych.  
Przekazanie zasobów dla komunikacji mobilnej ograniczy możliwość użytkowania PMSE. 

o TVN – przeznaczenie dla cyfrowej radiodyfuzji naziemnej ale płatnej. Ilość widma 

przeznaczonego i przewidzianego do przeznaczenia w najbliższym czasie jest 
wystarczająca dla świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu.  Liczba 
programów bezpłatnych nadawanych w Polsce w ramach naziemnej telewizji cyfrowej 
jest porównywalna z innymi krajami UE. Udostępnienie  nowych częstotliwości dla 
bezpłatnej telewizji naziemnej zwiększy konkurencję i doprowadzi do osłabienia 
ekonomicznego dotychczasowych i nowych nadawców a nawet wycofania się 
mniejszych graczy z tego rynku.
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Nadawcy – argumentacja (3)

• Poparcie dla scenariusza 2 – brak

• Poparcie dla scenariusza 3

o Telewizja Puls – przeznaczenie dla radiodyfuzji wysokiej rozdzielczości, umożliwi 

rozwój zgodny z trendami światowymi oraz oczekiwaniami użytkowników.  Częściowe 
wykorzystanie na usługi szerokopasmowego Internetu jest zgodne z polityką europejską, 
może wnieść wkład w ożywienie gospodarcze kraju.

• Poparcie dla scenariusza 4 – brak
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Operatorzy – głosy na scenariusze

50%50%

0% 0%

Scenariusz 1

Scenariusz 2

Scenariusz 3

Scenariusz 4
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Operatorzy – argumentacja (1)

• Poparcie dla scenariusza 1

o Polkomtel – nie ma potrzeby przeznaczenia częstotliwości II dywidendy dla potrzeb 

bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej, ponieważ:

o Operatorzy ponieśli i ponosić będą w kolejnych latach bardzo duże wydatki związane z 
pozyskiwaniem praw do dysonowania częstotliwościami oraz budową sieci dla nowych 
technologii,

o Zasoby pasm 800, 900, 1800, 2100 i 2600 MHz i nowe urządzenia nadawczo-odbiorcze wkrótce 
umożliwią uruchomienie technologii, która daje ogromne możliwości pojemnościowe.

o Budowa sieci w paśmie 700 MHz pociągnie konieczność prowadzenia zupełnie nowych, 
kapitałochłonnych inwestycji (również wprowadzenie nowych terminali abonenckich),

o Rozwój telewizji mobilnej odciąży sieci radiokomunikacyjne w dostarczaniu treści do masowego 
odbiorcy,

o Sferia – rozdysponowanie powinno być zgodne z pierwotnym przeznaczeniem.  Jeżeli 

pasmo nie ma być przeznaczone dla radiodyfuzji,  to działania w zakresie 
rozdysponowania powinny być rozpoczęte dopiero po WRC-2015 
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Operatorzy – argumentacja (2)

• Poparcie dla scenariusza 2

o Orange Polska – przeznaczenie pasma dla usług szerokopasmowej 

komunikacji bezprzewodowej  umożliwi operatorom  stworzenie  wysokiej 
jakości oferty na terenach niezurbanizowanych (więcej pasma na jednego 
operatora) jednocześnie zapewniając jej konkurencyjność (więcej operatorów 
z dostępem do niskich częstotliwości – więcej konkurencyjnych ofert). 
Umożliwi też obsługę rosnącego ruchu.

o T-Mobile – przeznaczenie pasma dla usług szerokopasmowej komunikacji 

bezprzewodowej  umożliwi obsługę rosnącego ruchu, zwiększenie dostępu do 
usług ruchomych  wewnątrz budynków, rozwój usług szerokopasmowych na 
terenach niezurbanizowanych.

• Poparcie dla scenariusza 3 i 4  - brak
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Organizacje – głosy na scenariusze i argumentacja

• Scenariusz 1

o PIKE – przeznaczenie częstotliwości II dywidendy cyfrowej na potrzeby 

szerokopasmowej transmisji danych może skutkować całkowitym wyłączeniem 
możliwości ich wykorzystania w istniejących sieciach kablowych. Z tego powodu 
korzystniejsze jest przeznaczenie tych częstotliwości dla radiodyfuzji.

o PIRC – przeznaczenie częstotliwości II dywidendy cyfrowej dla radiodyfuzji jest 

niezbędne dla jej rozwoju, za którym przemawiają liczne czynniki:

o tempo, w jakim gospodarstwa domowe wymieniają odbiorniki telewizyjne, kupują 
dekodery do odbioru sygnału DVB-T, przyczyniając się tym samym do wzrostu 
popytu wewnętrznego w handlu.

o popyt na miejsce na istniejących multipleksach

o rosnące zainteresowanie programami wysokiej rozdzielczości

o rozwój usług telewizji mobilnej.

• Scenariusz 2, 3 i 4  - brak poparcia
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Opinia Instytutu Łączności

Współużytkowanie widma radiowego z pasma 700 MHz pomiędzy systemami 
telewizyjnymi, mobilnymi i TV WS. 

Argumentacja:
– Rezygnacja z pasma 700 MHz dla radiodyfuzji spowodowałaby utratę dwóch 

pełnych pokryć naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (MUX5 i MUX6) 
przyznanych Polsce w ramach Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej 
ITU RRC’04-RRC’06 oraz brak możliwości uruchomienia kolejnych  
multipleksów DVB-T .

– Brak kolejnych multipleksów uniemożliwi  emisję programów wysokiej 
rozdzielczości.

– Na świecie trwają pierwsze wdrożenia systemów dostępu do Internetu na 
bazie tzw. białych przestrzeni pasm telewizyjnych (TV WS), które pozwalają na 
oferowanie dostępu do Internetu na terenach niezurbanizowanych, na których 
nie działa żaden operator telekomunikacyjny,  w sposób niewymagający 
wyłączenia emisji telewizyjnych.
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Opinia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Utrzymanie pasma 700 MHz dla celów radiodyfuzji. 

Argumentacja:
– Telewizja jest w Polsce najbardziej popularnym sposobem z korzystania 

audiowizualnych usług medialnych.

– Spośród 23 badanych krajów UE w 17 rośnie udział naziemnej telewizji cyfrowej 
NTC w sposobie dostarczania programów.

– NTC oznacza zagwarantowanie swobody działalności nadawców. 

– Niezależność od dostawców w zakresie oferty programowej to szansa na rozwój 
pluralizmu i obecność ambitnych treści.

– Bezpłatna usługa NTC jest istotna dla „grupy wykluczenia” oraz dla kosztów 
utrzymania odbiorców.

– Przeznaczenie pasma 700 MHz wyłącznie dla bezprzewodowej komunikacji 
szerokopasmowej jest zdecydowanie przedwczesne.

– Współużytkowanie pasma przez nadawców i operatorów jest przedmiotem badań, 
a użytkowane w Polsce odbiorniki telewizyjne nie są w stanie eliminować 
ewentualne zakłócenia.
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Podsumowanie
• Większość podmiotów wyrażających opinię opowiedziało się za utrzymaniem 

pasma tzw. drugiej dywidendy cyfrowej dla radiodyfuzji (scenariusz 1). 
Głównymi argumentami były:

– zapotrzebowanie społeczne na radiodyfuzję, 

– wystarczająca ilość aktualnie dostępnego widma dla świadczenia usług 
bezprzewodowego dostępu do Internetu,

– Brak możliwości wdrożenia nowych technologii w radiodyfuzji, np. HD. 

• Przydzielenie pasma na wyłączność dla bezprzewodowej komunikacji 
szerokopasmowej  (scenariusz 2) miało znaczną liczbę zwolenników, jednak 
tylko 2 z 4 operatorów opowiedziało się za takim rozwiązaniem.

• Za propozycją współużytkowania pasma (scenariusz 3) nie opowiedział się 
jednoznacznie żaden z nadawców ani operatorów.

• Tylko 1 osoba prywatna opowiedziała się za konwergencją i łączeniem widma 
(scenariusz 4).
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Dziękuję za uwagę


