
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta 

na 29. posiedzeniu Senatu 
w dniu 21 marca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Z zapowiedzi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że przewodniczący tejże rady, a także jej 

członkowie rozważają przystąpienie do procesu cyfryzacji systemu radiowego w Polsce. Jak twierdzi prze-
wodniczący KRRiT Jan Dworak, po zakończeniu procesu cyfryzacji telewizji przyjdzie czas na cyfryzację 
radia. W praktyce wprowadzenie cyfrowego radia naziemnego dałoby szansę kolejnym stacjom na nadawanie 
w całym kraju - teraz taką możliwość mają tylko cztery programy Polskiego Radia, Radio Zet, RMF FM 
i Radio Maryja. 

Pierwsze testy cyfrowego radia naziemnego - nadajnik zamontowany był na Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie - już przeprowadzono. Trwały przez blisko trzy lata, od listopada 2009 r. We wrześniu zeszłego 
roku rozpoczęły się kolejne - w Kielcach i okolicach każdy, kto miał odpowiedni odbiornik, mógł odbierać 
cyfrowo cztery kanały Polskiego Radia. Jak twierdzi przewodniczący KRRiT Jan Dworak, w Krajowej Ra-
dzie prowadzone są obecnie prace analityczne dotyczące tego, jak powinien przebiegać ten niełatwy i nowa-
torski projekt, jakim jest radiowe nadawanie cyfrowe. Problem jednak w tym, że mimo wszystkich tych prac 
komercyjna przyszłość naziemnego radia cyfrowego nadal jest w Polsce niejasna. Głównym powodem są 
koszty. Za nadawanie jednego ogólnopolskiego kanału radiowego w obecnym systemie nadawcy płacą już 
dzisiaj około 10 mln zł rocznie. Nadawanie równoległe znacząco zwiększyłoby koszty tych działań. Nie wia-
domo, o kwotach jakiego rzędu jest mowa - dokładnych analiz rynku nikt na razie nie robi. Od słuchaczy 
z kolei wymagana byłaby wymiana odbiorników na takie, które umożliwią odbiór cyfrowego sygnału. 

Jak pokazały badania TNS OBOP, zakupem nowego sprzętu potrzebnego do odbioru radia cyfrowego nie 
jest zainteresowane ponad 61% Polaków. Na pytanie: „Co byś zrobił, gdyby doszło do całkowitej zmiany 
systemu nadawania na cyfrowy?”, aż 25% słuchaczy odpowiedziało, że w ogóle zrezygnowałaby ze słucha-
nia radia, a 17% przestawiłoby się na radio internetowe. Koszt wymiany odbiorników, przy założeniu że każ-
de gospodarstwo domowe kupiłoby tylko jeden (teraz na każde gospodarstwo przypada średnio 
3,3 odbiornika), oszacowano na około 5 mld zł. 

Chcę zapytać, w ilu i w jakich krajach Unii Europejskiej przeprowadzono na tak szeroką skalę proces cy-
fryzacji systemu nadawania przez ogólnodostępne rozgłośnie radiowe. Czy jakiekolwiek przepisy obligują 
Polskę do przeprowadzenia takiego procesu? Jak na zapowiedzi przewodniczącego KRRiT zapatrują się wła-
ściciele niewielkich rozgłośni, o charakterze lokalnym, dysponujących ograniczonym budżetem inwestycyj-
nym? 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut| 

 


