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W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r.
(DZ.U. z 2006 r. Nr 267 poz. 2258) o przekształceniach i zmianach
w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych
w sprawach łączności, radiofonii i telewizji, Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej

(UKE)

uzyskał

kompetencje

decyzyjne

związane

z przeprowadzaniem konkursu na rezerwację częstotliwości na cele
rozpowszechniania lub rozprowadzania programów oraz uprawnienia
normatywne i kontrolne w zakresie dostarczania systemów dostępu
warunkowego (CAS), elektronicznych przewodników po programach
(EPG) i multipleksowania sygnałów cyfrowych.

Nr 13/2006

Ustawa wyznacza KRRiT następujące podstawowe zadania w zakresie cyfryzacji:
1) Współudział w określaniu warunków konkursu na rezerwację częstotliwości. Prezes
UKE, określając warunki w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT, będzie
uwzględniał dodatkowe obowiązki i zadania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w
zakresie zawartości programowej, w tym warunki dotyczące transmisji obowiązkowej,
przy uwzględnieniu pozaekonomicznych interesów narodowych dotyczących kultury,
języka i pluralizmu mediów
2) Przyznawanie koncesji na programy rozpowszechniane drogą cyfrową

Prezes UKE jest natomiast zobowiązany do:
•

działania w uzgodnieniu z KRRiT w sprawie planów zagospodarowania częstotliwości
przeznaczonych do rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych; ;

•

podejmowania w porozumieniu z KRRiT decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości
niezbędnych do wykonywania ustawowych zadań przez spółki (radiofonii i telewizji
publicznej) oraz określania warunków wykorzystania tych częstotliwości;

•

dokonywania, zmieniania i cofania - w porozumieniu z KRRiT - rezerwacji
częstotliwości na cele rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych;

•

zmieniania - w uzgodnieniu z KRRiT - warunków wykorzystania lub cofnięcia
rezerwacji

częstotliwości

przeznaczonych

do

rozpowszechniania

programów

radiofonicznych lub telewizyjnych;
•

podejmowania - w porozumieniu z KRRiT - decyzji w sprawie zakazania
wykonywania działalności telekomunikacyjnej, zmiany lub cofania rezerwacji
częstotliwości, zasobów orbitalnych w odniesieniu do działalności polegającej na
rozpowszechnianiu programów radiowych i telewizyjnych;

