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– Polska Izba Radiodyfuzji Cyfro-
wej œwiêtuje w tym roku 20-lecie.
Jakie cele przyœwieca³y jej utwo-
rzeniu i jakie by³y etapy jej roz-
woju?

– PIRC jest kontynuatorem

dzia³alnoœci Stowarzyszenia Firm

Bran¿y Satelitarnej powsta³ego

w 2002 r. Powo³ywanie takich orga-

nizacji zawsze wynika z potrzeby in-

tegracji œrodowiska i podobnie by³o

w tym wypadku – rynek telewizji sa-

telitarnej powiêksza³ siê, bo do

Canal + i Wizji TV doszed³ jeszcze

Cyfrowy Polsat, który bardzo szyb-

ko siê rozwija³. Sygna³ satelitarny by³ ju¿ nadawany cyfrowo od kilku lat,

a liczba odbiorców wzrasta³a gwa³townie – to powodowa³o koniecznoœæ sil-

niejszego wspó³dzia³ania najwa¿niejszych firm na tym rynku. Efektem tego

sta³o siê powo³anie w 2007 roku Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej. 

– Kim s¹ cz³onkowie Izby i w jakich sprawach PIRC ich repre-
zentuje i wspiera? 

– Cz³onkami Izby s¹ firmy wykorzystuj¹ce do oferowania swoich us³ug

radiodyfuzjê; w Izbie mamy du¿e podmioty, takie jak: Cyfrowy Polsat, Tele-

wizja Polska, Canal + Polska czy Emitel, ale i mniejsze o zasiêgu krajowym

lub regionalnym. PIRC wspiera swoich cz³onków w sprawach ich dotycz¹-

cych, zarówno tych dotykaj¹cych ca³ego rynku, jak i jedynie jego czêœci.

PIRC stara siê uczestniczyæ w konsultacjach dotycz¹cych nowych przepisów

b¹dŸ zmian tych ju¿ obowi¹zuj¹cych i to jest czêœæ regulacyjna, ale nie jest

to jedyny obszar aktywnoœci – prowadzimy równie¿ szkolenia dotycz¹ce za-

sad stosowania siê do tych przepisów zarówno dla firm, jak i dla urzêdów

maj¹cych stycznoœæ z rynkiem. Staramy siê wypracowywaæ dobre praktyki

i dzielimy siê nimi.

– PIRC mia³ istotny udzia³ we wprowadzeniu korzystnych dla
rynku telekomunikacyjnego zmian w Rozporz¹dzeniu Budyn-
kowym. Jaka jest rola i wk³ad Izby wniesiony przez te 20 lat dla
polskiej gospodarki i przedsiêbiorców zrzeszonych w Izbie? 

– Od powstania Izby zabiegamy o tworzenie dobrego œrodowiska do

prowadzenia biznesu. Dbamy o to, by zasady funkcjonowania rynku oparte

by³y na uczciwej konkurencji, która przek³ada siê na dobro odbiorców

us³ug, jak i firm je œwiadcz¹cych. Najwiêkszym naszym osi¹gniêciem – z któ-

rego mimo up³ywu lat wci¹¿ jesteœmy dumni – jest zmiana Rozporz¹dzenia

Budynkowego w 2012 r. Dziêki tej zmianie od 2013 roku ka¿dy nabywca no-

wego mieszkania w budynku wielorodzinnym mo¿e odbieraæ us³ugi teleko-

munikacyjne z dowolnego Ÿród³a. A przed rokiem 2013 by³o zupe³nie ina-

czej – i dalej jest w budynkach powsta³ych przed t¹ dat¹ – czêsto jest tylko

dostêp do jednego Ÿród³a sygna³u. 

– Jakie korzyœci i jakie problemy niesie zmiana standardu nada-
wania telewizji naziemnej z DVB-T na DVB-T2/HEVC?

– Nowy standard to przede wszystkim wykonanie uzgodnieñ miêdzyna-

rodowych – zwolnienie przez NTC pasma 692 – 790 MHz i oddanie go na

cele us³ug szerokopasmowych 5G.

Ale dla odbiorców NTC zmiana ta to dostêp do wiêkszej liczby progra-

mów w lepszej jakoœci HD.

– Jaki wp³yw na rynek telewizji „rozsiewczej” bêdzie mia³ rozwój
i upowszechnienie sieci 5G?

– Mimo ogromnego przyœpieszenia w rozwoju us³ug 5G nale¿y pamiê-

taæ, ¿e jedynie us³ugi radiodyfuzyjne, a zw³aszcza NTC, s¹ dostêpne w naj-

szerszym zakresie. Nie maj¹ one ograniczeñ obecnych w innych systemach

– pojemnoœciowych, zasiêgowych. Jedynie NTC jest bezp³atna dla odbior-

ców. W naszej opinii, wskazanej w konsultacjach stanowiska Polski przed

WRC-23, przeznaczenie pasma 470-692 MHz powinno zostaæ utrzymane

bez zmian dla us³ug radiodyfuzji. 

– Wielu polskich producentów/dostawców odbiorników DVB-T
jest wzywanych do uiszczenia op³at patentowych na rzecz ró¿-
nych firm, bêd¹cych w³aœcicielami rozwi¹zañ technicznych sto-
sowanych w tych urz¹dzeniach. Jakie jest stanowisko PIRC
w tej kwestii?

– Izba zawsze sta³a na stanowisku, ¿e za korzystanie z rozwi¹zañ paten-

towych powinny byæ wnoszone op³aty – z zastrze¿eniem, ¿e powinny byæ to

op³aty wy³¹cznie za te rozwi¹zania obowi¹zuj¹ce w kraju i stosowane w da-

nym sprzêcie. Niestety, firmy, które posiadaj¹ prawa patentowe do szeregu

rozwi¹zañ, zg³aszaj¹ siê do naszych cz³onków i ¿¹daj¹ op³at za ca³e pakiety

bez wskazania, za które rozwi¹zania. Przy zmianie nadawania telewizji na-

ziemnej na cyfrow¹ w latach 2008-13 polskie firmy równie¿ by³y zasypywa-

ne podobnymi wnioskami o wniesienie op³at patentowych. Wówczas PIRC

swoimi dzia³aniami ochroni³ rynek przed nieuzasadnionymi op³atami,

wnioskuj¹c o wykazanie konkretnych licencji i patentów, za które powinny

zostaæ wniesione op³aty. Nasze obawy co do metod dzia³ania firm patento-

wych potwierdzi³ Urz¹d Patentowy RP, który przeprowadzi³ analizy wyka-

zuj¹ce, ¿e tylko niektóre patenty z puli roszczeñ obowi¹zuj¹ w Polsce. W na-

szej opinii w kolejnym kroku Instytut £¹cznoœci powinien sprawdziæ, które

z wymogów wskazanych w Rozporz¹dzeniu Odbiornikowym wymagaj¹ za-

stosowania rozwi¹zañ i licencji przywo³ywanych w roszczeniach „firm pa-

tentowych”. 

– Jakimi innymi wa¿nymi problemami zajmuj¹ siê Pañstwo
obecnie? 

– Izba na bie¿¹co œledzi rozwój rynku i dzia³ania regulatorów oraz legi-

slatorów. Dok³adamy starañ, by nasi cz³onkowie mieli poczucie, ¿e fakt

przynale¿noœci do PIRC niesie dla nich szereg wymiernych korzyœci. Nie

ukrywamy, ¿e kwestie roszczeñ dot. patentów i licencji bardzo nas zajmuj¹

– ochrona przed nieuzasadnionymi ¿¹daniami jest kluczowa dla naszego

rynku. Kolejny obszar, którym siê zajmujemy, to szkolenia zwi¹zane z w³a-

œciwym stosowaniem Rozporz¹dzenia Budynkowego. Szkolimy firmy insta-

latorskie, inspektorów nadzoru budowlanego, reagujemy na ewidentne na-

ruszenia tych przepisów. 

–  Jakie s¹ perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego
i zwi¹zane z tym cele i kierunki dzia³ania PIRC? 

– Z uwag¹ œledzimy rozwój szeroko rozumianego rynku us³ug audiowi-

zualnych i nowe technologie dostarczania tych us³ug. Liczymy, ¿e mimo

zmian rynku nasze dzia³ania nadal bêd¹ przyczynia³y siê do poprawy wa-

runków prowadzenia dzia³alnoœci i korzystania z us³ug. 

– Bardzo dziêkujê za rozmowê i ¿yczê Panu kolejnych sukcesów
i dalszych owocnych lat dzia³alnoœci Izby.
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