9 kwietnia 2013

Bądź gotowy na proces wyłączenia naziemnej telewizji analogowej na naszym
obszarze…

Szanowni Państwo!
w listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej.
Wkrótce cyfrowy sygnał zastąpi w całym kraju sygn można odbierać kilkanaście programów w
lepszej, cyfrowej jakości.
Dotarcie z informacją o procesie cyfryzacji do obywateli jest najważniejsze, dlatego zwracamy się z
prośbą o podjęcie stosowanych działań, których celem będzie poinformowanie mieszkańców Państwa
gmin o tym procesie oraz sposobach właściwego przygotowania się do wyłączenia naziemnej
telewizji analogowej. Państwa pomoc w tej kwestii będzie nieoceniona. Poniżej przedstawiamy
podstawowe, a zarazem niezbędne informacje, które będą przydatne w informowaniu mieszkańców.
Naziemna telewizja cyfrowa zastąpi docelowo telewizję analogową. Oznacza to, że widzowie, którzy
nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą możliwość odbierania telewizji
naziemnej.
Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej potrzebny jest:
– nowoczesny telewizor cyfrowy (obsługujący kodowanie MPEG-4), lub
– zewnętrzny dekoder DVB-T MPEG-4 w formie przystawki (tzw. set-top-box) podłączony do
telewizora, oraz
– tak jak dotychczas antena naziemna.
Koszt zakupu dekodera, to wydatek około 100-250 zł. Natomiast ceny anten kształtują się pomiędzy
50-200 zł. Przy zakupie dekodera lub telewizora trzeba upewnić się, czy to odpowiednie urządzenie.
Zachęcamy do korzystania z zaufanych punktów sprzedaży. Zgodnie z prawem sprzedawca
zobowiązany jest do poinformowania przed zakupem, czy sprzęt spełnia wymagania techniczne do
odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Coraz częściej zdarzają się przypadki oferowania do

sprzedaży sprzętu, który nie spełnia wymagań i tym samym uniemożliwia odbiór telewizji cyfrowej.
Proces wyłączeń nadawania analogowego przebiega etapami – rozpoczął się 7 listopada 2012 roku i
zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej zakończy się
do końca lipca 2013 r.
Tegoroczne wyłączenia emisji analogowej obejmą następujące obszary rezerwacyjne (wg głównych
nadajników):
– 19 marca 2013 r.: Elbląg/Jagodnik, Rzeszów/Sucha Góra, Szczecin/Kołowo, Warszawa/Raszyn i
PKiN, Wisła/Skrzyczne.
– 22 kwietnia 2013 r.: Częstochowa/Wręczyca Wlk., Kłodzko/Czarna Góra, Opole/Chrzelice,
Rabka/Luboń Wielki, Szczawnica/g. Przechyba, Tarnów/g. Św. Marcina, Wrocław/Ślęża,
Zakopane/Gubałówka.
– 20 maja 2013 r.: Białogard/Sławoborze, Bydgoszcz/Trzeciewiec, Człuchów/ul. Szkolna,
Gniezno/Chojna, Kalisz/Chełmce, Kalisz/Mikstat, Katowice/Kosztowy, Konin/Żółwieniec,
Koszalin/Gołogóra, Kraków/Chorągwica, Lębork/Skórowo Nowe, Łobez/Toporzyk, Łódź/Komin EC-4,
Piła/Rusinowo, Słupsk/ul. Banacha, Świnoujście/ul. Chrobrego.
– 17 czerwca 2013 r.: Białystok/Krynice, Bieszczady/g. Jawor, Ciechanów/ul. Monte Cassino,
Dęblin/Ryki, Kielce/Św. Krzyż, Lublin/Boży Dar, Lublin/Piaski, Olsztyn/Pieczewo, Opoczno,
Płock/Rachocin, Przemyśl/Tatarska Góra, Siedlce/łosice, Suwałki/Krzemianucha.
Zamość/Tarnawatka.
– 23 lipca 2013 r.: Giżycko/Miłki, Jelenia Góra/Śnieżne Kotły, Leżajsk/G i edlarowa, Lubań/Nowa
Karczma, Łomża/Szosa Zambrowska, Ostrołęka/ul. Kopernika.
Należy pamiętać, że wyłączenia dotyczyć będą także tych mniejszych nadajników, które
retransmitują sygnał z nadajników głównych, z których odbiór jest w danych miejscach utrudniony.
W ofercie naziemnej telewizji cyfrowej, w zależności od obszaru, już dzisiaj dostępne są następujące
programy TV nadawane w tzw. multipleksach (MUX), czyli cyfrowych pakietach programowych:
-w multipleksie MUX-1: TVP1 HD, TVP2, TVP INFO, Polo TV, ESKA TV, ATM Rozrywka TV, T-TV;
-w multipleksie MUX-2: Polsat, Polsat Sport News, TVN, TVN7, TV Puls, Puls 2, TV4, TV6;
-w multipleksie MUX-3: TVP1, TVP2 HD, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia.
Oprócz bogatszej oferty programowej, widz otrzymuje także dostęp do dodatkowych
usîug, takich jak: możliwość wyboru kilku ścieżek dźwiękowych, np. w kilku językach, w tym także
audiodeskrypcji dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dźwięku przestrzennego, a także
napisów.
Naziemna telewizja cyfrowa jest wdrażana stopniowo, w związku z tym niektóre z wymienionych
programów i usług mogą nie być jeszcze dostępne w całej Polsce.
W celu uzyskania pomocy, zachęcamy do korzystania z bezpłatnej infolinii: 800-007-788 lub z
informacji na stronie internetowej www.cyfryzacja.gov.pl na której można znaleźć, m.in. szczegółowy
harmonogram wyłączeń analogowej telewizji naziemnej, w tym informacje o gminach objętych
wyłączeniami.
Należy pamiętać, że widzowie korzystający tylko z usług sieci kablowych lub odbierający telewizję
satelitarną nie muszą podejmować działań w związku z cyfryzacją telewizji, gdyż proces ten dotyczy
telewizji naziemnej.
Razem wkraczamy w świat nowoczesnej telewizji. Życzymy doskonałego odbioru!

