Informacja dotycząca wdroŜenia Naziemnej Telewizji Cyfrowej
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji informuje, Ŝe ustawa z 30.06.2011r. o wdroŜeniu
naziemnej telewizji cyfrowej stworzyła formalno-prawne podstawy, które umoŜliwią
wyłączenie analogowej telewizji naziemnej do dnia 31 lipca 2013r. i wdroŜenie naziemnej
telewizji cyfrowej.
Cyfrowa telewizja zapewni odbiorcom poprawę jakości obrazu i dźwięku oraz kilkukrotnie
większą liczbę dostępnych programów niŜ dotychczas. Zgodnie z ogólnokrajowym
harmonogramem wyłączenie naziemnej telewizji analogowej z nadajników znajdujących się
na obszarze województwa wielkopolskiego odbędzie się w dwóch etapach. Gmina RozdraŜew
została ujęta w II etapie, w którym sygnał analogowy, z nadajników znajdujących się
na obszarze wykorzystania częstotliwości Poznań, zostanie wyłączony 28 listopada br.
Wyłączenie sygnału analogowego spowoduje brak moŜliwości odbioru telewizji naziemnej
za pomocą odbiorników, które nie zostały przystosowane do sygnału cyfrowego. Do odbioru
telewizji cyfrowej DVB-T moŜna przystosować dowolny typ telewizora, nawet stare modele
sprzed lat. Warunkiem będzie podłączenie do takiego odbiornika zewnętrznego dekodera
DVB-T lub urządzenia STB, które zapewnią zgodność z odbieranym sygnałem telewizji
cyfrowej. Bardziej zaawansowany dekoder STB dostępny jest w cenie około 100 zł. Jest on
jednak zbędny w przypadku telewizora z MPEG - 4 lub korzystania z cyfrowego dekodera
telewizji satelitarnej (Cyfra +, Polsat Cyfrowy, Telewizja „n”, TP SA). Nowoczesny sygnał
moŜna odbierać za pomocą takich samych anten, jakie uŜywane są w telewizji analogowej.
Zmiana sygnału analogowego na cyfrowy nie będzie miała wpływu na sposób uŜywania
dotychczas posiadanych urządzeń, takich jak odtwarzacze i nagrywarki wideo. Jednak
w przypadku nagrywarek, nie wyposaŜonych we wbudowany tuner cyfrowy, nie będzie
moŜliwe nagrywanie programu innego, niŜ jest aktualnie oglądany. RównieŜ nie będzie
moŜna zaprogramować nagrywania z dowolnego kanału o róŜnej porze.
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abonamentowych, poniewaŜ jest dostępny bezpłatnie.
Szczegółowy harmonogram wdraŜania telewizji cyfrowej odwzorowany mapami zasięgu dla
multipleksu 1, 2 i 3, aktualny wykaz uruchamianych nadajników, terminy wyłączeń telewizji
analogowej, nadawane spoty oraz inne dokumenty dostępne są na stronie serwisu pod
adresem www.cyfryzacja.gov.pl. Informacje moŜna zasięgnąć równieŜ pod bezpłatną
infolinią nr 800 007 788.

