
NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA 

Terminy wyłączeń 
sygnału analogowego  

w województwie 
mazowieckim 

 



Zalety naziemnej telewizji cyfrowej: 

• bogatsza oferta programowa (nawet do 22 programów), 

• lepsza jakość obrazu i dźwięku,  

• większa odporność na zakłócenia obrazu, 

• równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych oraz 
danych dodatkowych (np. napisów), 

• dostęp do usług dodatkowych, w tym o charakterze 
interaktywnym, wtedy gdy odbiornik lub dekoder 
podłączony jest także do internetu. 



Kogo dotkną zmiany? 

• indywidualnych użytkowników anten  

 

• użytkowników korzystających z 
antenowych instalacji zbiorowych tzw. AIZ 
(np. w budynkach wielorodzinnych) 



Jak się przygotować? 

Tradycyjne analogowe odbiorniki telewizyjne nie są zdolne do odbioru 

emisji cyfrowych. Dlatego aby nadal odbierać telewizję należy:  

 

• sprawdzić czy telewizor ma wbudowany dekoder (MPEG-4) 

• dołączyć do analogowego odbiornika telewizyjnego odpowiednie urządzenie 
umożliwiające odbiór sygnału cyfrowego tzw. set-top-boxem (STB) „dekoder” lub 
wymienić analogowy odbiornik na cyfrowy z wbudowanym set-top-boxem 

• sprawdzić czy używana obecnie antena naziemna jest odpowiednia i właściwie 
ustawiona do odbioru sygnału cyfrowego - Telegazeta TVP2, strona 791. Jeśli 
wyświetlany obraz nie jest poprawny, instalacja antenowa wymaga prawdopodobnie 
naprawy lub wymiany 

• właściwie dobrać antenę i ją odpowiednio ustawić  

 

 
 DODATKOWE INFORMACJE: 

www.cyfryzacja.gov.pl lub www.mazowieckie.pl (baner Naziemna Telewizja Cyfrowa) 

http://www.cyfryzacja.gov.pl/
http://www.mazowieckie.pl/


Uwaga na oszustów 

• sprzedaż obwoźna bezużytecznego sprzętu 

• sprzedaż sprzętu na targowiskach 

• wejścia do lokalu pod pozorem dokonania czynności 
technicznych 

 

Nad sprzedażą prawidłowych telewizorów lub dekoderów 

do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej czuwają także: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, 

Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz policja  



Kiedy cyfryzacja na Mazowszu? 

Telewizja analogowa wyłączana będzie w 2013 roku etapami tj.  

19 marca, 20 maja, 17 czerwca, 23 lipca.  
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Wyniki pomiarów sygnału 

cyfrowego na Mazowszu 

Gminy objęte pierwszym przełączeniem (19 marca) bez problemu odbierają 

sygnał z cyfrowych multipleksów. Jednak w kolejnych etapach (głównie z 

23 lipca) występować będą miejscowości z odbiorem warunkowym – tu 

niezbędne będą dodatkowe działania nadawców, mające na celu 

zapewnienie na tym terenie odbioru sygnału cyfrowego (doświetlania sygnału, 

gap – filery). Dokładne informacje o terenach z odbiorem warunkowym znane 

będą po zakończeniu pomiarów sygnału cyfrowego przez Urząd Komunikacji 

Elektronicznej. 



Kampania informacyjna o cyfryzacji 

• poinformowanie samorządów o zmianie w sposobie nadawania sygnału telewizyjnego 

• współpraca z diecezjami – odczytanie informacji do wiernych o telewizji cyfrowej 
przed terminami wyłączeń w kościołach 

• konferencja prasowa „Bądź gotowy na odbiór cyfrowy” 

• lekcje o naziemnej telewizji cyfrowej w szkołach 

• poinformowanie zarządców budynków wielorodzinnych i komunalnych o obowiązku 
modernizacji lub wymiany antenowych instalacji zbiorczych 

• lekcja o cyfryzacji dla przedstawicieli uniwersytetów III wieku oraz kół okręgowych 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

• poinformowanie podopiecznych domów pomocy społecznej oraz pracowników 
zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej 

• kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie w sklepach 
stacjonarnych i w internecie pod kątem sprzedaży prawidłowych telewizorów lub 
dekoderów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej  

• współpraca z jednostkami OSP – pomoc w prostych czynnościach przy montażu 
dekoderów lub pomoc w prawidłowym ustawieniu anteny 

 

 

 

 

 



Osoba do kontaktu: Katarzyna Jakowicka,  

pełnomocnik wojewody ds. cyfryzacji 

kjakowicka@mazowieckie.pl; tel. 723 996 063 

Dziękuję za uwagę. 

mailto:kjakowicka@mazowieckie.pl

