
Telewizja naziemna. Przygotuj się 
do zmian na lepsze

Co oznacza nowy standard DVB-T2? 



Telewizja cyfrowa na nowo
Oglądasz w domu telewizję? Pewnie tak! Jeżeli nie masz anteny satelitarnej albo kablówki  
to prawdopodobnie korzystasz z naziemnej telewizji cyfrowej. To prawie 30 bezpłatnych 
programów, które można odbierać niemal wszędzie w Polsce za pomocą anten zamontowanych 
na dachu lub balkonie. 

W najbliższym czasie szykują się zmiany dla obiorców takich, jak Ty. Programy będą nadawane  
w trochę inny, lepszy sposób. Sygnał, który teraz do Ciebie dociera jest przygotowany  
w standardzie nazywanym DVB-T. W pierwszej połowie 2022 roku zastąpi go oferujący więcej 
możliwości standard DVB-T2. Nowy standard będzie wprowadzany w całej Unii Europejskiej  
w związku ze zmianami częstotliwości nadawania programów telewizyjnych.

Czy to zmiana na lepsze? 
Oczywiście! Nowy standard to coś więcej niż tylko dodatkowa cyfra w jego nazwie. Dzięki DVB-T2 
programy, które oglądasz będą miały dużo lepszą jakość obrazu - HD lub nawet Ultra HD (4K). 
Będziesz mógł też cieszyć się bogatszym, przestrzennym dźwiękiem. DVB-T2 pozwoli również  
na korzystanie z dodatkowych usług, jeżeli Twój telewizor jest podłączony do internetu.

Ale to nie wszystkie korzyści. Nowocześniejszy standard DVB-T2 to lepsze wykorzystanie kanałów 
telewizyjnych. Oznacza to, że odbiorcy telewizji naziemnej dostaną do wyboru jeszcze więcej 
programów telewizyjnych niż do tej pory.

Czy muszę się jakoś przygotować na DVB-T2?
Możliwe, że tak, ale jest na to jeszcze sporo czasu – przełączanie nadawania programów na DVB-T2 
zaplanowano na okres  od 28 marca do 27 czerwca 2022 roku.

Odbiór programów w nowym standardzie będzie wymagał odpowiedniego telewizora. 
Warto w pierwszej kolejności sprawdzić, czy Twój odbiornik obsługuje DVB-T2. Możesz to zrobić 
zaglądając do instrukcji obsługi, w internecie lub u sprzedawców sprzętu. Większość oferowanych 
obecnie telewizorów ma już tę funkcję. Jeżeli nawet tak nie jest, nie musisz kupować nowego. 
Aby nadal oglądać programy telewizji naziemnej wystarczy zaopatrzyć się w dodatkowy dekoder.

Ponieważ zmienią się częstotliwości nadawania niektórych programów, być może będzie też 
trzeba na nowo dostroić telewizor i zmienić ustawienie anteny. Jeżeli nie uda Ci się zrobić tego 
samodzielnie, skorzystaj z pomocy instalatorów telewizyjnych działających w Twojej okolicy.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym hotel – koniecznie sprawdź, w jakiej technologii 
pracuje twoja instalacja telewizyjna. Jeśli działa ona w oparciu o standard naziemny DVB-T, 
możesz ją również dostosować do odbioru programów w nowym standardzie, poprzez 
odpowiednią modernizację hotelowej stacji czołowej TV.

Wszystkie informacje na temat DVB-T2 i odpowiedzi na Twoje pytania znajdziesz na stronie  
gov.pl/cyfrowaTV oraz na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Instytutu Łączności – PIB.
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