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Warszawa i okolice stolicy już cyfrowe – start naziemnej telewizji cyfrowej
O 5.00 rano wojewoda mazowiecki, Jacek Kozłowski włączył w oddziale TVP Warszawa
sygnał naziemnej telewizji cyfrowej dla nadajników w Raszynie i Warszawie. Sygnał
analogowy nie jest już dostępny w stolicy oraz gminach wokół niej*. Od tej pory
odbierać można wyłącznie sygnał cyfrowy. Jeśli sygnał się nie pojawił lub zanika, należy
przestroić odbiornik i na nowo wyszukać programy.
Jeżeli mimo ponownego przestrojenia odbiornika, nadal brak sygnału cyfrowego, problem
należy zgłosić to do regionalnej delegatury UKE w Warszawie - tel. (22) 622 73 99. Od
godziny 6.00 do północy czynna jest również bezpłatna infolinia 800 007 788. W dniach
16 - 22 marca infolinia dodatkowo pracuje w godz. 8.00 - 22.00
Warunkiem odbioru naziemnej telewizji cyfrowej jest dekoder** (wbudowany w telewizor
lub zewnętrzny) oraz sprawna antena. Do przejścia na sygnał cyfrowy musieli się
przygotować właściciele indywidualnych anten telewizyjnych oraz osoby odbierające sygnał
przez antenową instalację zbiorową. Wyłączenie sygnału analogowego nie dotyczy osób
korzystających z telewizji satelitarnej i kablowej – ewentualne problemy z sygnałem należy
zgłosić do operatora. Obecnie w naziemnej telewizji cyfrowej dostępnych jest
18 programów***, nadawanych z trzech multipleksów cyfrowych (MUX). Oferta ta jest
bezpłatna (poza obowiązkiem opłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego). Zaletami
nadawania cyfrowego, w porównaniu do nadawania analogowego jest także lepsza jakość
dźwięku i obrazu, równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych oraz danych
dodatkowych (np. napisów). Sygnał jest bardziej odporny na zakłócenia.
Na nadajnikach w Raszynie i Warszawie o 1.00 w nocy 19 marca 2013 roku wyłączony został
zarówno sygnał analogowy jak i cyfrowy. Wyjątkiem był program TVP1, który można było
oglądać cały czas. O godzinie 5.00 nastąpiło ostatnie wyłączenie sygnału analogowego TVP1

oraz jednocześnie włączono nadajniki cyfrowe. Przerwa techniczna spowodowana była
koniecznością wykonania prac niemożliwych do zrealizowania podczas emisji analogu.
W uruchomieniu sygnału cyfrowego udział wzięli również Małgorzata Olszewska,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Marian Zalewski, członek
zarządu Telewizji Publicznej S.A. oraz Sławomir Majcher, dyrektor Telewizji Publicznej S.A.
oddział w Warszawie.
Dodatkowe informacje o sygnale cyfrowym można uzyskać także na stronach internetowych:
www.cyfryzacja.gov.pl i www.mazowieckie.pl (baner „Naziemna telewizja cyfrowa”).
Ivetta Biały
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego
* Powiaty w całości lub w części: m.st. Warszawa, białobrzeski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki,
kozienicki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, pułtuski,
sochaczewski,

warszawski

zachodni,

węgrowski,

wołomiński,

wyszkowski,

żyrardowski

** STB (Set Top-Box) czyli dekoder
*** MUX-1: TVP1 HD, TVP2, TVP INFO, Polo TV, ESKA TV, ATM Rozrywka TV, T-TV;
MUX-2:

Polsat,

Polsat

Sport

News,

TVN,

TVN7,

TV

Puls,

TV

Puls

MUX-3: TVP1, TVP2 HD, TVP Info/Warszawa, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia

2,

TV4,

TV6;

