
Co trzeba zrobić 
by odbierać sygnał cyfrowy telewizji?

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy!
Jeśli sygnał cyfrowy po wyłączeniu sygnału analogowego 
jest zakłócany, zanika lub się nie pojawił, należy ponownie 
przestroić telewizor czyli wyszukać na nowo programy 
telewizyjne. 

Jeżeli ponowne wyszukiwanie programów nie przyniesie 
efektów, problem można zgłosić do regionalnej delegatury 
UKE w Warszawie - tel. (22) 622 73 99 oraz na bezpłatną 
infolinię 800 007 788.

delegatura UKE:  (22) 622 73 99  

bezpłatna infolinia: 800 007 788

www.cyfryzacja.gov.pl

www.mazowieckie.pl: 
baner „Naziemna telewizja cyfrowa”



1. Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej potrzebny jest dekoder 
DVBT MPEG – 4 wbudowany w telewizor lub podłączony do niego 
zewnętrznie w formie odpowiedniego urządzenia. Jeśli telewizor 
posiada wbudowany dekoder – nie trzeba go kupować. Takiego 
zakupu muszą natomiast dokonać właściciele telewizorów starszego 
typu (np. kineskopowych). Dekoder należy podłączyć do odbiornika 
zgodnie z instrukcją obsługi – najpopularniejszym sposobem 
podłączenia jest użycie gniazda EURO.

2. Do odbioru zarówno sygnału cyfrowego jak i analogowego 
stosuje się taką samą antenę – jeśli obecna antena zapewnia dobrą 
jakość dźwięku i obrazu, to prawdopodobnie nie ma potrzeby jej 
wymieniać (test: telegazeta TVP2, strona 791 - jeśli wyświetlany obraz 
nie jest poprawny, instalacja antenowa wymaga prawdopodobnie 
naprawy lub wymiany). Stosowanie anteny pokojowej jest możliwe 
pod warunkiem, że znajdzie się ona w niewielkiej odległości od stacji 
nadawczej - im dalej od nadajnika tym antena powinna być wyżej 
zainstalowana i być bardziej złożona (montaż anteny na dużej 
wysokości należy zlecić specjaliście bo może się to wiązać z pracą na 
wysokości). 

3. Abonenci telewizji, którzy odbierają sygnał poprzez antenę 
satelitarną lub dzięki dostawcy telewizji kablowej nie odczują 
zmiany. Już teraz są przygotowani do wyłączenia sygnału 
analogowego – nie muszą zmieniać odbiorników, anten lub 
dokupować dekoderów. 

4. Uwaga na oszustów! Sprzęt (telewizor, dekoder lub antenę) kupuj 
tylko w sprawdzonych sklepach. Nie wpuszczaj do domu obcych 
osób pod pozorem sprawdzenia telewizora lub anteny – jeśli 
zauważysz takie osoby, poinformuj policję. Pamiętaj też, że naziemna 
telewizja cyfrowa jest bezpłatna – jeśli zauważysz osobę, która 
oczekuje dodatkowej opłaty za jej odbiór także poinformuj policję.
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W jaki sposób odbierasz sygnał telewizji?

Terminy wyłączeń sygnału analogowego: 
17 czerwca – Radom, Płock, Ciechanów, Siedlce i okolice 

23 lipca – Ostrołęka i okolice


