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1. Wstęp 
 

W Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym w Zakładzie 

Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu w latach 2006-2008 

realizowany był projekt badawczo rozwojowy MNiSW, którego jednym z celów było 

opracowanie metody i harmonogramu uruchamiania emisji naziemnej telewizji 

cyfrowej DVB-T oraz wyłączania stacji analogowych [1]. Niniejsze opracowanie 

bazuje w większości na rezultatach ww. projektu, ale uwzględnia takŜe efekty innych 

prac prowadzonych w IŁ na rzecz operatorów i nadawców, dotyczących naziemnej 

telewizji cyfrowej DVB-T. Sama realizacja projektu uwzględniała podstawowe 

oczekiwania głównego operatora sieci nadawczej w Polsce oraz oczekiwania 

nadawcy publicznego, z którymi konsultowano proponowane rozwiązania. W pracy 

uwzględniono równieŜ bieŜące efekty koordynacji międzynarodowej stacji 

telewizyjnych DVB-T.  

Zasadnicze wyniki realizowanego projektu, a więc przedstawiona dalej metoda 

wyspowa uruchamiania stacji telewizji cyfrowej i metoda sukcesywnych wyłączeń 

stacji analogowych oraz propozycja harmonogramu realizacji zostały przekazane pod 

koniec 2008 roku do głównych urzędów administracji w Polsce odpowiedzialnych za 

realizację procesu cyfryzacji naziemnej emisji telewizyjnej: Ministerstwa 

Infrastruktury, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji. Niniejsza publikacja pozwoli jednak na zapoznanie się z tymi propozycjami 

takŜe szerszemu kręgowi odbiorców. 
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2. Konwersja analogowo cyfrowa 
 

Przejście z techniki analogowej na cyfrową w telewizji naziemnej jest w Polsce 

dyskutowane od szeregu lat. Pod względem skali i kosztów, jest to jedno z 

najpowaŜniejszych wyzwań od czasu wprowadzenia telewizji w Polsce: ponad 320 

tysięcy kilometrów kwadratowych i prawie 40 milionów obywateli do objęcia 

sygnałem telewizyjnym. Po stronie nadawczej wymiana lub modernizacja ponad 500 

stacji nadawczych (nie wspominając o urządzeniach studyjnych i transmisyjnych), a 

po stronie odbiorczej wymiana około 15 milionów odbiorników (lub wyposaŜenie ich 

w dodatkowe urządzenia) i zmodyfikowanie części instalacji odbiorczych. Według 

przybliŜonych szacunków, całkowity koszt tego przedsięwzięcia sięga od 4 do 40 

miliardów złotych.  Nie ulega wątpliwości, ze decyzje o takim znaczeniu wymagają 

rozpatrzenia wchodzących w rachubę czynników i szerokich konsultacji.  Autorzy 

maja nadzieje, ze niniejsze opracowanie będzie pomocne przy formułowaniu 

problemów wymagających konsultacji oraz dostarczy informacji potrzebnych do 

podjęcia racjonalnych decyzji.   

 

2.1. Jednocze śnie czy kolejno? 
 

Przejście telewizji naziemnej z techniki analogowej na cyfrowa moŜe być rozłoŜone w 

czasie i realizowane kolejno w róŜnych regionach metodą ‘wyspową’ lub tez 

przeprowadzone jednocześnie w całym kraju. W Finlandii, na przykład, 140 

analogowych nadajników sieci głównej oraz 600 pomocniczych (przekaźników) 

wyłączono i zastąpiono cyfrowymi jednocześnie w tym samym dniu w całym kraju. W 

Wielkiej Brytanii natomiast wyłączenie 1154 nadajników telewizyjnych rozłoŜono w 

czasie na kilka lat.  

Są dwie zalety jednoczesnej wymiany systemu analogowego na cyfrowy w całym 

kraju.  Po pierwsze, wszyscy nadawcy i odbiorcy (telewidzowie) są traktowani 

jednakowo. Po drugie, unika się problemu wyboru właściwej (lub niewłaściwej) 

technologii (o czym bliŜej w dalszej treści). Jednak takie rozwiązanie moŜe być 

przyjęte tylko wówczas, kiedy programy w technice cyfrowej są juŜ wcześniej 
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dostępne dla wszystkich lub prawie wszystkich mieszkańców. W Finlandii, gdzie 

telewizja cyfrowa była dostępna wcześniej dla prawie 100% populacji, wyłączenie 

telewizji analogowej mogło być dokonane w ciągu jednej nocy. Takie podejście 

zastosowano teŜ w Andorze, Holandii i Luksemburgu. Przy znacznej liczbie 

odbiorników analogowych, z uwagi na skale problemu i trudności o charakterze 

technicznym i organizacyjnym, metoda ta niesie w sobie ryzyko niezadowolenia 

telewidzów w razie wystąpienia nawet niewielkich błędów. Metoda jednoczesnego 

wyłączenia oznacza teŜ konieczność długiego simulcastu wszystkich programów, co 

jest kosztowne dla nadawców i nieracjonalne z punktu gospodarowania widmem 

częstotliwości radiowych. Ponadto w przypadku Polski, znając doświadczenia z 

innych dziedzin (np. wymiany dowodów) gdzie społeczeństwo reaguje często dopiero 

w ostatnim momencie niesie za sobą ryzyko iŜ w ostatniej chwili (lub po wyłączeniu) 

większość społeczeństwa straciłaby odbiór programów analogowych i musiałaby 

nabyć odbiorniki co mogłoby się okazać trudne do zrealizowania w całym kraju w 

przeciągu krótkiego okresu czasu. 

Metoda wyspowa zmniejsza to ryzyko, poniewaŜ całe zadanie jest rozbite na szereg 

mniejszych zadań, z których kaŜde moŜe być wykonywane w innym czasie i jest 

ograniczone do mniejszego obszaru i mniejszej liczby nadajników i odbiorników, co 

wymaga mniejszej koncentracji sil i środków. Zaleta tego podejścia polega teŜ na 

tym, ze proces wymiany jest testowany najpierw na małej liczbie widzów a uzyskane 

doświadczenie moŜe być wykorzystane w kolejnych etapach.  Wadą tego podejścia 

jest konieczność wyboru technologii na początku pierwszego etapu procesu 

konwersji. Wobec szybkiego postępu technologicznego, rozwiązanie uznane za 

optymalne na początku procesu moŜe okazać się przestarzale w końcowej jego 

fazie, jeŜeli proces trwa szereg lat.  Np. w Wielkiej Brytanii wymiana odbiorników 

analogowych na odbiorniki pierwszej generacji DVB-T z kompresją MPEG-2 trwa juŜ 

10 lat i zajmie jeszcze kolejne 2 lata. Proponowany dla Polski standard emisyjny tzw. 

DVB-T+ czyli DVB-T z kompresją MPEG-4 AVC jest obecnie najbardziej 

zaawansowanym standardem, który moŜna praktycznie wdroŜyć w całym kraju, 

pozwala on na emisję programów wysokiej rozdzielczości (HDTV) i jeszcze przez 

wiele lat będzie standardem nowoczesnym. Trwają co prawda prace nad 

zatwierdzeniem standardu DVB-T2 jednak pierwszych komercyjnych odbiorników 
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spodziewać się moŜna dopiero w 2010 roku i ich cena moŜe być nieodpowiednia do 

realizacji szybkiego procesu cyfryzacji w Polsce.  

Jeśli chodzi o kanały częstotliwości, to w Europie stosowano podobnie dwa 

podejścia.  W pierwszym, wszystkie kanały analogowe na danym obszarze były 

wyłączane jednocześnie, w celu zagwarantowania jednakowego traktowanie 

wszystkich nadawców i telewidzów. W drugim, jeden lub więcej kanałów było 

wyłączanych szereg dni lub tygodni wcześniej niŜ pozostałe w celu zapewnienia 

telewidzom okresu adaptacji.  Na przykład w Szwecji wszystkie kanały analogowe 

zostały wyłączone jednocześnie, z wyjątkiem głównego kanału telewizji publicznej 

(SVT1), który został wyłączony dwa tygodnie później. Bardzo waŜny jest łatwy dostęp 

do pełnej informacji dla telewidzów: w Finlandii zanotowano 65 tysięcy 

indywidualnych interwencji i zapytań w ciągu tygodnia, 3 tysiące wizyt w kiosku 

informacyjnym w ciągu 3 dni i 4 tysiące telefonów w ciągu weekendu 

poprzedzającego ustalony dzień wyłączenia telewizji analogowej.   

 

2.2. Modele konwersji analogowo-cyfrowej  
 

Proces konwersji analogowo-cyfrwej jest procesem trudnym i złoŜonym zarówno pod 

względem technicznym i logistycznym, jak i finansowym. WiąŜe się bowiem z 

koniecznością przygotowania zasobów częstotliwości, budowy infrastruktury 

niezbędnej do tworzenia, dystrybucji i emisji sygnału cyfrowego, wyposaŜenia 

gospodarstw domowych w cyfrowe urządzenia odbiorcze: set-top-box’y lub odbiorniki 

zintegrowane. Istotnym warunkiem sukcesu w procesie konwersji jest wybór 

odpowiedniego jej modelu, w zaleŜności od dostępnych zasobów widma, rozległości 

kraju i liczby stacji nadawczych koniecznych do jego pokrycia sygnałem cyfrowym, 

od liczby gospodarstw domowych odbierających telewizję wyłącznie z nadajników 

naziemnych, wreszcie od oczekiwań społecznych w zakresie oferty programowej 

telewizji naziemnej.  Znane są dwa podstawowe modele konwersji, które 

przedstawiono poniŜej w skrócie .  

Pierwszy z nich, nazwany modelem konwersji długoterminowej , zakłada 

stopniową budowę sieci cyfrowych o zasięgu ogólnokrajowym i długotrwałą emisję 

równoległą analogowo-cyfrową. Wyłączenie stacji analogowych następuje  
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jednocześnie na obszarze całego kraju, po spełnieniu podstawowych kryteriów: 

kryterium dost ępu  – to jest uruchomieniu wszystkich stacji cyfrowych 

zapewniających załoŜony stopień pokrycia sygnałem danego kraju oraz kryterium 

nasycenia – po osiągnięciu załoŜonego procenta gospodarstw domowych 

wyposaŜonych w sprzęt odbiorczy. Model ten bywa najczęściej stosowany w 

niewielkich krajach (Holandia), o wysokim stopniu nasycenia sieciami kablowymi lub 

odbiorem satelitarnym, posiadających dostateczne zasoby częstotliwości do 

zapewnienia w okresie przejściowym w miarę atrakcyjnej oferty programowej. 

Niewątpliwe zalety  tego modelu to: wydłuŜony okres emisji równoległej pozwalający 

na oswojenie się przyszłych odbiorców z nową technologią, moŜliwość zastępowania 

przez odbiorców  domowych urządzeń analogowych cyfrowymi dopiero w momencie 

ich zuŜycia.   Wady modelu to: koszty emisji równoległej ponoszone przez 

nadawców, a takŜe limitowana do czasu całkowitego wyłączenia TV analogowej 

oferta programów i usług dodatkowych, nie zachęcająca odbiorców do wymiany lub 

uzupełniania domowych urządzeń odbiorczych. 

Model drugi, nazywany modelem konwersji przy śpieszonej lub modelem 

wyspowym, zakłada uruchamianie stacji cyfrowych na wydzielonym obszarze, 

wyłączanie na tym obszarze stacji analogowych po bardzo krótkim okresie emisji 

równoległej, wykorzystanie zwolnionych kanałów TV do poszerzenia oferty 

programowej, ewentualnie do budowy sieci cyfrowych dla pokrycia następnych 

obszarów. Charakterystyczna dla tego modelu jest konieczność wyłączenia emisji 

analogowej na jednym obszarze (wyspie), aby  uruchomienie sieci cyfrowej stało się 

moŜliwe na następnym. Klasycznym przykładem tego modelu konwersji są Niemcy, a 

podstawową przyczyną jego zastosowania był brak dostatecznych zasobów 

częstotliwości dla zapewnienia atrakcyjnej oferty programowej.   

W nieco innej wersji model wyspowy stosowany jest w Wielkiej Brytanii, która po 

stosunkowo długim okresie budowy sieci cyfrowych zdecydowała się na stopniowe 

wyłączanie emisji analogowej, w odstępach rocznych na przestrzeni 5 lat (2008-12), 

na wytypowanych obszarach administracyjnych. Okres emisji równoległej nie jest w 

tym przypadku tak krytyczny jak w poprzednim, a spełnienie kryteriów dostępu i 

nasycenia odnosi się do tych właśnie obszarów - wysp, podlegających 

sekwencyjnemu wyłączeniu.   
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Zalety modelu wyspowego wydają się być oczywiste.  To przede wszystkim 

moŜliwość bardziej szczegółowego zaplanowania operacji przejścia z nadawania 

analogowego na cyfrowe z określeniem terminów rozpoczęcia, a przede wszystkim 

zakończenia całej operacji i jej poszczególnych faz, ograniczenie kosztów emisji 

równoległej (szczególnie waŜne dla nadawców), moŜliwość wzbogacenia oferty 

programów TV i usług dodatkowych w stosunkowo krótkim czasie od momentu 

uruchomienia DVB-T, rozwój nowej branŜy produkcji i usług generującej zyski i nowe 

miejsca pracy, szybszy rozwój społeczeństwa informacyjnego.   

Model ten obarczony jest jednak szeregiem powaŜnych wad i zagroŜeń. 

NajwaŜniejszą z nich  jest moŜliwy sprzeciw ze strony odbiorców przeciwko 

wymuszonej zmianie sposobu odbioru, a co zatem idzie konieczności zakupu 

nowych urządzeń do odbioru DVB-T (set-top-box’ów lub odbiorników 

zintegrowanych). Złagodzenie skutków tej wady moŜliwe jest poprzez specjalny 

sposób dystrybucji tych urządzeń.  PowaŜnym zagroŜeniem, wręcz 

uniemoŜliwiającym wdroŜenie modelu, moŜe być brak porozumienia pomiędzy 

głównymi nadawcami telewizyjnymi, a co za tym idzie brak moŜliwości opracowania 

szczegółowego planu operacji.  Ponadto model ten, bardziej niŜ długi okres 

simulcast’u, wymaga wsparcia ze strony Państwa i akceptacji ze strony elit 

politycznych.  

 

2.3. Czynniki wpływaj ące na proces konwersji  
 

Nieumiejętnie przeprowadzone konwersja moŜe spowodować brak lub pogorszenia 

dostępu do telewizji dla części odbiorców telewizji. Stad zapewnienie ciągłości 

dostępu do programów ma znaczenie kluczowe. Istnieje szereg elementów, mogą 

mieć tutaj znaczenie.  NajwaŜniejsze omawiamy krotko poniŜej. 

2.3.1. Stan telewizji w Polsce  
Szczegółowa analiza stanu telewizji polskiej została przedstawiona w dokumentach 

„Strategia Państwa Polskiego w Dziedzinie Mediów Elektronicznych na Lata 2005 - 

2020” 1 oraz „Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji z Działalności w 

                                            
1 Strategia Państwa Polskiego w Dziedzinie Mediów Elektronicznych na Lata 2005 - 
2020” Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) 
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2007 roku”2 opracowanym przez Krajowa Rade Radiofonii i Telewizji (KRRiT), jak 

równieŜ w publikacjach Krystyny Rosłan-Kuhn3,  Andrzeja Zielińskiego4 i Dariusza 

Więcka i Janusza Sobolewskiego5. Tutaj, w oparciu o te materiały, podane są jedynie 

wybrane informacje dotyczące odbiorców i nadawców programów TV oraz 

dostępności programów TV.  

2.3.1.2. Odbiorcy programów TV. Rynek telewizyjny 
W Polsce jest około 13,3 milionów gospodarstw domowych, z których blisko 96% jest 

wyposaŜonych w przynajmniej jeden odbiornik telewizyjny. Około 40% gospodarstw 

dysponuje więcej niŜ jednym odbiornikiem  (rysunek 1).   

 

Rysunek 1. Liczba telewizorów w gospodarstwie domowym 

 Siec nadajników telewizji naziemnej jest głównym sposobem rozprowadzania 

programów telewizyjnych, ale nie jedynym. Alternatywne metody obejmują telewizje 

kablową i satelitarną oraz szerokopasmowe sieci telekomunikacyjne z 

                                            
2 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji z Działalności w 2007 roku” Krajowa Rade 
Radiofonii i Telewizji (KRRiT),   
3 K Rosłan-Kuhn: „Naziemna Telewizja Cyfrowa w Polsce z Perspektywy polowy roku 2008”; Wiadomość i 
Telekomunikacyjne Nr 8-9 2008, str. 965-969 
4 A Zieliński: „O Niektórych Problemach Rozwoju rynku komunikacji Elektronicznej (telekomunikacji i 
mediów) w Polsce” Telekomunikacja i Techniki Informacyjne; Nr 1-2 2008, str. 3-19. 
5 D. Więcek, J. Sobolewski „Cyfryzacja telewizji to konieczność” Rzeczpospolita, 2.06.2008 
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wykorzystaniem protokółu IP, które moŜna traktować jak odrębne medium 

transmisyjne IPTV6 

Około 40% gospodarstw, to jest około 5 milionów, dysponuje jedynie odbiornikiem 

telewizji naziemnej. Blisko 61% korzysta z telewizji kablowej lub satelitarnej (34% z 

kablowej i 27% z satelitarnej), co ilustruje rysunek 12.48. 

 

 

Rysunek 2. Podział rynku TV w Polsce (2007) 

 
Bardziej szczegółowe dane przedstawia rysunek 3. Około 60% wszystkich instalacji 

wykorzystuje anteny zewnętrzne naziemne: zbiorowe (7%) lub indywidualne (ponad 

50%). ZaleŜnie od warunków lokalnych, część z nich moŜe wymagać wymiany w 

związku z przejściem na telewizje cyfrowa. Na rysunku tym moŜna teŜ spostrzec, Ŝe 

np. mimo faktu posiadania np. anteny satelitarnej gospodarstwa korzystają takŜe z 

odbioru naziemnego (np. do odbioru programów lokalnych niedostępnych na 

satelicie czy odbioru programów naziemnych na 2 i 3 odbiorniku domowym) gdyŜ 

liczba instalacji naziemnych znacznie przewyŜsza liczbę gospodarstw korzystających 

wyłącznie z telewizji naziemnej. Stąd w tym kontekście proces cyfryzacji dotknie teŜ 

niektórych abonentów cyfrowych platform satelitarnych, IPTV czy kablowych, mimo 

tego, Ŝe formalnie korzystają oni juŜ dziś z telewizji cyfrowej (satelitarnej, IPTV czy 

                                            
6 A Karwowska-Lamparska: Transmisja sygnałów telewizyjnych z wykorzystaniem protokołu 
IP i metody jej oceny”; Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 1-2/2008,  
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kablowej). W dalszych analizach przyjęto, Ŝe cyfryzacja odbioru naziemnego dotknie 

minimum  40% gospodarstw  w Polsce. 

 

 

Rysunek 3.Typy anten odbiorczych (2007)  

 

2.3.1.3. Dostępność programów 
Proces cyfryzacji telewizji w Polsce juŜ trwa. Były i są prowadzone prace w IŁ, UKE, 

(PAR, URT, URTiP), MT (MTiB, MI). NiezaleŜnie przygotowania takie prowadzili 

takŜe nadawcy i producenci programów. W rezultacie, większość programów TV jest 

obecnie produkowana w technice cyfrowej a niektóre są takŜe rozprowadzana w tej 

formie (telewizja satelitarna, IPTV i w małym stopniu kablowa). Działają 4 cyfrowe 

platformy satelitarne z kilkudziesięcioma programami w języku polskim i znacznie 

więcej zagranicznymi. Istnieje około 620 operatorów kablowych, w sumie ok. 800 

sieci docierających do 4,5 milionów gospodarstw domowych – najczęściej jednak w 

formie analogowej. Uruchomiono usługi IPTV. Szereg nadawców telewizji naziemnej 

rozpoczęło eksperymentalne nadawanie programów cyfrowych.  

RozróŜnia się 3 kategorie nadawców: nadawcy publiczni, koncesjonowani – 

społeczni oraz koncesjonowani - komercyjni. Dostępność programów analogowej 

telewizji naziemnej ilustruje Rysunek 4. Największą popularnością cieszą się 

programy TVP1 i TVP2 (ponad 99% pokrycia ludnościowego i ponad 98% pokrycia 

powierzchniowego) oraz POLSAT (ponad 85% pokrycia ludnościowego i ponad 72% 

pokrycia powierzchniowego).   
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Rysunek 4.  Dost ępno ść programów TV 

 
Stopień dostępności nie jest jednakowy we wszystkich regionach kraju. Z tego 

punktu widzenia, KRRiT dzieli nadawców naziemnych na 4 grupy:  

a. Nadawcy Ogólnokrajowi 

b. Nadawcy Ponadregionalni 

c. Nadawcy Regionalni  

d. Nadawcy Lokalni.  

Dostępność programów w róŜnych regionach Polski Według danych KRRiT ilustruje 

rysunek 5. 
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Telewizja TV 4 

 Telewizja ODRA 

Legenda:  :  niebieskie kółka – Nadajniki TV 

  czerwone kropki – Punkty testowe 

  białe linie – Najsilniejsze sygnały 

zielone pole  – Odbiór poprawny 

szare pole  – Brak mo Ŝliwo ści odbioru 

źródło danych: KRRiT 

Rysunek 5. Mapy dost ępno ści programów telewizji naziemnej 

 

Emisja programów telewizyjnych w technice analogowej prowadzona jest w Polsce z 

wykorzystaniem kilkuset stacji nadawczych duŜej, średniej i małej mocy oraz ponad 

100 stacji bardzo małej mocy (przemienników).    
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Według danych KRRiT, w Polsce, w ciągu ostatnich lat (od 2005 do 2007), udział 

telewizji kablowej i satelitarnej w widowni wzrósł o 5%, podczas gdy udział telewizji 

naziemnej nie wzrastał lub nawet zmalał. Jest to przejaw słabej oferty programowej 

telewizji naziemnej w stosunku do telewizji kablowych i satelitarnych, wynikający z 

ograniczonych zasobów widma częstotliwości naziemnych i limitowanej do 7 liczby 

programów, które mogą być odbierane w technice naziemnej (i to przewaŜnie w 

duŜych miastach, na prowincji często są to 3 programy a w niektórych miejscach 

wyłącznie 2 (TVP1 i TVP2). MoŜe się to zasadniczo zmienić w przypadku szerokiego 

wdroŜenia naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T oferującej przynajmniej kilkanaście 

programów telewizyjnych dobrej jakości bez konieczności płacenia comiesięcznych 

opłat dla operatorów sieci. Taka sytuacja występuje juŜ dziś w innych krajach które 

wdroŜyły DVB-T – np. w Niemczech po wdroŜeniu DVB-T udział transmisji naziemnej 

w wielu miejscach znacznie wzrósł kosztem innych rodzajów odbioru (głównie 

kablowego i satelitarnego). Oznacza to teŜ moŜliwość pojawienia się obaw po stronie 

operatorów satelitarnych i kablowych przed rosnącą konkurencją bezpłatnej 

transmisji naziemnej. 

 

2.4. Decyzje rz ądowe i zobowi ązania mi ędzynarodowe 

2.4.1. Działania rz ądowe 
W 2004 r., Prezes Rady Ministrów powołał Międzyresortowy Zespół do Spraw 

Wprowadzenia Telewizji i Radiofonii Cyfrowej w Polsce.7 W następnym roku 2005, 

Rada Ministrów RP przyjęła do wiadomości opracowany przez ten zespól dokument 

p.t. ‘Strategia Przejścia z Techniki Analogowej na Cyfrowa w Zakresie Telewizji 

Naziemnej’, jednak bez podejmowania konkretnych decyzji wykonawczych.8,9 

Dokument ten zakładał wyspowe uruchamiane emisji cyfrowej kolejno na terenie 

jednego lub dwóch województw z jednoczesnym utrzymywaniem emisji analogowej 

                                            
7 Zarzadzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2004 r.; Zarzadzenie Nr 3 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 2 Stycznia 2006 r;. Zarzadzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 
2008 r. (w sprawie Miedzyresortowego Zespołu do Spraw Wprowadzenia Telewizji i Radiofonii 
Cyfrowej w Polsce.) 
8 Strategia Przejscia z Techniki Analogowej na Cyfrowa w Zakresie Telewizji Naziemne. 
Przyjeta przez Rade Ministrow w dniu 4 maja 2005. 
9 Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 12 lipca 2006 roku w sprawie 
dokumentu „Strategia przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji 
naziemnej”   
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w okresie przejściowym trwającym do 12 miesięcy. Proces konwersji miał rozpocząć 

się w 2006 roku i zakończyć w 2014 roku. W związku ze zmianami personalnymi w 

rządzie, proces przygotowań do konwersji został zamroŜony na tym etapie. 

Wspomniana strategia nie została wdroŜona i ma ona teraz znaczenie historyczne. 

W 2006 roku powołano nowy zespól międzyresortowy. UKE na bazie bieŜących 

uzgodnień międzynarodowych kanałów częstotliwości przygotował nowy plan dwóch 

sieci cyfrowej multipleksów (M1 i M2). Jedna z tych sieci (M1) zapewnia ok. 97% a 

druga (M2) - ok. 70% pokrycia powierzchniowego kraju (dla odbioru stacjonarnego), 

co odpowiada w przybliŜeniu zasięgowi dotychczasowej telewizji publicznej TVP1 i 

TVP2. W 2007 r. MT opublikowało „Plan wdraŜania naziemnej telewizji cyfrowej w 

standardzie DVB-T”, który dotyczył multipleksu M1. Konwersja miała być 

uruchamiana stopniowo na terenie całego kraju począwszy od 1 lipca 2008 i 

zakończona 31 grudnia 2012 r. Plan ten ulegał kolejnym zmianom ale Ŝadna z jego 

wersji nie wyszła poza fazę projektu i nie ma charakteru oficjalnego stanowiska 

rządu. W sprawie drugiego i dalszych multipleksów, KRRiT oraz UKE opracowują 

oddzielny dokument, który ma być gotowy do końca 2008 r. Trwają prace nad 

przygotowaniem rozporządzenia w sprawie parametrów technicznych i 

eksploatacyjnych odbiornika do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej (pasma 

częstotliwości, normy, standard kompresji i kodowania itp.). Rozporządzenie to po 

konsultacjach zostało ustalone i obecnie czeka na zatwierdzenie publikację. 

2.4.2. Zobowi ązania Polski w UE  
W roku 2005, Komisja Europejska zaleciła zakończenie procesu konwersji i całkowite 

wyłączenie transmisji analogowych w Europie do roku 2012.10,11  Komisja Europejska 

zainicjowała równieŜ ambitny program „i2010 – Europejskie społeczeństwo 

informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” {SEC(2005) 717} zapewniający 

jednolita przestrzeń informacyjna zintegrowanego nowoczesnego społeczeństwa 

informacyjnego. Według tego programu, do roku 2010 rządy krajów wspólnoty, w tym 

Polski, maja zapewnić wszystkim Europejczykom łatwy dostęp do całej gamy 

publicznych usług elektronicznych dla potrzeb administracji, małych i średnich 
                                            
10 Communication of 24 May 2005 from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the European Econo mic and Social Committee and the Committee on the 
Regions on accelerating the transition from analogue to digital broadcasting [COM(2005) 204 
final 
11 Zalecenie to nie ma jednak charakteru obligacyjnego.   
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przedsiębiorstw oraz dla gospodarstw domowych. Cel ten ma być osiągnięty na 

bazie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) za pośrednictwem 

szerokopasmowego Internetu i/ lub telewizji interaktywnej wspominanych wcześniej. 

Komisja Europejska zarezerwowała odpowiednie fundusze i oczekując ze projekt ten 

przyniesie w efekcie olbrzymie oszczędnościami nie wspominając o korzyściach 

socjalnych. NaleŜy podkreślić, ze realizacja programu i2010 musi być 

zsynchronizowana w skali europejskiej, bowiem opóźnienie w jednym kraju 

spowoduje załamanie projektu w skali całej wspólnoty. Fakt ten narzuca rządowi 

polskiemu określoną dyscyplinę.  

2.4.3. Zobowi ązania Polski w ITU  
Wszystkie zainteresowane kraje w tym Polska, rozpoczęły uzgodnienia technicznych 

aspektów cyfryzacji telewizji dla Europy, Afryki i części Azji juŜ szereg lat temu. 

Regionalna Konferencja Radiokomunikacyjna w Genewie w 2006 r. (RRC GE’06), 

stanowiła ostatnią fazę tych uzgodnień. Po czterech tygodniach dyskusji i symulacji 

komputerowych uzgodniono na niej kompromisowy plan, tzw. ‘Plan GE06’, który 

reguluje wykorzystanie częstotliwości radiowych dla celów naziemnej telewizji 

analogowej i cyfrowej na szereg lat. 12 Ujmuje on blisko 73 tysiące nadajników DVB-T 

i T-DAB zgłoszonych na konferencji. Ten plan stanowi integralna część traktatu 

międzynarodowego wiąŜącego wszystkich jego sygnatariuszy. Plan bazuje 

zasadniczo na obszarach rezerwacji (allotments) – obszarach geograficznych, do 

których przypisano kanały częstotliwości. Mapę obszarów rezerwacji dla Polski z 

zaznaczoną liczbą ludności pokazano na Rys. 6. 

 

 

 

                                            
12 ITU Regional Radiocommunication Conference (RRC-06) Geneva, Switzerland, 15 May 2006 to 16 

June 2006 Final Acts; http://www.itu.int/ITU-R/conferences/rrc/rrc-06/index.asp (23.07.2008) 
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Rysunek 6. Ludno ść na obszarach rezerwacji. Obliczenia autorów na pod stawie danych GUS 

 

Na konferencji GE06 uzgodniono takŜe datę 17 czerwca 2015 r. jako koniec okresu 

przejściowego współistnienia naziemnej telewizji analogowej i cyfrowej w Europie.  W 

tym okresie transmisje analogowe będą chronione przed zakłóceniami ze strony 

nadajników cyfrowych. MoŜliwe jest wcześniejsze wykorzystanie uzgodnionych 

kanałów dla telewizji cyfrowej, pod warunkiem jednak indywidualnego uzgodnienia z 

sąsiednimi krajami na terenie, których mogłyby wystąpić zakłócenia z tego powodu. 

Niektóre kraje europejskie wykorzystały te moŜliwość i proces przejścia juŜ 

zakończyły. Po 17 czerwca 2015 wszystkie kraje europejskie będą mogły 

wykorzystywać uzgodnione kanały częstotliwościowe do transmisji cyfrowej, bez 

obowiązku koordynacji i ochrony transmisji analogowych na obszarze sąsiednich 

krajów co oznacza moŜliwość konieczność wyłączenia wszystkich kolizyjnych emisji 

analogowych. 

2.5. Aspekty ekonomiczne  
 
Przeprowadzenie konwersji cyfrowej w telewizji naziemnej wiąŜe się z powaŜnymi 

wydatkami. ChociaŜ analiza ekonomiczna tego procesu wykracza poza ramy 

niniejszego opracowania, zamieszczamy tu kilka uwag dla ilustracji problemu. W 

idealnych warunkach gospodarki rynkowej proces konwersji podlega prawom podaŜy 
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i popytu. Interwencje rządowe są ograniczone do zapewnienia swobodnego rozwoju 

telewizji w warunkach pełnej jawności, uczciwej konkurencji i neutralności 

technologicznej. W praktyce mechanizmy rynkowe sa często korygowane z uwagi na 

potrzebę osiągnięcia określonych celów społecznych lub politycznych. Mogą być one 

takŜe „poprawiane” w wyniku lobbingu rozmaitych grup interesów. Konsultacje 

społeczne i jawność działań administracyjnych mogą eliminować niekorzystne efekty 

takich działań i sa one szeroko stosowane w rozwiniętych krajach demokratycznych. 

Kiedy moŜna przejść z techniki analogowej na cyfrową w telewizji naziemnej zaleŜy 

od wielu czynników, miedzy innymi od tego jak szybko telewidzowie zostaną 

wyposaŜeni w odpowiednie odbiorniki i instalacje odbiorcze. NaleŜy dodać, ze 

wspomniana wcześniej oryginalna „Strategia przejścia z techniki analogowej na 

cyfrową”, nie przewiduje wsparcia finansowego dla nadawców koncesjonowanych i 

operatorów sieci.  

2.5.1. Koszt konwersji: strona odbiorcza 
Na postawie uśrednionych danych przedstawionych na rysunku 1 moŜna oszacować 

całkowitą ilość odbiorników telewizyjnych w Polsce: 

- w gospodarstwach z 1-ym odbiornikiem: 1*(13mln)*0,96 =  12,48 mln. 

- w gospodarstwach z 2-ma odbiornikami: 2*(13mln)*0,33 =  8,58 mln. 

- w gospodarstwach z 3-ma odbiornikami: 3*(13mln)* 0,063 =  2,46 mln. 

- w gospodarstwach z 4-ma+ odbiornikami: 4*(13mln)* 0,009 =  0,47 mln. 

Razem daje to około 24 mln. odbiorników. Jak wspomniano wcześniej, cześć z nich 

to odbiorniki cyfrowe lub wyposaŜone w przystawki A-C i jest ich ok. 4mln (3,7mln 

platformy satelitarne, ok.250tys. platformy kablowe i ok. 50tys. IPTV). Cyfryzacja 

naziemna dotyczyć będzie przynajmniej 5mln gospodarstw a więc minimum 5mln 

odbiorników. Pozostałe odbiorniki analogowe będą mogły korzystać z analogowego 

odbioru kablowego, albo równieŜ będą podlegać cyfryzacji – zwłaszcza w przypadku 

decyzji odnośnie równoległej obligatoryjnej cyfryzacji emisji kablowej – w związku z 

koniecznością udostępnienia usług cyfrowych wszystkim obywatelom np. w ramach 

realizacji programu i2010. W niektórych krajach (np. Finlandia) data wyłączenia 

emisji analogowej naziemnej była równieŜ datą wyłączenia transmisji analogowej 

kablowej. Pozwala to na zagwarantowanie dostępu do usług cyfrowych 

transmitowanych za pomocą telewizji wszystkim obywatelom – takŜe podłączonym 
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do instalacji kablowych a w efekcie prowadzi do rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego gdyŜ w wielu domach telewizor cyfrowy staje się jedynym 

urządzeniem podłączonym do cyfrowych systemów transmisji danych a więc jest 

elementem cyfrowej infostrady. Zakładając prognozowany średni koszt odbiornika 

DVB-T MPEG-4 AVC HD na poziomie 300zł i cyfryzację wyłącznie 5mln odbiorników, 

które muszą być skonwertowane na cyfrowe oznacza to koszt całkowity na poziomie 

1,5mld zł. Dodać naleŜy teŜ koszty ewentualnej modernizacji instalacji antenowej 

rzędu ok. 100mln zł (tylko w szczególnych przypadkach, w większości przypadków 

uŜytkownicy będą mogli korzystać z tych samych anten co do telewizji analogowej) 

tak więc moŜna oceniać koszt całkowity rzędu 1.6mld zł (bez kosztów pomocy 

instalacyjnej i kosztów organizacji i promocji). Dla porównania, koszty Telewizji 

Publicznej TP SA związane z realizacja misji publicznej w 2007 r wyniosły poniŜej 1,7 

miliarda zł.13 Koszt cyfryzacji rozłoŜony będzie jednak na 4 lata: 2009-2012. Część 

nakładów na konwersje przyczyni się niewątpliwie do stworzenia nowych miejsc 

pracy w kraju w sektorze usług i przy produkcji niezbędnych urządzeń 

(produkowanych w kraju). 

Według doświadczenia innych krajów, gospodarstwa domowe w pierwszym okresie 

konwersji cyfrowej przystosowują do odbioru sygnału cyfrowego tylko jeden 

telewizor, pozostawiając dodatkowe odbiorniki na później. Wymieniony koszt dotyczy 

więc pierwszego okresu konwersji, docelowo będzie on większy choć nie moŜna 

przewidzieć jaka część pozostałych odbiorników analogowych będzie korzystać z 

DVB-T a jaka z cyfrowych platform satelitarnych, kablowych i IPTV – w których to 

koszty odbiorników dofinansowane są i pokrywane z reguły przez operatorów tych 

platform. 

Po stronie nadawczej konieczna będzie modernizacja instalacji naziemnych (anten, 

fiderów, sumatorów, nadajników i wzmacniaczy) oraz uzupełnienie infrastruktury 

nadawczej o nowe obiekty. Koszty te są obecnie trudne do precyzyjnego 

oszacowania choć naleŜy liczyć się z wydatkami całkowitymi liczonymi w setkach mln 

Euro. Poniesione zostaną one w sposób bezpośredni przez operatora infrastruktur 

i/lub operatora multipleksu a pośrednio przez nadawców wchodzących do 

multipleksu. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe koszty ponoszone dziś przez nadawców 

analogowych na emisję jednego programu w technice analogowej wymagają 

                                            
13 Informacja o podstawowych problemach Radiofonii i Telewizji w 2007 roku, KRRiT 2008 str 8 
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utrzymania kompletnej sieci a nie jej części (1/7 multipleksu w technice cyfrowej) stąd 

po cyfryzacji emisji koszty ponoszone przez poszczególnych nadawców na 

utrzymanie sieci na jeden program powinny znacznie spaść. 

Doświadczenia zagraniczne wskazują równieŜ na nieskuteczno ść strategii 

wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej opartej n a programach płatnych  

oraz duŜy sukces oferty programów bezpłatnych, co moŜe z kolei prowadzić do 

kwestii ewentualnego dofinansowania nadawców w związku z wzrostem kosztów w 

czasie emisji równoległej (simulcastu) oraz wzrostem konkurencji na rynku 

bezpłatnych programów naziemnych. Krótszy okresu simulcastu w tym kontekście 

oznacza niŜsze koszty dodatkowe po stronie nadawców. 

2.5.2. Rynek czy bud Ŝet? 
Pozostawienie cyfryzacji telewizji naziemnej wyłącznie mechanizmom rynkowym 

podaŜy i popytu moŜe powiększyć jeszcze bardziej istniejący odstęp nie tylko miedzy 

bogatszą „Starą” Europą i biedniejszą Polską ale równieŜ miedzy bogatsza i 

biedniejsza częścią społeczeństwa w kraju. Jak podkreśla KRRiT, decyzja 

pozostawienie kwestii zakupu mechanizmom rynkowym moŜe zostać podjęta dopiero 

wtedy, kiedy badania wykaŜą gotowość gospodarstw domowych do poniesienia 

kosztu zakupu odbiorników cyfrowych. Autorom nie udało się dotąd znaleźć Ŝadnej 

publikacji przedstawiającej kompleksowe wyniki takich badan w Polsce.  

2.5.3. Harmonizacja projektów 

Jak juŜ wspominano wcześniej, istnieje kilka planów i strategii dotyczących 

bezpośrednio lub pośrednio cyfryzacji telewizji w Polsce. Są to „Strategia Państwa 

Polskiego w Dziedzinie Mediów Elektronicznych na Lata 2005 - 2020”, „Strategia 

przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej”, „Strategia 

kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna 

prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020”, program 

dostępu do szerokopasmowego dostępu, program europejski i2010 itp. W 

dokumentach tych cyfryzacja telewizji jest traktowana jako odrębny projekt, 

finansowany i planowany oddzielnie niezaleŜnie od pozostałych. 

W istocie jednak cyfryzacja telewizji stanowi element informatyzacji kraju oraz 

rozwoju sieci i usług ICT z ich pełna róŜnorodnością platform, metod i kosztów. 
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Wydaje się, ze wszystkie projekty związane z informatyzacja kraju, powinny być 

ściśle zharmonizowane, co stworzyłoby moŜliwość oszczędności i/ lub skrócenia 

terminów ich realizacji. KRRiT uwaŜa jednak słusznie, iŜ cyfryzacja telewizji nie 

powinna łączona z rozwojem Internetu szerokopasmowego i musi być traktowana 

oddzielnie. Głównym argumentem sa ogromne środki zainwestowane wcześniej w 

bazę nadajników i odbiorników w gospodarstwach domowych i skala problemu 

(dotyczy prawie 100% społeczeństwa podczas gdy problem dostępu do Internetu 

dotyczy osób posiadających przynajmniej komputer – max. ok. 50% społeczeństwa). 

2.5.4. Wsparcie finansowe 

W pracach przygotowawczych podnoszona była kwestia wsparcia ze strony budŜetu 

państwa dla zakupu urządzeń odbiorczych przez konsumentów. RozwaŜano 

moŜliwość udzielenia dotacji bezpośrednich pod warunkiem, Ŝe urządzenia będą 

miały charakter interaktywny, z zastrzeŜeniem zachowania neutralności 

technologicznej. Otwartą kwestią pozostaje moŜliwość uzyskania dotacji od Unii 

Europejskiej. Chodzi o to, ze w Polsce, tak jak i w innych krajach, wymiana lub 

adaptacja posiadanych urządzeń analogowych przekracza moŜliwości finansowe 

biedniejszej części społeczeństwa. Dla złagodzenia negatywnych skutków tego 

stanu, niektóre kraje uruchomiły specjalne programy pomocy z budŜetu państwa.  

Polegają one na dofinansowaniu zakupu STB lub zintegrowanego cyfrowego 

odbiornika telewizyjnego, obniŜeniu podatku VAT, wprowadzenie systemu zakupu na 

raty, lub wprowadzeniu ulg podatkowych dla osób, które juŜ je zakupiły itp. Na 

przykład w Wielkiej Brytanii ‘Digital Switchover Help Scheme’ przeznacza 600 

milionów funtów na pomoc dla około 7 milionom rodzin. Pomoc ta pokrywa koszty 

jednego konwertera i instalacji antenowej oraz niezbędnej pomocy instalacyjnej. 

Całkowita suma obejmuje koszt urządzeń, koszt usług oraz koszty promocji i 

administracji projektu. Takie wsparcie przysługuje rodzinom o niskim dochodzie oraz 

tym, w których co najmniej jedna osoba ma 75 lat lub więcej. Inne formy wsparcia 

polegają na tym ze to nadawcy lub operatorzy sieciowi subsydiują zakup STB lub 

zintegrowanego cyfrowego odbiornika telewizyjnego.  

Oprócz programu rządowego, w W. Brytanii działają fundacje i pozarządowe 

organizacje charytatywne, które udzielają podobnej pomocy gospodarstwom 

domowym niespełniającym kryteriów rządowych. Według doniesień prasy 
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codziennej, ostatnio powstał tam program Digital UK angaŜujący 40 tysięcy 

pracowników, z budŜetem 270 mln funtów w ciągu 7 lat.14  30% tej sumy pochodzi z 

budŜetu państwa, reszta to wkład nadawców i innych organizacji.  

Decyzja czy, w jakim stopniu i według jakich zasad finansować omawiany projekt 

powinna być poprzedzona wnikliwą analiza kosztów, korzyści, moŜliwości 

finansowania oraz szerokimi konsultacjami społecznymi, które powinny pomoc w 

wyborze najlepszego rozwiązania. WiąŜą się one z ustaleniem hierarchii potrzeb 

preferowanej przez większość obywateli. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę nie tylko 

poziom dochodów ludności (niŜszy w Polsce niŜ np. w cytowanej wcześniej W 

Brytanii) i koszty adaptacji odbiorników (podobne w obu krajach), ale takŜe hierarchię 

potrzeb, bowiem poziom Ŝycia, infrastruktura i hierarchia potrzeb róŜnią się znacznie 

w obu krajach. Dla części Polaków korzyści płynące z cyfryzacji telewizji naziemnej 

nie sa oczywiste i inne potrzeby wydaja się pilniejsze (opieka zdrowotna, emerytury, 

drogi itp.).  

 

2.6. Doświadczenia innych krajów 

2.6.1. Organizacja 

Dla sprawnej konwersji naziemnej telewizji z analogowej na cyfrowa, w wielu krajach 

powołano specjalne organizacje z dokładnie określonym mandatem i wydzielonym 

budŜetem, wystarczającym do sprawnego przeprowadzenia tego procesu i jego 

zakończenia zgodnie z planem. Tabela 1 podaje bliŜsze szczegóły.  

 

Tabela 1. Organizacje utworzone dla ułatwienia i ko ordynacji procesu konwersji 

Kraj Organizacja Uwagi 

Estonia Committee for DTV Transition  

Europa DigiTAG  http://www.digitag.org 

Francja France Télé Numérique  

                                            
14 Gazeta Wyborcza 20-21.09.2008 “UKE chce uczyc o telewizji cyfrowej 
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Niemcy Ueberallfernsehen http://www.ueberallfernsehen.de 

Włochy Italia Digitalne  

Holandia Signaalopdigitaal  

Norwegia NTV http://www.ntv.no 

Polska 

Międzyresortowy Zespól do 

Spraw Wprowadzenia Telewizji 

i Radiofonii Cyfrowej w Polsce15 

 

Szwecja Digital Switchover Commission http://www.digitaltvovergangen.se 

W Brytania Digital UK http://www.digitaluk.co.uk 

Źródło: Analogue switch-off: Learning from Experiences in Europe; DigiTAG, 

Geneva 2008 

 

Organizacje zachodnio-europejskie wyszczególnione w tej tablicy skupiają 

nadawców, producentów, operatorów i regulatorów. W Polsce, oryginalny 

Międzyresortowy Zespół do Spraw Wprowadzenia Telewizji i Radiofonii Cyfrowej w 

Polsce składał się z przedstawicieli wybranych organów rządowych i nie miał 

wydzielonego budŜetu. Przedstawiciele środowisk gospodarczych, twórczych i 

naukowych nie wchodzili jego skład ale mogli być zapraszani do udziału w jego 

pracach tak jak i przedstawiciele innych organów administracji niewymienionych w 

dokumencie powołującym Zespól.  

Około 50 róŜnych organizacji (w większości gospodarczych) z 20 krajów 

zaangaŜowanych w cyfryzacje telewizji naziemnej utworzyło międzynarodową grupę 

pod nazwa The Digital Terrestrial Television Action Group – ‘DigiTAG’. Z Polski 

naleŜy do niej Telewizja Polska.16 Grupa ta opublikowała ostatnio raport 

                                            
15 Zarzadzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2004 r.; Zarzadzenie Nr 3 Prezesa 
Rady Ministrów Z Dnia 2 Stycznia 2006 r;. Zarzadzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 
2008 r. (w sprawie Miedzyresortowego Zespołu do Spraw Wprowadzenia Telewizji i Radiofonii 
Cyfrowej w Polsce.) 
16 http://www.digitag.org/ (23.07.2008) 
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podsumowujący doświadczenia zdobyte dotychczas w Europie i niniejsze 

opracowanie wykorzystuje materiały i dane w nim zawarte.17 

 

2.6.2. Współpraca 

Raport DigiTAG wskazuje, ze proces przejścia do telewizji cyfrowej musi być 

dostosowany do warunków lokalnych. Istotną rolę w tym procesie odgrywają 

nadawcy i zainteresowani przedsiębiorcy, którzy powinni być aktywnie włączeni do 

procesu cyfryzacji jak najwcześniej, tak aby mogli z wyprzedzeniem określić własne 

potrzeby i plany.  

W Polsce konieczne jest stworzenie form bieŜącej konsultacji między wszystkimi 

zainteresowanymi stronami, pozwalającego na stałą koordynację działań. Wymagana 

jest przede wszystkim bieŜąca analiza: rynku sprzętu odbiorczego, rynku operatorów 

kablowych i satelitarnych, rynku operatorów multipleksu, systemów warunkowego 

dostępu itp. Zasadniczą rolę odgrywa ścisła współpraca między nadawcami 

publicznymi i komercyjnymi, organami regulacyjnymi, nadawcami, dostawcami usług 

dodatkowych, sieciami transmisyjnymi oraz producentami i dystrybutorami sprzętu 

konsumenckiego.  

 

2.7. Kolejno ść wysp 

 

Przy konwersji wyspowej powstaje pytanie w jakiej kolejności uszeregować kolejne 

„wyspy”. Wchodzą tu w rachubę rozmaite czynniki i kryteria (lub ich kombinacje), 

których rozwaŜenie moŜe być pomocne przy planowaniu rozwoju telewizji w Polsce.  

Mogą być one istotne zwłaszcza w zastosowaniu do telewizji publicznej, bowiem 

nadawcy nie-publiczni kierują się prawami rynku i sa niezaleŜni (w granicach 

ustalonych ram prawnych) w podejmowaniu decyzji gdzie i kiedy przejść na technikę 

cyfrowa.  Czynniki te sa przedstawione poniŜej. 

2.7.1. Termin wył ączenia 

Komisja Europejska: zaleca wyłączenie telewizji analogowej na rok 2012, zalecenie 

to nie ma charakteru obligatoryjnego (wiele Państw ukończyło np. juŜ proces 

                                            
17 Analogue switch-off: Learning from Experiences in Europe; DigiTAG, Geneva 2008 
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cyfryzacji), z drugiej strony Komisja zachęca kraje członkowskie do przyspieszenia 

tego procesu. Komisja bierze tu przede wszystkim pod uwagę moŜliwości 

wykorzystania dywidendy cyfrowej – czyli zasobów częstotliwości moŜliwych do 

wykorzystania po wyłączeniu telewizji analogowej np. do celów innych słuŜb – 

mobilnych czy szerokopasmowych – z korzyścią dla gospodarki i rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego krajów. Wykorzystanie dywidendy moŜliwe będzie 

dopiero po wyłączeniu emisji analogowej, stąd część krajów UE ukończyła juŜ lub 

zamierza jeszcze przed 2012r. wyłączyć wszystkie emisje telewizji analogowej. 

RównieŜ w Polsce warto dołoŜyć wszelkich starań by realizacja całkowitej cyfryzacji 

w 2012r. mogła zostać zrealizowana.  

Na konferencji ITU GE06 uzgodniono datę 16.06.2015 jako koniec okresu 

przejściowego, w którym obie technologie analogowa i cyfrowa mogą współistnieć.  

Jest to data obligatoryjna, ale nie oznacza ona absolutnej konieczności wyłączenia 

wszystkich nadajników analogowych na terenie całej Polski.  Po pierwsze krajowe 

emisje analogowe nie będą dłuŜej chronione przed zakłóceniami powodowanymi 

przez emisje cyfrowe pochodzące z zagranicy (relacje miedzy emisjami wewnątrz 

kraju reguluje UKE). Po drugie emisje te nie będą mogły zakłócać transmisji 

cyfrowych za granica.  Z tego punktu widzenia w praktyce mogłyby istnieć emisje 

małej mocy z dala od granic kraju – które nie będą miały większego sensu i z tego 

powodu naleŜy uznać datę 16.06.2015r. jako ostateczną datę po której emisja 

telewizji analogowej nie będzie kontynuowana. 

Inna waŜną datą jest 2014, w którym wygasają komercyjne koncesje emisji 

analogowe w Polsce.  W sprawie ewentualnego przedłuŜenia tych koncesji i 

warunków przedłuŜenia brak jest wiąŜących decyzji.   

W dyskusji na temat daty wyłączenia telewizji analogowej w Polsce nie moŜna 

pominąć takŜe innych dat związanych z waŜnymi wydarzeniami publicznymi.  Na 

pierwszym miejsce wysuwają się tu daty finałowych rozgrywek mistrzostw Europy w 

piłce noŜnej.  Polska po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem finałów 

mistrzostw Europy (EU2012) wspólnie z Ukrainą.  W obu państwach rządy i 

społeczeństwa przywiązują olbrzymia wagę do tego wydarzenia.  Oba kraje chcą 

wykorzystać te okazje do auto-promocji na arenie międzynarodowej.  W czasie 

mistrzostw, w większości krajów europejskich proces wdroŜenia telewizji cyfrowej 

będzie juŜ zakończony.  ChociaŜ proces cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce nie 
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jest formalnie powiązany z mistrzostwami Europy w piłce noŜnej, to zakończenie go 

przed EU2012 byłoby bardzo korzystne i moŜna powiązać wydarzenia Euro2012 z 

cyfryzacją telewizji – zwłaszcza w kontekście umoŜliwienia społeczeństwu 

powszechnego i bezpłatnego odbioru transmisji z Euro2012 w systemie wysokiej 

rozdzielczości (HDTV).  

Inne wydarzenia, które naleŜy wziąć pod uwagę to np. wybory powszechne lub 

wizyty państwowa o duŜym znaczeniu politycznym (rok 2011).   

Pora roku, dzień tygodnia itd. mogą równieŜ mieć wpływ na sukces lub poraŜkę 

przedsięwzięcia. Warunki pogodowe odgrywają tu waŜną rolę poniewaŜ wiele anten 

nadawczych i zewnętrznych anten odbiorczych na wysokich masztach i dachach, 

wymaga adaptacji lub wymiany, a prace z tym związane nie mogą być wykonywane 

przy złych warunkach atmosferycznych. Według doświadczenia innych krajów 

europejskich naleŜy unikać miesięcy zimowych z uwagi na trudności prac 

adaptacyjnych dotyczących anten. NaleŜy równieŜ unikać miesięcy letnich z uwagi 

na okresy urlopowe i wakacje szkolne. Najlepsze okresy to wiosna i jesień. NaleŜy 

takŜe unikać dni wolnych od pracy, sobót i niedziel. Najlepsza pora doby na 

wyłączenie nadajników analogowych to północ. 

Z wyznaczeniem dat wyłączenia transmisji analogowych wiąŜe się sprawa 

odpowiednio wczesnego przygotowania rynku. Przede wszystkim wymagania 

techniczne stawiane odbiornikom, o czym wspominano juz wcześniej, musza być 

znane z duŜym wyprzedzeniem. Dalej, musi być przygotowana siec ich dystrybucji. 

Doświadczenie pokazuje, Ŝe nawet znając duŜo wcześniej termin zakończenia emisji 

analogowych, wielu telewidzów zwleka do ostatniego momentu z wymiana lub 

dostosowaniem swych odbiorników do technologii cyfrowej. Na przykład w Szwecji 

40% wszystkich cyfrowych odbiorników telewizyjnych sprzedano w okresie krótszym 

niŜ 1 miesiąc przed data wyłączenia telewizji analogowej. Taka koncentracja 

zakupów wymaga wcześniejszego przygotowania sieci dystrybucji. W przypadku 

znacznych liczby odbiorników koniecznych do nabycia w danym kraju dobrze jest 

stosować sekwencyjny – wyspowy system cyfryzacji, który zmniejsza maksymalną 

liczbę odbiorców analogowych, którzy muszą nabyć sprzęt cyfrowy. 
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2.7.2. Warunki odbioru  

Konwersja stwarza okazje do poprawy warunków odbioru programów telewizyjnych 

tam, gdzie były trudności w odbiorze telewizji analogowej. Taki przypadek wystąpił 

np. w wyniku zmiany lokalizacji nadajników z Pałacu Kultury w Warszawie. Wchodzą 

tu w rachubę nie tylko problemy propagacji, ale takŜe wzajemnej kompatybilności i 

koordynacji stacji. Problemy propagacji powstają częściej w miastach, w wyniku 

stawiania konstrukcji, które przysłaniają lub odbijają fale radiowe. W przypadku 

transmisji cyfrowej DVB-T większość problemów odbioru jest eliminowana przez 

sposób transmisji (za pomocą techniki OFDM) stąd moŜna będzie łatwiej odebrać 

sygnał cyfrowy niŜ analogowy – w wielu przypadkach będzie moŜna realizować 

nawet odbiór telewizji naziemnej za pomocą prostych anten pokojowych wewnątrz 

budynków – co nie jest z reguły moŜliwe w technice analogowej lub wymaga 

korzystania z nadajników duŜej mocy umieszczonych w niewielkiej odległości. 

ChociaŜ programy naziemnej telewizji cyfrowej będą zapewne emitowane z 

istniejących obiektów nadawczych, naleŜy oczekiwać, Ŝe potrzebne będą niezbędne 

zmiany. Zmiany te wymagać będą szczegółowej koordynacji lokalizacji i parametrów 

technicznych nadajników i ewentualnie modyfikowanie charakterystyk anten 

nadawczych, w ramach ogólnej koordynacji wg  GE06. Stopień trudności takiej 

koordynacji rośnie wraz z liczba nadajników na obszarze koordynacji, który z kolei 

zaleŜy od częstotliwości i mocy promieniowanej.  

PoniŜsze mapy pokazują stopień nasilenia konfliktów z sieciami analogowymi. Mapki 

otrzymano poprzez analizę zajętości kanałów i badanie zakłóceń interferencyjnych w 

poszczególnych obszarach. Istnienie konfliktów z siecią analogową jest nieuniknione 

ze względu na bardzo intensywne wykorzystywanie widma UHF, jednak tego typu 

konflikty sprowadzają się z reguły do ograniczenia (zmniejszenia) wypadkowego 

zasięgu DVB-T, które musi być wzięte pod uwagę w procesie implementacji, nie 

oznaczają natomiast braku moŜliwości uruchomienia DVB-T, gdyŜ występowanie 

sytuacji interferencyjnej w środowisku stacji telewizyjnych jest naturalne. 
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Rysunek 7. Potencjalne problemy kompatybilno ści MUX1 i MUX2 (konfiguracje MUX1 i MUX2 
wg propozycji roboczej UKE z II kw. 2008). 

 

2.7.3. Ciągłość dost ępu 

Jest oczywiste, ze w procesie konwersji te gospodarstwa domowe, które dotychczas 

korzystały z programów TV w technice analogowej oczekują moŜliwości odbioru tych 

samych programów w technice cyfrowej. Na tej podstawie, w W Brytanii ustalono, ze 

kaŜdy, kto moŜe obecnie odbierać główne programy telewizji publicznej w wersji 

analogowej musi mieć moŜliwość ich odbioru w systemach cyfrowych. Wydaje się 

jednak, Ŝe to wymaganie nie moŜe być w 100% spełnione w praktyce z uwagi na 

wpływ szeregu czynników ubocznych będących poza kontrolą Administracji. Wydaje 

się ze poprawne jego sformułowanie wymaga odwołania się do statystyki. MoŜna 

natomiast zobowiązać się do tego, aby prawie wszystkie (np. nie mniej niŜ 95%) 

gospodarstwa domowe korzystające dotychczas z telewizji analogowej miały 

zagwarantowaną moŜliwość odbioru tych samych programów w technice cyfrowej, 

czyli miały dostęp do istniejącej emisji cyfrowej z określonym prawdopodobieństwem 

(np. nie mniejszym niŜ 95%) co oznacza zagwarantowanie im zasięgu odbioru.  

W podobnym duch Krajowa Rada KRRiT formułuje wymaganie ciągłości: wyłączenie 

sygnału analogowego na danym terenie moŜe nastąpić dopiero po spełnieniu dwóch 

warunków: (a) główne programy telewizji naziemnej są dostępne w standardzie 

cyfrowym dla 95% ludności i (b) odbiorniki cyfrowe znajdują się w 90% gospodarstw 

domowych. Wszystkie powyŜsze kryteria zaleŜą jednak od praw rynku, ewentualnego 

wsparcia z budŜetu państwa itd. Określenie, kiedy będą one spełnione w całym kraju 
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lub w określonym jego regionie wykracza poza ramy niniejszej pracy i wymagałoby 

oddzielnych studiów prognostycznych. Wydaje się jednak, Ŝe o ile pierwszy z 

warunków (dostępność sygnału cyfrowego) jest łatwy do realizacji i sprawdzenia to 

drugi (przystępność odbiorników), który został postawiony tylko w W. Brytanii jest 

zarówno trudny do spełnienia jak i do weryfikacji jego osiągnięcia. Większość krajów 

realizujących konwersje analogowo-cyfrową buduje harmonogram cyfryzacji, który 

jest wdraŜany niezaleŜnie od liczby odbiorników w domach – chociaŜby ze względu 

na fakt, iŜ wielu ludzi wstrzymuje się z zakupem do ostatniej chwili i osiągnięcie 

wysokiego progu (np. 90% odbiorników w domach) jest często nierealizowalne 

(znane są np. badania z W. Brytanii wskazujące, Ŝe ok. 10% społeczeństwa jest 

przeciwna jakimkolwiek zmianom i z własnej woli nie zamierza dokonywać tych 

zmian). Stąd w Wielkiej Brytanii cyfryzacja trwa juŜ ponad 10 lat – m.in. ze względu 

na oczekiwanie aŜ społeczeństwo wyposaŜy się w stosowne odbiorniki, a część ludzi 

wstrzymuje się z zakupem aŜ do czasu wyłączenia nadajników analogowych albo nie 

chce w ogóle korzystać z odbioru cyfrowego. PoniewaŜ do oczekiwanej daty 

wyłączenia emisji analogowej przez KE w 2012 roku zostało niewiele czasu 

przeprowadzenie tego procesu w oparciu o kryterium liczby odbiorników w domach 

jest w Polsce niemoŜliwe do wykonania w tak krótkim terminie. Stąd dalsze analizy 

będą zakładać, Ŝe harmonogram cyfryzacji związany będzie wyłącznie z kryterium 

dostępności sygnału cyfrowego. 

2.7.4. Ludno ść  

Proces przejścia metodą wyspową moŜna rozpocząć np. od największych skupisk 

ludności (i odbiorników TV) tj od duŜych miast. Takie podejście zastosowano np. w 

Niemczech. Jego główną zaletą jest moŜliwość szybkiego wykorzystania tzw. „digital 

dividend” – wykorzystania częstotliwości (kanałów) telewizji analogowej uwolnionych 

w wyniku konwersji dla innych potrzeb. (Jednym z waŜniejszych alternatywnych 

zastosowań oczekujących na zwolnione kanały są słuŜby ruchome.). Wiadomo 

bowiem, Ŝe zapotrzebowanie na uwolnione kanały jest większe w miastach niŜ na 

terenach o mniejszej gęstości zaludnienia. Inna zaletą rozpoczęcia procesu konwersji 

w miastach jest stosunkowo nieskomplikowany proces wymiany z uwagi na niewielką 

liczbę nadajników głównych i współpracujących z nimi przekaźników. 

NaleŜy tu zwrócić uwagę, ze w miastach jest bardziej popularny odbiór sygnałów TV 

za pośrednictwem sieci kablowej i ADSL korzystającej z uniwersalnej sieci 
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telefonicznej, natomiast na obszarach o malej gęstości zaludnienia i słabej 

infrastrukturze usług telefonicznych - telewizja satelitarna. Przy braku doświadczenia, 

na obszarach miejskich jest większe ryzyko błędów prowadzących do 

niezadowolenia znacznej liczby telewidzów, (którzy tez, z uwagi na bliskość urzędów, 

maja łatwiejsze warunki reklamacji). Szwecja i inne kraje, bardziej uzaleŜnione od 

telewizji naziemnej, rozpoczęły proces od rejonów o małej gęstości zaludnienia. Z 

drugiej strony rozpoczynanie cyfryzacji od regionów silniejszych i zasobniejszych 

(duŜe skupiska miejskie) pozwala na uzyskanie duŜej „masy krytycznej” pozwalającej 

np. na uzyskanie niskich cen odbiorników i szybkiej popularyzacji telewizji cyfrowej. 

 

2.7.5. Dochody i aktywno ść  

Rozpoczynanie nadawania programów telewizyjnych w technice cyfrowej tam gdzie 

nie ma odbiorników przystosowanych do odbioru takich programów jest oczywiście 

niecelowe. Wiadomo, ze nasycenie odbiornikami cyfrowymi i konwerterami A-C jest 

skorelowane z dochodem ludności. Stad prosty wniosek, ze przy uruchamianiu 

telewizji cyfrowej w rejonach bogatszych moŜna oczekiwać większego sukcesu niŜ w 

rejonach biedniejszych. Brak jednak pełnych danych dotyczących takiej korelacji. 

Poziom dochodów ludności jest jednym z moŜliwych wskaźników bogactwa. Innym 

wskaźnikiem prowadzącym do podobnych wniosków moŜe prawdopodobnie być 

liczba bezrobotnych, ale równieŜ tutaj nie ma dostępnych wyników badan 

ewentualnej korelacji.  

 

2.7.6. Aspekty socjalne 

W dyskusjach nad rozwojem telewizji publicznej naleŜy – jak się wydaje – brać pod 

uwagę nie tylko aspekty biznesowe ale równieŜ aspekty socjalne.  Administracja i 

usługi publiczne powinny zadbać o dostęp do pełnej informacji elektronicznej (z 

telewizją włącznie) w poczekalniach publicznych, punktach informacji publicznej, 

domach kultury, szkołach publicznych, świetlicach, szpitalach i przychodniach 

publicznych, publicznych domach opieki społecznej, koszarach, itp. 
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2.7.7. Gotowo ść 

Niektórzy nadawcy rozpoczęli w Polsce praktyczne testy z instalacjami pilotowymi dla 

zdobycia praktyczne doświadczenia. Niektóre z tych instalacji pilotaŜowych (np. w 

województwie Lubuskim czy w Warszawie) mogą szybko zostać przekształcone w 

emisje docelowe. 

Tabela 2.  Wykaz stacji DVB-T nadaj ących w Polsce (stan lipiec 2008) 

Częstotliwo ść 

MHz 
Kanał  Multipleks  Lokalizacja ERP 

[kW]  Pol.  Kier.  Kompresja  

490,00 23 DVB-T POT Poznań Śrem 50 H ND 
MPEG-2, 
MPEG-4 

602,00 37 
DVB-T 

(LeŜajsk) 
LeŜajsk 

Giedlarowa 
2 H   MPEG-2 

602,00 37 
DVB-T 

(Kraków) 
Kraków 

Krzemionki 
0,010 H   MPEG-4 

610,00 38 
DVB-T 
(Wisła) 

Wisła 
G.Skrzyczne 

0,5 H D MPEG-2 

610,00 38 
DVB-T 
(Wisła) 

Rajcza 
G.Hutyrów 

0,05 H   MPEG-2 

618,00 39 
DVB-T 

(Poznań) Poznań Śrem 50 H ND MPEG-4 

642,00 42 
DVB-T 

(Rzeszów) 
Krosno Sucha 

Góra 18,2 H ND MPEG-2 

666,00 45 
DVB-T 

(Lubuskie) 
śagań Wichów 50 H ND MPEG-4 

666,00 45 
DVB-T 

(Lubuskie) 
Zielona Góra 

Jemiołów 
17 H D MPEG-4 

690,00 48 
DVB-T 

(Warszawa) 
Warszawa 

PKiN 
1,35 H ND MPEG-4 

746,00 55 
DVB-T 

LesznoTV 

Leszno Komin 
b. kotłowni 

MPEC 
0,000 H   MPEG-2 

746,00 55 DVB-T POT 
Warszawa 

PKiN 
1,3 H ND MPEG-4 

 

2.8. Propozycja modelu konwersji dla Polski 
Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione wyŜej uwagi a takŜe analizując 

techniczne czynniki wynikające z procesu cyfryzacji zaproponowano następujący 

model konwersji analogowo-cyfrowej dla Polski. 
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Decyzja o wyborze dla Polski systemu kompresji z MPEG-2 na MPEG-4, 

udoskonalenie i lepsze skoordynowanie międzynarodowe planów częstotliwości dla 

okresu przejściowego, a takŜe stosunkowo niedługi okres czasu do terminu 

wyłączenia emisji analogowej w Europie (2012) stwarza nieco inne przesłanki do 

wyboru modelu konwersji dla Polski niŜ było to czynione wcześniej – np. w Strategii z 

2005 roku. Po analizie wszystkich aspektów, o których mowa była wcześniej uznano, 

Ŝe najwłaściwsze dla Polski będzie przyjęcie modelu wyspowego sekwencyjnego z 

wcześniejszym wyłączeniem jednego programu analogowego sygnalizującego 

zbliŜający się termin cyfryzacji emisji naziemnej. Uzyskano zgodę nadawcy 

publicznego TVP na taki model cyfryzacji pozwalający juŜ w początkowym okresie na 

budowę 3 ogólnopolskich multipleksów, które wspólnie tworząc atrakcyjną ofertę 

programową dostępną dla społeczeństwa w sposób prosty i niekodowany w łatwy 

sposób moŜliwy do odebrania przez wszystkich obywateli za pomocą istniejących w 

większości gospodarstw instalacji anten naziemnych. 

W okresie przejściowym na stracie (bez Ŝadnych wyłączeń stacji analogowej) są 

dostępne w Polsce dwa multipleksu (sieci) o zasięgu ogólnokrajowym, lecz o róŜnym 

stopniu pokrycia ludnościowego. Multipleks pierwszy - MUX1, o pokryciu 

ludnościowym ok. 97 % ma być wypełniony programami emitowanymi aktualnie w 

wersji analogowej (TVP1, TVP2, TVP3, Polsat, TVN, Puls, TV4). Multipleks  drugi – 

MUX2, o pokryciu ludnościowym ok. 94 % stanowić będzie „wartość dodaną” w 

procesie konwersji, a jego zawartość zostanie ustalona w wyniku konkursu na 

operatora multipleksu, który ma być ogłoszony jeszcze w 2008 roku. Ze względów 

regulacyjno-prawnych multipleksy początkowo nie będą uruchamiane jednocześnie, 

ale w odstępie kilku miesięcy (najpierw MUX1, potem MUX2) wynikających z 

ukończenia procedur konkursowych w roku 2009. Zakłada się jednak, Ŝe 

uruchomienie MUX2 na kaŜdej wyspie nastąpi przed wyłączeniem pierwszej emisji 

analogowej i przed startem MUX3. 

Start regularnej emisji cyfrowej MUX1 przewidywany jest z początkiem 2009 roku. Do 

planowanej daty wyłączenia emisji analogowej pozostanie, więc okres zaledwie 4 lat. 

W tym czasie nastąpić musi: 

-  przystosowanie ponad 500 istniejących obiektów nadawczych do emisji 

cyfrowej, a takŜe wybudowanie nowych, niezbędnych do uszczelnienia sieci 

ogólnokrajowej stacji, 
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-   organizacja procesu tworzenia i dystrybucji sygnału cyfrowego 

(multipleksowanie, remultipleksowanie regionalne, dosył) 

- wyposaŜenie ponad 5 milionów gospodarstw domowych w urządzenia do 

odbioru telewizji cyfrowej. 

Ta ostatnia liczba ma charakter bardzo szacunkowy. Brak jest bowiem bardzo 

ścisłych danych na temat aktualnej liczby gospodarstw odbierających telewizję 

wyłącznie z nadajników naziemnych. Wg róŜnych badań konsumenckich zawiera się 

to w granicach 36 % - 42 % łącznej liczby gospodarstw odbierających telewizję w 

ogóle (ok. 13mln.). Na uŜytek niniejszego opracowania przyjęto, Ŝe jest to ok. 40 % 

(co daje liczbę ok. 5200 tys. gospodarstw). Szacunkowe wielkości zapotrzebowania 

na odbiorniki/set-top-box’y cyfrowe dla poszczególnych województw zestawiono w 

tabeli 3 

Tabela 3. Dane statystyczne dla województw 

Lp Województwo Powierz. 
w km 2 

Ludn. 
w tys. 

Ludn. 
miejska 

w % 

Wynag
r 

mies. 
brutto 
w zł. 

Stopa 
bezro-
bocia 

% 

Gosp. 
domow
e z TV 
w tys. 

Odbior 
DTV 

w tys. 
Uwagi 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1. 
 
Dolno śląskie 

 
19947 

 
2878,

4 

 
70,6 

 
2861 

 
11,8 

 
1027 

 
410 

 

 
2. 

Kujawsko-
pomorskie 

 
17972 

 
2066,

1 

 
61,1 

 
2443 

 
15,2 

 
679 

 
270 

 

 
3. 

 
Lubelskie 

 
25122 

 
2166,

2 

 
46,6 

 
2486 

 
13,0 

 
710 

 
280 

 

 
4. 

 
Lubuskie 

 
13988 

 
1008,

5 

 
63,9 

 
2430 

 
14,2 

 
339 

 
140 

 

 
5.  

 
Łódzkie 

 
18219 

 
2555,

9 

 
64,4 

 
2471 

 
11,5 

 
956 

 
380 

 

 
6. 

 
Małopolskie 

 
15183 

 
3279,

0 

 
49,4 

 
2666 

 
8,8 

 
1043 

 
420 

 

 
7. 

 
Mazowieckie 

 
35558 

 
5188,

5 

 
64,7 

 
3671 

 
9,2 

 
1927 

 
770 

W tym w 
zasięgu stacji 
Warszawa ok. 
350 tys.  

 
8. 

 
Opolskie 

 
9412 

 
1037,

1 

 
52,5 

 
2607 

 
12,0 

 
337 

 
130 

 

 
9. 

 
Podkarpackie 

 
17845 

 
2097,

3 

 
40,6 

 
2373 

 
14,4 

 
610 

 
250 

 

 
10. 

 
Podlaskie 

 
21187 

 
1192,

 
59,5 

 
2525 

 
10,7 

 
406 

 
160 
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7 
 

11. 
 
Pomorskie 

 
18310 

 
2210,

9 

 
66,7 

 
2883 

 
10,9 

 
739 

 
300 

 

 
12. 

 
Śląskie 

 
12334 

 
4654,

1 

 
78,4 

 
2933 

 
9,3 

 
1689 

 
680 

 

 
13. 

 
Świętokrzyskie  

 
11710 

 
1275,

.6 

 
45,4 

 
2467 

 
15,1 

 
418 

 
170 

 

14. Warmińsko-
mazurskie 

 
24173 

 
1426,

2 

 
60,0 

 
2398 

 
19,0 

 
467 

 
190 

 

 
15 

 
Wielkopolskie 

 
29827 

 
3386,

9 

 
56,6 

 
2611 

 
8,0 

 
1062 

 
420 

 

16. Zachodnio-
pomorskie 

 
22892 

 
1692,

3 

 
68,9 

 
2616 

 
15 

 
585 

 
230 

 

  
Razem 

       
5200 

 

 

Uwaga:  Dane zawarte w kol. 3 – 8 zaczerpnięto z Małego Rocznika Statystycznego 2008. 
Oficjalnych danych do kolumny 9 brak. Zamieszczone liczby mają charakter szacunkowy i 
zostały wywiedzione z liczby gospodarstw domowych wyposaŜonych w odbiorniki TV i 
załoŜonego procenta (40 %) gospodarstw odbierających telewizje wyłącznie z nadajników 
naziemnych.  
 

Przeprowadzenie tak olbrzymiej operacji w tak krótkim czasie wymagać będzie 

koncentracji sił i środków oraz dyscypliny czasowej ze strony wszystkich jej 

uczestników: nadawców, operatorów, producentów i dostawców urządzeń i usług. 

NajpowaŜniejszym problemem będzie jednak przekonanie odbiorców o konieczności 

cyfryzacji gospodarstw domowych, czemu słuŜyć ma kampania informacyjno-

promocyjna. Ponadto koncepcja wyłączenia jednego kanału analogowego na pół 

roku przed ostatecznym wyłączeniem emisji analogowej wewnątrz danej wyspy i 

przeznaczenie tego kanału na rozszerzenie programowej oferty cyfrowej o 

dodatkowe programy TV stworzy dodatkową motywację do zakupu urządzeń 

odbiorczych. Stanowić będzie równieŜ „sygnał ostrzegawczy”, informujący o 

mającym za 6 miesięcy nastąpić zakończeniu procesu cyfryzacji na danym terenie. 

Zwolnione w ten sposób kanały analogowe utworzą multipleks 3 - Mux 3 (tabela 4 i 

Rysunek 8), który moŜe być wykorzystany do tego by np. juŜ na starcie cyfryzacji 

powszechnie nadawane były programy wysokiej rozdzielczości HDTV (np. 3xHD w 

MUX3). 
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Tabela 4. Stacje TVP poddawane konwersji na emisj ę cyfrow ą do utworzenia multipleksu 
ogólnopolskiego  

Lp. Lokalizacja stacji 
poddawanej konwersji 

Kanał 
TV 

Program 
TVP 

Moc 
[kW] 

Moc 
[dBW] Obszaru rezerwacji 

1 Białogard/Sławoborze 28 TVP 2 100 50,0 Białogard 
2 Białystok/Krynice 35 TVP 3 100 50,0 Białystok 
3 Bieszczady/Sucha Góra 29 TVP 2 700 58,5 Bieszczady 
4 Bydgoszcz/Trzeciewiec 362 TVP 3 650 58,1 Bydgoszcz 
5 Częstochowa/Wręczyca 26 TVP 2 800 59,0 Częstochowa 
6 Dęblin/Ryki 42 TVP 2 200 53,0 Dęblin 
7 Elbląg/Jagodnik 21 TVP 2 40 46,0 Elbląg 
8 Gdańsk/Chwaszczyno 52 TVP 3 400 56,0 Gdańsk 
9 GiŜycko/Miłki 243 TVP 2 400 56,0 GiŜycko 

10 Piła/Rusinowo 24 TVP 2 200 53,0 Gniezno 
11 Zakopane/Gubałówka 34 TVP 2 10 40,0 Gorlice 
12 Iława/Kisielice 31 TVP 2 200 53,0 Iława 
13 Jelenia Góra/ŚnieŜne Kotły 35 TVP 2 200 53,0 Jelenia Góra 
14 Kalisz/Mikstat 37 TVP 2 200 53,0 Kalisz 
15 Wisła/Skrzyczne 41 TVP 2 100 50,0 Katowice 
16 Kielce/Dęblin 40/40 TVP 3/TVP 

3 
5/6.4 37/38.1 Kielce 

17 Wrocław/ŚlęŜa 42 TVP 3 800 59,0 Kłodzko 
18 Konin 584 TVP 1 200 53,0 Konin 
19 Koszalin/Gołogóra 23 TVP 2 400 56,0 Koszalin 
20 Kraków/Chorągwica 50 TVP 3 500 57,0 Kraków 
21 Gdańsk/Chwaszczyno 52 TVP 3 400 56,0 Lębork 
22 LeŜajsk 43 TVP 2 100 50,0 LeŜajsk 
23 Łódź 43 TVP 3 50 47,0 Łódź 
24 Lublin/BoŜy Dar 39 TVP 3 100 50,0 Lublin 
25 Olsztyn/Pieczewo 26 TVP 2 400 56,0 Olsztyn 
26 Opoczno/Przysucha 57 TVP 3 100 50,0 Opoczno 
27 Opole/Chrzelice 23 TVP 2 600 57,8 Opole 
28 Ostrołęka 31 TVP 2 1,5 31,8 Ostrołęka 
29 Piła/Rusinowo 24 TVP 2 200 53,0 Piła 
30 Płock/Rachocin 39 TVP 2 1000 60,0 Płock 
31 Poznań/Śrem 52 TVP 3 200 53,0 Poznań 
32 Bieszczady/Sucha Góra 29 TVP 2 700 58,5 Rzeszów 
33 Siedlce/Łosice 37 TVP 2 300 54,8 Siedlce 
34 Suwałki/Krzemianucha 36 TVP 2 1000 60,0 Suwałki 
35 Łobez/Toprzyk 35 TVP 3 40 46,0 Świnoujscie 
36 Łobez/Toprzyk 35 TVP 3 40 46,0 Szczecin 
37 Kraków/Chorągwica 50 TVP 3 500 57,0 Tarnów 
38 Warszawa 51 TVP 3 100 50,0 Warszawa 
39 Wisła/Skrzyczne 41 TVP 2 100 50,0 Wisła 
40 Wrocław/ŚlęŜa 42 TVP 3 800 59,0 Wrocław 
41 Zielona Góra/Jemiołów 321 TVP 3 200 53,0 śagań 
42 Zakopane/Gubałówka 34 TVP 2 10 40,0 Zakopane 
43 Zamość/Tarnawatka 36 TVP 2 300 54,8 Zamość 
44 Zielona Góra/Jemiołów 321 TVP 3 1000 60,0 Zielona Góra 

 

1)Zamiana k.32 TVP1 Zielona Góra/Jemiołów na k.29 po TVP2 Zielona Góra/Jemiołów oraz TVP2 k.29 zamiana na k.49 TVP3 ) 
- wyłączenie TVP3 i uruchomienie MUX3 na k.32 
2) Zamiana TVP2 k.36 na TVP3 Bydgoszcz k.28 i wyłączenie TVP3 uruchamiając k.36 cyfrowo w MUX3. 
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3)Zamiana TVP1 Gizycko k.24 na TVP2 Gizycko k.38, wyłączenie TVP2 i uruchomienie MUX3 w k.24  
4)Zamiana Polsat k.58 na TVP2 k. 34, wyłączenie TVP2 i uruchomienie k.58 cyfrowo w MUX 3 
 

 

 
Rysunek 8. Mapa obszarów rezerwacji z oznaczeniami etapów i numerami kanałów dla danych 

obszarów rezerwacji tworz ące ogólnopolski multipleks po konwersji TVP  

 

2.8.1. Wyspy terytorialne 
 

Dla ułatwienia konwersji stacji analogowych na cyfrowe w procesie tworzenia planu 

cyfrowego przyjęto, Ŝe obszary rezerwacji częstotliwości (alotmenty) będą 

konstruowane wokół istniejących analogowych stacji duŜej mocy. Granice tych 

obszarów nie zawsze pokrywają się z granicami administracyjnymi kraju, obszar 

zasięgu wielu stacji nadawczych znajduje się na terenie dwóch, a nawet trzech 

województw. ToteŜ przy wyznaczaniu poszczególnych wysp terytorialnych, 

przewidywanych do sekwencyjnego wyłączenia w poszczególnych etapach, brano 

pod uwagę fakt, Ŝe zaprzestanie emisji analogowej z jednej stacji granicznej pozbawi 
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dostępu do sygnału analogowego mieszkańców części tych obszarów, w których nie 

dokonano jeszcze cyfryzacji. W ten sposób powstały cztery duŜe wyspy terytorialne: 

-  województwa: śląskie, opolskie, łódzkie połączono ze względu na zasięg stacji 

Częstochowa 

-  województwa: wielkopolskie, zachodnio-pomorskie i pomorskie ze względu na 

zasięg stacji Piła i Koszalin, 

-  województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie ze względu 

zasięg na stacji Iława i Suwałki 

- województwa: mazowieckie, kieleckie i lubelskie za względu na zasięg stacji 

Opoczno, Dęblin oraz Siedlce 

- województwa: podkarpackie i małopolskie ze względu na zasięg stacji Rzeszów 

Sucha Góra.  

Problem pozostałych stacji granicznych (Elbląg, Płock) rozwiązano poprzez 

odpowiednie skonstruowanie harmonogramu (wyłączenie dopiero po osiągnięciu 

zasięgu cyfrowego wewnątrz kolejnej wyspy).  

Województwa lubuskie i dolnośląskie mogą stanowić odrębne wyspy. Z województwa 

mazowieckiego zdecydowano się wyłączyć obszar będący w zasięgu stacji 

nadawczej Warszawa, ze względu na specjalny charakter tego rejonu kraju.  

ZałoŜono przy tym, Ŝe ze względu na konieczność dostosowania pokrycia programu 

regionalnego TVP do granic województw zmodyfikowane zostaną zasięgi 

poszczególnych obszarów MUX1 do granic administracyjnych. Ogólny plan 

częstotliwości tak skonstruowanego MUX1 pokazano na rysunku 9. 
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Rysunek 9. Plan częstotliwości MUX1 dostosowany do granic administracyjnych 

 

2.8.2. Harmonogram wył ączeń 
Przy konstruowaniu harmonogramu wyłączeń przyjęto następujące zasady: 

- okres emisji równoległej (simulcast) od momentu skompletowania pokrycia 

sygnałem cyfrowym wewnątrz wyspy nie moŜe być krótszy niŜ 11 miesięcy i dłuŜszy 

niŜ 18 miesięcy 

- w danej wyspie nastąpi uruchomienie MUX1 i MUX2 celem zapewnienia 

odpowiedniej i interesującej oferty programowej przed rozpoczęciem procesu 

wyłączania 

- wyłączenie emisji analogowej jednego kanału nastąpi na 6 miesięcy przed 

całkowitym wyłączeniem emisji analogowej danej wyspy a w momencie wyłączenia 

tej emisji w jej miejscu powstanie od razu dodatkowa oferta cyfrowa (MUX3) 
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- wyłączenie emisji analogowej na kolejnych wyspach będzie następować w 

odstępach 6 miesięcy. 

Wyjątek od tej ostatniej zasady stanowi etap 2 implementacji. Przewidywane na 

początek roku 2009 rozpoczęcie emisji stałej pierwszego etapu moŜe się opóźnić, 

ponadto etap 2 obejmuje obszar o duŜej liczbie mieszkańców, proces cyfryzacji 

będzie dopiero nabierał tempa i wyposaŜenie ponad miliona gospodarstw domowych 

moŜe wymagać więcej czasu. 

Natomiast przy ustalaniu kolejności wyłączeń łączeń brano pod uwagę łacznie 

następujące czynniki: 

- stopień przygotowania bazy nadawczej wewnątrz wyspy – gotowość do 

rozpoczęcia emisji cyfrowej, 

- wielkość wyspy, szacowana liczba odbiorników cyfrowych konieczna do 

wyposaŜenia gospodarstw domowych, 

- status ekonomiczny regionu, stopień zamoŜności społeczeństwa, 

oraz inne czynniki o których mowa było wcześniej. 

Osiem regionów – wysp róŜnej wielkości przewidziano do wyłączenia w 6 etapach 

przedstawionych poniŜej oraz zobrazowano w Tabeli poniŜej oraz na Rysunku 10. 

Szczegółowy wykaz z podziałem na etapy, województwa oraz etapy wraz z 

wyłączanymi stacjami analogowymi w danym województwie podano w tabelach w 

dalszej części opracowania. 
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Tabela 5. Harmonogram wyłączeń stacji analogowych w okresie przejściowym 

▬ Harmonogram wył ączeń stacji analgowych w okresie przej ściowym

Termin 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12
Etapy i odb/STB

Regiony w tys.
wyłączenie 1 programu analogowego 

► iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mux 3
1 Lubuskie 140 ► iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii Mux 1 i 2

Warszawa 350 wyłaczenie pozostałych stacji analogowych 
490

wyłączenie 1 programu analogowego 
Śląskie 680 ► iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mux 3

2 Opolskie 130 ► iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mux 1 i 2
Łódzkie 380

razem 1190
wyłączenie 1 programu analogowego 

Małopolskie 420 uruchamianie kolejnych stacji w regionie ► iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mux 3
3 Podkarpackie 250 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ► ► iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii Mux 1 i 2

Dolno śląskie 410
razem 1080

wyłączenie 1 programu analogowego 
Wielkopolskie 420 uruchamianie kolejnych stacji w regionie ► iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii Mux 3

4 Zachodniopomor 230 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii ► ► iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mux 1 i 2
Pomorskie 300

razem 950
wyłączenie 1programu analogowego 

Kujawsko-pomor 270 uruchamianie kolejnych stacji w regionie ► iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mux 3
5 Warm.-mazur 190 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii ► ► iiiiiiiiiiiiiiiiiii Mux 1 i 2

Podlaskie 160
razem 620

Mazowieckie wyłączenie 1programu analogowego 
bez Warszawy 320 uruchamianie kolejnych stacji w regionie ► iiiiiiiiiiiiiiiiiii Mux 3

6 Lubelskie 280 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii ► ► zakończenie
Świętokrzyskie 170 okresu

razem 770 przej ściowego

▬ emisja równoległa wszystkich kanałów analogowych Mux1 ► ▬ wyłączanie stacji analogowych

▬ emisja równoległa kanałów n -1 
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Rysunek 10 Mapa etapów uruchamiania telewizji cyfrowej  

 
 
Etap 1 – woj. lubuskie i Warszawa – termin wył ączenia 1.12.2009.  

Wybór woj. lubuskiego do pierwszego etapu konwersji wynika z faktu, Ŝe obie stacje 

nadawcze (Zielona Góra, śagań) wystarczające do pokrycia całego województwa są 

gotowe do uruchomienia emisji cyfrowej juŜ z początkiem roku 2009. Jest to 

najmniejsza z terytorialnych wysp, z najmniejszą liczba gospodarstw domowych, 

które muszą być wyposaŜone w urządzenia do obioru TV cyfrowej. Ponadto ze 

względu na bliskość granicy z Niemcami, które emisję cyfrową prowadzą od 2003, w 

rejonie tym występuje duŜa świadomości konieczności i potrzeby dokonania 

konwersji.  
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Propozycja równoległego umieszczenia w pierwszym etapie Warszawy jest 

całkowicie zrozumiała, gdyŜ stanowi ona centrum Ŝycia politycznego, gospodarczego 

i kulturalnego kraju. Rejon ten odznacza się wysokim stopniem zamoŜności i 

technicznej świadomości społeczeństwa. Istnieją tu teŜ duŜe potrzeby wykorzystania 

zwalnianych kanałów telewizyjnych w ramach dywidendy cyfrowej: czy to jako 

wzbogacania oferty telewizyjnej kolejnymi programami SD czy HD czy teŜ w ramach 

przeznaczeń dla innych słuŜb. Dodatkowym argumentem za jak najszybszym 

uruchomieniem emisji cyfrowej w Warszawie jest problem z jakością odbioru 

sygnałów telewizji analogowej u niektórych odbiorców, po przeniesieniu stacji 

nadawczych PKiN do obiektu w Łazach.  

Etap pierwszy stanowić będzie ponadto okres zdobywania doświadczeń przede 

wszystkim w zakresie skuteczności kampanii informacyjno-promocyjnej, a takŜe 

zdolności rynku do zapewnienia dostatecznej oferty urządzeń odbiorczych. 

Proponowany jest termin wyłączenia 1.12.2009 ze względu na fakt iŜ nie zaleca się 

wyłączeń w zimie a tym bardziej w dni wolne od pracy gdy sklepy z odbiornikami są 

zamknięte a do takich naleŜałby np. termin wyłączenia 31.12. Ponadto wyłączenie w 

okresie przedświątecznym moŜe zmobilizować mieszkańców do zakupów 

odbiorników zintegrowanych lub STB w celu dalszego odbioru programów 

telewizyjnych a grudniowy okres przedświąteczne oznacza tradycyjnie najwięcej 

zakupów odbiorników telewizyjnych w ciągu roku. Analogiczne daty zastosowano 

takŜe w kolejnych etapach. 

 

Etap 2 – Śląskie, opolskie, łódzkie – termin wył ączenia 1.12.2010 

Drugi etap obejmuje silną pod względem ekonomicznym i największą pod względem 

liczby ludności wyspę, w której liczba odbiorników cyfrowych niezbędna dla 

wyposaŜenia gospodarstwo domowych znacznie przekracza milion. Stąd wydłuŜony 

okres simulcast’u, a wyłączenie TVA dopiero po roku od „zamknięcia” poprzedniej 

wyspy. W województwie śląskim występuje ponadto świadomość konieczności 

konwersji ze względu na pilotaŜową emisję cyfrową prowadzoną na południu 

województwa od 2004 r., chociaŜ istotny problem stanowi tu konieczność wymiany u 

konsumentów set-top-box’ów w standardzie MPEG 2 na MPEG 4. Z tego tez 

względu przy określaniu liczby odbiorników cyfrowych niezbędnych dla wyposaŜenia 
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gospodarstw domowych nie uwzględniono istniejących STB’ów MPEG 2 (zresztą ich 

liczba nie jest dokładnie znana) 

Etap 3 – małopolskie, podkarpackie oraz dolno śląskie – termin wył ączenia 

30.06.2011 

W tym etapie proponuje się równoległą implementację telewizji cyfrowej w dwóch 

niesąsiadujących ze sobą wyspach. W dolnośląskim i małopolskim poziom 

zamoŜności społeczeństwa jest dość wysoki, natomiast w podkarpackim, podobnie 

jak na Śląsku, występuje zwiększona świadomość konieczności konwersji (emisja 

pilotaŜowa od 2004 r.) oraz konieczność wymiany STB’ów MPEG 2 na MPEG 4. 

Łącza liczna niezbędnych odbiorników cyfrowych wewnątrz obu wysp przekracza 1 

milion.  

 

Etap 4 – wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorsk ie – termin wył ączenia 

1.12.2011 

Wysoka pozycja ekonomiczna regionów składających się na tę wyspę uzasadniałaby 

ulokowanie jej we wcześniejszym etapie – np. trzecim - implementacji (przed 

małopolskim i podkarpackim). JednakŜe dla całkowitego pokrycia wyspy sygnałem 

cyfrowym niezbędne jest wybudowanie stacji nadawczej Gniezno, której oddanie do 

eksploatacji przewidywane jest w połowie 2010 roku. Dla zapewnienia, więc 

przynajmniej 1 roku simulcast’u obejmującego wyspę w całości termin jej 

„zamknięcia” ustalono na połowę 2011 roku.  

 

Etap 5 – kujawsko-pomorskie, warmi ńsko-mazurskie, podlaskie – termin 

wył ączenia 30.06.2012 

Wewnątrz tej wyspy znalazły się regiony najsłabsze ekonomicznie (niski poziom 

zamoŜności społeczeństwa, wysokie bezrobocie). Relatywnie niewielka jest teŜ 

liczba odbiorników niezbędnych dla wyposaŜenia konsumentów (620 tys.). Dane te 

uzasadniałyby ulokowanie tej wyspy na końcowym etapie implementacji. JednakŜe 

część wyspy pokryta jest sygnałem z nadajnika w Płocku, leŜącego w województwie 

mazowieckim, wcześniejsze jego wyłączenie pozbawiło by dostępu do sygnału 

analogowego w okresie simulcast’u sporą część woj. kujawsko-pomorskiego.  
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Etap 6 – mazowieckie (bez Warszawy), świętokrzyskie, lubelskie – termin 

wył ączenia 1.12.2012 

Proces implementacji zamyka wyspa składająca się ze wschodnio-centralnych 

regionów kraju na średnim poziomie ekonomicznym. Z początkiem roku 2012 proces 

konwersji powinien nabrać juŜ znacznego tempa i uzupełnieni wyposaŜenia 

gospodarstw domowych o brakujące 770 tys. odbiorników cyfrowych nie powinien 

nastręczać trudności większych niŜ w poprzednich etapach. 

NaleŜy z cała mocą podkreślić, Ŝe warunkiem realizacji przedstawionego wyŜej 

harmonogramu jest, poza koniecznością przygotowania infrastruktury technicznej: 

- przygotowanie operacji od strony regulacyjno-prawnej, 

- poinformowanie społeczeństwa o terminie i konsekwencjach wyłączenia emisji 

analogowej 1 kanału analogowego wewnątrz wyspy na co najmniej na 6 miesięcy 

wcześniej, a pozostałych kanałów  z rocznym wyprzedzeniem, 

- zapewnienie moŜliwości przygotowania atrakcyjnej oferty programowej dla 

wypełnienia trzeciego multipleksu, powstałego po wyłączeniu jednego kanału 

analogowego,  

- intensywna kampania promocyjno-informacyjna, przez co najmniej rok trwania 

emisji równoległej do czasu całkowitego wyłączenia TVA, ukierunkowana na 

specyfikę danego regionu, 

-   jak najszybsze podanie do wiadomości rynku producentów i dostawców urządzeń i 

usług planowanego harmonogramu wyłączeń celem odpowiedniego zorganizowania 

dystrybucji na danym obszarze, 

- zorganizowanie skutecznego monitoringu przebiegu procesu i określenie 

mechanizmów umoŜliwiających jego korygowanie. 

Są to zadania leŜące przede wszystkim po stronie administracji publicznej. 
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Tabela 6. Realizacja kolejnych etapów cyfryzacji wg  ich kolejno ści  

Zadanie  Etap Województwo Data Obszar/stacja 

Uruchomienie MUX1 1 Mazowieckie 2009-01-01 Warszawa  k.58 

Uruchomienie MUX1 1 Lubuskie 2009-01-01 woj. Lubuskie k.45 

Uruchomienie MUX2 1 Mazowieckie 2009-06-01 Warszawa 

Uruchomienie MUX2 1 Lubuskie 2009-06-01 allotmenty: Zielona Góra k.46, śagań 
k.41 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 1 Mazowieckie, obszar 

Warszawa 2009-06-30 Warszawa k51,TVP3,100kW   

Uruchomienie MUX3 1 Mazowieckie, obszar 
Warszawa 

2009-06-30 Warszawa k.51, 

Wyłączenie wszystkich analogowych na 
obszarze Warszawa 

1 Mazowieckie, obszar 
Warszawa 

2009-12-01  

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

1 Lubuskie 2009-06-30 Zielona Góra k32 TVP3 200kW 

Uruchomienie MUX3 1 Lubuskie 2009-06-30 allotmenty: Zielona Góra k32, śagań 
k.32 

Wyłączenie wszystkich analogowych stacji 
UHF w Warszawie 1 Mazowieckie 2009-12-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

1 Lubuskie 2009-12-01   

Uruchomienie MUX1 2 Łódzkie 2009-06-01 Woj.Łódzkie 

Uruchomienie MUX1 2 Opolskie 2009-06-01 Woj. Opolskie 

Uruchomienie MUX1 2 Śląskie 2009-06-01 Woj.Śląskie 

Uruchomienie MUX2 2 Łódzkie 2009-06-30 allotmenty: Łódź k.24 

Uruchomienie MUX2 2 Opolskie 2009-06-30 allotmenty: Opole k.34, 

Uruchomienie MUX2 2 Śląskie 2009-06-30 allotmenty: Częstochowa k.39, 
Katowice k.49, Wisła k.38 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 2 Łódzkie 2010-06-01 Łódź k43,TVP3,ERP=50kW 

Uruchomienie MUX3 2 Łódzkie 2010-06-01 allotmenty: Łódź k43 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

2 Opolskie 2010-06-01 Opole/Chrzelice 
k.23,TVP2,ERP=600kW   

Uruchomienie MUX3 2 Opolskie 2010-06-01 Opole k.23,  

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

2 Śląskie 2010-06-01 

Częstochowa/Węczyca 
k26,TVP2,ERP=800kW   

Wisła/Skrzyczne 
k41,TVP2,ERP=100kW 

Uruchomienie MUX3 2 Śląskie 2010-06-01 Częstochowa k.26, Katowice k.41, 
Wisła k.41 

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 2 Łódzkie 2010-12-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 2 Opolskie 2010-12-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

2 Śląskie 2010-12-01   

Uruchomienie MUX1 3 Dolnośląskie 2010-06-01 woj. Dolnośląskie 

Uruchomienie MUX1 3 Małopolskie 2010-06-01 woj.Małopolskie 

Uruchomienie MUX1 3 Podkarpackie 2010-06-01 Woj.Podkarpackie 

Uruchomienie MUX2 3 Dolnośląskie 2010-06-30 allotmenty:Jelenia Góra 37, Wrocław 
58, Kłodzko 58 

Uruchomienie MUX2 3 Małopolskie 2010-06-30 allotmenty: Kraków 64, Tarnów 23, 
Gorlice61,  Zakopane 61 
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Zadanie  Etap Województwo Data Obszar/stacja 

Uruchomienie MUX2 3 Podkarpackie 2010-06-30 allotmenty:LeŜajsk k.61, Rzeszów 
k.61,   Bieszczady k.32 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

3 Dolnośląskie 2010-12-01 Jelenia Góra, k35, TVP2, 200kW                        
Wrocław/ŚlęŜa k.42 TVP3 800kW 

Uruchomienie MUX3 3 Dolnośląskie 2010-12-01 allotmenty: Wrocław 42,Jelenia Góra 
35, Kłodzko 42 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 3 Małopolskie 2010-12-01 

Kraków/Chorągwica, k.50, TVP3, 
ERP=500kW    Zakopane/Gubałówka. 

k/34.TVP2,ERP=10kW 

Uruchomienie MUX3 3 Małopolskie 2010-12-01 allotmenty:Zakopane k.34, Kraków 
k.50, Tarnów k.50, Gorlice k.50 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 3 Podkarpackie 2010-12-01 

Bieszczady/Sucha Góra, 
k.29,TVP2,ERP=700kW     LeŜajsk 

k.43,TVP2,ERP=100kW 

Uruchomienie MUX3 3 Podkarpackie 2010-12-01 allotmenty: Rzeszów k.29 , LeŜajsk 
k.43 , Bieszczady k.29 

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 3 Dolnośląskie 2011-06-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 3 Małopolskie 2011-06-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

3 Podkarpackie 2011-06-01   

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

4 Zachodniopomorskie 2010-06-01 

Łobez/Toporzyk k35,TVP3,ERP=40kW   
Białogard/iałystok 

k28,TVP2,ERP=100kW   
Koszalin/Gołogóra 

k.23,TVP2,ERP=400kW 

Uruchomienie MUX3 4 Zachodniopomorskie 2010-06-01 Szczecin k.35, Świnoujście k.35, 
Białogard k.28, Koszalin k.23   

Uruchomienie MUX1 4 Pomorskie 2010-12-01 Woj.Pomorskie 

Uruchomienie MUX1 4 Wielkopolskie 2010-12-01 Woj. Wielkopolskie 

Uruchomienie MUX1 4 Zachodniopomorskie 2010-12-01 Woj.Zachodniopomorskie 

Uruchomienie MUX2 4 Pomorskie 2011-01-01 allotmenty:Lębork k.45, Gdańsk k.35  

Uruchomienie MUX2 4 Wielkopolskie 2011-01-01 allotmenty: Poznan k.52, Kalisz k.37, 
Piła k.24, Gniezno k.24 

Uruchomienie MUX2 4 Zachodniopomorskie 2011-01-01 allotmenty: Szczecin k.35, Świnoujście 
k35, iałystok k.28, Koszalin k.23 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 4 Pomorskie 2011-06-01 Gdańsk/Chwaszczyno 

k.52,TVP3,ERP=400kW 

Uruchomienie MUX3 4 Pomorskie 2011-06-01 allotmenty:Lębork k.52, Gdańsk k.52  

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

4 Wielkopolskie 2011-06-01 

Poznań/Śrem k.52, TVP3,ERP=200kW                          
Kalisz/Mikstat k.37,TVP2,ERP=200kW      
Piła/Rusinowo k.24,TVP2,ERP=200kW 

Konin/śółwiniec k.58, TVP2, 
ERP=100kW 

Uruchomienie MUX3 4 Wielkopolskie 2011-06-01 allotmenty: Poznan k.39, Kalisz k.37, 
Konin k.58, Piła k.24, iałyst k.24 

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 4 Pomorskie 2011-12-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

4 Wielkopolskie 2011-12-01   

Uruchomienie MUX1 5 Kujawsko-Pomorskie 2011-06-01 Woj.Kujawsko-Pomorskie 

Uruchomienie MUX1 5 Podlaskie 2011-06-01 Woj.Podlaskie 

Uruchomienie MUX1 5 Warmińsko-
Mazurskie 

2011-06-01 Woj.Warmińsko-Mazurskie 

Uruchomienie MUX2 5 Kujawsko-Pomorskie 2011-06-30 alltomenty:Bydgoszcz k.32 

Uruchomienie MUX2 5 Podlaskie 2011-06-30 allotmenty: iałystok k.49, Suwałki 
k.29 

Uruchomienie MUX2 5 Warmińsko-
Mazurskie 

2011-06-30 allotmenty: Elbląg k.25, Iława 
k.24,Olsztyn k.33, GiŜycko k50 
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Zadanie  Etap Województwo Data Obszar/stacja 

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

5 Zachodniopomorskie 2011-12-01   

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

5 Kujawsko-Pomorskie 2011-12-01 Bydgoszcz/Trzeciniec 
k.36,TVP3,EPR=650kW 

Uruchomienie MUX3 5 Kujawsko-Pomorskie 2011-12-01 allotmenty: Bydgoszcz k.36 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 5 Podlaskie 2011-12-01 

Białystok/Krynice 
k.35,TVP3,ERP=100kW   
Suwałki/Krzemianucha 

k.36,TVP2,1000kW 

Uruchomienie MUX3 5 Podlaskie 2011-12-01 Białystok k.35   Suwałki k.36 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

5 Warmińsko-
Mazurskie 

2011-12-01 

Elbląg/Jagodnik 
k.21,TVP2,ERP=40kW   Iława/Kisielice 

k.31,TVP2,ERP=200kW   
Olsztyn/Piaczewo 

k.26,TVP2,ERP=400kW 
GiŜycko k.24 

Uruchomienie MUX3 5 Warmińsko-
Mazurskie 

2011-12-01 allotmenty: Elbląg k.21, Iława 
k.31,Olsztyn k.26, GiŜycko k.24 

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

5 Kujawsko-Pomorskie 2012-06-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

5 Podlaskie 2012-06-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

5 Warmińsko-
Mazurskie 

2012-06-01   

Uruchomienie MUX1 6 Lubelskie 2011-12-01 Woj.Lubelskie 

Uruchomienie MUX1 6 Mazowieckie 2011-12-01 Woj.Mazowieckie 

Uruchomienie MUX1 6 Świetokrzyskie 2011-12-01 Woj. Świetokrzyskie 

Uruchomienie MUX2 6 Lubelskie 2012-01-01 allotmenty: Dęblin k.24, Siedlce k.43, 
Lublin k.21, Zamość k.52 

Uruchomienie MUX2 6 Mazowieckie 2012-01-01 allotmenty: Płock k.57, Ostrołęka k.41,  
Opoczno k.37 

Uruchomienie MUX2 6 Świetokrzyskie 2012-01-01 allotmenty: Kielce k.36 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 6 Lubelskie 2012-06-01 

Dęblin/Ryki k.42,TVP2,ERP=200kW                                              
Siedlce/Łosice 

k.37,TVP2,ERP=300kW                                                         
Lublin/BoŜy Dar 

k.39,TVP3,ERP=100kW,                                        
Zamość/Tarnawatka 

k.36,TVP2,ERP=300kW 

Uruchomienie MUX3 6 Lubelskie 2012-06-01 allotmenty: Dęblin 42, Siedlce k.37, 
Lublin k.39, Zamość k.36 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

6 Mazowieckie 2012-06-01 

Płock/Rachocin 
k.39,TVP2,ERP=1000kW                                    

Ostrołęka k.31,TVP2,ERP=1,5kW                 
Opoczno/Przysucha 

k.57,TVP3,ERP=100kW 

Uruchomienie MUX3 6 Mazowieckie 2012-06-01 allotmenty:Płock k.39, Ostrołęka k.31, 
Warszawa k.51, Opoczno k.57 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

6 Świetokrzyskie 2012-06-01 Kielce k.40,TVP3,ERP=5kW                                         
Dęblin k40,TVP3,ERP=6,4kW 

Uruchomienie MUX3 6 Świetokrzyskie 2012-06-01 allotmenty: Kielce k.40 

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

6 Lubelskie 2012-12-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

6 Mazowieckie 2012-12-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

6 Świetokrzyskie 2012-12-01   

Wyłączenie wszystkich stacji analogowych w 
VHF na terenie Polski 

6 Cała Polska 2012-12-01  
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Tabela 7. Realizacja procesu cyfryzacji wg kolejno ści chronologicznej  

Zadanie Województwo Data Obszar/stacja 

Uruchomienie MUX1 Mazowieckie 2009-01-01 Warszawa k.58 

Uruchomienie MUX1 Lubuskie 2009-01-01 woj. Lubuskie 

Uruchomienie MUX2 Mazowieckie 2009-06-01 Warszawa k.48 

Uruchomienie MUX2 Lubuskie 2009-06-01 allotmenty: Zielona Góra k.46, śagań 
k.41 

Uruchomienie MUX1 Łódzkie 2009-06-01 Woj. .Łódzkie 

Uruchomienie MUX1 Opolskie 2009-06-01 Woj. Opolskie 

Uruchomienie MUX1 Śląskie 2009-06-01 Woj. Śląskie 

Wyłączenie stacji analogowych 
poddawanych konwersji 

Mazowieckie, obszar 
Warszawa 

2009-06-30 Warszawa k51,TVP3,100kW 

Uruchomienie MUX3 Mazowieckie, obszar 
Warszawa 

2009-06-30 Warszawa k.51 

Wyłączenie stacji analogowych 
poddawanych konwersji 

Lubuskie 2009-06-30 Zielona Góra k32 TVP3 200kW 

Uruchomienie MUX3 Lubuskie 2009-06-30 allotmenty: Zielona Góra k32, śagań 
k.32 

Uruchomienie MUX2 Łódzkie 2009-06-30 allotmenty: Łódź k.24 

Uruchomienie MUX2 Opolskie 2009-06-30 allotmenty: Opole k.34, 

Uruchomienie MUX2 Śląskie 2009-06-30 allotmenty: Częstochowa k.39, 
Katowice k.49, Wisła k.38 

Wyłączenie wszystkich analogowych 
stacji UHF w Warszawie 

Mazowieckie, obszar 
Warszawa 2009-12-01  

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie Lubuskie 2009-12-01  

Wyłączenie stacji analogowych 
poddawanych konwersji 

Łódzkie 2010-06-01 Łódź k43,TVP3,ERP=50kW 

Uruchomienie MUX3 Łódzkie 2010-06-01 allotmenty: Łódź k43 

Wyłączenie stacji analogowych 
poddawanych konwersji 

Opolskie 2010-06-01 Opole/Chrzelice 
k.23,TVP2,ERP=600kW 

Uruchomienie MUX3 Opolskie 2010-06-01 Opole k.23, 

Wyłączenie stacji analogowych 
poddawanych konwersji 

Śląskie 2010-06-01 

Częstochowa/Węczyca 
k26,TVP2,ERP=800kW   

Wisła/Skrzyczne 
k41,TVP2,ERP=100kW 

Uruchomienie MUX3 Śląskie 2010-06-01 Częstochowa k.26, Katowice k.41, 
Wisła k.41 

Uruchomienie MUX1 Dolnośląskie 2010-06-01 woj. Dolnośląskie 

Uruchomienie MUX1 Małopolskie 2010-06-01 woj. Małopolskie 

Uruchomienie MUX1 Podkarpackie 2010-06-01 woj. Podkarpackie 

Wyłączenie stacji analogowych 
poddawanych konwersji 

Zachodniopomorskie 2010-06-01 

Łobez/Toporzyk 
k35,TVP3,ERP=40kW   
Białogard/Słowoborze 

k28,TVP2,ERP=100kW   
Koszalin/Gołogóra 

k.23,TVP2,ERP=400kW 

Uruchomienie MUX3 Zachodniopomorskie 2010-06-01 Szczecin k.35, Świnoujście k.35, 
Białogard k.28, Koszalin k.23 

Uruchomienie MUX2 Dolnośląskie 2010-06-30 allotmenty: Jelenia Góra 37, Wrocław 
58, Kłodzko 58 

Uruchomienie MUX2 Małopolskie 2010-06-30 allotmenty: Kraków 64, Tarnów 23, 
Gorlice61,  Zakopane 61 

Uruchomienie MUX2 Podkarpackie 2010-06-30 allotmenty: LeŜajsk k.61, Rzeszów 
k.61,   Bieszczady k.32 

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

Łódzkie 2010-12-01  
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Zadanie Województwo Data Obszar/stacja 

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

Opolskie 2010-12-01  

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

Śląskie 2010-12-01  

Wyłączenie stacji analogowych 
poddawanych konwersji 

Dolnośląskie 2010-12-01 Jelenia Góra, k35, TVP2, 200kW                              
Wrocław/ŚlęŜa k.42 TVP3 800kW 

Uruchomienie MUX3 Dolnośląskie 2010-12-01 allotmenty: Wrocław 42,Jelenia Góra 
35, Kłodzko 42 

Wyłączenie stacji analogowych 
poddawanych konwersji Małopolskie 2010-12-01 

Kraków/Chorągwica, k.50, TVP3, 
ERP=500kW    Zakopane/Gubałówka. 

k/34.TVP2,ERP=10kW 

Uruchomienie MUX3 Małopolskie 2010-12-01 allotmenty: Zakopane k.34, Kraków 
k.50, Tarnów k.50, Gorlice k.50 

Wyłączenie stacji analogowych 
poddawanych konwersji 

Podkarpackie 2010-12-01 
Bieszczady/Sucha Góra, 

k.29,TVP2,ERP=700kW     LeŜajsk 
k.43,TVP2,ERP=100kW 

Uruchomienie MUX3 Podkarpackie 2010-12-01 allotmenty: Rzeszów k.29 , LeŜajsk 
k.43 , Bieszczady k.29 

Uruchomienie MUX1 Pomorskie 2010-12-01 Woj. Pomorskie 

Uruchomienie MUX1 Wielkopolskie 2010-12-01 Woj. Wielkopolskie 

Uruchomienie MUX1 Zachodniopomorskie 2010-12-01 Woj. Zachodniopomorskie 

Uruchomienie MUX2 Pomorskie 2011-01-01 allotmenty: Lębork k.45, Gdańsk k.35 

Uruchomienie MUX2 Wielkopolskie 2011-01-01 allotmenty: Poznań k.52, Kalisz k.37, 
Piła k.24, Gniezno k.24 

Uruchomienie MUX2 Zachodniopomorskie 2011-01-01 
allotmenty: Szczecin k.35, 

Świnoujście k35, Buałogard k.28, 
Koszalin k.23 

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

Dolnośląskie 2011-06-01  

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

Małopolskie 2011-06-01  

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie Podkarpackie 2011-06-01  

Wyłączenie stacji analogowych 
poddawanych konwersji Pomorskie 2011-06-01 Gdańsk/Chwaszczyno 

k.52,TVP3,ERP=400kW 

Uruchomienie MUX3 Pomorskie 2011-06-01 allotmenty: Lębork k.52, Gdańsk k.52 

Wyłączenie stacji analogowych 
poddawanych konwersji 

Wielkopolskie 2011-06-01 

Poznań/Śrem k.52, 
TVP3,ERP=200kW                          

Kalisz/Mikstat 
k.37,TVP2,ERP=200kW      

Piła/Rusinowo 
k.24,TVP2,ERP=200kW 

Konin/śółwiniec k.58, TVP2, 
ERP=100kW 

Uruchomienie MUX3 Wielkopolskie 2011-06-01 allotmenty: Poznań k.39, Kalisz k.37, 
Konin k.58, Piła k.24, Gnienzo k.24 

Uruchomienie MUX1 Kujawsko-Pomorskie 2011-06-01 Woj. Kujawsko-Pomorskie 

Uruchomienie MUX1 Podlaskie 2011-06-01 Woj. Podlaskie 

Uruchomienie MUX1 Warmińsko-
Mazurskie 2011-06-01 Woj. Warmińsko-Mazurskie 

Uruchomienie MUX2 Kujawsko-Pomorskie 2011-06-30 alltomenty: Bydgoszcz k.32 

Uruchomienie MUX2 Podlaskie 2011-06-30 allotmenty: Białystok k.49, Suwałki 
k.29 

Uruchomienie MUX2 Warmińsko-
Mazurskie 2011-06-30 allotmenty: Elbląg k.25, Iława 

k.24,Olsztyn k.33, GiŜycko k50 

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie Pomorskie 2011-12-01  

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

Wielkopolskie 2011-12-01  
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Zadanie Województwo Data Obszar/stacja 

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

Zachodniopomorskie 2011-12-01  

Wyłączenie stacji analogowych 
poddawanych konwersji 

Kujawsko-Pomorskie 2011-12-01 Bydgoszcz/Trzeciniec 
k.36,TVP3,EPR=650kW 

Uruchomienie MUX3 Kujawsko-Pomorskie 2011-12-01 allotmenty: Bydgoszcz k.36 

Wyłączenie stacji analogowych 
poddawanych konwersji Podlaskie 2011-12-01 

Białystok/Krynice 
k.35,TVP3,ERP=100kW   
Suwałki/Krzemianucha 

k.36,TVP2,1000kW 

Uruchomienie MUX3 Podlaskie 2011-12-01 Białystok k.35   Suwałki k.36 

Wyłączenie stacji analogowych 
poddawanych konwersji 

Warmińsko-
Mazurskie 

2011-12-01 

Elbląg/Jagodnik 
k.21,TVP2,ERP=40kW   

Iława/Kisielice 
k.31,TVP2,ERP=200kW   

Olsztyn/Piaczewo 
k.26,TVP2,ERP=400kW 

GiŜycko k.24 

Uruchomienie MUX3 Warmińsko-
Mazurskie 

2011-12-01 allotmenty: Elbląg k.21, Iława 
k.31,Olsztyn k.26, GiŜycko k.24 

Uruchomienie MUX1 Lubelskie 2011-12-01 Woj. Lubelskie 

Uruchomienie MUX1 Mazowieckie 2011-12-01 Woj. Mazowieckie 

Uruchomienie MUX1 Świetokrzyskie 2011-12-01 Woj. Świętokrzyskie 

Uruchomienie MUX2 Lubelskie 2012-01-01 allotmenty: Dęblin k.24, Siedlce k.43, 
Lublin k.21, Zamość k.52 

Uruchomienie MUX2 Mazowieckie 2012-01-01 allotmenty: Płock k.57, Ostrołęka 
k.41,  Opoczno k.37 

Uruchomienie MUX2 Świetokrzyskie 2012-01-01 allotmenty: Kielce k.36 

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

Kujawsko-Pomorskie 2012-06-01  

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

Podlaskie 2012-06-01  

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

Warmińsko-
Mazurskie 2012-06-01  

Wyłączenie stacji analogowych 
poddawanych konwersji Lubelskie 2012-06-01 

Dęblin/Ryki k.42,TVP2,ERP=200kW                             
Siedlce/Łosice 

k.37,TVP2,ERP=300kW                                                         
Lublin/BoŜy Dar 

k.39,TVP3,ERP=100kW,                                        
Zamość/Tarnawatka 

k.36,TVP2,ERP=300kW 

Uruchomienie MUX3 Lubelskie 2012-06-01 allotmenty: Dęblin 42, Siedlce k.37, 
Lublin k.39, Zamość k.36 

Wyłączenie stacji analogowych 
poddawanych konwersji 

Mazowieckie 2012-06-01 

Płock/Rachocin 
k.39,TVP2,ERP=1000kW                                    

Ostrołęka k.31,TVP2,ERP=1,5kW                                                                                                        
Opoczno/Przysucha 

k.57,TVP3,ERP=100kW 

Uruchomienie MUX3 Mazowieckie 2012-06-01 allotmenty: Płock k.39, Ostrołęka 
k.31, Warszawa k.51, Opoczno k.57 

Wyłączenie stacji analogowych 
poddawanych konwersji 

Świętokrzyskie 2012-06-01 Kielce k.40,TVP3,ERP=5kW                                         
Dęblin k40,TVP3,ERP=6,4kW 

Uruchomienie MUX3 Świętokrzyskie 2012-06-01 allotmenty: Kielce k.40 

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

Lubelskie 2012-12-01  

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

Mazowieckie 2012-12-01  

Wyłączenie wszystkich analogowych w 
województwie 

Świętokrzyskie 2012-12-01  
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Zadanie Województwo Data Obszar/stacja 

Wyłączenie wszystkich stacji 
analogowych w VHF na terenie Polski 

Cała Polska 2012-12-01  

 

Tabela 8. Etapy cyfryzacji z podziałem na województ wa 

 
Województwo Dolno śląskie 
 

Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Uruchomienie MUX1 Dolnośląskie 2010-06-01 woj. Dolnośląskie 

Uruchomienie MUX2 Dolnośląskie 2010-06-30 allotmenty:Jelenia Góra 37, Wrocław 58, 
Kłodzko 58 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji Dolnośląskie 2010-12-01 Jelenia Góra, k35, TVP2, 200kW                              

Wrocław/ŚlęŜa k.42 TVP3 800kW 

Uruchomienie MUX3 Dolnośląskie 2010-12-01 allotmenty: Wrocław 42,Jelenia Góra 35, 
Kłodzko 42 

Wyłączenie wszystkich analogowych UHF w 
województwie Dolnośląskie 2011-06-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych VHF  w 
województwie 

Dolnośląskie 2012-12-01  

 
 

Województwo Kujawsko-Pomorskie  
 

Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Uruchomienie MUX1 Kujawsko-
Pomorskie 2011-06-01 Woj.Kujawsko-Pomorskie 

Uruchomienie MUX2 Kujawsko-
Pomorskie 

2011-06-30 alltomenty:Bydgoszcz k.32 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

Kujawsko-
Pomorskie 

2011-12-01 Bydgoszcz/Trzeciniec 
k.36,TVP3,EPR=650kW 

Uruchomienie MUX3 Kujawsko-
Pomorskie 2011-12-01 allotmenty: Bydgoszcz k.36 

Wyłączenie wszystkich analogowych UHF w 
województwie 

Kujawsko-
Pomorskie 

2012-06-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych VHF  w 
województwie 

Kujawsko-
Pomorskie 

2012-12-01  

 
 
 

Województwo Lubelskie 
 

Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Uruchomienie MUX1 Lubelskie 2011-12-01 Woj.Lubelskie 

Uruchomienie MUX2 Lubelskie 2012-01-01 allotmenty: Dęblin k.24, Siedlce k.43, 
Lublin k.21, Zamość k.52 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

Lubelskie 2012-06-01 

Dęblin/Ryki k.42,TVP2,ERP=200kW                                                      
Siedlce/Łosice k.37,TVP2,ERP=300kW                                    

Lublin/BoŜy Dar k.39,TVP3,ERP=100kW,                                        
Zamość/Tarnawatka 

k.36,TVP2,ERP=300kW 

Uruchomienie MUX3 Lubelskie 2012-06-01 allotmenty: Dęblin 42, Siedlce k.37, Lublin 
k.39, Zamość k.36 

Wyłączenie wszystkich analogowych UHF w 
województwie 

Lubelskie 2012-12-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych VHF w 
województwie Lubelskie 2012-12-01  

 
 
 

Województwo Lubuskie 
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Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Uruchomienie MUX1 Lubuskie 2009-01-01 woj. Lubuskie 
Uruchomienie MUX2 Lubuskie 2009-06-01 allotmenty: Zielona Góra k.46, śagań k.41 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

Lubuskie 2009-06-30 Zielona Góra k32 TVP3 200kW 

Uruchomienie MUX3 Lubuskie 2009-06-30 allotmenty: Zielona Góra k32, śagań k.32 
Wyłączenie wszystkich analogowych UHF w 

województwie 
Lubuskie 2009-12-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych VHF w 
województwie Lubuskie 2012-12-01  

 
 
 

Województwo Łódzkie 
 

Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Uruchomienie MUX1 Łódzkie 2009-06-01 Woj.Łódzkie 

Uruchomienie MUX2 Łódzkie 2009-06-30 allotmenty: Łódź k.24 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

Łódzkie 2010-06-01 Łódź k43,TVP3,ERP=50kW 

Uruchomienie MUX3 Łódzkie 2010-06-01 allotmenty: Łódź k43 
Wyłączenie wszystkich analogowych UHF w 

województwie 
Łódzkie 2010-12-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych VHF w 
województwie 

Łódzkie 2012-12-01  

 
 

 
Województwo Małopolskie  
 

Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Uruchomienie MUX1 Małopolskie 2010-06-01 woj.Małopolskie 

Uruchomienie MUX2 Małopolskie 2010-06-30 allotmenty: Kraków 64, Tarnów 23, 
Gorlice61,  Zakopane 61 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

Małopolskie 2010-12-01 
Kraków/Chorągwica, k.50, TVP3, 

ERP=500kW    Zakopane/Gubałówka. 
k/34.TVP2,ERP=10kW 

Uruchomienie MUX3 Małopolskie 2010-12-01 allotmenty:Zakopane k.34, Kraków k.50, 
Tarnów k.50, Gorlice k.50 

Wyłączenie wszystkich analogowych UHF w 
województwie Małopolskie 2011-06-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych VHF  w 
województwie 

Małopolskie 2012-12-01  

 
 
 

Województwo Mazowieckie 
 

Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Uruchomienie MUX1 dla obszaru Warszawa Obszar Warszawa 2009-01-01 Warszawa k.58 
Uruchomienie MUX2 dla obszaru Warszawa Obszar Warszawa 2009-01-06  

Uruchomienie MUX1 Mazowieckie 2011-12-01 Woj.Mazowieckie 

Uruchomienie MUX2 Mazowieckie 2012-01-01 allotmenty: Płock k.57, Ostrołęka k.41,  
Opoczno k.37, Warszawa k.48 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji dla obszaru Warszawa Obszar Warszawa 2009-06-30 Warszawa k51, TVP3, 100kW 

Uruchomienie MUX3 dla obszaru Warszawa Obszar Warszawa 2009-06-30 Warszawa k51 
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Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Wyłączenie wszystkich analogowych na obszarze 
Warszawa 

Obszar Warszawa 2009-12-01  

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

Mazowieckie 2012-06-01 

Płock/Rachocin k.39,TVP2,ERP=1000kW                                    
Ostrołęka k.31,TVP2,ERP=1,5kW                                                                                                        

Opoczno/Przysucha 
k.57,TVP3,ERP=100kW 

Uruchomienie MUX3  Mazowieckie 2012-06-01 allotmenty:Płock k.39, Ostrołęka k.31, 
Warszawa k.51, Opoczno k.57 

Wyłączenie wszystkich analogowych UHF w 
województwie Mazowieckie 2012-12-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych VHF w 
województwie 

Mazowieckie 2012-12-01  

 
 

Województwo Opolskie 
 

Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Uruchomienie MUX1 Opolskie 2009-06-01 Woj. Opolskie 
Uruchomienie MUX2 Opolskie 2009-06-30 allotmenty: Opole k.34, 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

Opolskie 2010-06-01 Opole/Chrzelice k.23,TVP2,ERP=600kW   

Uruchomienie MUX3 Opolskie 2010-06-01 Opole k.23,  
Wyłączenie wszystkich analogowych UHF w 

województwie 
Opolskie 2010-12-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych VHF w 
województwie 

Opolskie 2012-12-01  

 

 
Województwo Podkarpackie 
 

Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Uruchomienie MUX1 Podkarpackie 2010-06-01 Woj.Podkarpackie 

Uruchomienie MUX2 Podkarpackie 2010-06-30 allotmenty:LeŜajsk k.61, Rzeszów k.61,   
Bieszczady k.32 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

Podkarpackie 2010-12-01 
Bieszczady/Sucha Góra, 

k.29,TVP2,ERP=700kW     LeŜajsk 
k.43,TVP2,ERP=100kW 

Uruchomienie MUX3 Podkarpackie 2010-12-01 allotmenty: Rzeszów k.29 , LeŜajsk k.43 , 
Bieszczady k.29 

Wyłączenie wszystkich analogowych UHF w 
województwie 

Podkarpackie 2011-06-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych VHF w 
województwie Podkarpackie 2012-12-01  

 
 

Województwo Podlaskie 
 

Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Uruchomienie MUX1 Podlaskie 2011-06-01 Woj.Podlaskie 
Uruchomienie MUX2 Podlaskie 2011-06-30 allotmenty: Bialystok k.49, Suwałki k.29 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji Podlaskie 2011-12-01 

Białystok/Krynice k.35,TVP3,ERP=100kW   
Suwałki/Krzemianucha 

k.36,TVP2,1000kW 
Uruchomienie MUX3 Podlaskie 2011-12-01 Białystok k.35   Suwałki k.36 

Wyłączenie wszystkich analogowych UHF w 
województwie 

Podlaskie 2012-06-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych VHF w 
województwie Podlaskie 2012-12-01  
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Województwo Pomorskie 
 

Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Uruchomienie MUX1 Pomorskie 2010-12-01 Woj.Pomorskie 
Uruchomienie MUX2 Pomorskie 2011-01-01 allotmenty:Lębork k.45, Gdańsk k.35  

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

Pomorskie 2011-06-01 Gdańsk/Chwaszczyno 
k.52,TVP3,ERP=400kW 

Uruchomienie MUX3 Pomorskie 2011-06-01 allotmenty:Lębork k.52, Gdańsk k.52  
Wyłączenie wszystkich analogowych UHF w 

województwie Pomorskie 2011-12-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych VHF w 
województwie 

Pomorskie 2012-12-01  

 
 
 

Województwo Śląskie 
 

Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Uruchomienie MUX1 Śląskie 2009-06-01 Woj.Śląskie 

Uruchomienie MUX2 Śląskie 2009-06-30 allotmenty: Częstochowa k.39, Katowice 
k.49, Wisła k.38 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji Śląskie 2010-06-01 

Częstochowa/Węczyca 
k26,TVP2,ERP=800kW   Wisła/Skrzyczne 

k41,TVP2,ERP=100kW 

Uruchomienie MUX3 Śląskie 2010-06-01 Częstochowa k.26, Katowice k.41, Wisła 
k.41 

Wyłączenie wszystkich analogowych UHF w 
województwie Śląskie 2010-12-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych VHF w 
województwie 

Śląskie 2012-12-01  

 
 
 

Województwo Świętokrzyskie 
 

Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Uruchomienie MUX1 Świętokrzyskie 2011-12-01 Woj. Świetokrzyskie 
Uruchomienie MUX2 Świętokrzyskie 2012-01-01 allotmenty: Kielce k.36 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

Świętokrzyskie 2012-06-01 Kielce k.40,TVP3,ERP=5kW                                         
Dęblin k40,TVP3,ERP=6,4kW 

Uruchomienie MUX3 Świętokrzyskie 2012-06-01 allotmenty: Kielce k.40 
Wyłączenie wszystkich analogowych UHF w 

województwie 
Świętokrzyskie 2012-12-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych VHF w 
województwie 

Świętokrzyskie 2012-12-01  

 
 
Województwo Warmi ńsko-Mazurskie 
 

Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Uruchomienie MUX1 Warmińsko-
Mazurskie 

2011-06-01 Woj.Warmińsko-Mazurskie 

Uruchomienie MUX2 Warmińsko-
Mazurskie 2011-06-30 allotmenty: Elbląg k.25, Iława k.24,Olsztyn 

k.33, GiŜycko k50 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

Warmińsko-
Mazurskie 

2011-12-01 

Elbląg/Jagodnik k.21,TVP2,ERP=40kW   
Iława/Kisielice k.31,TVP2,ERP=200kW   

Olsztyn/Piaczewo k.26,TVP2,ERP=400kW 
GiŜycko k.24 

Uruchomienie MUX3 Warmińsko-
Mazurskie 

2011-12-01 allotmenty: Elbląg k.21, Iława k.31,Olsztyn 
k.26, GiŜycko k.24 

Wyłączenie wszystkich analogowych UHF w 
województwie 

Warmińsko-
Mazurskie 

2012-06-01   
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Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Wyłączenie wszystkich analogowych VHF w 
województwie 

Warmińsko-
Mazurskie 

2012-12-01  

 
 

 
Województwo Wielkopolskie 
 

Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Uruchomienie MUX1 Wielkopolskie 2010-12-01 Woj. Wielkopolskie 

Uruchomienie MUX2 Wielkopolskie 2011-01-01 allotmenty: Poznan k.52, Kalisz k.37, Piła 
k.24, Gniezno k.24 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji Wielkopolskie 2011-06-01 

Poznań/Śrem k.52, TVP3,ERP=200kW              
Kalisz/Mikstat k.37,TVP2,ERP=200kW      
Piła/Rusinowo k.24,TVP2,ERP=200kW 

Konin/śółwiniec k.58, TVP2, ERP=100kW 

Uruchomienie MUX3 Wielkopolskie 2011-06-01 allotmenty: Poznan k.39, Kalisz k.37, 
Konin k.58, Piła k.24, Gnienzo k.24 

Wyłączenie wszystkich analogowych UHF w 
województwie 

Wielkopolskie 2011-12-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych VHF w 
województwie Wielkopolskie 2012-12-01  

 
 
 

Województwo Zachodnio-Pomorskie 
 

Zadanie Województwo Data 
rozpocz ęcia Obszar 

Uruchomienie MUX1 Zachodniopomorskie 2010-12-01 Woj.Zachodniopomorskie 

Uruchomienie MUX2 Zachodniopomorskie 2011-01-01 allotmenty: Szczecin k.35, Świnoujście 
k35, Buałogard k.28, Koszalin k.23 

Wyłączenie stacji analogowych poddawanych 
konwersji 

Zachodniopomorskie 2011-06-01 

Łobez/Toporzyk k35,TVP3,ERP=40kW   
Białogard/Słowoborze 

k28,TVP2,ERP=100kW   
Koszalin/Gołogóra 

k.23,TVP2,ERP=400kW 

Uruchomienie MUX3 Zachodniopomorskie 2011-06-01 Szczecin k.35, Świnoujście k.35, 
Białogard k.28, Koszalin k.23   

Wyłączenie wszystkich analogowych UHF w 
województwie 

Zachodniopomorskie 2011-12-01   

Wyłączenie wszystkich analogowych VHF w 
województwie 

Zachodniopomorskie 2012-12-01  

 

 

 

3. Podsumowanie 
 
Przedstawione w niniejszym opracowaniu propozycje zostały skonsultowane z 

nadawcą publicznym oraz głównym operatorem sieci nadawczej uwzględniając ich 

oczekiwania tak by moŜliwa była praktyczna realizacja proponowanego 

harmonogramu. Zaproponowany model z „sygnalizacyjnym” wyłączeniem jednego 

programu analogowego na pół roku przed wyłączeniem pozostałych programów 

analogowych danej wyspy stwarza moŜliwość stworzenia szerokiej oferty 
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programowej (w tym programy HD) w momencie wyłączenia wszystkich emisji 

analogowych, zachęcając tym samym społeczeństwo do zakupu odbiorników i 

gwarantując bezpłatną i powszechną emisję meczy w jakości HD np. w czasie 

Euro2012. Proponowany model i harmonogram cyfryzacji moŜe być równieŜ 

zrealizowany bez wyłączania jednego programu analogowego pół roku wcześniej – 

poprzez wyłączenie wszystkich programów analogowych w jednym terminie, 

pomijając etap wyłączania „sygnalizacyjnego”. Jednak w takiej sytuacji w chwili 

wyłączenia dostępna oferta programowa będzie skromniejsza (tylko 2 multipleksy), 

bardzo ograniczona będzie teŜ moŜliwość emisji HD. Dlatego zalecanym modelem 

jest zaprezentowany model z wcześniejszym wyłączeniem 1 programu i stworzeniem 

oferty trzeciego multipleksu w chwili wyłączenia emisji analogowej. 
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