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KRÓTKI PRZEWODNIK PO ŚWIECIE Z DVB-T2

Infolinia: 

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Spokojnie! To tylko brzmi 
skomplikowanie! 
W rzeczywistości to po prostu nowa technologia dla telewizji cyfrowej nada-
wanej naziemnie. Ten nowy, międzynarodowy standard pozwala na emisję 
większej liczby programów telewizyjnych, a przede wszystkim oznacza ideal-
ną jakość obrazu oraz wysokiej jakości dźwięk stereo lub dźwięk przestrzenny! 
W niektórych regionach Polski będzie dostępny już od 28 marca, a w całym 
kraju – od 27 czerwca!
Poniższy poradnik pomoże Ci sprawdzić, co zrobić, by w pełni korzystać  
z najwyższej jakości obrazu i dźwięku. 
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801 003 532 
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Jak dobrze przygotować się do zmian?

Czy wiesz, że dziś aż blisko 2 miliony polskich gospodarstw domowych może 
nie odbierać nowego sygnału i tym samym utracić dostęp do cyfrowej tele-
wizji naziemnej?  
Dlatego zanim usiądziesz wygodnie przed swoim telewizorem, by obejrzeć  
ulubiony serial lub program, SPRAWDŹ CZY TWÓJ TELEWIZOR BĘDZIE  
W STANIE ODBIERAĆ NOWY SYGNAŁ NAZIEMNY! Zadbaj też o sąsiadów, 
szczególnie tych starszych – dowiedz się, czy są już gotowi na nowy sygnał 
telewizji.
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Jeśli kupiłeś telewizor znanej marki w okresie ostatnich trzech lat -  
NIE MARTW SIĘ, bo spełnia on warunki techniczne by w pełni odbierać wyso-
kiej jakości obraz i dźwięk. Producenci telewizorów od 2019 roku wprowadzali 
na rynek tylko takie modele, które są przystosowywane do tej technologicznej 
zmiany. 
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• Na stronie www.telewizjanaziemna.pl  za pomocą specjalnej   
 wyszukiwarki dowiesz się, czy Twój model telewizora jest dostosowany  
 do zmian.
• Możesz też skorzystać z kanału Sprawdzam TV (kanał 28 w Twoim   
 pilocie - jeśli nie możesz go znaleźć, poproś kogoś bliskiego    
 o pomoc - wnuczka, sąsiada lub znajomego). To specjalny program,  
 który sprawdzi zgodność Twojego telewizora z nowym standardem. 

Jeśli jednak kupiłeś swój telewizor przed 2019 rokiem - KONIECZNIE SPRAWDŹ, 
CZY ODBIERA SYGNAŁ DVB-T2/HEVC:

Powinieneś zobaczyć taki komunikat: 

Jeśli nie znajdziesz swojego odbiornika w wyszukiwarce lub zobaczysz czarną 
planszę lub komunikat “brak sygnału” na kanale Sprawdzam TV to oznacza, że 
MUSISZ WYMIENIĆ ODBIORNIK.

Możesz też zakupić specjalny dekoder – jednak tylko nowy telewizor zagwaran-
tuje Ci możliwość cieszenia się ze wszystkich funkcjonalności nowego standar-
du nadawania!

PAMIĘTAJ! Nie wszystkie telewizory z płaskim ekranem, zakupione 
w ostatnich latach gwarantują zgodność z nowym formatem nadawania! 
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PRZY ZAKUPIE NOWEGO DEKODERA, UPEWNIJ SIĘ - u sprzedawcy lub  
u producenta czy:
• Pozwala on odbierać sygnał o standardzie nadawania DVB-T2/HEVC
• Obsługuje dźwięk E-AC-3 (Dolby Digital Plus)

•    Większy wybór programów 
      telewizyjnych
•    Drugi pilot, dodatkowe kable
•    Dwa urządzenia pobierające prąd

dofinansowywanie do 100 zł dofinansowanie 250 zł

•    Większy wybór programów 
     telewizyjnych
•    Możliwa lepsza jakość obrazu – 4K
•    Większy ekran – standard to już 
     minimum 55 cali 
•    Inteligentny obraz dostosowujący 
     kolory i podświetlenie do aktualnych 
     warunków pomieszczenia
•    Lepsza jakość dźwięku - zbliżona 
     do kinowej  
•    Inteligentny dźwięk dostosowujący 
     się do otoczenia, wyostrzający 
     dialogi

Dzięki możliwości podłączenia  
telewizora do internetu zyskasz:

 

•    Nowe interaktywne usługi 
•    Telewizja naziemna jak internetowa,     
     np. możliwość zatrzymania kanału  
     na żywo i kontynuowania później. 

Dekoder Telewizor
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Dekoder a telewizor: co wybrać?
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Dofinansowanie do odbiornika cyfrowego przysługuje: 

Jak uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie
do odbiornika cyfrowego

Dzięki rządowemu programowi już dziś możesz też otrzymać specjalne 
dofinansowanie do zakupu nowego telewizora (250 zł) lub dekodera (do 100 zł).

• na jedno gospodarstwo domowe,
• jednej pełnoletniej osobie,
• osobie zameldowanej powyżej 30 dni, 
• jeżeli sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby  
 uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika  
 cyfrowego (jednak nie są ustalone żadne kryteria dochodowe).

Wystarczy, że zarejestrujesz się na stronie www.gov.pl/cyfrowaTV lub  
udasz się do najbliższej placówki pocztowej. 
Otrzymane w ten sposób dofinansowanie do odbiornika cyfrowego możesz 
wykorzystać w tylko tych sklepach, które zgłosiły się do obsługi programu.  
Lista wybranych sklepów dostępna jest tutaj: www.gov.pl/cyfrowaTV

Uwaga! Dofinansowanie do odbiornika cyfrowego można wykorzystać 
jedynie do 31 grudnia 2022 r. Więcej informacji można uzyskać na stronie 
www.gov.pl/cyfrowaTV oraz pod numerem telefonu 42 253 54 30 
(poniedziałek-piątek, godz. 7-18, sobota 10-18, e-mail: CyfrowaTV@coi.gov.pl)

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ:  Przy wymianie sprzętu na nowy, starego nie wy-
rzucaj do śmietnika, ale oddaj go do punktu zbierania elektrośmieci bądź 
zamów usługę bezpłatnego odbioru z domu.
Więcej informacji na stronie www.elektrosmieci.pl

Gratulujemy! Od teraz możesz korzystać w pełni z najwyższej  
jakości obrazu oraz dźwięku w Twoim telewizorze! 

https://www.gov.pl/web/dvbt2/zloz-wniosek-online-o-dofinansowanie-do-zakupu-dekodera-lub-telewizora
https://www.gov.pl/web/dvbt2/lista-urzedow-pocztowych
https://dvbt2.gov.pl/wyszukiwarka
mailto:CyfrowaTV%40coi.gov.pl?subject=
http://www.gov.pl/cyfrowaTV
http://www.elektrosmieci.pl
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Nowy standard cyfrowej telewizji nadawany naziemnie, będzie dostępny 
na terenie całego kraju od 27 czerwca br. Emisja sygnału starszej genera-
cji (DVB-T) będzie wyłączana stopniowo w poszczególnych województwach. 
SPRAWDŹ KIEDY U CIEBIE NASTĄPI ZMIANA!

•  dolnośląskie, lubuskie i zachodnia część województwa  
 wielkopolskiego 28 marca!

•  większość województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskie, 
 kujawsko-pomorskie, niemal całe pomorskie  
 i północno-zachodnia część mazowieckiego - 25 kwietnia!

•  małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, podkarpackie, opolskie,  
 śląskie, południowa części województwa wielkopolskiego  
 i mazowieckiego - 23 maja! 

•  centralna i północna część województwa mazowieckiego,    
 podlaskie, warmińsko-mazurskie i lubelskie - 27 czerwca! 

Marzec

Kwiecień

Czerwiec

Maj

28

25

23

27



PAMIĘTAJ! Jeśli jesteś odbiorcą cyfrowej telewizji naziemnej: 

•  SPRAWDŹ czy Twój telewizor jest przystosowany do odbioru najwyższej   
 jakości obrazu i dźwięku!

•  przy zakupie nowego odbiornika - DOPILNUJ by spełniał wszystkie   
 wymagania najnowszej technologii odbioru cyfrowej telewizji!

•  SPRAWDŹ, kiedy w Twoim województwie nastąpi emisja nowego sygnału! 

Zmiany w odbiorze cyfrowej telewizji nadawanej naziemnie,  
NIE DOTYCZĄ odbiorców sieci kablowych, platform satelitarnych  
i streamingowych. Zmianie nie podlega emisja programów MUX3 
z programami Telewizji Polskiej, który zgodnie z decyzją UKE będzie mógł 
nadawać w standardzie DVB-T do końca 2023 roku.
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