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Dotyczy: Zaproszenia do konsultacji w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków 
strategicznych prac w latach 2017-2022 

 

 

W nawiązaniu do ogłoszonego zaproszenia zainteresowanych podmiotów do konsultacji w 
sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017-2022 występując 
w imieniu przedsiębiorstwa Mediasat Sp. z o. o. pragniemy wziąć udział w konsultacjach 
poprzez wyrażenie opinii na temat Naziemnej Telewizji Cyfrowej wskazanej w ogłoszeniu 
KRRiT.  

Mediasat Sp. z o. o. jest nadawcą niekodowanego i niepłatnego satelitarnego kanału 
telewizyjnego Tele5. Nasz kanał w języku polskim dostępny był w Polsce od kwietnia 2002 r 
na podstawie regulacji o transgranicznym nadawaniu satelitarnych kanałów. Od roku 2010 
Tele5 jest nadawane satelitarnie w Polsce na podstawie koncesji nr 431/2010-T z dnia 4 
lutego 2010 roku, wydanej przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.  

Nasz kanał jest jednym z nielicznych kanałów w Polsce, które są produkowane i nadawane na 
terytorium Polski na podstawie koncesji uzyskanej przez KRRiT dedykowanym wyłącznie do  
polskich satelitarnych odbiorców indywidualnych, widzów telewizji kablowych, platform 
satelitarnych a od 2016 r. kanał dostępny jest również dla odbiorców telewizji naziemnej na 
dwóch lokalnych multipleksach MUX L2 i MUX L7.  

Tele 5 jest nadawane satelitarnie w wersji SD w standardzie MPEG-4 i odbiorcy satelitarni 
mogą odbierać nasz kanał wyłącznie w tej wersji. Natomiast wersję SD i HD możemy 
zaoferować jedynie operatorom telewizji kablowych za pośrednictwem światłowodu co 
niniejszym czynimy z dużym powodzeniem i przyczyniamy się do tego, że telewizja wysokiej 
rozdzielczości staje się powszechnym standardem ale tylko w dystrybucji kablowej.      

 



W związku z powyższym czujemy się jak najbardziej zobowiązani do wyrażenia swojej opinii 
we wspomnianych konsultacjach szczególnie, że jesteśmy gotowi technologicznie do 
wprowadzenia kanału Tele5 do NTC w standardzie DVB-T2 i przyczynić do realizacji 
zamierzeń KRRiT w kierunku wprowadzania standardu HD w telewizji naziemnej. 

 

1. Jako wieloletni nadawca kanału Tele5 na polskim rynku jesteśmy zainteresowani 
rozwijaniem w Polsce dystrybucji naszego kanału telewizyjnego w wysokiej 
rozdzielczości nie tylko za pośrednictwem sieci kablowych ale również za 
pośrednictwem ogólnopolskiej Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Co poza zwiększeniem 
dostępności naszego kanału polskiemu widzowi dałoby również możliwość szerokiego 
odbioru kanału w wersji HD szczególnie tym widzom, którzy mają jedynie możliwość 
odbioru kanału w wersji SD i są wykluczeni z odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości.     

2. Z zadowoleniem przyjmujemy planowanie przyjęcie przez KRRiT strategii 
wprowadzania standardu HD we wszystkich programach naziemnych oraz utworzenie 
nowego MUX 5  jako pierwszego multipleksu dedykowanego wyłącznie kanałom HD.  

3. Uważamy, że w MUX 5 powinny znaleźć się nie tylko kanały telewizyjne dostępne 
obecnie w NTC ale również nowe kanały, szczególnie takie jak Tele5, obecne od wielu 
lat na polskim rynku.  Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału we wzbogaceniu 
MUX5 o nasz kanał Tele5 w wersji HD oraz wspieraniu KRRiT w promocji nowego 
standardu DVB-T2 (HEVC).  

4. Uważamy, że rozwój serwisów płatnych VOD, zawierających ofertę w modelu 
płatnym nie powinien hamować możliwości wprowadzenia płatnej telewizji 
naziemnej jeżeli serwisy VOD nie są dostępne za pośrednictwem multipleksów. 
Wprowadzenie płatnej telewizji naziemnej mogłoby minimalizować wykluczenie 
grupy polskiego społeczeństwa, która nie ma możliwości odbioru serwisów płatnych 
VOD jak również płatnej telewizji satelitarnej lub kablowej. 

 

Nasz kanał Tele5 jest znanym na polskim rynku kanałem telewizyjnym i możemy 
zaproponować wspieranie KRRiT w przeprowadzeniu skutecznej kampanii informacyjnej 
przy zmianie standardu nadawania sygnału telewizyjnego z DVB-T na DVB-T2 oraz 
zastosowania sposobu kompresji High Efficiency Video Coding (HEVC).  

 

Mamy nadzieję, że nasze uwagi i opinie dobrze przyczynią się w konsultacjach w sprawie 
przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017-20122. Ze swojej 
strony możemy zadeklarować , że jesteśmy otwarci i gotowi na dalszą współpracę w tym 
zakresie.  

 

                           Z poważaniem, 

Andrzej Muras 

Prokurent 
 


