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Stanowisko Konsułtacyjne sprawie przyjęcia przez KRRiT 

kierunków strategicznych prac w latach 2017-2022 

 

1) DVB-T 

a) Realizację projektu cyfryzacji telewizji naziemnej w mojej opinii 

jest prowadzona w sposób wykluczający ją ponieważ mimo prac 

prowadzonych przez KRRiT odbiór telewizji wciąż jest 

ograniczany poprzez kłopoty z nim przez co odbiorcy muszą 

inwestować w nowe anteny i okablowanie. Jednak skupię się na 

ofercie cyfrowej. Niestety, jak na standardy XXI wieku jest ona 

wyraźnie kiepska i słaba ponieważ dostępność tylko trzech 

kanałów HD i to należących do publicznej stacji TVP sprawia, że 

abonenci chcąc cieszyć się dobrą jakością obrazu i dźwięku są 

zmuszeni na przejście na płatne opcje tj. kablówka lub satelita. 

Uważam również że oferta cyfrowa niestety jest nieatrakcyjna 

ponieważ są obecne stacje posiadają nienajlepszą ofertę. 

Szczególnym przypadkiem jest ATM Rozrywka i Polsat Super. 

Stacje te powtarzają ofertę Polsatu i ATM z TV4 i Polsat. 

Uważam również za krzywdzące dla dużej części odbiorców 

zamianę kanału sportowego Polsat Sport News na Polsat Super 

ponieważ zostali pozbawieni dostępu do relacji sportowych 

(Chociaż realizację jej uważam też za porażkę stacji). KRRiT w 

tej sprawie powinna przyznać się do porażki i skontrolować 

stopień realizacji koncesji przez operatorów. Radzę również 

KRRiT wprowadzenie nowych kanałów zwłaszcza sportowego w 



jakości HD, stacji wielojęzycznej dla osób uczących się języków 

oraz osób pochodzących z zagranicy a odwiedzających Polskę lub 

odbierających sygnał polskiego DVB-T. Uważam także że KRRiT 

powinna się skupić nie na promowaniu nowych standardów typu 

DVB-T2 lecz na naprawie dostępu i ograniczaniu konieczności 

dokupowania przez odbiorców anten i okablowania dla DVB-T 

oraz zaprzestać zmuszania odbiorców do inwestycji. Pozytywnie 

oceniam dążenie do bezpłatności DVB-T i konkurowanie z 

płatnymi operatorami. Reasumując, strategia w części dotyczącej 

DVB-T powinna  wyglądać inaczej.  

2) DAB+ 

a) Cyfryzacja Radia z mojego punktu widzenia nie powinna być 

prowadzona podobnie jak w przypadku DVB-T ponieważ ceny 

odbiorników oraz dostępność ich zwłaszcza w radiach 

samochodowych sprawiają że przejście na standard w ciągu kilku 

lat  będzie niemożliwe. Poza tym dostępność stacji radiowych w 

urządzeniach mobilnych i na komputerach przez streaming 

sprawia, że standard ten nie cieszy się popularnością i chęcią ze 

strony prywatnych stacji. Jednak uważam, że Polskie Radio 

powinno dążyć do istnienia w Polsce DAB+. W tej chwili jest 

ograniczona dostępność potencjalnych odbiorców przez co nie 

opłaca się kupować odbiornika DAB+. Trzeba zwiększyć ilość 

miejsc gdzie będzie taki sygnał dostępny a każde z nich powinno 

mieć swój multipleks lokalny tj. ogólnopolskie stacje i lokalne 

rozgłośnie Polskiego Radia. KRRiT już dawno powinno 

współpracować z ministerstwem cyfryzacji w celu popularyzacji 

tego standardu i oznaczenia urządzeń odpowiednich do odbioru 

sygnału cyfrowego. Reasumując, cyfryzacja Radia powinna być 

prowadzona jako eksperyment pokazujący otwartość na nowe 

technologie.  

3) Internet 

a) Strategia KRRiT w tej kwestii jest zgodna z moją opinią. Jednak 

uważam że priorytetem powinna być ochrona małoletnich w 



internecie przed nieodpowiednimi dla nich treściami. Postuluje 

działanie mające na celu zablokowanie do nich dostępu na 

przykładzie brytyjskim.  

4) Media Publiczne: 

a) W przypadku mediów publicznych KRRiT powinno dążyć do 

uzyskania kontroli nad wydawaniem środków abonamentowych 

oraz do ochrony pluralizmu zwłaszcza w kontekście ostatnich 

zmian które z jednej strony mają na celu przywrócenie udziału 

innej strony niż liberalna i lewicowa w mediach ale z drugiej 

strony łamią standardy panujące w Europejskiej Unii Nadawców. 

Jednak drugą stronu medalu jest cenzura panująca w krajach 

zachodnich zwłaszcza Niemczech. TVP i Polskie Radio powinny 

udostępniać więcej materiałów archiwalnych i to w swoich 

serwisach VOD które powinny być bezpłatne w celu 

konkurowania z płatnymi stronami oraz nielegalnymi. Ośrodki 

regionalne TVP i Polskiego Radia powinny być bardziej otwarte 

dla społeczności lokalnej i stanowić miejsce spotkań, debat oraz 

promocji regionów. KRRiT powinna naciskać na TVP żeby jak 

Audytorium 17 stacja np. TVP3 Warszawa, TVP3 Bydgoszcz itd. 

każda  była pojedyćcza i prezentowała tylko swoje materiały 

ewentualnie też inne ale w mniejszej ilości.  

 

   


