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Dzień dobry.
Jako widz naziemnej telewizji cyfrowej, chciałbym wyrazić swój sprzeciw, by jeden
nadawca, w tym przypadku TVP, został uprzywilejowany i mógł nadawać aż do końca 2023
roku w starym standardzie DVB-T MPEG-4, a pozostali komercyjni nadawcy zostają
zmuszeni przejść do końca czerwca 2022 na nowy standard nadawania. Przejście na nowy
standard nadawania jest i tak już opóźniene w Polsce o dobre kilka lat w stosunku do innych
krajów UE. Widzowie oczekują w telewizji naziemnej kanałów HD i 4K, a nie oglądać na
dużych ekranach swoich telewizorów kiepski sygnał w SD, więc następuje przez to stopniowy
odpływ widzów do telewizji płatnej satelitarnej kablowej czy też internetu. Wszystkim więc
powinno zależeć na jak najszybszym przejściu na nowy standard nadawania, by podnieść
jakość obrazu, a w szczególności zależeć powinno TVP, która nie ma swojej platformy
satelitarnej, a nie opóźnianie tego przejścia.
Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, 19 kwietnia br., czyli nieco ponad 3 tygodnie od
zmiany standardu w województwach lubuskim i dolnośląskim aż 85 proc. odbiorców
naziemnych posiadało telewizory lub dekodery z DVB-T2/HEVC. Przed zmianą standardu
było to zaledwie 65 proc. Potwierdza to też menadżer z sieci sklepów MediaMarkt. Sprzedaż
wzrosła kilkukrotnie mówi.
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/jak-odbierac-tvp-1-tvp2-tvp-info-tvn-polsat-tv-pulsnaziemna-telewizja-cyfrowa-mux-3-nowy-system-nadawania
Widać więc, ze w regionach gdzie przełączono telewizję naziemną na nowy standard
nadawania, Widzowie szybko kupują nowe tunery czy też telewizory. Tak samo było z
wymianą dowodów osobistych, i na sam koniec ruszyli dopiero z ich wymianą. Producenci i
sprzedawcy przygotowani się do przejścia na nowy standard nadawania i zrobili duże zapasy
STB, czy też telewizorów więc nie braknie ich dla klientów. Tak więc niektórym do puki nie
znikną kanały w telewizorze, nie pujdą do sklepu po nowy tuner czy telewizor.
Argument że biednych nie będzie stać na zakup nowego sprzętu DVB-T2, HEVC jest
nietrafiony, bo są rządowe dopłaty do tunerów i telewizorów. Za kwotę z bonu, można bez
dodatkowej dopłaty kupić tuner, więc niejako dostaną STB za darmo.
Dla mnie to całe wydłużenie okresu nadawania MUX-3 w starym standardzie jest nie
związane z zagadnieniami technicznymi, czy też wojną w Ukrainie, a bardziej
politycznie, bo na jesieni 2023 są wybory parlamentarne, a pozostawienie jedynie kanałów
TVP w starym standardzie bez konkurencji, przysłużyć się może obecnie rządzącej partii i o
to w tym wszystkim chodzi według mnie.
Dlatego jak na wspępie, chciałbym wyrazić swój sprzeciw, by dla MUX-3 została wydłużona
możliwość nadawania w starym standardzie DVB-T do końca 2023, a powinien przejść wraz
z ostatnim czwartem etapem przełączania na nowy standard do końca czerwca 2022 jak
wszyscy pozostali uczestnicy rynku czyli MUX-1, MUX-2 i MUX-4.
Pozdrawiam, telewidz NTC z Podkarpacia

