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Szanowni Państwo, 
 
 W związku z zaawansowanym procesem cyfryzacji oraz w nawiązaniu do Ustawy o Naziemnej 
Telewizji Cyfrowej, której tekst został opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 22 lipca 2012 r., polecamy 
aktualne informacje o wdrażaniu telewizji DVB-T w Polsce oraz informacje o konieczności dostosowania 
Antenowych Instalacji Telewizyjnych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w technologii DVB-T. 
 
 Polecamy także podstawowe informacje dotyczące cyfrowych instalacji telewizyjnych oraz ogólne 
informacje dotyczące ochrony odgromowej i przed przepięciami. 
 
 W odniesieniu do firm sprzedających na rynku polskim sprzęt do odbioru sygnałów DVB-T. Ustawa 
nakłada obowiązek poinformowania odbiorcy (klienta), czy dane urządzenie jest zgodne z polskim 
standardem DVB-T, czy też nie. 
 
 Specyfikację odbiornika DVB-T dla Polski oraz potwierdzenie zgodności dla proponowanych urządzeń 
firmy WISI Communications można obejrzeć TUTAJ. 
 
 Zapraszamy również do zapoznania się z większą ilością informacji na tv-zbiorowa.pl, gdzie w 
zakładce OFERTA TV-Zbiorowa podany jest: przykładowy pakiet bezpłatnych programów TV oraz dodatkowy 
pakiet popularnych programów satelitarnych. 
 

Zachęcamy także do zapoznania się z dodatkowymi materiałami w plikach .pdf: 

 „Dobre praktyki w zakresie nadawania DVB-T w Polsce” 
 „Wytyczne dotyczące modernizacji antenowych instalacji zbiorowych (AIZ) po wprowadzeniu DVB-T” 
 „Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru 

cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych” – Zarządzenie Ministra Infrastruktury 
 oraz naszymi foto-referencjami. 

         z poważaniem   
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