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Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Jak wiadomo, postępuje proces cyfryzacji telewizji odbieranej przez widzów na terenie naszego kraju. Po 

kolejnym planowanym na 19 marca wyłączeniu analogowych nadajników - tym razem w Elblągu, Rzeszo-
wie, Szczecinie, Warszawie i Wiśle - dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej będzie miało 10 milionów Po-
laków. Obecniesygnał cyfrowy telewizji naziemnej odbiera tylko w 4,5 miliona mieszkańców Polski. Po 
marcowym wyłączeniu następnych nadajników analogowych będzie to dotyczyć kolejnych 5,7 miliona Pola-
ków. W dniu 19 marca analogowy sygnał telewizji przestanie być dostępny w trzystu czterdziestu sześciu 
gminach, między innymi w stu dwudziestu jeden gminach województwa mazowieckiego. Nieuchronnie zbli-
ża się termin wyłączenia sygnału analogowego na terenach Polski południowej. 

Ponad pół roku temu wraz z innymi parlamentarzystami pytałem Pana Ministra o to, czy Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji opracowało jakikolwiek program obejmujący tereny górskie i podgórza, które od 
chwili wyłączenia sygnału analogowego zagrożonesą przerwami w dostawie cyfrowego sygnału telewizyjne-
go. Prosiłem również o podanie ewentualnego harmonogramu podejmowanych przez ministerstwo prac, któ-
re pomogą zapobiec wystąpieniu podanych powyżej utrudnień. Uzyskaliśmy wówczas odpowiedź, że Urząd 
Komunikacji Elektronicznej w oparciu o bazę działających i planowanych do uruchomienia stacji nadaw-
czych przeprowadził analizę potencjalnych problemów z pokryciem całego terytorium Polski sygnałem na-
ziemnej telewizji cyfrowej. Wytypowano w ten sposób obszary, które mogą być pozbawione dostępu do te-
lewizji naziemnej po wyłączeniu emisji analogowej. 

W celu dokładnego zidentyfikowania obszarów, na których nie będzie dostępny sygnał cyfrowy telewizji 
naziemnej, przez Urząd Komunikacji Elektronicznej zostanie przeprowadzona akcja pomiarowa wytypowa-
nych miejsc zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Informacje te pozwolą określić luki w pokryciu zasię-
giem DVB-T i przesądzić o konieczności uruchomienia stacji doświetlających lub o podjęciu innych działań, 
które zapewnią obywatelom dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej. 

Chcę zadać następujące pytania.  
Gdzie można zapoznać się z wynikami zapowiadanej przez Pana Ministra akcji pomiarowej przeprowa-

dzonej na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i jakie konkluzje po przeprowadzeniu tejże akcji 
sformułował Urząd Komunikacji Elektronicznej?  

Jakie dalsze działaniapodjęto na terenach wskazanych dzięki akcji pomiarowej, działania mające na celu 
uniknięcie przerwy w odbiorze programów telewizyjnychw chwili wyłączenia sygnału analogowego? 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 

 


