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Telewizja w nowym standardzie nadal niedostępna dla wszystkich. Powoli maleje liczba takich 

domów

Z danych Krajowego Instytutu Mediów wynika, że w czerwcu br. 1,23 mln gospodarstw domowych z dostępem wyłącznie do telewizji 

naziemnej (czyli 31% takich gospodarstw) nie było nadal gotowych na odbiór stacji w nowym standardzie DVB-T2/HEVC. To o 90 tys. 

gospodarstw mniej niż w maju br.

Proces zmiany standardu nadawania z DVB-T na DVB-T2/HEVC był w Polsce stopniowo realizowany od marca do czerwca 2022 r. i objął 

stacje komercyjne. Telewizja publiczna TVP dostała natomiast zgodę na nadawanie w starym standardzie do końca 2023 roku  ze względu 

na wojnę na Ukrainę (na MUX-3 z kanałami TVP działa także Regionalny System Ostrzegania).

Cały czas rośnie liczba osób korzystających z rządowej dopłaty na zakup dekodera lub telewizora dostosowanego na odbioru nowego 

standardu. Dotychczas rozpatrzono pozytywnie ponad 449 tys. wniosków. 
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Liga angielska jednak zostaje w Canal+, sublicencja od Viaplay

Telewizja Canal+ nabyła od platformy Viaplay sublicencję na transmisję angielskiej ligi piłkarskiej. Przez ponad 20 lat widzowie Canal+ w 

Polsce mogli oglądać rozgrywki Premier League w całości, aż do sezonu 2022/23, od którego prawa do ich nadawania przez kolejne 5 

sezonów przejął Viaplay.

Obecnie Viaplay udzielił Canal+ Polska sublicencji na transmisje dwóch czołowych meczów Premier League w każdej kolejce w sezonach 

2022/23, 2023/24 i 2024/25. Wszystkie spotkania Premier League, w tym również te obecne w Canal+, będzie można śledzić w Viaplay.

Ponadto, w ramach współpracy nawiązanej pomiędzy Canal+ Polska i Viaplay, abonenci oferty satelitarnej Canal+ Polska posiadający 

pakiet kanałów Canal+ będą mogli otrzymać dostęp do serwisu streamingowego Viaplay. Z kolei Canal+ Polska udzielił Viaplay sublicencji 

na transmisję w Polsce na żywo do dwóch spotkań każdej kolejki eWinner I Ligi Żużlowej, której mecze równolegle będą dostępne w 

Canal+.
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Nowy naziemny pakiet Polsat Box promowany w telewizji i internecie

Platforma Polsat Box wprowadziła nowy pakiet telewizji naziemnej z 10 kanałami tematycznymi i nowym dekoderem w standardzie DVB-T2 

HEVC.

Nowy pakiet Sport i Informacje w cenie 30 zł miesięcznie (lub 20 zł z rabatem smartDOM), obejmuje m.in. kanały sportowe Polsatu, Eleven 

Sports, Eurosport, kanały informacyjne Polsat News, TVN24 oraz, promocyjnie, Wydarzenia 24.

Wraz z pakietem Sport i Informacje udostępniany jest za 1 zł dekoder zapewniający m.in. odbiór sygnału w jakości HD.

Nową ofertę Polsat Box wspiera kampania reklamowa w telewizji i Internecie, w której podkreślono, że do korzystania z oferty wystarczy 

antena naziemna, bez konieczności dostępu do Internetu.
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Rp.pl, 15 lipca 2022 r.

Autor: Urszula Zielińska

Polak wydaje więcej na smartfon

Według ustaleń gazety „Rzeczpospolita”, w I półroczu 2022 roku sprzedano mniej telefonów komórkowych niż rok temu, lecz za 

większą kwotę.

Tym samym, przy jednocyfrowym spadku sprzedanych egzemplarzy został osiągnięty dwucyfrowy wzrost przychodów. 

Z wypowiedzi udzielonych gazecie przez przedstawicieli operatorów wynika, że sprzedaż utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 

ubiegłorocznego, przy czym klienci wybierają modele telefonów z wyższych półek.
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Komunikat prasowy, 14 lipca 2022 r.

Nowa oferta telewizji naziemnej w Polsat Box

Polsat Box wprowadza nową ofertę telewizji naziemnej z pakietem 10 najpopularniejszych kanałów sportowych i 

informacyjnych oraz kilkunastu stacji radiowych. Do jej odbioru służy nowy dekoder DVB-T2 HEVC. Przez pierwszy miesiąc z 

oferty można korzystać bez opłat. 

Nowy pakiet Sport i Informacje za 30 zł/mies. (20 zł/mies. z rabatem smartDOM) zapewnia 10 kanałów z najlepszym sportem, 

bieżącymi informacjami oraz publicystyką, a także rozrywką: Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, 

Eurosport 1, Eurosport 2, Polsat News, TVN 24, TVN Turbo oraz TVN Style. Promocyjnie w pakiecie znajduje się stacja informacyjna

Wydarzenia 24.

W ramach oferty klient otrzymuje także dostep do 17 stacji radiowych: RMF FM, RMF MAXXX, Muzo FM, Radio Zet, Antyradio, Plus 

Radio, Tok FM, Rock Radio, Złote Przeboje, Eska Rock, Vox FM, Radio Wielkopolska, Radio Bezpieczna Podróż, Radio Rekord FM, 

Radio Kolor 103 FM, Radio Kaszëbë FM, Radio Jasna Góra.

Klienci na nowym dekoderze mogą też odbierać wszystkie 28 ogólnodostępnych, bezpłatnych kanałów naziemnej telewizji cyfrowej.

Dekoder wraz z pakietem Sport i Informacje jest udostępniany za 1 zł i zapewnia m.in. możliwość odbioru sygnału w jakości HD oraz 

elektroniczny przewodnik po programach.

Więcej >>

https://grupapolsatplus.pl/pl/archive/nowa-oferta-telewizji-naziemnej-w-polsat-box
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Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2022-07-11 22,26 21,54 21,54 - 1,73 8,74

2022-07-12 21,40 20,92 21,02 - 2,41 16,53

2022-07-13 21,28 20,94 21,02 0,00 8,61

2022-07-14 20,94 19,97 20,50 - 2,47 20,14

2022-07-15 20,64 19,82 19,97 - 2,59 9,75
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Data Wydarzenie

3 – 17 sierpnia 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2022 r.

17 sierpnia 2022 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.

20 września 2022 Dzień dywidendy 

26 października – 9 listopada 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2022 r.

9 listopada 2022 Raport kwartalny za III kw. 2022 r.

15 grudnia 2022 Wypłata dywidendy 


