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Dot. Konsultacji w sprawie możliwości umieszczenia programów telewizyjnych w sygnale
multipleksu pierwszego (MUX I)

Uważam, że MUX I powinien w całości być przeznaczony dla TVP jako nadawcy
publicznego. Jednak decyzje już zapadły i Telewizja Polska będzie dysponować trzema miejscami.
W multipleksie można zmieścić 8 kanałów SD. Mając na uwadze obecność w MUX I trzech
kanałów TVP, dla nowych nadawców można rozdysponować pięć miejsc.
Należy określić przejrzyste kryteria doboru nowych programów do multipleksu.
W MUX I nie powinny znaleźć się kanały typu teleshopping 24 godz. na dobę. Większość
odbiorców będzie je omijać i spowoduje to zmarnowanie cennego miejsca w multipleksie, które
może zająć program, stymulujący jeszcze większe zainteresowanie ofertą DVB-T. Oczywiście nie
można całkowicie wykluczyć nadawania kanału teleshopping w naziemnej telewizji cyfrowej,
jednak powinno to nastąpić nie wcześniej niż po zakończeniu okresu przejściowego.
Istotne jest także, aby wśród 5 nowych nadawców znalazły się różne podmioty. Nie
powinno być tak, że jeden nadawca otrzyma np. trzy miejsca na swoje kanały. Różnorodność jest
bardzo istotna także i pod tym względem.
W przypadku zgłoszenia się więcej niż 5 chętnych, należy zwrócić uwagę na różnorodność
treści oferowanych przez tych nadawców. Ważne, aby zadbać o możliwie duże zróżnicowanie
oferty programowej pomiędzy poszczególnymi nadawcami. Nie można dopuścić do tego, aby w
multipleksie znalazły się np. trzy kanały o identycznej tematyce, np. muzycznej.
Ważnym kryterium przy ocenie wniosku złożonego w postępowaniu o rozszerzenie koncesji
poprzez umieszczenie programu w sygnale MUX I powinna być tematyka/profil kanału.
Dobór właściwej, interesującej dla widza oferty programowej jest o tyle ważny, że im
ciekawsza oferta, tym większa jest chęć jej posiadania. Będzie to dobra motywacja do zakupu
sprzętu umożliwiającego odbiór DVB-T. Z pewnością zmniejszy to także ilość mieszkańców kraju
wstrzymujących się z zakupem na ostatnią chwilę, tuż przed lub już po wyłączeniu nadawania w
systemie analogowym; zmaleje również liczba osób czekających na dofinansowanie przez państwo
tunerów DVB-T.
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