
 

 

 

 

Warszawa, dnia 31 lipca 2020 r. 

PIIT/674/20 

  

Pan Minister  

Marek Zagórski 

Ministerstwo Cyfryzacji 

ul. Królewska 27  

00-060 Warszawa 

 

 

Dotyczy: pisma DP-III.0211.26.2020 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

 

W odpowiedzi na informację Ministra Cyfryzacji z dnia 24 lipca 2020 r. o udostępnieniu projektu 

rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych  

i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (WPL MC 162) (dalej: „Rozporządzenie Odbiornikowe”) i prośbę 

o zgłaszanie uwag, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (dalej: „Izba”) pragnie przedstawić następujące 

stanowisko. 

W opinii Izby przesunięcie terminu wejścia w życie wymagań dla telewizji hybrydowej HbbTV powinno zostać 

wydłużone do 1 września 2021 r., tak, aby możliwe było stworzenie procedury testowej, o której mowa  

w dalszej części stanowiska jak również zweryfikowanie poprawnego funkcjonowania HbbTV w wersji 

wymaganej Rozporządzeniem. Natomiast Izba nadal podtrzymuje swój brak zgody na wprowadzenie 

obligatoryjnych wymagań co do stosowania HbbTV we wszystkich odbiornikach posiadających możliwość 

podłączenia do Internetu i mających zaimplementowane funkcje interaktywne. Izba podkreśla, że 

Ministerstwo Cyfryzacji w żaden sposób nie odniosło się do uwag rynku przedstawionych w konsultacjach 

Rozporządzenia Odbiornikowego w styczniu i maju 2020 r., mimo, iż dotyczyły one punktu 14 załącznika do 

Rozporządzenia Odbiornikowego. W uwagach tych zostało bardzo dokładnie opisane stanowisko 

przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie. Mając na uwadze dotychczas przedstawione stanowiska rynku związane 

z planami nałożenia obowiązku stosowania HbbTV, Izba oczekuje by Ministerstwo Cyfryzacji zweryfikowało 

Ocenę Skutków Regulacji dla tego projektu i uwzględniło w niej koszty z tym związane.  

Izba podtrzymuje swoje stanowiska złożone w Ministerstwie Cyfryzacji w dniu 17 stycznia 2020 r. oraz w dniu 

22 maja 2020 r., w poprzednich procesach konsultacji projektów rozporządzenia Ministra Cyfryzacji 

zmieniających rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników 

cyfrowych (w załączeniu do niniejszego pisma). 

Jednocześnie, Izba pragnie poddać pod rozwagę Ministerstwa Cyfryzacji zmianę punktu  

14 załącznika do Rozporządzenia Odbiornikowego w brzmieniu obecnie obowiązującym jedynie w zakresie dat 

wejścia w życie i wersji HbbTV, która jest dostępna na rynku, bez zmiany fakultatywności stosowania HbbTV. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ponadto Izba proponuje stworzenie wspólnie z nadawcami telewizyjnymi, KRRiT oraz Instytutem Łączności lub 

inną organizacją publiczną, procedury testowej i certyfikacji aplikacji przeznaczonych do obsługi HbbTV na 

poszczególnych odbiornikach, tak aby mieć pewność, że rozwiązania zewnętrzne instalowane w odbiornikach 

nie spowodują problemów sprzętowych, a w konsekwencji roszczeń użytkowników kierowanych do 

producentów odbiorników lub przedsiębiorców oferujących takie odbiorniki. 

 

Izba ma nadzieję, że Pan Minister ze zrozumieniem podejdzie do argumentacji wskazanej  

w załącznikach i przy okazji zmiany Rozporządzenia Odbiornikowego dostosuje jego postanowienia w taki 

sposób by chroniło ona zarówno interesy odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej, producentów sprzętu jak  

i pozwoliło na wprowadzenie nowoczesnych technologii bez konieczności ponoszenia nieuzasadnionych 

kosztów przez szeroko rozumiany rynek. 

 

 

Z wyrazami szacunku,  

 

 

 

 

 

 

Prezes PIIT 

 

 

 

 

Załącznik:  1. Stanowisko Izby z dnia 17 stycznia 2020 r.   

2. Stanowisko Izby z dnia 22 maja 2020 r.   
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