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Dotyczy: Projektu z dnia 15 listopada 2019 r. rozporządzenia ministra cyfryzacji zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych. 

 

 

 

w odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Cyfryzacji do konsultacji projektu z dnia 

15 listopada 2019 r. rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, chciałbym w 

imieniu naszych członków, przekazać następującą uwagę: 

Występujący w ww. projekcie par. 1.w brzmieniu: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie 

wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (Dz. U. poz. 2125) § 3 

otrzymuje brzmienie:  

„§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.”. 

zastąpić następującym tekstem: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie 

wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (Dz. U. poz. 2125) § 3 

otrzymuje brzmienie:  

„§ 3. Rozporządzenie dotyczy odbiorników cyfrowych wprowadzonych do obrotu 

po 1 września 2020 r.”. 

Do powyższego stanowiska zostało zgłoszone zdanie odrębne jednego z naszych członków 

- firmy Samsung Electronics Polska. Pełna treść zdania odrębnego: 

Stanowisko Samsung Electronics Polska po ponownie dogłębnej analizie rynku pol-

skiego, w tym bezpośrednich konsultacjach z kadrą inżynierską w fabrykach oraz 

zespołami R&D, w których również toczy się dyskusja, podyktowane jest brakiem 

technicznych możliwości wdrożenia wymaganej rozporządzeniem wersji oprogramo-

wania HbbTV 2.0.2. w terminie do 1 września 2019 r. a zaproponowana zmiana wg. 

naszej oceny jest również niewystarczająca. 

Jako producent, doskonale znamy zarówno krajowy, jak i światowy rynek odbiorni-

ków cyfrowych. Wersja 2.0.2 HbbTV, której stosowanie przez producentów nakazują 

nowe regulacje, jest to obecnie jedynie teoretyczny standard, który nie jest jednak 
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jeszcze stosowany w praktyce. Nie ma możliwości rozpoczęcia testów i nie jest moż-

liwe sprawdzenie interoperacyjności z usługami, które konsumenci otrzymują za po-

średnictwem odbiorników telewizyjnych. Należy uwzględnić również fakt, że ok. 80 

proc. telewizorów obecnie sprzedawanych w Polsce (nie tylko Samsung) wyposażo-

nych w HbbTV posiada oprogramowanie w wersji 1.5 lub niższej. Zmiana wersji 

2.0.2 i aktualizacja oprogramowania wymaga wielu testów i oddzielnej pracy pro-

gramistycznej dla każdej z grup modeli. Co ważne, nie jest nawet możliwe rozpoczę-

cia takich prac, ponieważ brak jest materiału testowego po stronie nadawczej oraz 

nie ma harmonogramu kiedy taki materiał będzie dostarczony. Jako producent zależy 

nam rozwoju tej technologii jednak szybkość rozwoju musi być racjonalna i brać pod 

uwagę różne czynniki w tym dobro naszych przyszłych klientów.  

Dlatego jak na wstępie wnosimy o zmianę § 1. Projektu Rozporządzenie który zmie-

nia § 3. Rozporządzenia na następujący: 

„§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.”. 

  

  

Licząc, że Ministerstwo Cyfryzacji pozytywnie rozpatrzy przedstawione stanowisko. 

 

 

 

Prezes Zarządu  

 

Stefan Kamiński 
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