
 



 
JAKI DEKODER WARTO WYBRAĆ – UNIWERSALNY CZY PLATFORMOWY ? 

 
Zastanawiając się nad zakupieniem dekodera telewizji cyfrowej warto wiedzieć, że od rodzaju dekodera zależy 
komfort odbierania programów telewizji cyfrowej jak również zakres dostępnych możliwości odbiorczych. 
 
Najbardziej rozpowszechnionym typem dekoderów w Polsce są dekodery platformowe czyli odbiorniki, które są 
oferowane przez prywatne płatne platformy satelitarne takie jak NC+, Orange, Cyfrowy Polsat przy zawieraniu 
umowy o abonament telewizji płatnej wykupiony u danego operatora. Ten typ odbiorników błędnie nazywany 
jest „dekoderem” gdyż jest to odbiornik dedykowany czyli tzw. TERMINAL przeznaczony do odbierania kanałów 
danej płatnej platformy i całkowicie uzależniony od karty abonenckiej operatora. Warto wiedzieć że możliwości 
odbiorcze takich dekoderów platformowych są również szczególnie ograniczone tak aby uzależniać od operatora 
telewizji płatnej. W dekoderach platformowych nie jest możliwe samodzielne układanie kolejności programów 
na liście ani tym bardziej odbieranie programów bez opłaconej aktywnej karty abonenckiej operatora platformy. 
 
W praktyce dekodery platformowe to specyficznie upośledzona technicznie grupa odbiorników satelitarnych, 
których podstawowym zadaniem jest narzucanie odgórnych ograniczeń wśród których znajduje się zarówno 
„sztywna” i niezmienna lista programów zdalnie układana przez operatora ale także często blokada możliwości 
odbioru programów nadawanych za pośrednictwem innych satelitów niż popularny w Polsce i krajach arabskich 
satelita HotBird 13E z którego nadawane są wszystkie prywatne płatne platformy sprzedawane w całej Polsce. 
 
Dekoder platformowy bez karty abonenckiej nie działa – po jej wyjęciu następuje blokada możliwości odbierania 
wszystkich programów (także tych darmowych-niekodowanych FTA). Warto wiedzieć, że nie da się jakoś takiej 
karty zastąpić kartą abonencką innego operatora/innej platformy gdyż nie będzie ona obsługiwana / czytana. 
Taka sytuacja oznacza, że dekoder platformowy po rozwiązaniu umowy o abonament lub po wyłączeniu karty 
przez operatora staje się tylko i wyłącznie bezużyteczną dekoracją teatralną niezdolną do odbierania telewizji. 
 
Najważniejszą cechą wyróżniającą dekodery uniwersalne od tych „platformowych” jest ich niezależność od karty 
abonenckiej czyli karty dostępowej płatnych platform. Niezależność ta oznacza, że odbieranie kanałów cyfrowej 
telewizji nie wymaga posiadania takiej karty! Bez żadnej karty dostępne są kanały darmowe – niekodowane FTA. 
 
W przypadku dekodera uniwersalnego karta abonencka platformy to tylko opcjonalny dodatek do dekodera dla 
tych osób, które chcą za pośrednictwem dekodera móc oglądać kanały zakodowane czyli programy TV płatnej. 
 
Dekodery niezależne/uniwersalne pozwalają na odbieranie szeregu programów niedostępnych na platformach 
lecz dostępnych z satelitów bezpłatnie. Posiadając taki niezależny odbiornik telewizji cyfrowej możesz zawsze 
samodzielnie decydować o tym z jakiego satelity odbierasz programy podczas gdy dekodery platformowe tylko 
pobierają jedną listę „jedynie słusznych programów” od operatora uniemożliwiając nawet zmianę kolejności. 
 
Dodatkowo warto wiedzieć, że wiele dekoderów uniwersalnych obsługuje „czyta” karty abonenckie różnych 
telewizji płatnych (czyli różnych platform). Oznacza to, że zmiana platformy sprowadza się do wymiany karty. 
Dostępne są także takie dekodery, które wyposażone są nie tylko w jeden lecz w wiele czytników kart dzięki 
czemu pozwalają one na jednoczesne korzystanie z oferty programowej nie jednej lecz wielu różnych platform. 
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