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Szanowni Goście,  
Drodzy Uczestnicy

Serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i udział 
w 41. Międzynarodowej Konferencji i Wystawie PIKE 2014, która 
w tym roku odbywa się w doskonale Państwu znanym hotelu 
DoubleTree by Hilton w Łodzi. Hasło przewodnie tegorocznej Konfe-
rencji to „W świecie globalizacji mediów 
i telekomunikacji”, a jej współorganizato-
rem jest, jak co roku, Fundacja PIKSEL. 

41. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa 
PIKE 2014 to spotkanie wpisane na stałe 
do kalendarza branży kablowej, telewizyj-
nej i telekomunikacyjnej. Tradycją naszych 
jesiennych konferencji jest zaproszenie na-
szych gości do udziału w wydarzeniu, które 
zawiera w sobie całe spektrum atrakcji: 
panele dyskusyjne, wystawa, liczne impre-
zy towarzyszące czy uroczysta Gala Złotej 
PIKE. Podobnie będzie także i w tym roku. 

Szczególnie polecam Państwu zaplanowane 
dyskusje panelowe, które przygotowane 
zostały tak, aby ich zagadnienia dotyczyły 
aktualnych i najważniejszych tematów 
kształtujących branżę. Chciałbym w tym 
miejscu złożyć podziękowania Radzie Pro-
gramowej – zespołowi składającemu się ze znakomitych ekspertów 
pod przewodnictwem Profesora Józefa Modelskiego z Politechniki 
Warszawskiej za niezwykle trafny i interesujący dobór tematów. 

Konferencję rozpocznie panel „Nowy rynek usług szerokopasmo-
wych”, w którym udział wezmą liderzy polskiego rynku medialnego. 
Dyskusja przebiegać będzie zapewne ku przyszłości rynku, poddając 
analizie cały zakres nowych usług, jakie można realizować za pomocą 
sieci szerokopasmowych: od monitoringu i ochrony począwszy, na te-
lemedycynie skończywszy. W kolejnych panelach skupimy się już bar-
dziej na kwestiach związanych z bieżącą problematyką dotykającą na-
szej branży, jak choćby z niezwykle interesującym zagadnieniem 
dotyczącym globalizacji mediów i telekomunikacji. Goście zaproszeni 
do tego panelu, zaprezentują niewątpliwie ciekawe poglądy w tej 
kwestii. Zgodnie z Państwa sugestiami z lat ubiegłych, kolejna dyskusja 
dotyczyć będzie zagadnień łańcucha wartości w prawie autorskim 
i kradzieży własności intelektualnej w Internecie – ta dyskusja pane-
lowa przygotowana została we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Dystrybutorów Programów Telewizyjnych Sygnał. Ten temat wydaje 
się szczególnie interesujący zarówno wobec zmian postulowanych 
przez nasze środowisko oraz niedawno dokonanych zmian personal-
nych w Radzie Ministrów, jak również Komisji Europejskiej. Tegoroczna 

Dear Guests  
and Participants

I would like to thank you all for accepting the invitation and participat-
ing in the 41st International Conference and Exhibition PIKE 2014, 
which this year takes place in DoubleTree by Hilton hotel in Łódź.  
The theme of this year’s conference is „In the world of globalized  

media and telecommunication”, and its  
co-organizer is, as every year, the PIKSEL 
Foundation. 

The 41st International Conference and  
Exhibition PIKE 2014 is a meeting which 
has gained an important place on the agen-
da of cable, television and telecommunica-
tion industries. It is traditional for our au-
tumn conference to invite our guests to 
participate in an event which encompasses 
a whole spectrum of elements: discussion 
panels, exhibition, numerous accompany-
ing events and the formal Golden PIKE 
Gala. This year will not be different. 

I can specially recommend the panel discus-
sions, which have been prepared so that 
they are focused on up-to-date and rele-
vant topics that form our industry. I would 
like to take this opportunity to thank the 

Programme Council – a team formed by great experts, led by Profes-
sor Józef Modelski from the Warsaw University of Technology – for 
the remarkably interesting and spot-on choice of topics. 

The Conference will be opened by the panel “New market of broad-
band services”, which will bring together all the leaders of Polish me-
dia market. It will however be aimed at the market’s future, showing 
the whole spectrum of new services which can be provided with the 
use of broadband networks: from monitoring and security to tele-
medicine. In the subsequent panels, we will concentrate on more 
specific subjects linked to current affairs, dealing e.g. with the issue of 
globalization of media and communication. Numerous foreign guests, 
who have been invited to the panel, will without a doubt present 
a whole spectrum of existing views on the matter. According to your 
suggestions from the previous years, in subsequent panels we have 
embraced the subject of value chain in copyright and intellectual prop-
erty theft on the internet in cooperation with the Sygnał Association. 
The heart of this debate is the direction of legal changes that we have 
been suggesting for years, and the recent personal changes in the 
Council of Ministers and the European Commission, which gives us 
hopes for a green light at the end of the tunnel. The subject of film 
will be furthered by a debate on the use of film archives – we are,  
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konferencja gości w Łodzi – mieście nierozerwalnie związanym z  pol-
ską kinematografią i do tej tematyki nawiąże również jedna z dyskusji, 
podczas której podejmiemy próbę oceny możliwości wykorzystania 
nowych technik do cyfryzacji zasobów archiwów i  ich szerokiego roz-
powszechniania. Ciekawie zapowiada się także dyskusja dotycząca 
rynku telewizyjnego – zachęcam do przysłuchania się opiniom pod-
czas panelu „Świat się śmieje” – formaty współczesnej rozrywki tele-
wizyjnej. Nowością naszego jesiennego spotkania są zaplanowane na 
poniedziałek warsztaty dla wszystkich zainteresowanych przedsię-
biorców telekomunikacyjnych, także spoza PIKE, podczas których 
omówione zostaną kluczowe w najbliższych miesiącach i latach, 
z punktu widzenia prowadzonej przez operatorów działalności, za-
gadnienia: wykorzystanie środków publicznych z nowej perspektywy 
finansowej, możliwy sposób wydatkowania tych środków, w szczegól-
ności omówienie przewag i potrzeb operatorów sieci kablowych 
z punktu widzenia realizacji celów administracji publicznej, oraz 
szczególne warunki dostępu innych przedsiębiorców do tak wybudo-
wanej infrastruktury. 

Tradycją naszych konferencji są również liczne spotkania środowisko-
we – podobnie będzie i w tym roku. Naszymi gośćmi będą przedsta-
wiciele organizacji partnerskich, z którymi PIKE bieżąco współpracuje: 
Euroazjatyckie Stowarzyszenie Telewizji Kablowych EAKT, amerykań-
skie stowarzyszenie Society of Cable Telecommunications Engineers, 
ANGACOM, Cable Europe oraz CTAM Europe i MoCa. Zachęcam 
wszystkich Państwa do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń. 

Wielkim wydarzeniem naszych Konferencji jest uroczysta Gala Złotej 
PIKE, na którą serdecznie Państwa zapraszam w dniu 7 października. 
W trakcie wieczoru poznamy laureatów Złotej PIKE – specjalnej na-
grody przyznawanej osobom, przedsiębiorstwom oraz instytucjom, 
które w sposób godny wyróżnienia przyczyniają się do rozwoju całej 
branży i swoją działalnością – zarówno biznesową, jak i społeczną – 
stanowią wzór do naśladowania. Poznamy także laureatów Festiwalu 
Kanałów Tematycznych o nagrodę Tytanowego Oka. Gwarantuję, że 
to będzie niezapomniany wieczór – zapraszam!

Jerzy Straszewski
Prezes Zarządu  
Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej

after all, in the very heart of Polish cinematography. a perfect addi-
tion to this discussion will be the evening screening of a film awarded 
during the Polish Film Festival in Gdynia and the participation of great 
Guests of Honour, who have dedicated their whole careers to the 
Polish cinema. The panels dedicated to technology and program-
ming, valued so greatly by operators, will this year be carried out with 
our foreign partners: CTAM, ARRIS, MoCA, ANGA and Cable Europe. 
They will concentrate on debating whose interests should prevail in 
broadband communication – the user’s or the technology’s – and the 
will take a close look at OTT television. But the true clou of this year’s 
programme may be the panel „The world is laughing”, dedicated to 
the phenomenon of TV entertainment. The largest Polish tycoons will 
confront global tycoons from the BBC and NBC, and the whole panel 
will be moderated by ed. Vadim Makarenko from Gazeta Wyborcza. 
Actually, every planned debate impresses with the names of modera-
tors and participants, as do the Special Guests and Guests of Honour, 
representatives of public authorities, economic self-government and 
individual companies. 

One of the highlights of the Conference will be presentation of the 
Golden PIKE awards, which will take place during a formal Gala, which 
I highly recommend also because of its artistic value – I promise it 
comes from to the top international league... On that night we will 
find out the winners of the Golden PIKE, a special award presented to 
persons and institutions that contribute to the development of the 
whole industry and, both in their business and social actions, are 
a model to follow in an exceptional way. As we do every year, we will 
also present the winners of the Titanium Eye, the main award of the 
Festival of Thematic Channels, and one which is very prestigious in 
the media industry. 

I would like to thank all the persons who participated in organizing 
the conference, including TOYA, the operator from Łódź and the Con-
ference’s host, and to invite you all to participate in the events. I be-
lieve that your participation in the 41st International Conference and 
Exhibition PIKE 2014 will be unforgettable and eventful.

Jerzy Straszewski
President of the Board  
Polish Chamber of Electronic Communication
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Szanowni i Drodzy Goście

Pragnę powitać Państwa na organizowanej przez Polską Izbę Komuni-
kacji Elektronicznej wspólnie z Fundacją PIKSEL 41. Międzynarodowej 
Konferencji i Wystawie PIKE 2014. w tym roku ponownie gościmy 
w przepięknym hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi, i warto podkre-
ślić, że to miejsce w sposób szczególny przepełnione jest elementami 
nawiązującymi do najważniejszych i najbardziej bliskich naszym ser-
com polskich filmów. Zachęcam po raz  
kolejny do odbycia niezwykłej podróży po 
historii polskiej kinematografii podczas 
pobytu zarówno w Hotelu DoubleTree by 
Hilton jak i samej Łodzi.

Tradycyjnie już miejsce kolejnej konferen-
cji wybrane zostało z uwzględnieniem na-
szych wymagań i oczekiwań, zarówno pod 
kątem organizacyjnym, jak również gwa-
rancji odpowiedniej przestrzeni dla wszyst-
kich podmiotów zainteresowanych wysta-
wą, która jak co roku towarzyszy jesiennej 
konferencji. Mam nadzieję, że po zakoń-
czeniu naszej tegorocznej konferencji po-
dzielicie Państwo ze mną tę opinię.

W tym roku Konferencja odbywa się pod 
hasłem „W świecie globalizacji mediów i te-
lekomunikacji” i nawiązuje do obserwowa-
nych zmian, w których aktywnie uczestni-
czymy. Poszczególne aspekty działalności i rozwoju naszej branży 
pojawiać się będą podczas dyskusji panelowych, które zostały zaplano-
wane w ten sposób, aby ukazać cały zakres zjawisk towarzyszących 
branży komunikacji szerokopasmowej. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom całego środowiska postanowiliśmy zorganizować także warsz-
taty dotyczące kluczowych zagadnień związanych z działalnością pod-
miotów z naszej branży, do udziału w których zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym rów-
nież tych zrzeszonych w pozostałych organizacjach branżowych.

Merytoryczne opracowanie dyskusji zaplanowanych podczas konfe-
rencji dokonane zostało przez Radę Programową pod przewodnictwem 
Profesora Józefa Modelskiego z Politechniki Warszawskiej. Chciałbym 
w tym miejscu gorąco podziękować Panu Przewodniczącemu oraz 
wszystkim członkom Rady Programowej za cenne i inspirujące wska-
zówki pomocne w opracowaniu zakresu merytorycznego paneli.  
Polecam Państwa uwadze wszystkie zaplanowane dyskusje, żywiąc 
przekonanie, że będą one źródłem cennej wiedzy, inspiracji i zdoby-
wania nowych doświadczeń. Jestem szczególnie dumny z faktu, że na-
sze zaproszenie do udziału w dyskusjach przyjęło grono znakomitych 

Dear and Distinguished Guests

I would like to warmly welcome you to the 41st International Con-
ference and Exhibition PIKE 2014, organised by the Polish Cham-
ber of Electronic Communication in cooperation with the PIKSEL 
Foundation, which, this year, takes place in the beautiful Double-
Tree by Hilton hotel in Łódź. It is worth stressing that this place is 
particularly filled with elements that refer to films most important 

and closest to our hearts. I would like to 
encourage you to once again take the 
wonderful tour of Polish cinematography 
both during your stay at the DoubleTree 
by Hilton and in Łódź itself.

Traditionally, the venue for the conference 
has been chosen to fulfil our requirements 
and expectations, both in the scope of or-
ganization and providing the proper space 
for all entities interested in the exhibition 
which accompanies the autumn confer-
ence every year. I hope that after the con-
ference you will agree with me on this.

The theme of this year’s conference is „In 
the world of globalized media and telecom-
munication”, which refers to the observed 
changes in which we actively participate. 
The various aspects of our industry’s oper-
ations and development will appear during 

the scheduled panel discussions, which were planned in such a way as 
to show the whole range of phenomena that accompany the broad-
band communications industry. In order to meet the industry’s expec-
tations, we have decided to organize a workshop about key elements 
of our industry’s entities’ activity. We encourage all interested tele-
communication entrepreneurs, including members of other profes-
sional organizations, to participate.

The substance of the discussions planned during the conference 
was developed by the Programme Council under the chairmanship 
of Professor Józef Modelski from the Warsaw University of Technol-
ogy. I would like to take this opportunity to thank the Chairman and 
all the members of the Council for the valuable and inspiring hints 
which helped during the works on the substantive scope of the pan-
els. I recommend all the discussions, for I am certain they will be 
source of valuable knowledge, inspiration and new experiences. 
I am especially proud of the fact that our invitations to the discus-
sions were accepted by a group of well-known experts, a fact that 
guarantees interesting discussions and divagations regardless of the 
topic of a particular panel.
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ekspertów, co gwarantuje nam wszystkim ciekawe dyskusje i rozważa-
nia, niezależnie od tematyki poszczególnych paneli.

Nasze jesienne spotkania to także niezwykła wystawa, która od dłuższego 
czasu stanowi nasz priorytet organizacyjny. Również w tym roku zapew-
niliśmy wystarczającą ilość miejsca przeznaczonego na przestrzeń wysta-
wienniczą towarzyszącą corocznie Konferencji. Zapraszam wszystkich do 
odwiedzenia wystawy, na której znajdziecie Państwo szeroką gamę pro-
duktów i usług prezentowaną, jak zawsze, w niezwykłych aranżacjach.

Ważnym wydarzeniem podczas Konferencji będzie wręczenie statu-
etek Złota PIKE, podczas uroczystej Gali z udziałem zaproszonych 
Gości Honorowych i Specjalnych. Tego samego wieczoru poznamy 
także kolejnych laureatów Festiwalu Kanałów Tematycznych o nagrodę  
Tytanowego Oka. Nagrody te przyznane zostaną w następujących kate-
goriach: Wydarzenie roku, Kampania promocyjna – za najciekawszą 
oraz najskuteczniejszą akcję promocyjną, skierowaną do abonentów 
operatorów kablowych oraz Współpraca z operatorami – dla najlepsze-
go biura sprzedaży kanałów telewizyjnych. Jestem bardzo ciekawy kto 
decyzją Jury Festiwalu odbierze statuetki w poszczególnych katego-
riach, a moja i Państwa ciekawość zaspokojona zostanie już we wtorek 
– 7 października. Zapewniam, że przed nami wieczór pełen atrakcji!

41. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2014 
to również, jak pokazują poprzednie edycje naszego spotkania, cała 
gama wydarzeń towarzyszących, które dopełniają charakteru całej im-
prezy. Każdy dzień naszej Konferencji jest wypełniony spotkaniami, 
a atrakcje i bogate wrażenia artystyczne wydarzeń wieczornych oraz 
rozmowy kuluarowe pozostaną w pamięci na długi czas. 

Zachęcam Państwa do aktywnego udziału we wszystkich zaplanowa-
nych w ramach programu konferencji wydarzeniach.

Życzę udanego pobytu na 41. Międzynarodowej Konferencji  
i Wystawie PIKE 2014!

Włodzimierz Zieliński
Prezes Zarządu Fundacji PIKSEL

Our autumn meeting is also a wonderful exhibition, which has  
for a long time been our organizational priority. This year, we have 
again provided enough space for exhibition that accompanies the 
conference. I invite you all to visit the exhibition, where you can find 
a wide range of products and services, presented, as always, in unu-
sual arrangements.

One of the highlights of the Conference will be the presentation of 
the Golden PIKE awards, which will take place during a formal Gala 
with the participation of Special Guests and Guests of Honour. On 
the same evening, the winners of the Titanium Eye, the main award 
of the Festival of Thematic Channels, will be announced. The awards 
will be given in the following categories: Event of the Year, Promo-
tional Campaign – for the most interesting and successful promo-
tion action aimed at cable operator’s subscribers – and Cooperation 
with Operators – for the best sales office of television channels. 
I am very curious who, by the Festival’s Jury decision, will receive 
the statuettes in these categories, and both my and your curiosity 
will be satisfied on Tuesday, 7 October. I assure you, it will be a most 
eventful night!

The 41st International Jubilee Conference and Exhibition PIKE 2014 
is also, as the previous editions have proven, a whole range of ac-
companying events which complement its character. Every day of 
our conference is filled with meetings, and the attractions and artis-
tic value of the evening events and unofficial talks will leave a lasting 
memory for a long time. 

I invite you to actively participate in all the events planned for this 
conference.

I wish you a good stay at the 41st International Conference and  
Exhibition PIKE 2014!

Włodzimierz Zieliński
President of the Board PIKSEL Foundation 
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Grupa TOYA – kontynuacja tradycji 
i kurs na nowoczesność 

Witamy Państwa ponownie przy Łąkowej 29 – w obiektach gdzie no-
woczesność jest ściśle związana z tradycją jednego z najbardziej zna-
czących miejsc dla polskiej kultury, w ciągu ostatniego półwiecza. 
W nowoczesnym centrum kongresowo-biznesowym powstałym na 
terenie dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi. 

To zaszczyt i satysfakcja, że możemy gościć uczestników i obserwato-
rów 41. Konferencji PIKE tu, gdzie jeszcze dziesięć lat temu wiatr czę-
sto hulał po zaniedbanych halach zdjęciowych a pokryte patyną czasu 
urządzenia dawnej WFF z niewielką skutecznością przypominały 
o dawnej świetności tej największej w Polsce „Fabryki Snów”. Dziś to 
miejsce wygląda i działa inaczej, znów tętni ruchem, gwarem, bla-
skiem reflektorów a także roi się od kamer filmowych, telewizyjnych 
i mikrofonów. To clou rewitalizacji – przywrócenia tego zakątka Łodzi 
do aktywnego działania w odnowionym entourage ‘u. Ten adres znów 
przyciąga aktorów, muzyków, realizatorów obrazu i dźwięku ale także 
biznesmenów krajowych i zagranicznych. 

W ciągu roku od uroczystości zakończenia „Projektu Łąkowa 29” czyli 
rewitalizacji terenu i obiektów dawnej WFF oraz oddania do użytku 
pod tym adresem, pierwszego w Polsce hotelu DoubleTree by Hilton, 
możemy z dumą obwieścić, że inwestycja ta została dostrzeżona, doce-
niona i co najważniejsze – dobrze spełnia swoją rolę.

Projekt i jego składowe elementy otrzymały wiele nagród i wyróż-
nień, najciekawsze wśród nich to: Energia Kultury 2013, tytuł Najlep-
szego Nowego Hotelu w Europie Środkowo-Wschodniej wg magazy-
nu Eurobuild, uznanie obiektu za Budowę roku 2013, wyróżnienie 
w konkursie European Property Awards 2014 i wiele innych. 

Już w pierwszym roku działalności hotel DoubleTree by Hilton Łódź został 
uznany najlepszym czterogwiazdkowym hotelem w Łodzi, a w całym 
kraju zajął w tej kategorii czwarte miejsce (w rankingu serwisu 
trivago.pl, stworzonym na podstawie ocen jego użytkowników). Go-
ście chwalili głównie profesjonalizm obsługi hotelowej, wysoką jakość 
serwowanej kuchni, dodatkowe udogodnienia oraz niepowtarzalną 
filmową atmosferę i elegancję wnętrz. 

Przez miniony rok przenocowało w nim blisko 40 tysięcy osób z Polski 
i zagranicy. Nie dziwi więc, że właśnie w naszym hotelu gościliśmy uczest-
ników FIVB – Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn 2014, w tym 
między innymi reprezentacje Polski, USA, Rosji, Brazylii, Francji i Iranu.

W ciągu tego roku zakończyliśmy także proces zagospodarowywania, pra-
wie czterech tysięcy metrów kwadratowych powierzchni w przylegają-
cym do hotelu biurowcu MediaHUB. Oprócz zarządu TOYA, mieszczą się 
tam między innymi firmy sektora finansowego jak oddział największego 

TOYA Group – continuing the 
tradition and a course for modernity 

Welcome again to Łąkowa 29 – the venue where modernity is tightly 
linked to tradition of one of the most important places for Polish cul-
ture in the last half century. In a modern congress and business cen-
tre, created in the former Film Studio in Łódź. 

It is an honour and satisfaction to be able to host the participants of 
the 41st PIKE Conference here, where sixty years ago the wind would 
blow through run-down soundstages, and the worn equipment of the 
Film Studio failed to remind anyone of the former glory of Poland’s 
largest “dream factory”. Today, this place looks and functions differen-
tly, is again full of movement, sounds and glow of the spotlights and 
filled with film and TV cameras and microphones. It is the most impor-
tant point of revitalization: reactivating this part of Łódź in a renewed 
entourage. Once again, this address attracts actors, musicians, sound 
and image technicians, but also businesspeople from Poland and 
abroad. 

Within a year of the closing ceremony of the „Łąkowa 29 Project”, 
that is the revitalization of the areas and buildings of the former Film 
Studio and opening Poland’s first DoubleTree by Hilton hotel, we can 
proudly announce that this investment has been recognized, appre-
ciated and most importantly – works really well.

The project and its components have received many awards and di-
stinctions, the most interesting of which are: Energia Kultury 2013, 
the title of the Best New Hotel in Central and Eastern Europe accor-
ding to Eurobuild magazine, recognizing the venue as the Building of 
the year 2013, a distinction in the European Property Awards 2014 
contest and many more. 

During the first year since its opening, the DoubleTree by Hilton hotel 
was chosen the best four star hotel in Łódź and the fourth such in the 
whole country (in the ranking by trivago.pl, created based by the 
users’ opinions). The guests were especially fond of the professional 
hotel service, high quality cuisine, additional facilities and the remar-
kable film atmosphere and elegance of the interiors. 

Last year, we hosted almost 40 thousand persons from all over the 
world. It is not surprising that the participants of the FIVB – World 
Championship of Men’s Volleyball 2014, among others, the Polish, 
USA, Russian, Brazilian, French and Iranian Teams decided to be our 
guests.

This year, we have also finished the process of adaptation of nearly 
four thousand square meters of space in the adjacent office building, 
MediaHub In addition to TOYA’s board, it is the seat of companies 
from the financial sector, like a branch of the largest Polish bank – PKO 
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polskiego banku – PKO BP, filia Europejskiego Funduszu Leasingowego czy 
znane firmy informatyczne – Bluerank, Seamless Poland oraz TomTom.

Za rok minie 25 lat działalności firmy TOYA, to dobry czas na przyjrzenie 
się w jakim miejscu jesteśmy, co udało się osiągnąć i do czego zmierza-
my. Przede wszystkim skupiamy się na swojej podstawowej działalności 
– operatora kablowej sieci telekomunikacyjnej. w tej grupie jesteśmy 
na czwartej pozycji pod względem wielkości sieci w Polsce, obsługuje-
my 160 tysięcy abonentów własnej sieci w siedmiu miastach oraz 90 
tysięcy gniazd w sieciach partnerskich. 

W ocenie środowiska społecznego, biznesowego a zwłaszcza branżo-
wego jesteśmy postrzegani jako lider technologiczny, bo też zawsze sta-
raliśmy się przodować we wdrażaniu nowości technologicznych. 15 lat 
temu jako jeden z pierwszych w Polsce przedsiębiorców, otrzymaliśmy 
koncesję na dostarczanie dostępu do internetu a w 2009 r. stworzyliśmy 
własną, autorską koncepcję – Telewizję Trzeciej Generacji – czyli pierw-
sze odbiorniki telewizji cyfrowej łączące telewizję broadcastową z tre-
ściami czerpanymi z  internetu i możliwością obsługi sygnału zwrotne-
go. Telewizja 3G cieszy się dziś dużą popularnością i uznaniem nie tylko 
wśród Abonentów TOYA, ale i wśród partnerów biznesowych, stąd też 
nasze starania aby stale powiększać listę usług na jej „pokładzie”. 

Mamy spore osiągnięcia w rozbudowie i unowocześnianiu sieci, osią-
gnęliśmy bardzo wysoki poziom usługi dostępu do internetu (najszyb-
szy internet w Łodzi wg speedtest.net). Stale rozbudowujemy swoją 
ofertę, nieustannie pracujemy nad doskonaleniem jej jakości oraz 
sposobami obsługi naszych abonentów. 

Najwięcej uwagi Szanownego Czytelnika zajęliśmy na opisanie naszego, 
jak sądzimy ciekawego, choć pobocznego nurtu działalności, ale jest on 
wyrazem naszego stanowiska, że prowadząc biznes mamy zobowiąza-
nia wobec lokalnej społeczności w jakiej przychodzi nam prowadzić 
działalność. Ten zakątek Łodzi z jego wspaniałymi tradycjami kultural-
nymi był dla nas i naszego otoczenia na tyle ważny, żeby w jego pielę-
gnację zainwestować wysiłek, czas i pieniądze. Wasze zadowolenie 
z pobytu w obiektach przy Łąkowej 29 będzie dla nas wielką nagrodą.

Witold Krawczyk
Prezes Grupy TOYA  

Jacek Kobierzycki
Dyrektor Generalny Grupy TOYA

Jacek Kobierzycki
TOYA Group General Manager

BP, a subsidiary of European Leasing Fund or well-known IT compa-
nies: Bluerank Seamless Poland and TomTom.

Next year, we are celebrating the 25th anniversary of TOYA’s existen-
ce, which is a good time to look at where we are, what we have 
achieved and where we are headed. Above all, we are focusing on 
our primary activity: being a cable telecommunication network ope-
rator. In this group we are the fourth largest network in Poland, se-
rving 160,000 subscribers of our own network in seven cities and 
90,000 outlets in partner networks. 

The social and business environment and, in particular, our industry, 
see us as a technological leader, because we have always tried to be 
at the forefront in implementing new technology. 15 years ago, we 
were one of the first entrepreneurs in Poland to receive a conces-
sion for providing internet access and in 2009 we created our very 
own concept - Third Generation Television - the first digital television 
receivers that combined broadcast television, content from the in-
ternet, and the ability to support feedback. At present, 3G Television 
is very popular not only among TOYA subscribers, but also among 
business partners, thus our efforts to continuously expand the list of 
services “on its board”. 

We have considerable experience in the development and moderni-
zation of the network and have achieved a very high level of access 
to the internet (the fastest internet in Łódź according to Speedtest.
net). We keep expanding our offer, continuously working on impro-
ving its quality and the ways of servicing our subscribers. 

Dear Reader, we have used most of your attention to present our 
activities which, however interesting, are secondary; but it is an 
expression of our position that, while conducting a business, we 
have a responsibility towards the community in which we act. This 
corner of Łódź, with its remarkable cultural traditions, was so impor-
tant for us and our community that we decided to invest efforts, 
time and money in caring for it. Your satisfaction with the stay at 
Łąkowa 29 will be the greatest reward for us.

Witold Krawczyk 
TOYA Group President  

PAŹDZIERNIK 2014

C+_PIKE_09_2014.indd   1 9/22/14   11:24 AM



41. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I WYSTAWA PIKE 2014
41st INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION PIKE 2014

6–8.10.2014

14

Event of the year 

Promotional campaign
for the most interesting an effective promotional efforts 

addressed to the subscribers of cable operators in Poland

Cooperation with operators
for the best television-channel  

sales office,

The World Is Laughing, so is Poland

Honorary Titanium Eye

THE JUDGES WILL SELECT NOMINATED STATIONS AND 
LAUREATES IN THE FOLLOWING CATEGORIES: 

Wydarzenie roku 

Kampania promocyjna
za najciekawszą oraz najskuteczniejszą akcję promocyjną, 

skierowaną do abonentów operatorów kablowych w Polsce,

Współpraca z operatorami
dla najlepszego biura sprzedaży kanałów telewizyjnych,

Świat się śmieje, Polska też

Honorowe Tytanowe Oko

JURY WYBIERZE NOMINOWANE STACJE I LAUREATóW 
W KATEGORIACH: 

ZŁOTA PIKE zabłyśnie  
po raz ósmy!
Członkowie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicz-
nej od 2007 r. przyznają swoją specjalną na-
grodę osobom, przedsiębiorstwom oraz in-
stytucjom, które w sposób godny 
wyróżnienia przyczyniają się do rozwo-
ju całej branży i swoją działalnością – 
zarówno biznesową, jak i  społeczną 
– stanowią wzór do naśladowania. 

Wyboru Laureatów dokonuje  
Kapituła, w skład której wchodzą 
członkowie Prezydium Zarządu 
PIKE oraz laureaci poprzednich edy-
cji konkursu. Kandydatów mogą zgła-
szać wszyscy członkowie PIKE. 

Nagroda ZŁOTA PIKE jest przyznawana 
w czterech kategoriach: Nadawca, Operator, 
Dostawca, Osoba lub instytucja.

Tytanowe OKO – edycja dziewiąta
Przed nami finał Festiwalu Kanałów Tematycznych. Statuetki zostaną wręczo-
ne podczas Gali Złota PIKE, która odbędzie się 7 października w trakcie 41. 
Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE 2014 w Łodzi.

GOLDEN PIKE set to glow 
for the eight time!
Since 2007, the members of the Polish Chamber of 
Electronic Communication (PIKE) have been pre-

senting their special award to people, compa-
nies and institutions that have made admi-

rable contributions to the growth of the 
entire sector and have set an example 
worthy of emulation through their busi-
ness or social activities. 

The laureates are selected by the Chap-
ter whose membership comprises 
members of the PIKE Board Presidium 

as well as the winners of the competitio-
n’s previous editions. All PIKE members 

are eligible to put forward candidates.

The GOLDEN PIKE award is presented in four ca-
tegories: Broadcaster, Operator, Provider, Person 
or institution.

Titanium Eye – ninth edition
The finals of the Theme Channel Festival are just round the corner. The statu-
ettes will be presented on Golden PIKE Gala taking place on 7th of October 
during the 41st International PIKE Conference and Exhibition 2014 in Łódź. 

Gratulacje dla wszystkich nominowanych i zwycięzców!

Congratulations to all the nominees and winners!
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Rada Programowa | Programme Council

Profesor Józef Modelski – Politechnika Warszawska | Warsaw University of Technology 

Przewodniczący Rady Programowej | President of the Programme Council

Patrycja Gołos – UPC Polska

Elżbieta Gorajewska – Nielsen Audience Measurement

Ewa Michalska – PIKE

Anna Streżyńska – Ekspert rynku telekomunikacyjnego | Telecommunication market expert

Teresa Wierzbowska – Stowarzyszenie Sygnał | Sygnał TV Broadcasters Association

Jerzy Straszewski – Prezes Zarządu PIKE | President of the Board PIKE

Tomasz Węgrzyński – Vectra

Wojciech Dziomdziora – Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka | The law firm Domański Zakrzewski Palinka

Krzysztof Heller – Infostrategia

Jacek Kobierzycki – TOYA

Janusz Kosiński – INEA

Aleksander Kutela – HBO

Józef Kot – Vectra

Grzegorz Molewski – KinoRP

Maciej Muzalewski – Vector

Jerzy Papuga – Dziennikarz | Journalist

Paweł Tutka – Ekspert rynku telekomunikacyjnego | Telecommunication market expert

Andrzej Zarębski – Ekspert rynku mediów | Media market expert

Włodzimierz Zieliński – Prezes Zarządu Fundacji PIKSEL | President of the Board PIKSEL Foundation
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6 października 2014 r. poniedziałek
11.00–22:00 Rejestracja uczestników

12.00–14.00 Warsztaty dla operatorów komunikacji 
elektronicznej

14.00–15.00 Inauguracyjne posiedzenie Rady 
Konsultacyjnej PIKE

15.00–16.00 Lunch

16.00–18.00 Panel dyskusyjny:  
Nowy rynek usług szerokopasmowych
Wprowadzenie: 
Stephan Luiten – Liberty Global

Moderator:  
Andrzej Zarębski – ekspert rynku mediów

Zaproszeni do dyskusji:  
Andrzej Arendarski – Krajowa Izba Gospodarcza 
Juliusz Braun – TVP  
Dariusz Dąbski – TV Puls 
Ramiro Lafarga Brollo – UPC Polska 
Zygmunt Solorz-żak – Telewizja Polsat 
Markus Tellenbach – TVN 
Julien Verley – nc+

20.00–04.00 Wieczór Powitalny – zaprasza   

7 października 2014 r. wtorek
08.00–19.00 Rejestracja uczestników

09.30–10.00 Uroczyste otwarcie  
41. Międzynarodowej Konferencji 
i Wystawy PIKE 2014

10.00–10.30 Wystąpienia Gości Honorowych

10.30–12.00 Panel dyskusyjny:  
W świecie globalizacji mediów 
i telekomunikacji
Moderator:  
Krzysztof Heller – Infostrategia 
Zaproszeni do dyskusji:  
Lidia Kozłowska – Urząd Komunikacji 
Elektronicznej 
Anna Krzyżanowska – Komisja Europejska 
Małgorzata Olszewska – Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji 
Carsten Engelke – ANGA COM 
Rob Gelphman – MoCA 
Witold Graboś – Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji 

PROGRAM KONFERENCJI 

Matthias Kurth – Cable Europe 
Jerzy Straszewski – Polska Izba Komunikacji 
Elektronicznej

12.00–12.30 Przerwa kawowa

12.30–13.00 Wystąpienie Gościa Specjalnego:  
Paul Dempsey – BBC Worldwide 
Świadomość potrzeb odbiorców 
kluczem do sukcesu marek na 
zatłoczonym rynku

13.00–14.30 Panel dyskusyjny:  
Kradzież własności intelektualnej 
w internecie – skutki i metody 
przeciwdziałania
Wprowadzenie: 
Sebastian Urban – Discovery Polska

Moderator: 
Andrzej Zarębski – ekspert rynku mediów

Zaproszeni do dyskusji: 
Teresa Wierzbowska – Stowarzyszenie Sygnał 
Vaiva Zukiene – LKTA 
Wojciech Dziomdziora – Kancelaria Prawna DZP 
Jacek Kobierzycki – TOYA 
Maciej Maciejowski – TVN 
Artur Przybysz – nc+ 
Marek Sowa – Ekspert rynku

14.30–15.30 Lunch – zaprasza  

15.30–17.00 Panel dyskusyjny:  
Wykorzystanie nowych technik do 
cyfryzacji zasobów archiwów i ich 
szerokiego rozpowszechniania
PANEL ODBęDZIE SIę W KINIE NA TERENIE HOTELU

Wprowadzenie:   
Krzysztof Zanussi – Studio Filmowe TOR

Moderator:   
Grzegorz Molewski – KinoRP

Zaproszeni do dyskusji:  
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz – Narodowy 
Instytut Audiowizualny 
Jarosław Czuba – TVP 
Stefan Kamiński – KIGEiT 
Krzysztof Zanussi – Studio Filmowe TOR

17.00–19.00 Film „Bogowie” – Premiera

20.00–23.00 Gala Złota PIKE – zaprasza  

23.00–04.00 After party – zaprasza           
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8 października 2014 r. środa
09.00–19.00 Rejestracja uczestników

10.00–11.30 Panel dyskusyjny:  
Łańcuch wartości  
w prawie autorskim na  
różnych polach eksploatacji

Wprowadzenie:   
Zbigniew Jusis – EY

Moderator: 
Jerzy Straszewski – Polska Izba Komunikacji 
Elektronicznej

Zaproszeni do dyskusji: 
Gilone d’Udekem – Cable Europe 
Wojciech Dziomdziora – Kancelaria Prawna DZP 
Franziska Löw – ANGA COM 
Ferenc Kéry – Węgierskie Stowarzyszenie 
Telewizji Kablowych 
Karol Kościński – Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Józef Kot – Polska Izba Komunikacji Elektronicznej 
Włodzimierz Lefik – ZTKIG 
Krzysztof Lewandowski – ZAiKS 
Andrzej Matlak – Uniwersytet Jagielloński

11.30–11.45 Przerwa kawowa

11.45–13.15 Panel dyskusyjny:  
Użytkownik czy technologia? 
Potrzeby, oczekiwania, możliwości

Wprowadzenie:   
Mark Bugajski – Arris

Moderator:   
Paweł Tutka – ekspert rynku  
telewizji hybrydowej

Zaproszeni do dyskusji:  
Mark Bugajski – Arris 
Rob Gelphman – MoCA 
Aleks Habdank – MTG/Viasat 
Szymon Karbowski – Toya 
Wiesław Łodzikowski – TVP 
Bogdan Pruszkowski – INEA 
Rafał Szczap – Dell 
Nick Thorogood – Scripps EMEA 

13.15–15.15 Panel dyskusyjny:  
Treści oferowane w telewizji OTT – 
nieograniczone możliwości czy ślepy 
zaułek?
PANEL DYSKUSYJNY ORGANIZOWANY  

WE WSPóŁPRACY Z   

Moderator:   
Dennis Hodges – New Perspective Ltd

Zaproszeni do dyskusji:  
Izabella Wiley – A+E Networks 
Grzegorz Esz – UPC Polska 
Matthias Heinze – Turner 
Aleksander Kutela – HBO 
Colin McLeod – NBCUniversal 
Carlos Ortega – FOX 
John Rossiter – AXN 
Louise Cottrell – AMC International Zone

15.15–16.00 Lunch – zaprasza  

16.00–17.30 Panel dyskusyjny:  
„Świat się śmieje” – formaty 
współczesnej rozrywki telewizyjnej
Wprowadzenie:   
Elżbieta Gorajewska – Nielsen Audience 
Measurement

Moderator:    
Vadim Makarenko – Gazeta Wyborcza

Zaproszeni do dyskusji:  
Nina Terentiew – Polsat 
Jerzy Kapuściński – TVP 
Edward Miszczak – TVN 
Daniel Reszka – VIMN 
Grant Welland – BBC

19.30-03.00 Kolacja i Wieczór Pożegnalny

9 października 2014 r. czwartek
09.00–12.00 Wyjazd uczestników
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6 October 2014 Monday
11.00–22:00 Participant registration

12.00–14.00 Workshops for electronic 
communication operators

14.00–15.00 The inaugural meeting of the advisory 
board of PIKE

15.00–16.00 Lunch

16.00–18.00 Panel discussion:  
New market for broadband services
Introduction: 
Stephan Luiten – Liberty Global

Moderator:  
Andrzej Zarębski – media market Expert

Invited to the discussion:  
Andrzej Arendarski – Polish Chamber 
of Commerce 
Juliusz Braun – TVP  
Dariusz Dąbski – TV Puls 
Ramiro Lafarga Brollo – UPC Polska 
Zygmunt Solorz-żak – Polsat 
Markus Tellenbach – TVN 
Julien Verley – nc+

20.00–04.00 Welcome evening – invites   

7 October 2014 Tuesday
08.00–19.00 Participant registration

09.30–10.00 Inauguration of the 41st International 
Conference and Exhibition PIKE 2014

10.00–10.30 Opening Speeches by the Guests 
of Honour

10.30–12.00 Panel discussion:  
In the world of globalization of the 
media and telecommunication
Moderator:  
Krzysztof Heller – Infostrategia 
Invited to the discussion:  
Lidia Kozłowska – Office of Electronic 
Communictaions 
Anna Krzyżanowska – European Commission 
Małgorzata Olszewska – Ministry of 
Administration and Digitization 
Carsten Engelke – ANGA COM 
Rob Gelphman – MoCA 

CONFERENCE PROGRAM

Witold Graboś – National Broadcasting Council 
Matthias Kurth – Cable Europe 
Jerzy Straszewski – Polish Chamber of 
Electronic Communications

12.00–12.30 Coffee break

12.30–13.00 Speech by the Special Guest:  
Paul Dempsey – BBC Worldwide 
Context is king – how TV brands can cut 
through the content clutter

13.00–14.30 Panel discussion:  
Theft of intellectual property on the 
Internet – the effects and methods of 
prevention
Introduction: 
Sebastian Urban – Discovery Polska

Moderator: 
Andrzej Zarębski – media market Expert

Invited to the discussion: 
Teresa Wierzbowska – Association Signal 
Vaiva Zukiene – LKTA 
Wojciech Dziomdziora – Law firm DZP 
Jacek Kobierzycki – TOYA 
Maciej Maciejowski – TVN 
Artur Przybysz – nc+ 
Marek Sowa – market expert

14.30–15.30 Lunch – invites  

15.30–17.00 Panel discussion:  
Theft of intellectual property on the 
Internet – the effects and methods 
of prevention
DISCUSSION PANEL WILL BE HELD IN THE THEATRE 
LOCATED IN THE HOTEL

Introduction:   
Krzysztof Zanussi – Film Studio TOR

Moderator:   
Grzegorz Molewski – KinoRP

Invited to the discussion:  
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz – National 
Audiovisual Institute 
Jarosław Czuba – TVP 
Stefan Kamiński – KIGEiT 
Krzysztof Zanussi – Film Studio TOR

17.00–19.00 Movie „Bogowie” – Premiere

20.00–23.00 Golden PIKE gala – invites  

23.00–04.00 After party – invites              
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8 October 2014 Wednesday
09.00–19.00 Participant registration

10.00–11.30 Panel discussion:  
Value chain in the context of copyright 
in many fields of exploitation

Introduction:   
Zbigniew Jusis – EY

Moderator: 
Jerzy Straszewski – Polish Chamber of Electronic   
Communications

Invited to the discussion: 
Gilone d’Udekem – Cable Europe 
Wojciech Dziomdziora – Law firm DZP 
Franziska Löw – ANGA COM 
Ferenc Kéry – Hungarian Cable Communications   
Association 
Karol Kościński – The Ministry of Culture and   
National Heritage 
Józef Kot – Polish Chamber of Electronic   
Communications 
Włodzimierz Lefik – ZTKIG 
Krzysztof Lewandowski – ZAiKS 
Andrzej Matlak – Jagiellonian University

11.30–11.45 Coffee break

11.45–13.15 Panel discussion:  
User or technology? Needs, 
expectations, opportunities

Introduction:   
Mark Bugajski – Arris

Moderator:   
Paweł Tutka – hybrid TV market expert

Invited to the discussion:  
Mark Bugajski – Arris 
Rob Gelphman – MoCA 
Aleks Habdank – MTG/Viasat 
Szymon Karbowski – Toya 
Wiesław Łodzikowski – TVP 
Bogdan Pruszkowski – INEA 
Rafał Szczap – Dell 

Nick Thorogood – Scripps EMEA 

13.15–15.15 Panel discussion:  
Content available on TV OTT – limitless 
opportunities or dead end?

PANEL DISCUSSION IN COOPERATION WITH  

Moderator:   
Dennis Hodges – New Perspective Ltd

Invited to the discussion:  
Izabella Wiley – A+E Networks 
Grzegorz Esz – UPC Polska 
Matthias Heinze – Turner 
Aleksander Kutela – HBO 
Colin McLeod – NBCUniversal 
Carlos Ortega – FOX 
John Rossiter – AXN 
Louise Cottrell – AMC International Zone

15.15–16.00 Lunch – invites 

16.00–17.30 Panel discussion:  
„The World Is Laughing” – formats of 
modern TV entertainment
Introduction:   
Elżbieta Gorajewska – Nielsen Audience 
Measurement

Moderator:    
Vadim Makarenko – Gazeta Wyborcza

Invited to the discussion:  
Nina Terentiew – Polsat 
Jerzy Kapuściński – TVP 
Edward Miszczak – TVN 
Daniel Reszka – VIMN 
Grant Welland – BBC

19.30-03.00 Dinner and parting evening

9 October 2014 Thursday
09.00–12.00 Departure
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25 lat sieci  
kablowych w Polsce

Operatorzy współczesnych sieci telekomunikacyjnych dążą do integra-
cji usług. Jednoczesny postęp technologiczny oraz wzrost zapotrzebo-
wania na pasmo ze strony abonentów sprawiają, że integracja taka jest 
niezbędnym i jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Operatorzy szeroko-
pasmowych systemów transmisji danych oferujący swoim abonentom 
usługi konwergentne muszą z jednej strony zapewnić jak najlepszą in-
frastrukturę sieci a z drugiej rozwijać mechanizmy udostępniania usług. 
Jednym z bardzo jaskrawych przykładów zmian dokonujących się w obu 
wspomnianych dziedzinach, są systemy określane niegdyś mianem sie-
ci telewizji kablowej. Ich nazwa wzięła się od podstawowej usługi ofe-
rowanej przez te sieci – dostarczania do abonentów określonej liczby 
kanałów telewizyjnych z wykorzystaniem kabli koncentrycznych.

HisToria sysTeMóW TeleWizji kabloWej
Początki telewizji kablowej przypadają na okres po drugiej wojnie 
światowej. Pierwsze systemy telewizji kablowej zaczęły pojawiać się 
w USA. Służyły do doprowadzenia sygnału do miejscowości położo-
nych w dolinach, które trudno było objąć zasięgiem transmisji roz-
siewczej. Sieć kablowa łączyła domy z odbiornikiem sygnału telewizyj-
nego umieszczonym na pobliskim wzniesieniu lub wysokim budynku. 
w roku 1948 w Mahanoy City, w stanie Pensylwania w USA, stworzony 
został pierwszy system instalacji zbiorczej do odbioru telewizji. 
Mieszkańcy tego małego miasteczka mieli duże problemy z odbiorem 
telewizji naziemnej, spowodowane górzystym otoczeniem. Aby roz-
wiązać ten problem właściciel serwisu sprzętu elektrycznego, John 
Walson, postanowił wynieść antenę do odbioru telewizji na wysoki 
maszt, a odebrany sygnał rozprowadzić drogą kablową do okolicznych 
domów. Tak powstał pierwszy system Community Antenna Television. 
Warto wspomnieć, że Walson był również pierwszym który użył kabla 
koncentrycznego dla poprawy jakości sygnału. Dość szybko zoriento-
wano się też, że przy pomocy kabla można przesyłać nie tylko sygnał 
lokalnej telewizji, ale dodatkowo wiele innych – bez ponoszenia wiel-
kich kosztów i zwiększania zakłóceń. w efekcie, bardzo szybko przyby-
wało nowych kanałów i abonentów.

Do Polski telewizja kablowa dotarła dopiero w latach 70-tych XX wie-
ku. Do eksperymentalnej sieci zbudowanej przez Przemysłowy Insty-
tut Telekomunikacji zostali podłączeni mieszkańcy osiedla Gdynia-
-Chylonia. Sieć przewidywała możliwość przesyłu 7 kanałów 
telewizyjnych, ale wówczas nadawały jedynie dwie stacje. Rozwój 
tego projektu nastąpił kilkanaście lat później. Ze względu na czysto 
eksperymentalny charakter gdyńskiego przedsięwzięcia, za oficjalny 
początek telewizji kablowej w Polsce uważa się emisję pierwszego 
programu w osiedlowej sieci zaprojektowanej i uruchomionej na war-
szawskim Ursynowie w marcu 1988 roku. Początkowo sieć obejmo-
wała jedynie dwa bloki, jednak szybko utworzono na osiedlu kilkana-
ście sieci, z których każda posiadała własną antenę odbiorczą. 
Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu anteny pozwalającej na odbiór  

25 years of  
cable networks in Poland

The modern telecommunication network operators aim at integra-
ting their services. Simultaneous advances in technology and the in-
creasing subscribers’ demand for bandwidth cause such integration 
to become inevitable and the only reasonable solution. The opera-
tors of broadband data transmission systems who offer converged 
services to their subscribers must, on the one hand, provide the best 
network infrastructure and, on the other, develop mechanisms for 
sharing services. One of the most glaring examples of the changes 
taking place in both of the aforementioned areas are the systems 
once referred to as a cable television network. Their name comes 
from the basic service offered by these networks - providing subscri-
bers with a certain number of channels using coaxial cables.

THe HisTory of cable Television
The beginning of cable television happened soon after the Second 
World War. The first cable TV systems appeared in the USA. They 
were used to bring the signal to towns located in valleys, which were 
difficult to reach by means of a broadcast. The cable network connec-
ted the houses to the TV set placed on a nearby elevation or a tall 
building. In 1948, in Mahanoy City, Pennsylvania, USA, the first sys-
tem of cumulative installation for TV reception was created. The inha-
bitants of this small town had big problems with receiving terrestrial 
television due to the mountainous surroundings. To solve this pro-
blem, the owner of an electronics equipment workshop, John Walson, 
decided to carry the TV antenna up to a high mast, and to spread the 
thus received signal by cable to nearby homes. That is how the first 
Community Antenna Television system was created. It is worth men-
tioning that Walson was the first to use coaxial cable to improve the 
signal quality. Everyone realized quite soon that the cable can not 
only transmit the local TV signal, but also many others – without large 
costs or creating interference. Because of this, new channels and 
subscribers appeared very quickly.

Cable TV came to Poland as late as in the 1970s. The inhabitants of 
Gdynia-Chylonia estate were connected to an experimental ne-
twork built by the Industrial Institute of Telecommunication (Prze-
mysłowy Instytut Telekomunikacji). The network provided the possi-
bility to transfer 7 channels, but only two stations existed then. The 
project was further developed some years later. Due to the purely 
experimental character of the enterprise in Gdynia, the official beg-
ging of cable TV in Poland is considered the broadcast of the first 
program in local network designed and prepared in Warsaw’s 
Ursynów in March 1988. The network initially included only two 
blocks of flats, but quickly several networks were created in the  
neighbourhood, each of which had its own receiving antenna. In 
addition, 4 unencrypted foreign television stations were being sent 
through the network using the antenna and reception of signals 
from Eutelsat 1F1 satellite.



www.konferencjepike.pl 21

sygnałów z satelity Eutelsat 1F1, w sieci przesyłane były 4 niekodowa-
ne programy z zagranicznych stacji telewizyjnych.

Po dużym sukcesie ursynowskiej kablówki w ciągu kilku miesięcy zaczę-
ły powstawać coraz to nowe sieci kablowe, pojawiało się także wiele 
publikacji opisujących zasady budowy tego typu systemów. Warto tutaj 
wspomnieć o istotnym aspekcie prawnym determinującym możliwości 
budowy sieci kablowych. Do roku 1987 obowiązywała w Polsce usta-
wa, która dawała państwu wyłączność w dziedzinie telekomunikacji, 
radiofonii oraz telewizji. Aby posiadać urządzenia do odbioru telewizji 
inne niż powszechnego użytku, należało mieć pozwolenie (wydawane 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jedynie profesjonalistom).

Po wprowadzeniu nowej ustawy w 1987 roku pozwolenie mogło zostać 
wydane osobom prawnym po dostarczeniu listy osób, które będą korzy-
stać z systemu oraz schematu okablowania. Był to poważny krok, 
umożliwiający powstawanie podmiotów budujących sieci kablowe, 
zakładanych przez spółdzielnie mieszkaniowe lub zakłady pracy. 
W 1989 roku przepisy zostały jeszcze bardziej złagodzone pozwalając 
na zarejestrowanie kablówki w okręgowym urzędzie pocztowym. 
Ustawa z 29 grudnia 1992 uporządkowała regulacje prawne rozróżnia-
jąc dwie możliwości. Operator, który emitował programy własne (pro-
gramy wykorzystujące audycje innych podmiotów) musiał uzyskać 
koncesję, obowiązującą wszystkich nadawców radiowych i telewizyj-
nych. W przypadku operatorów tylko rozpowszechniających programy 
w sieci, wystarczyło jedynie zgłosić swoją działalność do rejestru.

W roku 1995 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wprowadziła za-
sadę, zgodnie z którą operatorzy zobowiązani byli umieszczać w sieci 
w pierwszej kolejności programy dostępne drogą naziemną na tym 
terenie. Dotyczyło to przede wszystkim stacji publicznych, następnie 
polskich stacji niepublicznych. Dopiero w następnej kolejności miały 
być dostępne kanały zagraniczne.

Rok 2001 przyniósł nową ustawę, „Prawo telekomunikacyjne”. Ważną 
zmianą było zniesienie ograniczeń dla kapitału zagranicznego w dzia-
łalności telekomunikacyjnej, co pozwalało na wejście na polski rynek 
zagranicznych operatorów. Ponadto nowa ustawa przynosiła zasadę 
współkorzystania z infrastruktury, zgodnie z którą operator publiczny 
ma obowiązek udostępniania infrastruktury innym operatorom tele-
komunikacyjnym. W 2004 roku ustawa o prawie telekomunikacyjnym 
została znowelizowana w celu dostosowania jej do wymogów prawa 
Unii Europejskiej.

rozWój arcHiTekTury sieci kabloWycH
Pierwotnie sieci kablowe tworzone były z wykorzystaniem jedynie 
kabla koncentrycznego, jednak rozwój technologii szybko sprawił, że 
zaczęto wprowadzać do struktury sieci łącza światłowodowe. Na dro-
dze całkowitego przejścia na nową technologię stanęły koszty wdraża-
nia i eksploatacji światłowodów, dlatego optymalnym rozwiązaniem 
okazało się połączenie transmisji optycznej oraz zasłużonego kabla 
współosiowego.

After the great success of Ursynów cable TV, more and more cable 
networks appeared within a few months, along with many publica-
tions describing the process of building such systems. An important 
legal aspect that determined the possibility of building a cable ne-
twork should be mentioned here. Until the year 1987, there was a law 
in Poland which granted the state a monopoly in telecommunications, 
radio and television. To have the equipment to receive consumer te-
levision other than the commonly available one, a permit (issued by 
the Ministry of the Interior only to professionals) was required.

After the introduction of the new law in 1987, the permit could be issu-
ed to legal persons after delivering a list of people who would use the 
system, and a wiring diagram. It was a serious step that enabled the 
housing cooperatives or workplaces to create entities building cable ne-
tworks. In 1989, the provisions were even more relaxed, allowing the 
registration of cable TV at the local post office. The Act of 29 December 
1992 sorted out the regulations by distinguishing between two possibi-
lities: operators who emitted their own programs (broadcasts using pro-
grams by other entities) had to obtain licenses that were mandatory for 
all radio and television broadcasters. For operators who only distributed 
programs through a network, it was enough to register such activity.

In 1995, the Polish Broadcasting Council introduced the principle ac-
cording to which operators were required to put first the programs 
that were available terrestrially in the area of the network’s opera-
tion. The priority applied first to Polish public stations, then Polish 
non-public stations. Foreign channels were available last.

A new law, “The telecommunication law” was created in 2001. An im-
portant change was the abolition of restrictions on foreign ownership 
in the telecommunications business, which allowed foreign operators 
to enter the Polish market. In addition, the new law introduced the 
principle of reciprocal use of facilities, whereby the public operator has 
the obligation to provide the infrastructure to other telecommunica-
tions operators. In 2004, the Law on telecommunications was amen-
ded in order to adapt it to the requirements of European Union law.

THe cable neTWork arcHiTecTure developMenT
Originally, cable networks were created using only a coaxial cable, but 
the development of fibre optic technology soon caused the introduc-
tion of this transmission medium into the network structure. However, 
the costs of implementing and maintaining the optical fibres became 
a hindrance, which is why the optimal combination was one of optical 
transmission technology and the coaxial cable.

Modern cable TV systems are based on a hybrid network, using opti-
cal fibre and coaxial cable, called HFC networks, from the term Hybrid 
Fibre-Coaxial. Such a network is based on the existence of two main 
parts, namely core mainline and building network. The signal distribu-
tion from the headend is performed through optical fibre connec-
tions, the most common being a single-mode fibre optic cable. Fibre 
optics (even single-mode) allow a very large transfer rate through  
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Współczesne systemy telewizji kablowej oparte są na sieciach hybry-
dowych (wykorzystujących łącza światłowodowe oraz kable koncen-
tryczne), które są nazywane sieciami HFC, od angielskiego terminu  
Hybrid Fibre-Coaxial. Sieć HFC zakłada istnienie dwóch zasadniczych 
części, czyli magistrali szkieletowej oraz sieci budynkowej. Dystrybucja 
sygnału ze stacji czołowej odbywa się z wykorzystaniem łączy optycz-
nych, przy czym najczęściej jest to jednomodowy kabel światłowodo-
wy. Światłowody (nawet jednomodowe), dzięki zastosowaniu techno-
logii zwielokrotnienie w dziedzinie długości fali (Wavelenght Division 
Multiplexing) pozwalają na uzyskanie bardzo dużych przepływności. 
Światłowody rozprowadzają sygnał na duże odległości, następnie 
w miejscu nazywanym węzłem optycznym sygnał zostaje przekonwer-
towany na RF i przekierowany do kabla koncentrycznego. Ostatecznie, 
po konwersji, odfiltrowaniu zakłóceń i wzmocnieniu sygnał z kabla 
koncentrycznego trafia do gniazdka abonenta.

Współczesne techniki modulacji pozwalają sieciom HFC na udostęp-
nianie usług związanych z transmisją danych multimedialnych (głos, 
wideo, dane), natomiast nie są one zoptymalizowane pod kątem 
maksymalizacji przepływności dostępnych dla abonentów. 

noWe TecHnologie W sieciacH kabloWycH
Określenie „sieci kablowe” lub „sieci telewizji kablowej” wskazuje na 
podstawową oferowaną usługę – dostarczania do abonentów okre-
ślonej liczby kanałów telewizyjnych, jednak dość szybko zoriento-
wano się, że infrastrukturę taką można także z powodzeniem wyko-
rzystać do udostępniania abonentom innych usług. Analizując 
sytuację obecną i odnosząc ją do tej, z którą mieliśmy do czynienia 
jeszcze kilka lat temu, warto zastanowić się, jak w kontekście infra-
struktury, usług jak i dostępu do treści wygląda sytuacja współcze-
snych sieci kablowych. We wszystkich analizowanych aspektach sta-
nowią one bowiem przykład systemów, w których w ostatnich latach 
zauważyć można ogromny wpływ postępu technologicznego oraz 
dynamiczne dopasowywania do aktualnych trendów rynkowych. 

Współczesne sieci HFC, platformy zarządzane przez operatorów tele-
wizji kablowej, mają szansę stać się optymalnym rozwiązaniem dla 
udostępniania abonentom różnych typów usług. Wraz z rozwojem 
technologii szerokopasmowego dostępu do usług multimedialnych 
a z drugiej strony zapotrzebowaniem ze strony abonentów, operato-
rzy sieci kablowych musieli usilnie pracować rozwiązaniami, które po-
zwolą na skuteczną rywalizację o abonentów. Rozwój technologii i co-
raz większa popularność techniki cyfrowej sprawiły, że rozpoczęto 
prace nad wdrażaniem techniki cyfrowej także w sieciach kablowych. 
Podstawową zaletą techniki cyfrowej w zakresie transmisji sygnałów 
telewizyjnych jest znacznie lepsze wykorzystanie dostępnego pasma. 
O ile w przypadku transmisji analogowej dostępne pasmo wystarcza-
ło na przesyłanie kilkudziesięciu programów telewizyjnych, to wdro-
żenie techniki cyfrowej zwiększyło tę liczbę praktycznie o rząd wielko-
ści. Technika cyfrowa otworzyła też nowe możliwości, takie jak 
transmisja strumieni w wysokiej rozdzielczości, udostępnianie róż-
nych treści na żądanie czy w końcu telewizja hybrydowa.

Wavelength Division Multiplexing. Fibres distribute the signal on lar-
ge surfaces and then the signal is converted to RF in a place called the 
optical node, and redirected to a coaxial cable Finally, after the co-
nversion, filtering any distortion and amplifying, the signals from the 
coaxial cable goes straight to the subscriber’s socket.

Modern modulation techniques allow HFC networks to share services 
related to multimedia data transmission (voice, video, data), but they 
are not optimized to maximize the throughput available for 
subscribers. 

neW TecHnologies in cable neTWorks
The term „cable network” or „cable television network” indicates the 
basic service offering - providing subscribers with a certain number of 
television channels, but it was rather quickly discovered that the 
infrastructure can also be successfully used to provide other services. 
Analysing the current situation and relating it to the one with which 
we had to do a few years ago, it is worth considering what the situ-
ation of modern cable networks in the context of infrastructure, 
services, and access to content is. In all the analysed aspects, the 
networks are an example of systems in which, in recent years, a huge 
impact of technological progress and the dynamic adjustment to cur-
rent market trends can be observed. 

The modern HFC networks, platforms managed by the cable operators 
could become the optimal solution for sharing various types of servi-
ces with subscribers. With the development of broadband access to 
multimedia services and, on the other hand, the demand from sub-
scribers, cable operators needed to work hard on solutions that would 
enable effective competition. The development of technology and the 
growing popularity of digital technology caused the beginning of 
works on implementing digital technology in cable networks. The 
main advantage of digital technology for the transmission of television 
signals is a much better use of available bandwidth. While in the case 
of analogue transmission the available bandwidth was sufficient to 
transmit dozens of television programs, the implementation of digital 
technology has increased the number by almost an order of magnitu-
de. Digital technology opened up new possibilities, like HD streaming, 
sharing content on demand or hybrid television.

To meet the undoubted challenges faced by operators and providers 
of equipment and solutions for the HFC network, it was necessary to 
develop a uniform protocol and data transmission system using a ne-
twork cable. After several years of work, DOCSIS (Data Over Cable 
Service Interface Specification) specification was created. It is the in-
ternational standard that defines the requirements and parameters 
for communication and maintenance interfaces for data transmission 
systems based on broadband cable networks. Future versions of the 
specification allowed the use of cable networks to provide services 
with high quality requirements. However, a problem was the maxi-
mum bit rate by using a single channel and, therefore, a limited trans-
mission rate: 50 Mb/s. Therefore, the next milestone in the develop-
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Aby sprostać niewątpliwym wyzwaniom, jakie stanęły przed operato-
rami i dostarczycielami sprzętu oraz rozwiązań dla sieci HFC, koniecz-
ne było opracowanie jednorodnego protokołu i systemu transmisji 
danych z wykorzystaniem sieci kablowych. Po kilku latach prac stwo-
rzona została specyfikacja DOCSIS (ang. Data Over Cable Service Inter-
face Specification), będąca międzynarodowym standardem definiują-
cym wymagania oraz parametry na interfejsy komunikacyjne 
i obsługowe dla systemów transmisji danych w oparciu o szerokopa-
smowe sieci kablowe. Kolejne wersje specyfikacji umożliwiły wykorzy-
stywanie sieci kablowych do świadczenia usług o dużych wymaga-
niach jakościowych. Jednak problemem nadal były maksymalne 
przepływności przy wykorzystaniu pojedynczego kanału i prędkości 
transmisji ograniczonej w związku z tym do 50 Mb/s. Dlatego też ko-
lejnym milowym krokiem w rozwoju sieci kablowych w ostatnich la-
tach była nowa wersja specyfikacji DOCSIS, określana jako DOCSIS 3.0. 

Nowa specyfikacja została stworzona pod kątem przygotowania sieci 
kablowej do świadczenia dowolnych usług opartych o transmisję da-
nych. Podstawowym mechanizmem, który został zaimplementowany 
w nowej specyfikacji, jest mechanizm łączenia kanałów. Dzięki zasto-
sowaniu mechanizmu łączenia kanałów uzyskać można z jednej strony 
znaczące zwiększenie maksymalnych przepływności bitowych (kilku- 
a nawet kilkunastokrotne), a z drugiej, dzięki stosowaniu multipleksa-
cji statystycznej, możliwe jest zwiększenie o 10-25% liczby użytkowni-
ków korzystających z pojedynczego kanału. 

Zastosowanie nowych technologii w sieciach kablowych pozwoliło na 
znaczące rozszerzenie oferty dostępnych usług, które mogą być ofero-
wane przez operatorów sieci kablowych. Stosowane do tej pory usługi 
typu „Triple play” (czyli telewizja, telefonia oraz dostępu do internetu) 
to tylko początek tego, co może być oferowane z wykorzystaniem sze-
rokopasmowych sieci kablowych. Przykłady można by mnożyć, po-
cząwszy od szybkiego transferu plików, poprzez usługi wideotelefonii 
w wysokiej rozdzielczości, a skończywszy na usługach typu wideo na 
żądanie (oczywiście w rozdzielczościach HD). Wkrótce naturalną rze-
czą będzie rozwój usług typu „na żądanie”, a użytkownik w znacznie 
większym niż do tej pory stopniu będzie mógł decydować o tym, co, 
kiedy i gdzie chce oglądać. Personalizowane usługi wydają się być nie-
uniknionym następstwem obecnych procesów.

zMiany W infrasTrukTurze sieci kabloWycH
Podstawowym kierunkiem planowanego rozwoju współczesnych sieci 
HFC jest architektura FTTH (ang. Fiber To The Home), czyli dostarcza-
nie sygnału do abonenta bezpośrednio łączem światłowodowym. 
Jednym ze sposobów realizacji tego długofalowego procesu jest seg-
mentacja (czyli podział grupy abonentów na mniejsze segmenty) 
i jednocześnie wzrost wykorzystania technologii światłowodowej. 
Archiektura Fiber Deep, bo o niej tu mowa, nie ma wpływu na usługi 
szerokopasmowe, lecz zwiększa przepustowość i niezawodność sieci. 
Migracja do sieci FTTH jest procesem długotrwałym, dlatego może się 
okazać, że konieczne będzie zastosowanie rozwiązań pośrednich, np. 
FTTB (ang. Fiber To The Building).

ment of cable networks in recent years was a new version of the 
DOCSIS specification, known as DOCSIS 3.0.

The new specification was developed for the preparation of the cable 
network to provide any services based on data transmission. The ba-
sic mechanism implemented in the new specification is the channel 
binding mechanism. By using the mechanism of channel bonding, it is 
possible to achieve, on the one hand, a significant increase in the ma-
ximum bit rate (several fold or even more), on the other, through the 
use of statistical multiplexing, an increase of the number of users of a 
single channel by 10-25%.

The use of new technologies in cable networks allowed for a signifi-
cant expansion of the offer of available services provided by cable 
operators. “Triple play” service (i.e., television, telephony and inter-
net access), used until now, is only the beginning of what can be offe-
red using broadband cable networks. Numerous examples could be 
given, ranging from high-speed file transfer via video telephony servi-
ce in high definition to video-on-demand service (of course in HD re-
solutions). Soon, the development of “on demand” services will be 
natural, and users will be able to decide what, when and where they 
want to watch on a much larger scale Personalized service seems to 
be the inevitable consequence of the present processes.

cHanges in cable neTWork infrasTrucTure
The basic direction of the planned development of modern HFC network 
architecture is FTTH (Fibre To The Home), which is to provide a signal to 
the subscriber directly by optical fibre link. One way to finalize this long-
-term process is segmentation (i.e. splitting the group of subscribers into 
smaller segments), while increasing the use of fibre optic technology. 
Fibre Deep Architecture discussed here does not affect broadband 
services, but increases the bandwidth and reliability of the network. 
Migration to FTTH is a long process, so it is possible that an interme-
diate solution, e.g. FTTB (Fibre To The Building) will be necessary.

This intermediate solution, sometimes referred to as RFoG (RF over 
Glass) is a very good point of development before reaching full FTTH. 
It enables the provision of a full range of Triple Play services using ne-
twork infrastructure similar to FTTH (e.g. fibre reaches the apartment 
and the coaxial part is limited to the distribution of the signal inside 
it). This in turn enables the use of largely existent infrastructure while 
increasing bandwidth for dedicated areas, and facilitates further mi-
gration to FTTH. However, this solution has certain limitations. The 
basic ones are high investment costs and creating additional fibre in-
frastructure for buildings and distribution. Besides, it does not give 
any special advantage over Fibre Deep technology, except for the fact 
that is a shorter, easier path to a full FTTH. 

I should mention one more future-oriented solution - HFC network mi-
gration to the concept of coexistence of different technologies and the 
associated network scalability. Network situation changes because pa-
rallel technologies such as typical HFC, RFoG or PON (Passive Optical 
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To rozwiązanie pośrednie, określane czasami mianem techniki RFoG 
(ang. RF over Glass) stanowi bardzo dobry punkt rozwojowy przed 
osiągnięciem pełnego FTTH. Umożliwia ono dostarczanie pełnego za-
kresu usług Triple Play z wykorzystaniem infrastruktury sieci zbliżonej 
do FTTH (np. światłowód dociera do mieszkania, część koncentryczna 
jest ograniczona do rozprowadzenia sygnału w samym mieszkaniu). 
Pozwala to na wykorzystanie w dużym stopniu istniejącej infrastruktu-
ry, a jednocześnie zwiększa przepustowości dla dedykowanych obsza-
rów i ułatwia późniejszą migrację do FTTH. Jednakże i to rozwiązanie 
ma pewne ograniczenia. Podstawowe to wysoki koszt inwestycji 
i stworzenia dodatkowej infrastruktury światłowodowej sieci budyn-
kowej i dystrybucyjnej. Poza tym nie daje ono żadnej specjalnej prze-
wagi nad technologią Fiber Deep poza faktem, iż stanowi krótszą, ła-
twiejszą drogę do pełnego FTTH. 

Należy wspomnieć o jeszcze jednym przyszłościowym rozwiązaniu – mi-
gracji sieci HFC do koncepcji współistnienia różnych technologii i związa-
nej z nim skalowalności sieci. Sytuacja sieci zmienia się, ponieważ rów-
nolegle będą musiały współistnieć takie technologie jak typowe HFC, 
RFoG czy też pasywne sieci optyczne PON (ang. Passive Optical Net-
work). Wyzwania dla nowych zintegrowanych sieci to przede wszystkim 
zwiększenie przepustowości, elastyczność, łatwość rekonfiguracji sieci, 
a także integracja różnych technologii. Dlatego już teraz mówi się o kon-
cepcji sieci typu CMAP (ang. Converged Multi-Access Platform), czyli sie-
ci łączącej funkcjonalności obecnych systemów optycznych z technolo-
giami transmisji danych w oparciu o DOCSIS 3.0. Dopiero taka sieć 
stanowić będzie zaawansowaną technologię przyszłości, która będzie 
miała duże szanse na to, by pokonać konkurencję i opanować rynek.

podsuMoWanie
Pod koniec lat 80. i od początku lat 90. rozpoczął się dynamiczny rozwój 
telewizji kablowej w Polsce. To właśnie operatorzy kablowi przy współ-
pracy ze światem akademickim, stali się prekursorami w Polsce, takich 
dziedzin jak: technika światłowodowa, sieci komputerowe i cyfrowa 
dystrybucja telewizji. Wielu operatorów zaczynających w tamtych 
latach działa do dziś w skali ogólnopolskiej, testując i wdrażając naj-
nowsze standardy i technologie.

Dzięki operatorom kablowym i współpracy z uczelniami rozwinęły się 
też inne mniejsze, specjalistyczne branże, jak np. kompatybilność 
elektromagnetyczna w sieciach telewizyjnych, pomiary wycieków 
z sieci kablowych, pomiary i usługi światłowodowe. Powstało wiele 
firm związanych z systemami zarządzania, systemami dostępu warun-
kowego, wirtualnymi stacjami czołowymi, hurtowym dostarczaniem 
programów, billingiem i całym tzw. back-office.

Operatorzy kablowi wnieśli także znaczący wkład nie tylko w rozwój 
umiejętności i wiedzy, ale także w rozwój przedsiębiorczości. Powsta-
ło wiele firm produkujących akcesoria, dostarczających zaawansowa-
ne rozwiązania stacji czołowych. Wiele osób ze świata akademickiego 
mogło się rozwinąć w praktycznych dziedzinach. Wiele firm osiągnęło 
sukces w eksporcie m.in. dzięki telewizji kablowej.

Network) will have to co-exist. A challenge for the new, integrated ne-
tworks is, above all, increasing the throughput, flexibility, ease of re-
configuration of the network, as well as the integration of different 
technologies. That is why there already is talk about the concept of 
CMAP networks (Converged Multi-Access Platform), a network that 
joins functionality of the existing optical systems with the data trans-
mission technology based on the DOCSIS 3.0. Only such a network will 
provide advanced technology of the future, which will have a good 
chance to overcome the competition and control the market.

suMMary
From the late 80s and the early 90s began the rapid development of 
cable television in Poland. It was the cable operators in cooperation 
with the scholar world who were pioneers of industries like fibre 
optics, computer networks, and digital television distribution. Many 
operators who started then now act at a national scale, testing and 
implementing the newest standards and technologies.

Thanks to cable operators and collaboration with universities, other 
smaller, specialized industries have developed, such as electroma-
gnetic compatibility in television networks, measurements of leakage 
from cable networks, fibre-optic measurements and services. Many 
companies related to management systems, conditional access sys-
tems, virtual headends, wholesale supply of programs, billing, and all 
the so-called back-office were created.

Cable operators have made a significant contribution not only to the 
development of skills and knowledge, but also to the development of 
entrepreneurship. Many companies producing accessories, providing 
advanced solutions for headends, were created. Many scholars could 
develop their knowledge of practical subjects. Many companies 
achieved export success thanks to, among others, cable television.

Warsaw University of Technology has also had its part in the construc-
tion of competences in the field of cable television. Specifically for this 
purpose in the 90s, a new lecture, „Television broadcasting”, was in-
troduced. As it turned out, there was a huge demand among the stu-
dents and a feeling that the lecture related to a field which was going 
to develop quickly. Warsaw University of Technology is the alma mater 
of many great professionals who have also succeeded in the market. 

Within the framework of the European project CODMUCA (CORE 
subsystem for Delivery of Multiband data in CATV), our university, 
along with VECTOR, a company from Gdynia, participated in the de-
velopment of a new data transfer standard DOCSIS 3.0 (Data Over 
Cable Standard Service Interface Specifications). The members of 
PIKE don’t need to be convinced about the significance of the stan-
dard. It gives cable operators a new chance to keep their clients. 
Many years ago, operators identified the need for providing ancillary 
services, such as telephony, data transmission and video streaming 
platform. DOCSIS 1.0 and DOCSIS 2.0 offer too low throughput rates 
for these purposes.



www.konferencjepike.pl 25

Politechnika Warszawska też miała swój udział w budowie zasobu 
kompetencji w dziedzinie telewizji kablowej. Specjalnie w tym celu 
w latach 90. uruchomiono nowy wykład „Telewizja przewodowa”, na 
który, jak się okazało, było ogromne zapotrzebowanie i poczucie 
wśród studentów, że wykład dotyczy dziedziny, która się szybko roz-
winie. Przez Politechnikę Warszawską „przewinęło się” wielu wybit-
nych dziś fachowców, którzy odnieśli także sukces rynkowy. 

W ramach europejskiego projektu CODMUCA (COre subsystem for 
Delivery of MUltiband data in CAtv) nasza uczelnia wraz z gdyńską 
firmą VECTOR uczestniczyła w opracowaniu nowego standardu trans-
misji danych DOCSIS 3.0 (Standard Data Over Cable Service Interface 
Specifications). O ogromnym znaczeniu standardu nie trzeba dziś 
przekonywać członków PIKE. Standard ten daje nową szansę operato-
rom kablowym utrzymania klientów. Operatorzy już wiele lat temu 
zidentyfikowali konieczność świadczenia usług dodatkowych, takich 
jak telefonia, transmisja danych i platformy streamingu video. Do tych 
celów standardy DOCSIS 1.0 i DOCSIS 2.0 oferują zbyt małe 
przepływności.

Obecnie, w dobie cyfrowej, produkty dla telewizji kablowej są coraz 
bardziej zaawansowane technologicznie. W drugiej dekadzie XXI w. 
współpraca z uczelniami nie dotyczy już projektowania rozgałęźników, 
czy wzmacniaczy rozdzielczych. Obecnie wyzwaniami są: zaawanso-
wany routing strumieni wizyjnych, wirtualizacja rozumiana jako „od-
klejanie” funkcjonalności urządzeń od ich platform sprzętowych oraz 
docelowe całkowite przejście do świata IP.

Reasumując należy stwierdzić, że rozwój sieci kablowych w ostatnich 
latach może być sztandarowym przykładem pokazującym jak przy wy-
korzystywaniu nowych możliwości i rozwoju technologii sprostać ro-
snącym zapotrzebowaniu abonentów na nowe usługi i rozwijać syste-
my jak najbardziej dopasowane do możliwości i potrzeb. Począwszy 
od jednokierunkowej telewizji, poprzez kanał zwrotny i wąskopasmo-
we usługi dwukierunkowe, a kończąc na szerokopasmowych łączach 
dedykowanych dla abonentów widać, że postępuje migracja sieci ka-
blowych w kierunku zintegrowanych sieci multimedialnych oferują-
cych użytkownikom nie tylko usługi wspólne, ale także dedykowane 
dla poszczególnych abonentów. Dynamiczny rozwój zarówno infra-
struktury, technologii jak i komponentów sprawił, że organizm jakim 
są sieci kablowe może w najbliższej przyszłości pokazać jeszcze wiele 
niespodzianek, kierując się ku zintegrowanym sieciom cyfrowym na-
stępnej generacji.

Operatorzy oferujący zestawy personalizowanych usług docierających 
do abonenta „na życzenie” będą mieli szansę wykorzystać w pełni po-
tencjał drzemiący w infrastrukturze sieci kablowej i wygrać rywalizację 
z innymi technologiami dostępowymi (technologie radiowe, xDSL,) 
o prymat w dziedzinie usług interaktywnych. Dzięki temu mają naj-
większą szansę, by stać się kompletnym medium dosyłowym dla zinte-
growanych abonenckich platform domowych. Systemy tego typu będą 
stanowiły dobra bazę do znacznie szybszego i wszechstronnego rozwo-

At present, in the digital age, cable TV products are more and more 
technologically advanced. In the second decade of the twenty-first 
century, cooperation with universities no longer means designing 
splitters or distribution amplifiers. The present challenges are: advan-
ced routing of video streams, virtualization understood as „peeling 
off” the functionality of the devices from their hardware platform, 
and the total transition to the IP world.

In summary, the development of cable networks in recent years can 
be a leading example showing how to use of new opportunities and 
the development of technologies to meet the growing demand of 
subscribers for new services, and to develop systems most suited to 
the capabilities and needs. Starting from one-way TV, through the re-
turn channel and narrowband two-way services, and ending with de-
dicated broadband connections for subscribers, it is easy to see the 
progressing migration of cable networks in the direction of integrated 
multimedia networks, offering not only common services to all users, 
but also dedicated services for individual subscribers. The dynamic 
development of both infrastructure technologies and components 
has caused that the organism which are cable networks may in the 
near future still surprise in many ways, heading towards next genera-
tion integrated digital networks.

Operators who offer personalized service sets that reach the subscri-
ber „on demand” will have a chance to use the full potential of the 
cable network infrastructure and win the race for primacy in the field 
of interactive services with other access technologies (radio technolo-
gies, xDSL). This gives them the best chance to become a complete 
downstream medium for integrated subscriber household platforms. 
This type of systems will form a good basis for a much more rapid and 
comprehensive development of cable systems. Future cable networks 
will have a chance to play a very important role in the provision of in-
teractive services to users.

Professor Józef Modelski
President of the Programme Council
Warsaw University of Technology

ju systemów sieci kablowych. Przyszłe sieci kablowe będą miały szanse 
odgrywać bardzo istotną rolę w zakresie dostarczania usług interak-
tywnych do użytkowników. 

Profesor Józef Modelski
Przewodniczący Rady Programowej
Politechnika Warszawska
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Polski rynek  
telekomunikacyjny

Firma analityczna PMR prognozuje, że w tym roku wartość krajowe-
go rynku telekomunikacyjnego wyniesie 444 mld zł. Rynek telekomu-
nikacyjny w Polsce znajduje się obecnie w trendzie spadkowym. 
Wprawdzie erozja skumulowanych przychodów operatorów jest nie-
znaczna, lecz bieżący rok będzie kolejnym okresem, w którym war-
tość rynku nie wzrośnie. Na możliwe odbicie będzie można liczyć do-
piero w 2015 r., choć i wtedy nie będzie można mówić o wzroście, 
a raczej braku spadku rynku – twierdzi PMR. Także szacunki firmy 
Audytel nie są optymistyczne. Wg niej w tym roku można spodzie-
wać się 0,5% spadku wartości szeroko pojętego rynku komunikacji 
elektronicznej, do 45 mld zł, w przyszłym roku – wzrostu. Będzie on 
przy tym pochodną realizowanych projektów infrastrukturalnych, 
w tym wyższych rozliczeń hurtowych. Trudno zaś będzie udowodnić 
tezę, że konsumenci i  firmy wydadzą więcej na usługi telekomunika-
cyjne. Stopniowej stabilizacji sytuacji na rynku telekomunikacyjnym 
rynku spodziewają się prezesi największych firm: Orange Polska, 
T-Mobile i P4, operatora sieci Play. Grupa Cyfrowego Polsatu, która 
jest właścicielem Polkomtela, swoich przemyśleń na ten temat nie 
zdradza. Giganci sami prowokują odwrócenie trendu, wchodząc na 
nowe dla siebie obszary. Po Plusie i T-Mobile do uruchomienia usług 
finansowych szykuje się Orange Polska. T-Mobile uzupełni portfel 
o usługi energetyczne. Oba telekomy wprowadzą nowości do palety 
usług jeszcze w październiku. Od operatorów stacjonarnych płyną 
bardziej pesymistyczne oczekiwania. Szacuje się, że w 2015 r. cały 
rynek spadnie o 2-3% o ile sieci komórkowe zanotować mogą ubytek 
o 1-2%, a operatorzy stacjonarnego dostępu do internetu wyjść na 
zero, o tyle w telefonii stacjonarnej należy się spodziewać spadku 
o 8%, a w segmencie płatnej telewizji o 1%. Pokutuje przekonanie, że 
to pakietyzacja usług, konsolidacja (fuzje i przejęcia), przecena usług 
dla firm i urzędów oraz sprzedaż usług teleinformatycznych, są głów-
nymi czynnikami, które będą wpływały na wyniki operatorów w przy-
szłym roku i kolejnych dwóch latach. W dłuższej perspektywie przy-
chodami gigantów sprzedających laptopy i smartfony zatrzęsą 
zmiany międzynarodowych standardów rachunkowości. Mają one 
pokazać w jasny sposób, jaka część wpływów telekomów pochodzi 
ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych, a jaka to zapłata za urzą-
dzenia elektroniczne. To perspektywa 2017 r. Wyniki operatorów 
będą zależały również od tego, w jakiej lokalizacji działają lub zdecy-
dują się inwestować.

Telewizja płaTna
Już w tym roku globalne wpływy platform cyfrowych przewyższą te 
pozyskiwane przez sieci kablowe – prognozuje firma Digital TV Research. 
Jej nowy raport zawierający szacunki dotyczące rynku płatnej telewizji 
na świecie zakłada, że wprawdzie globalnie przychody branży pay-TV 
w latach 2013-2020 wzrosną o 8,3% do 209 mld dol., jednak najwięk-
sze dojrzałe rynki (w tym amerykański i europejski), będą się już w tym 
czasie widocznie kurczyć. Do 2020 r. wpływy płatnych telewizji 

The Polish  
telecommunicatiom market

PMR analyst firm prognoses that this year, the value of the national 
telecommunication market will be PLN 444 billion. The telecommuni-
cation market in Poland is currently in a downward trend. Although 
the cumulative erosion of revenues is marginal, the present year is 
yet another one during which the market value will not grow. The 
reversal of this trend is possible in 2015, although even then it is 
more possible that we will see a lack of market decline rather than 
growth – claims PMR. Neither is the prognosis by Audytel optimistic. 
According to it, this year we can expect a 0.5% decline in the value of 
the broadly understood market for electronic communications, to 
PLN 45 billion. Next year will see a growth. It will be a derivative of the 
infrastructure projects that are being carried out, including higher 
wholesale settlements. It will be difficult to prove the thesis that both 
consumers and companies will spend more on telecommunication 
services. a gradual stabilization of the telecommunication market is 
expected by the CEOs of the largest companies: Orange Polska, T-Mo-
bile and P4, Play network operator. Cyfrowy Polsat Group, owner of 
Polkomtel, does not share its thoughts on the subject. The industry’s 
giants are provoking the reversal of the trend by entering new areas. 
After Plus and T-Mobile, Orange Polska is now preparing to launch fi-
nancial services. T-Mobile will include energy services in its portfolio. 
Both telecoms are introducing new services in October. Landline ope-
rators are more pessimistic. It is estimated that by 2015, the whole 
market will have decreased by 2-3 per cent. While mobile networks 
may see a loss of 1-2 per cent, and operators of stationary access to 
the internet will neither gain nor lose, the fixed telephony should 
expect a decrease by 8 per cent, and the pay TV segment – by 1%. 
There seems to be a lingering belief that bundling of services, conso-
lidation (mergers and acquisitions), discounted services for busi-
nesses and offices, and sales of ICT services, are the main factors that 
will influence the performance of operators in the next year and the 
next two years. In the long run, the revenue of the large companies 
that sell laptops and smartphones will be stirred by the changes in 
international accounting standards. They are meant to clearly show 
what part of the telecoms’ revenues comes from selling telecommu-
nication services and what the share of payments for electronic devi-
ces is. This is the perspective for 2017. The operator’s results will also 
depend on their location of operation or the one(s) in which they 
decide to invest.

pay Tv
This year, the global influence of digital platforms will exceed those 
obtained by cable networks – prognoses Digital TV Research. Its new 
report, containing estimates of the pay TV market worldwide, states 
that – although the global revenue of the pay TV branch in the years 
2013-2020 will grow by 8.3% to $209 billion – the largest mature 
markets (including American and European) will by that time be visi-
bly dwindling. By the year 2020, the revenue of pay TV in North 
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w  Ameryce Północnej skurczą się o 9,2% (to 9 mld dol.), a w Europie 
Zachodniej o 1,6% Ale nie z uwagi na odpływ klientów do innych, 
alternatywnych ofert (np. serwisów wideo w sieci), tylko dlatego, że 
rynek będzie coraz bardziej podążał w stronę rozszerzania pakietów 
usług, tańszych dla klientów, w rezultacie czego wpływy z poszczegól-
nych składowych tych ofert będą musiały się kurczyć. Wpływ tzw. 
odcinaczy kabla (czyli osób, które zrezygnują z abonowania telewizji 
w ogóle) na rynek operatorów płatnej telewizji będzie zdaniem Digital 
TV Research w omawianym okresie niewielki. Nasycenie tymi usłu-
gami spadnie z 86,4% w 2013 r. do 84% w 2020 r. Wśród poszczegól-
nych dystrybutorów spadać będą przede wszystkim wpływy kabló-
wek: do 2020 r. globalnie skurczą się aż o 11,9 mld dol. Przy czym już 
w przyszłym roku przestaną przynosić jakiekolwiek znaczące przy-
chody analogowe pakiety sieci kablowych. Wprawdzie cyfrowe 
wpływy będą w tym czasie rosły i to szybko (zwiększą się o prawie 

jedną piątą, do 79 mld dol.), ale nie na tyle, by uratować cały segment 
kablówek przed spadkami. Nie będą natomiast narzekać na sytuację 
operatorzy platform satelitarnych ani telewizji IPTV. Ci pierwsi zwięk-
szą swoje światowe przychody do 2020 r. o 44% do 99,9 mld dol., a ci 
drudzy: o 63% do 26,1 mld dol. W rezultacie platformy satelitarne 
przegonią kablówki pod względem wpływów już w tym roku. Jak 
będzie w Polsce – nie wiadomo. Firma PwC na początku tego roku 
prognozowała dla Polski wyłącznie liczbę klientów poszczególnych 
platform dostępu. Operatorzy kablowi nie powinni się martwić – pro-
gnoza PwC przewiduje, że do roku 2017 liczba abonentów polskich 
kablówek będzie się utrzymywać na tym samym poziomie 4,5 mln.

inTerneT
Komisja Europejska zaakceptowała projekt decyzji Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w sprawie deregulacji na rynku telekomunikacyjnym. 
Deregulacja powinna zachęcić prywatne firmy do inwestowania 

America will have dwindled by 9.2%, (to $9 billion), and in Western 
Europe by 1.6%. It will not be caused by the customers moving to 
other, alternative offers (e.g. video services on-line), but by the fact 
that the market will increasingly tend to expand packages of cheaper 
services for customers, resulting in dwindling revenues from every 
component. According to Digital TV Research, the influence of the so-
-called “cable cutters” (persons who decide not to subscribe to televi-
sion at all) on the pay TV operators’ market will be marginal during the 
discussed period. The saturation by these services will fall from 86.4 
per cent in the year 2013 to 84 per cent in 2020. Among the various 
distributors, the influence of cable TV will drop above all: by 2020, 
they will have globally shrunk by as much as $11.9 billion. However, 
analogue packages of cable TVs will cease to produce any significant 
revenue next year. Digital revenues will, at that time, grow at a fast 
pace (increase by almost one-fifth, to $79 billion), but not sufficiently 

to save the entire segment of cable TV from decline. On the other 
hand, satellite platform and IPTV operators will have no reason to 
complain. The former will, by 2020, have increased the global reve-
nue by 44% to $99.9 billion and the latter by 63%, to $26.1 billion. As 
a result, satellite platforms will by the end of this year have overtaken 
cable ones as far as revenues are concerned. The future situation in 
Poland remains unknown. In the beginning of this year, PwC only fore-
casted the number of clients of every access platform for Poland. 
Cable operators have no reason to worry – the PwC prognosis fore-
cast that by the year 2017 the number of Polish cable TV subscribers 
will remain stable at 4.5 million.

THe inTerneT
The European Commission approved the draft decision of the Office of 
Electronic Communications on the deregulation of the telecommuni-
cations market. The deregulation should encourage private companies 
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w rozwój internetu szerokopasmowego na terenie 76 gmin objętych 
deregulacją. Do 2020 r. na rozbudowę infrastruktury dostępowej 
potrzebne będzie ok. 20 mld złotych. To konieczne inwestycje, bo pod 
względem dostępu do sieci szerokopasmowej Polska jest na szarym 
końcu Europy. Większość analityków jest zgodna, że zatwierdzenie 
przez Komisję Europejską wniosku Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
to długo wyczekiwana i bardzo dobra wiadomość dla rynku usług 
dostępowych i jego graczy – konsumentów i inwestorów. Wejście 
w życie decyzji deregulacyjnej powinno znacząco przyspieszyć nie 
tylko modernizację, lecz także rozbudowę sieci. Przed Polską duże 
wyzwanie inwestycyjne, ponieważ obecnie tylko 70% kraju ma dostęp 
do szybkiego internetu. Z ostatniego raportu KE wynika, że w Polsce 
usługi o najniższej przepływności, czyli 144 kb/s, wyglądają co prawda 
nie najgorzej. Większe jednak prędkości, np. na poziomie 30 Mb/s, 
pokrywają mniej niż połowę kraju, w Unii Europejskiej jest to blisko 
70% Najszybsze usługi, czyli 100 Mb/s, to zaledwie 1,3% w całym 
kraju. Europejska Agenda Cyfrowa zakłada natomiast, że do 2020 r. 
ponad połowa Polaków będzie w zasięgu tych usług. Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji ocenia, że do 2020 r. w Polsce będzie potrzeb-
nych blisko 9 min nowych łączy, a to oznacza wydatek rzędu 25 mld 
złotych. Środki unijne i fundusze przewidziane w programie Polska 
Cyfrowa pozwolą na pokrycie około 20% kosztów, pozostałą część, czyli 
ok. 20 mld zł, będą musieli wyłożyć prywatni inwestorzy. Do tej pory ze 
względu na istniejące regulacje realizacja niektórych inwestycji nie 
była dla nich opłacalna. Zmobilizowanie inwestorów to trudne zada-
nie, ale możliwe do wykonania. Czy przyjęta deregulacja w tym 
pomoże? Wydaje się, że potrzebne są kolejne zachęty, dotyczące 
przede wszystkim inwestowania w obszarach, gdzie ze względu np. na 
niewielkie transfery danych, rentowność inwestycji nie jest wysoka. 
Ważne jest stworzenie przyjaznych regulacji, umożliwiających opera-
cyjną realizację takiej inwestycji – tu wielkie zadanie po stronie admi-
nistracji państwowej, w związku z odbiurokratyzowaniem i umożliwie-
niem lepszej koordynacji prowadzenia tych inwestycji.

Tymczasem 70% Polaków jest w już w zasięgu szybkiego internetu LTE 
– tak wychodzi, gdy wziąć pod uwagę deklaracje wszystkich operato-
rów komórkowych oferujących tę usługę. Aż 80% ruchu generują klien-
ci indywidualni. Jednocześnie wszyscy operatorzy komórkowi twierdzą, 
że pracują nad kolejną generacją jeszcze szybszego internetu 5G.

Krzysztof Stefaniak
Biuro Public Relations
Grupa VECTRA

to invest in the development of broadband internet in the 76 munici-
palities included in the deregulation. Until 2020, developing the 
access infrastructure will require about PLN 20 billion. Those are 
necessary investments, as Poland has the lowest European indicator 
of access to broadband internet. Most analysts agree that the appro-
val of UKE’s proposal by the European Commission is long awaited 
and very good news for the access services market and its players – 
consumers and investors. The deregulating decision entering into 
force should not only significantly speed up the modernization, but 
also the expansion of the network. Poland is facing a big investment 
challenge, because currently only 70% of the country has access to 
high speed internet. The last EC report states that the Polish services 
with the lowest speed, i.e. 144 kb/s, are not so bad. However, higher 
speeds, like 30 Mb/s, cover less than half of the country, while the EU 
average is about 70%. The fastest service, 100 Mb/s, is only available 
in 1.3% of the country. Digital Agenda for Europe assumes, however, 
that by 2020 more than half of Poles will be within the reach of these 
services. The Ministry of Administration and Digitization estimates 
that by 2020, Poland will need nearly 9 million new connections, and 
that means an expense of about PLN 25 billion. EU funds and funds 
provided in the Digital Poland programme will cover about 20 per 
cent of the costs. The remainder, i.e. approx. PLN 20 billion, will have 
to be paid by private investors. Until now, due to the existing regula-
tions, some investments were not cost-effective for them. Mobilizing 
the investors is a difficult, but manageable task. Will the regulation 
help? It seems that there is a need for more incentives, regarding, 
above all, investing in areas where the profitability of investments is 
quite low due to, e.g., small data transfers. It is important to create 
friendly regulations, enabling the operational implementation of 
such an investment – it is a huge task for the state administration, 
related to reducing bureaucracy and allowing better coordination 
and carrying out of these investments.

Meanwhile, 70% of Poles are already within the range of LTE high 
speed internet – such are the figures obtained by taking into account 
the declarations of all mobile operators offering this service. 80% of 
traffic is generated by individual clients. At the same time, all mobile 
operators say they are working on the next generation of even faster 
5G internet.

Krzysztof Stefaniak
Public Relations Office
VECTRA Group
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Globalna wioska, czyli „ranczo”

Kiedy w latach 60-tych XX wieku Marshall McLuhan wprowadził do 
opisu nowoczesnego społeczeństwa i jego elektronicznych mediów 
pojęcie „globalna wioska” przeistoczył się z analityka w proroka. I jak 
to bywa z prorokami, spotkał go surowy ostracyzm świata nauki i krót-
kotrwała fascynacja ze strony masowej publiczności. Mało kto pamię-
ta, że władze uniwersytetu w Toronto postanowiły, gdy McLuhan 
w 1979 r. doznał udaru mózgu, zamknąć jego centrum badawcze. Tak 
się nie stało dzięki protestom intelektualistów, wśród których był 
Woody Allen – komik lepiej zrozumiał sens tych prac, niż ówcześni 
kanadyjscy akademicy.

Ciekawie czyta się McLuhana w trakcie procesu cyfryzacji, jego podział 
na media/społeczeństwa zimne i gorące bardzo dobrze się sprawdza 
w analizie skutków, jakie są rezultatem rozwoju na przykład mediów 
społecznościowych. Jakie wnioski? – Globalizacja przeniosła nas w stan 
nowych wyzwań i zagrożeń, których źródłem jest rozwój technologii in-
formatycznych i ich implementacja w obszarach kultur, gdzie to połą-
czenie działa jak mentosy wrzucone do butelki coca coli. Amerykański 
ruch „Oburzonych”, arabska Wiosna Ludów, polski zryw przeciw regula-
cji Acta czy początek protestów na kijowskim Majdanie – mimo wszyst-
kich fundamentalnych różnic w zakresie przebiegu i celu – miały wspól-
ny mianownik, jakim były techniki i narzędzia komunikacji, przesądzające 
o skali wydarzeń, a potem o ich ocenie przez opinię publiczną.

Z drugiej strony – afera wikileaks czy sensacje na temat skali globalnej 
inwigilacji ujawnione przez Edwarda Snowdena otworzyły nowy roz-
dział debaty na temat praw podstawowych i ich granic w konfrontacji 
z procedurami zbiorowego bezpieczeństwa. (Na tym tle swoiście pol-
ska tzw. afera podsłuchowa, w ramach której kelnerzy kilku warszaw-
skich restauracji nagrywali rozmowy ważnych gości, to jakby „Samych 
swoich” porównać do „Indepencence Daysaster”.)

Zasługą McLuhana jest udowodnienie, że nowoczesne media elektro-
niczne to nie jest nowe wcielenie starej poczciwej powieści, którą 
u zarania tego literackiego gatunku definiowano jako „zwierciadło na 
gościńcu”, w którym przegląda się życie. Nowoczesne media są przede 
wszystkim tematem same dla siebie – co więcej, po zatarciu różnic 
pozycji nadawcy i odbiorcy, przy aktywnym udziale podsłuchującego, 
media te zacierają różnicę pomiędzy światem wirtualnym i rzeczywi-
stością. Takich świadectw jest już wiele – choćby portal Second Life 
czy bitcoiny.

W globalnej wiosce, jak to na wsi, wszyscy o wszystkich wszystko wie-
dzą. a jak jeszcze nie wiedzą, to mogą łatwo się dowiedzieć. Tak było 
zawsze, ale nowością jest skala możliwości. Eksperci z Kaspersky Lab 
analizowali niedawno możliwości nowych urządzeń konsumenckich 
w zakresie gromadzenia i przekazywania tzw. danych wrażliwych 
o użytkownikach. Wnioski są dość przygnębiające, nawet jeśli nie do-
patrzono się świadomej polityki producentów, to klucz jest pod 
wycieraczką.

Global village, tiny village

When, in the 1960s, Marshall McLuhan introduced the term “global 
village” as a description of the modern society and its electronic me-
dia; he turned from an analyst into a prophet. And, as it happens to 
prophets, he was faced with stern ostracism by the scientific world 
and a short-lived fascination by the masses. Not many remember that 
in 1979, when McLuhan suffered a stroke, the Toronto university au-
thorities decided to close his research centre. It didn’t happen thanks 
to protests by numerous intellectuals, including Woody Allen – a co-
median understood the sense of these works better than Canadian 
scholars.

It is interesting to read McLuhan’s works during the digitalization pro-
cess. His division of media/societies into cold and hot ones works very 
well in the analysis of the effects that are the result of the development 
of, for example, the social media. What are the conclusions? Globaliza-
tion has transported us into a state of new challenges and threats, the 
source of which is the development of information technologies and 
their implementation in the areas of culture, where this combination 
works like a Mentos in a bottle of Coke. The American „Occupy” move-
ment, the Arab Spring, the Polish uprising against ACTA regulations or 
the beginning of protests in Kiev’s Maidan – despite all the fundamen-
tal differences in their course and purpose – have a common denomi-
nator, which are the techniques and tools of communication, decisive 
for the scale of events, and then of their assessment by the public.

On the other hand – the WikiLeaks scandal or sensational informa-
tion on global surveillance disclosed by Edward Snowden opened a 
new chapter in the debate on fundamental rights and their bounda-
ries as confronted with the procedures of collective security. (In this 
context, the Polish so called „wiretapping scandal”, when waiters 
form a few restaurants in Warsaw recorded the conversations of im-
portant guests, is like comparing the old series “Sami Swoi” to “Inde-
pencence Daysaster”.)

McLuhan’s merit was proving that modern electronic media is not a 
new incarnation of the good old novel, which, at the beginning of this 
literary genre, was defined as „a mirror on the highway,” into which 
life looked. The modern-day media are, above all, a subject for them-
selves – what is more, after the roles of sender and receiver have 
been blurred with the active cooperation of the eavesdropper, the 
media are blurring the border between the virtual world and reality. 
There is much such evidence – The Second Life portal or bitcoins, to 
name just a few.

In the global village, just like in every other one, everyone knows eve-
rything about everybody else. And if they don’t know yet, they can 
easily learn. It has always been this way, but the scale of possibilities 
is new. Experts from Kaspersky Lab recently analysed the possibility 
of new consumer devices for the collection and transmission of the 
so-called sensitive user data. The results are quite depressing: even if 
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Globalizacja sama w sobie też nie jest niczym nowym, co najlepiej zo-
baczyć choćby na podstawie historii wypraw krzyżowych, a następnie 
procesów kolonizacji i związanych z nimi stref językowych na świecie. 
Zmieniły się tylko narzędzia? – Nie tylko. Jakościowa zmiana polega 
dekoncentracji władzy. To jest, w moim przekonaniu, jeden z najistot-
niejszych aspektów współczesności. Walka toczy się o stanowisko „go-
spodarza internetu” – łatwo to zobaczyć w krajach, gdzie dostęp do 
sieci jest cenzuralnie ograniczany lub blokowany, o wiele trudniej za-
uważyć to w świecie, w którym cenzurę zastępuje profesjonalny mar-
keting, także polityczny. 

Z perspektywy gospodarczej globalizacja premiuje silniejszych, zara-
zem jednak daje szansę słabszym, aby ich przedsięwzięcia i rozwiąza-
nia znalazły zastosowanie w skali międzynarodowej. To jednak, co 
w tej chwili wydaje się być najciekawszą perspektywą rozwoju, jest 
zawarte w możliwościach integracji usług cyfrowych świadczonych na 
rzecz obywateli, gospodarstw domowych, środowisk zawodowych, 
przedsiębiorstw i społeczeństw. Mimo wszystkich zagrożeń związa-
nych z naruszeniem na przykład zasad prywatności czy ochrony tajem-
nicy – lekarskiej, zawodowej, państwowej – właściwszy jest trend edu-
kacji użytkowników, by nauczyli się lepiej chronić drogie sobie 
wartości, niż polityka technicznych blokad i cenzury. 

Tak przykładowo radzić sobie trzeba ze zjawiskiem kradzieży własno-
ści intelektualnej w internecie. z jednej strony dzisiejsze narzędzia 
prawne do zwalczania tego zjawiska są nieadekwatne odnośnie do 
skali problemu, z drugiej – właśnie skala problemu wymusi zapewne 
nowe podejście regulacyjne do systemu ochrony praw autorskich 
i pokrewnych. Ta debata właśnie przybiera kształt projektów odpo-
wiednich aktów prawnych – zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak 
i w Europie. Integralną częścią tej dyskusji i tego sporu racji jest 
zmieniające się stanowisko na temat tzw. „neutralności sieci”, czyli 
skali możliwości operatorów w zakresie ingerencji w przepływy 
danych.

żeby jednak móc w pełni doświadczyć problemów globalizacji w połą-
czeniu z cyfryzacją potrzeba rozwoju infrastruktury dostępowej, 
a z tym w Polsce ciągle nie jest dobrze. w połowie tego roku Komisja 
Europejska opublikowała kolejny /osiemnasty/ raport w sprawie rynku 
komunikacji elektronicznej i stanu regulacji w roku 2014 – tzw. Raport 
Implementacyjny.

Na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej można 
zapoznać się z głównymi wnioskami i tezami tego raportu. Zwraca 
uwagę obserwacja, że w latach 2012-2013 w europejskim sektorze 
łączności elektronicznej nastąpił spadek przychodów, ale równocze-
śnie średnia wzrostu inwestycji niewiele wprawdzie, ale wzrosła – 
o 1,4%, co jest równe kwocie 42,1 mld Euro. Trzeba jednak dodać, że 
Komisja Europejska zauważa, iż liczba użytkowników usług szeroko-
pasmowych korzystających z wysokiej przepustowości łączy jest na-
dal niska i rośnie bardzo nierównomiernie w poszczególnych pań-
stwach wspólnoty.

no signs of conscious producer policy were discovered, the key is un-
der the doormat. 

Globalization itself is not new, a fact that can be observed on the basis 
of, e.g., the Crusades, and later the colonization process and the langu-
age zones that are its consequence. Only the tools have changed? Not 
only that. The qualitative change lies in deconcentration of power. It is, 
in my opinion, one of the most important aspects of modernity. There 
is a fight going on for the position of “the ruler of the internet” – it is 
plain to see in countries where access to the web is being centrally li-
mited or blocked, and much harder to see in the world where censor-
ship is replaced by professional marketing, also of the political type. 

From the global point of view, globalization favours the strong, but at 
the same time gives the weaker a chance for their projects and solu-
tions to be applied on an international scale. However, what seems to 
be the most interesting development perspective is contained in the 
possibilities to integrate the digital services provided for the citizens, 
households, professional communities, businesses and societies. De-
spite all threats related to, for example, violating privacy or secrecy 
(whether it is medical, professional or national), a trend to educate 
users to protect important values is more appropriate than the policy 
of technical blockades and censorship. 

So, for example, this is the way to deal with the phenomenon of intel-
lectual property theft on the internet. On the one hand, today’s legal 
tools for combating this phenomenon are inadequate with regard to 
the scale of the problem, on the other – the sole scale of the problem 
will probably force the adaptation of a new regulatory approach to 
the system of protection of copyright and related rights. This debate 
is taking shape of relevant acts’ drafts - both in the United States and 
Europe. An integral part of this discussion and this dispute is the chan-
ging position on the so-called „web neutrality”, i.e. the scale of opera-
tors’ possibilities to interfere with the flow of data.

But to be able to fully experience the problems of globalization co-
upled with digitization, one needs the development of access infra-
structure and in Poland, which is still lacking. In the middle of this 
year, the European Commission published another (eighteenth) re-
port on the electronic communications market and state of regulation 
in 2014 - the so-called Implementation Report.

It is possible to read the main conclusions and thesis of this report on 
the Office’s of Electronic Communications website. The observation 
that draws attention is that in the years 2012-2013, in the European 
electronic communications sector, there has been a decline in reve-
nues, but at the same time, the average investment growth increased, 
though slightly – by 1.4%, which is equal to the amount of 42.1 billion 
euros. It should be noted, however, that the European Commission 
believes that the number of broadband users enjoying high ban-
dwidth is still low and grows very unevenly in different countries of 
the community.
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Jak wynika z deklaracji politycznych osób odpowiedzialnych za rozwój 
inwestycji w ten sektor w Polsce, w roku 2014 planuje się przeznaczyć 
ze środków publicznych sumę ponad 760 mln zł. Narodowy Plan Sze-
rokopasmowy zakłada zapewnienie dostępu szerokopasmowego 
o prędkości co najmniej 30 Mb/s dla wszystkich gospodarstw domo-
wych do roku 2020. Na realizację tego celu ma być przeznaczona 
suma 1 mld Euro ze środków unijnych.

Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2013 do-
stęp do internetu miało 72% gospodarstw domowych w Polsce. Jeżeli 
chodzi o przedsiębiorstwa, to duże praktycznie wszystkie korzystają 
z sieci, w małych, zatrudniających do 50 osób, ten odsetek wynosi 
95%. Dostęp do łączy szerokopasmowych miało 83% firm.

Tymczasem z badania Diagnoza Społeczna 2013 wynika, że blisko 
15% osób, które mają dostęp do internetu nie korzysta z tego, co 
w połączeniu z osobami pozostającymi poza zasięgiem sieci daje 
w sumie 40% społeczeństwa. To plasuje Polskę w dole europejskiej 
statystyki. 

Jest więc jeszcze bardzo wiele do zrobienia – zarówno w sferze inwe-
stycji, jak i edukacji oraz regulacji. Społeczeństwo informacyjne to 
w tej chwili przede wszystkim młode pokolenie zamieszkujące w więk-
szych ośrodkach miejskich. Tam zaczęły już działać mechanizmy „glo-
balnej wioski”, to są klienci nowych usług cyfrowych. Teraz pora włą-
czyć w ten proces pozostałych, do czego świetnym narzędziem jest na 
przykład integracja usług telekomunikacyjnych i elektroenergetycz-
nych. Jak się stworzy dobrą ofertę i regulacyjne warunki do jej realiza-
cji, to mieszkańcy „Rancza” ani się obejrzą, jak staną się także członka-
mi społeczeństwa informacyjnego.

Andrzej Zarębski
Ekspert rynku mediów

 

 

 

 

As the political declaration of the persons responsible for the deve-
lopment of investments in this sector ensures us, it is planned to allo-
cate public funds worth over PLN 760 million in those works in Po-
land, in 2014, The National Broadband Plan envisages the provision of 
broadband access with the speed of at least 30 Mb/s (or faster) for all 
households by the year 2020. The sum of 1 billion euros from the EU 
funds is to be allocated to this objective.

According to the report by the Central Statistical Office, in 2013, 72% 
of households in Poland had access to the internet. As far as compa-
nies are concerned, practically all of the large ones use the Web, whi-
le among the small ones that employ up to 50 people, this percentage 
is 95%. 83% of companies have access to broadband internet.

Meanwhile, the Social Diagnosis 2013 survey shows that almost 15% 
of people who have access to the internet do not use it. Combined 
with those remaining outside the reach of the network, the total is 
40% of the population. This places Poland at the bottom of the Euro-
pean statistics. 

A lot remains to be done – both in the sphere of investment, educa-
tion, and regulations. Information society at the moment consists ma-
inly of representatives of the young generation who live in larger 
urban centres. The “global village” mechanisms work there already; 
these are the new digital services clients. Now it’s time to include 
others in this process, and a wonderful tool to do it is, for example, 
the integration of telecommunications and electricity services. If we 
create the right offer and legal conditions to carry it out, then the in-
habitants of any tiny village will become members of the information 
society in no time.

Andrzej Zarębski
Media market expert
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Wspólny rynek cyfrowy  
– aktualny stan prac instytucji 
europejskich

Jednym z filarów strategii na rzecz wzrostu gospodarczego w Unii Euro-
pejskiej Europa 2020 jest opracowana przez Komisję Europejską Agen-
da Cyfrowa. Zgodnie z zapewnianiami Komisji Europejskiej, Agenda Cy-
frowa ma prowadzić do lepszego wykorzystania potencjału technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych dla wsparcia innowacji, wzrostu go-
spodarczego i postępu. Rezultatem prac prowadzonych przez instytucje 
Unii Europejskiej ma być między innymi stworzenie jednolitego rynku 
cyfrowego (Digital Single Market). Dla polskich przedsiębiorców działa-
jących na szeroko pojętych rynkach informacyjnych i telekomunikacyj-
nych szczególnie istotne znaczenie mają praktyczne zmiany w obowią-
zującym prawie, które mogą być rezultatem prowadzonych prac. 

W chwili obecnej projekty dyrektyw i rozporządzeń regulujących po-
wyższe kwestie są przedmiotem prac instytucji europejskich. W dniu 3 
kwietnia 2014 r. Parlament Europejski wprowadził istotne zmiany do 
projektu rozporządzenia europejskiego przedstawionego przez Komisję 
Europejską, do których ustosunkowywać się będzie Komisja Europejska. 
Ze względu zatem na stosunkowo wczesną fazę prac legislacyjnych za-
sadne jest zatem rozważenie najważniejszych założeń przewidywanej 
reformy, co może być przydatne dla tworzenia długoletnich strategii 
przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

Jedną z najistotniejszych zmian związanych z jednolitym rynkiem cyfro-
wym jest wprowadzenie licencji ponadnarodowych oraz ujednolicenie 
zasad działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorski-
mi. Komisja opracowała dyrektywę ramową w spraw wielozbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udziela-
nia licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycz-
nych do korzystania online na rynku wewnętrznym (2014/26/UE). Kwe-
stia ta ma istotne znaczenie dla udostępniania utworów muzycznych 
online na obszarze całej Unii Europejskiej, co w chwili obecnej jest 
znacznie utrudnione. Brak jest jednak podobnych rozwiązań dla utwo-
rów filmowych – w tym zakresie nie wprowadzono licencji ponadna-
rodowych. Praktyczne znaczenie może ponadto mieć ujednolicenie 
działalności OZZ w Unii Europejskiej i obowiązek zapewnienia, aby or-
ganizacje zbiorowego zarządzania i  użytkownicy prowadzili w dobrej 
wierze negocjacje w sprawie udzielania licencji dotyczących praw, 
a nadto konieczność udzielenia przez organizacje licencji na obiektyw-
nych i niedyskryminujących warunkach. Dyrektywa powinna zostać 
transponowana do krajowych porządków prawnych do dnia 10 kwiet-
nia 2016 r. 

Jednym z działań zmierzających do stworzenia jednolitego rynku cyfro-
wego jest wprowadzenie rozwiązań podatkowych, ułatwiających kon-
kurencję międzynarodową online na obszarze różnych Państw Człon-
kowskich. W chwili obecnej trwają prace zmierzające do opracowania 

Digital single market  
– the current state of works 
of European institutions

One of the pillars of the Europe 2020 strategy for economic growth in 
the European Union is the digital Agenda, prepared by the European 
Commission. According to the European Commission’s assurances, 
the digital Agenda is to facilitate a better use of the information and 
communication technologies’ potential to support innovation, eco-
nomic growth and progress. The result of the works carried out by the 
European Union’s institutions is to – among others – create a Digital 
Single Market. For Polish entrepreneurs who act in the broadly de-
fined information and telecommunication markets, the changes in 
the law, which are supposed to be a result of the works, are of utmost 
importance.

At present, the draft directives and regulations which are to regulate 
the above mentioned matters are being worked on by the European 
Institutions. On 3 April 2014, the European Parliament introduced rel-
evant changes to the draft Regulation submitted by the European 
Commission, on which the European Commission will present its 
standpoint. Due to the relatively early stage of legislative work, it is 
reasonable to reflect on the most important points of the planned 
reform, which may be useful for creating long-term strategies by tel-
ecommunication entrepreneurs. 

One of the most relevant changes related to the Digital Single Market 
is the introduction of transnational licenses and standardizing the op-
eration principles of organizations for collective management of copy-
right. The Commission has developed a framework directive in cases 
of multiset management of copyright and related rights, and the pro-
vision of multi-territorial licenses for the rights to the music to be 
used online on the internal market (2014/26 / EU). This matter is of 
utmost importance for online sharing of music on the whole territory 
of the European Union, which at present is significantly impeded. 
There are no such solutions for films – there have been no transna-
tional licenses introduces in this scope. The further unification of 
CMO activities in the European Union and the obligation to ensure 
that collective management organizations and users negotiate the li-
censing of rights in good faith, and also the necessity for organizations 
to provide a license on objective and non-discriminatory terms, may 
also be of practical importance. The Directive should be transposed 
into national law by 10 April 2016.

One of the actions leading to creating a Digital Single Market is intro-
ducing tax solutions that facilitate online international competition on 
the territory of different Member States. At present, works are being 
carried out to draft a new structure of VAT for music shared online. 
One of the planned changes is to tax certain tracks available electroni-
cally with VAT rate of the Member State in which the recipient is es-
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nowej struktury podatku VAT dla utworów udostępnianych online. Jed-
ną z planowanych zmian jest opodatkowanie niektórych utworów udo-
stępnianych drogą elektroniczną podatkiem VAT według stawki Pań-
stwa Członkowskiego, w którym odbiorca ma siedzibę, aby zlikwidować 
konkurencję opartą na lokowaniu siedziby dostawcy usług w państwie, 
w którym stawka VAT jest niższa. W zamierzeniu zrównaniu mają rów-
nież ulec stawki VAT na podobne produkty udostępniane w drodze 
elektronicznej oraz fizycznej (jak na przykład książki i ebooki czy filmy 
udostępniane na nośnikach fizycznych i na zasadzie streamingu).

Dla polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych istotne mogą oka-
zać się również zapowiedzi inwestycji unijnych w szybki i bardzo szybki 
internet. Inwestycje w łącza szerokopasmowe mają być finansowane 
z użyciem funduszy europejskich, w tym z wykorzystaniem z wykorzy-
staniem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Wsparcie funduszy europejskich w powyższym zakresie 
może umożliwić przedsiębiorcom telekomunikacyjnym świadczenie 
usług na nowych rynkach, do których dostęp w chwili obecnej jest 
utrudniony ze względów infrastrukturalnych. Planowane jest również 
zwiększenie nakładów na badania i innowacje na rynkach telekomuni-
kacyjnych, w tym w zakresie wsparcia inwestycji prywatnych. 

Jednym z elementów jednolitego rynku cyfrowego ma być Europejski 
Obszar Płatniczy (SEPA), ułatwiający dokonywanie elektronicznych 
płatności i fakturowanie. Zmianie ma podlegać również dyrektywa 
w sprawie podpisów elektronicznych. Warto zaznaczyć, że w chwili 
obecnej bezpieczne uwierzytelnione podpisy elektroniczne nie są po-
wszechnie wykorzystywane w praktyce rynkowej, między innymi ze 
względu na duży stopień skomplikowania i stosunkowo wysokie koszty. 
Planowane są również rozwiązania zmierzające do wzmocnienia 
ochrony konsumentów korzystających z usług online oraz wzmocnie-
nie ochrony praw autorskich w internecie.

„Jednolity rynek cyfrowy” to zatem nie jeden akt prawny, lecz szereg 
inicjatyw prawotwórczych zmierzających do stworzenia wspólnego 
rynku usług cyfrowych, które mogą mieć znaczący wpływ 

Wojciech Szymczak
Aplikant radcowski
Kancelaria Prawna Media

tablished, in order to eliminate competition based on the placement 
of the service provider’s office in the country where the VAT rate is 
lower. It is also planned to change VAT rates for similar products 
shared electronically and physically (e.g. books and e-books or films 
shared on physical media or by streaming).

For the Polish telecommunications companies, the announcement of 
EU investments in fast and ultra-fast internet can also be important. 
Investments in broadband are to be financed with European funds, 
including the use of the European Agricultural Fund for Rural Devel-
opment. The support of the European funds in the above mentioned 
scope is aimed at making it easier for telecommunication entrepre-
neurs to provide services on new markets, access to which is at pre-
sent being limited due to infrastructural difficulties. It is also planned 
to increase the spending on research and innovation in the telecom-
munications markets, including the support of private investment. 

One of the elements of a Digital Single Market has to be Single Euro 
Payments Area (SEPA), facilitating on-line payments and invoicing. 
The directive on electronic signatures is also to be changed. It is worth 
noting that, at present, secure authenticated electronic signatures 
are not widely used in the market, due to – among other things – the 
high degree of complexity and relatively high costs. The planned solu-
tions are also designed to enhance the protection of consumers of 
online services and to strengthen copyright protection on the inter-
net. Solutions are also being planned, which will be designed to en-
hance the protection of consumers of online services and to strength-
en copyright protection on the internet

„Digital Single Market” is therefore not a single legal act, but a num-
ber of legislative initiatives aimed at creating a common market of 
digital services that can have a significant impact on the development 
of the telecommunications market in Poland.

Wojciech Szymczak
Trainee Solicitor
Kancelaria Prawna Media
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Zmiany w sektorze mediów 

jak reklamodawcy mogą skorzysTać ze zmian 
zachodzących na rynku medialnym 
Rynek reklam rozwija się w zawrotnym tempie, co jest spowodowane 
przede wszystkim dwoma czynnikami: fragmentaryzacją mediów 
i zmianami demograficznymi. Zmiany w populacji skutkują młodszą, 
bardziej zróżnicowaną bazą konsumentów dysponującą rozległą wie-
dzą techniczną. Identyfikacja sposobów dotarcia do niej stała się bar-
dziej skomplikowana z powodu eksplozji możliwości wyboru tego, co 
się ogląda. 
Fragmentaryzacja mediów, która często postrzegana jest jako prze-
szkoda, staje się w rzeczywistości jednym z największych kontekstów 
rozwoju dla branży. Coraz większa gama kanałów medialnych dostęp-
nych do oglądania pozwala marketingowcom docierać do konsumen-
tów nowymi sposobami, ponadto, otworzyła samych odbiorców na 
możliwość odbierania informacji o towarach i usługach nowymi 
sposobami.
Biorąc pod uwagę, że rozliczalność największych globalnych reklamo-
dawców staje się coraz ważniejsza, marketingowcy i planiści mediów 
poszukują sposobów optymalizacji działań reklamowych w taki sposób, 
aby zwrot z inwestycji wynikał z policzalnych i wymiernych rezultatów, 
które są zbieżne wprost z ogólnymi celami biznesowymi. Chociaż 
dostępna jest olbrzymia ilość danych, sortowanie ich w sposób prosty 
i łatwy do zrozumienia i dostarczenie konkretnych wniosków z danych 
pokazujących skuteczność reklam, staje się prawdziwym wyzwaniem.
Na szczęście istnieją rozwiązania pomiaru danych pozwalające na opty-
malizację Reach (dotarcia) i Resonance (oddźwięku) w celu pozyskania 
największej Reaction (reakcji). Te trzy wymiary: Reach, Resonance, 
Reaction stanowią – jako ramy skuteczności marketingu – proste, ale 
i potężne, a co najważniejsze – sprawdzone sposoby na zrozumienie 
skuteczności reklam. W celu osiągnięcia maksymalnej efektywności, 
reklamodawcy muszą optymalizować i mierzyć za pomocą wskaźni-
ków, wspólnych dla wszystkich ekranów, to, co jest dostarczane do 
publiczności, wzrost marki jak i wpływy na sprzedaż.

reach (doTarcie)
Chociaż główny cel reklamowy marketingowców może pozostawać 
niezmieniony – docieranie do nie tylko jak największej liczby ludzi, ale 
też do właściwego odbiorcy – to osiąganie tego celu stało się dużo 
bardziej skomplikowane. Muszą oni wiedzieć nie tylko, jak wiele par 
oczu ogląda reklamę, ale też, do kogo te oczy należą, co oglądają, 
kiedy i jak to robią. Z 78 miliardami dolarów rocznie wydawanymi na 
reklamę w telewizji, staje się to kluczową sprawą biznesową.
Bezsporny jest fakt, że widzowie poruszają się płynnie po różnych 
platformach w celu obejrzenia i porozmawiania o swoich ulubionych 
programach. Jeśli spojrzymy na rynek amerykański, to aż 86 procent 
właścicieli smartfonów w USA twierdzi, że używa swoich urządzeń 
jako drugiego ekranu podczas oglądania telewizji, a prawie połowa 
z nich robi to każdego dnia. 

Shifts in the media landscape 

HoW adverTisers can capiTalize on cHanges  
in THe Media MarkeTplace 
The advertising landscape is evolving at an unprecedented rate, influ-
enced largely by two factors: media fragmentation and population 
shifts. Changes in the population are creating a younger, more 
diverse, more tech-savvy consumer base. Identifying how to reach 
them has become more complicated due to an exploding number of 
viewing options. 

Media fragmentation, oft-perceived as a hindrance, is emerging as 
one of the industry’s greatest opportunities. The ever-increasing ran-
ge of media channels available for viewer consumption has allowed 
marketers to connect with consumers in new ways and opened the 
minds of intended audiences to embracing new mediums for rece-
iving information about goods and services. 

As accountability from the largest global advertisers is becoming in-
creasingly important, marketers and media planners seek ways to 
optimize advertising efforts in a way that yields return on investment 
through measurable, quantifiable results that align directly with ove-
rall business objectives. While massive amounts of data are available, 
sorting through it all in a straightforward, easy-to-understand way 
that provides specific, ad-performance based insights is the true 
challenge. 

Fortunately, data measurement solutions exist to optimize reach and 
resonance to garner the greatest reaction. These “three Rs”—reach, 
resonance, and reaction—as a marketing effectiveness framework 
are a simple yet powerful and, most importantly, proven way to un-
derstand advertising performance. In order to achieve maximum ef-
fectiveness, advertisers need to optimize and measure audience de-
livery, brand lift and sales impact with common metrics across 
screens.

reacH
While marketers’ primary advertising goal might be the same as in 
years past—reaching not just the most people but the right 
audience— knowing how to get there is much more complex. They 
need to know not just how many eyes are tuned in, but who those 
eyes belong to, what they watch and when, and how. With $78 billion 
dollars of annual TV ad spend on the line, this is a true business 
imperative. 

The indisputable fact is that audiences are moving seamlessly 
across platforms to view and talk about their favorite shows. a whop-
ping 86% of U.S. smartphone owners say they use their devices  
as second-screens while watching TV, and nearly half do it every 
single day. 
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And it’s not just viewing habits that are evolving—the U.S. viewing 
audience is transforming, too, which is another important layer for 
marketers to consider as they seek to grow their businesses and reach 
new customers. In less than 20 years (since 1995), the amount of Afri-
can-American TV households increased by almost 40%, and Hispanic 
TV households more than doubled.

resonance… 
With an average of 38 ads airing every minute across national TV, bre-
aking through the clutter is essential. All the many new ways for us to 
consume media have only added to the number of messages consu-
mers are bombarded with on a daily, even hourly basis. In addition, 
consumers’ attentions are pulled in different directions thanks to the 
proliferation of “second screen” devices. 

Beyond reaching the right consumers, advertisers are tasked with fin-
ding creative ways to stand out in this complex media environment. 
How do some ads resonate with viewers while thousands of others 
are readily discarded from our thoughts? 

On TV, ad characteristics such as the use of a relatable storyline, 
a connection through humor or emotion or attention-grabbing sights 
and sounds, are proven factors for the success quotient. Focusing on 
creating an entertaining ad first—and educating the consumer se-
cond—is a key way to boost memorability and branding. Understan-
ding the impact that factors such as ad characteristics, program enga-
gement, complementary reach and frequency have on an ad’s success 
is vital—in fact, for every 2 percentage point improvement in a viewe-
r’s program engagement, advertisers can (on average) expect a 1 per-
centage point improvement in sustained ad memorability. 

In the fourth quarter of 2013, time spent streaming online video using 
computers increased on average to 7 hours 34 minutes per month, up 
from just 5 hours 54 minutes in 2012. And between 2008 and 2013, 
the average amount of channels received by viewers increased by 60, 
but the average amount of channels actually tuned in remained con-
stant at about 17, illustrating that competition for viewers’ attention 
is growing steeper. 
As options for consuming media become more plentiful, and content 
across the board becomes richer, advertisers have to employ different 
tactics to ensure that messages hit their mark.

reacTion 
It’s the holy grail of measuring the success of campaigns against 
actual business objectives. By the end of 2013, U.S. consumers spent 
$771 billion in the grocery store. Did your ad affect their shopping 

I to nie tylko nawyki oglądania ewoluują – w USA sama publiczność też 
się przekształca, co jest kolejnym ważnym czynnikiem do rozważnia 
dla marketingowców, kiedy starają się rozwijać swoją działalność i  do-
trzeć do nowych klientów. w czasie krótszym niż 20 lat (od 1995), ilość 
afroamerykańskich gospodarstw domowych z telewizorami wzrosła 
o prawie 40 procent, a latynoskie gospodarstwa telewizyjne zwiększy-
ły swoją liczebność ponad dwukrotnie.

resonance (oddźwięk)
Ze średnią 38 reklam nadawanych co minutę w ogólnokrajowej tele-
wizji (dane amerykańskie), konieczne staje się przebijanie przez ten 
szum. Wszystkie nowe sposoby korzystania z mediów tylko pomnożyły 
liczbę wiadomości, jakimi konsumenci są bombardowani na co dzień, 
a nawet, co godzinę. Ponadto, w wyniku rozprzestrzeniania się urzą-
dzeń „drugiego ekranu”, uwaga konsumentów rozprasza się w różne 
kierunki. 
Poza docieraniem do właściwych konsumentów, reklamodawcy mają 
za zadanie znalezienie twórczych sposobów, aby wyróżniać się w tym 
skomplikowanym środowisku medialnym. Jak to jest, że niektóre 
reklamy znajdują oddźwięk u widzów, natomiast tysiące innych łatwo 
usuwane są z naszych myśli?
W telewizji, takie charakterystyki reklamy jak korzystanie z łatwo zapa-
miętywalnej fabuły, łączenie się z widzem za pomocą humoru i emocji 
lub obrazy i dźwięki przyciągające uwagę, są sprawdzonymi czynni-
kami sukcesu. Koncentrowanie się najpierw na tworzeniu reklamy 
dostarczającej rozrywki, a w następnym kroku edukowanie konsu-
mentów, jest kluczowym sposobem na zwiększenie zapamiętywania 
i brandingu. Zrozumienie, jak czynniki takie jak charakterystyka 
reklam, zaangażowanie emocjonalne w program, uzupełniające się 
nawzajem dotarcie częstotliwość, mają wpływ na sukces reklamy, jest 
kluczowe – w rzeczywistości, dla każdej poprawy o 2 punkty procen-
towe zaangażowania emocjonalnego widza w program, reklamo-
dawcy mogą (średnio) spodziewać się 1 punktu procentowego 
poprawy w trwałym zapamiętywaniu reklamy.
W czwartym kwartale 2013 r., czas spędzony na oglądaniu wideo 
online („streaming”) za pomocą komputerów wzrosł średnio do 
7 godzin 34 minut miesięcznie (dane USA), w porównaniu z zaledwie 
5 godzinami 54 minutami w 2012 r. Ponadto, w latach 2008 i 2013, 
średnia liczba odbieranych przez widzów kanałów wzrosła o 60, ale 
średnia ilość kanałów oglądanych w rzeczywistości pozostała na sta-
łym poziomie, około 17, co dobitnie pokazuje, że konkurencja o uwagę 
widzów jest coraz bardziej ostra. 
Kiedy możliwości konsumowania mediów stają się coraz bardziej roz-
ległe, a treści na wszystkich platformach stają się coraz bogatsze, 
reklamodawcy muszą korzystać z różnych taktyk w celu zapewnienia, 
że ich wiadomości trafią w zamierzony cel.
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We share your passion for business

W UPC Biznes rozumiemy, że prowadzenie Firmy to coś więcej 
niż zwykła kalkulacja zysków i strat. Na sukces składa się również 
motywacja i pasja do pracy, w zgodzie z realizacją prywatnych 
potrzeb.

Podziel się z nami swoimi globalnymi ambicjami i pasją 
do innowacyjnych technologii, a my zainspirujemy nimi świat. 

Poznaj Think Big. Konkurs UPC Biznes dla Firm.

www.thinkbig.upc.pl
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reacTion (reakcja)

Reaction jest najważniejszym wymiarem pomiaru skuteczności kam-
panii w obliczu rzeczywistych celów biznesowych. Pod koniec 2013 r., 
amerykańscy konsumenci wydali $771 miliardów dolarów w sklepach 
spożywczych. Czy reklama wpłynęła na ich koszyk z zakupami? Około 
miliona Amerykanów używa Twittera do rozmowy na temat telewizji 
w typowym dniu. Jaki to ma wpływ na postrzeganie marki? 
Łączenie tego, co oglądamy i jak to wpływa na to, co kupujemy jest 
ostatecznym miernikiem siły oddziaływania reklamy. Reklamodawcy 
i domy mediowe mogą być pewni dotarcia do swojego celu w kontek-
ście dotarcia i oddźwięku u właściwej publiczności tylko, jeżeli idzie za 
tym reakcja – czy to będzie reakcja w wymiarze sprzedaży, zmiany 
w nastrojach konsumenckich, czy jakieś pożądane działanie, takie jak 
włączenie nowego programu telewizyjnego czy odwiedzenie strony 
internetowej.
W sytuacji, kiedy konsumenci są bombardowani wiadomościami, 
droga wiodąca do zakupu już nie jest prosta. Im więcej możemy wie-
dzieć o oddziaływaniu reklam i o procesie decyzyjnym, tym lepiej.

podsuMoWanie
Poprzez mierzenie dotarcia i oddźwięku reklam i reakcji na nie, biorąc 
jednocześnie pod uwagę wszystkie oglądane ekrany i modele rekla-
mowe – linearne i dynamiczne cyfrowe – branża jest na drodze do lep-
szego zrozumienia i zwiększenia zwrotów z inwestycji na reklamy video.
Możliwość zrozumienia tych trzech wymiarów reklamy – Reach (do-
tarcia), resonance (oddźwięku) i re action (reakcji) – staje się coraz 
ważniejsza, biorąc pod uwagę, że powstają coraz to nowe sposoby 
mierzenia, aby dotrzymać kroku ewolucji w konsumpcji mediów. 
Z możliwością pracy wczasie rzeczywistym, skuteczność może być ba-
dana, oceniona i dostosowana na bieżąco, pozwalając na optymaliza-
cję, zanim pieniądze przeznaczone na reklamę zostaną zmarnowane.
Reach 
W ostatnich latach branża skupiła się wokół jednego zestawu wskaźni-
ków służących do porównania zasięgu kampanii w naszym skompliko-
wanym wieloplatformowym świecie. Rozwiązania, takie jak ratingi 
kampanii online Nielsena (Nielsen Online Campaign Ratings), które 
dostarczają dane dla internetu, które mogą być porównane z telewi-
zją. z niezrównaną precyzją, zostały zintegrowane przez reklamodaw-
ców, wydawców, nadawców i agencje w kluczowe narzędzia i pro-
gramy do planowania i zakupu, i co najważniejsze, stosowane są, jako 
podstawy gwarantowanej oglądalności wideo. Wieloplatformowe 
ratingi kampanii Nielsena (Nielsen Cross-Platform Campaign Ratings) 
idą krok dalej, zapewniając wgląd w duplikowany i przyrostowy zasięg 
kampanii telewizyjnych i online, pomagając marketingowcom zrozu-
mieć, kto widział ich kampanie w Internecie, w telewizji czy na obu 
platformach. Branża jest wspomagana przez bardziej precyzyjne 
narzędzia planowania, takie jak segmentowanie odbiorców TV 
Nielsena (Nielsen Audience Segments – TV Viewing) – które zapew-

cart? Roughly one million Americans turn to Twitter to discuss TV on 
an average day. How does that impact brand perceptions? 

Connecting what we watch and how it affects what we buy is the ul-
timate measure of the impact of an ad. Advertisers and media plan-
ners can only truly know if they’ve hit their marks in terms of re-
aching and resonating with the right audiences if it drives 
a reaction—whether that be sales, a shift in consumer attitudes, or 
a desired action such as tuning in to a new show or visiting 
a website. 

With consumers being bombarded with messages, the path to pur-
chase isn’t a straight line anymore. The more we can understand abo-
ut ad exposure and the decision making process, the better.

conclusion 
By measuring the reach, resonance and reaction of ads across all scre-
ens and advertising models—linear and dynamic digital—the media 
industry is on the path to better understanding and increasing the ROI 
of video ad spend. 

The ability to understand the 3Rs is becoming more important every 
day as measurement solutions emerge and keep pace with the evolu-
tion in media consumption. With real-time capabilities, performance 
can be examined, evaluated and adjusted in-flight, allowing for opti-
mization before ad dollars are wasted. 

Reach
In recent years, the industry has coalesced around a single set of 
metrics to compare the reach of a campaign in our complicated cross-
-platform world. Solutions like Nielsen Online Campaign Ratings, 
which delivers TV-comparable reach measures with unparalleled pre-
cision, have been adopted by advertisers, publishers and agencies, 
integrated into core planning and buying tools and programs, and—
importantly—used as the basis for video guarantees. Nielsen Cross-
Platform Campaign Ratings takes this one step further by providing 
insight into the duplicated and incremental reach of TV and online 
campaigns, helping marketers understand who saw their campaigns 
online, on TV and on both platforms. The industry is aided by sharper 
planning tools—like Nielsen Audience Segments – TV Viewing—that 
provide insight into how to reach consumers online based on their 
offline viewing habits. 

Resonance 
Did consumers remember my ad? Did they like it? Solutions like 
Nielsen Brand Effect measure the resonance of ads on TV, online and 
on mobile devices with market-leading methodologies and vast nor-
mative databases to level-set the industry. Nielsen Neuro, which uses 
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niają wgląd w sposób, pokazujący jak dotrzeć do klientów interneto-
wych w oparciu o ich nawyki oglądania w offline.
Resonance 
Czy konsumenci pamiętają moją reklamę? Czy im się to podobała? 
Rozwiązania takie jak Nielsen Brand Effect mierzą oddźwięk reklam 
w telewizji, Internecie i na urządzeniach mobilnych korzystając z wio-
dących na rynku metodologii i rozległych normatywnych baz danych 
służących do wyznaczania wspólnej miary dla branży. Nielsen Neuro, 
który wykorzystuje analizę fal mózgowych do pomiaru oddźwięku wia-
domości i emocjonalnego zaangażowania, to nowatorskie rozwiązanie 
dla zrozumienia tego, co motywuje konsumentów na najbardziej pod-
stawowym poziomie.
Reaction
Jest nieskończona ilość badań tego, w jaki sposób konsumenci wydają 
pieniądze i spędzają swój czas. Ale bardzo niewiele firm ma możliwość 
połączenia tych dwóch wymiarów, aby wykazać, jak doświadczenie 
reklamy prowadzi do sprzedaży. Nielsen może teraz mierzyć, jak 
doświadczanie reklam w telewizji czy w Internecie może przyczyniać 
się do sprzedaży offline, jak również do innych zachowań, takich jak 
aktywność w mediach społecznościowych lub dodatkowe oglądanie 
telewizji. Nielsen Buyer Insights łączy aktywność w TV lub w Internecie 
z rzeczywistą aktywnością zakupową online i offline z anonimowych 
danych z kart kredytowych, chroniąc jednocześnie dane osobowe. 
Nielsen Catalina Solutions pomaga marketingowcom i firmom sprze-
dającym produkty szybko zbywalne mierzyć i poprawiać wydajność 
reklamową poprzez dokładne powiązanie tego, co konsumenci oglą-
dają, widzą, czy słyszą (czy to w telewizji, Internecie, w prasie czy 
w radiu) z tym, co kupują.

Nielsen Audience Measurement

brainwave analysis to measure message response and emotional 
engagement, is a cutting-edge solution for understanding what makes 
consumers tick at the most fundamental level. 

Reaction
There is endless research into how consumers spend their money and 
their time. But very few companies have the ability to connect the 
two to demonstrate how ad exposure leads to sales. Nielsen can now 
measure how TV or online ad exposure can drive offline sales as well 
as behavior like social media activity or additional TV tune-in. Nielsen 
Buyer Insights combines Nielsen’s TV or online activity with actual 
online and offline purchase activity from anonymized, privacy-protec-
ted credit card data. Nielsen Catalina Solutions helps CPG marketers 
and media companies measure and improve advertising performance 
by accurately linking what consumers watch, see, or hear (whether on 
television, the web, in print, or on the radio) with what they buy.

Nielsen Audience Measurement
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From the very moment 

I heard about the “Cinema 

around the Corner” I knew 

that it was not only 
an idea with a future, 
but also an idea 
particularly close 
to my heart. 
Andrzej Wajda
Director

I think that an initiative 
to create a chain of 
small, professional 
cinemas is very interesting 
and right. I hope that by the 
means of the project, villages 
and small towns will gain access 
to the cinema, which will help to 
popularize Polish fi lms. 

Agnieszka Odorowicz
President of the Polish Film Institute

“Cinema around the 
Corner” is a dream 
come true for numerous 
cinema enthusiasts. 
Watching fi lms on a big screen in 

an elite company gives a possibility 

not only to share opinions, but also 

emotions.

Emilia Krakowska
Actress

The repertoire of these 
cinemas includes very good, 
valuable fi lms from 
Poland and abroad. 
I guess that it’s their main role: 
to promote various fi lms of 
the highest quality.

Andrzej Chyra
Actor

People bond when they 

meet and talk about what they 

have seen. In this way, 

a small community 
comes to life, which is 

extremely important.

Krystyna Zachwatowicz-Wajda 
Scenographer

I believe that it is one of the 
most important initiatives 
designed to infl uence the 

growth of culture of the society

Wojciech Pszoniak
Actor

“Cinema around the 
Corner” is a great idea.
Grażyna Torbicka
Art Director, 
Film and Art Festival, Two Riversides

In the recent years, we have witnessed 
a true revolution in the film industry, per-
haps the biggest one since the transition to 
sound. The digital technology has broken 
into the world of cinema, turning it almost 
completely upside down, starting from 
production, through archiving, ending 
up with distribution. „Almost complete-
ly”, since the essence of cinema, which 
consists in telling stories that move, make 
laugh, sometimes frighten, but always 
teach a lesson, has remained unchanged. 
New, digital technologies give spectators 
full access to films, on a scale that has 
never been seen before. Paradoxically, 

60% of Poles do not go to the cinema. It is not because they don’t 
want to, but because they can’t – sometimes the nearest cinema is 
located several kilometres from the place they live. 

Grzegorz Molewski’s „Cinema around the corner” (Polish: „Kino 
za Rogiem”, KzR) project, carried out by the Polish Chamber of 
Commerce for Electronics and Telecommunications, aims at mak-
ing the Polish and international cinema available to every spectator. 
Owing to the use of innovative techniques of content transmission 
offered by the KzR, the spectators gain a possibility to watch a film in 
their nearest neighbourhood, almost around the corner, and the price 
of the ticket doesn’t excess a few zlotys.

„Cinema around the Corner” is a chain of small cinemas, that are 
easy and cheap to operate and maintain, designed for 20, 40 and 60 
viewers, offering a true cinema experience, with digital sound and 
picture quality. The cinemas give a possibility to watch not only 

the films that are currently showing, but also the ones that have 
been already released, classic Polish and international films, as 
well as the films that were not included in the offer of multiplexes. 
Moreover, in each cinema, the repertoire is available on request, 
for groups of friends or colleagues. 

 The „Cinema around the Corner” project aims also at education 
and fight against digital exclusion. That is why, as part of the project, 
schools are provided with multimedia ateliers, in which the teen-
agers may broaden their knowledge on cinema, based on the „School 
Film Library” project, elaborated by the Polish Film Institute. When 
not used by the students, the ateliers become available to local 
communities and used as regular „Cinemas around the Corner”.

„Cinema around the Corner” is a particularly valuable project, 
which may be perceived as a true cultural alternative. We strongly 
encourage you to contribute to this unique initiative.

Information about the photographs used:  Andrzej Wajda - PAP/Kikapress  |  Agnieszka Odorowicz – photograph courtesy of Polski Instytut Sztuki Filmowej 
by Marcin Kułakowski  | Emilia Krakowska - © Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, by Jarosław Antoniak  |  Wojciech Pszoniak – photograph by Woody Ochnio  | 

www.kinozarogiem.pl

Grażyna Torbicka - © Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, by Jarosław Antoniak  |  Andrzej Chyra - © Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, by Jarosław Antoniak  |
Krystyna Zachwatowicz - PAP/Stanisław Rozpędzik

A NEW AGE OF CINEMA
CELEBRITIES ON 

THE “CINEMA AROUND THE CORNER” 
PROJECT



www.konferencjepike.pl 47www.kinozarogiem.pl

From the very moment 

I heard about the “Cinema 

around the Corner” I knew 

that it was not only 
an idea with a future, 
but also an idea 
particularly close 
to my heart. 
Andrzej Wajda
Director

I think that an initiative 
to create a chain of 
small, professional 
cinemas is very interesting 
and right. I hope that by the 
means of the project, villages 
and small towns will gain access 
to the cinema, which will help to 
popularize Polish fi lms. 

Agnieszka Odorowicz
President of the Polish Film Institute

“Cinema around the 
Corner” is a dream 
come true for numerous 
cinema enthusiasts. 
Watching fi lms on a big screen in 

an elite company gives a possibility 

not only to share opinions, but also 

emotions.

Emilia Krakowska
Actress

The repertoire of these 
cinemas includes very good, 
valuable fi lms from 
Poland and abroad. 
I guess that it’s their main role: 
to promote various fi lms of 
the highest quality.

Andrzej Chyra
Actor

People bond when they 

meet and talk about what they 

have seen. In this way, 

a small community 
comes to life, which is 

extremely important.

Krystyna Zachwatowicz-Wajda 
Scenographer

I believe that it is one of the 
most important initiatives 
designed to infl uence the 

growth of culture of the society

Wojciech Pszoniak
Actor

“Cinema around the 
Corner” is a great idea.
Grażyna Torbicka
Art Director, 
Film and Art Festival, Two Riversides

In the recent years, we have witnessed 
a true revolution in the film industry, per-
haps the biggest one since the transition to 
sound. The digital technology has broken 
into the world of cinema, turning it almost 
completely upside down, starting from 
production, through archiving, ending 
up with distribution. „Almost complete-
ly”, since the essence of cinema, which 
consists in telling stories that move, make 
laugh, sometimes frighten, but always 
teach a lesson, has remained unchanged. 
New, digital technologies give spectators 
full access to films, on a scale that has 
never been seen before. Paradoxically, 

60% of Poles do not go to the cinema. It is not because they don’t 
want to, but because they can’t – sometimes the nearest cinema is 
located several kilometres from the place they live. 

Grzegorz Molewski’s „Cinema around the corner” (Polish: „Kino 
za Rogiem”, KzR) project, carried out by the Polish Chamber of 
Commerce for Electronics and Telecommunications, aims at mak-
ing the Polish and international cinema available to every spectator. 
Owing to the use of innovative techniques of content transmission 
offered by the KzR, the spectators gain a possibility to watch a film in 
their nearest neighbourhood, almost around the corner, and the price 
of the ticket doesn’t excess a few zlotys.

„Cinema around the Corner” is a chain of small cinemas, that are 
easy and cheap to operate and maintain, designed for 20, 40 and 60 
viewers, offering a true cinema experience, with digital sound and 
picture quality. The cinemas give a possibility to watch not only 

the films that are currently showing, but also the ones that have 
been already released, classic Polish and international films, as 
well as the films that were not included in the offer of multiplexes. 
Moreover, in each cinema, the repertoire is available on request, 
for groups of friends or colleagues. 

 The „Cinema around the Corner” project aims also at education 
and fight against digital exclusion. That is why, as part of the project, 
schools are provided with multimedia ateliers, in which the teen-
agers may broaden their knowledge on cinema, based on the „School 
Film Library” project, elaborated by the Polish Film Institute. When 
not used by the students, the ateliers become available to local 
communities and used as regular „Cinemas around the Corner”.

„Cinema around the Corner” is a particularly valuable project, 
which may be perceived as a true cultural alternative. We strongly 
encourage you to contribute to this unique initiative.

Information about the photographs used:  Andrzej Wajda - PAP/Kikapress  |  Agnieszka Odorowicz – photograph courtesy of Polski Instytut Sztuki Filmowej 
by Marcin Kułakowski  | Emilia Krakowska - © Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, by Jarosław Antoniak  |  Wojciech Pszoniak – photograph by Woody Ochnio  | 

www.kinozarogiem.pl

Grażyna Torbicka - © Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, by Jarosław Antoniak  |  Andrzej Chyra - © Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, by Jarosław Antoniak  |
Krystyna Zachwatowicz - PAP/Stanisław Rozpędzik

A NEW AGE OF CINEMA
CELEBRITIES ON 

THE “CINEMA AROUND THE CORNER” 
PROJECT



41. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I WYSTAWA PIKE 2014
41st INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION PIKE 2014

6–8.10.2014

48



www.konferencjepike.pl 49

Szanowni Uczestnicy 
Międzynarodowej Konferencji 
i Wystawy PIKE 2014, 

w imieniu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, chciałbym zapro-
sić reprezentowane przez Państwa firmy do udziału w jubileuszowej 
XXV edycji Konkursu „Teraz Polska”.

W profesjonalnym i transparentnym procesie konkursowym wyłania-
ne są najlepsze marki, które dzięki swoim walorom jakościowym, 
technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na rynku. Wśród laure-
atów znaleźć można zarówno duże firmy, liderów swoich branż, a  tak-
że średnie i małe przedsiębiorstwa. 

Laureaci Konkursu otrzymują prawo korzystania z Godła „Teraz Polska” 
– jednego z najbardziej charakterystycznych symboli jakości w Polsce. 
Jego siła rynkowa, a także wysoka rozpoznawalność wzmacniają kon-
kurencyjność oraz sukces rynkowy wyróżnionych produktów i usług, 
a także całej firmy. Dzięki posługiwaniu się logo „Teraz Polska”, firmy 
mogą również promować ideę patriotyzmu gospodarczego, zachęca-
jąc konsumentów do kupowania tego co polskie.

Dzięki pracy blisko 200 niezależnych ekspertów, którzy oceniają zgło-
szenia konkursowe konsumenci mają pewność, że produkty i usługi ze 
znakiem „Teraz Polska” charakteryzuje wysoka polska jakość.

Jeśli chcieliby Państwo, by Godło „Teraz Polska” sygnowało oferowane 
przez Państwa firmę produkty i usługi, zapraszam do udziału w najbliż-
szej edycji konkursu! Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 stycznia 
2015 r. 

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w Konkursie, za-
sad i kryteriów oceny zamieszczone są na stronie www.terazpolska.pl 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Fundacji Polskiego Godła 
Promocyjnego pod numerami telefonów: 22 826 01 91, 22 201 26 90.

Krzysztof Przybył
Prezes Zarządu 
Fundacjia Polskiego Godła Promocyjnego

Dear Participants of the 
International Conference and 
Exhibition PIKE 2014, 

On behalf of the Polish Promotional Emblem Foundation, i would like 
to invite the companies you represent to participate in the 25th edi-
tion of the “Teraz Polska” Competition.

In a professional and transparent selection process the best brands are 
chosen, namely those who thanks to the quality as well as the techno-
logical and functional value stand out in a market. Not only large com-
panies, leaders in their fields, but also medium-size and small busi-
nesses are to be found among the laureates of the competition.

The laureates are entitled to use the „Teraz Polska” Emblem, which 
over the years has become one of the most recognisable quality 
marks in Poland. Its market power, along with high recognition streng-
then competitiveness and market success of the honoured products, 
services and the entire company. Moreover, by means of the “Teraz 
Polska” Emblem, companies may promote the idea of economic pa-
triotism, encouraging customers to buy Polish products. 

Thanks to the work of nearly 200 independent experts who evaluate 
the competition entries, consumers can be sure that the products and 
services branded with the “Teraz Polska” Emblem are of the highest 
quality and are provided by Polish companies.

If you want the prestigious Emblem to designate the products and 
services offered by your company, do not hesitate and join this year’s 
Competition. The application submission deadline is 23 January 2015.

Detailed information about the conditions of participation, rules and 
evaluation criteria can be found on: www.terazpolska.pl 

Additional information can be provided by the employees of the Po-
lish Promotional Emblem Foundation at: 22 826 01 91, 22 201 26 90.

Krzysztof Przybył
Chairman of the Board 
The Polish Promotional Emblem Foundation
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Czy zmieni sie rozkład ciężaru 
walki z piractwem w Internecie 
po sprawie UPC Telekabel Wien 
(C-314/12)

W większości znanych mi krajów model piractwa treści audiowizual-
nych w Internecie jest podobny. Internauta – konsument jest najczę-
ściej abonentem firmy telekomunikacyjnej dostarczającej usługę do-
stępu do internetu („Dostawcy internetu”). w internecie Abonent, 
oprócz korzystania z legalnych kopii czy to oprogramowania czy to 
utworów muzycznych i audiowizualnych, korzysta także z pirackich 
stron, na których może nielegalnie oglądać, bądź z których może nie-
legalnie pobierać, treści do których prawa wyłączne ma kolejna grupa 
zainteresowanych czyli „Właściciele Kontentu”. Właściciele Kontentu 
mogą być oczywiście pojedyńczymi twórcami, ale znacznie częściej są 
to firmy, które nabyły od twórców prawa do ich dzieł i których podsta-
wowym modelem biznesowym jest zarabianie na legalnym rozpo-
wszechnianiu oprogramowania/muzyki/utworów audiowizualnych do 
konsumentów (w tym Internautów). 

Z powyższego bardzo uproszczonego schematu wynika, że mamy do czy-
nienia z trzema grupami zainteresowanych zjawiskiem piractwa: Abo-
nentów (Internautów), Dostawców internetu oraz Właścicieli Kontentu.

Piractwo w większy lub mniejszy sposób oddziałuje na każdą z tych 
grup; ale również każda z tych grup może w większym lub mniejszym 
stopniu wpływać na zjawisko, jakim jest piractwo.

Właściciele Kontentu są, co chyba można bezpiecznie powiedzieć, 
grupą najbardziej poszkodowaną przez piractwo. Powszechne jest 
wśród przedstawicieli tej grupy przekonanie, że piractwo przynosi 
same straty branży kontentowej i że z piractwem należy walczyć jak 
z najgorszą zarazą. Piractwo, według badań PWC przynosi w Polsce 
straty w wysokości 500 – 700 milionów złotych rocznie (PKB Polski 
utracony wskutek piractwa w 2013 roku) . Branża angażuje się na wie-
lu frontach w walkę z tym zjawiskiem i odnosi pewne sukcesy jak za-
mknięcie serwisu Kinomaniak, odcinanie serwisów pirackich od kana-
łów płatności (pośrednicy płatności, reklamodawcy) w czym kluczową 
rolę odgrywa Stowarzyszenie Sygnał i partnerzy ze Stowarzyszeniem 
współpracujący. 

Kolejna grupa silnie odziałująca na piractwo to Dostawcy Internetu. 
Jest to grupa o, moim zdaniem, największych możliwościach technolo-
gicznych skutecznej walki z piractwem. Oczywiście korzystanie z tych 
możliwości technologicznych wymaga istotnych nakładów finanso-
wych ze strony Dostawców Internetu. Dotychczas Dostawcy Internetu 
przyjmowali postawę dość neutralną wobec zjawiska piractwa. 

Najczęstszymi argumentami przeciwko próbom wciągnięcia Dostaw-
ców Internetu do aktywniejszej walki z piratami są, skądinąd zupełnie 

Will the distribution of the 
burden of combating internet 
piracy change following the UPC 
Telekabel Wien case (C-314/12)?

In most countries known to me the model of pirating audiovisual con-
tent in the internet is similar. The internet user – consumer is mostly 
a subscriber of a telecom company providing internet access service 
(“Internet Provider”). Apart from using legal copies of software or 
music and audiovisual works, the Subscriber also uses pirate sites of-
fering illegal access or downloading of content to which another gro-
up of stakeholders, i.e. the “Content Owners”, has exclusive rights. Of 
course, the Content Owners may be individual authors, but usually 
these are firms which have acquired the rights to works from their 
authors and whose basic business model is earning profits through 
legal distribution of software/music/audiovisual works among consu-
mers (including internet users). 

This highly simplified description shows that we are dealing with 
three groups exposed to piracy: Subscribers (internet Users), Content 
Providers and Content Owners.

Piracy affects each of these groups to a larger or smaller extent; but 
each of them can also affect piracy to a larger or smaller degree.

It can be safely said that Content Owners are the group most aggrie-
ved by piracy. Members of this group adhere to the view that piracy 
brings the content sector nothing but losses and that it should be fo-
ught like the worst of plagues. According to a PWC study, in Poland 
piracy causes losses of PLN 500-700 million per year (Poland’s GDP 
lost because of piracy in 2013). The industry engages in the battle 
against this phenomenon on many fronts and can claim some succes-
ses, such as the closure of the Kinomaniak service, cutting pirate se-
rvices from payment channels (payment agents, advertisers) where 
the key role is played by Sygnał association and its partners. 

Another group which has a strong effect on piracy are Internet Provi-
ders. In my opinion, this group has the biggest technological capabili-
ties required for engaging in effective combating of piracy. Of course, 
using these technological capabilities requires significant financial 
outlays on the part of Internet Providers. So far, they have been adop-
ting a rather neutral stance towards piracy. 

The most frequently used arguments against attempts to spur Inter-
net Providers to a more active fight against pirates, which are both 
correct and consistent with Polish law, are arguments claiming that 
they only provide data transmission service (mere conduit) and have 
no obligation to check whether the content transmitted is legal or 
not. This position is based on Polish legislation which considerably 
limits the liability of Internet Providers for the content available in 
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słuszne i zgodne z polskim prawem, argumenty że zapewniają oni je-
dynie usługę przesyłu danych (mere conduit) i nie mają obowiązku 
sprawdzać czy przesyłane treści są legalne czy też nie. Takie stanowi-
sko ma swoje oparcie w polskim ustawodawstwie, które w dużym 
stopniu ogranicza odpowiedzialność Dostawcy Internetu za treści do-
stępne w Intenecie. w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną („Uśude”) zapewnia bardzo szerokie wyłączenie odpo-
wiedzialności Dostawców Internetu. 

Co szczególnie istotne z punktu widzenia odpowiedzialności Dostawców 
Internetu oraz omawianego poniżej wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie UPC Telekabel Wien (C-314/12), polski ustawodawca nie im-
plementował do polskiego prawa Art. 8 ust. 3 Dyrektywy 2001/29.

Artykuł 8 dyrektywy 2001/29, zatytułowany „Sankcje i środki prawne”, 
stanowi w ust. 3:

„Państwa członkowskie zapewnią, aby podmioty praw autor-
skich mogły wnioskować o wydanie nakazu przeciwko pośredni-
kom, których usługi są wykorzystywane przez stronę trzecią 
w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych”.

Z tego, w głównej mierze powodu, wydaje się że nie byłoby skutecz-
ne, na gruncie prawa polskiego, wnioskowanie o wydanie nakazu 
działania Dostawcom Internetu w celu zablokowania swoim Abonen-
tom dostępu do pirackich stron internetowych.

Co więcej, nowelizacja Uśude przygotowywana obecnie przez Mini-
sterstwo Administracji i Cyfryzacji nie zawiera przepisów wprowadza-
jących odpowiednik Art. 8 ust. 3 Dyrektywy 2001/29 do polskiego sys-
temu prawnego.

Pomimo braku regulacji zachęcających Dostawców Internetu do ak-
tywniejszej postawy przy zwalczaniu piractwa, Dostawcy Internetu 
coraz częściej sami podejmują odpowiednie działania. Dzieje się tak 
dlatego, że niejednokroć sami stają sie Właścicielami Kontentu i to 
bardzo lukratywnego, jak chociażby prawa sportowe. Dlatego też po-
gląd niektórych największych graczy spośród tej grupy na interneto-
we piractwo, z neutralnego w latach poprzednich, coraz wyraźniej 
ewoluuje w kierunku negatywnego.

Trzecią grupą wpływającą na piractwo są jego odbiorcy, czyli Abonen-
ci (Internauci). w Polsce według badań PWC aż 94% Internautów, któ-
rzy oglądają treści wideo w Internecie zadeklarowało, że korzysta re-
gularnie z serwisów oferujących nielegalny dostęp do tych treści.

Na gruncie prawa polskiego możliwości oddziaływania na Abonentów 
jedynie odbierających pirackie treści jest bardzo ograniczone. Usta-
wodawca natomiast wydaje się mieć świadomość, że wszelkie próby 
wprowadzenia regulacji wprowadzających odpowiedzialność za tego 
typu aktywność prawdopodobnie spotka się z nieprzychylnym odbio-
rem społecznym.

the internet. In particular, the On-line Services Act (“OSA”) provides 
for very wide exemptions of their liability. 

What is particularly significant from the point of view of the liability 
of Internet Providers and from the standpoint of the judgement of 
the European Court of Justice in the UPC Telekabel Wien case 
(C-314/12) discussed below, the Polish legislator has not implemen-
ted in Polish law Article 8(3) of Directive 2001/29.

Article 8 of Directive 2001/29, entitled to “Sanctions and remedies”, 
stipulates in its section 3 that:

”Member States shall ensure that rightholders are in a posi-
tion to apply for an injunction against intermediaries whose 
services are used by a third party to infringe a copyright or re-
lated right”.

So, mostly for this reason, it seems that applying for an injunction 
ordering Internet Providers to block access of their Subscribers to pi-
rate websites would not be effective under Polish law.

What is more, an amendment to the OSA currently drafted by the 
Ministry of Administration and Digitalisation contains no provisions 
introducing Article 8(3) of Directive 2001/29 to the Polish legal 
system.

Despite the absence of regulations encouraging Internet Providers 
to adopt a more active stance in combating piracy, Internet Provi-
ders increasingly take the necessary steps on their own volition. 
This is due to the fact that often they too become Content Owners 
with highly lucrative assets, such as sport rights. This is why the view 
of some of the largest players among this group regarding internet 
piracy has been clearly evolving from neutral to negative in recent 
years.

The third group affecting piracy are its recipients, i.e. Subscribers (in-
ternet Users). According to the PWC study, in Poland as many as 94% 
internet Users watching video content in the internet declared regu-
lar use of services offering illegal access to this content.

Under Polish law the possibilities of dealing with Subscribers who 
only receive pirated content are very limited. It appears that the legi-
slator is aware that any attempts to introduce regulations providing 
for liability for such activity would probably be met with opposition in 
society.

Summarising the Polish thread of my presentation, among the three 
values which deserve protection: the right of ownership of Content 
Owners, economic freedom of Internet Providers and respect for citi-
zen rights of Subscribers, the two latter appear to be protected to the 
largest extent. So far, no legal regulations have been enacted suffi-
ciently protecting content ownership rights against piracy.
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Podsumowując polski wątek mojej prezentacji, spośród trzech warto-
ści godnych ochrony: prawa własności Właścicieli Kontentu, swobody 
prowadzenia działalności gospodarczej Dostawców Internetu oraz po-
szanowania praw obywatelskich Abonentów – Internautów, najmoc-
niej chronione wydają się być dwie ostatnie. Prawo własności kontentu 
nie doczekało się jak dotąd uregulowań prawnych, które w dostateczny 
sposób chroniły by je przed piractwem.

Tymczasem zasadą wynikającą z prawa Unii Europejskiej, co zostało 
kilkukrotnie potwierdzone w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości 
(m.in. C-275/06 Promusicae), jest że w sytuacji istnienia kilku kolidu-
jących ze sobą praw podstawowych, państwa członkowskie przy 
transpozycji dyrektywy muszą opierać się na takiej wykładni danej 
dyrektywy, która pozwoli na zapewnienie odpowiedniej równowagi 
między mającymi zastosowanie prawami podstawowymi chroniony-
mi przez porządek prawny Unii. Ponadto przy wdrażaniu przepisów 
mających na celu transpozycję tej dyrektywy władze i sądy państw 
członkowskich są zobowiązane nie tylko do dokonywania wykładni 
swojego prawa krajowego w sposób zgodny ze wspomnianymi dyrek-
tywami, lecz również do nieopierania się na takiej wykładni tych dy-
rektyw, która kolidowałaby ze wspomnianymi prawami podstawowy-
mi lub z innymi ogólnymi zasadami prawa Unii, takimi jak zasada 
proporcjonalności.

Kluczowym wydaje się dla zasady proporcjonalności osiągnięcie rów-
nowagi pomiędzy prawem własności Właścicieli Kontentu, swobodą 
działalności gospodarczej Dostawców Internetu oraz wolnością wypo-
wiedzi i informacji przysługującej Internautom. Ta równowaga osiąga-
na jest w różny sposób w różnych krajach, ale powoli wyłania się zalą-
żek linii orzeczniczej na poziomie Trybunału Sprawiedliwości.

Sprawa, o której dzisiaj po krótce opowiem miała swój początek w Au-
strii. Tamtejszy Sąd Najwyższy rozpatrywał spór pomiędzy Dostawcą 
Internetu – UPC Wien a Właścicielami Kontentu: Constantin Film oraz 
Wega. Właściciele Kontentu znaleźli swój kontent nielegalnie udo-
stępniony na stronie internetowej „kino.to” i zażądali od UPC zabloko-
wania jego Abonentom dostępu do tej strony. UPC nie wyraził na to 
zgody i tak doszło do sporu sądowego, który miał swój finał w Trybu-
nale Sprawiedliwości.

W największym skrócie: Trybunał Sprawiedliwości uznał, że sąd może 
nakazać Dostawcy Internetu zablokowanie swoim Abonentom dostę-
pu do strony z pirackim kontentem.

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że usługi Dostawców Internetu są 
coraz częściej wykorzystywane w celu naruszania praw Właścicieli 
Kontentu. Ponadto w praktyce często okazuje się, że jedynie właśnie 
Dostawcy Internetu mają realną możliwość położenia kresu narusze-
niom. Nie ulega natomiast wątpliwości, zdaniem Trybunału, że Do-
stawca Internetu, który umożliwia swoim Abonentom dostęp do kon-
tentu publicznie udostępnionego w Internecie przez osoby trzecie bez 
zgody Właścicieli Kontentu, jest pośrednikiem, którego usługi są wy-

Meanwhile, a principle stemming from Community legislation, con-
firmed on several occasions in the judgements of the European Co-
urt of Justice (e.g. C-275/06 Promusicae) stipulates that where seve-
ral fundamental rights are at issue, the Member States must, when 
transposing a directive, ensure that they rely on an interpretation of 
the directive which allows a fair balance to be struck between the 
applicable fundamental rights protected by the European Union le-
gal order. Then, when implementing the measures transposing that 
directive, the authorities and courts of the Member States must not 
only interpret their national law in a manner consistent with that di-
rective but also ensure that they do not rely on an interpretation of 
it which would be in conflict with those fundamental rights or with 
the other general principles of EU law, such as the principle of 
proportionality.

From the point of view of the principle of proportionality, achieving 
a balance between the ownership rights of Content Owners, the eco-
nomic freedom of Internet Providers and the freedom of expression 
and information afforded to internet Users seems to be of key impor-
tance. This balance is achieved in different ways in different countries, 
but slowly a kernel of the case-law line at the level of the European 
Court of Justice is beginning to emerge.

The case which i would like to present today began in Austria. The 
Supreme Court there considered a dispute between an Internet Pro-
vider – UPC Wien and Content Owners: Constantin Film and Wega. 
Content Owners found their content made available illegally on the 
“kino.to” website and demanded that UPC blocks access of its Sub-
scribers to this website. UPC refused and this led to a judicial dispute 
which reached its final in the European Court of Justice.

To make a long story short: the Court ruled that a court may order an 
Internet Provider to block access of its Subscribers to a website with 
pirated content.

The European Court of Justice ruled that the services rendered by In-
ternet Providers are increasingly used to breach the rights of Content 
Owners. In addition, in practice it often transpires that only Internet 
Providers are able to put a stop to such infringements. In the opinion 
of the Court, there is no doubt that an Internet Provider who allows his 
Subscribers access to content made publicly available in the internet 
by third parties without the consent of Content Owners is an interme-
diary whose services are used for the purpose of violating copyright or 
related rights within the meaning of Article 8(3) f Directive 2001/29.

And due to the fact that he is an intermediary within the meaning of 
Article 8(3) of Directive, the rightholders can apply for an injunction 
obligating him to block access of his Subscribers to websites with pira-
ted content. However, a number of conditions must be met. 

As regards the principle of proportionality, the Court ruled that the 
fundamental rights recognised by EU law must be interpreted as not 
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korzystywane w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych 
w rozumieniu art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29.

I jako pośrednikowi w rozumieniu Artykułu 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29 
można wydać nakaz zablokowania dostępu Abonentom do stron in-
ternetowych z pirackim kontentem, pod pewnymi warunkami. 

Co do zasady proporcjonalności, Trybunał uznał, że Prawa podstawo-
we uznane przez prawo Unii należy intepretować w ten sposób, że nie 
stoją one na przeszkodzie zakazaniu Dostawcy Internetu – za pośred-
nictwem sądowego nakazu – umożliwiania swoim Abonentom dostę-
pu do określonej strony internetowej udostępniającej kontent bez 
zgody Właścicieli Kontentu, jeżeli nakaz ten nie precyzuje, jakie środki 
ma podjąć Dostawca Internetu, i jeżeli może on uniknąć grzywny za 
naruszenie tego zakazu, o ile przedstawi on dowód, że podjął wszelkie 
rozsądne kroki, pod warunkiem jednakże, że podjęte środki:

I po pierwsze, nie pozbawiają użytkowników internetu niepotrzeb-
nie możliwości legalnego dostępu do dostępnych informacji, i 

II po drugie, mają skutek w postaci zapobiegania szukaniu dostępu 
do przedmiotów objętych ochroną, na który nie udzielono zgody, 
bądź przynajmniej uczynienia tego trudno wykonalnym i poważ-
nie zniechęcają użytkowników internetu korzystających z usług 
Dostawcy Internetu – adresata tego nakazu – do szukania dostę-
pu do przedmiotów udostępnionych im z naruszeniem prawa 
własności intelektualnej, czego zweryfikowanie spoczywa na 
władzach i sądach krajowych.

Efektem, który od razu rzuca sie w oczy, jest przesunięcie ciężaru wal-
ki z piractwem w stronę Dostawców Internetu. Czy jednak ten wyrok, 
oparty w swojej genezie na prawie austriackim będzie miał zastoso-
wanie w innych krajach Unii Europejskiej?

Co do zastosowania go w najbliższym czasie w Polsce mam wątpliwo-
ści, o których pisałem powyżej.

W Anglii, drugiej najbliższej mi jurysdykcji, sądy przynajmniej od 2010 
roku czyli od sprawy Twentieth Century Fox Film Corporation and 
others v Newzbin Ltd [2010] EWHC 608 (Ch), w następstwie której 
sąd nakazał spółce British Telecom zablokowanie dostępu do pirackiej 
strony Newzbin, wydają się przyjmować linię orzeczniczą potwierdzo-
ną teraz przez Trybunał Sprawiedliwości.

W opinii Marka Owena i Adama Rendle z Taylor Wessig w Londynie, 
procedura teraz pośrednio potwierdzona przez UPC Telekabel Wien, 
chociaż była kontrowersyjna na początku, przyjęła sie w Anglii, 
a wszystkie zainteresowane strony, w szczególności Dostawcy Inter-
netu, odnalazły sie w nowej rzeczywistości.

W Niemczech nawet po wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
UPC Telekabel Wien podejście pozostaje konserwatywne, czyli to 
wciąż na Właścicielach Kontentu spoczywa cały ciężar walki z pirac-

precluding a court injunction prohibiting an internet service provider 
from allowing its customers access to a website placing protected 
subject-matter online without the agreement of the rightholders 
when that injunction does not specify the measures which that ac-
cess provider must take and when that access provider can avoid in-
curring coercive penalties for breach of that injunction by showing 
that it has taken all reasonable measures, provided that:

I first, the measures taken do not unnecessarily deprive internet 
users of the possibility of lawfully accessing the information ava-
ilable and 

II second, that those measures have the effect of preventing unau-
thorised access to the protected subject-matter or, at least, of ma-
king it difficult to achieve and of seriously discouraging internet 
users who are using the services of the addressee of that injunc-
tion from accessing the subject-matter that has been made availa-
ble to them in breach of the intellectual property right, that being 
a matter for the national authorities and courts to establish.

An effect which immediately comes to mind is the shifting of the bur-
den of combating piracy towards Internet Providers. However, will 
this judgement, based on Austrian law, apply in other countries of the 
European Union?

As regards its application in Poland in a near future, i have my doubts 
which i described above.

In England, my second-closest jurisdiction, courts now seem to adopt 
the line currently confirmed by the European Court of Justice, at least 
since 2010, i.e. since the Twentieth Century Fox Film Corporation and 
others v Newzbin Ltd [2010] EWHC 608 (Ch) case, where the Court 
ordered British Telecom to block access to the pirate Newzbin 
website.

In the opinion of Mark Owen and Adam Rendle from Taylor Wessig in 
London, the procedure now indirectly confirmed by UPC Telekabel 
Wien, although initially controversial, has taken root in England and 
all stakeholders, in particular Internet Providers, have found their be-
aring in the new reality.

In Germany, even after the judgement of the European Court of Justi-
ce in the UPC Telekabel Wien case, the approach remains conservati-
ve, i.e. Content Owners have to shoulder the whole burden of com-
bating piracy. In the latest case known to me: OLG Köln (Az. 6 
u 192/11) on 18 June 2014 the Regional Court in Köln confirmed that 
Internet Providers are not obligated to block access to pirate websites 
with illegal music content and dismissed the action of Content 
Owners.

In Spain, imposing any onus on Subscribers appears to be beyond 
debate, but Internet Providers cannot rely on such privileges. The In-
tellectual Property Commission (“Comisión de Propiedad Intelectu-
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twem. w najnowszej znanej mi sprawie OLG Köln (Az. 6 u 192/11) 18 
czerwca 2014 roku sąd Okręgowy w Kolonii potwierdził, że Dostawcy 
Internetu nie są zobowiązani do odcinania dostępu do stron pirackich 
na których znajduje sie nielegalny kontent muzyczny i oddalił powódz-
two Właścicieli Kontentu.

W Hiszpanii poza zakresem debaty wydaje się być nakładanie jakich-
kolwiek ciężarów na Abonentów, ale już Dostawcy Internetu nie mogą 
liczyć na takie przywileje. Aktualnie obraduje Komisja Własności Inte-
lektualnej (“Comisión de Propiedad Intelectual”) i sprawa UPC Teleka-
bel Wien będzie z pewnością miała wpływ na propozycje zmian w pra-
wie autorskim i telekomunikacyjnym.

Sprawa UPC Telekabel Wien nie ma, co oczywiste, wpływu na prawo 
w Rosji, ale tam praktyka walki z piractwem wydaje się być dość za-
awansowana. w 2013 roku weszło w życie prawo na mocy którego 
Roskomnadzor – rosyjski odpowiednik UKE i KRRiT – na podstawie za-
wiadomienia Właścicieli Kontentu wysyła żądanie usunięcia pirackich 
treści do podmiotów hostujących dane treści lub administratorów 
stron z pirackim kontentem. w przypadku braku odpowiedniej reakcji, 
Roskomnadzor ma prawo zablokować daną domenę do czasu wydania 
orzeczenia sądowego.

Podsumowując, ciężar walki z piractwem wciąż w większości znanych 
mi jurysdykcji spoczywa na Właścicielach Kontentu. Jednakże sprawa 
UPC Telekabel Wien wydaje się być pierwszym mocnym ogólnoeuro-
pejskim głosem, że piractwo jest nie tylko problemem Właścicieli Kon-
tentu. Dostawcy Internetu powinni być przygotowani do wzięcia, w nie-
dalekiej przyszłości, części ciężaru walki z piractwem na swoje barki. 

Sebastian Ubran
Dyrektor Biura Prawnego 
Discovery Networks Central Europe

al”) is currently in session and the case of UPC Telekabel Wien is bo-
und to have an effect upon the proposed amendments to the 
copyright and telecommunications regulations.

For obvious reasons, the case of UPC Telekabel Wien does not affect 
the law in Russia, but there the practice of combating piracy seems 
quite advanced. In 2013, a law came into effect under which Ro-
skomnadzor – the Russian equivalent of the TV and internet regula-
tor – having received a notification from Content Owners, sends 
a demand for the removal of pirate content to the entity hosting 
a given content or the administrators of websites with pirate con-
tent. If there is no appropriate response, Roskomnadzor has the po-
wers to block a given domain until the issuance of a court 
judgement.

Summarising, the onus of fighting piracy in most jurisdictions known 
to me still rests upon Content Owners. However, the case of UPC Te-
lekabel Wien appears to be the first strong pan-European voice say-
ing that piracy is not a problem facing only Content Owners. internet 
Provides should be prepared to accept at least part of this burden in 
a near future. 

Sebastian Ubran
Legal Director 
Discovery Networks Central Europe
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Telewizor 2020

Od kilku lat bardzo uważnie przyglądam się procesowi zmian jakie za-
chodzą w sprzedawanych na rynku telewizorach. Może te zmiany nie 
są tak spektakularne jak premiera najnowszego iPhona, ale są i mają 
przełożenie na przyszłość rynku telewizyjnego. Proszę sobie przypo-
mnieć jak na przestrzeni ostatnich lat producenci sprzętu RTV promo-
wali najpierw płaskie telewizory, później telewizory HD Ready, następ-
nie telewizory Full HD, Smart TV, telewizory 3D… Obecnie odwiedzając 
sklep z telewizorami promowane są najnowsze telewizory Ultra HD 
z wklęsłym ekranem. Warto w tym miejscu zauważyć, że nie minęła 
jeszcze dekada od 2006 r., w którym dzięki platformie n, Polska wkro-
czyła w erę telewizji HD. Wiele osób zadawało sobie pytania: czy HD się 
przyjmie, czy przeciętnego „Kowalskiego” będzie stać na telewizor HD?

Im dłużej i uważniej będziemy przyglądać się zmianom w produkowa-
nych telewizorach, tym łatwiej będzie nam dostrzec pewien cykl zda-
rzeń, które przyjdą nam z pomocą podczas zastanawiania się nad tym 
jaki będzie telewizor w 2020 r. Od kilku lat nowe linie produktowe te-
lewizorów oficjalnie prezentowane są podczas styczniowych targów 
CES w Las Vegas. Nieco później, na przełomie marca i kwietnia odby-
wają się europejskie premiery telewizorów. Urządzenia te trafiają do 
sklepów przed wakacjami. Możemy je zobaczyć także podczas wrze-
śniowych targów IFA w Berlinie.

Przy tak napiętym harmonogramie wprowadzania nowych modeli te-
lewizorów na rynek niemalże każdy z producentów musi zaoferować 
coś nowego, by przekonać konsumentów do wymiany telewizora na 
nowszy model. Skoro udało się przekonać społeczeństwo do cyklicznej 
wymiany telefonów/smarfonów/tabletów na nowsze modele, to dla-
czego nie miałoby się to udać w przypadku telewizorów?

Gdybyśmy przyjęli ostrożne założenie, że telewizor zostanie po pięciu 
latach wymieniony na nowszy model, to już w przyszłym roku do 
sprzedaży trafią telewizory będące „najsłabszymi” telewizorami na 
rynku w 2020 r. Czym zatem będą się charakteryzowały telewizory 
prezentowane w styczniu 2015 roku? 

Duży nacisk zostanie położony na uświadomienie kupującemu telewi-
zor, że w tym urządzeniu dostępny jest konkretny system operacyjny. 
Takie działania zostały zapoczątkowane w tym roku przez LG z syste-
mem webOS oraz firmę TP Vision, producenta telewizorów Philips 
z Androindem. Telewizor z Androidem umożliwia zainstalowanie i uru-
chomienie na ekranie TV dowolnej aplikacji dostępnej na smartfon lub 
tablet. Jednakże z części aplikacji nie będziemy mogli korzystać w TV 
ze względu na brak ekranu dotykowego. Dlatego istotne jest dostoso-
wanie tych aplikacji do obsługi za pośrednictwem pilota, pada do gier 
lub klawiatury. Android i webOS to nie jedyne systemy operacyjne 
w telewizorach. w styczniu 2015 r. (na CES) powinniśmy się spodzie-
wać premiery nowych telewizorów firmy Samsung z systemem opera-
cyjnym Tizen. 

TV set 2020

For a few years i have been very carefully observing the process of 
changes of TV sets sold on the market. These changes may not be as 
spectacular as the premiere of the new iPhone, but they translate into 
the future of television market. Please try and remember how, during 
the recent years, the RTV equipment producers first promoted flat 
screen sets, then HD Ready sets, then Full HD ones, Smart TV, 3D TV 
sets… At present, the most promoted TV sets are ultra HD ones with 
concave screens. It is worth mentioning here that less than a decade 
has passed since the year 2006, when, thanks to n platform, Poland 
entered the age of HD television. Many then asked themselves: will 
HD become popular, will the average “Kowalski” be able to afford 
a HD TV set?

The longer and more carefully we observe the changes in the TV sets 
produced, the easier it will be to notice a certain cycle of events, 
which will be helpful while pondering what the TV set of 2020 will be 
like. For a few years now, new TV set product lines are being officially 
presented during January CES fair in Las Vegas. a little later, at the 
turn of March and April, TV sets have their European premieres. 
These devices hit the stores before the holidays. We can also see 
them during the September IFA fair in Berlin.

With such a tight schedule of introducing new models into the mar-
ket, practically every producer must offer something new to convince 
the customer to change their TV set to a more recent model. Since it 
was possible to convince the society to cyclically upgrade their tele-
phones/smartphones/tablets to newer models, why shouldn’t it be 
possible with TV sets?

If we conservatively assume that a TV set will be changed for a newer 
one within 5 years after purchase, that next year’s premieres will be 
the “weakest” models on the market in 2020. What will be the cha-
racteristics of TV sets premiered in 2015? 

There will be a large effort put into making the buyer realize that this 
equipment comes with a particular operating system. Such actions 
were pioneered this year by LG with webOS, and by TP Vision, the 
producer of Philips TV sets with Android. An Android TV makes it po-
ssible to install and launch on its screen any application available on 
smartphone or tablet. However, some of the apps will not be usable 
on TV due to the lack of a touch screen. This is why it is important to 
enable operating these applications with a TV remote, a game pad or 
a keyboard. Android and webOS are not the only operating systems in 
TV sets. In January 2015 (during CES), we should expect a premiere of 
new TV sets by Samsung, with Tizen OS. 

The different operating systems in TV sets will enable the user to see 
the difference only in the menu, EPG and the app store. However, ba-
sed on different operating systems, the same services and apps will be 
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Zróżnicowanie systemów operacyjnych w telewizorach pozwoli użyt-
kownikowi dostrzec różnice jedynie w menu telewizora, EPG oraz 
sklepie z aplikacjami. Jednakże na bazie zróżnicowanych systemów 
operacyjnych będą dostępne te same usługi, te same aplikacje. Po-
dobnie jak w przypadku komputera, niezależnie od systemu opera-
cyjnego jesteśmy w stanie zobaczyć film na YouTube, przeczytać 
tekst na stronie www itp.

Teoretycznie w tym miejscu można dojść do wniosku, że to jaki w no-
wym telewizorze będzie dostępny system operacyjny ma małe znacze-
nia dla widza. Ale, dzięki wyścigowi „na systemy operacyjne” niejako 
przy okazji, dojdzie do sytuacji, w której przeważająca większość telewi-
zorów zostanie podłączona do internetu wraz z dostępem do telewizji 
hybrydowej HbbTV oraz do aplikacji telewizyjnych w Smart TV. Już dziś 
podczas instalacji telewizora, telewizor sam wyszukuje dostępne sieci 
WiFi sugerując i ułatwiając nam podłączenie go do internetu. 

Znaczące nasycenie rynku telewizorami Connected TV oferującymi 
Smart TV oraz telewizję hybrydową HbbTV otwiera nowe możliwości 
w zakresie dostarczania interaktywnych usług telewizyjnych. Właści-
ciele treści i nadawcy telewizyjni bardzo często zadają pytanie: HbbTV 
czy Smart TV?

O ile zawartość Smart TV jest kontrolowana przez producentów tele-
wizorów, to w przypadku telewizji hybrydowej HbbTV możliwość kon-
troli nad telewizorem została oddana w ręce nadawców telewizyjnych 
lub dostawców usług telewizyjnych, do których zaliczamy cyfrowe te-
lewizje kablowe i platformy satelitarne. HbbTV dysponuje olbrzymim 
potencjałem w zakresie rozwoju nowych usług telewizyjnych nieza-
leżnie od tego, czy będzie to system rekomendacji, portal telewizyjny, 
EPG, VOD czy też interaktywna aplikacja dedykowana do audycji w TV 
linearnej. Możliwości jakie obecnie daje HbbTV są wręcz nieograni-
czone. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku „przeglądarki inter-
netowej” w komputerze. Dlatego też nadawcy powinni wybrać 
HbbTV. Teraz jest idealny czas do zdobywania doświadczeń i odkrycia 
– jak rozwój telewizji hybrydowej HbbTV przekłada się na przyszłość 
mojego biznesu?

co To zaTem oznacza dla osób z branży Telewizyjnej?
Jeżeli telewizor na bazie systemów rekomendacji lub telewizji hybry-
dowej HbbTV będzie umożliwiał wybranie interesujących treści dla 
widza, to czy widz nadal będzie skłonny do oglądania tradycyjnych 
kanałów linearnych ze sztywną ramówką porozdzielaną ukrytymi 
blokami reklamowymi i autopromocyjnymi? Warto zastanowić się, 
skąd systemy rekomendacji w TV będą pobierały dane o audycjach 
telewizyjnych i  w jaki sposób będą działać algorytmy związane 
z rekomendowaniem. O ile dzisiaj nadawca telewizyjny w ramach 
ograniczonych możliwości za pośrednictwem autopromocji oraz 
działań PR może wpływać na zwiększenie oglądalności programów 
TV u widzów, to w przypadku globalnych systemów rekomendacji 
działających w telewizorach dedykowanych na polski rynek, może 
być to bardzo trudne i skomplikowane.

available. Just like in the case of computers, regardless of the OS, we 
can watch a film on YouTube, read a text on a web page etc.

Theoretically, we could come to a conclusion that the operating sys-
tem available in the new TV set will be of small interest to the user. 
But, as a form of side effect of the “OS race”, we will witness a situ-
ation in which the majority of TV sets will become connected to the 
internet with access to HbbTV hybrid television and to Smart TV ap-
plications. Even today, during the installation of a TV set, it searches 
for available WiFi networks, suggesting and facilitating connecting it 
to the internet. 

Significant saturation of the market with Connected TVs offering 
Smart TV and HbbTV opens new possibilities for the provision of inte-
ractive television services. Content owners and TV broadcasters often 
ask: HbbTV or Smart TV?

While the content of Smart TV is controlled by producers of TV sets, 
in case of HbbTV hybrid television the control was handed over to TV 
broadcasters and TV service providers, which include digital cable 
televisions and satellite platforms. HbbTV has an incredible potential 
in the scope of developing new TV services, regardless of whether it 
is a recommendation system, a TV portal, EPG, VOD or an interactive 
app dedicated to a programme on linear TV. The possibilities offered 
by HbbTV are virtually infinite. Such is also the case of a “web brow-
ser” in a computer. This is why the broadcasters should choose 
HbbTV. Now is the perfect time to gain experience and discover – 
how does the development of HbbTV translate into the future of my 
business?

so, WHaT does iT Mean for persons froM THe Television 
business?
If a TV set based on a recommendation system or HbbTV enables 
the user to choose interesting content, will the user still be intere-
sted in watching linear TV channels with a fixed schedule and hid-
den advertisement and promotion blocks? It is worthwhile to 
reflect on where the TV recommendation systems will obtain the 
programme data and how the recommendation algorithms will 
work. While today the broadcaster has limited opportunities of 
increasing the audience through self-promotion and PR activities, 
in the case of global recommendation systems operating in the TV 
sets dedicated to the Polish market, it can be very difficult and 
complicated.

Viewers who actively use the recommendation systems will lose con-
sciousness of whether they are watching a programme in a linear 
channel or as VOD. Such a turn of events is a very serious threat to 
linear TV channels. The simultaneous development of PPV transmis-
sion also contributes to the need of asking whether the development 
of several thematic channels or, generally, any linear channels will be 
justified.
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Widz aktywnie korzystając z systemów rekomendacji utraci świadomość 
tego, czy daną audycję telewizyjną ogląda w ramach linearnego kanału 
telewizyjnego, czy też w ramach usługi wideo na żądanie. Taki ciąg zda-
rzeń jest bardzo dużym zagrożeniem dla linearnych kanałów telewizyj-
nych. Równoczesny rozwój płatnych transmisji PPV przyczynia się też do 
zadania sobie pytania o to, czy rozwój kolejnych kanałów tematycznych, 
czy w ogóle jakichkolwiek kanałów linearnych będzie zasadne?
Idąc w tych rozważaniach nieco dalej… Skoro funkcjonowanie w przy-
szłości linearnych kanałów telewizyjnych jest zagrożone, to jak zatem 
w przyszłości obroni się sprzedaż przez dostawców usług telewizyj-
nych pakietów z programami?

Wiele osób w tej chwili może postrzegać telewizję hybrydową HbbTV 
jako zagrożenie. Jest wręcz przeciwnie. Dzisiaj zagrożeniem dla nadaw-
ców telewizyjnych i dostawców usług TV nie jest HbbTV, lecz zamknię-
te oprogramowanie w telewizorze (system operacyjny) oraz usługi te-
lewizyjne dostarczane i kontrolowane przez producentów TV. To 
producent telewizora decyduje dzisiaj o tym w jaki sposób telewizja 
może być odbierana na ekranie telewizora. Proszę sobie wyobrazić sy-
tuację, gdy jeden z producentów TV zaoferuje usługę „wirtualnego 
STB IPTV” umożliwiającego odbiór telewizji OTT. Kwestią czasu jest 
chwila, w której opłata za transfer danych w internecie oraz wydaj-
ność algorytmów kompresji wideo pozwolą na domknięcie modelu 
biznesowego. Dlatego też tak istotny jest rozwój telewizji hybrydowej 
HbbTV, który pozwoli na dostarczenie przez nadawców telewizyjnych 
oraz dostawców usług telewizyjnych usług konkurencyjnych.

Na obecnym etapie rozwoju telewizji hybrydowej w Polsce nadal 
w wielu sieciach kablowych i platformach satelitarnych sygnalizacja 
HbbTV jest niedostępna. Najczęstszym wytłumaczeniem niedostęp-
ności sygnalizacji HbbTV w retransmitowanych kanałach telewizyj-
nych jest brak wsparcia dla HbbTV w STB dostępnych u widzów. Na 
rynku jest sporo telewizorów wspierających HbbTV, które z pominię-
ciem STB umożliwiają bezpośredni odbiór kanałów satelitarnych lub 
kodowanych kanałów dostępnych w cyfrowych telewizjach kablo-
wych. A HbbTV to idealne rozwiązanie do zaprezentowania widzowi 
na ekranie TV oferty cyfrowej telewizji kablowej.

Do 2020 r. zostało pięć lat, w trakcie których telewizory wprowadzane na 
rynek będą miały coraz szybsze i wydajniejsze procesory, więcej pamięci, 
wsparcie dla coraz bardziej zaawansowanych kodeków wideo, większą 
rozdzielczość ekranów. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych pię-
ciu lat wydajność obliczeniowa telewizorów będzie porównywalna z wy-
dajnością obliczeniową najnowszych tabletów i  smartfonów.
Przy tak szalonym tempie rozwoju elektroniki i ekspansji internetu, 
najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla branży telewizyjnej będzie kre-
owanie i rozwijanie usług, które połączą to co najlepsze w telewizji, 
z tym co najlepsze w interncie. 

Paweł Tutka
Ekspert rynku telewizji hybrydowej

Furthering these divagations: since the very functioning of linear TV 
channels in the future is threatened, how will the sale of programme 
packages by TV services providers defend itself?

Many people may now perceive HbbTV as a threat. However, it is the 
opposite. At present, TV broadcasters and TV service providers are 
not threatened by HbbTV, but by the closed OS in the TV set and the 
TV services provided and controlled by TV producers. Today, the pro-
ducer of the TV set decides how television is received to be played 
on the screen. Imagine a situation where one of the producers of TV 
sets offers „virtual STB IPTV” service, capable of receiving TV OTT. It 
is only a matter of time for the internet data transfer fee and the 
efficiency of video compression algorithms to allow for the closure 
of the business model. That is why it is so important to develop 
HbbTV which will allow TV broadcasters and TV service providers to 
provide competitive servicer.

At the present stage of hybrid TV development in Poland, many cable 
networks and satellite platforms still offer no access to HbbTV. The 
most common explanation for the unavailability of HbbTV signalling in 
the retransmitted television channels is the lack of support for HbbTV 
in STB available for the viewer. There are a lot of TV sets on the market 
that support HbbTV, bypassing the STB, which allows for direct recep-
tion of satellite or encrypted channels available on digital cable televi-
sion. And HbbTV is a perfect solution for offering a viewer the digital 
offer of cable television on screen.

There are five years left until 2020, five years during which the TV sets 
introduced onto the market will have faster and more efficient pro-
cessors, more memory, support for more advanced video codecs, hi-
gher resolution screens. i am convinced that in the next five years the 
computational efficiency of TV sets will be comparable to the one yiel-
ded by the latest tablets and smartphones.

With electronics and the internet developing and expanding at such 
a crazy pace, the safest option for the television industry is to create 
and develop services that combine the best of television with the best 
of the internet. 

Paweł Tutka
Hybrid television market expert
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Warsztaty dla operatorów 
komunikacji elektronicznej

Warsztaty stanowią pierwsze wydarzenie 41. Międzynarodowej Kon-
ferencji i Wystawy PIKE 2014. Tematyka warsztatów obejmuje zagad-
nienia, które będą kluczowe w najbliższych miesiącach i latach, 
z punktu widzenia działalności prowadzonej przez operatorów komu-
nikacji elektronicznej. W trakcie warsztatów zostaną poruszone kwe-
stie, które można zawrzeć w dwóch podstawowych zagadnieniach:

A. wykorzystanie środków publicznych z nowej perspektywy finanso-
wej, w szczególności omówienie przewag i potrzeb operatorów sieci 
kablowych z punktu widzenia realizacji celów administracji publicznej, 
możliwy sposób wydatkowania środków publicznych oraz szczególne 
warunki dostępu innych przedsiębiorców do tak wybudowanej infra-
struktury. Polska jest obecnie w fazie końcowego dopracowywania za-
sad realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. POPC ma przy-
czynić się do osiągnięcia celów Agendy Cyfrowej 2020 w zakresie 
dostępu do szybkiego internetu w Polsce. W ramach POPC wydzielo-
no trzy główne osi priorytetowe:

• Oś priorytetowa I  Powszechny dostęp do szybkiego internetu

• Oś priorytetowa II E-Administracja i otwarty rząd

• Oś priorytetowa III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa

Głównymi beneficjentami osi priorytetowej pierwszej mają być przedsię-
biorcy telekomunikacyjni. W dotychczas realizowanych projektach z dofi-
nansowaniem publicznym w obszarze dostępu do internetu, operatorzy 
zrzeszeni w PIKE poza kilkoma wyjątkami (jak np. INEA, Promax) nie brali 
aktywnego udziału. Realizacja POPC może być ostatnią okazją do wybu-
dowania sieci w obszarach wymagających wsparcia publicznego. Opera-
torzy PIKE posiadają ogromny potencjał inwestycyjny a stosowana przez 
nich technologia zapewnia możliwości dostępu do internetu na poziomie 
wymaganym przez AC2020. Nasz udział w realizacji POPC będzie więc 
zapewne rozstrzygający dla osiągnięcia wyznaczonych w nim celów. 
Podczas warsztatów zostaną omówione możliwości i warunki uczestnic-
twa w projektach realizowanych w ramach POPC. Zostaną również omó-
wione zasady określające warunki dostępu do sieci wybudowanych 
z dofinansowaniem, w tym do regionalnych sieci szerokopasmowych.

B. bieżące zagadnienia prawne, jak próba rozwiązania szczegółowych 
problemów związanych z wdrożeniem ustawy o prawach konsumen-
ta, problematyka wniosków Orange o ujednolicenie treści umów re-
gulowanych czy możliwe skutki deregulacji Orange na rynku 5. W tej 
części przewidziane jest także zwrócenie uwagi na inne szczegółowe 
tematy, takie jak :

Workshops for electronic 
communications operators

The workshops are the first event of the 41st International Confer-
ence and Exhibition PIKE 2014. Workshop topics include issues that 
will be crucial in the coming months and years, from the point of view 
of the activities of the electronic communications operators. Issues 
dealt with during the workshops can be summed up in two basic 
groups: 

A. use of public funds in the new financial perspective, in particular 
the discussion on the advantages and needs of cable operators from 
the point of view of the objectives of the public administration, pos-
sible allocation of public funds and specific conditions for other op-
erators’ access to such new infrastructure, Poland is currently in the 
final stage of refining the rules for the implementation of the Opera-
tional Programme Digital Poland (POPC). POPC is to contribute to 
achieving the objectives of the Digital Agenda 2020 targets in the 
scope of high-speed internet access in Poland. POPC consists of three 
main priority axis: 

• Priority Axis I Universal access to high-speed internet

• Priority Axis II E-government and open government

• Priority Axis III Promoting electronic communication in society

Telecommunications companies are supposed to be the main ben-
eficiaries of the priority axis. Until now, operators associated in PIKE 
(with few exceptions like INEA or Promax) have not been actively 
taking advantage of public funding in the area of   providing internet 
access. Implementation of POPC may be the last opportunity to 
build networks in areas requiring public support. PIKE operators 
have tremendous investment potential and their technology fulfills 
quality levels required by DA 2020. Our participation in the imple-
mentation of POPC will therefore probably be required to achieve its 
objectives. During the workshops we will also discuss the possibili-
ties and conditions for participation in the projects implemented 
within the framework of POPC. Conditions for access to the net-
works built with funding, including regional broadband networks, 
will also be discussed.

B. ongoing legal issues, such as an attempt to solve specific prob-
lems related to the implementation of the Law on consumer rights, 
requests made by Orange to harmonize the content of the regulated 
agreements and the possible effects of deregulation of Orange on 
Market 5. We would like to draw attention to other specific legal 
topics, such as: 
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• charakter usługi telewizji kablowej i interpretacje UOKiK oraz UKE 
i związane z tym konsekwencje,

• treść nowych formularzy sprawozdawczych do UKE,

• stan postępowań w sprawie o dopłatę do kosztu świadczenia 
usługi powszechnej,

• sytuacja spółek cywilnych jako podmiotów podlegających 
wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Dyskusję będą prowadzili Józef Kot (VECTRA), Bogusław Pruszkowski 
(INEA) oraz Jakub Woźny (Kancelaria Prawna Media). Aby zapewnić 
maksymalną użyteczność warsztatów, udział wezmą także zewnętrzni 
eksperci, wyspecjalizowani w poszczególnych tematach.

Warsztaty odbędą się 6 października, w godz. 12.00–14.00. W przy-
padku szczególnie ożywionej dyskusji możliwe jest przedłużenie spo-
tkania lub dalsze, indywidualne konsultacje. 

Udział w tym dniu konferencji jest nieodpłatny dla wszystkich 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym również spoza PIKE.

• legal nature of cable television services and recent interpreta-
tions of UOKiK (Office of Competition and Consumer Protection) 
and UKE (Office of Electronic Communications), 

•  new reporting forms,

• universal service contribution proceedings,

• situation of civil partnerships as entities subject to registration 
telecommunications companies.

The discussion will be led Józef Kot (VECTRA), Bogusław Pruszkowski 
(INEA) and Jakub Woźny (Kancelaria Prawna Media). There have also 
been invited external experts, specialized in specific subjects 
discussed.

The workshop will be held on October 6, 12–14 hrs. Should a particu-
larly lively discussion occur, it is possible to either extend those hours, 
or take advantage of further, individual consultations. Please also bear 
in mind, that on 16 hrs this day another panel will begin (with distin-
guished guests) “The new broadband market”, led by Mr. Andrzej 
Zarębski. Please feel all invited.

Participation in this day of the conference is free for all telecommu-
nications companies, including those not associated in PIKE.
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Mindfulness – profilaktyka 
i redukcja stresu

sTres Managera

Czym jest stres? Pojęcie to zostało wprowadzone przez austriackiego 
lekarza Hansa Seley w 1962 r. Twierdził on, że stres jest nieswoistą 
reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu żądanie i może być 
zarówno konstruktywny, jak i destrukcyjny. Dystres czyli nadmiar 
stresu jest szkodliwy dla organizmu. Natomiast dawka pozytywnego 
stresu, tzw. eustresu, w określonych okolicznościach może zmobilizo-
wać człowieka do skutecznego działania. Najaktualniejszą i najczę-
ściej cytowaną koncepcję stresu stworzyli R.S.Lazarus i S.Folkman, 
którzy stres zdefiniowali jako określoną relację między osobą a oto-
czeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub prze-
kraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi.

Do najbardziej stresogennych okoliczności życiowych zaliczają się ta-
kie wydarzenia jak: śmierć lub odejście bliskiej osoby, udział w tragicz-
nym wydarzeniu lub bycie jego świadkiem, zachorowanie na zagraża-
jącą życiu chorobę, utrata sprawności, rozwód, utrata pracy, nagła 
zmiana środowiska i otoczenia, chroniczny brak satysfakcji z pracy. 

Manager na celoWniku
Stres towarzyszy większości pracowników, niezależnie od branży. 
Jednak grupa, która jest szczególnie narażona na działanie stresogen-
nych czynników, to managerowie dużych firm i korporacji. Na kadrze 
managerskiej spoczywa zwykle duża odpowiedzialność za działania 
firmy. Osoby te codziennie dokonują ważnych decyzji finansowych 
i  organizacyjnych, a także często zarządzają wieloosobowymi zespo-
łami. Managerowie działają przeważnie pod presją czasu, a ze względu 
na eksponowane stanowisko muszą stale kontrolować swoje zacho-
wanie. Stres managerski jest związany również z kwestią delegowania 
obowiązków. Niektórzy managerowie mają z tym problem i wobec 
braku zaufania do podwładnych wolą sami realizować większość 
zadań. Część z nich regularnie podróżuje, często zmieniając strefy cza-
sowe i klimatyczne, co również obciąża i rozregulowuje organizm. 
Kadra kierownicza ma zazwyczaj mało czasu na odpoczynek i relaks, 
co w dłuższej perspektywie czasu wpływa negatywnie na kondycję 
psychofizyczną. w tej kwestii Wojciech Eichelberger porównuje mana-
gerów do sportowców, którzy mocno eksploatowani na treningach 
i w trakcie zawodów, wymagają stałej regeneracji. 

od przyczyny do skuTku
Konsekwencje życia w ciągłym stresie pojawiają prędzej czy później. 
U wielu osób są to początkowo bóle mięśniowo-szkieletowe. Napięcie 
w poszczególnych grupach mięśni objawiać się może bólami karku, 
kręgosłupa czy zaciśniętymi szczękami. To pierwszy sygnał alarmowy, 
który oznacza, że sposób dotychczasowego funkcjonowania przekra-
cza wydolność naszego organizmu. Na tym etapie pomóc może odpo-
czynek, krótki wyjazd, podczas którego zregenerujemy ciało i umysł. 

Mindfulness – stress prevention 
and reduction

Manager’s sTress

What is stress? This concept was introduced by an Austrian doctor, 
Hans Seley, in 1962. He claimed that stress is a nonspecific response 
of the body to any demand and it can be both constructive and 
destructive. Distress, i.e. excess of stress, is harmful to the organism. 
However, a dose of positive stress, so called eustress, under certain 
circumstances may mobilize the human to undertake successful 
actions. The most current and most frequently cited concept of stress 
was created by R. S. Lazarus and S. Folkman, who defined it as a par-
ticular relationship between the person and the environment that is 
appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources 
and endangering his or her well-being.

The most stressful life events include the following: death or leaving 
of a close one, participating in a tragic event or witnessing it, suffering 
from a life-threatening disease, losing physical proficiency, divorce, 
loss of job, sudden change of environment and surroundings, chronic 
lack of job satisfaction. 

Manager under fire
Stress is experienced by most workers, regardless of the industry. 
However, the group which is particularly exposed to stressors are 
the managers of large companies and corporations. The managers 
are burdened with responsibility for the company’s performance. 
These persons make important financial and organizational deci-
sions every day and often supervise large teams. Managers tend to 
work under time pressure and, since they are exposed, they need 
to control their behaviour at all times. Managerial stress is also lin-
ked to the issue of delegating responsibilities. Some managers find 
it difficult and, faced with lack of trust for their subordinates, prefer 
to perform most tasks by themselves. Many of them travel regu-
larly, frequently changing time zones and climates, which is also 
taxing for and deregulates the body. Managers usually have little 
time to rest and relax, which in the long run negatively influences 
their psychophysical condition. In this aspect, Wojciech Eichelberger 
compares managers to professional athletes, who require constant 
regeneration due to being heavily exploited during trainings and 
competitions. 

froM cause To effecT
The consequences of living under constant stress appear sooner or 
later. For many people they start from musculoskeletal pains. The ten-
sion in certain muscle groups may manifest as neck or spine pains or 
clenched jaws. It is the first alarm signal, which means that the way of 
functioning until that moment is too much for the body to handle. At 
this stage, relaxation or a short vacation can help, if we regenerate 
our body and mind. However, managers tend to ignore the first distur-
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Managerowie mają jednak tendencję do ignorowania pierwszych, 
niepokojących sygnałów, które płyną z ciała, a to niestety najprostsza 
droga do poważnych problemów ze zdrowiem. Organizm, który jest 
nieustannie mobilizowany do walki, w warunkach stresu przestaje 
prawidłowo funkcjonować. Pojawiają się problemy ze snem, koncen-
tracją, brakiem apetytu lub jego nadmiarem. u personelu kierowni-
czego zaobserwowano też częstsze występowanie nerwicy weeken-
dowej, która objawia się niepokojem odczuwanym w trakcie wolnych 
dni. Osoby wiecznie zapracowane nie potrafią się zatrzymać, cały czas 
odczuwają potrzebę lub wręcz wewnętrzny przymus zajmowania się 
czymś. w tym stadium nie potrafimy już się naprawdę odprężyć i zre-
laksować, funkcja mobilizacji w ciele jest włączona non stop. Nie 
trudno przewidzieć, że jest to szybka droga do autodestrukcji. 

Syndrom wypalenia stresem dotyka przeważnie pracowników dużych 
firm i korporacji, którzy są cały czas w biegu. Jego pierwszym sympto-
mem jest poranne zmęczenie, ból mięśni, uczucie zmęczenia jak po 
stoczeniu bitwy. Prawdziwa walka rozgrywa się jednak w umyśle, który 
nawet we śnie nie odpoczywa, ponieważ musi się bronić przed wyima-
ginowanymi zagrożeniami. Kolejną oznaką wypalenia są coraz dotkliw-
sze kłopoty ze snem – problemy z zasypianiem, budzenie się pomiędzy 
3-5 rano połączone z uczuciem zagrożenia i lęku. Mogą też wystąpić 
problemy z popędem seksualnym, wypadanie włosów, osłabienie 
wzroku, pamięci oraz spadek możliwości intelektualnych. w wyjątko-
wych przypadkach pojawiają się zaburzenia depresyjno-lękowe. 

profilakTyka sTresu
Ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym 
i prywatnym. Osoby mocno pochłonięte biznesową sferą życia często 
zapominają o innych jego aspektach, relacjach z bliskimi i znajomymi. 
Ograniczanie swojego świata tylko do spraw biznesowych powoduje, 
że życie staje się jednostronne i nużące. Równie ważna więc jest 
zmiana środowiska, w którym na co dzień przebywamy oraz odpoczy-
nek od współpracowników. W oderwaniu od życia zawodowego sku-
tecznie pomoże pasja, najlepiej jeśli tematycznie jak najbardziej odległa 
od tego, czym zajmujemy się w pracy. Dla wielu osób pasją staje się 
sport, który oprócz olbrzymiej dawki energii i lepszego samopoczucia 
fizycznego, wpływa zbawiennie na psychikę. Zdaniem psychologów 
z Southern Methodist University w Dallas, już 25 minut ćwiczeń dzien-
nie łagodzi poczucie lęku i objawy depresji. 

zredukuj sWój sTres
Zdarza się, że codzienny stres przyjmuje postać przewlekłą i obciąża 
organizm tak silnie, że wymienione wcześniej sposoby obniżania 
napięcia stają się niewystarczające. Warto wtedy sięgnąć po specjalne 
narzędzia. Skuteczne okazują się tu techniki medytacyjne i relaksa-
cyjne. Mogą być stosowane nie tylko w chwilach odosobnienia, ale 
również podczas przerwy w pracy. 

W USA i Europie coraz więcej firm proponuje swoim pracownikom 
udział w zajęciach z mindfulness w ramach programu przeciwdziałania 

bing signals that come from the body, and this is, unfortunately, the 
shortest way to serious health problems. An organism which is being 
constantly mobilized to fight ceases to function properly under stress. 
Problems with sleep, concentration, lack or excess of appetite appear. 
Managers more often show symptoms of weekend neurosis, which 
manifests by anxiety felt during days off of work. Persons who work all 
the time are unable to stop; they feel a need or even an inner compul-
sion to do something. In this stadium real rest and relaxation is impos-
sible, the mobilization function in the body is permanently stuck in 
„on” position. It is not difficult to foresee that it is a quick way to 
self-destruction. 

The stress burnout syndrome is mostly suffered from by employees 
of large companies and corporations, who are always on the run. Its 
first symptoms are morning tiredness, muscle pains, feeling tired as 
if after fighting a battle. The real battle however takes place in the 
mind, which is unable to rest even in its sleep, because it has to de-
fend itself from imaginary threats. Another symptom of burnout are 
worsening difficulties with sleep: trouble falling asleep, waking up 
between 3 and 5 a.m. with a feeling of anxiety and fear. Issues with 
sex drive, hair loss, weaker eyesight, worse memory and intellectual 
capacity can also occur. In special cases, anxiety-depressive disor-
ders appear.

sTress prevenTion
It is important to maintain a balance between professional and per-
sonal life. People who are strongly absorbed by the business sphere 
of life often forget about its other aspects: relationships with loved 
ones and friends. Limiting one’s world to business issues makes life 
one-sided and tedious. Thus, it is important to change the everyday 
surroundings and to take a break from co-workers. A passion, possi-
bly as thematically remote from everyday work as possible, can help 
let go of the professional life. Many people find passion in sports, 
which benefits them by giving a huge dose of energy, better physical 
condition and has a saving effect on the mind. According to psycho-
logists from the Southern Methodist University in Dallas, 25 minutes 
of exercise a day subsides the feeling of fear and the symptoms of 
depression. 

reduce your sTress
It may happen that stress takes a chronic form and influences the 
body so much that the above mentioned ways of its reduction become 
insufficient. It is then worthwhile to reach for special means. 
Meditation and relaxation techniques turn out to be useful. They can 
be employed not only in moments of solitude, but also during breaks 
at work.

In the USA and Europe, more companies every day offer their employ-
ees a chance to participate in mindfulness classes as a part of a pro-
gramme for preventing stress in the workplace. This is because mind-
fulness has proven itself to be a successful way of fighting off stress. 
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stresowi w miejscu pracy. Wszystko dlatego, że praktyka mindfulness 
okazała się niezwykle skuteczną metodą zwalczania stresu. W tłuma-
czeniu na język polski termin ten jest tłumaczony jako uważność lub 
uważna obecność. Chodzi tutaj o wyjątkowy rodzaj uwagi, którą cha-
rakteryzuje świadomość bycia tu i teraz oraz nieosądzanie. Podczas 
zajęć z mindfulness uczestnicy rozwijają umiejętność koncentracji na 
bieżącej chwili i własnych doświadczeniach. Ćwiczenia te nie tylko re-
laksują i zmniejszają poczucie „obciążenia”, ale również wskazują prak-
tykującym tę metodę nowy sposób spojrzenia na rzeczywistość. Tre-
ning mindfulness obejmuje pracę z ciałem, emocjami i myślami, dzięki 
czemu ćwiczący nabiera większej świadomości samego siebie i swoich 
doznań. Najpopularniejszym treningiem, który powstał na bazie mind-
fulness jest Trening Redukcji Stresu oparty na Uważności (MBSR – 
Mindfulness Based Stress Reduction). Jego autorem jest profesor Uni-
wersytetu Medycznego stanu Massachusetts Jon Kabat-Zinn.

Według trenerów mindfulness, praktykujący „uważność” lepiej sobie 
radzą w działaniu zespołowym, a także spokojniej i skuteczniej roz-
wiązują konflikty w pracy. Mindfulness wpływa również pozytywnie 
na umiejętności komunikowania się i daje konkretne narzędzia do ra-
dzenia sobie w sytuacjach stresowych. Powoduje też zmniejszenie ist-
niejących objawów fizycznych i psychosomatycznych. Managerom 
praktyka ta pomaga osiągnąć większą koncentrację na zadaniu, zwięk-
szyć efektywność komunikacji i w rezultacie doprowadzić do podej-
mowania korzystniejszych decyzji biznesowych. 

Obecnie Trening Redukcji Stresu jest praktykowany w ponad 250 cen-
trach medycznych (szpitalach, klinikach i innych ośrodkach zdrowia) 
w USA. W Europie jest stosowany od początku lat 90-tych. Jego sku-
teczność została potwierdzona w licznych badaniach (meta-analiza: 
Grossman, Niemann, Schmidt i Wallach, 2004).

Jolanta Berezowska
Trener Mindfulness

It is a special kind of attention characterized by the consciousness of 
being here and now and not judging. During mindfulness classes, the 
participants develop their ability to concentrate on the moment and 
on their own experiences. The exercises don’t only relax and diminish 
the feeling of “burdening”, but also show the students of this method 
a new way of looking at reality. Mindfulness training includes working 
with the body, emotions and thoughts, thanks to which the student 
gains more consciousness of self and the surroundings. The most po-
pular training based on mindfulness is the Mindfulness Based Stress 
Reduction. Its author is a Professor from Massachusetts Medical Uni-
versity, Jon Kabat-Zinn.

According to mindfulness trainers, the practitioners do better in 
team work and solve conflicts at work in a calmer and more efficient 
way. Mindfulness also has a positive effect on communication skills 
and provides tools to deal in stressful situations. It causes the exi-
sting physical and psychosomatic symptoms to subside. This practice 
helps businesspeople focus better on a task, improve the effective-
ness of communication and, as a result, lead to make better business 
decisions.

At present, the Stress Reduction Training is being practiced in over 
250 medical centres (hospitals, clinics, and others) in the USA. In 
Europe, it has been used since the 1990s. Its effectiveness was con-
firmed in numerous studies (meta-analysis: Grossman, Niemann, 
Schmidt and Wallach, 2004).

Jolanta Berezowska
Trener Mindfulness
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