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szanowni goście,  
drodzy Uczestnicy

„W stronę Jednolitego Rynku Cyfrowego” – pod takim ha-
słem odbywa się 42. Międzynarodowa Konferencja i Wy-
stawa PIKE 2015. Hasło to wprost nawiązuje do nowej 
strategii Komisji Europejskiej na następnych pięć lat – bu-
dowy zintegrowanego europejskiego rynku cyfrowego. 
Temu zagadnieniu podporządkowany jest również bogaty 
program konferencji, w którym przewidziano zarówno 
dyskusje na temat przyszłości branży kablowej na Jednoli-
tym Rynku Cyfrowym, jak i ocenę tego unijnego projektu 
z punktu widzenia biznesu, regulatorów i ekspertów. Bę-
dzie to niewątpliwie istotny głos w ogólnoeuropejskiej de-
bacie, tym bardziej ważny, że skupi w jednym miejscu 
i czasie zarówno polityków, regulatorów, liderów branży, 
jak i najwybitniejszych ekspertów mediów, telekomunika-
cji i prawa autorskiego. 

Pierwszy dzień konferencji rozpoczynają warsztaty dla operatorów 
kablowych, odnoszące się do inwestycji w ramach Programu Ope-
racyjnego Polski Cyfrowej, a także międzynarodowe spotkania 
operatorów kablowych Wschód–Zachód. 

Podczas drugiego dnia debaty uczestnicy koncentrują się na stra-
tegii rynkowej liderów, bo przecież 2015 rok to nie tylko rok wyborów 
prezydenckich i parlamentarnych, ale również zmian właścicielskich 
w mediach komercyjnych 
i personalnych w mediach 
publicznych oraz konkur-
su na MUX 8. W ramach 
rozmów „Jeden na jeden” 
zaplanowaliśmy m.in. de-
batę z Phillipem Luff, Dy-
rektorem Zarządzającym 
Scripps Networks Interna-
tional, nowym wielkim 
graczem na polskim rynku telewizyjnym, oraz Aleksandrem Kutelą, 
dzisiaj prezesem Grupy Onet, a wcześniej liderem HBO Polska. 

Niewiele osób korzystających dzisiaj z Internetu ma świado-
mość, że to właśnie operatorzy kablowi jako pierwsi na rynku 
zaproponowali dostęp do sieci szerokopasmowych. O wkładzie 
branży w rozwój gospodarczy Polski opowiedzą przedstawiciele 
PricewaterhouseCoopers. 

Bardzo ciekawie zapowiada się również panel poświęcony prawu 
autorskiemu. Grono wybitnych ekspertów omówi zagadnienia 
praw autorskich na Jednolitym Rynku Cyfrowym. 

Trzeci dzień konferencji rozpoczyna panel technologiczno-innowa-
cyjny, którego założeniem jest zaprezentowanie najnowszych świa-
towych trendów w komunikacji elektronicznej. Bardzo ciekawie 
zapowiadają się prezentacje. O zmianach w oczekiwaniach wi-
dzów, jeśli chodzi o treści programowe w ostatnich 30 latach opo-

dear guests  
and Participants

The 42nd edition of the International Conference and Exhibi-
tion PIKE will take place under the theme “Towards a Digital 
Single Market”, which directly refers to the new strategy of 
the European Commission, the goal of which is to elaborate 
within the next five years an integrated European digital mar-
ket. The programme of the conference is tailored to reflect 
various aspects of this issue and includes both discussions on 
the future of cable industry in the digital single market and 
the assessment of the EU project from the perspective of bu-
siness, regulators and experts. The Conference will undoub-
tedly set out an important message in the European debate 
on the digital single market, especially given the fact that it 
will gather in one place and at one time politicians, regulators 
and industry leaders, as well as the most prominent experts 
on media, telecommunications and copyright.

The first day of the Conference will start with workshops for cable TV 
operators, dedicated to the subject of investments within the scope 
of the Digital Poland Operational Programme, followed by interna-
tional meetings between Eastern and Western cable operators.

The debates held during the second day of the Conference will fo-
cus on leaders’ market strategies: in fact, in 2015, we witnessed in 
Poland not only presidential and parliamentary elections, but also 

important ownership changes in 
commercial media, personal chang-
es in public media, as well as the 
beginning of the MUX-8 competi-
tion. Within the frames of “One to 
One” discussions, we have planned 
a debate with the participation of 
Phillip Luff representing MD UK & 
EMEA Scripps Networks Interna-
tional, a new important player on 

the Polish TV market and Aleksander Kutela, currently the Presi-
dent of Grupa Onet and the former leader of HBO Polska. 

Not many of Internet users today is aware that the cable operators 
were the first in the market to provide broadband network. The in-
put of the cable industry in the economic development of Poland will 
be discussed by the representatives of PricewaterhouseCoopers. 

The panel discussion on copyright also seems likely to bring fruit-
ful results. A group of renowned experts will elaborate on the sub-
ject of copyright in the digital single market.

The third day of the Conference will begin with a panel discussion 
on technology and innovation, the goal of which will be to present 
the most recent global trends in electronic communications. We be-
lieve that the presentations will be particularly interesting to our 
guests. The representatives of Discovery will analyse the evolution 
of the viewers’ expectations concerning content that took place 

Konferencje PIKE to nie tylko możliwość 
poznania kierunków rozwoju branży 
oraz wymiany poglądów i doświadczeń, 
ale jest to również wspaniała okazja do 
kontaktów networkingowych. 
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during the last 30 years. The representative of KPMG will elaborate 
on how media and telecommunications companies can respond to 
the challenges posed by the digital market. Finally, the President of 
Simon, Kucher & Partners will discuss the strategies of income pro-
tection and price management. The Conference will end with a pan-
el discussion on marketing activities in the digital world.

As usual, the Exhibition and the Conference will be accompanied 
by various workshops, presentations and lectures led by particular 
companies and a wide offer of thematic channels and broadcast-
ers will be presented.

A tradition of the Autumn edition of the Conference is to present 
golden Pike and titanium eye award to the winners of the Festi-
val of Thematic Channels, which this year is celebrating its 10th 
anniversary. The names of all the winners will be announced dur-
ing the official PIKE Night that will be held on the second day of 
the Conference. Moreover, in cooperation with UPC Polska, we 
prepared a contest to select the Local Entrepreneurship Ambassa-
dor THINK BIG 2015. The THINK BIG 2015 contest is designed for 
all the cable operators in Poland who have contributed to the de-
velopment of entrepreneurship in their region. 

The Conference gives not only an opportunity to become familiar 
with new development trends, exchange opinions and experiences. 
It is also a great occasion to broaden contact networks.

The Conference will be attended by representatives of PIKE’s part-
ner organisations, including Euroasian Association of Cable Televi-
sion (EAKT), Anga, Cable Europe, Hungarian Cable Communica-
tions Association (HCA) and Lithuanian Cable Television Association 
(LKTA).

i hope that the 42nd edition of the international Conference 
and exhibition Pike will bring you successful debates, interest-
ing business contacts, as well as new artistic and social 
experiences.

Jerzy straszewski
President of the Board  
Polish Chamber of Electronic Communication

wiedzą przedstawiciele Discovery. O tym, w jaki sposób spółki me-
diowe i telekomunikacyjne mogą odpowiedzieć na wyzwania 
rynku cyfrowego, opowie przedstawiciel KPMG, a strategie obrony 
zysku i zarządzania cenami przedstawi prezes firmy Simon-Kucher 
& Partners. Tegoroczne jesienne spotkania zamknie panel poświę-
cony działaniom marketingowym w świecie cyfrowym. 

Jak zwykle podczas wystawy towarzyszącej konferencji nie za-
braknie warsztatów, prezentacji i wykładów przeprowadzanych 
przez poszczególne firmy, a swoją bogatą ofertę zaprezentują ka-
nały tematyczne i poszczególni nadawcy. 

Tradycją jesiennych edycji naszych Konferencji jest przyznanie na-
grody złotej Pike oraz nagrody tytanowego oka dla laureatów 
Festiwalu Kanałów Tematycznych, który w tym roku obchodzi 
swoje 10-lecie. Zdobywców wszystkich nagród poznamy podczas 
Wieczoru PIKE, drugiego dnia konferencji. Dodatkowo, w tym 
roku, we współpracy z UPC Polska przygotowaliśmy konkurs na 
Ambasadora Lokalnej Przedsiębiorczości THINK BIG 2015. Kon-
kurs ten skierowany jest do wszystkich operatorów kablowych 
w Polsce, którzy swoimi działaniami przyczynili się do rozwoju 
przedsiębiorczości w swoim regionie.  

Konferencje PIKE to nie tylko możliwość poznania kierunków roz-
woju oraz wymiany poglądów i doświadczeń, ale również wspa-
niała okazja do kontaktów networkingowych. 

Udział w Konferencji PIKE 2015 potwierdzili goście z partnerskich 
organizacji, m.in.: Euroazjatyckiego Stowarzyszenia Telewizji Ka-
blowych EAKT, Anga, Cable Europe, Węgierskiego Stowarzyszenia 
Telewizji Kablowych (HCA), Litewskiego Stowarzyszenia Telewizji 
Kablowych LKTA. 

Życzę wszystkim uczestnikom i gościom 42. Międzynarodowej 
konferencji i Wystawy Pike 2015 udanych debat, interesują-
cych kontaktów biznesowych, nowych wrażeń artystycznych 
i towarzyskich.

Jerzy straszewski
Prezes Zarządu  
Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej

Jerzy straszewski
in 2003 he was appointed the President of the Polish 
Chamber of Electronic Communication. He holds a M.Sc’s 
degree in electronics, he is a patent agent, a creator of 
numerous electronics and telecommunications patents, and 
the author of various publications on intellectual property.

Jerzy straszewski
od 2003 roku prezes Polskiej Izby Komunikacji 
Elektronicznej, z wykształcenia magister inżynier 
elektronik, rzecznik patentowy, autor wielu 
patentów z dziedziny elektroniki i telekomunikacji 
oraz publikacji z zakresu własności intelektualnej.
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drodzy goście i Uczestnicy,

42. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2015 
odbywa się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. 
Miejsce to, niedawno oddane do użytku, imponuje swoją 
funkcjonalnością, przestronnością i nowoczesnością. Kon-
ferencja i wystawa uzyskały znacznie więcej miejsca, dys-
ponujemy wszelkimi udogodnieniami multimedialnymi, 
mogącymi jeszcze lepiej wyeksponować ofertę wystawców. 
Mamy nadzieję, że nowoczesne rozwiązania techniczne, 
które oferuje ICE Kraków, ułatwią i uatrakcyjnią udział 
w tym wydarzeniu.

Planując program tegorocznej konferencji, staraliśmy się uwzględ-
nić zgłaszane przez Państwa postulaty. Program spotkania składa 
się z pięciu głównych paneli dyskusyjnych, które przeplatane są 

prezentacjami, rozmowami z cyklu „Jeden na Jeden” oraz wystą-
pieniami Gości Specjalnych. Nie zabraknie również okazji do spo-
tkań networkingowych oraz spotkań o charakterze rozrywkowym 
i towarzyskim. 

W tym roku zdecydowaliśmy sie zaprosić na wybrane panele dysku-
syjne pracowników naukowych i studentów krakowskich uczelni 
wyższych. Pozwoli to dotrzeć z jej ważkimi treściami do większej 
liczby zainteresowanych – a Kraków to przecież czołowy akademicki 
ośrodek medioznawczy i prawno-autorski.

Analizując program 42. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy 
PIKE 2015, chciałbym podkreślić stworzenie ram czasowych dla 
przeprowadzenia oddzielnych prezentacji technicznych i bizne-
sowych przez poszczególne firmy. Jak co roku nie narzucono tu 
żadnych ograniczeń co do czasu, formy i treści – ważne, by posze-
rzały horyzonty operatorów komunikacji elek-
tronicznej i służyły zbudowaniu lepszej oferty 
dla odbiorców. Jako organizatorzy pragniemy 
służyć nie tylko wsparciem technicznym, ale tak-
że pomocą merytoryczną. Na tym przecież pole-
ga misja Fundacji PIKSEL, powołanej do pomocy 
członkom PIKE w prowadzeniu działalności go-
spodarczej i ułatwianiu kontaktów ze światem 
zewnętrznym. 

Główny motyw Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE 
2015: „W stronę Jednolitego Rynku Cyfrowego”. Temu poświęco-
ne będą sesje plenarne, prezentacje i debaty,a także prezentacje 

dear guests and Participants,

the 42nd Conference and Exhibition PIKE 2015 takes pla-
ce at the ICE Krakow Congress Centre. The Centre, recen-
tly put into commission, amazes with its functionality, 
spaciousness and modern character. The Conference and 
Exhibition have gained much more space and the stands 
were equipped with all the multimedia conveniences 
that make the exhibitors’ offers even more visible. We 
hope that modern technical solutions offered by ICE Kra-
kow Congress Centre will make your stay even more 
pleasant. 

While elaborating the programme of this year’s Conference, we 
have taken into account the postulates that you had put forward. 
The Conference consists of five main panel discussions, accompa-

nied by presentations, one-to-one discus-
sions and speeches by Special Guests. It 
will also provide an occasion for networ-
king and less formal meetings.

This year, we asked research workers and 
students of Krakow universities to partici-

pate in selected panel discussions. This will make it possible to re-
ach even a broader audience – after all, Krakow is the leading cen-
tre in media and copyright studies.

Moreover, i would like to stress that the time frames for separate 
technical and business presentations for each company were ela-
borated. As usual, there are no limitations concerning time, form 
and content of the presentations – we only hope that they bro-
aden the horizons of electronic communications operators and 
contribute to the development of their offer. As the Conference’s 
Organisers we would like to provide you with every help you need 
on an ongoing basis, when it comes to both technical, but also 
substantive aspects. After all, that is what the mission of the PIK-
SEL Foundation is about. The Foundation was established in order 
to provide the Members of PIKE with assistance in carrying out 
business activities and establishing contacts with foreign entities.

The 42nd Conference and Exhibition PIKE 2015 is held under the 
theme “Towards a Digital Single Market”, which will be discussed 
during plenary sessions, lectures and debates, as well as presenta-

(...) nie narzucono tu żadnych ograniczeń co 
do czasu, formy i treści – ważne, by poszerzały 
horyzonty operatorów komunikacji elektronicznej 
i służyły zbudowaniu lepszej oferty dla odbiorców.

Program spotkania składa się z pięciu paneli 
dyskusyjnych, które przeplatane są prezentacjami, 
rozmowami (…) oraz wystąpieniami Gości Specjalnych.
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na poszczególnych stoiskach, ale naszym zadaniem jest sprowa-
dzenie tego zagadnienia z wyżyn eksperckich na poziom każdego 
z nas – odbiorcy telewizji i internetu. Jako Fundacja PIKSEL chcemy 
pokazać, że nasza konferencja odbywa się w cyfrowym świecie, co 
będzie można zobaczyć na wszelkich urządzeniach dostępowych 
oraz w relacjach na żywo w mediach lokalnych i ogólnopolskich. 
Zwieńczeniem poszczególnych dni będą gale i wieczory, podczas 
których wręczymy statuetki Złotej PIKE oraz rozstrzygniemy kon-
kurs jubileuszowej, X edycji Festi-
walu Kanałów Tematycznych o na-
grodę Tytanowego Oka. Partnerami 
wydarzenia będą Canal +, Discovery 
i Eurosport. Co prawda szczegóły 
programów artystycznych trzyma-
ne są jeszcze w tajemnicy, ale za-
pewniam, że atrakcje i wrażenia ar-
tystyczne na pewno na długo pozostaną w naszej pamięci. 
Tegoroczny program jest wyjątkowo atrakcyjny zarówno od strony 
biznesowej, technicznej, jak i rozrywkowej. Życzę Państwu, by te 
trzy krakowskie dni pozostawiły w pamięci niezapomniane 
wrażenia.

Włodzimierz zieliński
Prezes Zarządu Fundacji PIKSEL

tions on various stands. Our main goal, however, is to make this  
issue, usually discussed by experts, more accessible to regular TV 
and Internet users. As PIKSEL Foundation we would like to prove 
that the Conference takes place in an actual Digital World and can 
be followed by means of various access device and with the help 
of local and national media. Each Day of the Conference will culmi-
nate with official Galas and Evening Events, co-organised by 
Canal +, Discovery and Eurosport. During the events the Golden 

PIKE Award will be 
handed out and 
the winners of the 
Titanium Eye, the 
main award of the 
10th, jubilee edi-
tion of the Festi-
val of Thematic 

Channels will be selected. Of course, the details on the artistic pro-
gramme are still kept secret, but i assure you that the attractions 
and artistic events will make on you a positive, long-lasting impres-
sion. This year’s programme is full of events and i encourage you to 
participate not only in those of business character, but also in those 
that are less formal. Make your stay in Krakow unforgettable!

Włodzimierz zieliński
President of the Board PIKSEL Foundation 

(...) naszym zadaniem jest sprowadzenie tego 
zagadnienia z wyżyn eksperckich na poziom 
każdego z nas – odbiorcy telewizji i internetu

Włodzimierz zieliński
 the President of the Polish Foundation for the Development 
of Electronic Communication PIKSEL. He is an entrepreneur, 
a pioneer in the industry of cable TV in Poland, and in the 
early 90s he acted as a co-creator of Polski Holding Telewizji 
Kablowych S.A. He is equally a court appointed expert on 
electronics and intellectual property law.

Włodzimierz zieliński
prezes Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju 
Komunikacji Elektronicznej PIKSEL, przedsiębiorca, 
pionier branży telewizji kablowej w Polsce, współza-
łożyciel na początku lat 90-tych Polskiego Holdingu 
Telewizji Kablowych S.A. Biegły sądowy z zakresu 
elektroniki oraz praw własności intelektualnej. 
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szanowni Państwo,

Współczesny świat zmienia się niezwykle szybko. Spektaku-
larny rozwój rynku cyfrowego, technologii przyszłości i sze-
roko rozumianej innowacyjności daje nam niespotykane do-
tąd możliwości, przynosi duże oczekiwania, ale także liczne 
obawy i wątpliwości. 

Tegoroczna 42. Międzynarodowa Konferencja PIKE zatytułowana 
„W stronę jednolitego rynku cyfrowego” jest doskonałą okazją, by 
w gronie znakomitych specjalistów poznać nowe światowe tendencje 
i szanse, które coraz częściej pojawiają się również w polskiej gospo-
darce. Jestem przekonany, że zaproszeni eksperci – reprezentujący 
różne środowiska – gwarantują wysoki poziom debaty i profesjonalną 
możliwość wymiany poglądów. 

Cieszę się, że Konferencja PIKE odbywa się w tym roku właśnie w Kra-
kowie. Mieście, które – opierając się na wielowiekowej historii i dzie-
dzictwie kulturowym – stanowi obecnie nowoczesny i innowacyjny 
ośrodek.

Wierzę, że organizowane w Centrum Konferencyjnym ICE wydarzenie 
spełni Państwa oczekiwania, przynosząc same owocne spotkania 
i dyskusje. 

Życzę udanej konferencji oraz wielu niezapomnianych chwil 
w krakowie. 

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

ladies and gentlemen,

The world is changing faster than at any time in human hi-
story. The spectacular development of digital market, new 
technologies and widely perceived innovations give us 
unprecedented opportunities, bring high expectations, but 
also many fears and doubts.

This year’s 42nd edition of the International Conference and Exhi-
bition PIKE entitled “Towards a Digital Single Market” provides 
a great opportunity to, with a support from a group of renowned 
experts, discuss emerging global trends and opportunities that 
have a growing influence on the shape of the Polish market. i am 
convinced that the invited specialists representing various disci-
plines will contribute to the quality of the discussion and the crea-
tion of the best possible environment for exchanging views.

I am very happy that this year’s edition of the Conference takes place 
in Krakow, a city that, drawing upon its centuries-old history and cul-
tural heritage, has evolved into a modern and innovative centre.

I believe that the Conference, which will take place at the ICE Kra-
kow Congress Centre will meet all your expectations, providing an 
opportunity for productive meetings and discussions.

i hope you have a great Conference and wonderful time in 
krakow

Jacek Majchrowski
The Mayor of the City of Krakow 

Jacek Majchrowski 
the Mayor of the City of Cracow (since 2002), a lawyer, a Jagiello-
nian University Professor and a historian specialised in political and 
legal thought. For several years he acted as the Dean of the Faculty 
and Administration at the Jagiellonian University. In the years 
1996-1997 he was the Voivode of Cracow and in the years 
2001-2011 he acted as a judge in the State Tribunal. Since 2011, he 
has been the Vice-President of the Association of Polish Cities.

Jacek Majchrowski 
prezydent Krakowa (od 2002 roku), prawnik, 
profesor UJ, historyk doktryn politycznych i 
prawnych. Wieloletni dziekan Wydziału 
Prawa i Administracji UJ, w latach 1996-
1997 wojewoda krakowski, sędzia Trybunału 
Stanu (2001-2011), od 2011 r. wiceprezes 
Związku Miast Polskich.
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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 / Telecommunications market expert

Waldemar dubaniowski 
PricewaterhouseCoopers

Wojciech dziomdziora  
Kancelaria Prawna DZP / DZP Law Firm

Krzysztof heller 
Ekspert rynku telekomunikacyjnego / Telecommunications market expert

Jacek Kobierzycki 
toya

Janusz Kosiński 
inea

aleksander Kutela 
Grupa Onet

prof. r. Markiewicz 
Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University

grzegorz Molewski 
KinoRP

Maciej Muzalewski 
Vector

Igor ostrowski 
Przewodniczący Rady Cyfryzacji przy MAiC / The Chairman of the Council  

for Digitization at the Ministry of Administration and Digitization

Jerzy Papuga 
Dziennikarz / Journalist

Jerzy straszewski 
Prezes Zarządu PIKE / President of the Board PIKE

Paweł Tutka 
 Ekspert rynku telekomunikacyjnego / Telecommunications market expert

Tomasz Węgrzyński 
Vectra

andrzej zarębski 
Ekspert rynku mediów / Media market expert

Włodzimierz zieliński 
Prezes Zarządu Fundacji PIKSEL / President of the Board PIKSEL Foundation
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PrograM KonFErEnCJI 

20 października 2015 r. wtorek
08.00–20.00 Rejestracja uczestników

09.15–10.00 Panel dyskusyjny:  
strategie liderów: treści, infrastruktura, 
usługi – wyzwania i kierunki rozwoju
Moderator:  
Roman Młodkowski
zaproszeni do dyskusji: 
Ramiro Lafarga Brollo  – UPC Polska 
Tomasz Gillner-Gorywoda – Cyfrowy Polsat

10.00–10.30 Prezentacja raportu PIKE i PwC:  
sektor kablowy dla rozwoju 
gospodarczego Polski
Waldemar Dubaniowski i Mateusz Walewski – PwC

10.30–12.00 Panel dyskusyjny: Jednolity rynek Cyfrowy 
– perspektywa biznesu
Wprowadzenie: 
Jurand Drop – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Administracji i Cyfryzacji
Moderator: 
Andrzej Zarębski – Ekspert rynku mediów
zaproszeni do dyskusji:  
Cezary Albrecht – T-Mobile  
Zbigniew Benbenek – ZPR Media  
Patrycja Gołos – UPC Polska  
Janusz Kosiński  – Inea  
Maciej Maciejowski – TVN  
Piotr Muszyński  – Orange Polska  
Jacek Niewęgłowski – P4  
Artur Przybysz – nc+  
Andrzej Rogowski – Multimedia  
Zygmunt Solorz-Żak – Polsat

12.00–12.15 przerwa kawowa

12.15–13.00 Panel dyskusyjny:  
Jednolity rynek Cyfrowy – perspektywa 
regulatorów
Prowadzenie:  
mec. Igor Ostrowski – Przewodniczący Rady 
ds. Cyfryzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
zaproszeni do dyskusji: 
Magdalena Gaj – Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej 
Jan Dworak – Przewodniczący KRRiT

13.00–14.30 Panel dyskusyjny:  
Prawo autorskie a Jednolity rynek Cyfrowy
Wprowadzenie:  
mec. Wojciech Dziomdziora – Kancelaria Prawna DZP
Moderator:  
mec. Wojciech Dziomdziora – Kancelaria Prawna DZP

19 października 2015 r. poniedziałek

9.00–22.00 Rejestracja uczestników

10.30-14.30 Warsztaty dla operatorów TVK 
Finansowanie i realizacja inwestycji w ramach 
PO PC – „Małe inwestycje maks. 25 mln zł” 
– dokumentacja konkursowa
Prowadzący: 
Eugeniusz Gaca – Przewodniczący Grupy Roboczej GRSS 
przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Krzysztof Heller – Ekspert rynku telekomunikacyjnego, 
Józef Kot – Ekspert PIKE  
Bogusław Pruszkowski – Ekspert PIKSEL 

z udziałem ekspertów:  
Stanisław Dąbek – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  
Leszek Drozd – Urząd Komunikacji Elektronicznej  
Klaudia Markwat – Urząd Komunikacji Elektronicznej  
Eliza Pogorzelska – Centrum Projektów Polska Cyfrowa  
Michał Ptaszyński – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

12.00–14.00 Spotkanie Operatorów Kablowych Wschód-
Zachód z udziałem Zarządu oraz Rady 
Programowej Polskiej Izby Komunikacji 
Elektronicznej

14.00–15.00 Lunch – zaprasza    

15.00–16.00 Uroczyste Otwarcie 42. Międzynarodowej 
Wystawy i Konferencji PIKE 2015

16.15–18.15 Panel dyskusyjny:  
Przyszłość branży kablowej na Jednolitym 
rynku Cyfrowym
Wprowadznie: 
Stan obecny i perspektywy rozwoju rynku kablowego 
w Europie i na świecie 
Guy Bisson – Ampere Analysis

Moderator:  
Michał Kobosko – Atlantic Council Polska

zaproszeni do dyskusji:  
Carsten Engelke – ANGA  
Ferenc Kery – Hungarian Cable Communications 
Association  
Severina Pascu – Liberty Global  
Mikhail Silin – Euroasian Association of Cable Television 
Marek Sowa – Ekspert rynku mediów  
Caroline van Weede – Cable Europe  
Tomasz Żurański  – Vectra

18.15–18.25 Jednolity rynek Cyfrowy
Michał Boni – Poseł Parlamentu Europejskiego

20.00–04.00 Wieczór Powitalny – zaprasza   
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zaproszeni do dyskusji:  
prof. Jan Błeszyński – UW  
prof. Ryszard Markiewicz – UJ  
Jerzy Straszewski – PIKE  
prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska – UW  
prof. Elżbieta Traple – UJ  
mec. Sebastian Urban – Discovery

14.30–15.30 Lunch – zaprasza    

15.30–16.00 „Jeden na Jeden”  
Phillip Luff – Dyrektor Zarządzający UK 
& EMEA Scripps Networks International 
rozmawia z Markiem Sową – Ekspertem rynku 
mediów

16.00–16.30 „Jeden na Jeden” 
Rozmowa Aleksandra Kuteli – Prezesa Grupy 
ONET z Andrzejem Zarębskim – Ekspertem 
rynku mediów

16.30–17.30 operatorzy kablowi dla polskiej 
kinematografii: twórcy, nadawcy, dostawcy 
– budowa efektywnego ekosystemu 
współpracy 
Rozmowa Magdaleny Sroki – Dyrektor PISF, 
Janusza Daszczyńskiego – Prezesa TVP 
i Jerzego Straszewskiego – Prezesa PIKE
Prowadzący:  
Grzegorz Molewski – Kino RP

17.30–19.00 Przedpremierowy pokaz filmu  
„excentrycy, czyli po słonecznej stronie 
ulicy” nagrodzonego Srebrnymi Lwami 
na tegorocznym Festiwalu w Gdyni. 
Przed pokazem rozmowa z reżyserem 
Januszem Majewskim
Prowadzący:  
Jerzy Armata – dziennikarz i krytyk filmowy

19.30–24.00 Pike night  
Wręczenie statuetki Złota PIKE oraz 
rozstrzygnięcie jubileuszowej X edycji 
Festiwalu Kanałów Tematycznych  
o nagrodę Tytanowego Oka 

zapraszają  

21 października 2015 r. środa
09.00–19.00 Rejestracja uczestników

10.00–11.30 Panel dyskusyjny:  
innowacje na rynku tMt (telekomunikacja, 
Media, technologia) – usługi cyfrowe 
i technologie przyszłości

Wprowadznie:  
Mark Bugajski – Arris Group

Moderator:  
Krzysztof Heller – Ekspert rynku telekomunikacyjnego

zaproszeni do dyskusji:  
Jakub Brzęczkowski – Eutelsat  
Rob Gelphman – MoCA  
Jacek Kobierzycki – Toya  
Wiesław Łodzikowski – TVP  
Janusz Kilon – Vector  
Andrzej Stella-Sawicki – ATMAN

11.30–12.00 przerwa kawowa

12.00–12.45 discovery wczoraj i dzisiaj. 30 lat ewolucji 
kontentu
Paul Welling – SVP Head of Channels CEEMEA 
Olgierd Dobrzyński – Country Manager Central Europe

12.45–13.15 W jaki sposób spółki mediowe 
i telekomunikacyjne mogą efektywnie 
odpowiedzieć na wyzwania rynku 
cyfrowego?
Jerzy Kalinowski – Partner, Szef Grupy ds. Strategii 
i Operacji, KPMG

13.15–13.45 Jak osiągnąć doskonałość w zarządzaniu 
cenami – perspektywa globalna
Georg Tacke – CEO, Simon-Kucher & Partners

13.45–15.00 Panel dyskusyjny:  
Marketing w świecie cyfrowym 
a oczekiwania klientów – wyzwania i trendy
Wprowadznie:  
Elżbieta Gorajewska i Gabriel Matwiejczyk  
– Nielsen Audience Measurement

Moderator:  
Vadim Makarenko – Ekspert rynku mediów

zaproszeni do dyskusji:  
Rafał Baran – 4funMedia  
Bogusław Kisielewski – Kino Polska  
Jacek Koskowski – BBC Worldwide  
Wojciech Kowalczyk – MTG  
Michał Kozicki – HBO  
Phillip Luff – Scripps Networks International  
Georg Tacke – Simon-Kucher & Partners

15.00–16.00 Lunch – zaprasza    

16.00–17.30 Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce 
(fakultatywne)

20.00–02.00 Kolacja i Wieczór Pożegnalny

22 października 2015 r. czwartek
 Wyjazd uczestników



www.konferencjepike.pl20

www.operatorplus.pl
cable@ncplus.pl

Radosław
Dziewiątkowski
513 111 776

ZADZWOŃ I ZAMÓW:

Jak wytresować smoka 2 w CANAL+
©2014 Twentieth Century Fox Film Corporation.All Rights Reserved

Miasto 44 w CANAL+ 1
fot. Ola Grochowska

Przetwórcy w CANAL+ Discovery
© Discovery Networks

Katarzyna 
Popławska
728 434 803

Rafał
Wilczewski
605 456 460

NAJWIĘKSZE
EMOCJE JESIENIĄ
TYLKO W æ



21

42. MiędzynarodoWa konferenCJa i WystaWa Pike 2015
42. international Conference and exhibition Pike 2015 19–22.10.2015, ICE Kraków

www.operatorplus.pl
cable@ncplus.pl

Radosław
Dziewiątkowski
513 111 776

ZADZWOŃ I ZAMÓW:

Jak wytresować smoka 2 w CANAL+
©2014 Twentieth Century Fox Film Corporation.All Rights Reserved

Miasto 44 w CANAL+ 1
fot. Ola Grochowska

Przetwórcy w CANAL+ Discovery
© Discovery Networks

Katarzyna 
Popławska
728 434 803

Rafał
Wilczewski
605 456 460

NAJWIĘKSZE
EMOCJE JESIENIĄ
TYLKO W æ 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,
traces of History

for broadcasters who broadcasted history program, format, series 
or historic channel

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,

Śladami Historii
wyróżnieni zostaną nadawcy, którzy od 6 września 2014 roku do 

15 września 2015 roku nadawali program, cykl programów, format, 
kanał tematyczny o charakterze historycznym

Honorowe tytanowe oko

JURy WyBIERZE NOMINOWANE STACJE I LAUREATóW 
W KATEGORIACH: 

złoTa PIKE zabłyśnie po raz dziewiąty!
Członkowie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej od 2007 r. przyznają swoją specjalną nagro-
dę osobom, przedsiębiorstwom oraz instytucjom, które w sposób godny wyróżnienia przyczy-
niają się do rozwoju 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 edycji konkursu. Kandydatów 
mogą zgłaszać wszyscy członkowie PIKE. nagroda złoTa PIKE jest przyznawana w czterech kate-
goriach: nadawca, operator, dostawca, osoba lub instytucja.

Tytanowe oKo – edycja dziesiąta
W tym roku Festiwal Kanałów Tematycznych obchodzi swoje 10-le-
cie. Nagrody „Tytanowego Oka” przyznawane uczestnikom Festiwa-
lu wręczone zostaną drugiego dnia konferencji, podczas wieczorne-
go Cocktail Party. 

goldEn PIKE set to glow for the nineth time!
Since 2007, the members of the Polish Chamber of Electronic Communication (PIKE) have been 
presenting their special award to people, companies and institutions that have made admirable 
contributions to the growth of the entire sector and have set an example worthy of emulation 
through their business or social activities. The laureates are selected by the Chapter whose mem-
bership 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 categories: Broadcaster, operator, Provider, Person or institution.

Titanium Eye – tenth edition
In this year, the Festival of Theme Channels celebrate its 10th an-
niversary. The statuettes of the “Titanium Eye” will be presented 
on the second day of the conference at Cocktail Party. 

gratulacje dla wszystkich nominowanych i zwycięzców!

Congratulations to all the nominees and winners!
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ConFErEnCE PrograM

19 october 2015 Monday
09.00–22.00 Registration of participants

10.30–14.30 Workshops for cable TV operators  
Financing and implementation of projects 
within the PC PO operational programme – 
„small investments up to Pln 25 million” 
– Competition documentation 
Moderators: 
Eugeniusz Gaca – the Chairman of the GRSS Working 
Group at the Ministry of Infrastructure and 
Development  
Krzysztof Heller – Telecommunications Market Expert, 
Józef Kot – PIKE Expert 
Bogusław Pruszkowski – PIKSEL Expert

With the participation of the following experts: 
Stanisław Dąbek – Ministry of Administration and 
Infrastructure 
Leszek Drozd – Office of Electronic Communications 
Klaudia Markwat – Office of Electronic Communications 
Eliza Pogorzelska – “Digital Poland” Project Centre 
Michał Ptaszyński – Ministry of Infrastructure and 
Development

12.00–14.00 East-West Cable Operators meeting including 
members of the Board and the Programme 
Council of the PIKE

14.00–15.00 Lunch co-organised by    

15.00–16.00 Official opening of the 42nd International 
Conference and Exhibition PIKE 2015

16.15–18.15 Panel discussion:  
the future of cable industry in the context 
of the single digital Market 
introduction: 
Current status and prospects of development of the 
cable market in Europe and the world 
Guy Bisson – Ampere Analysis

Moderator:  
Michał Kobosko – Atlantic Council Poland 

guests: 
Carsten Engelke – ANGA  
Ferenc Kery – Hungarian Cable Communications 
Association  
Severina Pascu – Liberty Global, CEE Region  
Mikhail Silin – Eurasian Association of Cable Television 
Marek Sowa – Media market expert  
Caroline van Weede – Cable Europe  
Tomasz Żurański  – Vectra

18.15–18.25 single digital Market
Michał Boni – Member of the European Parliament

20.00–02.00 Welcome Evening co-organised by 

20 october 2015 tuesday
08.00–20.00 Registration of participants

09.15–10.00 Panel discussion:  
leaders’ strategies: content, infrastructure, 
services – challenges and trends
Moderator:  
Roman Młodkowski
guests: 
Ramiro Lafarga Brollo – UPC  
Tomasz Gillner-Gorywoda – Cyfrowy Polsat 

10.00–10.30 Presentation of the report prepared by PIKE 
and PwC: Cable industry in the context of 
economic development of Poland
Waldemar Dubaniowski and Mateusz Walewski – PwC

10.30–12.00 Panel discussion:  
single digital Market – a business 
perspective
introduction: 
Jurand Drop – Under-secretary of State  
Ministry of Administration and Digitization 
Moderator: 
Andrzej Zarębski – Media market expert
guests: 
Cezary Albrecht – T-Mobile  
Zbigniew Benbenek – ZPR Media  
Patrycja Gołos – UPC  
Janusz Kosiński – Inea  
Maciej Maciejowski – TVN  
Piotr Muszyński – Orange  
Jacek Niewęgłowski – P4  
Artur Przybysz – nc+  
Andrzej Rogowski – Multimedia  
Zygmunt Solorz-Żak – Polsat 

12.00–12.15 Coffee break 

12.15–13.00 Panel discussion:  
single digital Market – a regulator’s 
perspective 
Moderator:  
att. Igor Ostrowski – Chairman of the Council for 
Digitization at the Ministry of Administration and 
Infrastructure
guests: 
Magdalena Gaj – President of the Office of Electronic 
Communications  
Jan Dworak – President of the National Broadcasting 
Council 

13.00–14.30 Panel discussion: Copyright in the 
perspective of the single digital Market 
introduction: 
att. Wojciech Dziomdziora – Law Firm DZP
Moderator:  
att. Wojciech Dziomdziora – Law Firm DZP
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guests: 
prof. Jan Błeszyński – University of Warsaw  
prof. Ryszard Markiewicz – Jagiellonian University  
Jerzy Straszewski  – PIKE  
prof. Krystyna Szczepanowska- Kozłowska – University of 
Warsaw  
prof. Elżbieta Traple – Jagiellonian University  
att. Sebastian Urban – Discovery

14.30–15.30 Lunch co-organised by    

15.30–16.00 „one to one” 
a discussion between Phillip Luff – Managing 
Director UK & EMEA Scripps Networks 
International and Marek Sowa – Media 
market expert 

16.00–16.30 „one to one” 
a discussion between Aleksander Kutela 
– the President of Grupa Onet and 
Andrzej Zarębski – Media market expert 

16.30–17.30 Cable operators’ contribution to the growth 
of the Polish cinematography: development 
of an effective cooperation environment for 
creators, broadcasters and suppliers – 
a partner discussion between Magdalena 
Sroka – Director of the Polish Film Institute, 
Janusz Daszczyński – President of TVP, Jerzy 
Straszewski – President of PIKE 
Moderator:  
Grzegorz Molewski – Kino RP

17.30–19.00 A pre-screening of “excentrycy, czyli po 
słonecznej stronie ulicy” awarded the Silver 
Lions at this year’s Gdynia Film Festival. 
Prior to the screening, a discussion with 
Janusz Majewski (the film director) led by 
Jerzy Armata (a journalist and a film critic) 
will be held

19.30–24.00 PIKE Night co-organised by  
 Handing out of the Golden PIKE Awards and 

presentation of the Titanium Eye, the main 
award of the 10th, jubilee edition of the 
Festival of Thematic Channels

21 october 2015 Wednesday
09.00–19.00 Registration of participants

10.00–11.30 Panel discussion:  
innovations on the tMt market – digital 
services and new technologies

introduction: 
Mark Bugajski – Arris 
Moderator:  
Krzysztof Heller – Telecommunications Market Expert
guests: 
Jakub Brzęczkowski – Eutelsat  
Rob Gelphman – MoCA  
Jacek Kobierzycki – Toya  
Wiesław Łodzikowski – TVP  
Janusz Kilon – Vector  
Andrzej Stella-Sawicki – ATMAN 

11.30–12.00 Coffee break

12.00–12.45 discovery then & now. 30 years of 
content evolution. 
Paul Welling – SVP Head of Channels CEEMEA 
Olgierd Dobrzyński – Country Manager Central Europe

12.45–13.15 How media and telecomminications 
companies can effectively respond to the 
challenges posed by the market? 
Jerzy Kalinowski – Partner, Head of Strategy and 
Operation, KPMG 

13.15–13.45 achieving pricing excellence  
– a global perspective
Georg Tacke – CEO, Simon-Kucher & Partners 

13:45–15:00 Panel discussion:  
Marketing in the digital world and the 
customers’ expectations  – challenges and 
trends 
introduction: 
Elżbieta Gorajewska & Gabriel Matwiejczyk – Nielsen 
Audience Measurement
Moderator: 
Vadim Makarenko – Media market expert
guests: 
Rafał Baran – 4funMedia  
Bogusław Kisielewski – Kino Polska  
Jacek Koskowski – BBC Worldwide  
Wojciech Kowalczyk – MTG  
Michał Kozicki – HBO  
Phillip Luff – MD UK & EMEA, Scripps Networks 
International  
Georg Tacke  – CEO, Simon-Kucher & Partners

15.00–16.00 Lunch co-organised by    

16.00–17.30  Visiting “Wieliczka” Salt Mine 
(optional)

20.00–02.00 Dinner and parting evening 

22 october 2015 thursday
 Departure
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rewolucja cyfrowa trwa

Odwieczna jest tęsknota za światem jednoznacznych pojęć 
i ocen: żeby tak znaczyło tak... Albo: żeby białe było białe...

Posługiwanie się dwuwartościową (zero-jedynkową czyli binarną) 
skalą to przecież podstawa świata cyfrowego, który już dziś jest 
obecny w naszym otoczeniu w stopniu znacznie większym niż to 
na co dzień zauważamy. W tym miejscu mówimy głównie o telewi-
zji cyfrowej, ale jeśli tylko trochę rozejrzeć się szerzej, widzimy 
komputery, płyty CD, DVD, Blueray, zdjęcia, e-booki, kserokopiarki, 
sterowniki w pralkach, samochodach itd. Sieci telekomunikacyjne 
to już praktycznie w całości systemy cyfrowe. Cyfrowa rewolucja 
stała się faktem.

Co jest takiego w technikach cyfrowych, że spowodowały tak istotny 
postęp? Otóż w świecie analogowym na każdym etapie przetworze-
nia, przesyłania czy przechowy-
wania treści następuje pogor-
szenie jakości. Dzieje się tak 
między innymi na skutek wpły-
wu szumów i zakłóceń, czy sta-
rzenia się materiału nośnika, 
na którym dokonano zapisu. 
W technikach cyfrowych rzecz 
ma się całkowicie odmiennie: 
przy zachowaniu określonego 
minimalnego odstępu sygnału użytecznego od szumu i zakłóceń 
można zapewnić praktycznie całkowity brak pogorszenia jakości: 
zdjęcie cyfrowe przesłane na odległość tysięcy kilometrów będzie 
identyczne ze zdjęciem oryginalnie nadanym. Tak samo w przypad-
ku muzyki i filmu.

Można przyjąć, że w przeciwieństwie do technik analogowych w sys-
temach i urządzeniach cyfrowych nie mamy już efektu „trochę lep-
szego obrazu” przy lepiej ustawionej antenie telewizora, „trochę 
mniejszych zakłóceń” przy przesunięciu radioodbiornika „ciut” 
w prawo... Jeśli więc w danym miejscu poziom sygnału jest większy 
od określonego progu, a zakłócenia nie przekraczają rozsądnych 
granic, to będziemy mieli do dyspozycji dokładnie taki sygnał, jaki 
został nadany.

Pokolenie osób dziś dorosłych wie, jaką rewolucyjną poprawę ja-
kości dźwięku niosło wprowadzenie radiofonii FM w paśmie UKF 
(o porównywalnym skoku jakościowym można właściwie mówić 
dopiero teraz – przy okazji DAB+). Myślę, że każdy, kto próbował 
nagrywać muzykę z radia na magnetofon, zmagał się z problemem 
takiego ustawienia anteny, żeby jak najmniej szumiało. Bo to była 
(i jest) radiofonia analogowa. Nie mam wątpliwości – radiofonia 
w Polsce też będzie cyfrowa, a za kilka, kilkanaście lat będziemy się 
dziwić, że kiedyś nad tym w ogóle debatowaliśmy. Od wdrożenia 
naziemnej telewizji cyfrowej minęło przecież tak niewiele, dziś trak-
tujemy ją jak coś zupełnie naturalnego, co najwyżej zastanawiamy 
się, dlaczego nie nastąpiło to wcześniej.

The digital revolution continues

There is this eternal longing for the world of uniform notions 
and judgements, where yes means yes and white is white...

The binary (or zero-to-one) scale remains the foundation of the 
digital world that constantly evolves around us, to the extent, that 
we are not even aware of. Our focus is on the digital TV, but it is 
only the tip of an iceberg: computers, CDs, DVDs, Blu-ray discs, 
photos, e-books, copying machines, controllers in washing ma-
chines, cars, etc. Telecommunications networks have been almost 
completely digitised. Undoubtedly, we are witnessing a digital 
revolution.

What is it about digital technology that caused such a significant 
progress? The main problem is that at every stage of processing, 
transmission or storage by means of analog methods the quality of 

the content deteriorates, main-
ly due to noise, distortion and 
ageing of the carrier material. 
With the use of digital techno-
logy, however, things are com-
pletely different: while mainta-
ining a minimum signal-to-noise 
ratio, it is possible to almost 
completely stop deterioration 
in quality. This means that, for 

example, a digital photo uploaded and sent over thousands of kilo-
metres will be of identical quality that the original photo. The same 
goes for music and films.

It can generally be assumed that, in contrast to analog techniques, 
in the case of digital technologies the quality of a video and the level 
of noise are not dependent of the position of the TV receiver or of 
the antenna – if in a given place, the signal level exceeds a given 
threshold and the noise level is relatively low, the quality of the in-
put signal will be identical to the quality of the output signal. 

Today’s adult generation is fully aware of how the allocation of FM 
to VHF revolutionised the quality of radio sound (a similar qualita-
tive leap forward was witnessed only recently, with the introduc-
tion of DAB+). i believe that every person who has ever tried to 
record music off the radio to a tape cassette had put a lot of effort 
to set the antenna in a way to maximally reduce the noise. This is 
due to the fact that we were (and still are) dealing with analog ra-
dio-broadcasting. i have no doubts: Poland will switch to digital 
radio broadcasting and in a few years we will be surprised that we 
had to put it under debate. Only a few years have passed since the 
implementation of the digital terrestrial television, but it seems 
like something completely natural and we are wondering why we 
had not implemented it earlier.

Undoubtedly, the last decade will be known as the period of digital 
and wireless revolution, mainly due to the turbulent development 

Nie mam wątpliwości – radiofonia 
w Polsce też będzie cyfrowa. A za kilka, 
kilkanaście lat będziemy się dziwić, że 
kiedyś nad tym w ogóle debatowaliśmy.
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Bez wątpienia ostatnia dekada przejdzie do historii jako okres re-
wolucji cyfrowej i bezprzewodowej, pierwotnie głównie za spra-
wą burzliwego rozkwitu telefonii komórkowej oraz szybkiego roz-
woju cyfryzacji w systemach telewizyjnych. W dalszej kolejności 
rewolucja ta objęła także bezprzewodowe i przewodowe systemy 
dostępowe oraz szerokopasmowe systemy i sieci transmisji 
danych.

Nowoczesne technologie pozwalają na bezpośrednią komunikację 
między komputerami przenośnymi, stacjami robo-
czymi i ich akcesoriami, telefonami, sprzętem RTV 
oraz różnego rodzaju elementami otoczenia domo-
wego czy biurowego. Wielousługowe sieci pozwala-
jące na uzyskiwanie dużych przepływności, dzięki 
swemu znaczącemu rozwojowi technologicznemu, 
mają szansę stać się kluczem do tworzenia globalne-
go społeczeństwa informacyjnego. W przyszłych sie-
ciach telekomunikacyjnych współgrać będą zarówno technologie 
przewodowe, jak i bezprzewodowe, tworząc zintegrowane, ela-
styczne systemy dostępowe pozwalające na tworzenie sieci 
konwergentnych.

Warto zwrócić uwagę, że kierunki, w których następuje rozwój 
współczesnych rynków telekomunikacyjnych, muszą uwzględniać 
wiele aspektów – regulację, modele rynkowe, wymagania użyt-
kowników czy też rozwój infrastruktury. Spoglądając na nowe wa-
runki regulacyjne, zauważymy dążenie do przejścia od istnieją-
cych monopoli do pełnego współzawodnictwa. Z kolei patrząc na 
rozwój i wprowadzane innowacje technologiczne, możemy zoba-
czyć przechodzenie od pojedynczych, niezależnych usług w kie-
runku nowoczesnych, interaktywnych serwisów multimedialnych. 
Takie zmiany są możliwe dzięki ogromnemu postępowi w mikro-
elektronice oraz nanotechnologii, nowatorskim technologiom 
programistycznym, a także rozwojowi na szeroką skalę komunika-
cji światłowodowej.

Jedną z bardzo widocznych zmian w ofercie operatorów jest nie-
uchronny proces integracji usług. Obecnie dla operatorów jest już 
obowiązkiem zapewnienie swoim abonentom usług typu „Triple 
play”. W tej chwili właściwie wszystkie wspomniane usługi mogą 
być realizowane w oparciu o protokół IP. Kolejnym krokiem, który 
już zaczynają stawiać operatorzy, jest udostępnianie i szybki roz-
wój usług personalizowanych, dedykowanych, odpowiadających 
na zapotrzebowania konkretnego abonenta. 

Dziś nie ma już miejsca na istnienie wielu niekompatybilnych ze 
sobą systemów. Użytkownicy pragną minimalizować liczbę wyko-
rzystywanych urządzeń i posiadać takie, które znajdą różne zasto-
sowania. Z tego powodu dotychczasowe tradycyjnie rozłączne 
sektory rynku (telekomunikacja, informatyka i media elektronicz-
ne) dążą do jak największej konwergencji. Wskutek tego w nieda-
lekiej przyszłości trudno będzie mówić o dotychczasowych sek-
torach rynku, a wyodrębnić będzie można raczej sektory 
różnicowane pod kątem usług (e-biznes, telepraca, teleedukacja, 
rozrywka sieciowa).

of the cellular networks and rapid digitisation of television sys-
tems. Subsequently, the revolution spread to wired and wireless 
access systems, broadband systems and data networks.

New technologies make it possible to directly communicate lap-
tops, desktop computers and accessories, telephones, household 
appliances and various other elements of the home and office en-
vironment. Owing to their significant technological development, 
high-bandwidth multi-service networks have a chance to become 

the key to the creation of a global information society. The future 
telecommunications network, combining both cable and wireless 
technologies, will serve as a basis to create integrated and flexible 
access systems that will enable the elaboration of converged 
networks.

It is worth noticing that the directions of the development of mod-
ern telecommunications market are strictly dependant on a num-
ber of aspects, such as regulations, market models, users’ require-
ments and development of infrastructure. While analysing the 
new regulation conditions, one can state that there is a strong ten-
dency to move from monopolies towards a new, fully competitive 
environment. When it comes to the development and introduc-
tion to the market of technological innovations, one may notice 
a certain transition from single, independent services to cutting-
edge, interactive multimedia services. Such changes are possible 
thanks to a major advance in microelectronics and nanotechnol-
ogy, innovative programming technologies, as well as the large-
scale development of fibre-based communication systems.

One of the most visible trends influencing operators’ offers is ser-
vice integration. Nowadays, operators are obliged to provide their 
customers with triple-play services. Currently, practically all of the 
aforementioned services may be provided with the use of IP pro-
tocols. Next stage, already initiated by a number of operators, is 
providing access to and development of personalised, dedicated 
services that are able to satisfy each subscriber’s needs.

Today, there is no room for multiple systems that are incompatible 
one with another. The users want to minimise the number of the 
devices they use and own multi-application tools instead. That is 
why the market sectors that traditionally operated separately (tel-
ecommunications, IT, electronic media) try to reach the highest 
possible convergence. Consequently, in the near future it will be 
practically impossible to distinguish the market sectors that exist 
today. The classification will be based on the sectors providing 
a given type of services (e-commerce, tele-working, tele-educa-
tion, online entertainment).

Spoglądając na nowe warunki regulacyjne, 
zauważymy dążenie do przejścia od istniejących 
monopoli do pełnego współzawodnictwa.
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* * *

Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem jednolitego euro-
pejskiego rynku cyfrowego. Wiąże się on z przewidywanym wzro-
stem efektywności, minimalizacją kosztów, efektem skali, a także 
integracją usług i poprawą ekonomii internetu. Strategię w tym za-
kresie zaprezentowała Komisja Europejska. Jest to zagadnienie, 
które dotyczy zarówno podmiotów lokalnych, ale także wielkich 
międzynarodowch korporacji, zatem wykracza poza ich ramy kra-
jowe i musi być rozwiązane na szczeblu europejskim. w założe-
niach KE jednolity rynek cyfrowy ma umożliwić pobudzenie inno-
wacyjności, wzrost gospodarczy i poprawę konkurencyjności.

Jednolity rynek będzie działał w kilku branżach, takich jak handel in-
ternetowy oraz, co dla nas bardzo istotne, szeroko pojęta telekomu-
nikacja. W obszarach naszych zainteresowań będą z jednej strony 
dostęp do szerokopasmowego internetu, a z drugiej do usług, które 
można za pomocą takiego dostępu świadczyć. Jednym z głównych 
zastosowań szerokopasmowych łączy będzie konsumpcja treści au-
diowizualnych we wszystkich możliwych modelach.

Dziś świat treści audiowizualnych typu premium jest zdominowany 
przez wielkich producentów i dystrybutorów. Rozgrywają oni swoje 
„partie szachów” wśród rozdrobnionych europejskich małych lokal-
nych operatorów, próbując sprzedać tę samą treść setki razy, wystę-
pując wobec operatorów z pozycji siły. We wszelkich umowach na 
dystrybucję filmów, seriali lub transmisji sportowych występuje 
ograniczenie do tzw. terytorium, które jest limitowane do jednego 
kraju. Dodatkowo „Ci 
Wielcy” chroniąc swój 
przychód, próbują na-
kładać szereg innych 
ograniczeń i wymagań 
technologicznych. Część 
z nich nie tylko wymaga 
najnowszych rozwiązań 
w zakresie geoblokad 
i blokad sieci VPN, ale 
domaga się także blokad płatności w walutach innych niż kraj reje-
stracji usługi, a także podpisanie przez konsumenta treści regulami-
nu, w którym zobowiązuje się korzystania z usług tylko na wyznaczo-
nym terytorium. Widać ewidentnie, że obostrzenia te kłócą się 
z europejskim paradygmatem konieczności tworzenia jednego ob-
szaru gospodarczego i swobodnego przepływu ludzi i kapitału. 

Bariery te prędzej czy później jednak znikną. Należy spodziewać 
się, że operatorzy zaczną się konsolidować na wielką skalę. Telewi-
zja linearna, choć jej konsumpcja wbrew intuicji, a zgodnie z bada-
niami telemetrycznymi wciąż rośnie, nie jest już jedynym zmar-
twieniem dostawców usług. Dziś wydaje się, że muszą zbudować 
platformy, które pozwolą im świadczyć również takie usługi, jak:

• Multi-screen, czyli konsumpcja na dowolnym urządzeniu po 
zalogowaniu się, najczęściej w ramach przyznanego przez 
operatora limitu urządzeń;

* * *

The theme of this year’s conference is the digital single market, the 
introduction of which should possibly bring an increase in efficiency, 
cost minimisation, economies of scale, as well as service integration 
and better Internet economy. The European Commission has al-
ready presented a strategy aiming at achieving these goals. The in-
troduction of a digital single market will have an impact both on lo-
cal entities and international companies – it is an action that clearly 
goes beyond national borders and has to be discussed on a Euro-
pean level. The European Commission assumes that the introduc-
tion of a digital single market will boost innovations and economic 
growth, and that it will have a positive impact on competitiveness. 

The single market will cover a broad range of industries, such as 
e-commerce and, which is particularly important to us, widely per-
ceived communications, with a particular stress on broadband ac-
cess and services the provision of which it facilitates. Broadband 
access will be mainly used to consume audiovisual contents in all 
the possible variations. 

The world of premium audiovisual services is currently dominated 
by large-scale producers and distributors. They play an intricate 
game with the local, European operators, trying to sell them the 
same content over and over again, negotiating from the position 
of strength. In all the agreements, there is a provision that a given 
content shall be broadcast solely on a given “territory”, i.e. only in 
one country. Moreover, the Big Players protect their income by 

trying to impose a number of 
other limitations and tech-
nological requirements. 
Some of them not only re-
quire to use the latest solu-
tions in the field of geo- 
blocking and VPN locks, but 
also force consumers to 
make payments solely in the 
currency of the country 

where the services was registered and to accept terms and condi-
tions stating that the service shall be used only in a designated ter-
ritory. It seems obvious that such restrictions are not consistent 
with the European paradigm of a single economic area and free 
movement of people and capital. 

Sooner or later, however, such boundaries will disappear. One can 
expect that not so far from now a large-scale unification of the op-
erators will take place. The telemetric surveys confirm, contrarily 
to the expectations, that the consumption of linear TV still grows. 
This, however, seems like a less of a problem to the service provid-
ers. It seems that currently the focus should be switched to plat-
forms that will allow for the provision of a number of additional 
services, such as:

• Multi-screen, that is, consumption of contents by means of 
a device of choice, after logging in;

W obszarach naszych zainteresowań będą 
z jednej strony dostęp do szerokopasmowego 
internetu, a z drugiej do usług, które można 
za pomocą takiego dostępu świadczyć. 
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• TemporaryDownload, czyli możliwość czasowego pobrania 
i czasowego odtwarzania treści, np. na czas podróży;

• Follow me, czyli możliwość dokończenia oglądania treści na 
innym urządzeniu, niż się rozpoczęło;

• Backward EPG, czyli możliwość wybrania sobie audycji 
przeszłej z siatki nawigatora programowego i rozpoczęcie jej 
odtwarzania;

• Cloud PVR, czyli nagrywarka w chmurze niewymagająca 
pojemności dyskowej na urządzeniu, na którym się odtwarza;

• EST (ElectronicSellThourgh), czyli zastąpienie sprzedaży 
nośników takich jak CD, DVD czy BlueRay sprzedażą plików, 
podobnie jak w przypadku e-booków.

Powoli inżynieria telewizyjna przechodzi ze standardów opartych 
na normach ETSI/DVB, które święciły triumf na przełomie wieków, 
do świata poszczególnych dostawców usług OTT z ich własnymi 
systemami. Warstwa fizyczna i łącza danych nie są już związane 
z operatorem, co jest istotą telewizji OTT (Over The Top). Zamiast 
DVB-S, DVB-T lub DVB-C zakładamy po prostu dostęp klienta do 
Internetu, wszystko jedno jakim kanałem, a systemy CAS zastępo-
wane są systemami DRM wraz z serwerami licencji. Technologie 
transmisyjne zastępowane są technologiami typu adaptive bitrate, 
takimi jak: MPEG-DASH, Microsoft Smooth Streaming lub Apple 
HLS. Oczywiście wszystkie te technologie umożliwiają nadawanie 
napisów, audiodeskrypcji, fonii wielokanałowej, a także (dzięki 
temu, że media są osadzone w aplikacji lub przeglądarce) wielu in-
nych usług zależących tylko od inwencji danego operatora.

prof. J. Modelski 
Politechnika Warszawska 
Przewodniczący Rady Programowej Konferencji

• TemporaryDownload, that is, the possibility to temporarily 
download and watch contents, for example during travel;

• Follow me, that is a possibility to finish watching given 
content on a different device than we started;

• Backward EPG, that is a possibility to select and watch 
contents from previous days TV listings;

• Cloud PVR, that is a recorder running on cloud software that 
allows for content watching, without using any of a given 
device’s memory space;

• EST (ElectronicSellThourgh), that is selling files (e.g. e-books) 
instead of DVDs, CDs, Blu-Ray discs and other physical media.

Gradually, television broadcasting industry switches from ETSI/
DVB standards, which enjoyed major success at the turn of the 
century, to individual broadcasters’ systems relying on OTT ser-
vices. The physical layer and the data link layer are not any more 
associated with an operator, which is the essence of OTT televi-
sion. Instead of DVB-S, DVB-T or DVB-C, a customer is only re-
quired to have access to the Internet, regardless of the channel. 
Moreover, CAS systems are replaced by DRM systems and sub-
scription servers. Transmission technologies are replaced by adap-
tive bitrate solutions such as: MPEG-DASH, Microsoft Smooth 
Streaming or Apple HLS. Of course, all of these technologies ena-
ble adding subtitles, audiodescription, multichannel audio and 
(given the fact that the media are embedded in a browser or in an 
application) and a full range other services, limited only by the op-
erator’s invention.

prof. J. Modelski 
Warsaw University of Technology 
President of the Conference Programme Council

prof. dr hab. inż. Józef Modelski 
PhD. Eng – the President of the Programme Council of the 
Conference. He is the head of the Institute of Radio-electronic 
and Multimedia Technology at the Warsaw University of 
Technology; Fellow Institute of Electrical and Electronic Engineers 
(IEEE); and a member of the Polish Academy of Sciences. He is 
equally the head of the National Committee of the International 
Union of Radio Science URSI, an author of over 300 publications, 
7 monographs and course books. Moreover, he has acted as a 
doctoral advisor to 24 dissertations.

prof. dr hab. inż. Józef Modelski 
przewodniczący Rady Programowej Konferencji, 
Dyrektor Instytutu Radioelektroniki i Technik 
Multimedialnych Politechniki Warszawskiej; Fellow 
Institute of Electrical and Electronic Engineers 
(IEEE); członek korespondent Polskiej Akademii 
Nauk; przewodniczący Narodowego Komitetu 
Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych URSI;  
autor ponad 300 publikacji, 7 monografii i pod-
ręczników; promotor 24 rozpraw doktorskich.
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Jednolity rynek Cyfrowy – 
Perspektywa Biznesu

W dzisiejszym świecie niewiele jest obszarów naszego życia, 
które w jakiś sposób nie byłyby powiązane z Internetem czy 
– szerzej – z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi 
(ICT). Określenie „cyfrowy” pojawia się wszędzie, i zawsze 
oznacza zmianę rzeczywistości. Dotyczy zarówno admini-
stracji, z „informatyzacją” jej sposobów pracy, obywateli 
z ich możliwościami porozumiewania się ze wszystkimi 
w każdym momencie i każdej sprawie, jak i firm, z ich okazja-
mi do podejmowania nowych przedsięwzięć. Ta zmiana jest 
jednak dla nas wszystkich – państwa, obywateli, przedsię-
biorców – wielkim wyzwaniem, które może stać się naszą 
szansą rozwojową, ale można też zmarnować. Wiele zależy 
od przyjętych rozwiązań legislacyjnych, szczególnie takich, 
które obowiązują w wymiarze międzynarodowym.

Pół roku temu, 6 maja 2015 r., Komisja Europejska wyszła naprze-
ciw temu wyzwaniu i przedstawiła strategię Jednolitego Rynku Cy-
frowego, wyraźnie wskazując, że szeroko pojęte sprawy cyfrowe 
będą jednym z priorytetów Komisji Europejskiej w najbliższych la-
tach. Nadrzędnym celem strategii jest uczynienie z Unii Europej-
skiej zintegrowanego cyfrowo organizmu gospodarczego, zdolnego 
do konkurowania z globalnymi liderami rynku cyfrowego.

Strategia ta będzie wprowadzana w życie przez Komisję, ale także 
– szczególnie w wymiarze prawa – przez państwa członkowskie Unii 
Europejskiej. Dla państw strategia nie jest zaskoczeniem, bo uczest-
niczyły już w procesie jej tworzenia. Polska przedstawiła swój głos 
na wczesnym etapie prac, w lutym 2015 r. Pracując nad stanowi-
skiem Polski wiedzieliśmy, że musimy w kraju współpracować ze 
wszystkimi zainteresowanymi partnerami społecznymi. Prowadzone 
przez nas konsultacje i uzgodnienia zaowocowały przedstawieniem 
naszych postulatów, które – jak się nam wydaje – uwzględniają po-
trzeby wszystkich partnerów społecznych. Wiele z nich znalazło się 
w propozycji Komisji Europejskiej.

Teraz czeka nas kilka lat wspólnej pracy przy wdrażaniu strategii. Doło-
żymy wszelkich starań, aby partnerzy społeczni, w tym przedsiębiorcy 
i organizacje pozarządowe, mieli możliwość przedstawienia swoich 
stanowisk w najważniejszych dla siebie sprawach. Oczywiście wyraże-
nie „dla siebie” powinno być traktowane szeroko. W czasach konwer-
gencji usług i technologii, granice między telekomunikacją, rynkiem 
mediów, usługami w sieci, czy horyzontalnymi sprawami takimi jak 
ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo, bardzo się zacie-
rają. Liczymy, że przy reformie prawa telekomunikacyjnego aktywne 
będą nie tylko wielkie firmy telekomunikacyjne, ale też organizacje 
mniejszych dostawców internetu, firm tworzących usługi interneto-
we, organizacje pozarządowe zajmujące się prywatnością czy na-
ukowcy badający innowacyjność start-upów.

Komisja Europejska sukcesywnie ogłasza konsultacje publiczne ko-
lejnych inicjatyw zapowiedzianych w strategii Jednolitego Rynku 
Cyfrowego. Z perspektywy uczestników międzynarodowej konfe-
rencji i wystawy PIKE szczególne znaczenie mogą mieć toczące się 
konsultacje dotyczące funkcjonowania europejskiego rynku me-

digital single Market – 
a Business Perspective

A few aspects of our modern-day life are in no way related 
to the Internet or – in a wider perspective – to ICT, informa-
tion and communication technologies. The word „digital” 
appears everywhere and everywhere it means a change in 
reality. This concerns administration and its „computeri-
zing”, citizens and their ways to communicate with anyone, 
at any time and about anything, as well as companies with 
their opportunities to launch new enterprises. This chance 
is a huge challenge for all of us – the state, the citizens, the 
entrepreneurs; a challenge which may become a develop-
ment opportunity, but which may also be wasted. A lot de-
pends on the adopted legislative solutions, especially the 
ones applicable internationally.

Half a year ago, on 6 May 2015, the European Commission faced 
this challenge by presenting a Digital Single Market Strategy, clearly 
indicating that the widely understood digital issues will be one of 
the priorities of the European Commission in the coming years. 
The Strategy’s main goal is to change the EU into a digitally integra-
ted economic entity capable of competing with global leaders of 
the digital market.

The Strategy shall be implemented by the Commission, but also – 
especially in the legal aspect – by the EU member states. The Stra-
tegy comes as no surprise for the member states, for they have 
participated in its creation. Poland stated its opinion at an early 
stage of the works: in February 2015. During the works on the opi-
nion, we knew that we needed to cooperate with all social partners 
interested. The consultations and arrangements we held resulted 
in the presentation of our proposals, which – as we believe – take 
into account the needs of all the social partners. Many of them 
have been included in the European Commission’s proposal.

We are now facing a few years of implementing the Strategy. Du-
ring those years, we will make every effort to ensure that the social 
partners, including entrepreneurs and NGOs, will be given an op-
portunity to present their positions on issues that are key for them. 
Obviously, the expression “for them” should be understood in 
a wide sense. In these times of convergence of services and tech-
nologies, the borders between telecommunication, media, on-line 
services, and horizontal matters such as data protection and cyber-
-security have become quite blurry. We hope that not only large 
telecommunications companies, but also smaller organizations of 
Internet service providers, companies that develop Internet servi-
ces, NGOs that deal with privacy issues or scientists who study 
start-ups’ innovations will actively participate in introducing chan-
ges to telecommunications law.

The European Commission successively announces public debates 
of initiatives constituting in the Digital Single Market Strategy. From 
the viewpoint of the participants of the International Conference 
and Exhibition PIKE, the ongoing consultations on the functioning 
of the European market for audiovisual media, and the consulta-
tion on the review of the regulatory framework for electronic com-
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diów audiowizualnych oraz konsultacje dotyczące przeglądu ram 
regulacyjnych rynku łączności elektronicznej. Pierwsza faza tego 
drugiego procesu już się toczy. Konsultacje KE obejmują pięć obsza-
rów – regulacje w zakresie dostępu do sieci, zarządzanie częstotli-
wościami radiowymi, usługi telekomunikacyjne, usługę powszech-
ną oraz kwestie instytucjonalne.

Telekomunikacja jest dziś obszarem niezwykle szybkich zmian tech-
nologicznych, nowych modeli biznesowych i powstawania nowych 
usług. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymaga dostoso-
wania prawa, aby regulacje wspierały rozwój wysokiej jakości usług 
i wzmacniały konkurencyjność gospodarek. Dlatego Istniejące ramy 
prawne dla telekomunikacji muszą być zmodernizowane. Ich przegląd 
powinien mieć na celu dostosowanie przepisów tak, aby interwencje 
regulatora były podejmowane w przypadku zidentyfikowania zawod-
ności rynku. Należy poprzeć ideę prostszej, spójniejszej i bardziej pro-
porcjonalnej regulacji na obszarach, na których konkurencja infra-
strukturalna (m.in. ze strony sieci kablowych) pojawiła się na skalę 
regionalną i krajową. Nowe ramy regulacyjne na wiele lat ukształtują 
kierunek rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Europie. Nowe pra-
wo powinno wspierać i zachęcać do inwestowania w rozwój sieci te-
lekomunikacyjnych, zwłaszcza na obszarach wiejskich i trudno do-
stępnych, których realizacja nie gwarantuje operatorom otrzymania 
odpowiedniego zwrotu z inwestycji. Rozwój nowoczesnej infrastruk-
tury telekomunikacyjnej stanowi warunek zapewnienia dostępności 
i jakości usług cyfrowych na odpowiednim poziomie.

Stworzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego bezsprzecznie wiąże się 
z licznymi korzyściami, ale ich równomierna redystrybucja wewnątrz 
Unii Europejskiej może stanowić wyzwanie. Niezwykle ważne jest, 
aby realizując działania zapowiedziane w strategii, pamiętać o spój-
ności i konsekwencjach geograficznych podejmowanych działań, tak 
aby cyfrowa rewolucja przynosiła korzyści wszystkim obywatelom 
i przedsiębiorstwom Unii Europejskiej. Jednolity Rynek Cyfrowy po-
winien sprzyjać wyrównywaniu poziomów między najbardziej rozwi-
niętymi obszarami a obszarami peryferyjnymi. Duży nacisk kładziemy 
również na przestrzeganie zasad programu Better Regulation, które-
go celem jest tworzenie dobrego, przejrzystego i zrozumiałego pra-
wa, pozbawionego zbędnych obciążeń administracyjnych. Celem 
nadrzędnym jest stworzenie w Unii Europejskiej warunków przyja-
znych dla rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw i innowacji, co zapewni 
użytkownikom dostęp do produktów, których potrzebują, po cenach, 
jakie mogą i chcą za nie zapłacić. 

Jurand drop
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Jurand drop
Undersecretary of State, Ministry of Administration and Digital 
Affairs, he supervises the following areas: telecommunications, 
information society and informatization. For 10 years he has been 
involved with the digitization policy – firstly, as an economist at the 
European Commission, then as the Head of the Department at the 
Ministry of the Interior and Administration, and currently as an 
advisor on telecommunications and information society to the 
Permanent Representation of Poland to the European Union

Jurand drop
Podsekretarz stanu w MAiC, odpowiada za 
telekomunikację, sprawy społeczeństwa informacyj-
nego i e-administrację. Od 10 lat zajmuje się 
polityką cyfryzacji – najpierw jako ekonomista 
w Komisji Europejskiej, później jako naczelnik 
wydziału w MSWiA, a w ostatnim okresie jako radca 
ds. telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego 
w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.

munications market, may be of particular importance. The first 
phase of the latter process is already underway. The European 
Commissions’ consultations include five areas: regulations regar-
ding access to the Web, radio frequency management, telecom-
munications, universal service, and institutional issues.

Telecommunications is now an area of rapid technological change, 
new business models, and the emergence of new services. The dy-
namically changing reality requires changes in the law, so that the 
regulations support the development of high quality services and 
strengthen the competitiveness of the economies. This is why the 
existing legal framework for telecommunication should be moderni-
zed. Its review should be aimed at adapting the rules so that the con-
troller’s interventions are made in the case of identifying a market 
failure. The idea of a simpler, more coherent and more proportiona-
te regulation in areas where infrastructure competition (including 
from the cable networks) appeared on the regional and national sca-
le should be supported. The new legislative framework will shape 
the development of Europe’s telecommunication market for many 
years. The new law should support and encourage investment in the 
development of telecommunications networks, especially in rural 
and difficult-to-reach areas, the implementation of which does not 
guarantee that the operators shall receive an adequate return on 
their investments. The development of modern telecommunication 
infrastructure is a condition for providing accessibility and quality of 
digital services on an adequate level.

The creation of a digital single market undoubtedly presents nume-
rous advantages, but their steady redistribution within the European 
Union can be a challenge. It is of utmost importance to, while imple-
menting the measures announced in the Strategy, remember about 
consistency and geographical consequences of the actions taken, so 
that the digital revolution results beneficial to all citizens and busi-
nesses of the European Union. The Digital Single Market should pro-
mote equalization of levels between the most developed and remo-
te areas. We would also wish to emphasize the need to respect for 
the principles of Better Regulation initiative, which aims to create 
a good, transparent and comprehensible law, devoid of unnecessary 
administrative burdens. The aim is to create friendly conditions for 
the development and growth of enterprises and innovation within 
the European Union, which will give users access to the products 
they need at prices they can and want to pay for them.

Jurand drop
Undersecretary of State,  
Ministry of Administration and Digital Affairs
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sieci kablowe, przyszłość 
telewizji i jednolity rynek 
cyfrowy w Europie

W ciągu ostatnich 20 lat rynek operatorów kablowych zmie-
nił się praktycznie nie do poznania. Jednak tempo zmian 
w tym, jak konsumenci postrzegają i jak zmienia się ich po-
strzeganie urządzeń i dostawców usług komunikacyjnych 
sprawia, że dotychczasowe transformacje rynku powinny 
być postrzegane jedynie jako preludium do nadchodzącej 
wielkimi krokami rewolucji.

Przez wiele lat rynek kablowy opierał się przede wszystkim na inwe-
stycjach w infrastrukturę. Dwadzieścia lat temu infrastruktura ta słu-
żyła przede wszystkim dostarczaniu treści rozrywkowych. Jednak 
zmiany, których branża doświadczyła w ciągu ostatnich dwóch de-
kad sprawiły, że przychód z usług telekomunikacyjnych stanowi 
obecnie niemal połowę całości jej zysków w Europie. Co więcej, 
w niektórych firmach jedynie niewielka część przychodu uzyskiwana 
jest z tytułu świadczenia podstawowych usług telewizyjnych. Ta ra-
dykalna zmiana sprawiła, że w całym regionie wyłoniło się wiele no-
wych trendów rozwoju, wymuszających zwiększenie nakładów in-
westycyjnych na modernizację sieci, umożliwiającą nie tylko wejście 
na rynek telefonii i sieci szerokopasmowych, lecz również zaspokoje-
nie stale rosnących potrzeb współczesnych telewidzów.

Jednym z wyżej wymienionych trendów, widocznych w działaniach 
zarówno najważniejszych graczy na większości głównych rynków 
europejskich, jak i w działaniach międzynarodowych koncernów, 
takich jak Liberty Global, jest zwiększanie korzyści skali poprzez 
konsolidację. Krajobraz rynkowy zmienił się wraz z rozwojem tele-
wizji IP inicjowanym przez działające obecnie grupy telekomunika-
cyjne, rozwojem płatnych usług satelitarnych (zwłaszcza w Europie 
Środkowej i Wschodniej) oraz cyfryzacją naziemnej sieci radio-te-
lewizyjnej, która umożliwiła zwiększenie przepustowości, zrównu-
jąc ją z przepustowością oferowaną w podstawowych pakietach 
kablowych.

The Cable Industry, the future 
of TV and the EU single digital 
market

Cable has evolved almost beyond recognition in the past 
two decades, but rapid changes in the way that consumers 
watch and engage with content, devices and communica-
tions providers mean these changes may have been merely 
the pre-amble to a fundamental industry re-alignment that 
could be just around the corner.

The cable industry has long been about investment in infrastruc-
ture. Twenty years ago, the role of that infrastructure was to di-
stribute entertainment content. The last two decades have seen 
the industry evolve to the point that telecoms revenue now ac-
counts for almost half of cable income in Europe, and some indi-
vidual companies now make only the minority of their revenue 
from those original core TV services. That fundamental shift has 
led to a number of trends across the region, driven to a large de-
gree by the capex demands of network upgrade to service not 
only the broadband and telephony markets but the increasingly 
sophisticated demands of the modern TV viewer.

Scale-building through consolidation has been one of those 
trends, with the emergence both of major regional players within 
most of the core European markets and of pan-regional groupings 
like Liberty Global. Over the same period, the competitive land-
scape has evolved with the growth of IPTV driven by incumbent 
telecoms groups; the growth of pay satellite (particularly in Cen-
tral and Eastern Europe); and the digitisation of the terrestrial TV 
network boosting channel capacity to match that of basic-tier ca-
ble packages.
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Wzrost konkurencji sprawił, że branża kablowa musiała otworzyć 
się na alternatywne sposoby zwiększania przychodów. Wprowa-
dzenie pakietów typu triple play i droższych, wzbogaconych ofert 
pozwoliło na dalsze zwiększenie dochodów i średniego przycho-
du na użytkownika, pomimo spadku liczby klientów korzystają-
cych z usług podstawowych. Obecnie coraz częściej mówi się już 
o usługach typu quad-play (tj. zawierających cztery elementy) 
i dodaniu usługi Wi-Fi jako piątego elementu pakietu. To z kolei 
wymagać będzie całego szeregu dodatkowych działań konsolida-
cyjnych skierowanych na konwergencję sieci stacjonarnych i bez-
przewodowych, co oznacza, że w niedalekiej przyszłości nowi 
gracze rynkowi, na przykład Vodafone, mogą przejąć funkcję kon-
solidującą w branży kablowej.

W związku z tym, patrząc wyłącznie z perspektywy infrastruktury, 
można stwierdzić, że branży kablowej udało się znaleźć sposób, 
aby jednocześnie zaspokoić zmieniające się potrzeby konsumen-
tów i utrzymać konkurencyjność na gwałtownie ewoluującym 
rynku.

Wydaje się, że obecne dążenia Wspólnoty Europejskiej do stwo-
rzenia warunków dla rozbudowy jednolitego rynku cyfrowego 
powodowane są zmianami na rynku treści i rozszerzeniem wa-
chlarza usług i produktów, które nastąpiło wraz z rozwojem tech-
nologii cyfrowych, popularyzacją urządzeń powiązanych i poja-
wieniem się na rynku firm dysponujących przełomowymi 
technologiami, takich jak Netflix. Niesie to ze sobą szerokie impli-
kacje, zarówno na poziomie podstawowych zasad gospodar-
czych, na których opiera się rynek treści i łańcuch dystrybucji, jak 
i systemu zachęt do bieżących inwestycji w (coraz bardziej kosz-
towną) infrastrukturę, w świecie, w którym usługi over-the-top 
zyskują coraz większe znaczenie.

Wspólnota Europejska koncentruje się obecnie na trzech zagadnie-
niach: zapewnienie dostępu do 
cyfrowych produktów i usług 
(w tym usług w zakresie treści); 
zagwarantowanie równych 
szans wszystkim sieciom cyfro-
wym; oraz stworzenie podwa-
lin dla maksymalnego wzrostu 
branży cyfrowej.

W ramach tych trzech filarów 
podjęto szereg działań, które 
potencjalnie wpłyną na branżę kablową. Dlatego ważne, aby jak 
najlepiej zrozumieć, ocenić i odpowiednio umieścić w kontek-
ście zmiany, które obecnie zachodzą w przemyśle telewizyjno-
-komunikacyjnym w Europie. Abstrahując od panicznych infor-
macji pojawiających się w mediach, oczywiste wydaje się, że 
wpływ modeli bazujących na technologiach przełomowych i sa-
mych tych technologii jest fundamentalny i podlegają mu 
wszystkie ogniwa łańcucha wartości w branży, począwszy od ka-
nałów telewizyjnych i programów, na których zasadzał się rozwój 
branży telewizyjnej, skończywszy na sposobie, w jaki operatorzy 
zawierają umowy z klientami i pakietach usług, które oferują.

Competition means cable has had to look elsewhere for growth 
and the triple-play bundle and contract upsell has allowed cable 
to continue to grow its revenue and ARPU, despite a decline in 
core customers. Now the industry is already looking beyond tri-
ple-play to the quad-play bundle and the addition of Wi-Fi as a fi-
fth service element. This in turn is leading to a new round of con-
solidation activity with fixed-to-mobile convergence meaning 
new sector players such as Vodafone potentially become the ca-
ble industry consolidators of the near future. 

Purely from an infrastructure perspective, then, the industry has 
found ways to both service changing consumer demand and re-
main competitive in a rapidly changing environment. 

Arguably, though, The EC’s current focus on facilitating a single 
digital market in Europe is driven by changes in the wider con-
tent market and the consumption options that have been ope-
ned up by digital technology, the proliferation of connected de-
vices and the entrance of new disruptive players like Netflix. The 
implications are wide-spread, ranging from the underlying fun-
damental economics of the whole content production and di-
stribution chain to the incentives for on-going investment in (in-
creasingly costly) infrastructure in a world that is going 
over-the-top.

The EC is focused on three conceptual pillars: Access to digital go-
ods and services (including content services); creating a level 
playing field for digital networks; and setting the groundwork for 
maximum growth in the digital industry. 

A number of the initiatives within these three pillars potentially 
impact the cable industry, but in order to fully appreciate the im-
pact, it’s important to understand, quantify and contextualise 
exactly what is happening in the TV and communications space 

right now in Europe. Hyste-
rical headlines aside, what 
is clear is that the impact of 
disruptive models and tech-
nology is now fundamental 
and that this impact spre-
ads across the entire indu-
stry value chain from the TV 
channels and programmers 
that have traditionally fed 
the cable TV industry, to the 

way in which cable companies engage contractually with their cu-
stomer base and the service bundles that they offer. 

With a focus on Poland, let’s take a look at some of those trends 
thrown up by our research. Sixty per cent of Polish Internet homes 
now have a smart TV and 65 per cent have a tablet. Fourteen per 
cent of Polish Internet homes have an Over-the-Top set-top box 
and more than 90 per cent have a smartphone. At the same time, 
our research shows that overall TV set ownership is in decline. 
Thirteen per cent of Polish Internet homes claim to no longer use 
or own a traditional TV set. 

(...) branży kablowej udało się znaleźć 
sposób, aby jednocześnie zaspokoić 
zmieniające się potrzeby konsumentów 
i utrzymać konkurencyjność na 
gwałtownie ewoluującym rynku.
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Warto przyjrzeć się, jak niektóre tendencje przedstawione powy-
żej przekładają się na rynek polski. 60% polskich gospodarstw do-
mowych ma dostęp do telewizji hybrydowej, a w 65% znaleźć 
można tablet. 14% polskich gospodarstw domowych posiada de-
koder STP umożliwiający korzystanie z usług OTT, a w ponad 90% 
znaleźć można smartfon. Jednocześnie nasze badanie wykazało, że 
całkowity odsetek właścicieli telewizorów zmniejszył się. W 13% 
gospodarstw mających dostęp do Internetu nie używa się już tra-
dycyjnych zestawów telewizyjnych.

Zmianie ulegają również zachowania telewidzów. Obecnie, w każ-
dym polskim gospodarstwie domowym średnio przez 36 minut 
ogląda się programy telewizji nielinearnej, co plasuje Polskę na 
równi z innymi ważnymi Europejskimi rynkami, takimi jak Niemcy, 
Hiszpania, Francja i Włochy pod względem czasu spędzanego na 
oglądaniu telewizji nowej generacji. Wyższy wynik osiągnęło jedy-
nie Zjednoczone Królestwo, gdzie standardowo obywatele spędza-
ją dziennie ponad godzinę na oglądaniu telewizji nowej generacji, 
co wiąże się głównie z niezwykle wysoką popularnością nagrywa-
rek DVR wśród obywateli tego kraju. W Polsce z kolei, obywatele 
oglądają telewizję nielinearną za pomocą płatnych serwisów VoD. 
Należy jednak podkreślić, że tzw. catch-up TV (dostęp do powtórek 
programów) i telewizja internetowa coraz bardziej zyskują w Pol-
sce na popularności.

Aplikacje i odtwarzacze internetowe stają się coraz bardziej popu-
larne. Blisko w połowie polskich gospodarstw domowych posiada-
jących dostęp do Internetu co miesiąc korzysta się z serwisu youtu-
be, a aplikacje wideo oferowane przez TVN i TVP, a także Ipla 
należąca do Cyfrowego Polsatu, z których obecnie korzysta się raz 

Viewing behaviour is also changing. Today, thirty-six minutes of every 
day in the Polish home is spent watching non-linear TV and Poland 
ranks right up alongside other major European markets like Germa-
ny, Spain, France and Italy in terms of the overall time spent wat-
ching non-traditional TV. Only the UK stands out with over an hour of 
non-linear viewing a day, a situation driven by the unusually high 
usage of Digital Video Recorders (DVRs) in the UK household. In con-
trast, Polish non-linear viewing is driven by pay TV on-demand servi-
ces, but catch-up TV and online video are growing in importance. 

Online video apps and players are increasingly mainstream. Nearly 
half of Polish Internet homes watch youtube on a monthly basis 
and TVN’s Player, TVP’s video application and Cyfrowy Polsat’s Ipla 
gain significant usage at between one fifth and one quarter of In-
ternet homes watching each month. As in other markets, Facebo-
ok is emerging as a major player in the video distribution space 
with 12 per cent of Polish homes using Facebook to watch video 
on a monthly basis. Ten per cent of Polish homes also admit to the 
regular usage of pirate video sites.

One key question on the lips of all traditional TV players is the sub-
stitution of traditional TV altogether and migration to Over-the-
-Top (OTT) services as the primary means of TV access in the 
home. Poland still has some way to go before this will be a major 
issue, with only just over one per cent of homes falling into this 
category. That compares to nine per cent in the USA and over 10 
per cent in Denmark, where the migration away from traditional 
TV platforms has perhaps been more marked than anywhere. Cle-
arly, though this is an emerging trend. 
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na miesiąc w jednej piątej/jednej czwartej polskich gospodarstw 
domowych, coraz bardziej zyskują na popularności. Tak jak w przy-
padku innych rynków w dystrybucji treści wideo zwiększa się udział 
serwisu Facebook, z którego do oglądania treści audiowizualnych 
korzysta obecnie 12% gospodarstw domowych w Pol-
sce. 10% badanych przyznało również, że regularnie 
korzysta ze stron oferujących treści pirackie. 

Jednym z głównych wyzwań stojących przed dotych-
czasowymi graczami na rynku TV jest odejście od trady-
cyjnych sposobów transmitowania telewizji i zwróce-
nie się w stronę platform OTT, które staną się 
w przyszłości głównym narzędziem służącym do odbie-
rania treści telewizyjnych w gospodarstwach domo-
wych. W Polsce problem ten nie jest jeszcze palący, 
zważywszy, że kwestia ta dotyczy jedynie około 1% gospodarstw 
domowych. W Stanach Zjednoczonych odsetek ten wynosi 9%, 
a w Danii – gdzie odejście od tradycyjnych platform telewizyjnych 
jest chyba najbardziej widoczne – ponad 10%. Można stwierdzić, 
że tendencja ta będzie się nasilać.

Pogłoski o śmierci tradycyjnej płatnej telewizji są jednak mocno 
przesadzone. Przeprowadzone przez nas badanie wykazało, że za-
stępowanie tradycyjnej telewizji usługami typu SVOD (wideo na 
życzenie w ramach subskrypcji) nie ma raczej miejsca. Owszem, 
dane zebrane w Stanach Zjednoczonych (najbardziej rozwiniętego 
rynku treści OTT) pokazują, że tamtejsi użytkownicy częściej korzy-
stają jednocześnie z płatnej telewizji i usług typu SVOD niż z samej 
tylko płatnej telewizji. Oznacza to jednak, że treści SVOD powoli 
stają się nieodłącznym elementem domowej sieci telewizyjnej, 
uzupełnianej przez tradycyjną telewizję kablową.

Jednocześnie nasze badanie wykazało, że klienci korzystający z usług 
SOVD typu Netflix, znacznie częściej rezygnują nie tylko z usług tele-
wizyjnych, lecz również z domowych usług komunikacyjnych.

yet reports of the death of traditional pay TV have undoubtedly 
been overstated. Our research shows SVOD services are generally 
not supplanting pay TV. Indeed, data from the USA (the most de-
veloped Over-the-Top (OTT) market) shows that more people the-

re take pay TV with SVOD than pay TV alone, meaning SVOD con-
tent services are becoming a standard part of the in-home channel 
mix in combination with traditional cable TV.

That said, our research also shows that homes that take SVOD se-
rvices like Netflix are more likely to churn from all of their in-home 
communications services, not just from their TV provider. 

What does all this mean for the cable industry and how does it all 
fit together in relation to the initiatives that the EC is working to-
wards with its plans for a single digital market? Examining the 
plans to create and facilitate Europe’s single digital market, a few 
key initiatives stand out. These can broadly be classified in three 
areas: Access to and investment in content, infrastructure invest-
ment and business processes. 

Content will get a lot of attention. a review of the Satellite & Cable 
Directive will look its application to broadcaster’s online services 
while a harmonisation of copyright law will look at greater online 
access to digital content throughout the EU. Further, a review of 
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Co to oznacza dla branży kablowej i jak łączy się to z działaniami 
Wspólnoty Europejskiej zmierzającymi do stworzenia jednolitego 
rynku cyfrowego? Jeśli spojrzeć na unijne plany dotyczące ustano-
wienia i umożliwienia efektywnego funkcjonowania jednolitego 
rynku cyfrowego, wyodrębnić można kilka szczególnie ważnych 
inicjatyw. Można je ogólnie sklasyfikować w trzy grupy: dostęp do 
treści i inwestycje w treści; inwestycje w infrastrukturę; oraz pro-
cesy biznesowe.

Dużo uwagi poświęcone zostanie kwestii treści. Przegląd Dyrekty-
wy satelitarno-kablowej będzie miał na celu określenie jej zastoso-
wania do usług świadczonych przez nadawców drogą internetową, 
natomiast harmonizacja przepisów prawa autorskiego powinna 
ułatwić internetowy dostęp do treści cyfrowych na terenie całej 
Unii Europejskiej. Przegląd ram regulacyjnych dotyczących audio-
wizualnych usług medialnych będzie miał na celu dostosowanie 
ich do nowych modeli biznesowych (w zakresie treści). Równole-
gle Komisja Europejska przyjrzy się praktyce geoblokowania i jej 
roli w handlu elektronicznym, w ramach przeglądu 
rynku cyfrowego, a także, w ramach odrębnego do-
chodzenia, zbada problem licencjonowania treści ze 
względu na obszar geograficzny przez główne wytwór-
nie hollywoodzkie, nadawców i operatorów telewizji 
płatnej. W ramach tworzenia jednolitego rynku cyfro-
wego Komisja pragnie również rozwiązać problem 
przenośności zakupionych treści cyfrowych (w tym fil-
mów i programów telewizyjnych) między granicami krajów. 

Inwestycje w infrastrukturę i sieci szerokopasmowe są niezbędne, 
aby, zgodnie z Planami Komisji, zapewnić wszystkim obywatelom 
UE dostęp do szerokopasmowego internetu. W związku z tym, 
w ramach działań powiązanych z tworzeniem jednolitego runku 
cyfrowego, Komisja pochyli się nad kwestią stworzenia zachęt do 
inwestycji w łącza szerokopasmowe i ułatwiania wchodzenia na ry-
nek nowym podmiotom. Na procesy biznesowe może również 

the Audiovisual Media Framework will look at its adaptation to 
new (content) business models. While the EC is examining geo-
-blocking with regard to e-commerce as part of its digital market 
review, it is at the same time reviewing Geographic content licen-
sing by Hollywood majors, broadcasters and pay TV operators as 
part of a separate investigation. And as part of the digital single 
market, it wants to facilitate cross-border portability of purchased 
digital content (including movies and TV shows). 

Infrastructure and broadband investment is essential to the EC’s 
ambitions of broadband for all and as part of its Single Digital Mar-
ket initiative it will look at incentivising broadband investment and 
encouraging new market entrants. Business processes will poten-
tially be impacted by reviews of VAT application, personal data and 
the e-privacy directive.

So, the cable industry sits firmly in between the rapidly changing 
customer base, living in increasingly connected, multiscreen ho-

mes with access to video not only from new infrastructure compe-
titors but platforms new to the video market altogether and the 
key reviews and initiatives that the EC wants to implement to en-
courage new business models and entrants.

Demand for bundled multiservice contracts across entertainment 
and communications has thrown the industry a significant bone, 
allowing it to draw on its strengths and long-term investment in 
fast broadband and telecoms and participate fully in multiscreen 
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(...) treści SVOD powoli stają się nieodłącznym 
elementem domowej sieci telewizyjnej, uzupeł-
nianej przez tradycyjną telewizję kablową.
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przegląd obecnej struktury stawek VAT, a także dyrektywa w spra-
wie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności 
w sektorze komunikacji elektronicznej.

Podsumowując, najbardziej palące kwestie dla branży kablowej to 
obecnie szybko zmieniająca się baza klientów, których domy stają 
się coraz bardziej usieciowione i wyposażone w rosnącą liczbę od-
biorników różnego typu i w których treści wideo dostarczane są 
nie tylko przez nowych graczy na arenie infrastruktury, lecz rów-
nież za pomocą platform, jakie dopiero wchodzą na rynek treści 
audiowizualnych. Kolejną kwestią jest szereg przeglą-
dów prawodawstwa unijnego oraz inicjatyw, których 
wdrożenie będzie miało na celu tworzenie nowych 
modeli biznesowych i wprowadzenie na rynek nowych 
podmiotów. 

Rosnące zapotrzebowanie na kompleksowe pakiety 
obejmujące różne usługi, jakie obecne można zaob-
serwować na rynku rozrywki i komunikacji, stwarza 
dla całej branży szereg nowych możliwości, pozwala-
jących skupić się na jej mocnych stronach i umożliwiających dłu-
gotrwałe inwestycje w łącza szerokopasmowe i telekomunikację, 
a również uczestniczyć w świadczeniu różnorodnych usług, także 
usług typu multi-screen. Większość branży skoncentrowana była 
przede wszystkim na inwestowaniu w infrastrukturę i mniejszą 
uwagę przywiązywała do rozwoju treści, jednak sytuacja powoli 
się zmienia. W Zjednoczonym Królestwie firmy Virgin Media 
(jeszcze przed przejęciem przez Liberty) i Liberty sprzedały dużą 
część należących do nich liniowych kanałów telewizyjnych, 
a ostatnio prezes zarządu Liberty stwierdził, że kanały liniowe nie 
wygenerowały żadnej znaczącej wartości dodanej dla działalno-
ści kablowej firmy. Stwierdził też wprost, że według niego Liberty 
nie inwestuje dostatecznie w telewizję niekodowaną (w tym pro-
dukcję) i SVOD i że przyszłe działania firmy skoncentrują się wła-
śnie na tych obszarach. Ostatnio Liberty zwiększyło swój udział 
w komercyjnej niekodowanej sieci telewizyjnej ITV do prawie 
10%. Jest to dość znaczące, zważywszy na fakt, że w ciągu ostat-
nich dziesięciu lat sieć ITV wykupiła 23 firmy zajmujące się pro-
dukcją telewizyjną.

Kwestia modeli licencjonowania treści dotyczy wszystkich. Nasze 
badanie wykazało, że choć serwisy SVOD typu Netflix mają zasięg 
globalny, licencjonowanie treści ma zdecydowanie zasięg lokalny, 
co sprawia, że większość produkcji dostępna jest jedynie na wy-
odrębnionych rynkach. Porównując z HBO Go, które ma znacznie 
większy zasięg na rynku pod względem treści, oczywiste staje się, 
że wytwarzanie własnych treści jest znacznie bardziej opłacalne 
niż ich pozyskiwanie. W związku z tym bezpośrednie inwestowa-
nie w produkcję treści równolegle do usług SVOD wydaje się lo-
gicznym rozwiązaniem.

Inicjatywy europejskie mające na celu zwiększenie dostępności 
treści mogą okazać się jednak dla branży kablowej bronią obo-
sieczną. Z jednej strony ułatwią dostęp do kluczowych zasobów, 
zarówno pod kątem SVOD, jak i telewizji powtórkowej przy jedno-
czesnej możliwej redukcji kosztów (zazwyczaj opcje premium ba-
zują na zasadzie wyłączności na terenie jednego kraju), z drugiej 

and multiservice provision. And while much of the cable industry 
has chosen to focus heavily on infrastructure rather than content 
investment, that is beginning to change. Virgin Media in the UK (in 
its pre-Liberty days) and Liberty itself, both sold off their signifi-
cant linear channel divisions and Liberty’s CEO recently said that 
owning channels had not added any direct value to Liberty’s cable 
business. Nonetheless, he has stated openly that he now believes 
Liberty is underinvested in free-to-air TV (including production in-
vestment) and SVOD and that these areas will become a focus for 
the company. Liberty recently increased its stake in UK national 

commercial free-to-air channel ITV to nearly 10%, significant be-
cause ITV has over the last decade bought 23 TV production 
companies.

Content licensing models effect everyone. Our research shows 
that while SVOD services like Netflix are clearly global in reach, 
their content licensing is far from global, with the majority of titles 
available in only single markets. Compare and contrast this to HBO 
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Większość branży skoncentrowana była przede 
wszystkim na inwestowaniu w infrastrukturę 
i mniejszą uwagę przywiązywała do rozwoju 
treści, jednak sytuacja powoli się zmienia.
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jednak strony inicjatywy te zwiększyć mogą konkurencję na rynku 
telewizji. Okazać się może, że branża kablowa będzie musiała bar-
dziej bezpośrednio konkurować nie tylko z innymi lokalnymi wła-
ścicielami infrastruktury, ale również z międzynarodowymi gra-
czami, gdyż zyskają oni nowe możliwości, ze względu na łatwiejszy 
dostęp do treści, na których partnerzy dystrybucyjni operatorów 
kablowych budowali wcześniej swoją pozycję.

Potencjalnie, inicjatywy związane z dyrektywą satelitarno-kablową 
pozwalają operatorom kablowym odpowiedzieć na potrzeby klien-
tów związane z treściami niszowymi, szczególnie gdy treści te do-
stępne są jedynie na terenie jednego państwa UE. Działania te 
zwiększyć mogą satysfakcję klientów, ale czy nieść będą korzyści 
dla partnerów dystrybucyjnych operatorów?

Koszty treści i niskie marże, na jakie liczyć mogą obecnie operato-
rzy handlowi, stały się w ciągu kilku ostatnich miesięcy głównymi 
punktami agendy ekonomicznej branży kablowej, kiedy to relatyw-
nie nowi gracze rynkowi typu Altice, stosować zaczęli stosować 
dość twarde zasady w kontaktach z dostawcami treści, rezygnując 
z kanałów drugiego rzędu, które według nich nie wniosły zbyt dużo 
wartości do oferowanych pakietów. Coraz częściej mówi się rów-
nież o „odchudzonych pakietach”: rozwiązaniu, które wydawałoby 
się idealne w świecie, gdzie konsumenci mają więcej niż kiedykol-
wiek wcześniej możliwości wyboru i łączenia dostawców, jednak 
które bardzo boleśnie byłoby, a właściwie jest już odczuwane przez 
producentów i dystrybutorów.

Można uznać, że serwisy OTT i SVOD dysponują lepszymi mechani-
zmami dostarczania niż kanały liniowe +1 i drugiego rzędu, pod 
względem treści powtórkowych i drugorzędnych. Logiczną tego 
konsekwencją jest wzrost liczby nadawców i grup kanałów oferują-
cych usługi powtórkowe. Branża kablowa zwrócić będzie musiała 
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Go which has a much wider market spread of content and the be-
nefit of own-production over content acquisition becomes clear. 
Direct investment in production alongside SVOD services starts to 
make perfect sense.

But EC initiatives to increase access to content may also be a do-
uble-edged sword for the cable industry, on the one hand incre-
asing access to key assets in both the SVOD and catch-up space 
while at the same time potentially reducing cost (as the premium 
for content is frequently built on in-country exclusivity). On the 
other hand, they potentially open up the TV market to even gre-
ater competition. Cable may well face more direct competition 
not only from other local infrastructure owners, but also from 
newly enlivened international players with easier access to the 

content that cable’s channel partners previously built their busi-
nesses upon.

Potentially, initiatives around the Satellite and Cable Directive give 
cable the ability to service customer demands for niche content, 
especially when that content is currently restricted to one EU sta-
te. That helps with customer satisfaction, but what does it do for 
the economics of the channel partners that cable works with?

The cost of content and the low margins left for the cable industry 
has risen rapidly to the top of the cable economic agenda in recent 
months with relatively new investors like Altice applying hard-nosed 
economics to their relationships with content providers and drop-
ping second-tier channels they feel add little value to the package. 
Talk of ‘skinny bundles’ is rife and while this model would seem to fit 
ideally in a world where consumers have more chance than ever be-
fore to mix and match service providers, the economic backlash on 
content producers and distributors is already being felt. 
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szczególną uwagę na sposób, w jaki dobierać będzie usługi w ra-
mach oferty telewizyjnej i multi-screen, a także na rolę szerokopa-
smowego internetu w ofercie.

Od kilku dobrych lat głównym orężem branży kablowej są inwesty-
cje w łącza szerokopasmowe. Operatorzy napędzają rozwój łączy 
szerokopasmowych nowej generacji w wielu krajach UE, z ofertą, 
która bardzo często przebija oferty DSL zasiedziałych operatorów 
telekomunikacyjnych, zarówno pod względem ceny, jak i przepu-
stowości łączy. Dostęp szerokopasmowy jest obecnie podstawą 
pakietów i umożliwia zachowanie przewagi konkurencyjnej. 
21% wszystkich usieciowionych europejskich gospodarstw domo-
wych korzysta z usług 
operatorów kablowych 
i choć internet światło-
wodowy staje cię coraz 
popularniejszy, wciąż 
korzysta z niego mniej 
niż 10% gospodarstw domowych w regionie. Oferowanie zachęt do 
inwestycji w łącza szerokopasmowe to inicjatywa godna pochwały, 
otwarta jednak pozostaje kwestia konkurencji na poziomie sieci i in-
frastruktury, szczególnie dla operatorów kablowych, którzy poczynili 
ogromne inwestycje w sieci szerokopasmowe następnej generacji.

Przed branżą stoi obecnie zarówno wiele wyzwań, jak i możliwo-
ści. Pomimo że podmioty wchodzące obecnie na rynek z ofertą 
OTT i SVOD pod względem przychodów nie mogą być postrzega-
ne jako realny przeciwnik na szerszym rynku, nie da się zaprze-
czyć, że zmiany otoczenia rynkowego i środowiska konsumenc-
kiego otworzyły branżę na zupełnie nowe wyzwania. Kluczem do 
sukcesu będzie przekuć te wyzwania w szanse. Co jest w pełni 
wykonalne.

guy Bisson 
Dyrektor Badań, Ampere Analysis

Arguably OTT and SVOD services now offer a better delivery mecha-
nism than +1 and second-tier linear channels for secondary and re-
peated content. The rise of broadcaster and channel-group catch-up 
services takes this to its logical conclusion. The cable industry will 
need to focus on the way they package TV and multiscreen offers in 
the future and the role of the broadband pipe in the whole mix. 

Broadband investment has been a key weapon in the cable arsenal 
for a number of years. As well as driving next-generation broadband 
access in a number of EU countries, cable has been able to outpace 
many incumbent telecom operators’ DSL offers in terms of both 
speed and price. Broadband has driven the cable bundle, helping 

to maintain its competitive edge. Twenty-one 
per cent of broadband homes in the EU use 
cable as their service provider and, while fi-
bre continues to grow, it has yet to reach ten 
per cent market share of broadband homes 
in the region. While incentives to invest in 

broadband should generally be welcomed. Questions remain aro-
und network-level and infrastructure level competition, particularly 
for cable companies that have invested so heavily in multiple waves 
of next-generation broadband.

It’s both an exciting and challenging time to be in the cable indu-
stry. While OTT and new SVOD entrants are punching well above 
their revenue weight in terms of their impact on the wider market, 
it would be foolish to deny that shifting consumer and market 
environment has not opened the flood gates on new challenges. 
The key to success will be to turn those challenges into opportuni-
ty. Opportunity they undoubtedly present.

guy Bisson 
Research Director, Ampere Analysis

guy Bisson 
Research Director of Ampere Analysis- London based 
research company, with focus on television and media. In 
recent years, Guy has had a particular focus on quantifying 
and forecasting the impact of OTT television on the 
traditional media players and has written a series of 
ground-breaking reports on the topic.

guy Bisson 
Research Director w londyńskiej firmie badawczej 
Ampere Analysis, która prowadzi badania, analizy 
i oferuje usługi na rynku mediów i telewizji. 
W ostatnich latach dużo miejsca poświęca na 
badania i analizę wpływu telewizji OTT na 
tradycyjny sposób odbioru mediów. 

zmiany otoczenia (...) otworzyły 
branżę na zupełnie nowe wyzwania.

O Ampere Analysis
Ampere Analysis oferuje zupełnie nową jakość w dziedzinie badania rynku, dając głęboki wgląd w rynek telewizji 
płatnej i multi-screen, oraz dystrybucji treści OTT. W skład naszego zespołu wchodzą wiodący analitycy branżo-
wi i doświadczona kadra zarządzająca, wspierani przez grupę wpływowych inwestorów. Świadczymy komplek-
sowe usługi internetowe, bazujące na tradycyjnym zbieraniu i modelowaniu danych analitycznych, badaniach 
konsumenckich i operacjach na dużych wolumenach danych, co umożliwia nam uzyskać niezrównany wgląd 
w globalny rynek telewizyjny.

About Ampere Analysis
Ampere Analysis is a new breed of analyst firm delivering unique insights into the global market for pay & mul-
tiscreen television and OTT content distribution. Our team comprises a number of the leading industry analysts, 
alongside an experienced management board, backed by an influential group of investors. We provide three 
powerful online services, combining traditional analyst data collection & modelling, consumer research and big 
data analytics to provide unrivalled insight into the global TV business.
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he has a long-term experience in carrying out 
researches and market/economic analyses, as well 
as a wide knowledge of  strategic consulting in 
the private and public sector. Currently, he works 
as an economist at PricewaterhouseCoopers.

sektor kablowy dla rozwoju 
gospodarczego Polski

Celem raportu przygotowany przez PwC we współpracy z Polską Izbą 
Komunikacji Elektronicznej jest opis roli jaką pełni branża kablowa 
w rozwoju gospodarczym Polski. Przedstawione w raporcie wyniki 
zakresem swym obejmą analizę aktualnych rozmiarów i dotychcza-
sowej dynamiki oraz struktury przychodów branży, opis zakresu 
świadczonych usług oraz analizę zmian liczby i struktury klientów 
branży. Bardzo istotnym elementem raportu jest szacunek dotyczący 
zasilających polską gospodarkę wydatków branży związanych z jej 
bieżącą działalnością. Do wydatków tych zaliczamy nie tylko zakupy 
dóbr i usług, ale także oferowane przez branże miejsce pracy – liczbę 
zatrudnionych osób oraz ich płace.

W raporcie poddamy także ocenie wpływ branży na rozwój infra-
struktury szerokopasmowej w Polsce. Pokażemy nie tylko fizyczne 
wartości i rodzaj inwestycji infrastrukturalnych dokonanych przez 
przedsiębiorstwa należące do branży w ostatnich latach. Przedstawi-
my także jej wyjątkową rolę na tle struktury rynku usług dostępo-
wych w Polsce, uczestniczących w nim podmiotów i oferowanych 
przez nie rozwiązań. Analizie poddamy ich mix technologiczny 
z punktu widzenia dopasowania do wymagań EAC.

Kolejnym elementem raportu jest opis pokrycia i penetracji usług 
szerokopasmowych. Określimy udział branży kablowej oraz jej struk-
turę pod względem wykorzystywanych technologii i dostępnych pa-
rametrów usług. Analizy tej dokonamy nie tylko na poziomie kraju ale 
także w podziale na poszczególne województwa.

Chcemy pokazać szczególną rolę jaką branża kablowa odegrała dla 
rozwoju w Polsce gospodarki internetowej zapewniając wielu fir-
mom oraz konsumentom dostęp do internetu o najwyższych para-
metrach jakościowych. Chcemy też podkreślić rolę jaką odgrywa 
branża kablowa w wypełnianiu przez Polskę celów Europejskiej 
Agendy Cyfrowej. 

Waldemar dubaniowski 
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, PricewaterhouseCoopers 
Mateusz Walewski 
Senior Economist, PricewaterhouseCoopers

Cable industry in the context of 
economic development of Poland

The goal of the report prepared by PwC in cooperation with the Po-
lish Chamber for Electronic Communication is to describe how the 
cable industry contributes to the economic development of Poland. 
The scope of the results presented in the report relate to the analysis 
of current dimensions, dynamics and structure of the industry reve-
nue, a description of the scope of the provided services and the ana-
lysis of the size and structure of the industry’s customer portfolio. An 
important element of the report are the calculations of the expenses 
associated with day-to-day operations of the industry that fuel the 
Polish economy. Such expenses include not only those associated 
with the purchase of goods and services, but also the employment it 
generates – the number of employees and their remuneration.
Moreover, the report assesses the influence of the industry on the 
development of broadband infrastructure in Poland. It describes not 
only the utility value of the physical infrastructure layer and the ty-
pes of infrastructure investments made by the companies in the re-
cent years, but also its unique role against the market of access se-
rvices in Poland, the participating entities and the solutions they 
offer. The report provides an analysis of its technological mix from 
the perspective of adjusting it to the EAC requirements. 
Another important element of the report is the description of cove-
rage and penetration of broadband services. It defines the market 
share of the cable industry and its structure in terms of used techno-
logies and the parameters of the available services. The analysis was 
conducted not only on the national level, but on the regional level as 
well.
We want to show that the cable industry has been playing a major 
role in the development of the Polish online economy, providing nu-
merous companies and a large group of consumers with a high-qu-
ality Internet access.  We also want to emphasize the role played by 
the cable industry in meeting the objectives of Digital Agenda for 
Europe by Poland.

Waldemar dubaniowski 
Business Development Director, PricewaterhouseCoopers 
Mateusz Walewski 
Senior Economist, PricewaterhouseCoopers

Public administration manager, a former member 
of the National Broadcasting Council, the head of the 
cabinet and the Secretary of State in the Chancellery 
of the President Aleksander Kwasniewski. In the 
years 2009-2013. Currently, he works as a Director in 
an international consulting company 
PricewaterhouseCoopers.

Waldemar dubaniowski
manager administracji publicznej,  były członek Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji oraz szef gabinetu i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Obecnie Dyrektor w międzynarodowej 

firmie doradczej PricewaterhouseCoopers. 

Mateusz Walewski 
posiada długoletnie doświadczenie w realizacji badań i analiz ekono-
micznych i rynkowych, a także w doradztwie strategicznym dla sektora 
publicznego i prywatnego. Obecnie pracuje jako ekonomista 

w PricewaterhouseCoopers. 
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zagubieni w cyfrowym świecie: 
wyzwania i trendy

Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego w Europie przyniesie re-
alną zmianę w codziennym życiu obywateli UE – przekonywał wi-
ceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrus Ansip podczas kon-
ferencji „Europejski rynek cyfrowy”, zorganizowanej parę miesięcy 
temu w Warszawie. Zniesienie barier w dostępie do cyfrowej go-
spodarki spowoduje poprawę funkcjonowania obywateli UE, znie-
sie istniejące nierówności, a także przyczyni się do rozwoju gospo-
darki. Tak mówi Komisja Europejska. 

Jakich działań może oczekiwać branża komunikacji elektronicznej?
Komisja zapowiedziała przegląd dyrektyw dotyczących transmisji sate-
litarnej i kablowej, by ocenić, czy ich zakres nie powinien zostać rozsze-
rzony na nadawców on-line (takich jak amerykański Netflix) oraz by 
zbadać, jak poprawić transgraniczny dostęp do usług nadawców 
w Europie. Jak te zmiany w Europie mogą zmienić układ sił na naszym, 
lokalnym rynku?

Szukając odpowiedzi, dobrze jest spojrzeć na tendencje na rynku 
amerykańskim – bardziej zaawansowanym technologicznie w po-
równaniu z naszym. Przyglądając się trendom obecnym na tamtym 
rynku, możemy z dość dużym prawdopodobieństwem prognozo-
wać zmiany w rynku mediów w Polsce. 

Co szczególnie istotne, rynek amerykański jest ponadto bogatszy 
o wszelkie informacje i dane pokazujące dynamikę zmian i wyko-
rzystania nowych technologii, dlatego też warto im się bacznie 
przyglądać.

Porównanie tych kilku podstawowych makrowskaźników miedzy 
Polską a Stanami wskazuje na istnienie różnic, ale nie przepaści!

Dynamika zmian w USA w odniesieniu do niektórych urządzeń 
umożliwiających kontakt z cyfrowym światem jest bardzo duża. 
Porównując dane rok do roku z czwartego kwartału 2013 i 2014  
najwieksze zmiany można zauważyć w posiadaniu tabletów, smart 
TV oraz w SVOD (subskrybcja VOD). Tabletów przybyło w ciągu 
roku o 34% – w zeszłym roku już ponad połowa amerykanów miała 
takie urządzenie. Korzystających z subskrybowanego serwisu VOD 
przybyło w ciagu roku 18%, w koncówce 2014 roku 45% korzystało 
z tej usługi. Największy wzrost można zaobserwować w przypadku 
smart TV podłączonych do Internetu – wzrost o 58%, ale poziom 
nasycenia jest znacznie znacznie mniejszy – zaledwie o 18%. 

lost in the digital World:  
Trends and Challenges

The creation of a digital single market will have an actual impact 
on the everyday life of the EU citizens, argued Andrus Ansip, Vice 
President for the Digital Single Market on the European Commis-
sion, during the conference entitled “Digital European Market”, 
that took place a few months ago in Warsaw. Facilitating access to 
digital economy will have a major positive influence on the func-
tioning of EU citizens, will reduce inequalities and contribute to 
the development of economy. At least, that is what the European 
Commission says.

What kind of actions should be expected by the electronic commu-
nications sector?
The European Commission announced that the directives on satellite 
and cable transmission will be revised in order to determine, whether 
their scope shall also cover on-line broadcasters (such as Netflix), as 
well as that a research on the amelioration of cross-border access to 
services offered by broadcasters in Europe will be conducted. The 
question is, how these actions can influence the balance of power in 
the Polish market?

While looking for answers, it seems justified to take a closer look 
at the trends currently driving the American market, which, com-
pared to the Polish market, is much more technologically advan-
ced. While analysing the trends present in the American market, 
one may be able to foresee what kind of changes will occur in the 
Polish market.

It should be also noticed that the American market has at its di-
sposition a wider repertoire of information and data reflecting the 
dynamism of changes and the use of new technologies that, given 
the present situation, should be closely analysed.

While comparing the set of basic macro-indicators presented abo-
ve, one may come to a conclusion that there exist some differen-
ces, but there is no gap that cannot be bridged.

The changes in the characteristics of a selected number of devices 
providing access to the digital world in the American market are 
very rapid. Comparing year-over-year data for the fourth quarter 
of 2013 and 2014, the biggest changes can be seen in tablet, smart 
TV and SVOD ownership. Over one year, the number of tablets in-

POLSKA/POLAND us

Zero TV homes 3,8% 5%

Internet access (via PC) 67% 80%

Time shifted viewing +00:02 +00:30

Cable TV households 31% 46%

Satelite TV households 35% 30%
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CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW 
BYŁO MIEJSCEM REALIZACJI M.IN.:

  

You Can Dance - Po Prostu Tańcz (TVN)
 

Gala wręczenia nagrody im. Wisławy Szymborskiej (TVN24)
 

Czas na hity Malickiego i Kmity (Telewizja Polska S.A.)
 

EHF EURO 2016 - losowanie grup (Polsat)
 

Polsat Boxing Night: Szpilka vs. Adamek -
konferencja prasowa (Polsat)

 

TEDxKraków (live streaming)
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SVOD, tablety, smart TV dają wolność – możliwość korzystania nie 
tylko z telewizji linearnej. Mając tego typu urządzenia, można korzy-
stać z serwisów oferujących filmy, programy i wszelkiego typu treści 
wideo serwisów, takich jak: Netflix, Roku, Hulu itp. w dowolnym mo-
mencie i miejscu. Obserwując wspomnianą dynamikę, trudno 
oprzeć się wrażeniu, że wolność – dowolność w doborze treści, cza-
su, miejsca i sposobu oglądania – to główna potrzeba widza dziś.

Netflix i inne serwisy dostarczające kontent wideo do gospodarstw 
domowych są postrzegane przez znaczną część graczy na tradycyj-
nym rynku telewizyjnym jako zagrożenie.

Jaki jest wpływ dostępu do tych serwisów, możemy zaobserwo-
wać, analizując dane dotyczące konsumpcji mediów w USA. Na 
wykresie poniżej mamy obraz korzystania z różnego rodzaju plat-
form/narzędzi przekazujących treści, audio, wideo i tekstowe.

Live TV, czyli telewizja linearna, jest niezmiennie medium, które 
zajmuje najwięcej czasu Amerykanów, chociaż czas spędzany 
przed TV jest z roku na rok o parę minut krótszy. Jednak w per-
spektywie całej populacji Live TV nadal trzyma się mocno, a różne 
ekrany stanowią raczej dodatkową, inkrementalną oglądalność. 
Dziś jeszcze nie zastępują telewizji. Ale co stanie się jutro?

Już dziś najmłodsi – Millenialsi, pokolenie y i Z – znacznie mniej cza-
su spędzają przy telewizorach, oglądając Live TV, a znacząco częściej 
wybierają swobodę – tablet, SVOD, czy inny sposób oglądania takich 
treści jakie ich obecnie interesują, w sposób, na jaki mają ochotę.

Czy pytanie nie powinno więc brzmieć – kiedy nadejdzie jutro?

elżbieta gorajewska 
Dyrektor Zarządzający, Nielsen Audience Measurement

creased by 34% – last year, more than half of Americans owned 
such a device. Over one year, the number of VOD subscribers in-
creased by 18%, at the end of 2014 reaching 45%. The biggest in-
crease – 58% – was observed in the number of Smart TV devices 
connected to the Internet. Nevertheless, the saturation level is 
much lower – only 18%.

SVODs, tablets and Smart TVs liberate viewers, providing them 
with a possibility to make full use not only of linear television, but 
also services offering films, programmes and all other possible ty-
pes of video content, as well as platforms such as Netflix, Roku, 
Hulu, at any given time and place. While analysing the said dyna-
mics, one cannot avoid the impression that the freedom when it 
comes to the selection of content, time, place and mode of vie-
wing is the essential need of the modern viewers.

Netflix and other platforms providing video con-
tents to households are perceived by the majority 
of traditional TV market players as an actual 
threat.

The influence of the growing access to such servi-
ces can be analysed based on data pertaining to 
media consumption in the US. The diagram below 
gives us a closer look at the use of various plat-
forms/tools used to deliver video, audio and text 
contents.

Live TV, that is – linear television, remains the 
main medium consumed by the majority of Ame-

ricans, even though the amount of time spent on watching TV de-
creases every year by a few minutes. Nonetheless, given the entire 
population, the position of Live TV remains strong and additional 
screens are associated mainly with incremental viewing. In other 
words, today, multi-screen content sharing still has not replaced 
traditional TV. But what will happen tomorrow?

Currently, the youngest members of the society, the so-called Millen-
nials, or y and z generation, spend increasingly less time watching Live 
TV, choosing freedom offered by tablets, SVOD or other devices that 
allow them to watch contents in the manner and time they prefer.

therefore, the question should be: when will tomorrow come?

elżbieta gorajewska 
Managing Director, Nielsen Audience Measurement
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Managing Director at Nielsen Audience Measurement since 
1996. Formerly affiliated with GfK Polonia and CBOS 
research companies. A member of Polish and international 
industry organisations (ESOMAR, EMRO, PTBRiO). Since 
2013 she has been acting as the President of the Polish 
Association of Public Opinion and Marketing Research Firms.

elżbieta gorajewska 
od kwietnia 1996 roku dyrektor zarządzający firmy 
badawczej Nielsen Audience Measurement, a wcześniej 
związana z firmami badawczymi GfK Polonia i CBOS. 
Członek polskich i międzynarodowych organizacji branżo-
wych (ESOMAR, EMRO, PTBRiO), od 2013 roku Prezes 
Zarządu Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR).
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Jak osiągnąć doskonałość 
w zarządzaniu cenami – 
perspektywa globalna

Rosnąca presja cenowa, silna konkurencja, wojny cenowe, 
niska efektywność we wprowadzaniu podwyżek cen czy 
osiąganie niższych, niż zamierzone, zysków przy wprowa-
dzaniu na rynek nowych produktów – czy wspomniane pro-
blemy brzmią znajomo? Są to główne wyzwania stojące 
przed firmami z wielu branż niezależnie od kraju, w jakim 
działa firma. Spostrzeżenie to potwierdziło międzynarodo-
we badanie cenowe Global Pricing Study 2014, przeprowa-
dzone przez Simon – Kucher & Partners na grupie prawie 
2000 menedżerów. Sama branża telekomunikacyjna nie jest 
pod tym kątem wyjątkowa. Jak dowodzi badanie, firmy 
z tego sektora również zmagają się z wyzwaniami cenowy-
mi, mniej lub bardziej skutecznie je przezwyciężając.

Jako Simon – Kucher & Partners, firma doradcza wyspecjalizowana 
w doradztwie cenowym, powszechnie uznawana za światowego 
lidera w tym obszarze, na co dzień wskazujemy firmom skuteczne 
drogi ucieczki przed wspomnianymi negatywnymi trendami, opty-
malizując podejście do zarządzania cenami w różnych branżach. 
Nasze globalne doświadczenie pokazuje, że pomimo często nie-
sprzyjających warunków rynkowych, rosnącej presji cenowej czy 
spadających zysków, profesjonalne podejście do zarządzania cena-
mi jest w stanie skutecznie i szybko zneutralizować negatywne 
skutki tych zjawisk, a nawet zamienić wyzwania na przewagi 
konkurencyjne.

Od czego zatem zacząć, by zwiększyć swój profesjonalizm w zarzą-
dzaniu cenami? Poniżej prezentujemy kilka praktycznych wskazó-
wek dla branży telekomunikacyjnej: 

Po pierwsze, podobnie jak w innych branżach potrzebna jest 
efektywna strategia cenowa. Firmy telekomunikacyjne co roku 
stawiają przed sobą bardzo ambitne zadania, 
związane zazwyczaj z poprawą wyników finan-
sowych, zwiększeniem penetracji usług i inten-
syfikacją ich wykorzystania. Zważywszy na fakt, 
że większość definiowanych celów jest ściśle 
związana z zarządzaniem cenami, efektywna 
strategia cenowa powinna wspierać ich realiza-
cję i być z nimi spójna. Dodatkowo powinna 
wspierać działania operacyjne związane z zarządzaniem cenami. 
Efektywna strategia cenowa definiuje jasne wytyczne dla poszcze-
gólnych działań cenowych, które istotnie przekładają się na reali-
zację celów firmy. Jako eksperci od pricingu rekomendujemy fir-
mom, aby definiując cenę produktu, uwzględnić przede wszystkim 
wartość, jaką dany produkt czy usługa dostarcza klientom oraz ich 
skłonność do zapłaty. Strategia cenowa powinna ponadto uwzględ-
niać wytyczne wspierające monetyzację innowacji i przyszłych źró-
deł przychodu.

how to achieve excellence in 
price management – a global 
perspective

Increasing price pressure, fierce competition, price wars, 
low efficiency in the implementation of price increases, or 
lower than expected achievements in the marketing of new 
products – do these problems sound familiar? These are the 
main challenges companies from various industries face, re-
gardless of the country they operate in. This observation has 
been confirmed by the international pricing study Global 
Pricing Study 2014, which was conducted by Simon – Kucher 
& Partners with a group of almost 2000 managers. The tele-
communications industry itself is not unique in this respect. 
As the study shows, companies in the telecommunications 
sector are also struggling with pricing challenges, more or 
less overcoming them.

As Simon – Kucher & Partners, a consulting firm commonly regar-
ded as the world’s leading pricing advisor, we show companies ef-
fective ways to escape the aforementioned negative trends by 
optimizing the approach to managing prices in different indu-
stries. Our global experience tells us that despite adverse market 
conditions, growing price pressures, or falling profits, a professio-
nal approach to managing prices can quickly and effectively neu-
tralize the negative effects of these occurrences, and even turn 
them into a competitive advantage.

Where should one start, in order to increase their professionalism 
in managing prices? Below are some practical guidelines for the 
telecommunication industry:

firstly, just as in other industries an effective pricing strategy is 
needed. Every year telecommunications companies set themse-
lves ambitious goals, usually related to improving financial perfor-
mances, increasing the penetration of services and intensifying 

their uses. Given the fact that most of the defined goals are strictly 
related to the management of prices, an effective pricing strategy 
should be consistent with and support the realization of these go-
als. Moreover, it should support the operational activities associa-
ted with the management of prices. An effective pricing strategy 
defines clear guidelines for individual pricing actions which trans-
late into the realization of the company’s goals. When defining 
a price point, we, as experts in pricing primarily recommend com-
panies to take into account the value that their product/service 

Efektywna strategia cenowa definiuje jasne wytyczne 
dla poszczególnych działań cenowych, które istotnie 
przekładają się na realizację celów firmy. 
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Po drugie, rozwój rynku i wzrost rentowności firm wymaga za-
kończenia wojen cenowych. W badaniu Global Pricing Study 2014 
aż 64% operatorów telekomunikacyjnych przyznało, że funkcjo-
nuje obecnie w warunkach wojny cenowej. Firmy te powinny jak 
najszybciej szczegółowo przeanalizować, ile mogą stracić, jeśli 
utrzymają spadkowy trend cen oferowanych usług, w pogoni za 
udziałem w rynku. Istnieją skuteczne i sprawdzone strategie wyj-
ścia z wojen cenowych. W tym celu najlepiej jest nie tylko opraco-
wać jasny plan działania, ale także pozyskać wsparcie najwyższej 
kadry zarządzającej, aby usprawnić jego realizację.

Po trzecie, oferty operatorów telekomunikacyjnych powinny 
uwzględniać potrzeby poszczególnych segmentów klientów. 
Wielu graczy rynku telekomunikacyjnego obawia się postępujące-
go ujednolicenia świadczonych usług (ich tzw. komodytyzacji), 
a portfolia produktów zbudowane są coraz częściej w sposób kla-
syczny, opierając się na podejściu stricte ilościowym. Operatorzy 
powinni jednak zmienić swoje podejście do marketingu i sprzeda-
ży, zaprzestając oferowania klientom tych samych produktów 
i usług na rzecz rozwiązań „szytych” na miarę poszczególnych 
segmentów rynkowych klientów. W tym celu należy zdobyć i od-
powiednio wykorzystać wiedzę związaną z oczekiwaniami po-
szczególnych segmentów klientów i ich skłonnością do zapłaty. 
Określenie kluczowych segmentów klientów i opracowanie odpo-
wiedniej dla danego segmentu oferty, wspierane przez skuteczną 
komunikację, stanowi drogę ucieczki przed postępującym ujedno-
liceniem usług operatorów. Ponadto poznanie potrzeb klientów 
umożliwia tworzenie atrakcyjnych pakietów usług i produktów, 
które będą dla nich najbardziej wartościowe. Takie właśnie podej-
ście pozwala na zwiększenie satysfakcji klientów, a tym samym lep-
sze dopasowanie oferty do ich potrzeb i preferencji, pozwalając 
operatorom lepiej monetyzować swoje usługi. 

Najwyższy czas, aby operatorzy telekomunikacyjni zaczęli w pełni 
wykorzystywać potencjał tkwiący w świetnych usługach, które ofe-
rują, kończąc destrukcyjne wojny cenowe, wdrażając spójne stra-
tegie cenowe i tworząc usługi na bazie potrzeb poszczególnych 
segmentów klientów. Tylko w taki sposób mogą odzyskać zdolność 
do kształtowania rynku, wykorzystując przyszłe trendy.

georg tacke 
Chief Executive Officer, Simon-Kucher & Partners

 

provides to the customer and their willingness to pay. Additionally, 
a pricing strategy should take into account guidelines that support 
the monetization of innovation and future revenue sources.

secondly, market growth and increased company profits require 
the conclusion of price wars. In the Global Pricing Study 2014 stu-
dy, up to 64% of telecom operators admitted that they currently 
operate under a price war. These companies should diligently ana-
lyze how much they could lose if they continue the downward 
trend of service prices in pursuit of a larger market share. There 
exist proven and effective strategies out of price wars. In this re-
gard, it’s best not only to develop a clear plan of action, but also 
gain the support of top management.

thirdly, telecommunications operators should take into account 
the specific needs of individual customer segments. Many players 
in the telecommunications market fear the progression towards the 
commoditization of services provided. At present, portfolios of pro-
ducts are being increasingly constructed in a traditional, and strictly 
quantitative approach. Operators should however change their ap-
proach to marketing and sales. Instead of offering customers the 
same products and services, operators should provide different cu-
stomer segments with different “tailored” solutions. In order to ac-
complish this, information on individual customer segment’s expec-
tations and their respective willingnesses to pay must be obtained. 
With effective communication, the identification of key customer 
segments and construction of appropriate offers for each respective 
segment is the way out of market commoditization and homogeni-
zation. Furthermore understanding customer needs allows for more 
attractive packages of services to be created which in turn will pro-
vide more value to the customer. Tailoring the offer to the needs 
and preferences of the customer not only increases customer satis-
faction, but also helps operators monetize their services.

It’s time telecommunications operators started fully exploiting the 
potential behind the great services they provide, by ending price 
wars, implementing consistent pricing strategies and creating servi-
ces based on the needs of specific customer segments. Only with 
this course of action operators will be able to regain the ability to 
shape the market using future trends. 

georg tacke 
Chief Executive Officer, Simon-Kucher & Partners

georg tacke
a world-class expert in the field of strategy, marketing, 
pricing and sales. He is the CEO of Simon – Kucher 
& Partners, an international consulting firm commonly 
known as the world’s leading pricing advisor. Georg Tacke 
has more than 25 years of consulting experience, 
supporting top managers from various industries in 
making strategic business decisions.

georg tacke
światowej klasy ekspert w obszarze strategii, marketingu, 
pricingu oraz sprzedaży. Prezes globalnej firmy doradczej 
Simon – Kucher & Partners, powszechnie uznawanej za 
światowego lidera doradztwa cenowego. Posiada ponad 
25- letnie doświadczenie biznesowe codziennie 
wspierając top –managerów z różnych branż w podejmo-
waniu strategicznych decyzji biznesowych.
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CI Polsat zabiera widzów  w poruszającą i szukającą 
odpowiedzi podróż do świata zbrodni oraz tajemnic.
Widzowie na kanale poszukują wnikliwej analizy, aby 
zrozumieć całą historię i poznać prawdę ukrytą za 
nagłówkami gazet. CI Polsat to zawsze prawdziwe 
zbrodnie bez elementu sensacji.

H2 to kanał popularno-naukowy dla ludzi ciekawych 
świata. Dowiesz się, jak przypadek zmienił losy 
ludzkości, jak działa mózg i jakie tajemnice kryje 
wszechświat. Razem ze światowymi ekspertami 
dostarczy Ci sprawdzonych informacji na każdy temat.

PAULA ZAHN - SZOKUJĄCA PRAWDA

WSZECHŚWIAT

STAROŻYTNI KOSMICI

Z ARCHIWUM 997

Trade Marketing:

ALEXANDRA SANCHEZ  / Trade Marketing Manager
tel.: +48 606 677 950 / e-mail: alexandra.sanchez@aetn.co.uk

Dystrybucja:

KAROL BEK  / Senior Commercial Director
tel.: +48 784 347 852 / e-mail: karol.bek@aetn.co.uk
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Mark Bugajski
ARRIS Senior Vice President, Advanced Technology  
and is tasked with researching the future needs of 
customer and devising solutions to meet them.

Wyzwania Jednolitego rynku 
Cyfrowego w świetle rozwoju 
nowych technologii. Ewolucja 
czy rewolucja?

W Ameryce Północnej, operatorzy kablowi coraz mocniej odczuwają 
presję, jaką na ich przychody wywiera pokolenie konsumentów uro-
dzonych pod koniec XX wieku (Pokolenie y), a nawet później, którzy 
masowo rezygnują z tradycyjnych abonamentów, wybierając usługi 
OTT, treści nieemitowane w  czasie rzeczywistym, dostarczane za po-
mocą połączonych odbiorników, dekoderów STB OTT, tabletów, itp. 
Jest to również pokolenie twórców treści, którzy omijają tradycyjne 
kanały dystrybucji i pełnymi garściami czerpią z możliwości oferowa-
nych przez OTT. Wszechobecne szybkie łącza internetowe umożliwia-
ją streaming treści o bardzo wysokiej jakości i sprawiają, że bieżące 
informacje czerpać można z serwisów społecznościowych. Co wię-
cej, coraz prężniej rozwija się rynek treści mobilnych, sponsorowa-
nych przez reklamy, co umożliwia rozwój kodowania wideo najnow-
szej generacji. Nic dziwnego, że konsumenci coraz częściej domagają 
się rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. A całą 
tę sytuacje obserwują instytucje regulujące.

Z drugiej strony, przed operatorami stoi teraz wiele nowych możliwo-
ści biznesowych: Coraz więcej osób korzystających z łączy szerokopa-
smowych wybiera usługi oferowane przez operatorów kablowych, 
standard transmisji danych DOCSIS3.1 umożliwi konkurowanie z syste-
mem światłowodowym, a bramy Wi-Fi obsługują stale rosnącą liczbę 
urządzeń. Rozwój transferowych dekoderów STB umożliwia remodula-
cję QAM i przekazywanie treści bezpośrednio do urządzeń mobilnych 
(na zasadzie procy). Tzw. Internet Rzeczy daje szansę na rozwój zupeł-
nie nowego typu usług, które umożliwią udział w rynku usług komu-
nalnych, ubezpieczeń, ochrony zdrowia, odnowy biologicznej i opieki 
nad osobami starszymi, umożliwiając operatorom stworzenie wspól-
nych platform oferujących szeroki zakres różnorodnych usług. Szacuje 
się, że w ciągu najbliższych pięciu lat, w ramach Internetu Rzeczy połą-
czonych zostanie około 50 miliardów urządzeń – to siedem razy wię-
cej, niż ludzi na Ziemi. W latach 2014-2020 łączna roczna stopa wzro-
stu przychodów z sieci domowych wyniesie 52%, czyli 500 miliardów 
dolarów. Wielkość dostaw wyrobów gotowych wzrośnie ze 142 milio-
nów dolarów (stan na rok 2014) do 1,8 miliarda w 2020 r.

Mark Bugajski 
Wiceprezes ds. Nowoczesnych Technologii, Grupa ARRIS

Mark Bugajski
Wiceprezes ds. Zaawansowanych Technologii w ARRIS 
Group, Inc., odpowiedzialny za rozpoznawanie 
przyszłych potrzeb klientów i opracowywanie 
nowoczesnych rozwiązań. 

dilemmas of Unified digital 
Market – impact of emerging 
technologies – are we facing 
revolution or looking at evolution? 

North American service providers are under ever-increasing pressu-
re on revenue from Millennials and younger generation who are 
“cord-cutting” in lieu of OTT, non-real time content on connected 
TVs, OTT STBs, tablets, etc. Nowadays, ubiquitous high speed inter-
net access allows to stream high quality content and to get all-the-
-news from social websites, Moreover, content-creators are incre-
asingly by-passing traditional distribution channels and ‘going OTT’. 
If it isn’t enough, we can witness a rapid growth of mobile media 
viewing sponsored by advertising, fueled by new generation video 
coding. No wonder that in such a rapidly changing landscape, con-
sumers demand à -la-carte choices and regulators are listening

On the bright side, operators gain a whole new range of business 
opportunities. First of all, an increasing number of broadband data 
customers are moving to cable. The release of DOCSIS3.1 makes it 
possible to compete with Fiber-to-the-Home and Wi-Fi gateways 
serve rapidly growing number of devices, since customers are con-
stantly demanding better quality of service.  Moreover, “Transfer” 
STBs allow for repacking of QAM content and streaming it to mo-
bile devices (Sling-like). Another opportunity is associated with 
the so-called “Internet of Things” which brings potential for new 
services with revenue supported by utilities, insurance, healthca-
re, wellness and aging-at-home companies. Such services may be 
provided by means of a unified portal created by the operators. 
The stakes are high: 5 years from now, 50 billion IoT devices are 
expected deployed. That’s 7 times as many as people on our pla-
net. It is also expected that the connected home revenues will 
grow at 52% compounded annual growth rate (CAGR) to $500 bil-
lion between the years 2014 and 2020 and the volume of ship-
ments will grow from 142 million in 2014 to 1.8 billion in 2020.

Mark Bugajski 
Senior Vice President Advanced Technology, ARRIS Group

(...) w ciągu najbliższych pięciu lat, 
w ramach Internetu Rzeczy połączonych 
zostanie około 50 miliardów urządzeń
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Poland – Be Inspired!

targi MiPCoM na stałe wpisały się w terminarz spotkań 
wszystkich, którzy biorą aktywny udział w przygotowaniu 
i produkcji programów i filmów telewizyjnych oraz ich 
sprzedaży i promocji na wszystkich platformach medio-
wych. tegoroczne spotkania potrwają od 5 do 8 paździer-
nika w Cannes. Gościem – krajem honorowym targów jest 
Turcja.

Co roku na targach przybywa nowych wystawców, w tym stoisk 
i pawilonów narodowych. Od zeszłego roku również Polska zaist-
niała z narodowym stoiskiem, które powstało dzięki współpra-
cy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI), 
zagraniczną jednostką Ministerstwa Gospodarki przy 
Ambasadzie Polskiej w Paryżu oraz Film Commission 
Poland, PIKE, Rochstar i Blue Angels Branded Enterta-
inment. Jak potrzebna była to inicjatywa, może świad-
czyć coraz szersze zainteresowanie możliwością udzia-
łu ze strony mniejszych polskich firm związanych 
z przemysłem audiowizualnym. Monika Bednarek, 
przedstawicielka organizatora targów, firmy Reed MIDEM, inicja-
torka Polskiego Stoiska Narodowego na MIPCOM (oraz MIPTV) – 
„Poland – Be inspired” – powiedziała:

„Bardzo się cieszę, że Polskie Stoisko Narodowe spotkało się 
z zainteresowaniem producentów oraz innych firm związa-
nych z branżą filmowo-telewizyjną. Polska ze swoim wspa-
niałym dorobkiem filmowym i coraz większym światowym 
uznaniem dla polskich twórców powinna zjednoczyć siły, 
aby budować markę filmu polskiego, prowadząc m.in. 
wspólne działania promocyjne wpisujące się w hasło „Po-
land – Be Inspired”. Warto wykorzystać możliwości, które 
oferują targi MIPCOM, aby budować własną rozpoznawal-
ność w coraz bardziej globalnym świecie mediów”.

targi MiPCoM to nie tylko jedno z najważniejszych spotkań 
branży audiowizualnej na świecie, ale jest to również bogaty 
i różnorodny program konferencji, specjalnych pokazów oraz 
możliwości networkingowych.

W tym roku podczas MIPCOM w centrum zainteresowania będzie 
konferencja i spotkania operatorów kablowych, satelitarnych, 
dystrybutorów internetu, usług streamingowych, nowocze-
snych technologii pod hasłem „into the stream”. Znakomitą oka-
zją do nieformalnych rozmów i spotkań będzie Carriage deal ne-
tworking lunch i Carriage deal Matchmaking. Trzeciego dnia 
konferencji odbędzie się ott & global tV strategy summit, pod-
czas którego dyrektorzy i menedżerowie globalnych kanałów oraz 
usług cyfrowych będą rozmawiać o kierunkach rozwoju i mode-
lach biznesu na najbliższe lata.

Udział w konferencji potwierdzili globalni liderzy rynku, m.in.: 
Jimmy Maymann, President of Consumer Brands, aol; dermot 

Poland – Be Inspired!

Top industry players involved in development, production, 
promotion and sales of content on all platforms are going 
to MIPCOM in Cannes each year in early October. MIPCOM 
has become the most anticipated global market for enter-
tainment content across all platforms throughout the year. 
MIPCOM 2015 will be held from 5 – 8 October.

The market is growing with the number of visitors, new exhibitors 
and National Pavilions. For the second time Polish animation, docu-
mentaries, formats and films will be showcased on the Polish Natio-

nal Pavilion: “Poland – Be inspired”. The Pavilion was established 
thanks to a collaboration with the Trade and Investment Promotion 
Department at the Polish Embassy in Paris, Lodz Film Commission, 
PIKE, Rochstar and Blue Angels Branded Entertainment.

Monika Bednarek, representative of MIPCOM and MIPTV in Po-
land is the initiator of the Pavilion. She pointed out that “Poland 
has an outstanding film heritage and the recognition of Polish film-
makers worldwide is growing. The Polish Pavilion – “Poland – Be 
inspired” – has been created to get together Polish producers and 
creators and help them build their visibility and position on the in-
ternational TV market, to promote Polish documentaries, anima-
tions and formats, and to exchange experience. 

Major industry trends and challenges will be discussed during the 
conference program, workshops, networking and matchmaking 
opportunities. A brand new conference, into the stream, will be 
launched to explore the changing global video ecosystem and con-
tent distribution strategies across every platform. There will be 
3 main strands:

1. Daily sessions and keynotes will explore the digital transfor-
mation of traditional broadcasting groups, showcasing 
best-in-class OTT & direct-to-customer offerings and digital 
programming strategies, including presentations from turner, 
a+e networks, fox international Channels and roku.

2. On Tuesday, the Carriage deal forum: Channels everywhere 
will offer a full-day program focusing on territorial expansion 
tactics that will examine the latest channel launches and new 
offerings from the world’s leading delivery platforms. Exclusi-
ve matchmaking sessions will feature one-to-one meetings 
between platforms, OTT services and channels.
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Targi MIPCOM (...) to również bogaty 
i różnorodny program konferencji, specjalnych 
pokazów, oraz możliwości networkingowych.
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3. On Wednesday, the third strand is the ott and global tV 
Channel strategy summit, a closed-door event aimed at 
facilitating high-level networking between multiservice 
operators, OTT platforms, channels, streaming services and 
leading media groups. This summit will discuss the new 
paradigms behind content access strategies and their impact 
on existing business models.

Jimmy Maymann, president of consumer brands for aol and the 
Huffington Post will open the Media Mastermind keynotes to di-
scuss the future of online consumption. He will be followed by 
Mike Hopkins, CEO of Hulu and Jim Packer from lionsgate among 
others, who will share their views on digital video products and 
the expansion of streaming platforms around the world, such as 
Alibaba Group, Tribeca Shortlist and Comic-Con SVOD.

A thrilling crime drama series “the last Panthers”, based on real 
events, will have its world premiere on Monday. It is produced for Sky 
Atlantic and Canal +; and distributed by StudioCanal and Sky Vision.

As usual, Virginia Mouseler will showcase the most talked-about 
formats from around the world during MIPCOM most anticipated 
showcase – fresh tV formats.

Many broadcasters are already gearing up for 4K technology. The 
breathtaking programming will be shown and discussed during 4K 
track on Wednesday and Thursday.

Among Polish companies who have already confirmed participation 
are broadcasters such as: tVP, tVn, Polsat, iti neovision, telewizja 
Puls, fokus tV, eska tV, stopklatka, BBC Worldwide Poland, produ-
cers such as: golden Media, Multimedia Bank, rochstar, Badi Badi, 
studio Miniatur filmowych, grupa smacznego, aktiv Media, and 
distributors: Cass film, Polmedia, and digital platform grupa onet.

Monika Bednarek 
Representative of Reed MIDEM Poland

McCormack, President of Video, aol; Harvey Weinstein, Co-
-Chairman, the Weinstein Company; Jim Packer, President Worl-
dwide Television & Digital Distribution lionsgate; Mike Hop-
kins, CEO, Hulu; nicola Mendelsohn, VP EMEA, facebook; JB 
Perrette, President, discovery networks international oraz so-
phie turner laing, CEO, endemol shine group.

Podczas targów odbędzie się również światowa premiera serialu 
kryminalnego „the last Panthers”. Serial, który powstał jako ko-
produkcja między Canal+ i Sky Atlantic, opowiada o międzynaro-
dowej siatce złodziei klejnotów we współczesnej Europie.

Jak co roku Vigrinia Mouseler z the Wit podzieli się swoimi od-
kryciami, jeśli chodzi o światowe formaty telewizyjne. Kontynu-
owane będą również spotkania i screeningi programów w for-
macie 4K (Ultra HD). Temat o tyle istotny, że już teraz wielu 
analityków rynku telewizyjnego sugeruje przejście do 4K w ciągu 
najbliższych kilku lat. 

Tytuł Personality of the year odbiorą gary newman i dana Wal-
den, Co-chairman and CEOs of fox television group.

Więcej informacji na ten temat, jak i cały program konferencji można 
znaleźć na stronie: http://www.mipcom.com/en/programme

Wśród polskich firm, które wezmą udział w MIPCOM, są m.in.: te-
lewizja Polska, tVn, Polsat, iti neovision, telewizja Puls, fokus 
tV, eska tV, stopklatka, BBC Worldwide Polska, producenci: gol-
den Media, Multimedia Bank, rochstar, Badi Badi, studio Minia-
tur filmowych, grupa smacznego, aktiv Media, a także dystry-
butorzy, m.in.: Cass film i Polmedia, oraz grupa onet.

Monika Bednarek 
Przedstawicielka Reed MIDEM (organizator targów) w Polsce
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42. MiędzynarodoWa konferenCJa i WystaWa Pike 2015
42. international Conference and exhibition Pike 2015 19–22.10.2015, ICE Kraków




