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Drodzy Państwo,

44. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2017 
zawitała do Poznania, stolicy Wielkopolski i siedziby Inei, 
czołowego polskiego operatora szerokopasmowego 
oraz Wielkopolskich Sieci Szerokopasmowych, 
budujących cyfrową Wielkopolskę. Poznań gościć nas 
będzie w dniach 9-12 października 2017 roku, a hasłem 
przewodnim jesiennej konferencji PIKE 2017 są „Nowe 
wyzwania i trendy w globalnym świecie medialnym”. 
Widzimy bowiem coraz szybsze odchodzenie  
w przeszłość świata mediów i telekomunikacji, jaki 
dotąd współtworzyliśmy i kształtowanie się nowego 
modelu, adekwatnego do szybko zmieniających 
się potrzeb konsumentów. Wyznaczają go dostęp 
mobilny i nieliniowość przekazu, a także wypieranie  
z rynku tradycyjnych technologii dostępowych, w czym 
przodują Stany Zjednoczone z najmocniejszymi dziś 
globalnymi markami dostarczycieli audiowizualnych 
usług medialnych. Europejski model mediów 
elektronicznych jest na tym tle oceniany jako 
znajdujący się jeszcze w poprzedniej epoce, aczkolwiek 
z rysującymi się nowymi tendencjami. Rytm tych zmian 
będzie zapewne wyznaczać budowa zintegrowanego 
europejskiego rynku cyfrowego, ale przede wszyst-
kim globalizacja przekazu 
i funkcjonowanie no- 
wych globalnych pla-
tform dostępu do treści 
za pośrednictwem sie- 
ci Internet. Tym wła-
śnie zagadnieniom pod- 
porządkowany został pro-
gram Konferencji, gdyż nie ulega żadnej wątpliwości, 
że nasz medialny świat podlega zasadniczym 
przekształceniom i nawet najbliższa przyszłość stanowi 
nieraz wielką niewiadomą. Wiemy o tym aż nadto 
dobrze z doświadczeń rynku polskiego i europejskiego, 
gdzie istotnym zagadnieniem staje się ingerencja 
państwa w procesy rynkowe. Choć media cyfrowe 
stały się niezbędnym nośnikiem lepszej jakości życia 
to zasadniczym pytaniem jest, czy świat cyfrowy, jaki 
zbudowaliśmy naszym wysiłkiem inwestycyjnym, 
ostanie się w perspektywie najbliższego dziesięciolecia 
i co go ewentualnie zastąpi? Oraz, w jaki sposób 

Ladies and Gentlemen,
The 44th International Conference and Exhibition PIKE 
2017 will be hosted in Poznan, the economic capital of 
the Wielkopolska province and the hometown of Inea, 
Poland’s leading broadband operator, actively engaged 
in construction of the Wielkopolska Broadband 
Network. The event will be held on 9-11 October 
2017 and its main motto will be: “New challenges 
and trends in the global world of media”. It was not 
chosen by accident, as we are currently witnessing the 
fall of the media and telecommunication media as we 
know, the one that we have co-created, and the wake 
of a new model, corresponding to the dynamically 
changing needs of the consumers. The new order is 
characterised by mobile access and development 
of nonlinear media, as well as rejecting traditional 
access technologies, and it is built primarily by the US 
offering brands of the audiovisual service providers 
that dominate all over the world.   In comparison, the 
European model of electronic media seems slightly 
outdated, yet waiting for its potential to be tapped. 
The pace of the changes will be surely determined by 
the creation of the European Digital Single Market and, 
above all, by globalisation of content and elaboration of 
new, worldwide platforms providing access to content 
via Internet.  The Programme of the Conference will 

revolve around the issues 
described above, since it 
goes without saying that 
the world of media we 
know is currently subject 
to great changes and 
even the nearest future 
is impossible to predict. 

The situation on the Polish and the European market, 
where the issue of the government intervention in the 
market process is more than visible, seems to confirm 
it. Even though digital media became one of the means 
of improving the quality of life, the key question is 
whether the digital world we have built through our 
investments will not perish within the next decade and 
if so, what will replace it. Another question is how the 
cable broadcasters should anticipate new tendencies 
and win the race for subscribers. 

The Conference Programme includes both 
discussions on the future of the broadband industry 
competing against other access platforms and the 

44. Międzynarodowa Konferencja  
i Wystawa PIKE 2017 zawitała do Poznania, 

stolicy Wielkopolski (...)

assessment of the emerging trends, perceived from 
the perspective of business, regulators and experts. 
The Conference will be an important voice in the 
global debate on the electronic media facing the turn 
of technology eras, especially given the fact that it will 
gather not only politicians, regulators and industry 
leaders, but also prominent experts from the world of 
media, telecommunication and advertising law.  The 
Conference will be attended by renowned experts from 
all over the world that will explain how the emerging 
market trends will impact the perception of legal 
regulation, the shape of institutional environment, the 
market and the consumers themselves.  The subjects 
we propose are focused on the primary issues faced 
by the global market, but we would also like to discuss 
more detailed subjects, such as the advertising market, 
sports content or public media financing.  Just as during 
the previous editions of the Conference, taking into 
considerations suggestions from the Participants, the 
Conference Programme will include panel discussions, 
One-2-One sessions and short presentations related 
to the selected topics that are of particular interest 
to the operators. The events will be attended by 
renowned experts from the world of media and 
telecommunications.  As per Participants’ suggestions, 
the discussions were grouped into thematic blocks to 
allow for better day-to-day planning. The Programme 
will also include shorter events, such as presentations 
or discussion introductions that will provide a better 
insight into the subjects to be discussed. The content 
of all the presentations will be available at www.
konferencjepike.pl and serve as the audiovisual output 
of the conference. This way of sharing audiovisual 
content has gained a very positive reception from our 
guests and we try to make it even more extensive. The 
materials from Poznan will also find their plaice there.  
Another important advantage of the Conference is 
that, just as the last year, it is open to the scientific 
and student community gathered around universities 
and institutions seated in Poznan. We would like to 
constantly develop in this direction and open the future 
Conferences to particular social and occupational 
communities as well as to both new and well-known 
localisations. 

It seems worth adding that the first day 
of the Conference, October 9, will begin with the 
meeting of Eastern and Western cable operators 
with the participation of PIKE’s Management Board 

telewizje kablowe powinny antycypować nowe 
tendencje i wyprzedzać konkurencję w rywalizacji  
o abonenta?

Program Konferencji przewiduje zarówno 
dyskusje na temat przyszłości branży szerokopasmowej 
wobec konkurencji ze strony innych platform dostępu, 
jak i ocenę zarysowujących się kierunków zmian  
z punktu widzenia biznesu, regulatorów i ekspertów. 
Będzie to niewątpliwie istotny głos w globalnej 
debacie na temat mediów elektronicznych na progu 
innej epoki technologicznej. Tym bardziej ważny,  
iż skupi w jednym miejscu i czasie zarówno polityków, 
regulatorów, liderów branży, jak i najwybitniejszych 
ekspertów mediów, telekomunikacji i prawa reklamy. 
Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy znakomitych 
gości z całego świata, aby dowiedzieć się, jak rysujące 
się zmiany rynkowe wpłynęły na rozumienie prawa, 
na kształt otoczenia instytucjonalnego, na rynek  
i na samych konsumentów mediów. Proponujemy 
Państwu tematy skoncentrowane na zasadniczych 
problemach globalnego rynku, ale nie unikamy także 
zagadnień szczegółowych, jak rynek reklamy, kontent 
sportowy czy finansowanie mediów publicznych. 
Wzorem lat ubiegłych i zgodnie z postulatami 
uczestników utrzymujemy zarówno panele 
dyskusyjne oraz doskonale przyjmowane sesje „Jeden 
na jeden”, jak również krótkie prezentacje wybranych 
zagadnień interesujących operatorów. Gwarantujemy 
doskonałych prowadzących - wybitnych fachowców 
w dziedzinie mediów i telekomunikacji. Zgodnie 
z sugestiami uczestników, panele są pogrupowane 
w bloki tematyczne, by umożliwić lepsze zaplanowanie 
poszczególnych dni. Służy temu również kilka krótszych 
form typu prezentacje czy wprowadzenia do paneli, 
aby dogłębniej omówić zaplanowane zagadnienia,  
a poszczególne prezentacje, umieścić następnie 
na stronie www.konferencjepike.pl, jako dorobek 
audiowizualny konferencji. Te formy uzyskały już 
Państwa akceptację, poszczególne wydarzenia 
są dokumentowane na tej stronie w formie 
audiowizualnej, z roku na rok tę dokumentację 
ulepszamy, co będzie miało także swój wyraz  
w Poznaniu. Dodatkowym atutem jest, podobnie jak 
rok temu, otwarcie się Konferencji na środowiska 
naukowe i studenckie poznańskich uczelni wyższych. 
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Ten kierunek chcielibyśmy konsekwentnie rozwijać, 
otwierając nasze przyszłe konferencje na poszczególne 
środowiska społeczne i zawodowe oraz zarówno nowe, 
jak i sprawdzone lokalizacje. 

Mówiąc o programie pierwszego dnia 
Konferencji warto wspomnieć, iż inauguruje ją  
w poniedziałek, 9 października, spotkanie operatorów 
kablowych Wschód-Zachód, z udziałem Zarządu  
i Rady Konsultacyjnej PIKE, do którego przywiązujemy 
szczególne znaczenie, jako forum wymiany 
poglądów operatorów z całego świata. Chcemy  
w tym gronie podyskutować o globalizacji mediów  
i przezwyciężaniu barier zaistniałych we wzajemnych 
relacjach. To także przegląd zagadnień, które nurtują 
operatorów płatnej telewizji na Wschodzi i Zachodzie 
– tematem wiodącym będzie kradzież treści (piractwo) 
i sposób walki z tym zjawiskiem. Po uroczystym 
otwarciu Konferencji czekają nas wystąpienia Prezesa 
UKE Marcina Cichego i Przewodniczącego KRRiT 
Witolda Kołodziejskiego oraz prezentacja Guya 
Bissona „Rynek operatorów kablowych w Polsce i na 
świecie”, pokazująca najnowsze dane rynkowe. Panel 
„Czy przepisy antykoncentracyjne wzmocnią pluralizm 
i konkurencję mediów w Polsce?” skupi uwagę 
uczestników na fundamentalnym dla rynku zagadnieniu 
dekoncentracji. Skoncentruje się na strategii rynkowej 
liderów i ich firm na rynku europejskim oraz 
zmianach systemowych 
szczególnie wpływających 
na konkurencję. Uzupeł- 
nieniem będzie pa-nel 
dyskusyjny „Przyszłość 
 branży telekomunikacyj-
nej”, odnoszący się do 
znaczenia operatorów sze- 
rokopasmowych, jako dos-
tarczycieli usług medialnych telekomunikacyjnych  
i internetowych. Tradycyjny wieczór powitalny zwień-
czy pierwszy dzień Konferencji. 

Wtorkowy poranek rozpocznie, mający 
swoich zagorzałych zwolenników, bieg operatorów 
na dystansie 5 km, a po tej rozgrzewce tradycyjne 
już Śniadanie Kobiet Mediów. Pierwszym punktem 
programu będzie prezentacja „Finansowanie mediów 
publicznych”, po której nastąpi debata pod hasłem 

and Consultative Board. The meeting seems to be 
of particular importance, given the fact that it will 
provide the operators from all over the world with an 
opportunity to express their opinions and ideas. During 
the meeting we want to discuss the issue of media 
globalisation and overcoming the barriers that exist 
in our relationships. It will also bring an opportunity 
to overview the issues faced by pay TV operators 
from the East and from the West, primarily copyright 
infringement (illegal downloading) and the ways to 
fight it .  The grand opening of the Conference will be 
followed by speeches by Marcin Cichy, the President 
of the Polish Office of Electronic Communications, and 
Witold Kołodziejski, Chairman of the Polish National 
Broadcasting Council, and a presentation by Guy 
Bisson, “The industry of cable operators in Poland and 
abroad”, showing the latest market data. The panel 
discussion entitled “Will antitrust laws strengthen 
pluralism and media competition in Poland?” will 
revolve around the issue of de-concentration that 
currently seems of particular importance to the 
market.  It will also touch the topic of market leader 
strategies and the performance of their companies 
on the European market, as well as systemic changes 
that have a particular impact on the competition 
environment. It will be followed by another discussion, 
entitled “The future of the telecom industry” which 

will relate to the role of 
the broadband operators 
in providing telecom 
and online services. As 
usual, the first day of the 
conference will end with  
a Welcome Evening. 

The second day of  
the Conference will start  

with a 5-kilometer run for the operators, an 
event that over the years has gained numerous 
fans. Next, the traditional Breakfast of Female 
Champions will take place. The first part of 
the programme will be a presentation entitled 
“Financing of public media”, followed by  
a debate carried out under the theme: “The television 
market in Poland - what’s next?”, moderated by Andrzej 
Zarębski. The key issues of the debate will include not 

(...) tematy skoncentrowane 
na zasadniczych problemach 

globalnego rynku (...)

„Polski rynek telewizyjny – co dalej”, prowadzona 
przez Andrzeja Zarębskiego. Kluczowym zagadnieniem 
będzie nie tylko finansowanie mediów publicznych  
i komercyjnych, ale również dekoncentracja mediów 
oraz zagadnienia rynku reklamowego, który zdaniem 
nadawców komercyjnych, powinien być domeną 
telewizji płatnej. Kolejnym punktem programu będzie 
rozmowa Jeden na Jeden z Edwardem Miszczakiem, 
Dyrektorem Działu Programowego TVN, a po 
przerwie odbędzie się panel „Nowe wyzwania i trendy  
w globalnym świecie medialnym”. Jego głównym 
zagadnieniem będzie to, w jakim kierunku zmierzają 
dziś media cyfrowe i jak globalna konkurencja przekłada 
się na sytuacje operatorów na poszczególnych rynkach. 

Interesująco zapowiada się zaplanowana na 
ten dzień prezentacja „Zoom TV po roku”, będąca 
próbą podsumowania telewizji stworzonej w oparciu 
o potencjał telewizji lokalnych, umiejscowionych 
w sieciach operatorów kablowych. Łączy się to  
z ubiegłoroczną jesienną konferencją, gdyż debiut 
Zoom TV miał miejsce dokładnie rok temu na 43. 
Międzynarodowej Konferencji i Wystawie PIKE 2016 
w Łodzi. Tematyce technologii poświęcony będzie 
natomiast panel „Internet w telewizji, telewizja  
w Internecie - technologie”, którego zadaniem stanie 
się prześledzenie nowych tendencji technologicznych 
umożliwiających lepsze wykorzystania Internetu  
w dostarczaniu audiowizualnych usług medialnych. 
Wtorek zakończą dwie imprezy: premierowy 
pokaz filmu oraz Wielka Gala Złotej PIKE, 
połączona z wręczaniem statuetek Złotej PIKE 
oraz rozstrzygnięciem XII edycji Festiwalu Kanałów 
Tematycznych o nagrodę Tytanowego Oka. Jak sądzę, 
wszyscy będą usatysfakcjonowani tym wieczorem,  
na którym przewidujemy wiele niespodzianek  
i miłych zaskoczeń. 

Trzeci dzień Konferencji rozpocznie ciekawa 
prezentacja „Pomiar widowni za pomocą cyfrowych 
platform cross medialnych”, a jednym z ważniejszych 
punktów tego dnia będzie panel „Przyszłość 
rynku reklamowego w Polsce”. Problem reklamy 
kilkukrotnie stawał się tematem na naszych jesiennych 
Konferencjach, ale tegoroczna dyskusja będzie 
toczyć się w tle rozwiązań ustawowych w zakresie 
składkowego finansowania mediów publicznych 

only financing of public and private media, but also the 
process of de-concentration of media and questions 
related do advertising market which, according to 
private broadcasters, should be related to pay TV only. 
Next, a One-2-One discussion with the participation of 
Edward Miszczak, TVN Programme Director, will take 
place. After a break, a panel discussion entitled “New 
challenges and trends in the global world of media” 
will be held. The main topic to be brought up during the 
discussion will be the direction in which digital media 
is heading today and how global competition impacts 
the situation of operators in individual markets. 

Another interesting event may be the 
presentation entitled “Zoom TV: one year after”, which 
will attempt at summarising the effects of introducing  
a new TV station relating on local broadcasters 
supported by cable operators. This topic is strongly 
connected with last year’s autumn Conference, 
Zoom TV debuted  exactly one year ago at the 43rd 
International Conference and Exhibition PIKE 2016 in 
Łódź. The topic of new technologies will be elaborated 
on during the second panel discussion, “TV Internet 
vs. Internet TV: new technologies”, which will provide 
an overview of the latest technology trends allowing 
for the better use of the Internet for provision of 
audiovisual media services. The second day of the 
Conference will be concluded with two events:  
a premiere screening of a film and Golden PIKE Gala 
Night, during which during the Golden PIKE Awards 
will be handed out and the Titanium Eye, the main 
award of the 12th edition of the Festival of Thematic 
Channels will be presented. I am convinced that 
everyone will enjoy the evening events, which will be 
full of pleasant surprises. 

The third day of the Conference will start with 
a very interesting presentation, “Integrated reporting 
of TV viewing by cross-media digital platforms 
measurement”, will be given. One of the most 
important presentations that they will be dedicated to 
the future of advertising market in Poland. During our 
Autumn Conferences, the topic of advertising has been 
already raised a couple of times. This year’s discussion, 
however, will be dedicated to the ongoing changes in 
regulations related to the subsidizing of public media 
and the transfer of a part of advertising content to 
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i przejścia części kontentu reklamowego do stacji 
komercyjnych. Operatorzy szerokopasmowi chcą zaś 
rozpocząć debatę o tym, jak sprawiedliwie dzielić 
tort reklamowy pomiędzy nadawców a operatorów. 
Sesję przedpołudniową zakończy debata „Jeden na 
jeden”, w której red. Roman Młodkowski przepyta 
Janusza Kosińskiego, szefa poznańskiej Inei, która jako 
pierwsza chce wziąć udział w projekcie Narodowego 
Operatora Edukacyjnego - dostarczania szybkiego 
Internetu do szkół i placówek edukacyjnych. Pytania 
będą zapewne dotyczyć także tematu projektu 
Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, inwestycji 
Inei i samorządu wielkopolskiego wspomaganej przez 
środki publiczne. Popołudniowe sesje środowe będą 
poświęcone regulacjom polskiego rynku kablowego 
oraz kontentowi sportowemu, który buduje wartość 
kanałów premium w telewizjach płatnych. Panel 
„Kontent sportowy w świecie cyfrowym a oczekiwania 
klientów - jak kształtować wspólny rynek?” skupi 
przedstawicieli wszystkich kanałów sportowych, 
a prezentacja „Marketing sportowy w mediach” 
skoncentruje się m.in. na kontencie reklamowym, 
jaki towarzyszy wielkim imprezom sportowym. Trzeci 
dzień konferencji zakończy kolacja pożegnalna.

Wśród Gości Specjalnych Konferencji nie 
zabraknie wysokich rangą przedstawicieli władzy 
publicznej, przedstawicieli Komisji Europejskiej 
i Parlamentu Europejskiego, regulatorów  
i reprezentantów poszczególnych rynków. Szczególnie 
cieszymy się z obecności przedstawicieli Cable 
Europe oraz reprezentantów organizacji operatorów 
kablowych i telekomunikacyjnych z wielu krajów świata. 
Są to nasi oddani Przyjaciele, wspierający Konferencje 
swoją wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami. 
Wierzymy, iż jak zwykle będą uczestnikami 
kuluarowych rozmów i konsultacji łączących Wschód 
z Zachodem, zarówno na niwie technologicznej, jak  
i pozyskiwania wartościowego kontentu. Szeroką listę 
Gości Honorowych wypełniają ministrowie i sekretarze 
stanu, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
posłowie do Parlamentu Europejskiego, posłowie  
na Sejm RP, senatorowie, szefowie urzędów centralnych 
i regulatorzy rynku. 

Ale to, co czyni PIKE 2017 największą imprezą 
tej rangi w Polsce, jest niezawodny udział wszystkich 

commercial stations. Broadband operators, on the 
other hand, would like to start a debate on how to 
fairly share the advertising pool between broadcasters 
and operators. The afternoon session will end with  
a One-2-One discussion between Roman Młodkowski 
and Janusz Koiński, the President of Poznan-based 
Inea, which is the first company willing to take part 
in the National Education Operator project, the goal 
of which is to provide Internet access to schools and 
other education facilities.  It is rather certain that 
the questions will be also related to the subject of 
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa (Wielkopolska 
Broadband Network), a common project of Inea and 
Wielkopolska’s government, supported with public 
funds.  The afternoon events will revolve around the 
subject of regulating the Polish cable, and sports 
content which is of the biggest value to premium 
channels on pay TV. The discussion entitled ”Sports 
content in the digital world vs customers’ expectation 
- how to create a common market?” will gather all the 
representatives of sports channels and the presentation 
“Sports marketing in media” will focus, among others, 
on the advertising content, which follows every sports 
event. The final day of the Conference will end with  
a parting evening.

The group of the Special Guests will include 
high-rank representatives of public authorities, 
representatives of the European Commission and the 
European Parliament, regulators and representatives 
from individual markets. We are especially proud that 
the Conference will be attended by the representatives 
of Cable Europe, as well as representatives of 
organisations gathering cable and telecom operators 
from all over the world. These are our dearest friends, 
supporting the Conference with their knowledge, 
experience and competences.  We believe that, as 
usual, they will participate in informal discussions and 
consultations helping to link the East and the West, 
both when it comes to technology and acquiring 
valuable content. The wide group of the Guests of 
Honour will include ministers and secretaries of 
state, members of the National Broadcasting Council, 
members of the European Parliament, deputies to the 
Sejm, senators, heads of central offices and regulators 
of the market. 

najwybitniejszych przedstawicieli środowiska 
komunikacji elektronicznej i massmediów oraz krąg 
zagadnień, jakie podczas tych trzech dni zostaną  
w tym gronie poruszone. Jak zwykle, podczas Wystawy 
towarzyszącej Konferencji nie zabraknie warsztatów, 
prezentacji i wykładów przeprowadzanych przez 
poszczególne firmy, swoją bogatą ofertę zaprezentują 
kanały tematyczne i poszczególni nadawcy. Cieszę  
się też z tego, iż wszystkie wieczory będą pod  
znakiem dobrej zabawy, której gwarantem są 
niezawodni sponsorzy. Życzę wszystkim Uczestnikom  
i Gościom 44. Międzynarodowej Konferencji i Wysta-
wy PIKE 2017 udanych debat, interesujących 
kontaktów biznesowych, nowych wrażeń artystycz-
nych i towarzyskich.

Jerzy Straszewski
Prezes Zarządu 
Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej  

Yet, what makes PIKE 2017 the most important 
event of its kind in Poland is the confirmed participation 
of all the most prominent members of the electronic 
communication and mass media community, as well 
as the topics that they are going to discuss. As usual, 
the Exhibition accompanying the Conference will offer 
a wide range of workshops, presentations and lectures 
conducted by individual companies, and will provide  
a opportunity to the broadcasters to present the 
wide range of services they offer. I am also happy 
that all the evenings will provide a lots of good fun, 
which will be guaranteed by our unbeatable sponsors.  
I hope that the 44th edition of the International 
Conference and Exhibition PIKE will bring you successful 
debates, interesting business contacts, as well as new 
artistic and social experiences. We encourage you  
to register at and to follow the Programme that will  
be gradually updated.

Jerzy Straszewski
President of the Board  
Polish Chamber of Electronic Communication 

Jerzy Straszewski  

– in 2003 he was appointed the President of the Polish Cham-
ber 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.



www.konferencjepike.pl12 13

210x297_prasa_BELFER.indd   1 11/09/17   13:54

Drodzy Goście i Uczestnicy,  

44. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2017 
zawitała w tym roku do gospodarnego Poznania, siedziby 
czołowego polskiego operatora kablowego Inei oraz 
Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, wzorcowego 
przykładu wykorzystania środków unijnych z POPC 
na budowę kablowej infrastruktury dostępowej. 
Poznań jest nam doskonale znany z poprzednich 
konferencji. Jeszcze dziś wśród operatorów żywe są 
wspomnienia jesiennej konferencji odbytej nad Wartą 
parę lat temu. Powracamy więc do znanej nam już 
lokalizacji i jestem pewien, że konferencja i wystawa 
cieszyć się będą wygodą oraz atrakcjami znakomitych 
hoteli, a stoiska wystawców dysponować wszelkimi 
udogodnieniami multimedialnymi i technicznymi, 
pozwalającymi lepiej uwidocznić ich ofertę. 
Rozwiązania techniczne, jakimi dysponujemy, ułatwią 
udział w spotkaniach dwustronnych i prezentacje 
ofert operatorów, nadawców i dostarczycieli sprzętu. 
Wystawa jest przecież formą targów i to tu odbywają 
się najważniejsze rozmowy biznesowe. 

Planując program konferencji staraliśmy się uwzględnić 
zgłaszane przez Państwa postulaty, szczególnie jeśli 
chodzi o długość poszczególnych punktów programu 
i pogrupowanie ich w bloki tematyczne. Trzydniowy 
program konferencji składa się z 8 głównych paneli 
dyskusyjnych, które poprzeplatane są prezentacja-
mi, rozmowami z cyklu „Jeden na Jeden” oraz 
w y s t ą p i e n i a m i 
Gości Specjalnych. 
Na Państwa proś-
bę postaraliśmy 
się usprawnić po-
szczególne punkty 
programu, poprzez 
poprzedzanie ich 
p r e z e n t a c j a m i 
multimedialnymi które jako dorobek konferencji 
będą dostępne na stronie www.konferencjepike.
pl. Udostępniamy je co roku, aby mogły służyć 
jako materiały szkoleniowe i poglądowe. 
Tematyka paneli została tak dobrana, aby była jak 
najatrakcyjniejsza dla uczestników. Podobnie jak  

Ladies and Gentlemen, Guests and 
Participants,

The 44th International Conference and Exhibition 
PIKE 2017 will be held in the thrifty city of Poznan, 
the hometown of the leading Polish cable operator, 
Inea, and Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, a great 
example of how the funds available within the frames 
of the Programme for Digital Poland (POPC) can be 
used to develop cable access infrastructure. We all 
had a chance to get to know this city better during 
the previous conferences and we all have in mind the 
autumn conference that was hosted by Poznan couple 
of years ago. This year we will return to the familiar 
place and I am sure that the guests of the Conference 
and Exhibition will have a chance to make full use of 
all the amenities offered by the hotels, and that the 
exhibitors will employ the technical and multimedia 
facilities provided to make their brands even more 
visible. The technical solutions we have at our disposal 
will make it easier to attend bilateral meetings and 
presentations related to operators’, broadcasters’, 
and equipment providers’ offer. In fact, the Exhibition 
is a form of trade fairs and that is where the most 
important business talks take place. 

While elaborating the Programme of the Conference, 
we tried to include all the suggestions coming from the 
Guests and Participants, especially when it comes to 
the length of meetings and grouping issues in thematic 
sections. During the 3 days of the Conference, 8 main 

panel discussions 
will take place. 
The panel discus-
sions will be 
accompanied by 
p r e s e n t a t i o n s , 
one-2-one talks 
and presentations 
made by our  

Special Guests. Taking your suggestions into 
consideration, we decided to add multimedia 
presentations that will be archived and made available 
at www.konferencjepike.pl, so that they can be used 
as training and reference materials in the future. 
The main criterion of topic selection was to make 

(...) The main motto of the of the 44th 
International Conference and Exhibition  

PIKE 2017 is “New challenges and trends in 
the global world of media”. 
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w poprzednim roku zdecydowaliśmy się na zaproszenie 
na panele dyskusyjne pracowników naukowych  
i studentów miejscowych uczelni wyższych. Pozwoli 
to dotrzeć z ważkimi treściami do większej liczby 
zainteresowanych, a Poznań to przecież miasto 
uniwersytetów i szkół technicznych. Tradycją stało 
się, iż w naszych debatach uczestniczą studenci 
i pracownicy naukowi; wyraża się w tym także 
edukacyjny aspekt naszych jesiennych konferencji. 
Nie zabraknie więc okazji do prezentacji i poważnych 
debat, jak i spotkań biznesowych oraz towarzyskich. 
Ten swoisty mix wydarzeń cieszy się Państwa uznaniem, 
tworząc atmosferę niewymuszonego zaangażowania 
w poszczególne punkty programu. 

Fundacja PIKSEL, będąca w imieniu PIKE organizatorem 
konferencji, z roku na rok ulepsza pracę służb 
informacyjnych, a także obsługę naszych Gości  
i Uczestników. Analizując program 44. Międzynaro-
dowej Konferencji i Wystawy PIKE 2017 chciałbym 
jeszcze zwrócić uwagę na stworzenie ram czasowych 
dla przeprowadzenia oddzielnych prezentacji 
technicznych i biznesowych przez poszczególne firmy. 
Jak co roku nie narzucono tu żadnych ograniczeń co 
do czasu, formy 
i treści, byleby 
poszerzały hory-
zonty operatorów 
kablowych i służyły 
z b u d o w a n i u 
lepszej oferty dla  
o d b i o r c ó w . 
Chcemy jednak, 
jako organizatorzy, być na bieżąco pomocni, służyć nie 
tylko wsparciem technicznym, ale także wsparciem 
merytorycznym. Na tym przecież polega misja 
Fundacji PIKSEL, powołanej do pomocy członkom PIKE 
w prowadzeniu działalności gospodarczej i ułatwianiu 
kontaktów ze światem zewnętrznym.

Hasłem 44. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy 
PIKE 2017 są „Nowe wyzwania i trendy w globalnym 
świecie medialnym”. Temu poświęcone będą sesje 
plenarne, prezentacje i debaty, a także prezentacje 
na poszczególnych stoiskach, a naszym zadaniem jest 
umożliwienie jak najlepszego ich przekazania Gościom 
i Uczestnikom. Stąd rozpoczęcie naszej konferencji już 

them as interesting to the audience as possible. 
Just as the last year, we invited the members of the 
scientific community and students of local universities 
to participate in the discussions. This way we will 
be able to reach even a greater audience – after all, 
Poznan is a city of numerous universities and technical 
schools. In fact, inviting students and members 
of the scientific community to participate in the 
discussions has become a new tradition, which makes 
the educational aspect of the autumn Conferences 
even more visible. Our guests will have a chance to 
participate in presentations and serious debates,  
but also in business and social gatherings. This 
unique mix of events is highly appreciated by all the 
participants and helps to engage even more. 

Each year, the PIKSEL Foundation, organizing the 
Conference on the behalf of PIKE, tries to improve the 
work of the information services as well as the quality of 
amenities offered to the Guests and Participants. One 
of the most important aspects of the Programme of 
the 44th International Conference and Exhibition PIKE 
2017 is the elaboration of timeframes for each, separate 
tech and business presentations prepared by individual 

c o m p a n i e s 
participating in 
the event. As 
usual, there are 
no restrictions on 
time, form and 
content of the 
presentations, in 
order to broaden 

the horizons of cable operators and build a better offer 
for consumers. We, as the Organisers, what to provide 
you with the ongoing help, not only of technical but 
of substantial character. In fact, that is what drives the 
PIKSEL Foundation, established to assist the Members 
of PIKE in running their businesses and facilitating 
contacts with the outside world. 

The main motto of the of the 44th International 
Conference and Exhibition PIKE 2017 is “New 
challenges and trends in the global world of media”. 
It will be the main subject of plenary sittings, 
presentations and debates as well as of the exhibition.  
Our goal is to present it as effectively as possible to 

(...) Hasłem 44. Międzynarodowej 
Konferencji i Wystawy PIKE 2017 są  

„Nowe wyzwania i trendy w globalnym 
świecie medialnym”.

w poniedziałek, 9 października, od Forum Operatorów 
Kablowych Wschód-Zachód. Jako Fundacja PIKSEL 
chcemy pokazać, iż nasza Konferencja przekracza 
istniejące podziały i jest ważnym forum wymiany 
doświadczeń pomiędzy poszczególnymi krajami. 
Przebieg naszej konferencji można będzie 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 XII edycję Festiwalu Kanałów 
Tematycznych o nagrodę Tytanowego Oka. Co prawda 
szczegóły programów artystycznych trzymane są do 
ostatniej chwili w tajemnicy, ale zapewniam, że atrakcje 
i wrażenia artystyczne na pewno na długo utrwalą się 
w naszej pamięci. Tegoroczny program jest bardzo 
bogaty, zachęcam do wzięcia udziału w imprezach, 
nie tylko tych biznesowych, ale także towarzyskich  
i rozrywkowych. Niech te trzy dni w jesiennym Poznaniu 
będą dla nas niezapomniane! 

Włodzimierz Zieliński 

Prezes Zarządu 

Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji 
Elektronicznej PIKSEL 

our Guests and Conference Participants. That is why 
the Conference will begin on October 9 with the 
meeting of Eastern and Western cable operators.  
As the Members of the PIKSEL Foundation, we want to 
show that our conference goes beyond deeply rooted 
divisions and provides an great environment for 
exchanging experiences between particular countries. 
The Conference will be broadcast live via every 
access device, as well as in local and national media.  
The pinnacle of the event will be the solemn Gala 
Nights and Evenings of celebration during which 
the Golden PIKE Awards will be handed out and the 
Titanium Eye, the main award of the 12th edition of 
the Festival of Thematic Channels will be presented. 
Even though the details of the artistic programme will 
be kept in secret until the very end, we would like to 
assure you that it will make a long-lasting impression 
on you. This year’s Conference Programme is very rich 
and diverse. We encourage you to take part not only 
in business, but also social events.  Make those three 
days in Poznan unforgettable!

Włodzimierz Zieliński

President of the Board 

Polish Foundation for the Development of Electronic 
Communication PIKSEL

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 Komu-
nikacji Elektronicznej PIKSEL, przedsiębiorca, pionier 
branży telewizji kablowej w Polsce, współzałożyciel 
na początku lat 90-tych Polskiego Holdingu Telewizji 
Kablowych S.A. Biegły sądowy z zakresu elektroniki 
oraz praw własności intelektualnej.
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Od 20 lat łączy nas wspólna wizja.
Dziękujemy za każdy dzień współpracy.
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Trendy i wyzwania w globalnym 
świecie medialnym

W ostatnich latach w całej, szeroko pojętej, branży 
medialnej zachodzą bardzo szybkie zmiany  -  w zakresie 
samych treści, w formie ich dystrybucji, w sposobie  
ich udostępniania.

Stan technologii
Dziś 4K i 8K to nasza produkcyjna rzeczywistość, której 
nie traktuje się już jako nowości. Trwa dyskusja nad 
wyborem standardu HDR w dystrybucji linearnej. 
W samej produkcji HDR jest stosowany od dawna  
i przekodowanie do standardowej przestrzeni BT.709 
jest dokonywane dla wersji emisyjno-dystrybucyjnej. 
Implementacja znanych linearnych technologii 
przestała iść gładko. Pod znakiem zapytania stoi  
dalszy rozwój DAB+ w Polsce.
Telewizja hybrydowa już nie upowszechnia się, 
technologie interaktywne wzbogacające przekaż 
linearny nie są już potrzebne. Interfejsy graficzne 
aplikacji powstają w HTML5 i JavaScript, i to bez 
uproszczeń i kompromisów HbbTV.  Wydaje się,  
że operatorzy platform wpadną jednak w sidła smart 
TV i będą zależni od technologicznych platform 
dostawców. Alternatywą pozostaje Android TV, jeśli  
ta technologia się upowszechni.
W dziedzinie dźwięku mamy silną presję Dolby 
na wprowadzenie dźwięku obiektowego przy 
użyciu technologii ATMOS, a w dziedzinie dźwięku 
produkcyjnego Dolby-ED2, następcę Dolby-E. 
Wyzwanie dla polskich operatorów pojawi się 
wraz z upowszechnieniem tzw. sound-barów przy 
telewizorach, potrafiących renderować dźwięk 
obiektowy w celu prezentacji efektu przestrzennego. 
Istotnym elementem rozwoju współczesnych mediów  
i rozrywki staje się możliwość wykorzystywania na coraz 
szerszą skalę technologii rozszerzonej rzeczywistości 
(ang. augmentem reality) oraz wirtualnej rzeczywistości 
(ang. virtual reality). Zastosowanie tych technologii 
otwiera przed dostarczycielami usług i treści wiele 
nowych możliwości. 

Zmiana nawyków odbiorcy
W związku z rozwojem technologicznym zmienia się 
także sposób, w jaki użytkownicy konsumują wszelakiego 
rodzaju treści (wiadomości, rozrywka, edukacja…) 

New challenges and trends in the 
global world of media

Rapid changes have been taking place in the broadly 
defined media sector in recent years in terms of 
content, as well as its distribution channels and the 
way in which it is made available to users.

The current state of technology
Today 4K and 8K resolutions are our reality when  
it comes to production and they are no longer treated 
as novelty. The choice of HDR for linear distribution 
is still being discussed. However, HDR has been 
used in production for a long time and recoding  
to the standardBT.709 is performed for emission  
and distribution. 
The implementation of well-known linear technologies 
no longer runs smoothly. The further development  
of DAB+ in Poland remains uncertain.
Smart TV is not disseminated as previously and the 
interactive technologies enhancing linear transfer are 
not needed anymore. Graphic interface of applications 
is created in HTML5 and JavaScript without 
simplifications and compromises required by HbbTV. 
Nevertheless, it seems that the operators are going  
to end up trapped by Smart TV and be forced to depend 
on technological platforms of providers. Android TV 
is an acceptable alternative, if this technology gains 
popularity.
In terms of sound, there’s a strong pressure from 
Dolby to introduce object-based audio by the means 
of the ATMOS technology and to implement Dolby-
ED2, the successor of Dolby-E, for sound production.  
The forthcoming popularisation of so-called sound 
bars, which enhance television sets with object-based 
audio to achieve a spatial effect, is going to pose 
a challenge for the Polish operators.
An important element of the development of 
modern media and entertainment is the possibility of  
a broader use of augmented reality and virtual reality. 
The application of such technologies provides new 
opportunities for service and content providers.

Change of user habits
The development of technology changes the 
way in which users consume various content 
(news, entertainment, education) provided by TV 

Rada Programowa / Programme Council

Profesor Józef Modelski 
Politechnika Warszawska / Warsaw University of Technology 

Przewodniczący Rady Programowej / President of the Programme Council
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TOYA

Janusz Kosiński 
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Bogdan Łaga 
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Jerzy Straszewski 
Prezes Zarządu PIKE / President of the Board PIKE

Tomasz Węgrzyński 
Vectra / Wiceprezes PIKE / PIKE Vicepresident

Andrzej Zarębski 
Ekspert rynku mediów / Media market expert

Włodzimierz Zieliński 
Prezes Zarządu Fundacji PIKSEL / President of the Board PIKSEL Foundation
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udostępniane przez nadawców telewizyjnych. Warto 
przy tym zwrócić uwagę na fakt, że coraz więcej 
odbiorców korzysta z serwisów strumieniowych, 
odchodząc od oglądania standardowej telewizji. 
Liczba użytkowników serwisów strumieniowych rośnie 
bardzo szybko. Co więcej, ponad 20 procent z nich 
używa jako urządzeń końcowych nie telewizorów, ale 
urządzeń mobilnych (przede wszystkim smartfonów).
Od pewnego czasu można więc dostrzec tendencję 
do maksymalnej integracji usług i oferowania 
użytkownikom bardzo zróżnicowanych serwisów  
w dowolnym miejscu i czasie. Nadawcy i dostarczyciele 
treści muszą stawiać na szybki rozwój usług 
personalizowanych (dedykowanych), docierających do 
zapotrzebowania konkretnego abonenta.

Wyzwanie dla nadawców – personalizowane oferty
Nadawcy starają się znaleźć rozwiązania pozwalające 
w jak najbardziej efektywny sposób zaspokoić 
zapotrzebowania abonentów. Przy okazji szukają 
także różnych dróg na to, by wraz z żądaną treścią  
do abonentów docierała jak najbardziej 
spersonalizowana reklama.
Znaczący wzrost użytkowników treści dostarczanych 
na żądanie jest oczywiście bardzo dużym wyzwaniem 
dla tradycyjnych nadawców, a w szczególności dla 
typowych modeli biznesowych reklamodawców. 
Wiąże się to z koniecznością odkrywania nowych 
dróg promowania produktów i udostępniania reklam. 
Niewątpliwą i już coraz częściej wykorzystywaną 
opcją są media społecznościowe, które stają się 
dla współczesnych użytkowników podstawowym, 
a na pewno bardziej opiniotwórczym medium  
niż tradycyjne telewizje. 

Przetwarzanie danych i efektywność przekazu
Zarówno media społecznościowe, jak też cały 
szeroko pojęty Internet, dają nadawcom, ale także 
reklamodawcom dużą nową przestrzeń, która  
może zostać wykorzystana do tego, by zacieśnić 
kontakty z użytkownikami i by zapewnić bezpośrednie 
relacje z nimi.
Można przewidywać, że personalizowane oferty 
sprawią, że użytkownicy będą chcieli udostępniać 
coraz więcej informacji o sobie (o swych danych, 
zwyczajach, preferencjach, lokalizacji, …). Skuteczne 
przetwarzanie takich danych jest trudnym zadaniem  
w obecnych modelach dystrybucji kanałów. Oczywiście 

broadcasters. It is worth mentioning that an increasing 
number of consumers use streaming services, in the 
same way moving away from watching traditional 
television. This number is also rapidly growing.  
What is more, over 20 percent of subscribers of 
streaming services use mobile devices, in particular 
smartphones, and not television sets as end device. 
Therefore, a tendency to maximize the integration 
of services and provide users with truly diversified 
services at any time and in any place, has been noticed. 
Broadcasters and content providers have to rely  
on the rapid development of personalised  
(dedicated) services, which meet the requirements of 
a particular customer. 

A challenge for broadcasters – personalised offers
Broadcasters strive to find solutions allowing them 
to most effectively meet the needs of subscribers.  
At the same time, they try to discover ways to reach 
the customers with more personalised advertising 
along with the requested content.
The significant increase in the number of consumers 
using content on demand is obviously a major 
challenge for traditional broadcasters, particularly,  
for typical business models of advertising. Such  
a situation is linked with the necessity to find new ways 
of promoting products and sharing advertisements. 
One of the obvious solutions is the increasingly popular 
use of social media, which is for modern users a basic 
medium, certainly more influential in the process  
of opinion forming than traditional television.

Data processing and content effectiveness
Social media, as well as broadly defined Internet, give 
broadcasters and advertisers a new big space, which 
can be used to strengthen the relationship with users 
and make it more direct. 
It can be expected that the use of personalised offers 
is going to encourage users to share more and more 
of their personal information (personal details, habits, 
preferences, locations etc.). Effective processing 
of this sort of data is a difficult task considering the 
current models of distribution of channels. The 
potential success depends mostly on the effective 
use of advanced mechanisms and technologies 

ewentualny sukces zależy przede wszystkim od tego, 
jak efektywnie zostaną wykorzystane zaawansowane 
mechanizmy i techniki analizy danych, które stanowią 
gigantyczne źródło informacji o użytkownikach.  
Ale rozwiązanie tego problemu może otworzyć 
zupełnie nowe możliwości dla firm oraz przenieść 
celowanie z kierunkowaną treścią, reklamami  
i marką na zupełnie nowy poziom. Odchodzenie 
od tradycyjnych form reklamy telewizyjnej stwarza 
także duże możliwości eksperymentowania w zakresie 
formy. Reklamy mogą odchodzić od tradycyjnych 
schematów i wykorzystywać koncepcję notyfikacji 
tekstowych czy graficznych lub dłuższych form w stylu 
opowieści (opowiadania pewnych historii). Można 
także wykorzystywać różnorodne formy włączania 
reklam do nadawanych treści, np. w postaci lokowania 
produktów lub sponsorowania pewnych określonych 
treści. Przy tym dostawca treści mając świadomość 
osobistych preferencji użytkownika, będzie w stanie 
dopasować przekaz tak, by był on adekwatny do 
aktualnego statusu i kontekstu (np. pory dnia). 
Niewielkie nawet elementy dopasowania mogą 
sprawić, że reklamy staną się dużo bardziej efektywne 
niż tradycyjne formaty adresowane do wszystkich. 

Podsumowanie
Jak widać, trendy na rynku medialnym wiążą się  
z jednej strony ze zmianami technologicznymi,  
a z drugiej z bardzo istotnymi zmianami świadomości 
użytkowników.
Wyzwaniem dla graczy rynkowych jest wykorzystanie 
możliwości technologicznych dla jak najbardziej 
satysfakcjonującego zaspokojenia potrzeb użytkowników. 
Nie technologia jednak stanowi powód do zadumy 
uczestników rynku. Zawsze akurat jakaś odchodzi,  
a inna wchodzi - to normalny cykl życia naszej cyfrowej 
ery. Pytanie jest inne: za co użytkownicy młodego 
pokolenia zechcą zapłacić? 

of analysis of data, which is a massive source of 
information about users. A solution to this problem 
may provide entirely new possibilities for companies 
and take tailored content, advertising and brands  
to a completely different level. The departure from  
the traditional forms of television advertising also 
creates a vast potential for experimentation in terms  
of form. Advertising may deviate from traditional 
patterns and use the concept of text and graphic 
notifications or longer narrative forms (storytelling). 
Another idea is to use different forms of including 
advertisements in broadcast material, for instance, 
in the form of product placement or promotion 
of specific content. A content provider aware  
of the user’s personal preferences will be capable of 
customizing content and therefore making it adequate 
to the current status and context (for example, time 
of the day). Even small targeting efforts may increase 
the effectiveness of advertising in comparison  
to traditional forms addressing everyone. 

Summary
As it has been demonstrated, trends on the media 
market are associated, on the one hand, with 
technological changes, and on the other hand,  
with truly important shifts in the awareness of users. 
A challenge for the participants of the market is to use 
technological possibilities in a way to most adequately 
satisfy the needs of users. 
Having said that, it is not technology that calls  
for reflection on the side of the market participants.  
It is to be expected in our digital era that one 
technology disappears and another one takes  
its place. The right question is: Which services would 
the younger generation of users be willing to pay for?
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Odkryj bogactwo kanałów BBC Wyzwania regulacyjne w zakresie 
mediów audiowizualnych

Tegoroczna 44. konferencja PIKE odbywa się  
w okresie gorącej dyskusji międzynarodowej 
i krajowej o przyszłości mediów, które dzięki zmianom 
technologicznym stają się na naszych oczach nie tylko 
pomocnym narzędziem, źródłem informacji i rozrywki,  
lecz często także kreatorem naszych zachowań, 
przyzwyczajeń i reakcji, zarówno w skali prywatnej, 
jak i w ramach zachowań społecznych. 
Sytuacja ta rodzi poważne pytania o granice 
odpowiedzialności rządów i organów regulacyjnych 
za bezpieczeństwo odbiorców i użytkowników, 
w tym w szczególności dzieci i młodzieży, oraz za 
sposób prowadzenia debaty publicznej za pomocą 
nowoczesnych środków społecznego przekazu. 
Odpowiedzi na te pytania szuka obecnie Komisja 
Europejska, Parlament Europejski i Rada UE w ostatniej 
fazie  dyskusji (tzw. trilogu) nad kształtem nowelizacji 
Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych 
będącej źródłem dla wielu regulacji krajowych 
w państwach członkowskich. 
Nie ulega już wątpliwości, że zakres dyrektywy zostanie 
poszerzony o usługi serwisów społecznościowych, 
w tej części w jakiej służą one dostarczaniu treści 
audiowizualnych, ani też, że w dynamicznie 
rozwijających się katalogach VoD pojawi się ściśle 
określona kwota produkcji europejskiej. 
Wydaje się także przesądzone, że nastąpi 
uelastycznienie przepisów dotyczących reklamy 
w tradycyjnej telewizji, tak aby mogła ona skutecznie 
konkurować z nowymi usługami, rozwijającymi się 
głównie w Internecie i usługach mobilnych, które 
coraz skuteczniej przyciągają reklamodawców stosując 
model programmatic.  
Dyskusja nad rolą nowych mediów w kształtowaniu 
polityki i debaty publicznej w USA i UE zaowocowała, 
w projekcie nowelizacji Dyrektywy, zwróceniem uwagi 
na kwestię przejrzystości własności mediów i potrzeby 
umiejętności świadomego z nich korzystania. Zmiany  
w Dyrektywie mają zapewnić odbiorcom  
i użytkownikom niezbędną do krytycznej oceny treści 
wiedzę, kto tworzy dany przekaz medialny. 
Swoboda transmisji programów telewizyjnych oraz 
przepływu treści w Internecie należy dozbioru  
podstawowych zasad obowiązujących w krajach 
Unii Europejskiej. Nie można jednak nie zauważyć,  

Audiovisual media and the 
regulatory challenges they pose

The 44th Conference and Exhibition PIKE coincides 
with heated national and international debate on the 
future of media which, thanks to the technological 
development, ceased to be just a useful amenity,  
a source of information and entertainment, but came 
forward as a tool for modelling our behaviours, habits 
and reactions, on a micro- as well as on a macro scale.
This situation makes us ask serious questions about 
the limits of the responsibility of governments and 
regulators for the safety of consumers and users, 
including children and young people in particular, and 
the way public debate takes place and how it relates 
modern means of communication. The European 
Commission, the European Parliament and the 
Council of the EU are in the final phase of a debate  
(the so-called trilogue) trying to answer these 
questions. The answers will take form of amendments 
to the Audiovisual Media Services Directive,  
which is the source of many national regulations  
in the Member States.
There is no doubt that the scope of the directive 
will be broader than before and will include services 
offered by social media, or at least their aspects 
related to providing audiovisual content and that the 
dynamically developing VoD portfolios will include  
a strictly defined amount of European productions.
It also seems evident that there will be greater 
flexibility in the rules governing traditional TV 
advertising so that it can compete effectively with 
new services, which are currently developing mainly 
in the environment of Internet and mobile services, 
and which are increasingly attracting advertisers, by 
means of the so called the programmatic model.
The discussion on the role of new media in 
policymaking, as well as conclusions drawn from 
public debates in the US and the EU has resulted in  
a draft amendment to the Directive, the focus of which 
is on the transparency of media ownership and the 
need for conscious use of the media. The goal of the 
amendment to the Directive is to provide consumers 
and users with the information necessary to critically 
evaluate the content disseminated by means of media.
The freedom to broadcast television programmes and 
to transmit content on the Internet is one of the basic 
principles in the European Union. However, it seems 
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że kraje UE różnią się znacząco w kwestiach wrażliwości 
kulturowej oraz obyczajowej. Obowiązująca zasada 
kraju pochodzenia tj. poddania nadawcy bądź 
dostawcy usług medialnych porządkowi prawnemu  
w kraju, w których uzyskał uprawnienia do prowadzenia 
działalności służy niekiedy unikaniu poddania się 
surowszym przepisom np. w związku z ochroną 
małoletnich lub w zakresie produkcji krajowej. Takie 
praktyki określane są niekiedy mianem „delokalizacji”, 
zgodnie z nowymi przepisami mają zostać ograniczone 
w wyniku doprecyzowania kryteriów służących ocenie 
czy nadawca lub dostawca usług medialnych unika 
właściwej jurysdykcji. Kwestia ta ma również znaczenie 
rynkowe. Przedsiębiorcy krajowi w porównaniu do 
„zdelokalizowanych” ponoszą często wyższe koszty 
działalności, realizując obowiązki ustawowe takie 
jak: inwestycje w produkcje narodową, udogodnienia 
dla niepełnosprawnych, ograniczenia działalności 
reklamowej niektórych produktów, prowadzenie 
ewidencji na potrzeby sprawozdawczości. Nie 
jest pewne czy przy pozostawieniu zasady kraju 
pochodzenia problem ten zostanie rozwiązany 
skutecznie dlatego też, aby nowe przepisy faktycznie 
umożliwiły osiągnięcie na rynkach krajowych 
zasad uczciwej konkurencji konieczna będzie bliska 
współpraca organów regulacyjnych. 
Na efekty tych zmian trzeba będzie jeszcze 
poczekać. Plany KE przewidują ostateczne przyjęcie 
nowelizacji Dyrektywy do końca tego roku, a państwa 
członkowskie, w tym oczywiście Polska, będą miały 
maksymalnie 2 lata na ich implementację. Będzie 
to być może również czas na nowe spojrzenie na 
mającą już 25 lat ustawę o radiofonii i telewizji,  
w której dotychczasowe zmiany nie miały charakteru 
kompleksowego. Przegląd przepisów krajowych pod 
kątem ich adekwatności do obecnego kształtu usług 
medialnych i zmieniających się potrzeb użytkowników 
jest jednym z najważniejszych zadań regulatora. Warto 
przy tym zwrócić uwagę na fakt, że konwergentne media 
łączące w sobie treści, technologię i różne sposoby 
monetyzacji treści wymagają nowego konwergentnego 
spojrzenia, być może także z perspektywy przyszłego 
zintegrowanego regulatora obejmującego swoimi 
kompetencjami wszystkie te obszary. Ważne jest także 
uporządkowanie całego systemu prawnego w którym 
funkcjonują podmioty zajmujące się tworzeniem  
i dostarczaniem treści począwszy od praw własności 
intelektualnej, prawa prasowego, prawa mediów po 
prawo telekomunikacyjne oraz prawo konkurencji. 
Ważny, a nawet kluczowy, biorąc pod uwagę 

obvious that the EU countries differ significantly 
when it comes to cultural sensitivity and customs. 
The applicable rule of the country of origin, that is, 
the rule submitting the broadcaster or the media 
service provider to the legal order in the country in 
which they are authorised to operate, is sometimes 
applied to avoid being subject to stricter regulations, 
for example in connection with the protection of 
minors or domestic production. Such practices are 
often referred to as “de-localisation” and, according 
to the new rules, will be limited, namely by making 
the criteria for assessing whether the broadcaster or 
media service provider avoids proper jurisdiction more 
precise. The issue is also of great importance to the 
market. Entrepreneurs operating in a given country 
often have higher operating costs when compared to 
“de-localised” entities, because they have to fulfil their 
statutory obligations, including investments in national 
productions, providing amenities for the disabled, 
accepting restrictions on the advertising activities of 
certain products, and keeping records for the purpose 
of financial reporting. It is not certain whether leaving 
the principle of the country of origin intact will solve 
this problem effectively, That is why if we want the 
new rules to actually allow for fair competition in 
the domestic markets, close cooperation between 
regulators must be ensured. 
We will have to wait some time to see the effect of 
the implemented changes. The EC plans to adopt the 
amendment of the Directive by the end of this year 
and the Member States, including Poland, will have  
a maximum of 2 years to transpose the changes into 
local regulations. Perhaps the time has finally come to 
have a closer look at the Broadcasting Act, implemented 
over 25 years ago, to which the amendments were 
numerous, yet not comprehensive. Reviewing national 
regulations in terms of their adequacy to the current 
shape of media services and changing user needs 
is one of the regulator’s most important tasks. It is 
worth pointing out that the convergence of media that 
combines content, technology, and different ways of 
content monetizing requires a new convergent look, 
perhaps also from the perspective of an integrated 
regulator that in the future may be responsible for 
all these areas. It is also important to rearrange the 
entire legal system in which content creation and 
delivery entities operate, starting from intellectual 
property rights, press law, media law, ending with 

znaczenie kulturowe sektor gospodarczy wymaga 
takiego podejścia, które umożliwi z jednej strony 
ochronę regulacyjną odbiorców i użytkowników 
dając jednocześnie pewność prawną dla działalności 
gospodarczej dostawców i twórców kontentu. 
Wszystkie te ważne kwestie Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji poddała konsultacjom w procesie 
konstruowania Głównych kierunków strategicznych 
na lata 2017-2022. Zagadnienia takie jak równe 
szanse podmiotów polskich i zagranicznych w sektorze 
mediów, proporcjonalność regulacji w tradycyjnych  
i nowych mediach, współpraca podmiotów i instytucji 
w ramach odpowiedzialności za treści w Internecie czy 
procedury przystępowania do samo czy współregulacji 
będą przedmiotem opracowywanej właśnie Strategii 
Regulacyjnej KRRiT na następne 5 lat. 
Oprócz zagadnień związanych z nowymi regulacjami 
KRRiT odniosła się również do kwestii wynikających  
z aktualnego stanu rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej  
przedstawiając propozycję sposobu zagospodarowania 
pozostałych zasobów częstotliwości oraz projektując 
zmiany standardu nadawania (DVCB-T2 z HEVC) tak, 
aby zapewnić odbiorcom najlepszą jakość obrazu  
i dźwięku oraz maksymalnie wykorzystać zasoby  
(MUX 5). 
Zdaniem KRRiT, należy również kontynuować 
proces cyfryzacji naziemnej radiofonii, dając 
szansę zainteresowanym podmiotom rozpoczęcia 
dobrowolnej działalności na multipleksach cyfrowych, 
nie przesądzając na tym etapie o konieczności 
konwersji programów analogowych ani też o dacie 
tzw. switch off. 
Pejzaż medialny nie jest pełen, jeśli pominiemy 
wagę i rolę nadawców publicznych, realizujących 
wiele ważnych zadań misyjnych – kulturowych, 
edukacyjnych, społecznych czy obywatelskich. Dlatego 
też KRRiT projektując główne kierunki strategiczne 
zwróciła uwagę na zapewnienie otwartego dostępu 
do dóbr kultury (również za pośrednictwem nowych 
mediów) oraz na rozwój i wymianę cyfrowych zasobów 
jednostek publicznego radia i telewizji. Ważne jest, 
także zapewnienie współpracy ośrodków regionalnych 
TVP i rozgłośni regionalnych polskiego radia, aby 
wspólnie mogły sprostać zadaniu tworzenia lokalnych 
centrów kultury i wymiany społecznej, budując lokalne 
społeczności i pobudzając jej do rozwoju. Wszystkie te 
cele będą mogły jednak być zrealizowane o ile zostanie 
zapewnione prawidłowe finansowanie nadawców 
publicznych. Modernizacja niewydolnego systemu 
abonamentowego w kierunku powszechnej składki 

telecommunications law and competition law.
This industry sector which is of great, or even crucial, 
importance, given its cultural significance, requires  
an approach that will enable the regulatory protection 
of both consumers and users, while providing  
legal stability for the business of content providers  
and creators.
All these important issues were discussed and 
subjected to consultation by the National Broadcasting 
Council (KRRiT) while elaborating the Main Strategic 
Directions for 2017-2022. Issues such as equal 
opportunities for Polish and foreign entities in the 
media sector, proportionality of regulation related to 
traditional and new media, cooperation of entities and 
institutions regarding the responsibility for content 
on the Internet or procedures for accessing self- or 
co-regulation will be the subject of the forthcoming 
Council’s Regulatory Strategy for the next 5 years .
In addition to problems related to the new regulations, 
KRRiT also addressed issues arising from the current 
state of development of digital terrestrial television and 
proposed how to use remaining spectrum resources. 
It also designed changes to the broadcasting standard 
(DVCB-T2 with HEVC) to provide consumers with the 
best picture and sound quality and maximize resources 
(MUX 5).According to KRRiT, it is also necessary to 
continue the process of terrestrial broadcasting 
digitisation, giving the opportunity for the interested 
parties to voluntary enter the digital multiplexes 
without immediate determining whether conversion 
of analogue programmes will be necessary or on the 
date of the so-called switch-off.
We will not get a full picture if we ignore the role of public 
broadcasters and their mission - related to education, 
culture, society and citizenship values. That is why 
KRRiT, while elaborating its main strategic goals, has 
emphasized the need to ensure open access to cultural 
goods (also via new media) and the development 
and exchange of digital resources of public radio and 
television. It is also important to ensure cooperation 
between the regional centres of the Polish National 
TV (TVP) and the regional radio stations of the Polish 
Radio so that they can jointly meet the task of creating 
local cultural centres and social exchanges by building 
local communities and stimulating their development. 
However, all these goals can be realised only providing 
that the proper financing of public service broadcasters 
is ensured. According to KRRiT, modernisation  
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audiowizualnej, pobieranej z aktywnym udziałem 
instytucji państwa (PIT i  KRUS oraz CiT) to zdaniem 
KRRiT jedno z najważniejszych tegorocznych wyzwań 
stojących przed ustawodawcą. 
Kolejnym wyzwaniem będzie stworzenie skutecznego 
systemu ochrony pluralizmu w mediach. Ustawa  
o radiofonii i telewizji, tworzona w 1992 roku, w sposób 
nieskuteczny, ze względu na brak precyzji przepisów 
oraz brak ich prawidłowych korelacji z prawem 
konkurencji, odnosi się do tej kwestii. Ze względu na 
procesy konwergencji i przenikania różnych sektorów 
rynku treści i telekomunikacji oraz zmiany sposobu 
konsumpcji treści nowe przepisy przeciwdziałające 
nadmiernej koncentracji powinny zdaniem KRRiT nie 
ograniczać się wyłącznie do tradycyjnych sposobów 
przekazu. Badanie stopnia koncentracji i określanie 
pozycji znaczącej, która może mieć ograniczający 
wpływ na pluralizm treści wymaga precyzyjnego 
określenia kryteriów oraz wystarczających 
instrumentów dla KRRiT do prowadzenia takich analiz. 
Nowoczesna, uwzględniająca ograniczenia prawa 
unijnego (w szczególności zasady wolnego przepływu 
kapitału) regulacja może w sposób satysfakcjonujący 
zapewnić wszystkim uczestnikom rynku uczciwe reguły 
konkurencji, a odbiorcom i użytkownikom dostęp  
do pluralistycznej oferty programowej oraz wielu 
źródeł informacji.  
Warto tu wspomnieć, że obecnie w Radzie Europy 
trwają prace nad Rekomendacją na temat pluralizmu 
i przejrzystości własności w mediach, która zwraca 
uwagę na ten problem i proponuje zadania dla państw 
członkowskich w tej kwestii.

of the inefficient subscription system and switching 
to a general audiovisual premium collected with  
the active participation of state institutions  
(PIT/KRUS/CIT) is one of the most important challenges 
faced by the legislator.
Another challenge will be to create an effective system 
for the protection of media pluralism. The Broadcasting 
Act established in 1992, is ineffective in this matter, 
due to the lack of precise regulations and the lack of 
correct correlation with the competition law. Due to 
the process of convergence and penetration of various 
sectors of the content and telecommunications 
market, as well as changes in the way content 
is consumed, the new rules against excessive 
concentration should, in KRRiT’s view, not be limited 
to traditional means of communication. Examining the 
degree of concentration and determining a significant 
position that may have a limiting effect on content 
pluralism requires a precise definition of the criteria 
and sufficient instruments allowing KRRiT to carry 
out such analyses. Modern regulations, taking into 
account the limitations of EU law (especially the free 
flow of capital), can provide a satisfactory way for all 
market participants to assure fair competition rules 
and provide access to differentiated programme offer 
and multiple sources of information.
It is worth mentioning that the Council of Europe  
is currently working on a Recommendation  
on pluralism and transparency of media ownership, 
which draws attention to this issue and sets new 
challenges for the Member States. 
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ZŁOTA PIKE 
zabłyśnie po raz jedenasty!
Członkowie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 
od 2007 roku przyznają swoją specjalną nagrodę 
osobom, przedsiębiorcom oraz instytucjom,  
które w sposób godny wyróżnienia przyczyniają 
się do rozwoju całej branży i swoją działalnością,  
zarówno biznesową, jak i społeczną; stanowią 
wzór do naśladowania. 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 kategoriach: Nadawca, Operator,  
Dostawca lub Osoba/Instytucja. 

GOLDEN PIKE 
set to glow for the eleventh 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  
membership comprises members of the PIKE Board Presidium as  
well as the winners of the competition’s previous editions.  
All PIKE members are eligible to put forward candidates.  
The GOLDEN PIKE award is presented in four categories: Broadcaster, 
Operator, Provider or Institution.

TYTANOWE OKO – edycja dwunasta
W tym roku Festiwal Kanałów Tematycznych odbywa się po raz 
dwunasty. Przyznawane nagrody Tytanowego Oka wręczone  
zostaną drugiego dnia konferencji, podczas wieczornej Gali. 

TITANIUM EYE – twelfth edition
In this year, the Festival of Theme Channels has its 12th  
anniversary. The statuettes of the Titanium Eye will be presen-
ted on the second day of the conference at the evening Gala. 

Firma/Broadcaster Kanał/Channel

Discovery Polska TLC

Polsat Polsat Play

TVN TVN Turbo

Firma/Broadcaster Wydarzenie/Event

A+E Networks Poland Telewizja Lifetime #Linia prosta

TVN Rebranding kanału HGTV

Viasat World Limited Akcja Schronisko

Firma/Broadcaster Kampania/Campaign

A+E Networks Poland Telewizja HISTORY „Wykute w ogniu”

Fox Networks Group Program „Mars” (National Geographic)

Turner Broadcasting System Polska Kampania „Bądź kumplem, nie dokuczaj”

Canal+

FOX Networks Group

NBCUniversal

Nominacje do II etapu XII Festiwalu Kanałów Tematycznych uzyskali: 
The nominees for the second stage of the 12th Festival of Theme Channels are:

Kategoria: WYDARZENIE ROKU EVENT OF THE YEAR

Kategoria: KAMPANIA PROMOCYJNA PROMOTIONAL CAMPAIGN

Kategoria: KANAŁ LIFESTYLOWY LIFESTYLE CHANNEL

WSPÓŁPRACA Z OPERATORAMI 
COOPERATION WITH OPERATORS

Gratulacje dla wszystkich nominowanych i zwycięzców! 
Congratulations to all the nominees and winners!

Zwycięzców poznamy podczas uroczystej Gali 44. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE 2017  
w Hotelu Novotel Centrum w Poznaniu  w dniu 10 października 2017 roku.

Winners will be announced at the Gala of the 44th International Conference and Exhibition PIKE 2017  
at the Novotel Centrum Hotel in Poznan on 10th October 2017.



www.konferencjepike.pl36 37

W stronę społeczeństwa 
gigabitowego - jak zapewnić 

wzrost efektywności sieci 
telekomunikacyjnych

Współpraca to nie sentyment – to konieczność ekonomiczna. 
Charles Steinmetz (matematyk)

Transformacja do Przemysłu 4.0, rozwój jednolitego 
rynku cyfrowego oraz szybko rozwijający się Internet 
rzeczy (IoT) spowodują zmiany modeli biznesowych 
we wszystkich sektorach gospodarki. Dostarczą one 
europejskiej branży telekomunikacji i mediów wielu 
wyzwań, związanych z rozwojem infrastruktury na 
niespotykaną skalę. 

W ramach strategii Europa 2020 powstała Europejska 
Agenda Cyfrowa. Jej celem jest upowszechnienie 
szybkiego internetu oraz umożliwienie czerpania 
korzyści z jednolitego rynku cyfrowego.

Rozwój nowoczesnej infrastruktury telekomuni-
kacyjnej jest także elementem Strategii na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju premiera Mateusza 
Morawieckiego: Cyfryzacja i innowacyjność potrzebują 
odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej. 
(…) Dzięki sieciom szerokopasmowym możliwe jest 
ograniczenie kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej, m.in. poprzez nowe modele biznesowe, 
lepsze zautomatyzowanie produkcji czy dostęp 
do nowych narzędzi cyfrowych. Coraz bardziej 
zaawansowane usługi cyfrowe wymagają coraz 
wyższych przepustowości. Rozwój sieci w tym 
kierunku jest zatem kołem zamachowym innowacji 
wzmacniających konkurencyjność gospodarki i poziom 
życia obywateli.

Niestety przed Polską jeszcze dużo pracy, aby 
dorównać pod względem poziomu rozwoju gospodarki 
cyfrowej, najbardziej rozwiniętym państwom 
członkowskim. Według wskaźnika gospodarki cyfrowej 
i społeczeństwa cyfrowego (DESI), publikowanego 
przez Komisję Europejską, Polska zajmuje dopiero  
23 miejsce w grupie 28 państw.

Z kolei pod względem zasięgu łączy szerokopasmowych 
plasuje się na ostatnim miejscu. Według danych UKE, 

Towards Gigabit society - how 
to ensure the increase of 

telecommunications networks 
efficiency

Cooperation is not a sentiment — it is an economic necessity.  
Charles Steinmetz (mathematician)

Transformation to Industry 4.0, development of the 
digital single market and rapidly developing Internet of 
Things (IoT) will result in changes to business models 
in all sectors of the economy. They will create many 
challenges for the European telecommunications and 
media industry, connected with the development  
of infrastructure on unprecedented scale. 

Digital Agenda for Europe was developed under 
Europe 2020 strategy. Its objective is to popularise 
high-speed internet and extending the benefits of  
the digital single market.

Development of modern telecommunications infra-
structure is also an element of the Responsible 
Development Strategy of the Deputy Prime 
Minister Mateusz Morawiecki: Digitisation and 
innovation require appropriate telecommunications 
infrastructure. (...) Thanks to broadband networks it 
is possible to reduce the costs of conducting business 
activity by i.a. new business models, better automation 
of production or access to new digital tools. More 
and more advanced digital services require higher 
capacities. Network development aimed at meeting 
this need is a driving force for innovation which 
strengthens competitiveness of the economy and 
raises the standard of living of the citizens.

Unfortunately, there is still a lot of work ahead of Poland 
to match the level of digital economy development of 
the most advanced EU member states. According to 
the Digital Economy and Society Index (DESI) published 
by the European Commission, Poland occupies only 
the 23rd place among 28 member states.

Moreover, it is on the last position in terms of fixed 
broadband coverage. According to the UKE data, 
penetration of fixed-line internet in Poland was in 
the 2nd half of 2016 at the level of 18.6% while the 
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nasycenie usługami internetu stacjonarnego w Polsce 
w połowie 2016 r. wynosiło 18,6% przy średniej 
unijnej na poziomie 32,7%. Dla porównania we Francji 
wskaźnik ten wynosił 41,1%, a w Niemczech 38,2%.

Sprostanie rosnącemu popytowi na usługi 
telekomunikacyjne, wymaga rozbudowy sieci nowej 
generacji. Przedsiębiorcy już prowadzą inwestycje 
w sieci o wysokiej 
przepływności, w szcze-  
gólności budowane w te- 
chnologii światłowodo-
wej. Autorzy pracy 
Long-term drivers of 
broadband traffic in next-
generation networks1  
szacują, że dzięki coraz 
większej dostępności 
szybkich sieci oferowana 
przepustowość w dół do 
abonenta, w stosunku do 
przepustowości w górę 
od abonenta, wynosząca 
w 2013 r. najczęściej 10:1, 
zbliży się do poziomu 
docelowego o wartości 
1:1, umożliwiając tym sam korzystanie z najnowszych 
i najbardziej wymagających usług i aplikacji w sieci. 
Konsumenci zyskają ponadto możliwość prowadzenia 
wideokonferencji o dobrej jakości  sygnału, bez 
zrywania sesji czy możliwość używania interaktywnych 
usług HDTV.

Inwestycje to nie wszystko
Inwestycje w rozwój infrastruktury, choć kluczowe, nie 
rozwiążą całego problemu. Ważna jest optymalizacja 
wykorzystania już istniejącej infrastruktury. Europejska 
Agenda Cyfrowa, wskazuje na konieczność obniżenia 
kosztów dostępu do łączy szerokopasmowych. 
Ma w tym pomóc m.in. zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych. 

Budowa sieci telekomunikacyjnych na obszarach mało 
zaludnionych jest kosztowna i mało opłacalna dla 
inwestorów. Jednak ich tworzenie jest konieczne dla 
skutecznej walki z wykluczeniem cyfrowym. Dlatego 
są one dofinansowywane ze środków publicznych. 
Przykładem są szeroko zakrojone inwestycje  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa2, 

EU average was at 32.7%. For comparison, in France  
this indicator was at the level of 41.1%, and in Germany 
at 38.2%.

Development of new generation networks is necessary 
to meet the growing demand for telecommunications 
services. Undertakings already now invest in high-
bandwidth networks, especially built in fibre 

technology. Authors of 
the paper Long-term 
drivers of broadband 
traffic in next-generation 
networks1 assess that 
thanks to the growing 
availability of fast net-
works, the ratio of the 
downlink to uplink band-
width, which in 2013 
was usually 10:1, will  
be closer to the target 
level of 1:1 and will 
therefore allow using 
the newest and most 
demanding network ser-
vices and applications. In 
addition, consumers will 

gain the possibility to hold video conferences in good 
quality, without disconnection, or to use interactive 
HDTV services.

Investment in not everything
Investment in infrastructure development, although 
crucial, will not solve the whole problem. Optimisation 
of use of the existing infrastructure is also important. 
Digital Agenda for Europe indicated the necessity  
to reduce the costs of access to broadband  
connections. It is to be achieved by i.a. reducing 
administrative burden. 

Construction of telecommunications networks 
in sparsely populated areas is expensive and  
not much profitable for investors. Nevertheless,  
their development is necessary for the effective 
combating of digital exclusion. This is why they 
are co-financed from public funds. An example  
are large-scale investments under Digital Poland 
Operational Programme (POPC) which will be 
implemented throughout the country in the coming 
years. The amount of funding for infrastructural 

które będą realizowane na terenie całego kraju  
w najbliższych latach. Kwota dofinansowania  
inwestycji infrastrukturalnych  dla I osi POPC wynosi 
1,02 mld euro.

Nowe standardy współpracy
Kluczowy dla efektywnych inwestycji jest dostęp do 
infrastruktury pasywnej, m.in. kanalizacji kablowej, 
kabli telekomunikacyjnych i podbudowy słupowej,  
a także instalacji telekomunikacyjnych w budynkach.  
Na polskim rynku obserwujemy trudności z dostępem 
do tych elementów sieci. Konsekwencją jest 
nieefektywne wykorzystanie środków na inwestycje 
poprzez m.in. dublowanie istniejącej infrastruktury. 
Konieczne jest wprowadzenie w jednolitych 
standardów współpracy międzyoperatorskiej.

W sierpniu 2017 r. odbyły się w UKE warsztaty rynkowe, 
podczas których przedstawiliśmy założenia związane 
ze standaryzacją warunków dostępu do kanalizacji 
kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej 
budynków. Wspólnie z przedsiębiorcami 
telekomunikacyjnymi będziemy kontynuowali prace 
nad jednolitym modelem dostępu do infrastruktury 
pasywnej, co znajdzie odzwierciedlenie w decyzjach 
administracyjnych Urzędu.

Będą to oferty ramowe zawierające wypracowany 
standard współpracy, tj. warunki techniczne  
i ekonomiczne oraz procedury związane ze współpracą 
międzyoperatorską. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni 
zostaną zobowiązani do zawierania umów na 
warunkach nie gorszych, niż te określone w decyzji. 
Taka regulacja doprowadzi do upowszechnienia 
niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych warunków 
dostępu, co poprawi rozwój konkurencji i efektywne 
wykorzystanie infrastruktury.

Innowacyjne regulacje
W celu przełamania barier w dostępie do infrastruktury, 
niezbędne może okazać się skorzystanie z narzędzi 
regulacyjnych. Dlatego badamy w jakim stopniu 
dostęp do sieci kablowych może być zamiennikiem dla 
usług BSA i LLU, regulowanych dotąd tylko u operatora 
zasiedziałego – Orange Polska. 

Z analiz przeprowadzonych w ostatnich latach wynika, 
że w wielu lokalizacjach Polski mamy do czynienia  
z lokalnym monopolem operatorów kablowych. Nie 
sprzyja to ani rozwojowi nowoczesnej infrastruktury 
telekomunikacyjnej, ani zapewnianiu konsumentom 

investment under 1st axis of the POPC is equal  
Euro 1.02 billion2. 

New standards of cooperation
Access to passive infrastructure such as i.a. cable 
ducts, telecommunications cables and poles, as well as  
in-building telecommunications installations is 
crucial for efficient investments. In the Polish market 
we observe difficulties in access to these network 
elements. The consequence is an inefficient use of 
investment funds through i.a. duplication of the 
existing infrastructure. Introduction of uniform 
standards for cooperation among operators is a must.

In August 2017 UKE held market workshop during 
which we presented the assumptions related to 
standardisation of conditions for access to cable ducts 
and buildings’ telecommunications ducts. Together 
with telecommunications undertakings we will 
pursue work on a common model of access to passive 
infrastructure, which will be reflected in administrative 
decisions of the Office.

Those would be reference offers containing the 
developed cooperation standard i.e. technical and 
economic conditions, as well as procedures related to 
cooperation among operators. Telecommunications 
undertakings will be obliged to conclude agreements 
under conditions not worse than those described in the 
decision. Such regulation will allow for popularisation 
of non-discriminatory and proportionate conditions 
for access, which in turn will increase the development 
of competition and efficient use of infrastructure.

Innovative regulations
In order to break down barriers in access  
to infrastructure, it might be necessary to make  
use of the regulatory tools. This is why we examine  
to what extent access to cable networks may serve  
as an alternative to BSA and LLU services, regulated 
so far only in the case of the incumbent operator - 
Orange Polska. 

The analyses conducted in the recent years show 
that in many locations in Poland there are local 
monopolies of cable operators. This supports neither  
the development of telecommunications infrastructure, 
nor providing consumers with maximum benefits  
in terms of prices, diversity and quality of service.  
This is why we carry out detailed analysis of 
wholesale infrastructure markets on the local level.  
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maksymalnych korzyści w zakresie ceny, różnorodności 
i jakości usług. Dlatego prowadzimy szczegółową analizę 
hurtowych rynków infrastrukturalnych na poziomie 
lokalnym. Efektem tej analizy będzie wprowadzenie 
regulacji dostosowanej do poziomu konkurencji  
w poszczególnych obszarach Polski. Regulacja będzie 
uwzględniała zmiany zachodzące na rynku, w tym 
również procesy koncentracyjne. 

Wprowadzenie innowacyjnego podejścia do 
regulacji pozwoli stworzyć kompleksowy model dla 
polskiego rynku telekomunikacyjnego, który zapewni 
możliwość szybszego rozwoju w kolejnych latach. 
Coraz większe potrzeby inwestycyjne przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych zachęcają kolejne podmioty 
do łączenia swoich sił. To pozwala im zwiększyć 
potencjał i jednocześnie zredukować koszty.  
Ta tendencja jest wyraźnie widoczna wśród operatorów 
telewizji kablowej. Stawia to nowe wyzwania zarówno 
przed regulatorem sektorowym, jak i organem 
antymonopolowym. 

This analysis will result in implementing regulation 
adapted to the competition level in particular areas  
of Poland.  This regulation will take into account  
changes taking place in the market, including 
concentration processes. 

Introduction of an innovative regulatory approach 
will allow for developing a comprehensive model 
for the Polish telecommunications market, which  
in turn will ensure the possibility of faster  
development in the coming years. Growing investment 
needs of telecommunications undertakings  
encourage subsequent entities to join their forces. 
This allows them to increase their potential  
and at the same time to reduce the costs. This trend  
is clearly visible among cable TV operators. It poses 
new challenges for both a sectoral regulator and  
an anti-monopoly authority. 

__________ 
1 P. Loskot, M. A. M. Hassanien, F. Farjady, M. Ruffini i D. Payne, „Long-term 
drivers of broadband traffic in next-generation networks”, Ann. Telecommun. 
(2015) 70:1–10
2 https://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/33395/POPC_pl_20022017.pdf
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Luiza Czyż-Trzcianowska 

Department of Wholesale 
Telecommunications Market

Luiza Czyż-Trzcianowska 

Departament Hurtowego Rynku  
Telekomunikacyjnego

Tomasz Bator 

Department of Wholesale  
Telecommunications Market

Tomasz Bator 

Departament Hurtowego Rynku  
Telekomunikacyjnego
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PREZES UKE ZAPOWIADA 
KABLÓWKOM HURTOWĄ 

REGULACJĘ.  
POWINNIŚMY SIĘ BAĆ?

Ostatnie miesiące aktywności Prezesa UKE upływają 
pod znakiem działań, które niosą istotną groźbę 
„doregulowania” operatorów sieci kablowych. 
Prowadzone konsultacje publiczne w sprawie 
warunków dostępu do kanalizacji kablowej (w tym 
budynkowej), zamówione analizy oraz przetarg  
na ocenę możliwości technicznych świadczenia usług 
hurtowych w sieciach kablowych są tylko najbardziej 
oczywistymi z tych działań. Prezes UKE wielokrotnie 
zapowiadał, że zamierza ograniczyć równoległe 
budowanie infrastruktury telekomunikacyjnej przez 
różnych przedsiębiorców. Czy jednak „przykręcanie 
śruby” operatorom sieci jest możliwe? A przede 
wszystkim – czy ma sens? 

W standardowych przypadkach Prezes UKE ma do 
dyspozycji trzy podstawowe środki regulacyjne 
„masowego rażenia”, tj. obowiązujące danego 
operatora w sposób stały, na przyszłość:
a.  art. 139 Pt w celu określenia warunków 

wzajemnego korzystania z infrastruktury (w tym 
kabli) w budynku i bezpośrednio w jego pobliżu,

b. art. 18 megaustawy w celu regulowania dostępu 
do infrastruktury pasywnej (tj. w szczególności  
z wyłączeniem kabli), na podobnych zasadach jak 
np. słupy przedsiębiorców energetycznych,

c.  art. 24 Pt w celu uznania przedsiębiorcy za 
posiadającego znaczącą pozycję na rynku 
hurtowym, analogicznie jak czynił to wielokrotnie 
w stosunku do Orange. 

Każda z tych opcji posiada swoje wady i zalety  
(z punktu widzenia Prezesa UKE). 

Pierwszą drogę (art. 139 Pt) Prezes UKE zdaje się 
odrzucać z uwagi na indywidualne kryteria, które 

THE PRESIDENT OF THE OFFICE OF 
ELECTRONIC COMMUNICATIONS 

(UKE) ANNOUNCES A WHOLESALE 
REGULATION TO CABLE 

TELEVISION. SHOULD WE BE 
SCARED?

The activity of the President of the UKE in recent 
months has been dominated by actions, which pose 
a serious threat of additional regulations for cable 
network operators. Public consultations concerning 
conditions of access to cable ducting (including the 
one in buildings), requested analyses and a tender 
for evaluation of technical possibilities of wholesale 
services provision by cable networks are only the most 
obvious examples of such activities. The President of 
the UKE has repeatedly announced his plans to limit 
the simultaneous construction of telecommunications 
infrastructure by various entrepreneurs. Is it possible 
to impose limitations on network operators? More 
importantly, does it make sense? 

Under ordinary circumstances the President of the  
UKE can choose between three basic regulatory 
measures of “mass impact”, in other words, 
imposed on an operator in a permanent manner, for  
the foreseeable future:
a.  Pursuant to Article 139 of the Telecommunications 

Act - for the purpose of evaluation of conditions  
of mutual use of infrastructure (including cables) 
in a building and within its direct proximity,

b. Pursuant to Article 18 of the so called Mega 
Regulation - for the purpose of regulating the 
access to passive infrastructure (which is, notably, 
excluding cables), according to rules similar  
to those regulating poles of energy entrepreneurs,

c.  Pursuant to Article 24 of the Telecommunications 
Act – for the purpose of deciding whether  
an entrepreneur has significant market power 
on the wholesale market, as it has been done, 
analogically, numerous times to Orange. 

Each of the abovementioned options has its 
advantages and disadvantages (from the point of view  
of the President of the UKE). 
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warunkują dopuszczalność wydawania takich decyzji 
(jak zdrowie publiczne, ekonomiczna nieopłacalność 
czy techniczna niemożliwość). 

Drugie rozwiązanie (art. 18 megaustawy) jest 
najbardziej prawdopodobne, choć rodzi wątpliwości 
odnośnie możliwości stosowania do przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, z uwagi na istnienie 
równoległego art. 139 Pt (skierowanego specjalnie 
do tych podmiotów). Podstawowym problemem 
związanym ze stosowaniem tego przepisu są jednak 
kryteria cenowe, które Prezes UKE powinien brać 
pod uwagę wydając takie decyzje. W szczególności 
powinny one uwzględniać:
-  zwrot kosztów inwestycji w udostępnianą 

kanalizację kablową,
-  wpływ dostępu na plan biznesowy przedsiębiorcy 

udzielającego dostępu oraz
-  cele polityki regulacyjnej (takie jak choćby 

wprost wymieniona w prawie unijnym promocja 
konkurencji opartej na infrastrukturze).

W dotychczasowych deklaracjach UKE zdaje się 
przykładać nieco mniejszą wagę do tych kryteriów, 
zmierzając do określenia jednej zasadniczej 
ceny dostępu. W odniesieniu do kanalizacji poza 
budynkowej Prezes UKE zapewne będzie chciał 
się oprzeć na stawkach obowiązujących aktualnie  
w ROI. Czy jest to jednak uzasadnione? Raczej nie. 
Na operatorach innych niż Orange nie spoczywają 
obowiązki kosztowe. Tym samym stawka  
wynikająca z ROI najprawdopodobniej nie 
będziespełniała – w przypadku mniejszych 
operatorów – kryteriów takich jak „wpływ na plan 
biznesowy”. Więcej niejasności panuje w odniesieniu 
do ewentualnych warunków dostępu do kanalizacji 
budynkowej. Za miarodajnego raczej nie należy 
uznawać konsultowanego w czerwcu projektu decyzji, 
w którym Prezes UKE zaproponował stawkę na 
poziomie 9 groszy1 za metr bieżący. Dotyczył on nie tylko 
dwóch podmiotów o lokalnym charakterze, lecz także 
w znacznym stopniu uwarunkowany był aktywnością 

1 	 DHRT.WWM.6171.158.2016,	przy	udziale	„Skrętka”	
Łukasz	Piwowarczyk	oraz	CONECT	Marcin	Barszcz

dowodową tych podmiotów w postępowaniu 
administracyjnym. Trudno założyć, że Prezes UKE nie 
zdaje sobie sprawy, iż ustalenie takiego poziomu opłat 
jako generalnego punktu odniesienia doprowadziłoby 
do sztucznego zamykania kanalizacji budynkowych 
przez operatorów. Prezes UKE liczy tymczasem, 
że wydając te decyzje w stosunku do kilkunastu 
największych posiadaczy kanalizacji kablowej, 
spowoduje upowszechnienie zaproponowanych  
w nich warunków dostępu na całym rynku. 

Trzecia z rozważanych opcji (art. 24 Pt) wymagałaby 
wykazania, że indywidualni operatorzy sieci kablowych 
mają znaczącą pozycję rynkową na rynku dostępu 
lokalnego (dotychczasowe LLU), dostępu centralnego 
(dotychczasowe BSA) czy dostępu wysokiej jakości. 
Oczywiście – istnieją lokalne rynki, na których 
operatorzy sieci kablowych mają bardzo silną pozycję. 
Po pierwsze jednak – zazwyczaj jest to terytorialnie 
bardzo ograniczony obszar. Po drugie – na rynkach tych 
przeważnie konkurują już z kilkoma innymi podmiotami, 
w tym z samym Orange. Po trzecie – pozycja ta dotyczy 
tylko rynku detalicznego, nie hurtowego. To krytyczne 
rozróżnienie. Ono warunkuje jak należy interpretować 
działalność danego operatora. To wszystko jednak 
stanowi dopiero warunek pierwszy. Następnie  
organ musi wykazać, że rynek ten nie zmierza  
w kierunku konkurencyjności a także, że nie są 
wystarczające zwykłe środki regulacyjne, postawione 
do dyspozycji UOKiK. Prezes UKE musiałby także jasno 
wykazać, że oprócz spełnienia prawnych kryteriów, 
regulacja ta jest także możliwa od strony technicznej.  
Tu zaś – w przypadku technologii DOCSIS – mamy 
bardzo poważne wątpliwości. Nawet jednak gdyby 
Prezes UKE wykazał, że operatorzy sieci kablowych 
spełniają wszystkie te warunki (np. w odniesieniu 
do technologii FTTh), musiałby udowodnić 
proporcjonalność takiej regulacji, w szczególności jej 
ekonomiczną zasadność. Koszty wdrożenia i realizacji 
odpowiednich procedur byłyby tymczasem ogromne,  
a popyt wyjątkowo wątpliwy. Na dziś należy więc uznać, 
że brak jest dowodów na dopuszczalność nakładania na 

The President of the UKE seems to reject the first 
option (Article 139 of the Telecommunications Act) on 
the basis of individual criteria, which allow for issuing 
of similar decisions (such as public health, economic 
unprofitability or technical impossibility). 

The second solution (article 18 of the so called Mega 
Regulation) is the most probable measure, even 
though it causes doubts in terms of applicability 
to telecommunications entrepreneurs, due to the 
existence of the article 139 of the Telecommunications 
Act (addressed specifically to them). The main problem 
associated with the application of this provision is the 
related cost, which the President of the UKE should 
take into account when making such decisions.  
In particular, the following should be considered:
-  return of investment in the cable ducting  

made accessible,
-  the influence of such access on business plan  

of the entrepreneur providing access and, 
-  the aims of the regulatory policy (such as,  

clearly stated in EU law, promotion of competitors 
based on infrastructure).

The declarations made by the UKE to date seem 
to focus to a lesser extent on the abovementioned 
criteria, aiming at defining one basic price of access. 
In reference to cable ducting outside buildings  
the President of the UKE will probably want to rely 
on rates currently applied by ROI. Is it justified?  
Not really. Operators other than Orange do not have 
cost obligations. This is why the rates resulting from 
ROI, in the case of smaller operators, will most probably 
not meet criteria such as “the influence on business 
plan”. There are even more ambiguities when it comes 
to the potential conditions of access to cable ducting  
in buildings. The project of the decision discussed  
in June should not be considered a relevant indicator, 
as the President of the UKE suggested then a rate 
of 9 Polish cents1 per linear meter. Additionally,  
it concerned not only two local operators, but also to  
a vast extent it was determined by the evidentiary 
activity of such operators in administrative proceedings. 
It seems unlikely that the President of the UKE does 

1 	 DHRT.WWM.6171.158.2016,	 assisted	 by	 „Skrętka”	
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not realize that making such rates a general point 
of reference would cause forced, artificial closures  
of cable ducting in buildings by the operators. 
Meanwhile, the President of the UKE is hoping 
that making these decisions in relation to several 
biggest owners of cable ducting, is going to cause  
a popularisation of the offered conditions of access  
on the entire market.

The third possible solution (Article 24 of the 
Telecommunications Act) would require a proof that 
individual operators of cable networks have significant 
market power on the markets of local access 
(current local loop unbundling, LLU), central access  
(current bitstream access, BSA) or high quality 
access. Of course, there are local markets with cable 
networks operators who have significant market 
power. Nevertheless, it usually concerns only a very 
limited territory. What is more, the operators on such 
markets usually already compete with other operators, 
including Orange. Last but not least, their power 
has to do with the retail and not wholesale market. 
These differences are of utmost importance and they 
determine the way in which the activity of an operator 
should be interpreted. The abovementioned are 
merely the first condition. Subsequently, the authority 
has to prove that the market is not heading in the 
direction of competitiveness and that the ordinary 
regulatory means are not sufficient, left at the disposal 
of the Office of Competition and Consumer Protection 
(UOKiK). The President of the UKE would also have 
to clearly demonstrate that apart from meeting  
the legal requirements, a regulation is also possible 
to implement from the technical point of view.  
Here, in the case of DOCSIS technology, we have serious 
doubts. Even if the President of the UKE demonstrated 
that the cable network operators meet all conditions 
(for example, in terms of the FTTh technology),  
he would have to demonstrate the proportionality  
of such regulation, in particular, its economic 
legitimacy. The costs of implementation and execution 
of the relevant procedures would be massive and 
demand is highly questionable. Therefore, for now, 
it should be assumed that there is no justification for 
imposing obligations relating to market power on cable 
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operatorów sieci kablowych obowiązków wynikających 
z pozycji znaczącej. Dodatkową pociechę można 
czerpać z faktu, że prowadzenie  takich postępowań, 
w tym ich konsolidacja z Komisją Europejską,  
jest procesem wyjątkowo pracochłonnym. Nie należy 
więc się spodziewać, by Prezes UKE szczególnie chętnie 
sięgał po ten środek regulacyjny.

Odpowiadając na pytanie postawione na początku 
– czy powinniśmy się bać? Tak. Powinniśmy się 
bać regulacji, które mogą przynieść więcej szkody 
niż pożytku. Regulacji, które będą abstrahowały 
od ponoszonych kosztów i które operatorzy będą 
zmuszeni omijać, by móc się dalej rozwijać. Takich, 
które ograniczą pęd operatorów do inwestycji, 
w obawie przed „tym drugim”, który za bezcen 
dostanie świeżo wybudowaną infrastrukturę na 
coraz bardziej ryzykownych obszarach. Pamiętajmy, 
że przepisy art. 139 Pt oraz art. 18 megaustawy 
służą regulowaniu wyjątkowych przypadków, nie są 
zaś substytutami pozycji znaczącej. Wierzymy więc,  
że nasz głos wyrażony w toku wyczerpujących konsultacji 
prowadzonych przez Prezesa UKE nada ewentualnym 
regulacjom racjonalny kształt. Operatorzy sieci 
kablowych są bowiem liderami realizacji Europejskiej 
Agendy Cyfrowej w Polsce i uszczęśliwianie ich na siłę 
możliwością dostępu do konkurencyjnych sieci może 
w praktyce przynieść więcej szkód niż korzyści.

Jakub Woźny, radca prawny
Kancelaria Prawna Media

network operators. What is more, one can draw some 
comfort from the fact that such proceedings, including 
their consolidation with the European Commission,  
is a highly demanding process. Consequently, it is  
not to be expected that the President of the UKE will  
be particularly willing to choose this particular 
regulatory measure.

The short answer to the question mentioned  
in the beginning “Should we be scared?” is “Yes”. 
We should be scared of regulations which can cause 
more harm than good. Regulations, which disregard 
the costs incurred and which operators will be forced 
to avoid to be able to continue to grow and which 
will inhibit the operators’ drive to invest out of fear 
of “the other”, who will obtain freshly constructed 
infrastructure in increasingly risky areas for next  
to nothing. We should remember that the  
Article 139 of the Telecommunications Act and the 
Article 18 of the so-called Mega Regulation are meant 
to regulate extraordinary cases and not to substitute 
for significant market power. We hope that our opinion 
expressed during comprehensive consultations 
conducted by the President of the UKE will result  
in the potential regulations being rational. 
Cable network operators are the leaders of the 
implementation of the Digital Agenda for Europe in 
Poland and to forcefully impose allegedly positive 
access to competitive networks on them may  
in practice do more harm than good.

Jakub Woźny, legal adviser
Media Law Firm
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Finansowanie mediów publicznych

Prelegent: Mateusz Walewski, 
Ekonomista PwC

Finansowanie mediów publicznych w Europie  
w dużej części oparte jest o środki publiczne. Aż 78,4% 
ich budżetów pochodzi ze świadczeń o charakterze 
publicznym, czyli opłat abonamentowych lub środków 
pochodzących wprost ze skarbu państwa. 
Większość całkowitego budżetu mediów publicznych 
w Europie (64,5%) pochodzi z abonamentów,  
co wynika przede wszystkim z wielkości krajów  
w których dominuje ten sposób finansowania.  Głównie 
z abonamentu swoje media publiczne finansują 
między innymi Niemcy, Francuzi, Turcy, Brytyjczycy  
i Włosi. Sytuacja wygląda nieco inaczej gdy spojrzymy 
na liczbę krajów stosujących alternatywne metody 
finansowania publicznego – wśród 45 członków EBU 
(European Broadcasting Union), 20 polega głównie na 
abonamentach, a 23 na finansowaniu budżetowym. 
Model polegający na finansowaniu telewizji publicznej 
przez skarb państwa dominuje na przykład w krajach 
skandynawskich. Jedynie polskie i maltańskie media 
publiczne utrzymują się w większości z reklam, choć 
w przypadku naszego kraju jest to raczej efekt dużej 
skali unikania opłacania opłat abonamentowych. 
W ostatnich latach kilka krajów zdecydowało się na 
zmianę modelu finansowania publicznego, z opłat 
abonamentowych na finansowanie budżetowe: w roku 
2007, uczyniła tak Islandia, a w roku 2013 Finlandia. 
Oba systemy finansowania publicznego mediów 
mają oczywiście swoje wady i zalety. Finansowania 
ze skarbu państwa, w przeciwieństwie do opłat 
abonamentowych, uniemożliwia obywatelom 
uchylanie się od opłat, nie pociąga za sobą 
wysokich kosztów transakcyjnych związanych z ich 
pobieraniem oraz jest sprawiedliwe – każdy obywatel 

Financing of public media

Speaker: Mateusz Walewski, 
Economist at PwC

In Europe, public media to a large extent receive public 
funding. As much as 78.4% of the budget of European 
public broadcasters comes from public coverage, that 
is subscription fees, or from the state treasury. 
Most of the total budget of public media in Europe 
(64.5%) comes from subscriptions, which is primarily 
due to the size of the countries in which this method 
of funding is predominant. Subscription fees serve as 
the primary source of public media financing in such 
countries as Germany, France, Turkey, the UK and Italy. 
The situation looks a bit different if we have a closer 
look at the number of countries using alternative 
methods of public funding - among the 45 members 
of the EBU (European Broadcasting Union), 20 relies 
mainly on subscriptions and 23 on the state budget. The 
model in which the state provides resources to public 
broadcasters is predominant for example in Nordic 
countries. Only Polish and Maltese public media rely 
on advertisements. In the case of Poland, however,  
it is rather the effect of avoidance of subscription fees 
on a large scale. In recent years, a number of European 
countries have decided to change the public financing 
model, from subscription fees to budget financing:  
in 2007 the new model was introduced by Iceland  
and in 2013 by Finland. 
Of course, both models of public media financing have 
their pros and cons. State financing, as opposed to 
subscription fees, prevents the citizens from evading 
payments, does not entail high transaction costs 
associated with fee collection, and is fair, since every 
citizen participates in the financing of public media  
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partycypuje w finansowaniu mediów publicznych 
proporcjonalnie do osiąganych przez siebie dochodów,  
(płaconych podatków). 
Finansowanie budżetowe oznacza jednak z drugiej 
strony, że za media publiczne płacą wszyscy niezależnie 
od tego, czy są ich odbiorcami. Jest ono także  
bardziej wrażliwe na zmiany bieżącej koniunktury 
politycznej lub gospodarczej. 
Najczęściej używanym argumentem przemawiającym 
przeciw opłatom abonamentowym jest jednak 
relatywna łatwość ich unikania. Nawet stosowane 
w Wielkiej Brytanii „TV detectorvans” są raczej 
straszakiem niż skutecznym narzędziem weryfikacji  
i monitorowania sygnałów. 
Dostępne statystyki pokazują, iż poziom unikania 
opłat abonamentowych nie jest uzależniony od ich 
wysokości. Można zauważyć, że generalnie jest  
on wyższy w krajach Europy południowej i wschodniej. 
Są to te same kraje w których wyższy niż przeciętnie 
jest też poziom unikania opodatkowania, a także 
poziom występowania tzw. szarej strefy w gospodarce.  
Oznacza to, iż unikanie opłacania abonamentu 
jest w dużej mierze odzwierciedleniem poziomu 
tzw. moralności podatkowej, a także sprawności 
instytucji publicznych. Warto mieć to na uwadze 
prowadząc dyskusję o optymalnym podejściu  
do finansowania mediów publicznych. 
Przypadek Polski jest szczególnie charakterystyczny 
– Polska charakteryzuje się bowiem najwyższym 
w Europie poziom unikania płacenia abonamentu 
– ok. 65% przy średniej europejskiej 10%. Tak 
wysoki odsetek osób uchylających się od płacenia 
abonamentu powoduje silnie uzależnienie mediów 
publicznych od wpływów z reklam. W Polsce aż 44% 
ogólnego budżetu mediów publicznych pochodzi  
z tego źródła, podczas gdy średnia europejska wynosi 
około 10%. Trudno się więc dziwić, iż temat ten jest 
od dłuższego czasu w centrum uwagi w naszym kraju. 
Na pewno jest konieczne aby dyskusja ta oparta była 
na merytorycznych argumentach i aby w jej czasie 
odwoływać się do doświadczeń innych krajów. 

in proportion to the income they pay (through taxes). 
On the other hand, however, it means that everyone 
has to contribute to public media, regardless of the 
fact if they actually make use of them. Moreover, 
public media become more sensitive to the current 
political and economic situation. 
The most commonly used argument against 
subscription fees, however, is that they are relatively 
easy to avoid. Even the famous TV detector vans used 
in the UK are more of a bogey than an actual tool  
for verifying and monitoring signals. 
Available statistics show that the level of avoidance  
of subscription fees is not dependent on their height.  
It can be seen that generally it is higher in the countries 
of southern and eastern Europe. These are the same 
countries where the tax evasion level is higher than  
the average, and the so-called shadow economy  
is large. This means that evading subscription fees  
is largely a reflection of the so-called tax morality,  
as well as the inefficiency of public institutions.  
It is worth to keep this in mind when discussing  
the optimal approach to financing public media. 
The case of Poland is particularly characteristic - it 
has the highest level of avoidance of subscription  
payment in Europe - about 65% while the European 
average amounts to 10%. Such a high percentage  
of people who avoid paying subscription fees  
makes the public media heavily dependent  
on advertising revenue. In Poland as much as 44%  
of the total public media budget comes from 
advertising, while the European average is around 10%. 
It comes as no surprise that this topic has long been  
of major focus in our country. It is certainly necessary 
to base this discussion on substantive arguments and 
to refer to the experiences of other countries. 
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