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Drodzy Państwo,
równo rok temu, inaugurując obchody 30-lecia 

branży kablowej w Polsce, podkreślałem, iż jej siłę 
i zasięg budowaliśmy od zera, krok w krok za pol-
skimi przemianami rynkowymi i demokratycznymi. 
Dziś wiemy, iż zbudowaliśmy najbardziej konkuren-
cyjny rynek usług szerokopasmowych w skali Eu-
ropy, a może świata. Należy tu przypomnieć o ta-
kich kamieniach milowych, jak wprowadzenie 
Internetu do sieci, następnie potrójnej usługi, tele-
wizji HD i 4K. 

Pamiętamy też, że to operatorzy kablowi pierwsi 
zastosowali światłowody do transmisji telewizyjnej, 
a zbudowane przy nich sieci światłowodowe dosko-
nale spełnią swoją rolę przy wdrażaniu technologii 
5G. Przypomnijmy sobie, co oznacza kojarzony od 
zawsze z telewizją kablową (CATV) – Hybrid-fibre-
-coaxial – sieci światłowodowe. Uroczyste obchody 
kończymy wydaniem jubileuszowego albumu wień-
czącego 30-lecia branży kablowej w Polsce.

Szanowni Uczestnicy,  hasłem przewodnim jesien-
nej konferencji PIKE 2019 jest „Gigabitowa rewolucja 
w mediach i telekomunikacji”, ale z pytaniem w ty-
tule – „Co z tego wynika?”. Jest to wyraz nadziei, jakie 
nasz rynek wiąże z rewolucją 5G, ale i obaw, czy 
wytworzy w sobie mechanizmy adaptacyjne do no-
wej rzeczywistości. Akurat osobiście, co do tego nie 
mam żadnych wątpliwości, przez minione 30 lat 
udowodniliśmy, że nie boimy się nowości, szybko je 
przechwytując i stając się awangardą najnowszych 
technologii dostępowych. Jednocześnie, będąc na-
ocznymi świadkami odchodzenia w przeszłość zna-

Dear all,
exactly a year ago, when starting the celebrations 

of the 30th anniversary of the cable industry in Po-
land, I emphasized that we were building its strength 
and range from scratch, step by step, following mar-
ket and political changes in Poland. Today we know 
that we have built the most competitive broadband 
market in Europe or maybe in the entire world. We 
should keep in mind such milestones as the intro-
duction of the Internet into the network, then the 
triple play, HD TV and 4K. 

We should also remember that cable operators 
were the first to use fiber optics for television broad-
casting, and that the subsequently developed fiber 
optic networks will perfectly fulfill their role in im-
plementing 5G technology. Let’s recall what has al-
ways been associated with cable television (CATV): 
Hybrid-fiber-coaxial, meaning fiber optic networks. 
The celebrations end with the publication of the ju-
bilee album crowning the 30th anniversary of the 
cable industry in Poland.

Dear Participants, the Autumn Conference PIKE 
2019 is held under the theme: “Gigabit revolution in 
media and telecom”, yet it is followed by a question:- 
“what will it bring?” This is an expression of the hope 
our market has associated with the 5G revolution, 
but also the fear whether it will bring mechanisms 
for adapting to the new reality. Personally, I have no 
doubts about it. In fact, over the past 30 years we 
have proved that we are not afraid of new ideas, 
quickly intercepting them and becoming the 
avant-garde of the latest access technologies. At the 

Jerzy Straszewski
Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej/President of the Management Board of the PIKE
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nego nam świata mediów i telekomunikacji, chcemy 
nakreślić ramy tego, co niebawem nadejdzie  – re-
wolucji 5G. Jak zmieniające się technologie i formy 
przekazu dostosowywać do potrzeb konsumentów? 
Jak na tym, jako przedsiębiorcy, nie stracić? Rzecz 
w tym, aby z poziomu prognozowania, co i jak nale-
ży wdrożyć, możliwie płynnie przejść na poziom in-
westowania a następnie osiągania zakładanych 
korzyści. Pytanie, czy operatorzy szerokopasmowi 
są przygotowani do tej rewolucji? Z perspektywy 
30-lecia istnienia branży i budowy rynku usług sze-
rokopasmowych możemy wyróżnić parę punktów 
zwrotnych – co będzie kolejnym? Chcemy o tym 
dyskutować w gronie europejskich organizacji ka-
blowych. Wszakże żyjemy dziś w świecie mnogości 
przeróżnych form dostępu stacjonarnego i mobil-
nego, a z rynku wypierane są tradycyjne technologie 
dostępowe. Na tym tle nasilają się procesy globali-
zacji, w czym przodują firmy amerykańskie z najmoc-
niejszymi dziś markami masowych dostarczycieli 
audiowizualnych usług medialnych. Rynek europej-
ski, aczkolwiek broni się przed skutkami globalizacji, 
to jest na te globalne tendencje wystawiony, polskie-
go nie wyłączając. Jeśli wierzyć analizom, to jest on  
najbardziej konkurencyjnym rynkiem na świecie, 
przyjrzenie się jego obecnej kondycji na tle innych 
rynków stanowi jeden z celów Konferencji. Czy wpro-
wadzenie 5G i związanych z tym regulacji zmieni 
nasz rynek? Takim zagadnieniom podporządkowany 
został program Konferencji, gdyż nie ulega żadnej 
wątpliwości, że nasz medialny i telekomunikacyjny 
świat podlega zasadniczym zmianom i nawet naj-
bliższe prognozy stanowią wielką niewiadomą. Co 
zastąpi świat mediów i telekomunikacji jaki dziś zna-
my i jaki jest naszym udziałem od 30 lat? W jaki spo-
sób operatorzy szerokopasmowi powinny antycy-
pować nowe tendencje i wyprzedzać konkurencję 
w rywalizacji o abonenta?

Program Konferencji przewiduje zarówno dyskusje 
o przyszłości branży szerokopasmowej na rynku 
medialnym i telekomunikacyjnym, jak i ocenę zary-
sowujących się kierunków zmian z punktu widzenia 
biznesu, regulatorów i ekspertów. Do udziału w Kon-
ferencji zaprosiliśmy znakomitych Gości i Ekspertów 
z całego świata, aby dowiedzieć się, jak rysujące się 
zmiany rynkowe wpłynęły na prowadzenie biznesu, 
rozumienie prawa, na kształt otoczenia instytucjo-

same time, being eyewitnesses to the end of the 
media and telecommunications world as we know 
it, we want to outline the framework of what is yet 
to come, meaning the 5G revolution. How to adapt 
the changing technologies and forms of communi-
cation to the needs of consumers? How to keep 
profit? The issue is to smoothly move from the level 
of forecasting of what and how should be imple-
mented to the level of investing and then achieving 
the assumed benefits. The question is: are broad-
band operators prepared for the revolution? From 
the perspective of the 30th anniversary of the in-
dustry and the construction of the broadband mar-
ket, we can distinguish a few turning points in their 
history. what will be the next one? We want to dis-
cuss this issue with European cable organizations. 
After all, we live in a world of many different forms 
of fixed and mobile access, while traditional access 
technologies are being crowded out from the mar-
ket. Moreover, we witness intensification of the pro-
cesses of globalization, in which American compa-
nies with the strongest brands of mass audiovisual 
media service providers are leading today. The Eu-
ropean market, although it is defending itself against 
the effects of globalization, is exposed to these 
global tendencies, Poland included. If you believe 
the analysis, Polish market is the most competitive 
market in the world. One of the goals of the Confer-
ence is to analyze its current condition in compari-
son to other markets. Will the introduction of 5G 
and related regulations change the face of our mar-
ket? These and other issues will be discussed during 
the Conference because it goes without saying that 
our media and telecommunications world is subject 
to fundamental changes and even the nearest future 
is a big mystery. What awaits the media and telecom 
world that we’ve known and successfully built for 30 
years? How can broadband operators anticipate new 
trends and outcompete other market players?

The program of this year’s Conference includes 
discussions about the future of the broadband in-
dustry in the media and telecommunications market 
as well as the assessment of the possible develop-
ment trends from the point of view of business, 
regulators and experts. We invited a number of re-
nowned guests and experts from all over the world 
in order to learn how the ongoing market changes 
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nalnego, na rynek i na samych konsumentów me-
diów i telekomunikacji. Proponujemy Państwu te-
maty skoncentrowane na zasadniczych problemach 
globalnego rynku, ale nie unikamy także zagadnień 
szczegółowych, jak gigabajtowa rewolucja, 5G (za-
równo jako strategia rządu jak i codzienność w in-
nych krajach), fenomen e-sportu w przekazach mul-
timedialnych, innowacje jako narzędzie przewagi 
konkurencyjnej, technologia 4K – a już w niedalekiej 
przyszłości  – 8K (która wystartuje na przyszłorocz-
nej olimpiadzie w Tokio), nowe wyzwania w relacjach 
z nadawcami, czy badania rynku reklamy i wdrożenia 
innowacyjnych narzędzi badania zawartości progra-
mów. 

Drodzy Uczestnicy, zgodnie z postulatami na-
szych długoletnich Partnerów i Uczestników utrzy-
mujemy optymalną dzienną liczbę 3 krótszych 
paneli oraz doskonale przyjęte krótkie prezentacje 
wybranych zagadnień, interesujących operatorów. 
Będą sesje „Jeden na jeden” wprowadzone jako 
nowa forma uwypuklenia poglądów postaci kluczo-
wych dla rynku kablowego, choć w tym roku szcze-
gólnie zatroszczymy się o dialog z salą. Zadbają o to 
doskonali prowadzący – wybitni fachowcy w dzie-
dzinie mediów i telekomunikacji – oraz nasi Eksper-
ci i Goście Specjalni. Podtrzymaliśmy również zmia-
nę terminu ceremonii otwarcia z wtorkowej na 
poniedziałkową, co ułatwi przeprowadzenie pane-
li i roboczych spotkań oraz pozwoli lepiej zagospo-
darować Gości Specjalnych, panelistów i tematy 
poszczególnych paneli. Grupując je przede wszyst-
kim w bloki tematyczne, by umożliwić lepsze zapla-
nowanie poszczególnych dni. Służy temu również 
dominacja krótszych form typu prezentacje czy 
wprowadzenia do paneli, aby dogłębniej omówić 
zaplanowane zagadnienia, a poszczególne prezen-
tacje, będą zamieszczone po konferencji na stronie 
www.konferencjepike.pl jako jej dorobek audiowi-
zualny. Uzyskało to już akceptację, poszczególne 
wydarzenia są dokumentowane na tej stronie w for-
mie audiowizualnej, z roku na rok tę dokumentację 
ulepszamy, tworząc swoistą bibliotekę wystąpień 
i prezentacji.

Mówiąc o programie pierwszego dnia Konferen-
cji warto wspomnieć, że inauguruje je w poniedzia-
łek 7.10. br. forum operatorów kablowych Wschód 

affect business, understanding of the law, the shape 
of the institutional environment and the media and 
telecom consumers themselves. We invite you to 
discuss topics focused on the fundamental prob-
lems of the global market, but we are also keen to 
focus on specific issues, such as the gigabyte revo-
lution, 5G (both as government strategy and an el-
ement of everyday life in other countries), the phe-
nomenon of e-sport in multimedia content, 
innovations as a tool of competitive advantage, 4K 
- and in the near future - 8K technology (which will 
debut at next year’s Olympic Games in Tokyo), new 
challenges in relations with broadcasters, or re-
search on the advertising market and implementa-
tion of innovative tools for researching program 
content. 

Dear Guests and Participants, following the sug-
gestions of our partners and the participants, we 
maintain an optimal number of 3 daily discussions 
and presentations of selected issues of interest to 
operators. There will be one-on-one sessions intro-
duced to enable expression of the views of key fig-
ures for the cable market, although this year we will 
particularly take care of ensuring discussions with 
the audience. This will be ensured by excellent mod-
erators - outstanding professionals in the field of 
media and telecommunications - as well as our Ex-
perts and Special Guests. We have also maintained 
the decision to change in the date of the opening 
ceremony from Tuesday to Monday, which will facil-
itate the organization of panel discussions and work-
ing meetings and will allow for better use of time of 
Special Guests, panelists and topics of individual 
panels. The discussions were grouped into themat-
ic blocks, so that the schedule is more transparent 
and participant-friendly. We would also like to reach 
this goal by introduction of shorter presentations 
or discussions in order to analyze the issues in more 
depth. Moreover, after the Conference, video foot-
age from individual presentations will be available 
at www.konferencjepike.pl This formula has already 
been approved and individual events are document-
ed in the audiovisual form. Every year we extend the 
amount of content available, thus creating a kind of 
library of speeches and presentations.

When discussing the Program of the first day of 
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– Zachód, z udziałem Zarządu i Rady Konsultacyjnej 
PIKE, do którego przywiązujemy szczególne zna-
czenie, jako płaszczyzny wymiany poglądów ope-
ratorów z całego świata. Chcemy w tym gronie 
podyskutować o globalizacji mediów i przezwycię-
żaniu barier zaistniałych we wzajemnych relacjach, 
ale tematem szczegółowym będzie perspektywa 
wdrożenia 5G w skali europejskiej. Kolejnym zagad-
nieniem będzie przezwyciężanie barier prawnych 
we wdrażaniu innowacji oraz cyberbezpieczeństwo 
sieci kablowych. Podczas obrad forum rozpocznie-
my także obchody 30-lecia telewizji kablowej w Pol-
sce, co znajdzie swój finał już po otwarciu Konferen-
cji, w postaci uroczystości rocznicowych i promocji 
okolicznościowego albumu. Uzupełnieniem mery-
torycznym tego bloku będzie prezentacja PwC 
o wpływie sektora kablowego na rozwój polskiej 
gospodarki oraz przegląd najnowszych działań zwią-
zanych ze zwalczaniem piractwa medialnego omó-
wione przez Teresę Wierzbowską ze Stowarzysze-
nia Sygnał. Następnie czeka nas panel dyskusyjny 
przeprowadzony w gronie przedstawicieli organi-
zacji kablowych z Europy nt. tego, jak nowe tech-
nologie zmieniają branżę. Poniedziałek zakończymy 
wieczorem powitalnym.

Wtorkowy poranek 8.10. br. rozpocznie, mający 
swoich zagorzałych zwolenników, bieg operatorów 
na dystansie 5 km, a po tej rozgrzewce tradycyjne 
już „Śniadanie Kobiet Mediów” – punkt programu 
doskonale wpisujący się w nasz bardzo sfeminizo-
wany świat, gdzie liderami firm są silne i piękne 
kobiety. Przy czym, wcale nie jest wykluczony udział 
mężczyzn, ale jednak w drugoplanowej roli. Part-
nerem tego miłego wydarzenia jest w tym roku 
firma A+E. Prezentacja wydarzeń rynku medialne-
go i legislacji będzie następnym punktem progra-
mu, a kolejnym wystąpienie nt. gigabajtowej rewo-
lucji. Mark Giesbers z Liberty Global przedstawi 
futurystyczną wizję świata gigabajtowego, choć 
niewykluczone, że dostępną nam już w nadchodzą-
cym dziesięcioleciu. Spotkanie „Jeden na jeden” 
z wiceminister Cyfryzacji Wandą Buk, będzie po-
święcone wdrażaniu rządowej strategii 5G w Polsce. 
I tu spodziewam się ożywionej dyskusji z salą, pytań 
o szanse i zagrożenia związane z planami rządu. 
Ten blok zakończy prezentacja nt. przykładów 
wdrożeń 5G na innych rynkach oraz panel dysku-

the Conference, it’s worth noting that it will begin on 
Monday, October 7 with the meeting of Eastern and 
Western cable operators, a platform for discussion 
between operators from around the world, with 
participation of PIKE’s Management and Advisory 
Boards. On this occasion, we would like to discuss 
media globalization and overcoming barriers in mu-
tual relations, yet the principal subject will be using 
the launch of the 5G technology on a European 
scale. Another issue will be overcoming legal barriers 
to implementing innovation and cybersecurity of 
cable networks. During the discussions we will also 
begin feting the 30th anniversary of cable television 
in Poland, which will find its finale after the official 
opening of the Conference, in the form of anniver-
sary celebrations and the promotion of the album. 
The substantive element of this block will be a pres-
entation by PwC on the impact of the cable sector 
on the development of the Polish economy and 
a review of the latest activities related to the fight 
against media piracy presented by Teresa Wier-
zbowska from Sygnał Association. Next, we will have 
a panel discussion on how new technologies are 
changing the industry, held among representatives 
of cable organizations from Europe. The first day of 
the Conference will end with a welcome evening.

The second day of the Conference. October 8, will 
start with the operators’ run over a distance of 5 
km, followed by the Breakfast of Female Champions, 
underlining the role of strong and ambitious women 
in the industry. Of course, men are also welcomed, 
yet their role will be secondary. The event is pow-
ered by A+E. The presentation of media market 
events and legislation will be the next item on the 
program, followed by a presentation on the gigabit 
revolution. Mark Giesbers from Liberty Global will 
present a futuristic vision of the gigabit world, al-
though it is quite possible that it will become reality 
in the coming decade. The „One on One” meeting 
with Deputy Minister of Digital Affairs, Wanda Buk, 
will be dedicated to the implementation of the 5G 
government strategy in Poland. In fact, we expect 
lively discussion with the audience and a lot of ques-
tions about the opportunities and threats related 
to the government’s plans. This block will end with 
a presentation on examples of 5G implementations 
in other markets and a panel discussion on the ben-
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syjny o korzyściach i stratach związanych z wdraża-
niem nowych technologii. Skupi on liderów rynku 
telekomunikacyjnego i skoncentruje się zapewne na 
wojnie technologicznej o 5G, która toczy się w cieniu 
prac rządów nad wdrażaniem tej technologii i rywa-
lizacji amerykańsko-chińskiej. 

Po przerwie kawowej rozpoczniemy blok progra-
mowy poświęcony telewizjom kablowym. Następnie 
skoncentrujemy się na zagadnieniu reklamy, prezen-
tacje pod hasłem „Adressable TV w praktyce” przy-
gotowała WP i TVP. Panel strategiczny, skupiający 
nadawców z rynku polskiego, będzie dotyczyć glo-
balności i lokalności w mediach – kto zyska, kto 
straci – i zapewne odniesie się do problemów, jakie 
narastają w relacjach pomiędzy nadawcami a ope-
ratorami. Za jednym stołem zasiądą prezesi TVP, 
TVN, Polsatu i innych nadawców. Interesująco zapo-
wiada się ostatni panel tego dnia „Fenomen e-spor-
tu w telewizji stacjonarnej i Internecie”, będący pró-
bą podsumowania żmudnego przebijania się 
e-sportu do oferty nadawców i telewizji kablowych. 
Okazuje się, że jest to treść bardzo poszukiwana 
w pewnych grupach wiekowych i może stać się ele-
mentem przewagi konkurencyjnej operatorów ka-
blowych na rynku. Panel łączy się z poprzednimi 
edycjami jesiennych konferencji, gdzie szeroko oma-
wiano zagadnienie kontentu sportowego, który jest 
przecież jednym z fundamentów telewizji płatnej. 
Na sali warsztatowej wysłuchamy prezentacji o no-
wej odsłonie punktu informacyjnego ds. Telekomu-
nikacji oraz dwóch warsztatów o najważniejszych 
zmianach w megaustawie i Prawie Łączności Elek-
tronicznej. Wtorek zakończą dwie imprezy: jakże 
charakterystyczny dla konferencji w Jachrance mecz 
piłki nożnej Operatorzy kontra Nadawcy oraz Wiel-
ka Gala 30-lecia Telewizji Kablowych w Polsce, połą-
czona z wręczaniem statuetek Złotej PIKE oraz roz-
strzygnięciem XIV edycji Festiwalu Kanałów 
Tematycznych o nagrodę „Tytanowego Oka”. Myślę, 
że grono wyróżnionych Złotą PIKE będzie w tym roku 
wyjątkowo doborowe, a wszyscy będą usatysfakcjo-
nowani tym wieczorem oraz After Party, które od-
będzie się zaraz po Gali, z wieloma niespodziankami 
i wrażeniami artystycznymi.

Trzeci dzień Konferencji 9.10. br. rozpocznie blok 
prezentacji „Innowacje w akcji – jak uzyskać przewa-

efits and losses associated with the implementation 
of new technologies. It will bring together the leaders 
of the telecommunications market and will probably 
focus on the 5G technology war that is underway 
beneath the governments’ work on implementing 
this technology and US-Chinese rivalry. 

After the coffee break, we will begin the program 
block dedicated to cable television. Next, we will fo-
cus on the issue of advertising. A presentation en-
titled ”Addressable TV” was prepared by NASK and 
Geminus. The strategic panel, bringing together 
broadcasters from the Polish market, will address 
the problem of global and local character of media 
and try to answer the questions on who will gain 
and who will lose. Moreover, it will probably address 
the problems that impact the relationship between 
broadcasters and operators. It will bring together 
the Presidents of TVP, TVN, Polsat and other broad-
casters. The last panel of the day, “The phenomenon 
of e-sport on traditional TV and the Internet”, prom-
ises to be an interesting attempt to summarize the 
long way of e-sports into the portfolio of broadcast-
ers and cable television. It turns out that this content 
is very sought after in certain age groups and can 
become an element of the competitive advantage 
of cable operators on the market. The panel is a kind 
of bridge between the current and previous editions 
of autumn conferences, where the issue of sports 
content, which is one of the foundations of pay TV, 
was widely discussed. The pinnacle of the second 
day of the Conference will be a football game be-
tween Operators and Broadcasters and a solemn 
anniversary Gala Night during which the Golden 
PIKE Awards will be handed out and the Titanium 
Eye, the main award of the 14th edition of the Fes-
tival of Thematic Channels, will be presented. I think 
that this year, the group of winners of the Golden 
PIKE will be quite exceptional and that everyone will 
be satisfied with this outstanding evening and the 
After Party, which will take place right after the Gala, 
including many surprises and artistic events.

Third day of the Conference, 9 October, will start 
with the presentation block entitled “Innovations 
live - how to get a market advantage”, with the par-
ticipation of Szymon Karbowski from Vector X Labs, 
who will present news from the market. The next 
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gę rynkową?”, z udziałem Szymona Karbowskiego 
z Vector X Labs, który przedstawi nowinki z rynku. 
Kolejna prezentacja będzie poświęcona projektowi 
PIKE stworzenia narzędzia analitycznego do badania 
zawartości oferty programowej kanałów telewizyj-
nych, co wiąże się z negocjacjami pomiędzy opera-
torami a nadawcami nt. nowych umów. Bogdan 
Łaga z TV Chopin i dr Jacek Wyszyński z UAM w Po-
znaniu postarają się przybliżyć efekty prac, jakie 
toczą się w tej sprawie od jesieni 2018 roku. Będzie 
to także świetny wstęp do głównego panelu kon-
ferencji pod hasłem „Do tanga trzeba dwojga” po-
święconego niełatwym relacjom pomiędzy opera-
torami a nadawcami – skupiającymi przy jednym 
stole obydwu partnerów. Zamierzeniem jest zni-
welowanie napięć, jakie wywoływane są przy oka-
zji składania operatorom przez nadawców nowych 
propozycji programowych. W tym panelu weźmie 
udział wiceprezes UOKiK – Michał Holeksa. Kolejny 
blok tematyczny to zagadnienia powiązane z kon-
tentem i reklamą z udziałem przewodniczącego 
KRRiT, Witolda Kołodziejskiego, będąca wprowa-
dzeniem do panelu pod hasłem „Jak reagować na 
nowe wyzwania rynku reklamowego”. Ciekawą pre-
zentację przygotowało TVP, poświęconą Pokoleniu 
60+ jako konsumentowi mediów i reklamy. Ostat-
nim, podsumowującym panelem konferencji będzie 
debata „Współczesny widz i jego rosnące oczeki-
wania” – poświęcona preferencjom na rynku tele-
wizyjnym. Do dyskusji zasiądą m.in. przedstawicie-
le Orange, Eleven Sports Network, T-Mobile, 
Platforma Canal+, VIMN i TVP.

Wśród Gości Specjalnych Konferencji nie zabrak-
nie wysokich rangą przedstawicieli władzy publicz-
nej, przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, 
Sejmu i Senatu, regulatorów z poszczególnych kra-
jów i przedstawicieli poszczególnych rynków. Gro-
no Patronów Honorowych jak co roku reprezentu-
ją ministrowie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Cyfryzacji, Przedsiębiorczości i Technologii, prze-
wodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz 
prezes Urzędu Patentowego RP. Szczególnie cie-
szymy się z obecności przedstawicieli naszej euro-
pejskiej branżowej organizacji Cable Europe oraz 
reprezentantów organizacji operatorów kablowych 
i telekomunikacyjnych z wielu krajów świata. Są to 

presentation will be dedicated to PIKE’s project to 
create an analytical tool to study the content of TV 
channel programming, in light of negotiations be-
tween operators and broadcasters on new con-
tracts. Bogdan Łaga from TV Chopin and Dr. Jacek 
Wyszyński from the Adam Mickiewicz University in 
Poznań will try to bring closer the results of the 
works that have been going on in this matter since 
autumn 2018. It will also be a great introduction to 
the main conference panel held under the slogan 
„It takes two to tango” dedicated to the difficult re-
lations between operators and broadcasters - bring-
ing together both sides. The goal is to reduce the 
tensions that come to life when broadcasters submit 
new programming proposals to operators. The dis-
cussion will be attended by the Vice-President of the 
Polish Office of Competition and Consumer Protec-
tion – Michał Holeksa. The next thematic block cov-
ers issues related to content and advertising and 
will be held with the participation of the chairman 
of the National Broadcasting Council, Witold 
Kołodziejski. Moreover, it will be an introduction to 
the discussion held under the slogan „How to re-
spond to new challenges of the advertising market”. 
An interesting presentation was prepared by TVP: 
it will be dedicated to the Generation 60+ as a con-
sumer of media and advertising. The final, summa-
ry conference panel will be a debate on the “Con-
temporary viewers and their growing expectations”, 
dedicated to consumers’ preferences on the TV 
market. It will be attended, among others, by the 
representatives of Orange, Eleven Sports Network, 
T-Mobile, Platforma Canal+, VIMN and TVP.

What’s more, the group of Special Guests will in-
clude representatives of public authorities, Europe-
an Parliament, Polish Sejm and Senate, regulators 
from particular countries and representatives of 
individual markets. As every year, the group of Hon-
orary Patrons include the Ministers of Culture and 
National Heritage, Digitization, Entrepreneurship 
and Technology, the chairman of the National Broad-
casting Council, the president of the Office of Elec-
tronic Communications and the president of the 
Patent Office of the Republic of Poland. We’re espe-
cially proud that the conference will be attended by 
the representatives of Cable Europe as well as cable 
and telecommunications operators from many 
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od lat nasi oddani Przyjaciele, wspierający Konfe-
rencje swoją wiedzą, doświadczeniem i kompeten-
cjami. Wierzymy, iż jak zwykle będą uczestnikami 
kuluarowych rozmów i konsultacji łączących 
Wschód z Zachodem, zarówno na niwie technolo-
gicznej jak i pozyskiwania wartościowego kontentu. 
Szeroką listę Gości Honorowych wypełniają pozo-
stali członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
sekretarze i podsekretarze stanu, parlamentarzy-
ści, szefowie urzędów centralnych i inni regulatorzy 
rynku. 

   A jednak to, co czyni PIKE 2019 największą i naj-
ważniejszą imprezą tej rangi w Polsce, jest szeroki 
udział wszystkich najwybitniejszych przedstawicie-
li środowiska komunikacji elektronicznej i mass-
-mediów oraz skala zagadnień, jakie podczas tych 
trzech dni zostaną w tym gronie poruszone. Jak 
zwykle, podczas Wystawy towarzyszącej Konferen-
cji nie zabraknie warsztatów, prezentacji i wykładów 
przeprowadzanych przez poszczególne firmy, swo-
ją bogatą ofertę zaprezentują kanały tematyczne 
i poszczególni nadawcy. Uzupełnieniem programu 
będzie tętniące nowymi atrakcjami życie towarzy-
skie, ale również kontakty biznesowe, corocznie 
odnawiane przy okazji jesiennych Konferencji. Cie-
szę się szczególnie z tego, iż wszystkie wieczory 
będą pod znakiem dobrej zabawy, której gwaran-
tami są niezawodni i długoletni Partnerzy Strate-
giczni TVP, TVN, Discovery oraz Partnerzy i Spon-
sorzy. Życzę wszystkim Uczestnikom i Gościom 46. 
Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE 2019 
udanych debat, interesujących kontaktów bizneso-
wych, nowych wrażeń artystycznych i towarzyskich.

Jerzy Straszewski

countries around the world. They have been our 
dedicated Friends for years, supporting the Confer-
ences with their knowledge, experience and com-
petences. We’re convinced that they will actively 
participate in informal discussions and consultations 
helping to link the East with the West, both in terms 
of technology and gaining valuable content. The long 
list of Honorary Guests includes other members of 
the National Broadcasting Council, secretaries and 
undersecretaries of state, parliamentarians, heads 
of central offices and other market regulators. 

  Yet, what makes PIKE 2019 the largest and most 
important event of this class in Poland is the wide 
participation of all the most prominent representa-
tives of the electronic communication and media 
community and the range of issues that will be 
raised. As usual, the Exhibition accompanying the 
Conference will offer a wide range of workshops, 
presentations and lectures conducted by individual 
companies, and will provide an opportunity to the 
broadcasters to present the wide range of services 
they offer. Another important value will be exciting 
social events, but also business contacts, renewed 
annually on the occasion of autumn conferences. 
I am particularly pleased that all the evenings will 
bring us a lot of entertainment, ensured by our re-
liable and long-term Strategic Partners: TVP, TVN, 
Discovery, as well as Partners and Sponsors. I hope 
that the 46th edition of the International Conference 
and Exhibition PIKE 2019 will bring you successful 
debates, interesting business contacts, as well as 
new artistic and social experiences.

Jerzy Straszewski

JERZY STRASZEWSKI
od 2003 roku prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, 

z wykształcenia magister inżynier elektronik, rzecznik pa-

tentowy, autor wielu patentów z dziedziny elektroniki i tele-

komunikacji oraz publikacji z zakresu własności intelektual-

nej.

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.
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Drodzy Goście 
i Uczestnicy

46. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 
2019 odbywa się w tym roku w Jachrance nad Za-
lewem Zegrzyńskim, którą w mijającym 30-leciu 
istnienia telewizji kablowych w Polsce wielokrotnie 
odwiedzaliśmy i chwaliliśmy. To tu postanowiliśmy 
zwieńczyć uroczyste obchody 30-lecia branży ka-
blowej w Polsce, które trwały okrągły rok, a ich my-
ślą przewodnią było rówieśnictwo polskich prze-
mian rynkowych i polskiej telewizji kablowej. 
Organizując jesienną konferencję w Jachrance 
chcieliśmy tym samym ułatwić dotarcie naszym 
Uczestnikom i Gościom na tę wyjątkową imprezę, 
co m.in. w gorącym przedwyborczym czasie jest 
kluczowe dla powodzenia napiętego programu kon-
ferencji. Parokrotnie tu zresztą gościliśmy i zawsze 
były to niezwykle udane i wspominane pobyty. Po-
wracamy więc do znanej nam lokalizacji i jestem 
przekonany, że konferencja i wystawa cieszyć się 
będą wygodą oraz atrakcjami znakomitego hotelu 
i pobliskich terenów, oddanych nam do dyspozycji.

Nie muszę chyba dodawać, że w związku z tym 
powierzchnia wystawiennicza i hotelowa ulegnie 
znacznemu zwiększeniu, a stoiska wystawców będą 
dysponować wszelkimi najnowszymi  udogodnienia-
mi multimedialnymi i technicznymi, pozwalającymi 
lepiej uwidocznić ofertę i nowości techniczne. Infra-
struktura konferencyjna, jaką oddano nam do dys-
pozycji w hotelu i obok niego, ułatwi organizację 
imprez, eventów i pokazów, a także umożliwi udział 
w spotkaniach dwustronnych i prezentacje ofert 
operatorów, nadawców i dostarczycieli sprzętu – 

Dear Guests  
and Participants,

This year, the 46th International Conference and 
Exhibition PIKE 2019 takes place in Jachranka on 
the Zegrze Reservoir. During the last 30 years we 
have been frequent and very satisfied guests of 
Jachranka. It was here where the final celebrations 
of the 30th, feted all year long, anniversary of the 
cable industry in Poland took place. Joyfully, we 
celebrated the fact that the Polish market trans-
formations and Polish cable industry are of the 
same age. When organizing the autumn conferen-
ce, we chose Jachranka, since we wanted to make 
it easier for our participants and guests to reach 
this unique event, which, in a busy pre-election 
season, was crucial to the success of the packed 
conference program. We’ve bene here for many 
times and our stays here were always very success-
ful and highly regarded. That’s why we return to 
this well-known spot and I’m sure that the partici-
pants of the conference and exhibition will really 
enjoy all the amenities and activities the hotel and 
its premises have to offer. 

Needless to say, the exhibition and hotel space 
will increase significantly, and the exhibitors’ stands 
will be equipped all the latest multimedia and tech-
nical facilities allowing for better visibility of the 
offer and state-of-the art solutions. The technical 
solutions we have at our disposal, including devices 
employing the 4K and 5G technology, will make it 
easier to organize events, shows and bilateral me-
etings as well as presentations related to opera-
tors’, broadcasters’, and equipment providers’ offer. 

Włodzimierz Zieliński
Prezes Zarządu Fundacji PIKSEL/President of the Management Board of the PIKSEL Foundation



konferencjepike.pl16

w tym technologii 4K i 5G. Wystawa towarzysząca 
konferencji, zgodnie z postulatami naszych długo-
letnich partnerów, ma być formą targów i to tu mają 
odbywać się najważniejsze rozmowy biznesowe oraz 
uzgadniane kontrakty i umowy. Tworzy to kuluary 
konferencji, gdzie pulsuje jej żywe tętno dosłownie 
24 godziny na dobę. Rozmawiając z niektórymi na-
szymi długoletnimi uczestnikami przekonuje się, że 
bez tego podskórnego życia, konferencja byłaby 
uboższa i mniej owocna, dlatego tak wiele czasu 
i energii poświęcamy uzgodnieniom co do formy 
i kształtu wystawy oraz prezentacji i eventów. 

Szanowni Państwo, planując jej tegoroczny pro-
gram postaraliśmy się uwzględnić zgłaszane postu-
laty, szczególnie jeśli chodzi o długość poszczegól-
nych punktów programu, pogrupowanie ich w bloki 
tematyczne czy stworzenie atrakcyjnych, ale krót-
szych form prezentacji treści. Trzydniowy program 
konferencji składa się z 7 paneli dyskusyjnych, które 
dynamicznie poprzeplatane są prezentacjami oraz 
wystąpieniami Gości Specjalnych i Ekspertów. Posta-
raliśmy się usprawnić poszczególne punkty programu, 
poprzez poprzedzanie ich krótkimi prezentacjami 
multimedialnymi, które jako dorobek konferencji będą 
dostępne na stronie www.konferencjepike.pl, funk-
cjonującej w przestrzeni multimedialnej cały rok 
i chętnie przez Państwa odwiedzanej. Udostępnimy 
je za wiedzą i zgodą autorów, jak co roku, jako ma-
teriał szkoleniowy i poglądowy, dbając o ich przekro-
jowość tematyczną. Tendencją, którą systematycznie 
wzmacniamy, jest przewaga krótkich form nad pa-
nelami, co wynika z postulatów zgłaszanych organi-
zatorom. Postaraliśmy się tak dobrać tematykę pa-
neli, aby była ona jak najbardziej atrakcyjna dla 
uczestników: dyscyplinę wypowiedzi zapewnią świet-
ni moderatorzy i krótszy czas paneli i dyskusji, oraz 
możliwość zadawania panelistom pytań z sali, co 
chcemy w tym roku silnie zaznaczyć. Podobnie jak 
zwiększenia roli obsługi medialnej konferencji, we 
współpracy m.in. z portalami branżowymi. Nie za-
braknie więc okazji do prezentacji i poważnych de-
bat, jak i spotkań biznesowych oraz towarzyskich 
w doskonale znanym gronie. Ta różnorodność wy-
darzeń od lat cieszy się wielkim uznaniem, tworząc 
atmosferę chętnego uczestnictwa w poszczegól-
nych eventach i punktach programu. Cieszymy się, 
że frekwencja jest wysoka, ale nie ograniczamy się 

To meet the requests of our long-lasting partners, 
the Exhibition accompanying the Conference is in 
a form of trade fairs. That is where the most im-
portant business talks take place, accompanied by 
negotiations related to contracts and agreements. 
This means that the conference will live its life even 
once the official part is over, 24/7. Talks with some 
of our long-lasting participants only make me more 
convinced that without this secret life the confe-
rence would be of lesser value and importance, 
which is why we dedicate so much time and ener-
gy to arrangements as to the form and shape of 
the exhibition, presentations and events. 

 Ladies and Gentlemen, while elaborating the 
Program of this year’s Conference, we tried to inc-
lude all the suggestions coming from the Guests 
and Participants, especially when it comes to the 
length of meetings and grouping issues in thema-
tic sections. During the 3 days of the Conference, 
7 main panel discussions will take place. The panel 
discussions will be accompanied by presentations 
and speeches by Special Guests and Experts. In 
order to improve the implementation of each part 
of the Conference, they will be preceded by short 
multimedia presentations, later available at www.
konferencjepike.pl, a website you’re particularly 
fond of and which you eagerly visit all year round. 
The content will be shared with the knowledge and 
consent of the authors as a training and demon-
strative material and its cross-sectional character 
will be kept. We constantly aim at replacing panel 
discussion with shorter presentations, in line with 
the demands submitted to the organizers. We wan-
ted to select subjects that will appeal the most to 
the participants. Supervision over discussions will 
be ensured by experienced moderators. Moreover, 
presentations and discussions will be shorter, but 
we would like to focus on the questions from the 
audience. The media coverage of the conference 
will also grow, mainly thanks to our cooperation 
with industry websites. There will be plenty of 
opportunities for presentations and serious deba-
tes, as well as business and social meetings in 
a well-known community. This unique mix of events 
has been highly appreciated by all the participants. 
It gives our guests willingness to participate in all 
the events. We are glad that the attendance is high, 
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tylko do sztywnych punktów programu będąc 
otwartymi na różne formy autoprezentacji, w której 
mówcy przedstawią swoje pomysły, osiągnięcia czy 
poglądy. Fundacja PIKSEL będąca w imieniu PIKE 
organizatorem konferencji, z roku na rok ulepsza 
pracę służb informacyjnych a także obsługę naszych 
Gości i Uczestników. Komitet organizacyjny pracuje 
nad konferencją cały rok, realizując postulaty Rady 
Programowej, jak i wnosząc nowe pomysły oraz szli-
fując wypracowane uprzednio schematy organiza-
cyjne.   

Analizując natomiast strukturę programu 46. 
Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE 2019 
chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na jej jubile-
uszowy charakter, który został podkreślony spe-
cjalnymi eventami i wystąpieniami oraz promocja 
książki jubileuszowej z okazji 30-lecia telewizji ka-
blowej w Polsce. Chcemy, jako organizatorzy, stwo-
rzyć jak najlepsze ramy dla tych obchodów, by 
nadać im odpowiedni, uroczysty charakter. Będzie-
my więc na bieżąco pomocni, służąc nie tylko 
wsparciem technicznym, ale także wsparciem me-
rytorycznym. Na tym przecież polega misja Funda-
cji PIKSEL, powołanej do pomocy członkom PIKE 
w prowadzeniu działalności gospodarczej i ułatwia-
niu kontaktów ze światem zewnętrznym. Głównym 
motywem 46. Międzynarodowej Konferencji i Wy-
stawy PIKE 2019 jest gigabitowa rewolucja w me-
diach i telekomunikacji. Temu poświęcone będą 
sesje plenarne, prezentacje i debaty a także pre-
zentacje na poszczególnych stoiskach, a naszym 
zadaniem jest umożliwienie jak najlepszego ich 
przekazania Gościom i Uczestnikom. Stąd rozpo-
częcie naszej konferencji jest już w poniedziałek 
7.10.2019 roku, od forum operatorów kablowych 
Wschód–Zachód. Jako Fundacja PIKSEL chcemy 
pokazać, że nasza Konferencja przekracza istnieją-
ce podziały i jest ważnym forum wymiany doświad-
czeń pomiędzy poszczególnymi krajami. Jest to 
także ważny aspekt współpracy międzynarodowej 
pomiędzy narodowymi organizacjami skupiającymi 
operatorów kablowych i właściwie jedyne forum 
wymiany doświadczeń o tak szerokim charakterze. 
Aspekt międzynarodowy, jak co roku, wzmocnią 
tłumaczenia symultaniczne poszczególnych pane-
li i debat. Przebieg naszej konferencji można będzie 
zobaczyć na urządzeniach dostępowych oraz w re-

but we do not want to become limited to rigid po-
ints of the schedule. We are open to various forms 
of self-presentation, where the speakers will pre-
sent their ideas, achievements or views. Every year, 
the PIKSEL Foundation, which, on behalf of PIKE, 
organizes the conference, improves the work of 
information services as well as the service of our 
guests and participants. The organizing committee 
works on the conference all year round, implemen-
ting the postulates of the Program Council, as well 
as bringing new ideas and polishing previously de-
veloped organizational schemes.  

Should I say anything more about the program 
of the 46th International Conference and Exhibition 
PIKE 2019, I would like to draw your attention to its 
festive character, which was emphasized by a series 
special events and speeches, as well as the pro-
motion of the jubilee album on the occasion of the 
30th anniversary of cable television in Poland. As 
organizers, we want to create the best possible 
framework for these celebrations to give them an 
appropriate, solemn character. We will constantly 
be at your service, providing not only technical, but 
also substantive support. In fact, that’s what the 
PIKSEL Foundation is for: it was established to sup-
port PIKE’s members in their business and help 
them connect with external world. The leitmotif of 
the 46th International Conference and Exhibition 
PIKE 2019 is Gigabit revolution in media and tele-
communications. It will be the main theme of ple-
nary sessions, presentations and debates, as well 
as the stand offer. Our main goal, however, is to 
make this subject accessible and understandable 
to the Guests and Participants. This is why the Con-
ference will start on Monday 7.10.2019 with the 
Meeting of Eastern and Western Cable Operators. 
The PIKSEL Foundation wants to show that our 
Conference goes beyond the existing limits and 
divisions and serves as an important platform for 
exchanging experience between countries. Moreo-
ver, it is an important aspect of international co-
operation between national organizations of cable 
operators and actually the only forum for the ex-
change of experience of such a wide nature. The 
international aspect of the conference finds its 
reflection in provision of simultaneous interpreting 
services available during each discussion and pre-
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lacjach na żywo w mediach lokalnych i ogólnopol-
skich. Zwieńczeniem poszczególnych dni będą Gale 
i Wieczory, w tym uroczysta Wielka Gala 30-lecia 
Telewizji Lokalnych w Polsce, podczas których wrę-
czymy statuetki Złotej PIKE oraz rozstrzygniemy 
XIV edycję Festiwalu Kanałów Tematycznych o na-
grodę „Tytanowego Oka”. Aczkolwiek szczegóły 
programów artystycznych trzymane są do ostatniej 
chwili w tajemnicy to zapewniam, że atrakcje i wra-
żenia artystyczne będą pierwszorzędne i niezapo-
mniane. Tegoroczny program jest bardzo bogaty, 
znajdują się w nim także istotne komponenty spor-
towe w postaci porannego biegu oraz meczu piłki 
nożnej operatorzy–nadawcy, zachęcam więc do 
wzięcia udziału w imprezach, nie tylko tych bizne-
sowych, ale także towarzyskich, sportowych i roz-
rywkowych. Niech te trzy październikowe dni w pod-
warszawskiej Jachrance będą dla nas pełne wrażeń 
i miłych niespodzianek.

Włodzimierz Zieliński

sentation. Our conference will be broadcast live 
and can be followed via access devices as well as 
in local and nation-wide media. The pinnacle of the 
Conference will be a solemn Gala Night celebrating 
the 30th anniversary of the Local TVs in Poland, 
during which the Golden PIKE Awards will be han-
ded out and the „Titanium Eye”, the main award of 
the 14th edition of the Festival of Thematic Chan-
nels will be presented. Although the details of the 
artistic performances are kept secret until the last 
moment, I assure you that the entertainment we’re 
about to serve you will be first-rate and simply un-
forgettable. This year’s Conference Program is very 
rich and diverse. We’re not forgetting about sports, 
as a morning run and a football match between 
operators and broadcasters are planned. We en-
courage you to take part not only in business, but 
also social events. Make those three October days 
in Jachranka unforgettable!

Włodzimierz Zieliński

WŁODZIMIERZ ZIELIŃSKI
prezes Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji 

Elektronicznej PIKSEL, przedsiębiorca, pionier branży tele-

wizji kablowej w Polsce, współzałożyciel na początku lat 90-

tych Polskiego Holdingu Telewizji Kablowych S.A. Biegły 

sądowy z zakresu elektroniki oraz praw własności intelek-

tualnej.

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.
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WTOREK (8 października 2019)

7.00–7.40 Poranny bieg operatorów  
 pod hasłem „Kto rano wstaje…” 
 dystans 5 km

8.00–19.00 Rejestracja uczestników

8.45–10.25 ŚNIADANIE KOBIET MEDIÓW

10.30–10.45 PREZENTACJA 
 Przegląd wydarzeń rynku medialnego i legislacji  
 2018/2019

 Krzysztof Węglarz, PIKE 
 Jakub Woźny, Kancelaria Prawna Media

10.45–11.10 WYSTĄPIENIE 
 Gigabitowa rewolucja, czyli jak Internet  
 zmieni przyszłość mediów, technologii  
 i gospodarki

 Mark Giesbers, Liberty Global

11.10–11.40 JEDEN NA JEDEN 
 Strategia wdrożenia 5G w Polsce

 Wanda Buk, Ministerstwo Cyfryzacji  
 Eugeniusz Gaca, KIGEiT

11.40–12.00 PREZENTACJA 
 Obecny stan i perspektywy rozwoju technologii  
 sieci 5G w Europie i na świecie

 Igor Milojevic, Huawei

12.00–13.00 PANEL DYSKUSYJNY 
 Korzyści czy straty – jaki będzie bilans  
 operatorów po wdrożeniu nowych technologii?

Moderator Ireneusz Piecuch, Kancelaria Prawna Piecuch 

Zaproszeni: Andrzej Abramczuk, Netia 
 Tonny Bao, Huawei Polska 
 Jean–Francois Fallacher, Orange Polska 
 Jean–Marc Harion, P4 
 Janusz Kosiński, Inea 
 Martin Mellor, Ericsson 
 Robert Redeleanu, UPC Polska 
 Tomasz Żurański, Vectra

13.00–13.15 Przerwa kawowa

13.15–13.35 PREZENTACJA 
 Wartość danych w pasywnym pomiarze  
 telewizji

 Wojciech Pawlak, NASK 
 Wiesław Łodzikowski, NASK

13.35–14.00 PREZENTACJA 
 Addressable TV w praktyce

 Jacek Amsterdamski, WP 
 Marcin Klepacki, TVP

14.00–15.30 PANEL DYSKUSYJNY 
 Globalność i lokalność w mediach  
 – kto zyska a kto straci? 

Moderator Mikołaj Kunica, dziennikarz ekonomiczny

PONIEDZIAŁEK  (7 października 2019) 

10.00–20.00  Rejestracja uczestników

11.00–14.30 FORUM OPERATORÓW KABLOWYCH  
 Wschód–Zachód

 Otwarta dyskusja operatorów kablowych, nadawców  
 oraz przedstawicieli organizacji branżowych,  
 m.in. Belgii, Białorusi, Czech, Słowacji, Gruzji, Litwy,  
 Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Ukrainy,  
 USA, Węgier

 Tematy przewodnie: 
 • Stan obecny i perspektywy rozwoju sieci 5G  
  w Europie 
 • Regulacje prawne barierą wdrażania innowacji  
 • Geopolityka  –  cyberbezpieczeństwo sieci  
  kablowych 
 • 30-lecie Telewizji Kablowej w Polsce 

14.30–15.30 Lunch 

15.30–16.00 UROCZYSTE OTWARCIE  
 46. MIĘDZYNARODOWEJ  
 KONFERENCJI I WYSTAWY PIKE

16.00–16.20 PREZENTACJA 
 Wpływ sektora kablowego na rozwój polskiej  
 gospodarki

 Katarzyna Urbańska, PwC

16.20-16.40 PREZENTACJA 
 Rynek operatorów kablowych w Polsce  
 i na świecie

 Guy Bisson, Ampere Analysis

16.40–17.00  PREZENTACJA 
 Postęp w zwalczaniu piractwa medialnego  
 w Polsce i w Europie

 Teresa Wierzbowska, Stowarzyszenie Sygnał

17.00–18.00 UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE 
 30 lat telewizji kablowej w Polsce

18.00–18.50 PANEL DYSKUSYJNY 
 Co zmieniają nowe technologie w branży  
 kablowej oczami europejskich operatorów  
 kablowych?

Moderator Krzysztof Heller, Infostrategia

Zaproszeni:  Alexander Adams, Representative of SCTE and ISBE  
 to Europe 
 Marius Daukantas, Lithuanian Cable Television  
 Association 
 Matthias Kurth, Cable Europe 
 Ferenc Kery, Hungarian Cable Communications  
 Association 
 Jindrich Liszka, APKT 
 Jerzy Straszewski, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

20.00–02.00 WIECZÓR POWITALNY 
 Miejsce – Club 77

Gigabitowa rewolucja w mediach i telekomunikacji  
– co z tego wynika?

PROGRAM
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Zaproszeni: Dariusz Dąbski, Telewizja Puls  
 Gabor Harsanyi, VIMN  
 Piotr Korycki, TVN i Discovery 
 Jacek Kurski, TVP  
 Stanisław Janowski, Telewizja Polsat 
 Jacek Świderski, WP 
 Edyta Sadowska, Canal+

15.30–16.30 Lunch 

16.30–17.10 PANEL DYSKUSYJNY 
 Fenomen e–sportu w telewizji stacjonarnej 
 i Internecie
Moderator  Michał Pol, dziennikarz
Zaproszeni:  Maciej Gozdowski, TVN 
 Bartosz Pawlik, Polsat Frenzy  
 Wojciech Jeznach, Fantasy Expo 
 Paweł Kowalczyk, RASP 
 Grzegorz Skowron–Moszkowicz, Canal+  
 Piotr Michałowski, TVP Sport 
 Maciej Mikstacki, Kino Polska TV

SALA WARSZTATOWA

16.00-16.20  PREZENTACJA 
 Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji  
 – nowa odsłona
 Marcin Kwaczyński, UKE

16.20-16.45  WARSZTATY 
 Nowelizacja megaustawy – najważniejsze zmiany
 Jakub Woźny, Kancelaria Prawna Media

16.45-17.30  WARSZTATY 
 Żegnamy Prawo telekomunikacyjne.  
 Witamy Prawo Łączności Elektronicznej
 Maciej Jankowski, Kancelaria Prawna Media

17.00–18.30  MECZ PIŁKI NOŻNEJ 
 Operatorzy & Nadawcy  

19.30–22.00 WIELKA GALA ZŁOTEJ PIKE 
 Wręczenie statuetki Złota PIKE oraz rozstrzygnięcie  
 XIV edycji Festiwalu Kanałów Tematycznych  
 o nagrodę „Tytanowego Oka”

22.00–04.00    AFTER PARTY

ŚRODA (9 października 2019)

9.00–13.00    Rejestracja uczestników

10.00–10.45 BLOK PREZENTACJI – INNOWACJE W AKCJI  
 – JAK UZYSKAĆ PRZEWAGĘ RYNKOWĄ 

 Dokąd zmierza rynek TMT (technologia, media  
 & telekomunikacja)
 Szymon Karbowski, Vector X Labs 

 MoCA Access 2.5 – inteligentne rozwiązanie dla  
 symetrycznego gigabitowego połączenia przez  
 sieć koncentryczną
 Tomasz Wolanin, FCA 
 Andreas Bergman, InCoax Networks 

 Open Access – ile można stracić?

 Michał Bartkowiak, INEA

Gigabitowa rewolucja w mediach i telekomunikacji  
– co z tego wynika?

PROGRAM
10.45–11.00 PREZENTACJA 
 Rynek medialno-kablowy w Niemczech

 Carsten Engelke, Association of German Cable Operators  
 ANGA

11.00–11.20 PREZENTACJA  
 Badanie jakości oferty programowej – za co  
 płacą operatorzy?

 Bogdan Łaga, PIKE

 Jacek Wyszyński, Uniwersytet Adama Mickiewicza  
 w Poznaniu

11.20–12.20  PANEL DYSKUSYJNY 
 Do tanga trzeba dwojga, jak budować wartość  
 dodaną w relacjach operator – nadawca

Moderator Wojciech Dziomdziora, Kancelaria Prawna DZP 

Zaproszeni:  Michał Holeksa, UOKiK  
 Bogusław Kisielewski, Kino Polska 
 Jacek Kobierzycki, TOYA 
 Andrzej Rogowski, Multimedia Polska  
 Maciej Stec, Telewizja Polsat 
 Dorota Żurkowska–Bytner, TVN Discovery Polska

12.20–12.40 PREZENTACJA 
 Content i advertising – nowe wyzwania i trendy

 Michał Buszko, Nielsen 
 Joanna Kopeć, Nielsen 

12.40–13.20 PANEL DYSKUSYJNY 
 Jak reagować na nowe wyzwania rynku  
 reklamowego

Moderator Jerzy Minorczyk, IAA Polska

Zaproszeni:  Agnieszka Gosiewska, Nielsen 
 Bogusław Kisielewski, Kino Polska 
 Witold Kołodziejski, KRRiT 
 Wojciech Pawlak, NASK 
 Marcin Pery, Gemius 
 Jacek Świderski, WP 

13.20–13.35 PREZENTACJA 
 Nowe dyrektywy Prawa autorskiego UE i ich  
 wpływ na operatorów mediów cyfrowych

 Sebastian Urban, Kancelaria Prawna WP LAW 
 Luiza Piskorek, Kancelaria Prawna WP LAW

13.35–13.50 PREZENTACJA 
 Pokolenie 60+

 Wojciech Kowalczyk, Biuro Reklamy TVP 

13.50–14.50 PANEL DYSKUSYJNY 
 Współczesny widz i jego rosnące oczekiwania

Moderator  Michał Kobosko, dziennikarz

Zaproszeni:  Radosław Juźwin, T-Mobile  
 Marcin Klepacki, TVP  
 Maria Kosareva, VIMN CEEI and Russia 
 Anna Limbach-Uryn, Platforma Canal+ 
 Ewelina Rabsztyn, Orange 
 Krzysztof Świergiel, Eleven Sports Network

14.50–15.50 Lunch

15.00–16.00 Wyjazd uczestników
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TUESDAY (8 October 2019)

7.00–7.40 “The early bird gets the worm”  
 – a morning 5-km run for the operators 

8.00–19.00 Registration of participants

8.45–10.25 MEDIA WOMEN BREAKFAST

10.30–10.45 PRESENTATION 
 Overview of media market events and legislation  
 2018/2019

 Krzysztof Węglarz, PIKE 
 Jakub Woźny, Media Law Firm

10.45–11.10 SPEECH 
 Gigabit revolution, or how the Internet will  
 change the future of media, technology  
 and the economy

 Mark Giesbers, Liberty Global

11.10–11.40 ONE ON ONE 
 5G implementation strategy in Poland

 Wanda Buk, Ministry of Digital Affairs 
 Eugeniusz Gaca, KIGEiT

11.40–12.00 PRESENTATION 
 Current state of 5G and the perspectives  
 for European and global development.  
 Examples of implementation in other markets

 Igor Milojevic, Huawei

12.00–13.00 DISCUSSION PANEL 
 Benefits or losses: what will be the balance  
 of operators in the context of  
 the implementation of new technologies?

Moderator Ireneusz Piecuch, Piecuch Law Firm
Invited: Andrzej Abramczuk, Netia 
 Tonny Bao, Huawei Polska 
 Robert Redeleanu, UPC Polska 
 Jean–Francois Fallacher, Orange Polska 
 Jean–Marc Harion, P4 
 Martin Mellor, Ericsson 
 Janusz Kosiński, Inea 
 Tomasz Żurański, Vectra

13.00–13.15 Coffee break

13.15–13.35 PRESENTATION 
 How can cable networks compete for advertising  
 money with Google and Facebook?  
 Time for „Addressable TV”

 Wojciech Pawlak, NASK 
 Marcin Pery, Gemius

13.35–14.00 PRESENTATION 
 Addressable TV in practice

 Jacek Amsterdamski, WP 
 Marcin Klepacki, TVP

14.00–15.30 DISCUSSION PANEL 
 Globality and locality in the media  
 – who will gain and who will lose? 
Moderator Mikołaj Kunica, economic journalist

MONDAY  (7 October 2019) 

10.00–20.00  Registration of participants

11.00–14.30 MEETING OF EASTERN AND WESTERN CABLE  
 OPERATORS

 Open discussion of cable operators, broadcasters  
 and representatives of industry organizations, from:  
 Belgium, Belarus, Czech Republic, Slovakia, Georgia,  
 Lithuania, Latvia, Moldova, Germany, Poland, Russia,  
 Ukraine, USA, Hungary

 Main subjects: 
 • Current state of 5G in Europe and perspectives  
  for development 
 • Legal regulations as a barrier to  
  the implementation of innovations 
 • Geopolitics – Cybersecurity of cable networks 
 • 30 years of cable TV in Poland

14.30–15.30 Lunch 

15.30–16:00 GRAND OPENING OF THE 46TH  
 INTERNATIONAL CONFERENCE  
 AND EXHIBITION PIKE

16.00–16.20 PRESENTATION 
 Influence of the cable sector on  
 the development of Polish economy

 Katarzyna Urbańska, PwC

16.20-16.40 PRESENTATION 
 Cable operators’ market in Poland and abroad  
 – perspectives and expectations

 Guy Bisson, Ampere Analysis

16:40–17:00  PRESENTATION 
 Progress in combating media piracy in Poland  
 and in Europe

 Teresa Wierzbowska, Association Sygnał

17.00–18.00 JUBILEE CELEBRATIONS:  
 30 YEARS OF CABLE TV IN POLAND

18.00–18.50 DISCUSSION PANEL 
 How will new technologies change the cable  
 industry through the eyes of European  
 cable operators?

Moderator Krzysztof Heller, Infostrategia

Invited:  Alexander Adams, Representative of SCTE and ISBE  
 to Europe 
 Marius Daukantas, Lithuanian Cable Television  
 Association 
 Matthias Kurth, Cable Europe 
 Jindrich Liszka, APKT 
 Ferenc Kery, Hungarian Cable Communications  
 Association 
 Jerzy Straszewski, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

20.00–02.00 WELCOME EVENING 
 Place – Club 77

Gigabit revolution in media and telecom  
– what will it bring?

PROGRAM
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Invited: Dariusz Dąbski, Telewizja Puls  
 Piotr Korycki, TVN i Discovery 
 Jacek Kurski, TVP  
 Stanisław Janowski, Telewizja Polsat 
 Jacek Świderski, WP 
 Edyta Sadowska, Canal+ 
 Gabor Harsanyi, VIMN 

15.30–16.30 Lunch 

16.30–17.10 DISCUSSION PANEL 
 The phenomenon of e-sport on traditional  
 television and the Internet
Moderator  Michał Pol, journalist
Invited:  Bartosz Pawlik, Polsat Frenzy  
 Paweł Kowalczyk, RASP 
 Małgorzata Krasowska, YouTube  
 Rafał Pikiewicz, ESL Polska 
 Wojciech Jeznach, Fantasy Expo 
 Grzegorz Skowron–Moszkowicz, Canal+  
 Maciej Gozdowski, TVN  
 Piotr Michałowski, TVP Sport 
 Maciej Mikstacki, Kino Polska TV

WORKSHOP ROOM
16.00-16.20  PRESENTATION 
 Telecommunications Information Point 
 – new edition
 Marcin Kwaczyński, UKE

16.20-16.45  WORKSHOP 
 Amendments to the mega-act – the most  
 important changes
 Jakub Woźny, Media Law Firm

16.45-17.30  WORKSHOP 
 Goodbye to the Telecommunications Law.  
 Welcome to the Electronic Communications Law
 Maciej Jankowski, Media Law Firm

17.00–18.30  FOOTBALL MATCH 
 Broadcasters & Operators  

19.30–22.00 GOLDEN PIKE GALA NIGHT 
 Handing out of the Golden PIKE and Titanium Eye  
 awards, grand finale of the 14th edition  
 of the Festival of Thematic Channels

22.00–04.00    AFTER PARTY

WEDNESDAY (9 October 2019)

9.00–13.00    Registration of participants

10.00–10.45 PRESENTATION BLOCK – INNOVATIONS LIVE  
 – HOW TO GET A MARKET ADVANTAGE

 Where the TMT market is heading (technology,  
 media & telecommunications)
 Szymon Karbowski, Vector X Labs 

 MoCA Access 2.5 – an intelligent solution for  
 a symmetrical gigabit connection through  
 a coaxial network
 Tomasz Wolanin, FCA 
 Andreas Bergman, InCoax Networks 

 Open Access – how much can you lose?

 Michał Bartkowiak, INEA

Gigabit revolution in media and telecom  
– what will it bring?

PROGRAM
10.45–11.00 PRESENTATION 
 Media and cable market in Germany

 Carsten Engelke, Association of German Cable Operators  
 ANGA

11.00–11.20 PRESENTATION  
 Research on the quality of the program portfolio  
 – what do operators pay for?

 Bogdan Łaga, PIKE

 Jacek Wyszyński, Adam Mickiewicz University 
 in Poznań

11.20–12.20  DISCUSSION PANEL 
 It takes two to tango: how to build value added  
 in the operator – broadcaster relations?

Moderator Wojciech Dziomdziora, DZP Law Firm

Invited:  Michał Holeksa, UOKiK  
 Jacek Kobierzycki, TOYA 
 Dorota Żurkowska–Bytner, TVN Discovery Polska  
 Maciej Stec, Telewizja Polsat  
 Bogusław Kisielewski, Kino Polska 
 Andrzej Rogowski, Multimedia Polska 

12.20–12.40 PRESENTATION 
 Content and advertising – trends and expectations

 Michał Buszko, Nielsen 
 Joanna Kopeć, Nielsen 

12.40–13.20 DISCUSSION PANEL 
 How to respond to new challenges of advertising  
 market?

Moderator: Jerzy Minorczyk, IAA Polska

Invited:  Witold Kołodziejski, KRRiT 
 Agnieszka Gosiewska, Nielsen 
 Wojciech Pawlak, NASK 
 Marcin Pery, Gemius 
 Jacek Świderski, WP  
 Bogusław Kisielewski, Kino Polska

13.20–13.35 PRESENTATION 
 New EU Copyright Law Directives and their  
 impact on Digital Media Operators

 Sebastian Urban, WP Law Firm 
 Luiza Piskorek, WP Law Firm

13.35–13.50 PRESENTATION 
 Silver Generation

 Wojciech Kowalczyk, Advertising Office TVP 

13.50–14.50 DISCUSSION PANEL 
 Contemporary viewers and their growing  
 expectations

Moderator  Michał Kobosko, journalist

Invited:  Maria Kosareva, VIMN CEEI and Russia  
 Ewelina Rabsztyn, Orange 
 Krzysztof Świergiel, Eleven Sports Network 
 Anna Limbach-Uryn, Platforma Canal+ 
 Marcin Klepacki, TVP 
 Radosław Juźwin, T-Mobile

14.50–15.50 Lunch

15.00–16.00 Departure
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WYSTAWA I KONFERENCJA PIKE

WEJŚCIE NA KONFERENCJĘ

7.X
WIECZÓR POWITALNY
WELCOME EVENING

8.X
WIELKA GALA PIKE 
GREAT PIKE GALA

AFTERPARTY

RECEPCJA HOTELOWA

RECEPCJA PIKE

LUNCH, ŚNIADANIA

AQUAPARK

YACHT 
CLUB

8.X
ŚNIADANIE  

KOBIET MEDIÓW

8.X
MECZ PIŁKARSKI 

OPERATORZY VS. NADAWCY

PLAN HOTELU/HOTEL PLAN

UCZESTNICY KONFERENCJI/CONFERENCE PARTICIPANTS

operatorzy sieci mobilnych i stacjonarnych 30%
mobile and stationary networks operators 30%

dostawcy treści audiowizualnej 18%
audiovisual content providers 18%

nadawcy sygnału 12%
signal broadcasters 12%

operatorzy telewizyjni 7%
television operators 7%

producenci urządzeń 5%
equipment producers 5%

administracja publiczna 9%
public administration  9%

dostawcy oprogramowania 5%
software suppliers 5%

dostawcy technologii 4%
technology suppliers 4%

portale internetowe 4%
web portals 4%

prawnicy i konsultanci 3%
lawyers and advisers 3%

badacze i analitycy 3%
researchers and analysts 3%

Procentowy udział uczestników konferencji 
organizowanych przez Polską Izbę Komunikacji 
Elektronicznej wg danych statystycznych z lat  
2010–2018.

Percentage of participants in conferences organized 
by the Polish Chamber of Electronic Communication 
according to statistical data from years 2010-2018.
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Gigabitowa rewolucja  
w mediach  
i telekomunikacji

Niewiele osób w obecnych czasach wyobraża 
sobie życia bez dostępu do Internetu. Globalna sieć 
stała się doskonałym narzędziem współczesnej 
komunikacji, rozrywki oraz biznesu. Dlatego też 
szybki, szerokopasmowy dostęp do Internetu sta-
je się podstawą dla rozwoju zarówno społeczeń-
stwa jak i współczesnej gospodarki. Różnorodne 
badania przeprowadzane w ostatnim czasie poka-
zują, że życie bez Internetu jest dla wielu z nas 
praktycznie niemożliwe. Z badań dowiadujemy się, 
że przeciętny użytkownik korzysta z sieci przez pra-
wie sześć i pół godziny dziennie (z tego na kompu-
terach, laptopach czy tabletach ponad 3 godziny). 
W ciągu ostatniej dekady czas korzystania z sieci 
wzrósł ponad trzykrotnie. W ostatnich latach po-
troiło się także wykorzystanie mediów cyfrowych. 
Na przykład szacuje się, że około 90% internautów 
korzysta z różnorodnych usług Google w ciągu 
dnia. Widać zatem, że łączność online ma obecnie 
kluczowe znaczenie w codziennym życiu.

Z drugiej strony, analizując wpływ tego zjawiska 
na gospodarkę można zauważyć, że rośnie wpływ  
segmentu usług cyfrowych na przyrost PKB. Przy-
kładowo uwzględniając aplikacje podnoszące wy-
dajność procesów biznesowych, wprowadzanie 
nowych usług online czy inwestycje w infrastruk-
turę możemy zauważyć z jakim potężnym mecha-
nizmem rynkowym mamy do czynienia. Gdy nowe 
firmy uzyskują dostęp do rynków globalnych po 

Gigabit revolution  
in media and 
telecommunications

Today, hardly anyone can imagine life without 
access to the Internet. The World Wide Web is 
a perfect tool of modern communications, enter-
tainment and business. Therefore, fast, broadband 
Internet access becomes the basis for the devel-
opment of both society and the modern economy. 
Numerous research conducted in the recent years 
prove that for many of us it is simply impossible to 
live without the Internet. Studies show that the av-
erage user surfs the Internet for almost six and 
a half hours a day (of which over 3 hours are spent 
using computers, laptops or tablets). Over the past 
decade, the time spent on the Internet has more 
than tripled. The use of digital media has also tri-
pled in recent years. For example, it is estimated 
that around 90% of Internet users use various 
Google services throughout the day. It may be stat-
ed that online connectivity is now crucial in every-
day life.

On the other hand, when analyzing the influence 
of this phenomenon on the economy, it becomes 
clear that the impact of digital services on GDP 
constantly grows. For example, when analyzing the 
applications that increase the efficiency of business 
processes, the introduction of new online services 
or investments in infrastructure, we can see what 
a powerful market mechanism we are dealing with. 
When new companies gain access to global mar-
kets at low costs, economic momentum increases, 

prof. dr hab. inż. Józef Modelski
Przewodniczący Rady Programowej Konferencji PIKE/President of the Programme Council of the Conference
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niskich kosztach wzrasta dynamika gospodarcza, 
a konsumenci odnoszą korzyści dzięki możliwości 
większego wyboru przy niższych kosztach towarów 
i usług. A do tego dochodzą pozaekonomiczne ko-
rzyści poznawcze, trudno więc się dziwić tak zna-
czącemu wzrostowi korzystania z szerokopasmo-
wego Internetu. Według raportu „Digital 2019” 
liczba użytkowników Internetu na całym świecie 
przekracza 4 miliardy (57% populacji), w roku 2018 
nastąpił 9% przyrost, a prognozy przewidują nie 
mniejsze przyrosty w następnych latach.

Takie globalne wykorzystanie Internetu wiąże się 
oczywiście z koniecznością zapewnienia dużych 
przepustowości łączy, w szczególności dla rozwija-
jacych się na szeroką skalę interaktywnych usług 
związanych z transmisją strumieniową. Użytkow-
nicy oczekują, że treści będą przesyłane w sposób 
bezpieczny, niezakłócony i w odpowiednio wysokiej 
rozdzielczości. Jest to oczywistym impulsem do 
rozwoju technologii, które będą w stanie zapewnić 
użytkownikom korzystanie ze wszystkich dobro-
dziejstw w sposób jak najbardziej pełny.

Warto zatem przyjrzeć się, jak w tej dziedzinie 
odnajdują się współczesne szerokopasmowe sieci 
kablowe, które w chwili obecnej stanowią jedną 
z najbardziej rozpowszechnionych na świecie tech-
nologii dostępu do Internetu. 

Okazuje się, że nowe generacje szerokopasmo-
wych łącz oferowanych przez operatorów sieci ka-
blowych, wykorzystujących hybrydową strukturę 
łączącą technologie sieci światłowodowych oraz 
transmisji kablowej, pozwalają na budowanie bardzo 
wydajnych, pewnych i bezpiecznych systemów do-
stępu abonenckiego. Kabel jest dziś gotowy na re-
wolucję gigabitową i w przyszłości będzie ewoluował 
do jeszcze wyższych dostępnych przepustowosci. 
Najpopularniejsza generacja technologii szerokopa-
smowej transmisji danych w sieciach kablowych 
DOCSIS (3.0) jest w stanie zapewnić przepustowość 
na poziomie 1 Gbit/s i jest niemal wszechobecna 
w sieciach kablowych w Ameryce Północnej i Euro-
pie. Wdrażana aktualnie nowsza generacja (3.1) za-
pewni poprawę wydajności szerokopasmowego 
łącza kablowego, z przepustowością sieci do 10 
Gbit/s. A to jeszcze nie wszystko – aktualnie prowa-

and consumers benefit from getting more choice 
at lower cost. Moreover, there are also non-eco-
nomic cognitive benefits, so it’s hardly surprising 
to see such a significant increase in broadband 
Internet use. According to the report “Digital 2019”, 
there are more than 4 billion Internet users around 
the world (about 57% of the world’s population) 
and in 2018 the number increased by 9%. A similar 
rise is foreseen in the coming years.

Using the Internet on a global scale obviously 
involves the need to provide high bandwidth con-
nections, in particular for large-scale interactive 
streaming services. Users expect that the content 
will be transmitted in a safe, undisrupted, HD-en-
suring manner. This is an obvious stimulus for the 
development of technologies ensuring the full use 
of the available benefits to users.

Therefore, it seems worth having a closer look at 
how contemporary broadband cable networks, 
which are currently one of the world’s most wide-
spread Internet access technologies, find their 
place in this area. 

It turns out that the new generation of broadband 
connection offered by cable network operators, 
relying on a hybrid structure, which is a combina-
tion of fiber optic network technologies and cable 
transmission, allow to build very efficient, reliable 
and secure subscriber access systems. The cable 
industry is now ready for the gigabit revolution and 
in the future it will evolve to reach even larger 
bandwidth. The most popular broadband data 
transmission technology used in cable networks is 
DOCSIS (3.0), able to provide 1Gbps bandwidth and 
almost ubiquitous in cable networks in North 
America and Europe. The latest generation (3.1) 
currently being implemented will provide improved 
broadband cable connection performance with 
network bandwidth of up to 10 Gbps. That’s not 
all: the works on the next generation of DOCSIS 4.0 
broadband technology, which, thanks to the use of 
new techniques (doubling the efficiency of spec-
trum use) will allow an even greater increase in data 
transfer speed, are also underway. 

Importantly, further evolution of broadband ca-
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dzone są także prace nad kolejną generacją techno-
logii szerokopasmowej DOCSIS 4.0, która dzięki za-
stosowaniu nowych technik (podwajając efektywność 
wykorzystania widma) pozwoli na jeszcze większy 
wzrost prędkości przesyłania danych. 

Co ważne, ta ciągła ewolucja szerokopasmowego 
dostępu kablowego w kierunku wyższej wydajności 
jest możliwa w dużej mierze w ramach istniejącej 
infrastruktury sieci. Wymaga to oczywiście wpro-
wadzania zmian w zakresie elektroniki i niektórych 
komponentów sieciowych oraz aktualizacji opro-
gramowania, lecz bez konieczności układania no-
wych kabli do abonenta. Wraz z integracją z nowy-
mi systemami przewodowej i bezprzewodowej 
transmisji w sieciach domowych otwiera to wiele 
nowych możliwości dla przyszłych, wymagających 
większej przepustowości aplikacji.

Kablowa technologia szerokopasmowa pozwala 
operatorom kablowym z wyprzedzeniem reagować 
na potrzeby konsumentów. W dzisiejszych czasach 
najbardziej popularną aplikacją intensywnie wykorzy-
stującą dane, wymagającą największej przepustowo-
ści, jest strumieniowanie wideo w wysokiej rozdziel-
czości. Jak na razie okazuje się, że aplikacje i usługi 
najczęściej używane przez konsumentów wymagają 
stosunkowo niewielkiej przepustowości w porówna-
niu z możliwościami sieci. Aplikacje, które potencjalnie 
wymagają dużej przepustowości (takie jak systemy  
wirtualnej rzeczywistości, wymagające przepustowo-
ści rzędu 100 Mbit/s) nadal nie stanowią ograniczenia 
z punktu widzenia możliwości sieci szerokopasmo-
wych, w tym kablowych. Jest zatem oczywiste, że 
technologie dostępowe nie będą stanowiły ograni-
czeń dla innowacji aplikacji. Przeciwnie, udoskonalenia 
sieciowe wydają się wyprzedzać innowacje w obsza-
rze aplikacji pod względem wymagań dotyczących 
łączności i przepustowości transmisji.

Wydajność szerokopasmowego internetu kablo-
wego znacznie przewyższa wymagania dzisiejszych 
aplikacji online. Szerokopasmowy dostęp oferowany 
przez sieci kablowe wyprzedza zatem popyt i umoż-
liwia nowe zastosowania. Wdrażanie nowych aplika-
cji nie jest równomiernie rozłożone, ale możliwości 
sieci kablowych zaspokajają zainteresowanie bran-
ży z ciągłymi innowacjami online. W przyszłości, 

ble access towards higher performance is to a large 
extent possible within the existing network infra-
structure. Of course, this would require introducing 
some changes related to electronics and some 
network components as well as software updates. 
Still, installation of new cables would not be need-
ed. Together with the integration of new systems 
of wired and wireless transmission in home net-
works, this solution opens up many new possibili-
ties for future applications requiring higher band-
width applications.

Cable broadband technology allows cable oper-
ators to foresee and immediately meet customer 
needs. Nowadays, the most popular data-intensive 
application that requires the highest bandwidth is 
HD video streaming. For now, it seems that appli-
cations and services most often used by consum-
ers require relatively low bandwidth compared to 
the capabilities of the network. Using applications 
that potentially require high bandwidth (such as VR 
systems requiring bandwidth of 100 Mbps) is still 
possible from the point of view of broadband, in-
cluding cable networks. It is therefore obvious that 
access technologies will not restrict application-re-
lated innovations. On the contrary, network im-
provements seem to be ahead of application inno-
vations in terms of connectivity and transmission 
bandwidth requirements.

Broadband cable internet performance far ex-
ceeds the requirements of today’s online applica-
tions. The current broadband access offered by 
cable networks is therefore ahead of demand and 
offers space for new applications. The implemen-
tation of new applications is not evenly distributed, 
but the possibilities of cable networks meet the 
needs of the industry related to continuous online 
innovation. In the future, given the growing require-
ments of users in terms of connectivity and servic-
es matching their purposes, broadband performance 
will be crucial to support further development of the 
Internet.

When analyzing the subject of the Gigabit revolu-
tion, one cannot ignore another area, meaning the 
development of 5G radio technology. The introduc-
tion of 5G telecommunications systems will accel-
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ponieważ użytkownicy coraz częściej wymagają 
łączności i usług, które są odpowiednie do ich za-
mierzonych zastosowań i celów, wydajność łącza 
szerokopasmowego będzie miała kluczowe znacze-
nie dla wspierania dalszego rozwoju Internetu.

Analizując temat rewolucji gigabitowej, nie spo-
sób także pominąć innego kierunku – rozwoju tech-
nologii radiowych 5G. Wprowadzenie systemów 
telekomunikacyjnyc 5G przyspieszy cyfrową trans-
formację w wielu branżach i umożliwi szybszy roz-
wój wielu nowych dziedzin. 5G zwiększy przepusto-
wość i zmniejszy opóźnienia dla konsumenta, ale 
może również stać się czymś więcej niż tylko szyb-
kim połączeniem o wysokiej jakości. Może bowiem 
stać się kluczowym czynnikiem zwiększającym 
mobilność treści. Pozwoli to operatorom na dostar-
czanie konsumentom bardziej wydajnych usług 
przesyłania strumieniowego wysokiej jakości, a jed-
nocześnie zmniejszy zatory sieciowe.

Technologia 5G to nie tylko kolejna wersja spe-
cyfikacji dla systemów komunikacji ruchomej. W od-
różnieniu od poprzednich wersji systemów, które 
ewoluowały w oparciu o to, co można było osiągnąć 
dzięki postępowi technologicznemu, 5G jest napę-
dzana przede wszystkim specyficznymi zastoso-
waniami i przypadkami użycia. Technologia 5G 
pozwala na zapewnienie wszechobecnej łączności 
dla aplikacji tak różnorodnych, jak komunikacja sa-
mochodowa, szybkie pobieranie dużych plików, 
a także aplikacje wymagające bardzo niskiej pręd-
kości transmisji danych, takie jak zdalne czujniki 
w urządzeniach Internetu Rzeczy.

Rozwój nowego standardu możliwy jest dzięki wy-
korzystaniu wielu nowych technologii i technik, po-
zwalających na znaczące usprawnienie transmisji 
i zapewnienia bardziej elastycznych, a jednocześnie 
wysokiej jakości usług. Technologie takie jak wyko-
rzystanie komunikacji na falach milimetrowych, 
nowe w stosunku do typowego OFDM techniki for-
mowania sygnału czy też techniki zwielokrotniania 
dostępu pozwalają na to, by transmisja realizowana 
w sieciach 5G była z jednej strony jak najszybsza, ale 
jednocześnie pewna i odporna na zakłócenia. Do-
datkowo zastosowanie na szeroką skalę technik 
wieloantenowych ze sterowaniem wiązek pozwoli 

erate the digital transformation in many industries 
and enable the faster development of many new 
domains. 5G will increase the capacity and reduce 
delays for consumers, but it can also become some-
thing more than just a fast, high-quality connection. 
In fact, it can become a key factor in increasing con-
tent mobility. This will allow operators to provide 
consumers with more efficient, high-quality stream-
ing services while reducing network congestion.

5G technology is not just another version of the 
specification for mobile communication systems. 
Unlike previous versions of systems that evolved 
based on what could be achieved through techno-
logical advances, 5G is driven primarily by specific 
applications and use cases. 5G technology allows 
for ubiquitous connectivity for applications as di-
verse as car communication, fast download of large 
files, as well as applications requiring very low data 
transmission speed, such as remote sensors in the 
Internet of Things devices.

The development of the new standard is possible 
thanks to the use of many new technologies and 
techniques, allowing for a significant improvement 
of transmission and providing more flexible, and 
at the same time high-quality, services. Technolo-
gies such as millimeter wave communication, new, 
compared to the typical OFDM, signal forming tech-
niques or access multiplication techniques make it 
possible that transmission carried out in 5G net-
works is on the one hand as fast as possible, but 
at the same time reliable and resistant to interfer-
ence. In addition, the large-scale use of multi-an-
tenna techniques with beam control will allow for 
much more efficient use of the available resources 
and will increase transmission efficiency. It is also 
worth mentioning about the use of dense networks 
of low power transmitters, which will allow a signif-
icant increase in performance and can obtain much 
better coverage while reducing interference. All 
these technologies can support the planned 5G 
systems in providing transmission of very high data 
rates and the use of the system for many different 
applications.

Today’s video services depend mainly on fixed 
broadband Internet, but with the introduction of 
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5G, it will be possible to integrate wireless technol-
ogy and use it to provide the full experience that 
consumers expect. I expect that the introduction 
of 5G will allow operators to seamlessly transition 
from a rigid network to an agile network and sat-
isfy a multitude of diverse customer needs thanks 
to new business models based on services using 
network sharing. 5G is an innovative platform that 
will allow for fast launch of new services for mobile 
devices. This in turn will increase the flexibility and 
efficiency of video content delivery, enabling oper-
ators to seize market opportunities and immedi-
ately meet the changing needs of individual and 
business users.

na dużo bardziej efektywne wykorzystanie dostęp-
nych zasobów i pozwoli na zwiększenie wydajności 
transmisji. Warto także wspomnieć o stosowaniu 
gęstych sieci nadajników małej mocy, które pozwo-
lą na znaczące zwiększenie wydajności i uzyskanie 
dużo lepszego pokrycia z jednoczesnym zmniejsze-
niem zakłóceń. Wszystkie wspomniane technologie 
powodują, że planowane systemy 5G zapewnią 
transmisję o bardzo dużych przepływnościach i wy-
korzystanie systemu do wielu różnych zastosowań.

Dzisiejsze usługi wideo zależą głównie od stacjo-
narnego internetu szerokopasmowego, ale wraz 
z wprowadzaniem 5G pojawi się możliwość zinte-
growania technologii bezprzewodowej i wykorzy-
stania jej do zapewnienia pełnych doświadczeń, 
których oczekują konsumenci. Spodziewam się, że 
wprowadzenie 5G pozwoli operatorom na płynne 
przechodzenie ze sztywnej sieci do zwinnej i za-
spakajanie mnóstwa różnorodnych potrzeb klien-
tów dzięki nowym modelom biznesowym opartym 
na usługach z wykorzystaniem podziału sieci. 5G 
to innowacyjna platforma, dzięki której można bę-
dzie szybko wprowadzać na rynek nowe usługi dla 
urządzeń mobilnych. Zwiększy to elastyczność i wy-
dajność przekazywania treści wideo, umożliwiając 
operatorom wykorzystanie szans rynkowych i dy-
namiczne zaspokojenie zmieniających się potrzeb 
konsumentów indywidualnych i biznesowych.
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Trzydzieści lat telewizji 
kablowej w Polsce i dalsze 
perspektywy. Długa droga 
do gigabitowej rewolucji

Rok 1989 obfitował w dramatyczne wydarzenia. 
Rozpoczęły się potężne przemiany geopolityczne: 
upadł Mur Berliński, nadszedł rozpad Związku Ra-
dzieckiego, a na Placu Tienanmen w Chinach krwa-
wo stłumiono pokojową demonstrację. W USA, 
Ronald Regan ustąpił ze stanowiska Prezydenta 
i zastąpiony został przez George’a H. Busha, w Pol-
sce natomiast, Solidarność wygrała pierwsze de-
mokratyczne wybory, zapoczątkowując tym samym 
upadek komunizmu w całym bloku wschodnim, co 
zaowocowało, między innymi, rozpowszechnieniem 
komercyjnych kanałów telewizyjnych w regionie 
Środkowej i Wschodniej Europy.

W świecie rozrywki również działo się w 1989 r. 
sporo: wyemitowano pierwszy odcinek Simpsonów, 
z fuzji Time Inc. i Warner powstała korporacja Time 
Warner, a europejski oddział MTV świętował drugie 
urodziny, rozpoczynając jednocześnie emisję ka-
blową i satelitarną w całej Europie. 

Misja wczesnych systemów kablowych w Polsce 
była prosta: dostarczać kanały telewizyjne (począt-
kowo niekodowane, publiczne i komercyjne) w so-
lidny i niezawodny sposób. Zadanie to dla systemów 
naziemnych było często niewykonalne. W całej Środ-
kowej i Wschodniej Europie królowały proste, jed-
nokierunkowe analogowe systemy kablowe o typo-

Thirty years of cable in 
Poland and beyond. 
The long road to  
the Gigabit revolution

As year’s go, 1989 was a dramatic one. On the 
geo-political stage, the Berlin Wall came down, the 
break-up of the Soviet Union began and the Tian-
anmen Square massacre saw a brutal end to social 
protests in China. In the US, Ronald Regan ceded 
power to George H. Bush, while in Poland, free 
elections saw Solidarity come to power, kicking off 
the fall of communism across the eastern bloc and 
leading to commercial TV channels springing up 
across Central and Eastern Europe for the first 
time.

In the lighter world of TV and entertainment, The 
Simpsons aired for the first time, Time Warner was 
created from the merger of publisher Time Inc and 
Warner and MTV’s European feed was celebrating 
its second birthday and beginning to roll-out on 
satellite and cable TV systems across Europe.  

Poland’s early cable systems had a simple remit: 
to deliver TV channels (initially primarily free-to-air 
public and commercial channels) robustly. Some-
thing that terrestrial TV sometimes struggled to 
do. Across much of Central and Eastern Europe, 
simple one-way analogue, star-configuration cable 
systems were used, set-top boxes were still way off 
in the future and no one had even thought about 
tiering and packaging different channel offers. But 
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logii gwiazdy, dekodery były 
nadal pieśnią przyszłości 
i nikt nawet nie pomyślał, że 
można by tworzyć indywidu-
alne pakiety i warstwy kana-
łów. Szybko się to jednak 
zmieniło. Patrząc wstecz, 
można stwierdzić, że za 
sprawą szeregu innowacji, 
branża kablowa zaczęła się 
gwałtownie rozwijać, głównie 
dzięki b ł yskawicznemu 
wprowadzaniu nowocze-
snych technologii, przez co 
była w stanie sprostać ro-
snącym potrzebom i oczeki-
waniom konsumentów.

W 1992 r., pierwsza rady-
kalna innowacja w postaci 
kanału premium HBO Europe zawitała do Węgier, 
skąd szybko rozprzestrzeniła się do innych krajów, 
a do Polski zawitała w połowie lat 90. Potrzeba było 
odpowiednich technologii, aby umożliwić włączanie 
i wyłączanie kanałów oraz aktywację i dezaktywa-
cję opcjonalnych kanałów premium. Właśnie wtedy 
narodziła się płatna telewizja, w kształcie, jaki jest 
nam znany do dziś. Aby nie zostać w tyle, telewizja 
kablowa musiała ewoluować. 

things progressed rapidly. Looking back, a series 
of ‘disruptors’ have seen the business of cable piv-
ot to embrace new technologies and services and 
keep pace with changing consumer demands and 
needs.

In 1992, our first disruptor, premium channel 
HBO Europe, launched in Hungary and spread rap-
idly across the region, reaching Poland by the mid-

1990s. Technology was needed to switch 
channels on and off and tap systems al-
lowed optional premium channel subscrip-
tions to be turned on or off. Modern pay TV 
as we know it had well and truly begun. Ca-
ble TV had started to change to keep pace. 

Yet it remained a fairly simple world for 
cable, not just in Poland, but across much 
of Europe: there was one service (television), 
offered in analogue and not much more to 
worry about.

Fast-forward to 2019, and Polish cable 
operators offer quad-play packages of dig-
ital TV, telephony, broadband and mobile 
and the country has seen its first Gigabit 
cable broadband launch from UPC, a move 
that has already kicked off a broadband 
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Jednakże, sposób jej działania nadal nie był zbyt 
skomplikowany i nie dotyczy to tylko Polski, ale ca-
łej Europy: oferowano jedną usługę (dostęp do te-
lewizji analogowej) i nie trzeba było zbytnio martwić 
się o nic innego.

Przenieśmy się teraz z powrotem do 2019 r.: pol-
scy operatorzy kablowi oferują pakiety typu quad-
-play, obejmujące telewizję cyfrową, szerokopasmo-
wy dostęp do Internetu, telefonię stacjonarną 
i telefonię mobilną, a UPC uruchomiło pierwsze 
w Polsce gigabitowe łącze szerokopasmowe. Zda-
rzenie to zapoczątkowało prawdziwy wyścig zbrojeń 
pomiędzy operatorami kablowymi i telekomunika-
cyjnymi w kraju. W jaki sposób znaleźliśmy się w tym 
miejscu? Aby uzyskać odpowiedź, należy przeanali-
zować cały szereg innowacyjnych rozwiązań, które 
zmieniły obraz branży kablowej. Pod koniec lat 90., 
po pierwszym etapie rewolucji, nadeszły kolejne trzy. 

Pierwszym etapem było wprowadzenie telewizyj-
nych kanałów premium, drugim zaś uwolnienie rynku 
telekomunikacyjnego, które rozpoczęło się w 1997 r. 
i dało podwaliny dla rynku opartego na konkurencji, 
bez którego obecnie nie bylibyśmy w stanie funkcjo-
nować. W rezultacie, na rynek wkroczyła nowa fala 
alternatywnych dostawców usług telekomunikacyj-
nych i umożliwiło to branży kablowej penetrację ryn-
ków przyległych. Trzecim etapem było uruchomienie 
telewizji cyfrowej, która doprowadziła do rozprze-
strzenienia się kanałów telewizyjnych na niespotyka-
ną dotychczas skalę. Czwartym etapem, natomiast, 
był gwałtowny rozwój Internetu przypadający 
na koniec lat 90. (choć od jego stworzenia mi-
nęło już kilka lat), zarówno w środowisku biz-
nesowym, jak i w domach konsumentów.

Polscy operatorzy kablowi szybko zaczęli 
wykorzystywać możliwości oferowane przez 
nową technologię i łącząc się w celu uzyska-
nia korzyści skali, w 2003 roku rozpoczęli 
wdrażanie usług typu triple play (obejmują-
cych telewizję, Internet i telefonię stacjonar-
ną). Mniej więcej w tym samym czasie, roz-
poczęła się era cyfrowej telewizji kablowej. 
Początki były dość niepozorne: pod koniec 
2004 r. zaledwie 140 000 z 4,5 miliona go-
spodarstw domowych, głównie korzystają-

arms race between cable and telecoms rivals in the 
country. How did we get here? For the answer, we 
have to look at a number of other disruptors that 
led to a seachange in the cable business. And it 
was in the late 1990s, that three more came along. 

So if premium TV channels were disruptor num-
ber one, then disruptor two was telecoms liberali-
zation that took off in 1997 and kick-started the 
competitive market that we value today. It led to 
the first wave of alternative telecoms providers and 
opened the door for cable to exploit two new ad-
jacent markets. Disruptor three was digital TV, 
which led to an unprecedented proliferation of TV 
channels, and disruptor four was the Internet and 
the World Wide Web which, although created some 
years earlier, really began taking off for both busi-
ness and personal use in the late 1990s.

Polish cable operators were quick to embrace the 
technology and, while merging to create scale, began 
to roll out triple-play services (offering TV, Internet 
and fixed telephony services) in 2003, around the 
same time, digital TV on cable began. Yet, things 
started slowly, by the end of 2004, only 140,000 of 
the country’s 4.5m mainly analogue cable TV homes 
took cable telephony services and 164,000 took In-
ternet. Today, cable in Poland has almost as many 
telecoms customers as TV customers.

So Polish cable is nothing if not adaptable. But, 
of course, we have yet to introduce disruptor num-
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Rys. 3. Wzrost popularności serwisu Netflix w Polsce
Fig. 3. Rise of Netflix in Poland
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cych z analogowej telewizji kablowej, korzystało 
z usług telefonii kablowej i zaledwie 164 000 korzy-
stało z Internetu. Dziś, liczba użytkowników usług 
telekomunikacyjnych jest niemalże równa liczbie 
użytkowników usług telewizyjnych.

Oznacza to, że polską branżę kablową charakte-
ryzuje przede wszystkim zdolność adaptacji. Oczy-
wiście, nie możemy zapomnieć o piątym etapie 
rewolucji, tj. wprowadzeniu Netfliksa i innych usług 
streamingowych. Czy można zaryzykować stwier-
dzenie, że Netflix doprowadził do rewolucji gigabi-
towej? Raczej nie, jednak z pewnością w znacznym 
stopniu przyczynił się do zwiększenia zapotrzebo-
wania na przepustowość i na wzrost przewagi kon-
kurencyjnej, jaką zapewnia operatorom coraz więk-
sza prędkość przesyłu na bardzo konkurencyjnym 
i zatłoczonym rynku telekomunikacyjnym. 

Reasumując, kiedy patrzymy na 30 lat historii pol-
skiej branży kablowej, możemy stwierdzić, że nastą-
piło pięć etapów rewolucji, która doprowadziła bran-
że do miejsca, w którym obecnie się znajduje. Tym 
samym, dotarliśmy do miejsca, z którego wyruszy-
liśmy: analizując telewizję nowej generacji, która 
staje się motorem zmian i umieszcza technologię 
kablową – z jej zdolnością skalowania prędkości 
przesyłu i oferowania gigabitowych prędkości – w sa-
mym centrum wydarzeń. Dajmy się porwać rewolu-
cji i sprawdźmy, co przyniesie nam kolejne 30 lat.

ber five: Netflix and the streaming TV revolution. 
Is it fair to suggest that Netflix has led to the Giga-
bit revolution? Probably not, but it has certainly 
been a major contributor to the ceaseless demand 
for bandwidth and the competitive advantage that 
faster and faster access speeds bring to operators 
in a highly competitive and crowded telecoms mar-
ket. 

So, as we look back over 30 years of cable in 
Poland, five major waves of disruption have brought 
the industry to the place we find it today. And neat-
ly, we find ourselves right back where we started: 
with next generation television driving change and 
placing the technology of cable—with its ability to 
scale broadband access to Gigabit capacity—smack 
bang at the centre of that delivery. Let’s enjoy the 
ride and see what the next 30 years brings.

GUY BISSON
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Telekomunikacja to 
informacja. To olbrzymia 
ilość informacji!

HALO, DZWONI WIRTUALNA 
RZECZYWISTOŚĆ!

Dawno temu telekomunikacja powstała z potrze-
by porozumiewania się ludzi na odległość. Dziś na-
turalnym zjawiskiem jest rozmawianie ze sobą na 
dowolnym dystansie, włącznie z patrzeniem na sie-
bie przez ekrany smartfonów. Jednocześnie dzisiej-
sza telekomunikacja, dzięki wejściu w cyfrowy świat, 
to transmisja olbrzymich ilości informacji, które prze-
noszą ludzkość w rozszerzającą się w zawrotnym 
tempie rzeczywistość wirtualną. Smartfon czy laptop 
stają się coraz częściej pierwszym lub jednym 
z pierwszych źródeł nie tylko wiedzy o świecie, ale 
i sposobem spędzania czasu. Coraz większe ekrany, 
wysoka jakość kontentu i dostępność sprzętu spra-
wiają, że prowadzenie życia w dwóch światach – re-
alnym i wirtualnym – stają się coraz bardziej po-
wszechne. W ciągu najbliższych lat, na skutek 
rozwoju takich technologii, jak internet rzeczy, 
sztuczna inteligencja, rozszerzona i wirtualna rze-
czywistość, mobile edge computing, czy wreszcie 
sieć 5G i gigabitowy internet, całkowicie zmieni się 
wszystko, co do tej pory znaliśmy. Zarówno świat 
fizyczny, jak i cyfrowy zyskają nowe wymiary. Tego 
ostatniego będziemy mogli doświadczać za pomocą 
wszystkich zmysłów, a nie tylko zmysłu wzroku i słu-
chu, jak robimy to teraz. Świat fizyczny zyska nato-

Telecommunications 
means information.  
A huge amount of 
information!

HELLO, IT’S VR CALLING!

A long time ago, telecommunications was invent-
ed to help people pass information across large 
distances. Today, it’s something completely natural 
that we can communicate with each other regard-
less of the distance, sound and image included. At 
the same time, today’s telecommunications, strong-
ly influenced by the digital revolution, means trans-
mission of huge amounts of information that opens 
the world of rapidly expanding virtual reality before 
users. Smartphones or laptops gradually become 
not only the sole or the most important source of 
knowledge about the world we live in, but they are 
also more and more frequently used for passing 
free time. Due to growing screen sizes, improved 
content quality and increased hardware availability, 
living in two parallel worlds - the real and the virtual 
one - becomes something ordinary. Everything tells 
us that in the coming years, as a result of the devel-
opment of technologies such as the Internet of 
Things, Artificial Intelligence, Augmented and Virtu-
al Reality, Mobile Edge Computing, and finally 5G 
network and Gigabit Internet, the face of the world 
we have known so far will change completely. Both 
physical and digital world gain new meaning. We will 
be able to experience the latter with all our senses, 
not just sight and hearing, which we use now. The 

Krzysztof Stefaniak
Ekspert public relations/Expert in public relations
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miast nową cyfrową warstwę, którą - na skutek jej 
jakości i szybkości przesyłu danych - trudno będzie 
odróżnić od tej realnej.

TAK SŁUCHAM, TU OPERATOR 
KABLOWY!

Dziś telewizja kablowa to platforma kompleksowej 
i zintegrowanej oferty różnorodnych usług, wśród 
których – oprócz telewizyjnych treści – są takie usłu-
gi jak VOD, dostęp do szerokopasmowego internetu, 
przechowywanie danych w chmurze oraz aplikacje 
IoT – takie, jak na przykład smart metering w domu. 
To kluczowe wnioski z raportu „The future of cable 
TV: Trends and implications” przygotowanego przez 
Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU). 
Choć światowy sektor płatnej telewizji kablowej musi 
stawić czoła dużej konkurencji, choćby ze strony 
serwisów OTT, to zjawisko „cięcia kabli” (cord cutting) 
nie rozprzestrzeniło się tak bardzo, jak prognozowa-
ło wielu ekspertów (rys. 1). Tradycyjna płatna tele-
wizja wciąż odnotowuje wzrosty we wszystkich re-
gionach świata z wyjątkiem Ameryki Północnej. 
W Europie operatorzy kablowi docierają do ponad 
połowy europejskich gospodarstw domowych, po-
nieważ dysponują technologią, która daje najlepsze 
możliwości zapewnienia szerokopasmowego dostę-
pu do internetu dużej liczbie ludności. Według da-
nych Cable Europe, na 26 rynkach w Europie do 
sieci kablowych jest podłączonych 119 mln gospo-
darstw domowych, 56 mln abonentów korzysta 
z telewizji kablowej i 32 mln abonentów łączy się 
z internetem za pomocą kabla koncentrycznego. 
Liczba subskrypcji płatnej telewizji w całej Europie 
dalej nieznacznie wzrasta, choć tempo wzrostu ma-
leje: z 2,2 proc. w 2017 roku do 1,3 proc. w 2018, jak 
obliczyła firma badawcza Strategy Analytics. Jedno-
cześnie Strategy Analytics przewiduje, że w Europie 
Wschodniej, która wciąż pozostaje rozwijającym się 
rynkiem, liczba gospodarstw domowych korzysta-
jących z płatnej telewizji cyfrowej wzrośnie z obec-
nych 45,7 mln do 78 mln w 2023 roku.

HALO TU POLSKA – U MNIE 
INTERNET CORAZ LEPSZY!

Ostatni raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
donosi o znacznym wzroście wartość polskiego ryn-

physical world, in turn, will gain a new, digital layer, 
which - due to the quality and speed of data trans-
fer - will be difficult to distinguish from the real one.

YES, THIS IS THE CABLE OPERATOR!

Today, cable television serves as a platform for 
presenting a comprehensive and integrated portfo-
lio of various services, among which - in addition to 
television content - one can find such services as 
VOD, access to broadband Internet, data storage in 
the Cloud as well as IoT applications - such as smart 
metering at home. These are the key conclusions of 
the report entitled “The future of cable TV: Trends 
and implications” prepared by the International Tel-
ecommunication Union (ITU). Although the global 
pay-TV industry has to face tough competition, for 
example from OTT services, the phenomenon of 
“cord cutting” has not spread as much as predicted 
by many experts (Figure 1). The reach of traditional 

pay-TV continues to grow in all regions of the world 
except North America. In Europe, cable operators 
are able to reach over half of European households, 
since they have the best technology to provide 
broadband Internet access to a large population. 
According to Cable Europe, 26 markets in Europe 
have passed 119 million homes, with 56 million sub-
scribers accessing TV via cable and 32 million sub-
scribers connecting to the internet via cable. More-
over, data provided by Strategy Analytics show that 
the number of pay-TV subscriptions across Europe 
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ku usług dostępu do internetu. Wskaźnik poprawił 
się aż o 15 proc. (z 4,7 mld zł w 2017 r. do 5,4 mld zł 
w roku ubiegłym). Średni przychód z abonenta 
zwiększył się w tym okresie z 27,20 zł do 28,50 zł. 
Największy udział w rynku (ponad 30 proc. warto-
ściowo) przypada dostępowi do sieci za pomocą 
urządzeń mobilnych, ale odsetek ten zmalał o 4,4 
pkt proc. Na drugim miejscu jest xDSL (24,6 proc.), 
ale również w tym przypadku nastąpił spadek liczby 
użytkowników. Trzecia pozycja przypadła modemo-
wi kablowemu (17,6 proc.) - w jego przypadku odno-
towano spadek o 2,3 pkt proc. Szybko rosną nato-
miast wpływy operatorów z dostępu za pomocą 
światłowodów FTTH (+88 proc. w ub. r.), co dało im 
udział na poziomie 12,3 proc. Co ciekawe, znacząco 

zwiększył się rynek usług wiązanych – liczba użyt-
kowników z nich korzystających była wyższa o 35 
proc. w porównaniu z 2017 r. Za rosnącymi wpływa-
mi operatorów idzie poprawa jakości dostępu do 
sieci. Udział łączy o najwyższej przepustowości, tj. 
co najmniej 100 Mb/s, sięga już naszym kraju 43 
proc. Mają do nich dostęp mieszkańcy co czwartego 
budynku w Polsce (w 2017 r. 10 proc.). Zgodnie z za-
leceniami Europejskiej Agendy Cyfrowej niezbędne 
są dalsze inwestycje – do końca 2020 r. połowa go-
spodarstw domowych powinna mieć dostęp do 

slightly grows, although the growth rate of 1.3% de-
clined from the previous year’s 2.2%. At the same 
time, Strategy Analytics predicts that in Eastern Eu-
rope, which is still a growing market, the number of 
households using digital pay-TV will increase from 
the current 45.7 million to 78 million in 2023.

HELLO, IT’S POLAND – MY INTERNET 
GETS BETTER AND BETTER!

The latest report prepared by the Polish Office of 
Electronic Communications shows that there has 
been a 15% increase in value of the Polish Internet 
access service market (PLN 4.7 billion in 2017, com-
pared to PLN 5.4 billion in 2018). In the analyzed pe-
riod, the average revenue per subscriber increased 
from PLN 27.20 to PLN 28.50. The biggest market 
share (around 30% in terms of value) has been taken 
by Internet access via mobile devices, yet it dropped 
by 4.4%. xDSL raked the second (24.6%), but also in 
this case a decrease in the number of users was re-
corded. The third place went to cable modems 
(17.6%), with a drop of 2.3%. On the other hand, op-
erators’ revenues from access via FTTH optical fibers 
are growing rapidly (+ 88% last year), translating into 
a market share of 12.3%. Interestingly, the bundled 
services market increased significantly – the number 
of users was 35% higher compared to 2017. The grow-
ing revenues of operators come with better quality 
of Internet access. In Poland, the share of the highest 
bandwidth connections, i.e. at least 100 Mbps, al-
ready amounts to 43%. They can be accessed by 
every fourth residential building in Poland (in 2017 it 
was only 10%). As per the guidelines of the Digital 
Agenda for Europe, further investments are needed 
- by the end of 2020, half of households should have 
access to networks with a capacity of at least 100 
Mbps. At the end of last year, the number amounted 
to 19.3%. The number of fiber nodes increased by 
13% in comparison with 2017 and almost four times 
compared to 2013. Every second node in the country 
has fiber interfaces.

LET’S ENTER THE FUTURE TOGETHER!

The future of cable television cannot be analyzed 
without considering the wider context of progressive 
convergence taking place in the Information and 
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sieci o przepływności co najmniej 100 Mb/s. Na ko-
niec zeszłego roku ten wskaźnik wynosił 19,3 proc. 
Liczba węzłów światłowodowych wzrosła o 13 proc. 
w zestawieniu z 2017 r. i niemal czterokrotnie wobec 
2013 r. Co drugi węzeł w kraju ma interfejsy światło-
wodowe.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ 
PRZYSZŁOŚCI!

Przyszłości telewizji kablowej nie można rozpatry-
wać bez uwzględnienia szerszego kontekstu konwe-
rgencji postępującej w branży ICT (Information and 
Communication Technologies), w której obserwuje-
my zacieranie granic między tradycyjnie odrębnymi 
sektorami: telekomunikacją, mediami (w tym broad-
castingiem) i branżą IT. Te zacierające się granice 
dotyczą konwergencji zarówno branż, jak i usług. 
Konwergencja ICT stwarza nowe możliwości bizne-
sowe operatorom telewizji kablowych, poszerzając 
ich zasięg rynkowy, doskonaląc metody dostarczania 
treści oraz rozszerzając zakres ich usług. W rezulta-
cie pojawiają się nowe modele biznesowe telewizji 
kablowej oraz nowe źródła przychodów dla opera-

Communication Technologies (ICT) industry, in which 
we observe gradual blurring of boundaries between 
traditionally distinct sectors, meaning telecommuni-
cations, media (including broadcasting) and the IT 
industry. This applies not only to industries them-
selves, but also particular services. ICT convergence 
provides new business opportunities for cable tele-
vision operators, extending their market coverage, 
improving content delivery methods and expanding 
the scope of their services. As a result, new cable TV 
business models emerge and new sources of oper-
ator revenue enter the picture. Along with the devel-
opment of cable television technology, trends in the 
near future will be shaped by 5G, artificial intelligence 
(AI) and the Internet of Things (IoT).

Traditional ICT industries, especially broadcasting 
and telecommunications, had previously operated 
separately - products and services they offered were 
complementary, and companies were not integrat-
ed. Fusions (and other forms of cooperation) be-
tween telecom and media companies were very 
rare. Today, however, the situation looks differently. 
Converged services are present on a market includ-
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Rys. 3. Inteligentne rozwiązania mają olbrzymi potencjał. Technologia internetu rzeczy jest oferowana 
przez coraz większą liczbę firm na całym świecie, działających w  szerokim spektrum branż. Znajduje 
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Fig. 3. Intelligent solutions have enormous potential. The Internet of Things technology is offered by 
a growing number of companies around the world, operating in a wide spectrum of industries. It is used, 
among others in households, industry, services, as well as in smart cities
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torów. Wraz z rozwojem technologii telewizji kablo-
wych trendy w najbliższej przyszłości będą koncen-
trować się na 5G, sztucznej inteligencji (AI) oraz na 
Internecie Rzeczy (IoT).

Tradycyjne branże ICT, zwłaszcza nadawcza (broad-
casting) i telekomunikacyjna, funkcjonowały wcześniej 
osobno – ich produkty i usługi były komplementar-
ne, a firmy nie były zintegrowane. Później fuzje (i inne 
formy współpracy) firm telekomunikacyjnych i me-
dialnych były rzadko obserwowane. Dziś jest inaczej. 
Usługi konwergentne są oferowane na rynku obej-
mującym dostawców treści, usług i sieci, a także 
producentów urządzeń końcowych. Proste etykie-
towanie podmiotów rynkowych staje się coraz trud-
niejsze, ponieważ konwergencja branż powoduje, że 
firmy łączą się lub ściśle współpracują – czytamy 
w raporcie ITU.

HALO, ZGŁASZA SIĘ PRZYSZŁOŚĆ. 
JESTEM OBECNA!

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, wielousłu-
gowa i wieloplatformowa telewizja oraz telewizory 
o ultra wysokiej rozdzielczości – to kluczowe inno-
wacje zwiększające dynamikę rozwoju rynku sieci 
kablowych. VR, IR, aktywacja głosowa i inteligentne 
domy wkrótce wkroczą do naszego codziennego 
życia na dobre i dlatego coraz ważniejsze będzie 
zaspokajanie różnych potrzeb każdego konsumen-
ta i budowanie wokół niego ekosystemu, w którym 
to wszystko działa. Na szczęście dostęp szerokopa-
smowy to podstawowa usługa dla operatorów ka-
blowych. Badania pokazują, że jest to kluczowa usłu-
ga w oczach konsumenta. Jednak dostawcy muszą 
także oferować inne usługi w ramach konwergent-
nych pakietów multiplay: telefonię komórkową, płat-
ną telewizję, wideo OTT i inne usługi, w tym automa-
tykę domową oraz usługi typu connected car. 
Przyszłość to jeszcze większa pakietyzacja usług. 
Pakiety są głównym orężem na polach bitwy w ry-
walizacji pomiędzy dostawcami na wszystkich głów-
nych rynkach Europy. Konwergencja stanowi kluczo-
wą szansę dla operatorów, którym coraz trudniej 
jest znaleźć nowych abonentów. Oczywiście wydo-
bycie wartości z konwergencji będzie wymagało 
czegoś więcej niż tylko opustów cenowych. Tym, co 
przyciąga klientów do pakietów konwergentnych, 

ing content, service and network providers as well 
as end device manufacturers. Keeping a rigid divi-
sion between market entities is more and more 
difficult because the convergence of industries caus-
es companies to fuse or maintain close cooperation 
– we read in the ITU report.

HELLO, IT’S THE FUTURE.  
COUNT ME IN!

Virtual and augmented reality, multi-service and 
multi-platform television and ultra-high definition 
TVs - these are key innovations that boost the de-
velopment of the cable network market. VR, IR, voice 
activation and smart homes will soon enter our dai-
ly lives for good, which is why it becomes increas-
ingly important to meet the various needs of each 
consumer and build an appropriate ecosystem con-
necting all the available solutions. Fortunately, 
broadband access is the core service offered by 
cable operators. Research shows that customers 
also believe that it’s of the key importance. Howev-
er, as part of converged multi-play packages, sup-
pliers must also offer other services, such as mobile 
telephony, pay-TV, OTT and other services, including 
home automation and connected car services. Fu-
ture means growing service packetization. Bundles 
are the main weapon in the fight for the biggest 
share of the European markets among providers. 
Convergence is the key opportunity for operators 
who find it increasingly difficult to find new subscrib-
ers. Of course, getting the most out of convergence 
will require something more than discounted prices. 
What attracts customers to converged packages 
are, in fact, discounts, but the customers’ expecta-
tions increase over time. Therefore, cable TV opera-
tors must stay vigilant and reach for new technolo-
gies, e.g. allowing to integrate virtual and augmented 
reality with video streaming that gradually enters the 
gaming world. The idea is to broadcast directly to 
the user’s device, giving them a sense of participa-
tion in a reality show. Certainly, the evolution of ca-
ble TV technology will go hand in hand with the 
development of 5G, Artificial Intelligence and the 
Internet of Things. Therefore, the scope of the port-
folio can also be expanded to include Cloud and 
Internet security services as well as other services 
that go beyond communications: media services, 
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faktycznie są przede wszystkim opusty, lecz z cza-
sem oczekiwania rosną. Dlatego operatorzy TVK 
muszą przyglądać się i sięgać po nowe technologie, 
np. w jaki sposób wirtualną i rozszerzoną rzeczywi-
stość zintegrować ze strumieniowaniem wideo, któ-
re wchodzi do świata gamingowego. Chodzi o to, 
żeby transmisje emitować bezpośrednio na urzą-
dzenie użytkownika, dając mu poczucie uczestnic-
twa w reality show. Z pewnością ewolucja technolo-
gii TVK będzie powiązana również z 5G, sztuczną 
inteligencją i Internetem Rzeczy. Dlatego zakres 
oferty można rozszerza także o usługi bezpieczeń-
stwa w chmurze i internecie oraz inne, wykraczają-
ce poza łączność: usługi medialne, inteligentne pro-
dukty/urządzenia domowe, inteligentne usługi 
end-to-end. Jednocześnie nie można zapominać 
o ulepszaniu obsługi klienta, np. poprzez pełną in-
tegrację operacji klientów i powiązanych systemów 
obsługi, zapewnianie najlepszych w klasie interfejsów 
użytkownika, lepszej bezprzewodowej łączności we-
wnątrz budynków oraz wprowadzanie systemów 
opieki nad klientem. Nie należy także zapominać 
o budowaniu skali. Dla operatorów kablowych, chcą-
cych rywalizować z graczami telekomunikacyjnymi 
i konkurować na poziomie krajowym (lub międzyna-
rodowym), najbardziej oczywistą drogą jest przej-
mowanie sieci innych operatorów.

smart home products / devices and smart end-to-
end services. At the same time, an element that 
should not be neglected is improved customer ser-
vice, meaning e.g. full integration of customer oper-
ations and related service systems, provision of 
best-in-class user interfaces, better wireless com-
munication within buildings, and introduction of 
customer care systems. Building scale should also 
stay in focus of the operators. For cable operators 
wishing to compete with telecommunications play-
ers at a national (or international) level, the most 
obvious path is to take over the networks of other 
operators.

KRZYSZTOF STEFANIAK
Ekspert public relations. Prowadził działania PR i sprawował 

funkcję rzecznika prasowego dla firm różnych braż. Od 20 

lat związany z rynkiem telekomunikacyjnym, był m.in. rzecz-

nikiem prasowym PIKE oraz Vectry. Absolwent SGPiS (obec-

nie SGH).

KRZYSZTOF STEFANIAK
Expert in public relations. He carried out PR activities and 

was a spokesperson for companies from various industries. 

For 20 years associated with the telecommunications mar-

ket, was, among others PIKE and Vectra spokesperson. A gra-

duate of SGPiS (currently SGH).
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30 lat rynku komunikacji 
elektronicznej w Polsce. 
Perspektywy w świetle 
rozwoju gospodarki cyfrowej

Pierwsze polskie sieci kablowe powstawały ponad 
trzy dekady temu – działały lokalnie, zajmowały się 
właściwie wyłącznie dostarczaniem sygnału telewi-
zyjnego i były raczej ciekawostką niż liczącym się 
elementem polskiej gospodarki. Kolejne lata przy-
niosły zmiany ustrojowe w Polsce, nowe regulacje, 
napływ inwestycji zagranicznych oraz intensywny 
wzrost popularności usług kablowych. Szacuje się, 
że w 1991 roku korzystało z nich około 200 tysięcy 
abonentów. Piętnaście lat później do grona odbior-
ców usług kablowych zaliczało się już ponad 4,5 
miliona Polaków. Ostatnie 30 lat to okres niebywa-
łego rozwoju telewizji kablowej i innych usług do-
starczanych za pośrednictwem sieci kablowych. 

Zmianom zachodzącym na rynku od samego 
początku towarzyszy Polska Izba Komunikacji Elek-
tronicznej (PIKE), która z biegiem lat stała się klu-
czową organizacją branżową definiującą kierunki 
rozwoju, ustalającą standardy i zwracającą uwagę 
na najważniejsze zagrożenia. Dziś członkowie Izby 
obsługują około 90% abonentów sieci kablowych 
w Polsce, a organizowane cyklicznie konferencje 
PIKE są ważnym forum wymiany poglądów o tren-
dach, zagrożeniach, nowych technologiach, testo-
wanych rozwiązaniach i potrzebach konsumentów.

Pod koniec drugiej dekady XXI wieku pojęcie tele-
komunikacji jest nieodłącznie związane z internetem. 

30 years of the Polish 
electronic communication 
market. Perspectives in 
view of the development 
of digital economy

The first Polish cable networks were launched 
more than thirty years ago. They operated locally, 
they were engaged practically only in the supply of 
TV signal and were rather a curiosity than an impor-
tant element of the Polish economic landscape. The 
following years brought changes in the political sys-
tem in Poland, new regulations, an inflow of foreign 
investments and an intensive boost in the popular-
ity of cable services. It is estimated that in 1991 such 
services were used by around 200 thousand sub-
scribers. 15 years later, this number amounted to 
more than 4.5 million. The last 30 years have been 
a period of incredible development of cable televi-
sion and other services provided via cable networks. 

From the very beginning, the changes on the 
market were closely followed by the Polish Cham-
ber for Electronic Communications (PIKE) which 
over the years became a key industry organization 
shaping development directions, setting standards 
and warning against the most important threats. 
Today, members of the Chamber provide services 
to approximately 90% of cable subscribers in Po-
land, and the periodically organized PIKE confer-
ences are perceived as an important platform for 
exchanging views on trends, threats, new technol-
ogies, tested solutions and consumer needs.

Katarzyna Urbańska
Wicedyrektor ds. Regulacji PwC/Vicedirector Regulatory PwC
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84% gospodarstw domowych w Polsce ma dziś do-
stęp do internetu szerokopasmowego. Żyjemy 
w świecie przytłoczonym przez nadmiar informacji, 
gdzie to nie dostęp, ale weryfikacja i selekcja wiado-
mości stają się największymi wyzwaniami. Mówimy 
o ekonomii informacji i o gospodarkach opartych na 
wiedzy. Giganci świata internetu definiują trendy 
i mają wpływ zarówno na wybory konsumenckie, jak 
i polityczne. Microsoft, Google, Apple, Facebook 
i Amazon są wyceniane wyżej niż wiele przedsię-
biorstw przemysłowych.

Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej na ko-
niec 2018 roku mieliśmy w Polsce 51,6 mln aktywnych 
kart SIM oraz 3,3 mln kart służących komunikacji po-
między urządzeniami (tzw. komunikacja M2M) – co 
ważniejsze, liczba tych pierwszych spadła w stosunku 
do 2017 roku o 3%, a tych drugich wzrosła o 15%. 
Zwiastuje to nowy etap rozwoju telekomunikacji – 
etap, w którym sieć 5G stanie się standardem, a udo-
godnienia z zakresu Internetu Rzeczy codziennością. 

Ogromny wzrost znaczenia internetu w świecie 
usług telekomunikacyjnych sprawił, że kwestie do-
tyczące sieci i cyfryzacji stały się strategicznym 
elementem polityki gospodarczej Unii Europejskiej. 
Znaczenie europejskiego sektora cyfrowego zosta-
ło podkreślone poprzez zdefiniowanie go jako jed-
nego z kluczowych filarów strategii rozwoju Europa 
20201. W jej ramach określono plan Europejskiej 
Agendy Cyfrowej, który zakłada, że dzięki rozwojo-
wi technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 
możliwe będzie uzyskanie trwałych korzyści eko-
nomicznych i społecznych. Celem Europejskiej 
Agendy Cyfrowej jest sprostanie siedmiu wyzwa-
niom cyfrowym stojącym obecnie przed europejską 
gospodarką. Dzięki temu europejski rynek ma stać 
się wzorcowym przykładem zaawansowanej go-
spodarki opartej na wiedzy. Wśród najważniejszych 
z siedmiu wyzwań wymienionych w EAC znalazły 
się kwestie takie jak utworzenie jednolitego rynku 
cyfrowego, zapewnienie szybkiego i bardzo szyb-
kiego dostępu do internetu na terenie Unii Euro-
pejskiej oraz zwiększenie umiejętności wykorzysta-
nia technologii cyfrowych i włączenia społecznego2.

1 Strategia Europa 2020, której częścią jest EAC, jest dokumentem 
zastępującym Strategię Lizbońską.

2 Komisja Europejska. Europejska Agenda Cyfrowa. Bruksela, 2010. 

Today, at the end of the second decade of the 21st 
century, the concept of telecommunications is insep-
arably related to the Internet. 84% of households has 
broadband access to the Internet. We live in a world 
overwhelmed by information overload, where the 
biggest challenge is not access to, but verification and 
selection of information. We are talking about infor-
mation economics and knowledge-based economies. 
The biggest online players define trends and have an 
impact on both consumer and political choices. Mi-
crosoft, Google, Apple, Facebook and Amazon are 
valued higher than many industrial enterprises.

According to the Polish Office of Electronic Commu-
nications, in Poland, at the end of 2018 we had 51.6 
million active SIM cards and 3.3 million cards used for 
communication between devices (so-called M2M com-
munication) – more importantly, the number of the 
former decreased by 3% compared to 2017 and the 
number of the latter increased by 15%. This phenom-
enon heralds a new stage in the development of tele-
communications – a stage in which the 5G network 
will become a standard and the Internet of Things 
devices will become an inseparable part of our life. 

The huge increase in the importance of the Internet 
in the world of telecommunications services made 
network and digitization issues a strategic element 
of the European Union’s economic policy. In fact, the 
importance of the European digital sector was 
stressed when it was defined as one of the key pillars 
of the Europe 2020 growth strategy1. Within the 
frames of the strategy, the Digital Agenda for Europe 
was developed, which assumes that thanks to the 
development of information and communication 
technologies, it will be possible to achieve lasting eco-
nomic and social benefits. The goal of the Digital 
Agenda for Europe is to meet the seven digital chal-
lenges currently facing the European economy. By 
reaching it, the European market is to become a mod-
el example of an advanced knowledge-based econ-
omy. The seven most important challenges listed in 
the EAC include such issues as creating a digital single 
market, ensuring fast and very fast internet access in 
the European Union and increasing the skills to use 

1 The Europe 2020 Strategy, including EAC, supersedes the Lisbon 
Strategy.
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W każdym z siedmiu obszarów zdefiniowano mie-
rzalne cele, których realizacja będzie decydowała 
o sukcesie lub porażce podejmowanych działań. Jeśli 
chodzi o wyzwanie związane z zapewnieniem szyb-
kiego i bardzo szybkiego dostępu do internetu, to 
wśród aktualnych mierników sukcesu znajdują się: 
 – zapewnienie powszechnego dostępu do internetu 
o prędkości co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 roku;

 – doprowadzenie do wykorzystania usług dostępu 
o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez 50% go-
spodarstw domowych do końca 2020 roku.

Ponadto, we wrześniu 2016 roku Komisja Europejska 
przyjęła strategię dotyczącą łączności dla Europejskie-
go Społeczeństwa Gigabitowego3. Dokument ten sta-
nowi w pewnym sensie uzupełnienie EAC, przewiduje 
bowiem dodatkowy cel by w 2025 roku każdy obywa-
tel miał dostęp do internetu o minimalnej przepusto-
wości 100 Mb/s, a placówki użyteczności publicznej, 
takie jak szkoły, szpitale czy centra naukowo-badawcze, 
dysponowały łączami o przepustowości 1 Gb/s. Komi-
sja Europejska zobowiązała kraje członkowskie do 
wpisania wymienionych celów do strategii krajowych. 
W Polsce uwzględniono je w strategii Narodowego 
Planu Szerokopasmowego4, w ramach rządowego pro-
gramu Sprawne Państwo 2020.

Cele Europejskiej Agendy Cyfrowej leżą oczywiście 
w kręgu zainteresowań podmiotów zrzeszonych 
w PIKE. Spełnienie wymogów narzuconych Polsce 
przez Unię Europejską będzie wymagało wielomi-
liardowych nakładów inwestycyjnych i zaangażowa-
nia różnych podmiotów działających na rynku. Roz-
wój i inwestycje powinny być aktywnie wspierane 
przez organy regulacyjne, przy zachowaniu odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeństwa i konkurencji 
na rynku. Jest to konieczne, jeżeli Polska chce spro-
stać wyzwaniom ustalonym przez Unię Europejską 
i wykorzystać szansę, jaką niesie ze sobą rewolucja 
technologiczna, której jesteśmy świadkami.

Dostęp online 29 lipca 2019 r. pod adresem: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF.

3 Komisja Europejska. Łączność dla konkurencyjnego jednolitego 
rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigab-
itowego. Bruksela, 2016. Dostęp online 29 lipca 2019 r. pod adre-
sem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX-
%3A52016DC0587.

4 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Narodowy Plan Szerokopas-
mowy. Warszawa, 2014. Dostęp online 29 lipca 2019 r. pod adre-
sem: https://mc.bip.gov.pl/fobjects/download/25489/naro-
dowy-plan-szerokopasmowy-pdf.html.

digital technologies and social inclusion2.

In each of the seven areas, measurable goals 
have been defined, the implementation of which 
shall determine the success or failure of the actions 
taken. When it comes to the challenge of providing 
fast and very fast Internet access, the current suc-
cess measures include: 
 – ensuring universal access to the Internet at a spe-
ed of at least 30 Mbps by the end of 2020;

 – enabling subscriptions at the speed of above 
100Mbps to 50% of households by the end of 2020.

Moreover, in September 2016, the European 
Commission adopted a communication strategy 
for the European Gigabit Society3. In a sense, this 
document supplements the EAC, as it provides for 
an additional goal: in 2025 every citizen should 
have access to the Internet with a minimum band-
width of 100 Mbps, and public utilities such as 
schools, hospitals or research centers should have 
at their disposal a 1 Gbps bandwidth. The Europe-
an Commission has obliged member countries to 
implement these objectives into national strategies. 
In Poland, they have been included in the strategy 
of the National Broadband Plan, as part of the gov-
ernment’s Efficient State Strategy 2020.4

The objectives of the Digital Agenda for Europe are, 
of course, of interest to entities affiliated with PIKE. 
Meeting the requirements imposed on Poland by the 
European Union will translate into multi-billion invest-
ments and the involvement of various market players. 
Development and investment should be actively sup-
ported by regulators, but at the same time, an ade-
quate level of market security and competition should 
be maintained. This is necessary if Poland wants to 
meet the challenges set by the European Union and 
take advantage of the opportunity brought by the 
technological revolution that we are witnessing today.

2 The European Commission. Digital Agenda for Europe. Brussels, 
2010. Accessed online on 29 July 2019 at: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF.

3 The European Commission. Connectivity for a Competitive Digital 
Single Market - Towards a European Gigabit Society. Brussels, 
2016. Accessed online on 29 July 2019 at: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0587.

4 Ministry of Administration and Digitization, National Broadband 
Plan. Warsaw, 2014. Accessed online on 29 July 2019 at: https://
mc.bip.gov.pl/fobjects/download/25489/narodowy-plan-szer-
okopasmowy-pdf.html.
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Wszystko wskazuje na to, że upowszechnienie in-
ternetu i zmiany jakich byliśmy świadkami w ostatnich 
latach to tylko zapowiedź tego, co czeka nas w przy-
szłości. Już dziś połączenia między ludźmi, jakie obsłu-
gują sieci telekomunikacyjne zaczynają być zdomino-
wane przez bezpośrednią komunikację pomiędzy 
maszynami. Oczekuje się, że wraz z wprowadzeniem 
na szeroką skalę standardu 5G, rozwiązania z zakre-
su Internetu Rzeczy staną się powszechne i widoczne 
na wszystkich szczeblach życia społeczno-gospodar-
czego. Rewolucja 5G zmieni sposób funkcjonowania 
przemysłu produkcyjnego i energetycznego, wpłynie 
na organizację miast, ale również na funkcjonowanie 
naszych domów i nas samych.

Jakościowa zmiana, jaka nastąpi wraz z wdroże-
niem sieci 5G sprawi, że wszystkie usługi i techno-
logie, z jakich korzystaliśmy dotychczas, będą funk-
cjonowały dużo płynniej. Przełomem, jaki będzie 
wiązał się z technologią 5G jest jednak to, że popra-
wa parametrów, jakiej możemy oczekiwać, pozwoli 
na praktyczne wdrożenie szeregu rozwiązań, które 
dotychczas były jedynie naszą futurologiczną wizją. 
Wiele rozwiązań, które w najbliższych latach staną 
się prawdopodobnie standardowym wyposażeniem 
naszych telefonów i domów będzie oczywiście wy-
magało rozwoju również innych technologii (np. 
uczenie maszynowe, rozpoznawanie głosu), jednak 
bez technologii 5G ich powszechne, codzienne za-
stosowanie będzie jedynie śmiałą wizją inżynierów.

Technologie i udogodnienia takiej jak: Internet Rzeczy 
i komunikacja M2M, Smart Grids, Przemysł 4.0, Smart 
Cities, Smart homes, telemedycyna, mają realną szan-
sę podnieść efektywność naszych gospodarek, zre-
wolucjonizować sposób funkcjonowania miast, zmienić 
sposób działania środków transportu i udoskonalić 
funkcjonalność naszych domów. Mogą ulepszyć nasze 
formy rozrywki, metody robienia zakupów, a także 
umożliwić zdalny dostęp do zaawansowanych usług 
medycznych. Wiele zastosowań tych technologii zo-
stanie zapewne dopiero odkryte w przyszłości, ale 
perspektywy, jakie powinien dać nam standard 5G 
w zakresie upowszechnienia rozwiązań z zakresu In-
ternetu Rzeczy już dziś robią ogromne wrażenie.

Choć Polska nadal pozostaje w tyle za europej-
skimi liderami, zestawienie dzisiejszych wskaźników 

Everything indicates that the popularization of 
the Internet and the changes taking place in recent 
years are only a forecast of what the future will 
bring. Already today, connections between people 
that support telecommunications networks are 
beginning to be replaced by direct communication 
between machines. It is expected that with a large-
scale introduction of the 5G standard, Internet of 
Things solutions will become common and acces-
sible at all levels of socio-economic life. The 5G 
revolution will change the functioning of the man-
ufacturing and power industries and affect the 
organization of cities, but also the functioning of 
our homes and ourselves.

The qualitative change that will occur with the 
implementation of the 5G network will largely im-
prove the functioning of all services and technolo-
gies we have used so far. A true breakthrough that 
will follow the introduction of 5G technology, how-
ever, will be the improvement of parameters, which 
in consequence will allow for practical implemen-
tation of a number of solutions that until now were 
a mere song of the future. Of course, many solu-
tions that will probably become standard addition 
to our phones and homes in the coming years will 
obviously require the development of other tech-
nologies (e.g. machine learning, voice recognition). 
Yet, without 5G technology, their common, every-
day use will be possible only on paper.

Technologies and facilities such as: Internet of 
Things, Communication M2M, Smart Grids, Indus-
try 4.0, Smart Cities, Smart homes and tele-medi-
cine have an actual chance to improve the efficien-
cy of our economies, revolutionize the way cities 
operate, change the mode of transport and im-
prove the functionality of our homes. They can 
improve the way we consume entertainment or 
shopping methods and enable remote access to 
advanced medical services. Many applications of 
these technologies will probably only be discovered 
in the future, but the prospects that the 5G stand-
ard should give us in the area of dissemination of 
solutions in the field of the Internet of Things are 
already impressive today.

Although Poland is still behind European leaders, 
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mierzących rozwój gospodarki cyfrowej z warto-
ściami z początku dekady pozwala dostrzec ogrom-
ny postęp, jaki dokonał się w naszym kraju.

Wszystko wskazuje na to, że wzrost znaczenia sie-
ci telekomunikacyjnych to trend, który będzie utrzy-
mywał się również w przyszłości, zwłaszcza po upo-
wszechnieniu standardu 5G. Dlatego też konieczne 
staje się sprostanie wyzwaniom takim jak umiejętna 
weryfikacja informacji, efektywne zarządzanie zgro-
madzonymi bazami, cyberbezpieczeństwo, bezpie-
czeństwo przetwarzania danych oraz możliwie rów-
ny dostęp do wiedzy. Wykorzystanie nowej 
generacji sieci telekomunikacyjnych może mieć 
w przyszłości decydujący wpływ na pozycję konku-
rencyjną i tempo wzrostu poszczególnych państw. 

Jak było to zaznaczone, wyzwania stojące przed 
polską gospodarką w związku z koniecznością reali-
zacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej wymagają 
aktywnego współdziałania wielu aktorów społecz-
nych – konieczne jest uwzględnienie społecznych 
oczekiwań i obaw, wysłuchanie głosu przedsiębior-
ców i ekspertów rynkowych oraz wzięcie pod uwagę 
względów sprawiedliwości społecznej i bezpieczeń-
stwa. Właściwa odpowiedź na te wyzwania może 
nie tylko zmienić sytuację przedsiębiorców działa-
jących na rynku telekomunikacyjnym, ale też zde-
finiować na następne lata pozycję konkurencyjną 
naszej gospodarki.

Ważną rolę w tym zadaniu odgrywa i będzie odgry-
wała branża telewizji kablowej. Potencjał i dynamika 
tej branży w znacznym stopniu będzie rzutowa na 
spełnienie wyznaczonych celów strategicznych EAC 
i o tym będziemy rozmawiali na 46. Konferencji PIKE.

the comparison of today’s indicators measuring the 
development of the digital economy with the values 
from the beginning of the decade allows us to see the 
huge progress that has been made in our country.

Everything indicates that the growing importance 
of telecommunications networks is a tendency that 
will continue in the future, especially after the pop-
ularization of the 5G standard. Therefore, it be-
comes necessary to meet the existing challenges 
such as efficient information verification, effective 
management of collected databases, cyber secu-
rity, data processing security and possibly equal 
access to knowledge. The use of a new generation 
of telecommunications networks may have a deci-
sive impact on the competitive position and growth 
rate of individual countries in the future. 

As it was indicated, the challenges facing the Pol-
ish economy in connection with the need to 
achieve the objectives of the Digital Agenda for 
Europe require the active cooperation of many so-
cial actors – it is necessary to take into account 
social expectations and concerns, listen to the 
voice of entrepreneurs and market experts, and 
take into account the considerations of social jus-
tice and security. The right answer to these chal-
lenges can not only change the situation of entre-
preneurs operating on the telecommunications 
market, but also define the competitive position of 
the Polish economy for the coming years.

In the view of such a challenge, a major role will 
be played by cable TV. The potential and dynamics 
of this industry will significantly influence the fulfill-
ment of the strategic goals of EAC. This issue will be 
further discussed at the 46th PIKE Conference. 
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Jak korzystać z sieci 
budowanych w ramach 
POPC?

16 września br. minął termin na zgłaszanie do 
Prezesa UKE uwag do zaleceń dotyczących współ-
pracy międzyoperatorskiej w ramach POPC. Projekt 
zaleceń reguluje zasady i procedury związane z do-
stępnością infrastruktury, publikacją oferty hurto-
wej, zawieraniem/rozwiązywaniem umów, aktywa-
cją/dezaktywacją usług, ich modyfikacją, migracją 
abonencką, rozliczeniami, pracami planowymi, 
nadzorem, awariami, reklamacjami w zakresie usług 
BSA, LLU, VULA, kolokacji i dzierżawy ciemnego 
włókna. Dokument modyfikuje dotychczas obowią-
zujące procedury, takie jak  „Wymagania dla sieci 
NGA-POPC” czy „Zasady dostępu hurtowego do 
sieci zrealizowanych w ramach II konkursu w ra-
mach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domo-
wych”2 (dalej „Wymagania”). W chwili pisania tego 
tekstu ostateczny kształt dokumentu nie jest zna-
ny, jednak już na podstawie projektu można wy-
snuć kilka ciekawych wniosków ważnych dla ope-
ratorów siec kablowych, którzy chcieliby skorzystać 
z sieci budowanych przez innych operatorów w ra-
mach POPC. Opisywany dokument jest ważny, po-
nieważ stanowi podstawę dla tworzenia ofert hur-
towych beneficjentów POPC (zwanych Operatorami 
Sieci Dostępowej – OSD) i umów jakie zawierane są 
operatorami chcącymi korzystać z tych sieci (zwa-
nych operatorami korzystającymi – OK).

Warto pamiętać, że podstawową zasadą dla sie-
ci budowanych ze wsparciem środków publicznych 

How to use networks built 
within the frames of 
Operational Program 
Digital Poland (OPDP)?

On September 16 this year, the deadline for sub-
mitting remarks to the President of the Polish Office 
of Electronic Communications regarding recommen-
dations for inter-operator cooperation within OPDP 
passed. The recommendations project sets rules 
and procedures related to the accessibility of infra-
structure, providing information on the wholesale 
offer, signing/terminating contracts, activating/de-
activating and modifying services, subscriber migra-
tion, settlements, planned operations, surveillance, 
failures, complaints regarding BSA, LLL and VULA 
services, collocation as well as renting of dark fiber. 
The document modifies the existing procedures, 
such as „Requirements for NGA-OPDP networks” 
or „Rules for wholesale access to networks” imple-
mented as part of the second competition under 
Measure 1.1 of OPDP for households” 2 (hereinafter 
„Requirements”). Currently, the final shape of the 
document is still unknown, yet even its draft may 
provide some interesting conclusions that may pro-
ve valuable to cable network operators willing to use 
networks established by other operators under 
OPDP. The document is very important, since it shall 
serve as a basis for developing wholesale offers of 
OPDP beneficiaries (referred to as Access Network 
Operators – ANOs) and contracts that will be conc-
luded with operators wishing to use these networks 
(called network-using operators).

Wojciech Dziomdziora
Counsel, radca prawny w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka/Counsel, Domański Zakrzewski Palinka Law Firm
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jest niedyskryminacyjny i otwarty dostęp do ofe-
rowanych usług i sieci. Z drugiej strony typowa sy-
tuacja jest taka, że OSD (obowiązany do oferowania 
wszystkim na niedyskryminacyjnych warunkach 
usług i sieci) sam prowadzi również działalność de-
taliczną – jest także OK (wyjątkiem jest Nexera, 
która pozostaje wyłącznie operatorem hurtowym). 
Pojawia się więc naturalne napięcie między tymi 
dwiema rolami i zrozumiała chęć prowadzenia de-
talicznej działalności telekomunikacyjnej na własnej 
sieci. Obowiązujące prawo, zasady konkursów na 
publiczne wsparcie budowy sieci i dokumenty takie 
jak omawiane zalecenia mają zatem sprawiać, że 
przedsiębiorcy telekomunikacyjni, chcący skorzy-
stać z budowanej z udziałem środków publicznych 
sieci nie będą dyskryminowani i faktycznie będą 
w stanie konkurować z właścicielami sieci w ofero-
waniu usług odbiorcom końcowym. 

Jednym z narzędzi mających służyć ww. celowi 
jest obowiązek spoczywający na OSD dotyczący 
pełnego informowania wszystkich zainteresowa-
nych o posiadanej i budowanej sieci. Pozostawiono 
zasadę, zgodnie z którą operator OSD udostępnia 
przedmiotowe informacje najpóźniej w terminie 30 
dni kalendarzowych przed rozpoczęciem świadcze-
nia własnych usług detalicznych. Nowością jest to, 
że wprowadzono zakaz możliwości prowadzenia 
działalności sprzedażowej i marketingowej na rzecz 
odbiorców końcowych zanim przedmiotowa infor-
macja nie zostanie upubliczniona.

Doprecyzowano zasady i terminy związane z za-
mawianiem i wypowiadaniem usług w szczególno-
ści określając szczegółowe terminy na działania 
zarówno dla OK jak i OSD. Szczególnie interesują-
cym rozwiązaniem jest przyjęcie, iż w przypadku 
w którym odbiorca końcowy, któremu OK świadczy 
usługę detaliczną rozwiązałby umowę z tym OK 
w celu zawarcia umowy z innym OK, OSD będzie 
miało prawo wypowiedzieć świadczenie usługi obo-
wiązującej na czas określony z dotychczasowym 
OK. 

Nowością jest podział usług na Usługę Dostępo-
wą zwaną masową oraz Usługę Dosyłową zwaną 
infrastrukturalną. Ta pierwsza to BSA, LLU i VULA, 
a druga - usługa dostępu do kanalizacji, dostępu 

It should be kept in mind that the basic rule for 
networks built with public finance support is non-
-discriminatory and open access to maintenance 
services and networks. On the other hand, the rule 
of the thumb is that ANOs (obliged to offer services 
and networks to everyone on non-discriminatory 
terms) who conduct retail operations themselves 
also act as network-using operators (the exception 
is Nexera, which remains a wholesale operator). 
Hence, there is a natural tension between these two 
models and a well-understood desire to conduct 
retail telecommunications activities relying on 
proprietary networks. The existing law, rules of com-
petitions for public support for network construc-
tion and documents such as the discussed recom-
mendations are therefore meant to prevent 
telecommunications companies wishing to use the 
networks built with public funds from being discrimi-
nated against and in fact help them compete with 
network owners in offering services to end users. 

One of the tools to serve this purpose is the ob-
ligation of ANOs to fully inform all interested parties 
about the networks owned and those being built. 
A rule was presented, according to which each ANO 
shall provide relevant information within 30 calen-
dar days before commencing the provision of the-
ir own retail services. The novelty is that before the 
information in question is made public, it is forbid-
den to conduct sales and marketing activities 
aimed at end users.

The rules and deadlines related to ordering and 
terminating services were clarified, in particular by 
setting precise deadlines for activities conducted 
by both network-using operators and ANOs. A par-
ticularly interesting solution is to assume that in 
the case where the end user, to whom the networ-
k-using provider renders a retail service, terminates 
the contract with that given network-using provider 
to conclude a contract with another network-using 
provider, the ANO will have the right to terminate 
the provision of the service in force for a definite 
period to the current network-using provider. 

A new element is the division of services into 
Access services, also referred to as mass service 
and Transmission Service, also referred to as infra-
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do ciemnych włókien, dostępu do podbudowy słu-
powej, wież i masztów, kolokacji, połączenia sieci 
w trybie kolokacji i w trybie liniowym. UKE propo-
nuje, aby na każdy z tych dwóch rodzajów usług był 
inny tryb składania zamówień.

Ostateczny kształt zaleceń zostanie przyjęty po 
zakończeniu konsultacji prowadzonych przez UKE. 
Warto pamiętać, że omawiany dokument to jedynie 
zalecenia. Nie stanowi wiążącego prawa. Zalecenia 
w praktyce mają jednak charakter tzw. „prawa po-
wielaczowego”, tzn. takiego które de facto jest sto-
sowane przez wszystkich na rynku ponieważ stawia 
wymagania oczekiwane przez organy władcze – 
w tym wypadku CPPC i UKE. Należy mieć nadzieje, 
że ostateczny kształt zaleceń będzie dobrze rów-
noważył interesy wszystkich uczestników rynku 
przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej ela-
styczności i nie będzie obarczał przedsiębiorców 
zbyt daleko idącymi ciężarami administracyjnymi.

structural service. The first one includes BSA, LLU 
and VULA, the other covers access to the sewage 
system, access to dark fibers, access to the pole 
base, towers and posts, collocation as well as ne-
twork connection in collocation and linear mode. 
The Polish Office of Electronic Communications 
suggests that the order procedures for those two 
services should differ.

The recommendation in their final shape will be 
approved once the consultation process carried 
out by the Office terminates. It should be stressed 
that the document discussed is solely a set of re-
commendations. It is not a binding legal document. 
In practice, however, the recommendations are the 
so-called “quasi-legislation”. This means that they 
are in fact applied by all the market actors, since 
they set out requirements expected by authorities 
- in this case the Polish Office of Electronic Com-
munications and the Digital Poland Project Centre. 
We should hope that the final shape of the recom-
mendations will well balance the interests of all 
market participants while maintaining the required 
flexibility and will not burden entrepreneurs with 
excessive administrative fees.

WOJCIECH DZIOMDZIORA
Wojciech Dziomdziora jest radcą prawnym z prawie dwu-

dziestoletnim doświadczeniem prawniczym, biznesowym 

i publicznym, Counselem w wiodącej polskiej kancelarii praw-

niczej - Domański Zakrzewski Palinka (DZP). Ekspert w za-

kresie praw autorskich i mediów, telekomunikacji, nowych 

technologii, e-commerce, IT w tym cyberbezpieczeństwa 

i ochrony danych. Wojciech jest również arbitrem Komisji 

Praw Autorskich, członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki 

i Telekomunikacji PIIT oraz członkiem Rady Konsultacyjnej 

Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej PIKE. Wojciech jest 

również doświadczonym mówcą i autorem wielu publikacji 

prawniczych. Wcześniej był menedżerem wysokiego szcze-

bla w Orange Polska. Pracował również jako prawnik we-

wnętrzny w wiodącej polskiej stacji telewizyjnej. Część swo-

jej kariery poświęcił służbie publicznej: przez kilka lat był 

dyrektorem działu prawnego w Ministerstwie Kultury i peł-

nił funkcję Ministra – Członka Rady Radiofonii i Telewizji.

WOJCIECH DZIOMDZIORA
Wojciech Dziomdziora is an attorney at law with almost twen-

ty years of legal, business and public experience. He is a Co-

unsel at the leading Polish law firm - Domański Zakrzewski 

Palinka (DZP). An expert in copyrights and media, telecom-

munication, new technologies, e-commerce, IT incl. cyber 

security and data protection. Wojciech serves as the arbitra-

tor in the Polish Copyright Commission. He is also the mem-

ber of the Council of The Polish Chamber of Information 

Technology (PIIT) and the member of the Consulting Council 

of Polish Chamber of Electronic Communication (PIKE). Woj-

ciech is also experienced public speaker and published writer. 

Previously Wojciech was a high-level manager in Orange Pol-

ska. He also worked as the in-house lawyer in leading Polish 

TV network. Part of his career was dedicated to the public 

sector: for several years Wojciech was a director of the legal 

department at the Ministry of Culture and he served as the 

Minister – Member of the Broadcasting Council.
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Podziękowanie
Po prawie 40 latach pracy w badaniach na rzecz 

mediów i reklamy i ponad 23 latach w firmie, którą 
dane mi było współtworzyć podjęłam decyzję, aby 
udać się na zasłużoną emeryturę. Wiem, że dla 
wielu z Was było to spore zaskoczenie, ale chcę po 
prostu bardziej skupić swoją energię i zaangażo-
wanie na tym, co lubię najbardziej: tworzeniu pro-
jektów, rozwijaniu pomysłów, działaniu na rzecz 
branży badawczej i komunikacji reklamowej. Przez 
cały ten czas miałam unikalną możliwość spotkania 
i współpracy z prawdziwymi ekspertami z Polski 
i świata. Mam nadzieję, że te kontakty i relacje będą 
kontynuowane.

Przez wszystkie lata dane mi współpracować 
z organizacjami branżowymi, między innymi z PIKE, 
największą organizacją zrzeszającą branżę opera-
torów kablowych w Polsce.

Szczególną dumą napawa mnie wspólnie tworzo-
ny wiele lat temu projekt Twojej Telewizji Miejskiej 
oraz współpraca na forum Rady Programowej ko-
lejnych edycji konferencji PIKE. Było mi bardzo miło, 
że wielokrotnie zapraszano mnie do udziału w dys-
kusjach panelowych w ramach konferencji – cieszę 
się, że mogłam podzielić się swoją wiedzą, opiniami 
i doświadczeniami na tak szerokim forum. Jedno-
cześnie współpraca z PIKE zawsze była źródłem 
dodatkowej wiedzy i inspiracji w prowadzonym 
przeze mnie biznesie. Ten biznes – patrząc z per-
spektywy czasu – rozwinął się w sposób niewiary-
godny. Zestawiając ze sobą pierwsze nasze spotka-
nia w latach 90. z ostatnimi widać jak bardzo 
rozwinęła się technologia, jak zmieniła branżę i jak 

Thanks
After almost 40 years of work in research for the 

media and advertising industry and over 23 years 
in the company I had a chance to co-create, I de-
cided to retire. I know that for many of you it came 
as a surprise, but now I’d like to focus on the thin-
gs I like the best, meaning launching new projects, 
developing ideas and working for the research and 
advertising communication industry. During all tho-
se years I was provided with a unique opportunity 
to meet and work with experts and professionals 
from Poland and abroad. I hope that our contacts 
and cooperation will continue. 

Moreover, I had a chance to act together with 
industry organizations, including PIKE, the largest 
organization affiliating Polish cable operators. 

I am particularly proud of the project we co-deve-
loped many years ago - Twoja Telewizja Miejska – and 
of our mutual cooperation on the occasion of the 
meetings of the Programming Council Forum as part 
the subsequent editions of conferences launched by 
PIKE. I was very pleased that I was repeatedly invited 
to participate in panel discussions during the Confe-
rence – I am glad that I could share my knowledge, 
opinions and experience with such a wide audience. 
At the same time, cooperation with PIKE has always 
been a source of additional knowledge and inspira-
tion for my business, which, looking back, has witnes-
sed fantastic development. Comparing our first me-
etings in the 90s with the latest ones, one can see 
how technology has developed, how the industry has 
changed and how much the expectations and beha-
vior of media consumers have evolved. 

Elżbieta Gorajewska
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bardzo zmieniły się oczekiwania i zachowania kon-
sumentów mediów. I za te dotychczasowe lata 
współpracy chciałabym bardzo serdecznie podzię-
kować – zarządowi Izby, operatorom, nadawcom 
i wszystkim, z którymi miałam okazję zetknąć się 
przez te lata. A przed nami – kolejne etapy współ-
pracy, które już rozpoczęliśmy! 

Elżbieta Gorajewska

I would like to thank the Board of the Chamber, 
operators, broadcasters and everyone with whom 
I have had the opportunity to come across in tho-
se years. Prepare for the next stages of coopera-
tion ahead us! 

Elżbieta Gorajewska

ELŻBIETA GORAJEWSKA
Elżbieta Gorajewska do 1 lipca 2019 zarządzała Nielsen Au-

dience Measurement, czyli  Nielsen Media. Była odpowie-

dzialna za wprowadzenie firmy AGB na polski rynek (firma 

została później kupiona przez Nielsena).  Wcześniej praco-

wała w GfK Polonia na stanowisku Media Research Manager 

jako osoba odpowiedzialna za badania mediów i reklamy. 

Pierwsze szlify badawcze zdobywała w CBOS. Przez kilka 

kadencji była Prezesem OFBOR – Organizacji Firm Badania 

Opinii i Rynku w Polsce. Obecnie jest członkiem Komisji Od-

powiedzialności Zawodowej w tej organizacji, przez wiele lat 

pełniła rolę Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Od 

wielu lat angażuje się w działania EMRO (European Media 

Research Organisation), od 2 kadencji jest w Radzie Nadzor-

czej  IAA – International Advertising Assotiation. Wielokrot-

nie zasiadała w jury różnych konkursów branżowych, między 

innymi Effie Awards oraz jest prelegentką na branżowych 

konferencjach w Polsce i za granicą. 

ELŻBIETA GORAJEWSKA
Elżbieta Gorajewska managed Nielsen Audience Measure-

ment (Nielsen Media) until July 1, 2019.  She was responsible 

for introducing AGB to the Polish market (the company was 

later purchased by Nielsen).  Earlier, she was employed as 

GfK Polonia as a Media Research Manager responsible for 

analyzing media and advertisements.  She gained her first 

experience at the Polish Centre for Public Opinion Research. 

For several terms she was the President of OFBOR - Organ-

ization of Business Opinion and Market Research in Poland. 

Currently, she is a member of the Committee on the Profes-

sional Liability at the said organization where for many years 

she acted as the Screener for Professional Liability. For many 

years, she has been involved in activities carried out by 

EMRO (European Media Research Organization) and it is her 

second term on the Management Board of IAA – Internatio-

nal Advertising Association.  She has been a frequent mem-

ber of the jury of various industry competitions, including 

Effie Awards, and a speaker at industry conferences in Po-

land and abroad.
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Regulacja EmiTela  
szansą na otwarcie  
rynku transmisji RTV 

W styczniu 2018 r. stwierdziliśmy, że EmiTel posia-
da znaczącą pozycję na rynkach transmisji radiofo-
nicznych i telewizyjnych, w efekcie czego wydaliśmy 
decyzje nakładające obowiązki regulacyjne. W lipcu 
2019 r. decyzje zostały uzupełnione o ofertę ramo-
wą, określającą procedury oraz warunki techniczne 
i cenowe, na jakich będzie można uzyskać dostęp 
do obiektów operatora dominującego.

Podstawowym powodem interwencji był skrajny 
brak konkurencji na rynkach transmisji. Ta sytuacja 
wynika z faktu, że EmiTel jest operatorem zasiedzia-
łym, który swoją pozycję zbudował nie w wyniku 
wypracowania przewag konkurencyjnych, ale przede 
wszystkim dlatego że miał możliwość wyłącznego 
wykorzystywania infrastruktury, która powstała 
w czasach, gdy działalność telekomunikacyjna obję-
ta była monopolem państwowym. Rynki transmisji 
radiofonicznych i telewizyjnych stanowią w Polsce 
ostatnie obszary telekomunikacji, na których nie 
została wciąż przełamana pozycja operatora zasie-
działego. 

O monopolistycznej pozycji EmiTela niech świad-
czy fakt, że bezpośrednio przed regulacją operator 
ten miał ponad 90 proc. udział w rynku. Co więcej, 
te utrzymujące się niezmiennie na wysokim pozio-
mie udziały tylko potwierdzały, że mechanizmy ryn-
kowe samodzielnie nie są w stanie spowodować 
zmiany takiego niekorzystnego układu.

Regulatory measures 
towards EmiTel:  
the broadcasting market 
opening for competition

In January 2018 we determined EmiTel’s signifi-
cant market power on the markets of radio and 
television broadcasting transmission services and 
consequently issued decisions imposing regulato-
ry obligations. In July 2019, in order to complement 
the decisions, a reference offer was prepared spec-
ifying the procedures as well as the technical and 
pricing conditions governing access to the SMP 
operator‘s facilities.

The major reason for the intervention was an 
extremely uncompetitive structure of the broad-
casting market. EmiTel is an incumbent operator 
whose powerful position is mainly an effect of its 
exclusive right to use the infrastructure created at 
the time when telecommunications services were 
monopolised by the state, and not of the compa-
ny’s efforts to gain competitive advantages. The 
markets of radio and television broadcasting trans-
mission in Poland are the last areas of telecommu-
nications services where the significant market 
power of the incumbent has remained largely un-
challenged.

Directly before the regulatory measures were 
taken EmiTel enjoyed a monopolistic position with 
an over 90 percent market share. What’s more, as 
the market shares had persistently remained at 

Tomasz Bator
Zastępca dyrektora, Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Deputy director, Office of Electronic Communications

Waldemar Pojawa
Radca prawny, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Attorney-at-law, Office of Electronic Communications
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Warunkiem niezbędnym do świadczenia usług na 
rynkach transmisji jest posiadanie dostępu do od-
powiedniej infrastruktury. EmiTel jest obecnie jedy-
nym operatorem wysokich obiektów nadawczych 
o dużej mocy, ale dublowanie jego infrastruktury 
jest bezcelowe, ponieważ cały rynek może być ob-
sługiwany na bazie już istniejących obiektów. Pomi-
jając nawet ekonomiczną efektywność budowania 
nowych obiektów obok dotychczas istniejących, 

część nie mogłaby w ogóle powstać z powodu ogra-
niczeń wynikających z przepisów ochrony środowi-
ska. Stąd nasza decyzja, aby dzięki regulacjom umoż-
liwić dostęp innym operatorom do infrastruktury 
EmiTela. Chodzi o możliwość korzystania z masztów 
i wież na potrzeby montażu systemów nadawczych, 
a także dostęp do systemów antenowych, kolokacji 
urządzeń oraz zapewnienie usługi dosyłu. Regulacja 
zakłada również obowiązek ustalania opłat w opar-
ciu o koszty ponoszone przez EmiTel, a także obo-
wiązek przygotowania oferty ramowej. 

Taki projekt oferty ramowej EmiTel złożył 24 kwiet-
nia 2018 r., ale w  ocenie ekspertów UKE nie odpo-
wiadał on potrzebom rynkowym. Zawierał szereg 
zapisów mogących ograniczać lub utrudniać dostęp 
do infrastruktury. Znalazła się w nim między innymi 
niekorzystna dla operatorów alternatywnych defi-
nicja Wolnego Zasobu, procedura uzyskiwania do-
stępu byłaby zgodnie z tymi zapisami długotrwała, 
operatorom groziłby nadmierny formalizm, a także 
długie terminy usuwania awarii. 

similar levels over the last years, it had to be con-
cluded that the free market mechanism itself was 
not capable of changing the undesirable market 
structure.

Offering services on the broadcasting market is 
not possible without access to infrastructure. At 
present, EmiTel is the only operator of large, 
high-power broadcasting facilities. Duplicating such 

infrastructure would be im-
practicable since the entire 
market could pursue their 
operations based on the ex-
isting facilities. Irrespective of 
the economic effectiveness of 
constructing new facilities 
next to existing ones, some 
of the infrastructure is prac-
tically impossible to duplicate 
due to environmental protec-
tion restrictions. Hence our 
decision to provide access to 
EmiTel’s infrastructure to al-
ternative operators by way of 
regulatory measures. The 
services concerned include 

access to poles and towers for the purpose of 
broadcasting systems installations, use of antenna 
systems, co-location, and backhaul services. The 
access obligation is accompanied by the obligations 
to set cost-based fees for telecommunications ac-
cess and to prepare a reference offer. 

EmiTel submitted a draft reference offer on 24 
April 2018, but in the view of our experts the pro-
posal was not an adequate response to market 
needs. Some of its provisions could restrict or hin-
der access to infrastructure. To list just a few, such 
disadvantageous provisions included the definition 
of available resources, a very long procedure for 
gaining access, unnecessary formalism as well as 
long time limits for handling failures. 

We amended the draft, and on 8 July 2019 ap-
proved EmiTel’s reference offer. The approved offer 
allows alternative operators to gain access to Emi-
Tel’s infrastructure quickly and at regulated prices. 
When approving the reference offer, we took into 
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Zmieniliśmy przedłożony projekt i zatwierdziliśmy 
ofertę ramową EmiTela 8 lipca 2019 r. Założeniem 
zatwierdzonej oferty jest możliwość uzyskania przez 
operatorów alternatywnych szybkiego dostępu 
do infrastruktury EmiTela po regulowanych cenach. 
Przy zatwierdzaniu oferty ramowej wzięliśmy pod 
uwagę doświadczenia związane z poprzednią regu-
lacją, na gruncie której EmiTel stosował praktyki 
określane w angielskojęzycznej doktrynie prawa 
konkurencji jako „3d”, tj. deny, delay, defend (odma-
wiać, opóźniać, bronić). Operatorzy alternatywni 
podkreślali, że zawarcie umowy o współpracy było 
trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe 
z uwagi na mnożenie przez EmiTel nieadekwatnych, 
trudnych do zrealizowania i niekonkurencyjnych wa-
runków.

Nasze regulacje wychodzą 
naprzeciw potrzebom rynku. 
Ich priorytetem jest zapew-
nienie innym podmiotom re-
alnej możliwości korzystania 
z infrastruktury EmiTela oraz 
maksymalnego uproszczenia 
procedury uzyskiwania do-
stępu. W tym celu wprowa-
dzono rozwiązania takie jak: 
 – obowiązek publikowania 
przez EmiTel Informacji Ogól-
nych zawierających podsta-
wowe dane o infrastruktu-
rze na stronie internetowej. Dzięki temu proces 
uzyskiwania dostępu został wyraźnie przyspieszo-
ny;

 – Kolokacja Wirtualna, która w przypadku braku 
zgody właściciela obiektu na wejście operatora 
alternatywnego umożliwia skorzystanie z infra-
struktury EmiTela;

 – rozwiązanie, które w przypadku przedłużających 
się negocjacji zobowiązuje EmiTel do świadczenia 
usługi transmisji dla nadawcy przez okres do 3 
miesięcy, w imieniu operatora alternatywnego 
i po kosztach ustalonych w ofercie;

 – opłaty w ofercie ramowej zostały ustalone na 
poziomie kosztów ponoszonych przez EmiTel, co 
daje gwarancję, że operatorzy alternatywni będą 
w stanie stworzyć konkurencyjną ofertę dla 
nadawców.

consideration the experiences related to the pre-
viously applied regulatory measures, under which 
EmiTel used practices defined in the English-lan-
guage legal doctrine as “3d”, standing for “deny, 
delay, defend”. Alternative operators underlined 
that entering into cooperation agreements was 
difficult and in some cases impossible due to Emi-
Tel’s practice of proposing inadequate, impractica-
ble and uncompetitive terms and conditions. 

Our measures accommodate market needs by 
effectively providing access to EmiTel’s infrastruc-
ture and ensuring maximum simplification of the 
procedure. The regulation introduced the following 
solutions: 

 – EmiTel’s obligation to publish on its website Gen-
eral Information containing basic data on the 
company’s infrastructure. This is intended to fa-
cilitate the process of gaining access to infra-
structure;

 – Virtual Co-Location allowing alternative operators 
to use EmiTel’s infrastructure without the need 
to obtain the facility owner’s consent;

 – EmiTel’s obligation to provide transmission ser-
vices to broadcasters on behalf of alternative 
operators in cases of prolonging negotiations, 
for up to 3 months and at the costs stipulated in 
the reference offer;

 – the fees included in the reference offer are based 
on EmiTel’s costs. This enables alternative oper-
ators to construct competitive offers for broad-
casters.
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Wprowadzona regulacja stwarza realną perspek-
tywę przywrócenia równowagi konkurencyjnej 
na rynkach transmisji radiofonicznych i telewizyj-
nych. Operatorzy alternatywni nie będą musieli 
ograniczać się, jak do tej pory, do funkcjonowania 
w mniejszej skali i bardzo lokalnym zakresie. Dzięki 
możliwości prowadzenia emisji z obiektów, na które 
dotychczas nie mieli wstępu, będą mogli przedstawić 
ofertę skierowaną do wszystkich nadawców, zarów-
no publicznych, jak i prywatnych. Efektem działań 
UKE powinna być również obniżka opłat dla nadaw-
ców. Zaoszczędzone w ten sposób środki będą mo-
gli przeznaczyć na rozwój oferty programowej. Prze-
łoży się to między innymi na korzyści jakie 
użytkownicy końcowi odczują w postaci zarówno 
bogatszej, jaki lepszej jakościowo oferty.

Our measures towards EmiTel will open up the 
possibility of restoring competitive equilibrium on 
the markets of radio and television broadcasting 
transmission services. Alternative operators will 
not need to limit their businesses, as before, to 
small-scale activities and local markets. With the 
possibility to use the facilities previously unavaila-
ble to them, such operators will be able to prepare 
offers addressed to all broadcasters, both public 
and private. The regulation should also result in 
a reduction of prices paid by broadcasters, who 
will now be able to use more funds to develop their 
programme offers. As a result, end users will ben-
efit too, obtaining more diverse and better-quality 
content.

TOMASZ BATOR
Zastępca dyrektora Departamentu Regulacji, Urząd Komu-

nikacji Elektronicznej. Absolwent Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. ukończył Podyplo-

mowe Studia Badań i Analiz Strategicznych w Szkole Głównej 

Handlowej. Od początku swojej kariery zawodowej jest 

związany z administracją publiczną; początkowo z Urzędem 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a od 2007 r. pracuje 

w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. W latach 2008-2013 

kierował Wydziałem Obowiązków Regulacyjnych.

WALDEMAR POJAWA
Radca Prawny w Wydziale Ofert Ramowych i Kosztów De-

partamentu Regulacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie. Od początku swojej 

kariery zawodowej jest związany z administracją publiczną; 

początkowo z Ministerstwem Infrastruktury, a od 2010 r. 

z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. W latach 2010–2013 

pracował w Wydziale Współpracy Międzyoperatorskiej przy 

wydawaniu decyzji rozstrzygających spory o dostęp.

TOMASZ BATOR
Deputy director of the Department of Regulation, Office of 

Electronic Communications. Graduate of the Warsaw Univer-

sity School of Management. In 2011, he completed postgradu-

ate studies for research and strategic analysis at Warsaw 

School of Economics. From the beginning of his professional 

career he is linked to the public administration; initially the 

Office of Competition and Consumer Protection, and since 

2007 he has been working in the Office of Electronic Commu-

nications. From 2008 to 2013 he led the Regulatory Obligations 

Unit.

WALDEMAR POJAWA
Attorney-at-law in Reference Offers and Costs Unit, De-

partment of Regulation, Office of Electronic Communica-

tions. Graduated from University of Warmia and Mazury, 

Olsztyn, Poland. Since the beginning of his professional 

career, he has worked for public administration – initially 

for the Polish Ministry of Infrastructure, then, since 2010, 

for the Office of Electronic Communications (UKE). From 
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Gdzie dwóch się bije tam 
trzeci… ich reguluje, czyli  
o planowanej regulacji  
na rynku medialnym

Od wielu lat obserwowaliśmy narastanie sporów 
na linii operatorzy-nadawcy. Najbardziej rozmijają 
się stanowiska najmniejszych operatorów i najwięk-
szych nadawców. Ci operatorzy prezentują swoje 
postulaty jako oczekiwanie od nadawców partner-
skiego i niedyskryminującego traktowania. Wska-
zują, że nie można zaakceptować wyższych cen za 
program dla mniejszych operatorów. Nadawcy 
uważają jednak, że ustalenie sztywnej ceny na pro-
gramy telewizyjne byłoby nierynkowe. Operatorzy 
odpowiadają, że to dzięki nim nadawcy są w stanie 
dotrzeć do większej grupy odbiorców, a to skutku-
je wzrostem wpływów z reklam, którym powinni 
się podzielić. Nadawcy odbijają piłkę, że bez ich 
programów operatorzy utraciliby klientów, którym 
obecnie sprzedają także inne usługi (telefon, Inter-
net). Można by uznać, że takie dyskusje pomiędzy 
wzajemnie zależnymi od siebie uczestnikami rynku 
są czymś normalnym i finalnie powinno dojść do 
wypracowania kompromisu. Niestety, w relacjach 
operatorzy–nadawcy w tym roku doszło do eska-
lacji napięć i wyniesieniem sporu poza dyskusje 
w środowisku. Nadawcy nie byli zainteresowani 
zawarciem z operatorami Kodeksu Dobrych Prak-
tyk, a ponadto jeden z największych nadawców 
ogłosił gigantyczne podwyżki dla operatorów ka-
blowych. Relacjami operatorzy–nadawcy zajęły się 
więc w tym roku najważniejsze instytucje państwo-

When two quarrel,  
a third... regulates them.
About the scheduled 
regulation in the media 
market

For many years there has been an increase in 
disputes between operators and broadcasters. The 
positions of the smallest operators and the largest 
broadcasters are the most divergent. Those oper-
ators expect to be treated by broadcasters on 
a partnership basis and in a non-discriminatory 
way. They indicate that higher prices for smaller op-
erators cannot be accepted. However, broadcasters 
consider that setting a fixed price for television pro-
grammes would be non-market-oriented. Operators 
respond that it is thanks to them broadcasters are 
able to reach a larger audience, and this results in 
an increase in advertising revenue which they should 
share. On the other hand, broadcasters state that 
without their programmes, operators would lose 
their customers to whom they currently sell other 
services (telephone, Internet). It could be considered 
that such discussions between mutually dependent 
market participants are normal and a compromise 
should be finally reached. Unfortunately, this year 
has seen an escalation of tensions in the relations 
between operators and broadcasters, and the dis-
pute has gone beyond the discussions in the milieu. 
Broadcasters have not been interested in conclud-
ing the Code of Good Practice with the operators 
and one of the largest broadcasters has announced 

Wojciech Szymczak
radca prawny, Kancelaria Prawna MEDIA/Attorney-at-law, MEDIA Law Firm
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we – m.in. Senat, Prezes Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów oraz Przewodniczący Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji. W efekcie wszczęte 
zostało przez UOKiK postępowanie wyjaśniające 
w sprawie zasad i warunków współpracy nadawców 
z operatorami telewizyjnymi w zakresie udzielania 
praw do reemisji programów. Przewodniczący KRRiT 
przekazał natomiast Ministrowi Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego projekt nowelizacji ustawy o radiofonii 
i telewizji, wprowadzający szereg nowych obowiąz-
ków dla operatorów i nadawców. Postępowania an-
tymonopolowe i legislacyjne, mające na celu uregu-
lowanie relacji pomiędzy operatorami a nadawcami, 
potrwają zapewne kilka lat. W tym okresie rynek 
będzie mniej stabilny, ze szkodą dla wszystkich. 
A przecież dało się tego uniknąć, gdyby strony po-
dążyły w zaproponowanym przez PIKE kompromi-
sowym kierunku.

gigantic increases for cable operators. This year, 
therefore, the relations between operators and 
broadcasters have been dealt with by the most im-
portant state authorities, such as  the Senate, the 
President of the Office of Competition and Consum-
er Protection, and the Chairman of the National 
Broadcasting Council. As a result, the Office of Com-
petition and Consumer Protection has initiated an 
investigation into the terms and conditions of coop-
eration between broadcasters and television opera-
tors in terms of granting rights to retransmit pro-
grammes. The Chairman of the National Broadcasting 
Council has provided the Minister of Culture and 
National Heritage with a draft amendment to the 
Broadcasting Act, introducing a number of new obli-
gations for operators and broadcasters. Antitrust and 
legislative proceedings aimed at regulating the re-
lations between operators and broadcasters will 
probably take several years. The market will be less 
stable during this period, to the detriment of all. 
However, this could have been avoided, if the par-
ties had followed the compromise course proposed 
by PIKE.

WOJCIECH SZYMCZAK
Radca prawny. Współpracownik Kancelarii Prawnej Media. 
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Żegnamy Prawo 
telekomunikacyjne. 
Witamy Prawo łączności 
elektronicznej

Nie ma cienia przesady w stwierdzeniu, że jed-
nym z najważniejszych wydarzeń dla branży tele-
komunikacyjnej w 2018 r. było uchwalenie dyrek-
tywy ustalającej Europejski Kodeks Łączności 
Elektronicznej (EKŁE). Przesadą nie będzie również 
stwierdzenie, iż koniec roku 2019 i niemal cały rok 
2020 upłyną pod znakiem przygotowania do EKŁE. 
Branżę czekają w związku z tym dwa wyzwania. 
Jednym z nich jest dostosowanie działalności do 
nowych ram prawnych. Drugim natomiast – równie 
ważnym – aktywne uczestnictwo w procesie imple-
mentowania dyrektywy do prawa polskiego. 

Ostateczny kształt nowych regulacji jest jeszcze 
otwarty i zależny od krajowego ustawodawcy. Są 
jednak takie obszary, w których można wskazać 
konkretne zmiany. Dotyczy to w szczególności do-
kumentacji abonenckiej, gdzie zmianie ulegnie nie 
tylko treść dokumentów, ale też ich struktura – 
wprowadzony zostanie nowy rodzaj dokumentu, 
tzw. karta podsumowania warunków umowy. Do-
datkowo, EKŁE wprowadza, m.in. szczegółowe re-
gulacje dotyczące pakietów (np. prawo rozwiązania 
całej umowy w przypadku niewłaściwej jakości jed-
nej usługi), zakaz zawierania umów na dłużej niż 24 
miesiące (wszystkich, nie tylko pierwszych), prawo 
abonentów do dzielenia się Internetem z innymi 
użytkownikami, nowe obowiązki informacyjne (np. 

Farewell to 
Telecommunications Law. 
Welcome to Electronic 
Communications Law

There is no exaggeration in saying that one of 
the most important events for the telecommuni-
cations industry in 2018 was the adoption of the 
directive establishing the European Electronic Com-
munications Code (EECC). It is also no exaggeration 
to say that the end of 2019 and almost the entire 
2020 will be marked by preparations for EECC. 
Therefore, two challenges await the industry. One 
of them is the adaptation of business activities to 
the new legal framework. The second, equally im-
portant, is active participation in the process of 
implementing the directive into Polish law. 

The final shape of new regulations is still open and 
depends on the national legislator. However, there 
are areas where specific changes can be identified. 
This particularly applies to subscription documen-
tation, where not only the content of the documents 
but also their construction will be changed - a new 
type of document will be introduced, the so-called 
contractual terms and conditions summary card. 
Additionally, EECC introduces, inter alia, detailed reg-
ulations concerning packages (e.g. the right to ter-
minate the entire contract in case of the improper 
quality of one service), a ban on concluding con-
tracts for longer than 24 months (all contracts, not 
only the first ones), the right of subscribers to share 
the Internet with other users, new information ob-

Maciej Jankowski
Adwokat, Kancelaria Prawna MEDIA/Attorney, MEDIA Law Firm
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obowiązek udostępnienia narzędzia do śledzenia 
naliczanych opłat), czy w końcu stanowiący nowość 
mechanizm przenośności usługi dostępu do Inter-
netu (na wzór przenoszenia numeru). Obecny po-
dział abonentów na konsumentów i biznes zostanie 
uzupełniony dodatkową kategorią, „małego bizne-
su” (mikro i mali przedsiębiorcy oraz organizacje 
non-profit), objętą nieco innymi regulacjami niż 
pozostałe grupy. Jak widać, zmian w omawianym 
obszarze jest sporo, a wymieniono jedynie te naj-
ważniejsze.

Zmiany czekają także politykę regulacyjną, której 
jednym z głównych celów ma być m.in. rozbudowa 
sieci bardzo wysokiej przepustowości. W tym celu 
planowane jest np. promowanie modeli budowy 
sieci w ramach współinwestycji, w tym poprzez po-
tencjalne zwolnienia takich sieci z obowiązków do-
stępowych. Czas pokaże na ile regulacje te zmienią 
obecne tendencje w zakresie realizowania projek-
tów budowy sieci szerokopasmowych. Również 
regulacje dostępowe czeka szereg zmian, np. Pre-
zes UKE uzyska możliwość rozszerzenia obowiązku 
dzielenia się kablami w budynku o urządzenia ak-
tywne oraz wcześniejsze punkty koncentracji. 
Wprowadzone zostaną również odrębne zasady 
regulacji operatorów wyłącznie hurtowych.

Warte odnotowania, choć raczej niemożliwe do 
szczegółowego rozważenia w ramach niniejszego 
artykułu jest również objęcie przepisami telekomu-
nikacyjnymi niektórych usług OTT.

W kontekście kwestii, które na etapie implemen-
tacji EKŁE pozostają otwarte, uwagę zwraca zagad-
nienie usługi powszechnej, która w nowym ujęciu 
może stać się istotnym ciężarem.  Dotychczasowa 
koncepcja nakładania obowiązków na największe-
go przedsiębiorcę na rynku docelowo ma zostać 
zastąpiona zobowiązaniem wszystkich dostawców 
do oferowania pakietów socjalnych na rzecz uboż-
szych abonentów. Jeżeli tak się stanie, a nie zosta-
ną zmienione obecne zasady zwrotu kosztów 
świadczenia usługi powszechnej, to prawo do re-
kompensaty za oferowanie planów socjalnych po-
zostanie w praktyce iluzoryczne ze względu na 
paraliż postępowań przed UKE. Zagadnienie wy-
maga zatem szczególnego zainteresowania i starań 

ligations (e.g. the obligation to provide a tool for 
tracking fees charged), or a new mechanism for 
transfer of Internet access services (like number 
transfer). The current division of subscribers into 
consumers and business will be complemented by 
an additional category - small business (micro and 
small entrepreneurs and non-profit organisations), 
covered by slightly different regulations compared 
to other groups. As shown, there are a lot of chang-
es in this field, and only the most important ones 
have been mentioned.

Changes are also awaiting regulatory policy, one 
of the main objectives of which is, inter alia, the 
development of a very high-capacity network. To 
this end, it is planned, for example, to promote 
co-investment network construction models, in-
cluding potential exemptions from access obliga-
tions for such networks. Time will tell how much 
these regulations will change the current trends in 
the implementation of broadband network pro-
jects. Access regulations are also subject to a num-
ber of changes, e.g. the President of UKE will be 
able to extend the obligation to share cables in 
a building to active devices and previous concen-
tration points. Separate regulation rules for whole-
sale operators will also be introduced.

It is noteworthy, but rather impossible to consid-
er in detail in this article, that certain OTT services 
are also covered by telecommunications regula-
tions.

In the context of the issues that remain open in 
the implementation phase of EECC, the issue of 
universal service, which in the new perspective may 
become a significant burden, is also highlighted.  
The previous concept of imposing obligations on 
the largest entrepreneur in the market is to be re-
placed by an obligation imposed on all suppliers to 
offer social packages to poorer subscribers. If this 
happens, and the previous rules for reimburse-
ment of universal service costs are not changed, 
the right to compensation for offering social plans 
will remain illusory in practice due to the paralysis 
of proceedings before UKE. The issue, therefore, 
requires particular attention and efforts from the 
industry. Another novelty will be the offer compar-
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branży. Inną nowością będą porównywarki ofert 
(na wzór internetowych porównywarek produktów), 
gdzie należy zadbać o prawidłowy i neutralny tech-
nologicznie dobór kryteriów porównywania (zły 
dobór może dyskryminować usługi kablowe wzglę-
dem mobilnych). Otwarta pozostaje również kwe-
stia must-carry, gdzie implementacja EKŁE daje 
szansę na powrót do dyskusji o wynagrodzeniu 
operatorów za reemisję programów objętych przy-
musową reemisją. 

Wszystkie powyższe okoliczności wskazują, że 
w końcówce 2020 r. operatorzy będą musieli od-
naleźć się w znacząco zmienionych ramach praw-
nych prowadzenia działalności telekomunikacyjnej. 
Część zmian wiąże się z ryzykiem, część zaś otwie-
ra nowe szanse i możliwości. To zaś aby w oparciu 
o EKŁE wywalczyć jak najkorzystniejsze przepisy 
i uczynić zmiany możliwie „bezbolesnymi” będzie 
stanowiło wyzwanie całej branży w nadchodzącym 
roku.

ison sites (similar to on-line product comparison 
sites), where it is necessary to ensure a proper and 
technologically neutral selection of comparison 
criteria (a bad selection may discriminate against 
cable services and in favour of mobile services). 
The issue of must-carry is also open, where the 
implementation of EECC gives an opportunity to 
return to the discussion on the remuneration of 
operators for the remission of programmes cov-
ered by forced remission. 

All the above circumstances indicate that at the 
end of 2020, operators will have to find themselves 
in a significantly changed legal framework for con-
ducting their telecommunications activities. Some 
changes involve risks, others open up new chanc-
es and opportunities. This will be a challenge for 
the whole industry in the coming year to fight for 
the best possible regulations based on EECC and 
make changes as painless as possible.

MACIEJ JANKOWSKI
Współpracownik Kancelarii Prawnej Media, w której zajmu-

je się bieżącą obsługą Klientów, prowadzeniem sporów są-

dowych oraz postępowań administracyjnych. Jego specjali-

zacja obejmuje, w węższym aspekcie, prawo nowych 

technologii, w tym prawo własności intelektualnej, prawo 

ochrony danych osobowych oraz poszczególne zagadnienia 

prawa telekomunikacyjnego. W szerszym aspekcie, nie unika 

on prowadzenia spraw sądowych z zakresu „klasycznych” 

dziedzin prawa, a co za tym idzie, żywo interesuje się zagad-

nieniami prawa cywilnego i procedury cywilnej. Doświadcze-

nie zdobywał współpracując z poznańskimi kancelariami 

prawnymi specjalizującymi się w obsłudze podmiotów gospo-

darczych i prowadzeniu sporów sądowych. W swojej prakty-

ce uczestniczył również w bieżącej obsłudze przedsiębiorców 

z branży e-commerce oraz doradzał w zakresie przetwarza-

nia danych osobowych. 
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Giga Entertainment,  
czyli rozrywka w dobie 
gigabitowego internetu

Stwierdzenie, że najnowsze technologie przeni-
kają do wszystkich sfer życia człowieka jeszcze ni-
gdy dotąd nie było aż tak aktualne. Według rapor-
tu Giga Entertainment. Przyszłość rozrywki w dobie 
gigabitowego internetu, AI, IoT oraz MEC, opracowa-
nego na zlecenie UPC Polska przez infuture hatal-
ska foresight institute, cyfrowa rozrywka będzie 
obecna w takich obszarach jak opieka zdrowotna, 
edukacja czy turystyka. Przyczyn tak dynamiczne-
go rozwoju można upatrywać w dwóch czynnikach. 
Po pierwsze, jest to internet gigabitowych prędko-
ści, który umożliwia oferowanie usług wymagają-
cych bardzo szybkiego połączenia z siecią oraz 
błyskawicznego pobierania i wysyłania danych. 
Drugim czynnikiem jest rozwój nowych technologii 
takich jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR 
i AR) oraz sztuczna inteligencja (AI), dzięki którym, 
poprzez pogłębienie personalizacji i partycypacji, 
doświadczenia użytkowników zostaną przeniesione 
na jeszcze wyższy poziom. Zgodnie z raportem, aż 
57% badanych oczekuje, że rozwój sieci gigabito-
wych spowoduje głębokie zmiany w rozrywce cyfro-
wej. Oczekiwania te są całkowicie uzasadnione 
i słuszne. 

Superszybki, gigabitowy internet przyniesie przede 
wszystkim nieograniczoną możliwość wykorzystywa-
nia formatu wideo w bardzo wysokiej jakości i, co 
ważne, w dowolnym miejscu i czasie. Oprócz tego, 
pozwoli na natychmiastowe przesyłanie i pobieranie 

Giga Entertainment: 
entertainment in the era 
of gigabit-speed Internet

The statement that the latest technologies touch 
all aspects of life has never been more accurate. 
According to the report entitled Giga Entertainment. 
The Future Entertainment in the age of Gigabit Internet, 
AI, IoT and MEC, elaborated by infuture hatalska 
foresight institute at the request of UPC Polska, 
digital entertainment is to penetrate such areas of 
our life as healthcare, education or tourism. The 
reasons for such dynamic development can be at-
tributed to two factors. The first factor is the giga-
bit-speed Internet that makes it possible to offer 
services that require a very rapid bandwidth and 
data upload/download. The second factor is the 
development of new technologies, such as VR, AR 
and AI, which, thanks to enhanced personalization 
and participation, bring users’ experience to 
a whole new level. According to the report, as much 
as 57% of respondents expect that the develop-
ment of gigabit network will be followed by signif-
icant changes in digital entertainment. These ex-
pectations are fully justified and correct. 

What’s important is that the super-fast gigabit 
Internet will bring unlimited access to video formats 
in extremely high quality, regardless of the place 
and time. Moreover, it will offer the possibility of an 
almost immediate upload and download of large 
amounts of data and open the doors to new expe-
rience, provided by such technologies as VR or AR. 
Thus, it will become possible to use such solutions 
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dużych ilości danych oraz nowe doznania, których 
dostarczą nam takie technologie jak VR czy AR. 
Dzięki temu, będą mogły być  wykorzystywane nie 
tylko w grach komputerowych i telewizji, ale rów-
nież w takich obszarach jak podróże, edukacja, re-
lacje czy komunikacja międzyludzka. 

Mówiąc o rozrywce w dobie gigabitowego inter-
netu nie sposób pominąć giga aplikacje, dzięki któ-
rym nasze doświadczenia mogą być jeszcze lepsze. 
Te najbardziej popularne, już dziś wykorzystują 
wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość. Szybki roz-
wój obserwujemy też w sztucznej inteligencji oraz 
technologiach haptycznych. Gigabitowe prędkości 
internetu pozwalają również, aby rozrywka cyfrowa 
stała się bardziej inkluzywna niż kiedykolwiek dotąd 
– jest dostępna niezależnie od wieku, stanu zdro-
wia, pochodzenia czy niepełnosprawności. Autorzy 
raportu Giga Enterntainment twierdzą, że obecna 
rzeczywistość będzie rozwijała się m.in. w kierunku 
immersive experiences. Oznacza to, że bez wycho-
dzenia z domu będziemy mogli doświadczać świa-
ta cyfrowego za pomocą wszystkich zmysłów. Co 
więcej, dzięki szybkości i jakości transmisji danych, 
do złudzenia będzie przypominał on ten realny. 

Na podstawie obserwacji aktualnych trendów 
oraz kierunku rozwoju cyfrowej rozrywki możemy 
wyodrębnić sześć obszarów, które dzięki gigabito-
wym prędkościom internetu rozwijają się najszyb-
ciej. Są to: immersive world (zanurzenie w świecie 
równoległym), czyli technologie i rozwiązania, któ-
re dzięki dostępności urządzeń i wysokiej jakości 
treści umożliwiają przeniesienie się do bardzo re-
alistycznego wirtualnego świata; human inter(net)
action (interakcje międzyludzkie), czyli technologie 
haptyczne, które pozwalają na odczuwanie czyje-
goś dotyku pomimo braku bezpośredniego kon-
taktu fizycznego. Jednym z przykładów jest tu apli-
kacja Kissenger, która wykorzystując wibracje 
wysyłane w czasie rzeczywistym umożliwia prze-
syłanie wirtualnych pocałunków; digital well-being 
(cyfrowe dobre samopoczucie), a więc rozwiązania, 
które poprzez wykorzystanie nowych technologii 
pozwalają na poprawę zdrowia psychicznego i sa-
mopoczucia ludzi. Połączenie metod terapeutycz-
nych i wirtualnej rzeczywistości może pomóc w ob-
niżaniu stresu, relaksacji, a nawet leczeniu wielu 

not only in TV and video games, but also travelling 
and education as well as personal relations and 
communication. 

When talking about entertainment in the era of 
gigabit Internet, we should not forget about giga 
apps, providing enhanced user experience. Those 
most popular ones already use virtual and aug-
mented reality technologies. We may also observe 
rapid development in the field of artificial intelli-
gence and haptic technologies. Moreover, gigabit 
Internet speeds make digital entertainment more 
inclusive than ever before – it’s available regardless 
of age, health, origin or disability. The authors of 
the report believe that there will be a shift towards 
immersive experience. This means that we will be 
able to experience the digital world with all our 
senses without leaving home. What’s more, thanks 
to the speed and quality of data transmission, it 
will look and feel like the real one. 

Based on observation of current trends and the 
directions of development of digital entertainment, 
we can distinguish six areas that are expand the 
fastest thanks to gigabit Internet speeds. These 
are: immersive world meaning technologies and 
solutions that through the use of right equipment 
and high-quality content facilitate viewer’s immer-
sion in the virtual world; human inter(net) action, 
meaning haptic technologies allowing to feel other 
person’s touch despite the lack of actual physical 
contact. An example may be provided by Kissenger 
app for virtual kisses based on vibrations sent in 
real time; digital well-being, i.e. solutions that, 
through the use of new technologies, improve the 
mental health and well-being of people. The com-
bination of therapeutic methods and virtual reality 
can help reduce stress, relax and even treat many 
traumas, as well as increase physical activity and 
counteract obesity; unlimited knowledge, the 
possibility of experiencing reality with many sens-
es, interacting with the object and unlimited access 
to sources of knowledge. Even today, solutions 
based on augmented and virtual reality enable 
touching chemical elements, walking around a city 
400 years ago or performing virtual surgeries; dig-
ital journey – technologies that make physical re-
strictions no longer an obstacle to traveling around 
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traum, czy też zwiększeniu aktywności fizycznej 
i walce z otyłością; unlimited knowledge (nieogra-
niczone zasoby wiedzy), a więc możliwość doświad-
czenia wieloma zmysłami rzeczywistości, nawiąza-
nia interakcji z obiektem i nieograniczony dostęp 
do źródeł wiedzy. Już dziś, dzięki aplikacjom wyko-
rzystującym VR i AR możemy dotykać pierwiastków 
chemicznych, spacerować po mieście sprzed 400 
lat, czy przeprowadzać wirtualne operacje; digital 
journey (cyfrowa podróż) – technologie, które spra-
wią, że fizyczne ograniczenia nie będą już przeszko-
dą w podróżowaniu po całym świecie. Dzięki wir-
tualnej rzeczywistości możemy np. podziwiać Paryż 
z wieży Eiffla, czy jeszcze w biurze podróży zoba-
czyć miejsce naszego wypoczynku; aż w końcu 
connected culture (zintegrowana kultura), czyli 
aplikacje, dzięki którym możemy doświadczać kul-
tury wszystkimi zmysłami, oglądać koncerty w per-
spektywie 360°, uczestniczyć w spektaklach, a na-
wet wchodzić w interakcję z aktorami. 

Wszystko wskazuje więc na to, że w ciągu najbliż-
szych lat, na skutek rozwoju takich technologii jak 
rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, sztuczna 
inteligencja i gigabitowy internet, rozrywka, jaką do 
tej pory znaliśmy, całkowicie się zmieni. Świat fizycz-
ny zyska nową, cyfrową warstwę, którą – na skutek 
jakości i szybkości przesyłu danych – trudno będzie 
odróżnić od tej realnej. 

the world. Thanks to VR, it is possible, e.g. to admire 
Paris from the top of the Eiffel tower at home or 
see the place we wish to go at a tourist agency; 
finally, connected culture that is applications that 
allow us to experience culture with all our senses, 
watch concerts in a 360° perspective, participate 
in performances, and even interact with actors. 

Everything tells us that in the coming years, as 
a result of the development of technologies such 
as augmented and virtual reality, artificial intelli-
gence and gigabit internet, the entertainment we 
have known so far will change completely. The 
physical world will gain a new, digital layer, which 
– due to the quality and speed of data transfer – 
will be difficult to distinguish from the real one.
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Europa razem  
przeciw piractwu

Jeszcze kilka lat temu, gdy podczas konferencji 
branżowych podejmowaliśmy temat walki z kradzie-
żą własności intelektualnej w Internecie, to zarówno 
uczestnicy rynku, jak i regulatorzy stojący na straży 
ochrony kultury rozkładali ręce. Brakowało dobrych 
wzorców zagranicznych, mało kto wierzył, że możli-
we jest uporządkowanie tego tematu z poszanowa-
niem interesów wszystkich zainteresowanych. Wszel-
kie oddolne inicjatywy uruchamiane w Polsce, 
skupiające się głównie na promocji legalnego obiegu 
treści oraz przeciwdziałaniu finansowaniu działalno-
ści przestępczej były innowacyjne, przez co odważ-
nie stawiały pytania o odpowiedzialność społeczną 
uczestników łańcucha finansowania działalności 
przestępczej prowadzonej w Internecie oraz o me-
chanizmy jej systemowego przeciwdziałania. Dziś, 
niektóre z tych projektów są powielane w innych 
państwach europejskich, niejednokrotnie są rozbu-
dowywane i wdrażane na większą skalę. Europa, ba! 
inne kontynenty także wdrożyły  systemowe mecha-
nizmy chroniące własność intelektualną. Z biegiem 
czasu przepaść między poziomem ochrony regula-
cyjnej w Polsce a resztą świata zaczynając od Euro-
py przez Azję na Ameryce Łacińskiej kończąc robi 
się coraz większa i coraz bardziej zawstydzająca 
Polskę na arenie międzynarodowej. 

WIELOWYMIAROWE DZIAŁANIA

Mówiąc o skutecznym przeciwdziałaniu kradzie-
ży własności intelektualnej należy zawsze pamiętać 

Europe stands together 
against piracy

Not so long ago, when the issue of the fight against 
theft of intellectual property on the Internet was 
addressed during industry conferences, both mar-
ket participants and culture-protecting regulators 
threw up their hands helplessly. We lacked reliable 
standards coming from abroad and hardly anyone 
believed that it was possible to solve this issue while 
respecting the interests of all stakeholders. All grass-
root initiatives launched in Poland, focusing mainly 
on the promotion of legal circulation of content and 
preventing the financing of criminal activities, were 
a true innovation, boldly asking questions about the 
social responsibility of participants in the chain of 
financing criminal activities conducted on the Inter-
net and the mechanisms of systematic fight against 
it. Many of these projects have been adopted by 
other European countries. Moreover, they are often 
expanded and implemented on a larger scale. Not 
only Europe, but other continents have implement-
ed systemic mechanisms of intellectual property 
protection. Over time, the gap between the level of 
regulatory protection in Poland and the rest of the 
world, starting from Europe through Asia to Latin 
America has constantly grown and is causing grow-
ing embarrassment of Poland in the international 
arena. 

MULTI-LEVEL ACTIVITIES

When discussing effective prevention of intellec-
tual property theft, one should not forget the key 
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o kluczowej roli systemu egzekwowania praw, 
w tym kompleksowych narzędzi prawnych, szybkich 
procedur sądowych, przeszkolonych jednostek po-
licji, prokuratury, sądów kompetentnych do orze-
kania w sprawach przestępczości cyfrowej. 

Równolegle do profesjonalizacji działań organów 
państwa w tym zakresie, jako główne metody zwal-
czania przestępczości cyfrowej związanej z kradzieżą 
własności intelektualnej, wyłaniają się dwa podejścia 
– blokowanie dostępu do stron internetowych niele-
galnie rozpowszechniających treści TV oraz uniemoż-
liwienie czerpania korzyści finansowych z tego typu 
działalności. Obydwa te mechanizmy stanowią odpo-
wiedź na specyfikę technicznych aspektów związa-
nych z prowadzeniem działalności przestępczej zwią-
zanej z nielegalną dystrybucją treści w Internecie. 
Rozproszony charakter działalności i łatwość przeno-
szenia usług pomiędzy serwerami w różnych krajach 
utrudniają szybkie i skuteczne działania przeciwko 
naruszycielom. W przypadku przestępczości cyfrowej 
wiele mechanizmów sprawdzających się poza Inter-
netem nie stanowi najskuteczniejszej ścieżki postę-
powania. Próby identyfikacji naruszyciela i wszczęcia 
postępowania przeciw niemu potrafią ciągnąć się 
latami, podczas gdy serwis naruszający prawa jest 
nadal dostępny i generuje straty dla rynku kreatyw-
nego. Nowy paradygmat działania koncentruje się na 
jak najszybszym uniemożliwieniu prowadzenia dalszej 
działalności przestępczej w Internecie bez względu 
na lokalizację techniczną serwerów czy właściciela 
usługi. Takie podejście z powodzeniem działa już w kil-
kudziesięciu krajach na całym świecie.

JAK ŚWIAT BLOKUJE NIELEGALNE 
SERWISY?

Blokowanie dostępu do pirackich stron zakłada 
uniemożliwienie dostępu do usług w kraju, gdzie 
taka działalność jest niezgodna z prawem, bez 
względu na jej techniczne usytuowanie. Już w 31 
krajach na świecie stosuje się blokowanie nielegal-
nych stron internetowych, w 4 dodatkowych me-
chanizm ten jest wspierany, w 2 kolejnych wdroże-
nie procedury jest w toku, natomiast w 15 krajach, 
które jeszcze nie sięgnęły po te rozwiązania istnie-
ją takie formalne możliwości. Najwięcej, bo aż 20 
krajów stosujących tę metodę zlokalizowanych jest 

role of the law enforcement system, including com-
prehensive legal tools, rapid court procedures, effi-
ciently trained police units, prosecutors, and courts 
competent to rule on digital crime. 

Along the professionalization of the activities of 
state authorities in this area, two main approaches 
to methods of combating digital crime related to 
theft of intellectual property emerge. These are: 
blocking access to websites illegally disseminating 
TV content and preventing drawing financial benefits 
from this type of activity. Both mechanisms take into 
consideration the specificity of technical aspects of 
conducting criminal activities relying on illegal dis-
tribution of content on the Internet. The dispersed 
nature of the activities and the ease of moving ser-
vices between servers in different countries hamper 
quick and effective action against infringers. In the 
case of digital crime, many mechanisms that work 
outside the Internet fail. Attempts to identify the 
infringer and initiate proceedings against them can 
take years, while the infringing website is still avail-
able and generates losses to the creative market. 
The new paradigm of activity focuses on discontin-
uing criminal operations on the Internet as soon as 
possible, regardless of the physical location of the 
servers or the owner of the service. This approach 
has already proved successful in several dozen 
countries around the world.

HOW ARE ILLEGAL SITES BLOCKED IN 
THE WORLD?

Blocking access assumes preventing access to 
pirate websites in countries where such activity is 
unlawful, regardless of their technical location. 
Blocking illegal websites is already employed in 31 
countries around the world, 4 more countries sup-
port this mechanism, the procedure is being imple-
mented in 2 more countries, while in 15 countries 
that have not yet reached for such solutions formal 
possibilities to do so exist. As many as 20 countries 
using this method are situated in the EMEA region, 
which also includes are as many as 14 countries 
where there would be a technical possibility to em-
ploy it. 
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w regionie EMEA, w którym jest też aż 14 krajów 
gdzie byłaby taka techniczna możliwość. 

Mechanizm blokowania nielegalnych stron zyskuje 
na znaczeniu. Pierwsze zauważalne próby stosowania 
takiego mechanizmu miały miejsce w 2010 roku, gdy 
zablokowano dwie strony internetowe. Po zaledwie 
kilku latach, od 2016 roku liczba blokowanych stron 
w skali globalnej liczona jest już w tysiącach. 

Wśród krajów europejskich stosujących procedurę 
blokowania stron internetowych są: Austria, Belgia, 
Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Wło-
chy, Norwegia, Holandia, Portugalia, Szwecja, Hiszpa-
nia i Wielka Brytania. Polski niestety nie ma w tym 
gronie, pomimo toczonej od lat batalii całego sektora 
kreatywnego i starań o wdrożenie w zapisów dyrek-
tyw europejskich stanowiących o blokowaniu stron 
pirackich. W Europie blokowanie stron odbywana się  
przeważnie na podstawie artykułu 8.3 Dyrektywy 
Prawnoautorskiej i Artykułu 11 o egzekwowaniu praw 
autorskich. Większość krajów wdrożyło zapisy tych 
dyrektyw, jednak jeśli chodzi o artykuł 8.3 mówiący, 
że „Państwa Członkowskie zapewnią, aby podmioty 
praw autorskich mogły wnioskować o wydanie naka-
zu przeciwko pośrednikom, których usługi są wyko-
rzystywane przez stronę trzecią w celu naruszenia 
praw autorskich lub pokrewnych” to nadal nie zosta-
ły one bezpośrednio zaimplementowane w Niem-
czech i Szwecji, w Polsce prace nad tymi wdrożeniami 
nie są nawet podejmowane przez rząd. 

Istnieje kilka formalnych metod stosowania bloko-
wania stron internetowych oferujących nielegalne 
usługi. W ujęciu globalnym dwie najpopularniejsze 
bazują na postępowaniu cywilnym (52,64%), oraz 
procedurze administracyjnej (42,67%). Dopełnia je 
procedura karna stanowiąca niecałe 5%. Na ścieżkę 
bazującą na postępowaniu cywilnym zdecydowały 
się m.in. Australia, Singapur czy Argentyna. Admini-
stracyjne postępowanie jest bazą do blokowania 
stron chociażby w Korei Południowej, Indonezji, Ma-
lezji czy częściowo w Indiach. Wśród krajów europej-
skich blokujących strony na podstawie przepisów 
karnych wymienić można Belgię i Włochy. Procedura 
administracyjna funkcjonuje między innymi w Hisz-
panii i Grecji, natomiast cześć krajów wypracowało 
mechanizmy dobrych praktyk rynkowych związanych 

The mechanism of pirate site blocking grows in 
importance. The first noticeable attempts to use it 
took place in 2010, when two illegal websites were 
blocked. After only a couple of years, in 2016, the 
number of blocked sites perceived globally can be 
already counted in thousands. 

The group of European countries using the web-
site blocking procedure includes: Austria, Belgium, 
Denmark, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, 
Italy, Norway, the Netherlands, Portugal, Sweden, 
Spain and the United Kingdom. Unfortunately, Po-
land is not in this group, despite the ongoing and 
long-lasting battle fought by the entire Polish crea-
tive sector and efforts to implement European di-
rectives on blocking pirate websites. In Europe, web-
site blocking is usually based on Article 8.3 of the 
Copyright Directive and Article 11 on the enforce-
ment of intellectual property rights. Most countries 
have already implemented the provisions of these 
directives, but Article 8.3 saying that “Member States 
shall ensure that rightholders are in a position to 
apply for an injunction against intermediaries whose 
services are used by a third party to infringe a cop-
yright or related right” still have not been directly 
implemented in Germany and Sweden. In Poland, 
works on the implementation have not even been 
started by the government. 

There is a number formal methods of blocking web-
sites that offer illegal services. In a global perspective, 
two most popular methods of application consist in 
launching civil cases (52.64%) and conducting admin-
istrative proceedings (42.67%). Criminal prosecution 
accounts for around 5% of cases. The civil case-based 
actions were adopted, among others, by Australia, 
Singapore and Argentina. Administrative proceedings 
serve as a basis for blocking sites, for example in 
South Korea, Indonesia, Malaysia or partly in India. 
Belgium and Italy are among the European countries 
that block websites based on criminal law provisions. 
The administrative procedure is employed, among 
others, in Spain and Greece, while some countries 
have developed mechanisms of good market prac-
tices related to blocking websites. Such practices were 
adopted, among others, by Germany and Portugal, 
where the agreements between operators and vic-
tims of infringement are in force.   
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z blokowaniem stron. Przykładem jest rynek niemiec-
ki oraz Portugalia, gdzie funkcjonuje porozumienie 
między operatorami a poszkodowanymi.   

Wśród wzorcowych wdrożeń mechanizmu blo-
kowania stron internetowych można wymienić 
Wielką Brytanię i Danię, chociaż te dwa kraje za-
stosowały inne podejście. Na Wyspach kwestię 
własności intelektualnej uznano za istotną na tyle, 
aby  powołać ministra , którego zadaniem jest tro-
ska o właściwe środowisko dla rozwoju rynku kre-
atywnego i jego ochrony. Resort ten tworzy listę 
serwisów naruszających prawa autorskie i przeka-
zuje je do operatorów wraz z nakazem dostępu do 
określonych witryn. W efekcie nie ma możliwości 
korzystania z serwisów pirackich z poziomu bry-
tyjskiego IP. Podobny mechanizm zastosowano 
w Polsce wobec serwisów hazardowych, które 
uznano za działalność nielegalną. Ministerstwo Fi-
nansów przekazuje wykaz zakazanych stron ope-
ratorom, którzy uniemożliwiają do nich dostęp. 

Nieco odmienną ścieżką podążyła Dania, w której 
prace nad projektem realizowane były w formie okrą-
głego stołu koordynowanego przez Ministerstwo 
Kultury. W efekcie dyskusji wypracowano mechanizm, 
gdzie na blokowanych stronach internetowych poja-
wia się komunikat informujący, że dany serwis jest 
nielegalny w Danii i dlatego nie ma do niego dostępu. 
Komunikat jednocześnie zachęca  odwiedzających 
do skorzystania z wyszukiwarki legalnych źródeł. Po 
jednym kliknięciu użytkownik może sprawdzić, gdzie 
legalnie obejrzy treści, których szuka. 

ROZERWANY ŁAŃCUCH FINANSOWY

Ponad 90% serwisów pirackich zarabia na udostęp-
nianych treściach. Te, które tego nie robią są prze-
ważnie w stadium budowania zasięgu, który w kolej-
nym kroku będą próbowali monetyzować. Dopóki 
nielegalna dystrybucja treści jest łatwą metodą za-
robku, dopóty cieszyć się to będzie zainteresowaniem 
środowisk przestępczych jako prosta w uruchomieniu 
metoda prania pieniędzy. Należy bowiem zdawać 
sobie sprawę, że większość serwisów pirackich jest 
elementem większego systemu działalności przestęp-
czej i pełni w nim określoną rolę. Przykładem może 
być spektakularna akcja policji hiszpańskiej, która 

The United Kingdom and Denmark provide excel-
lent examples of site blocking mechanism imple-
mentation, although these two countries have fol-
lowed a different approach. In the UK, the issue of 
intellectual property was considered important 
enough to appoint a minister whose task is to pro-
vide the right environment for the development of 
the creative market and its protection. The ministry 
establishes a list of infringing websites and transfers 
it to operators along with an order to provide access 
specific sites. As a result, it is not possible to use 
pirate websites from UK-based IPs. A similar mech-
anism was used in Poland against gambling websites 
that were considered illegal. The Ministry of Finance 
provides the list of banned sites to operators who 
in turn block access to such portals. 

A slightly different method was adopted by Den-
mark, where works on the project took form of 
a round table discussion coordinated by the Minis-
try of Culture. As a result of the discussion, a mech-
anism was developed where on the blocked web-
sites a message pops up stating that the given 
website is illegal in Denmark and therefore cannot 
be accessed. Moreover, the message encourages 
visitors to use a database of legal content sources. 
One click redirects the user to a portal where they 
can find legal sources of the content they’re willing 
to access. 

BROKEN FINANCING CHAIN

Over 90% of pirate websites make profit on the 
content they share. Those offering content for free 
are usually at the stage of building audience, which 
they will try to monetize in the subsequent phase. 
As long as illegal content distribution is an easy way 
of making money, it will enjoy the interest of criminal 
organizations as a simple money laundering meth-
od. It is important to realize that most pirate web-
sites are part of a larger criminal activity system, 
where they play a very precise role. An example 
would be the spectacular action of the Spanish po-
lice, who, when carrying out investigation regarding 
the illegal distribution of television set-top boxes, 
determined that it one of the major criminal organ-
izations was behind it. The organization was active 
in Spain, Latin America and Africa and specialized in 
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prowadząc czynności w sprawie nielegalnej dystry-
bucji dekoderów telewizyjnych ustaliła, że za proce-
derem stoi jedna z większych mafii. Grupa przestęp-
cza prowadziła swoją działalność na obszarze 
Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej i Afryki i specjalizowała 
się w malwersacjami finansowymi, handlem narkoty-
kami oraz podrobionymi samochodami. W celu wy-
prania pieniędzy handlowali ferrari, które w rzeczy-
wistości były starannie przerobionymi Toyotami 
Celica oraz prowadzili na ogromną skalę, liczącą 2 
miliony odbiorców, nielegalną sieć dostępu do sygna-
łu telewizyjnego. 

Biorąc pod uwagę niedostateczne wsparcie ze 
strony polskiego ustawodawcy w zakresie walki z kra-
dzieżą własności intelektualnej, jedynym realnym 
obszarem działania były inicjatywy rynkowe i poro-
zumienia między uczestnikami rynku utrudniające 
czerpanie korzyści finansowych z nielegalnej dystry-
bucji treści. W tym obszarze Polsce była prekursorem 
kilku koncepcji, którymi zainteresowały się także inne 
kraje. Pierwszą taką inicjatywą była akcja „Oglądaj 
Legalne” zapoczątkowana w 2012 roku przez Związek 
Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Miała 
ona na celu promocję legalnej dystrybucji treści 
i zwrócenie uwagi uczestników rynku reklamy inter-
netowej oraz użytkownikom, aby zwracali uwagę na 
aspekt legalności usługi. Serwisy mogły ubiegać się 
o znak „oglądaj legalne” i po pozytywnej weryfikacji 
dystrybutorów filmowych i procentów treści mogły 
stosować go w ramach promocji swojej usługi VOD. 
Dzięki temu odwiedzający serwisy oraz partnerzy 
biznesowi byli zapewniani, że dany podmiot prze-
szedł pozytywnie weryfikację rynku. Podobną inicja-
tywę podejęła także Fundacja Legalna Kultura, two-
rząc katalog legalnych źródeł. Po dwóch latach IAB 
Polska zrobiła kolejny krok, zapowiadając „Inicjatywę 
na rzecz uczciwej reklamy”, która była deklaracją re-
klamodawców, agencji reklamowych i domów me-
diowych lokowania budżetów reklamowych tylko 
w legalnych serwisach. Do pełnej realizacji tego celu 
brakowało narzędzi weryfikujących, które serwisy 
działają legalnie. Rozwiązania te dostarczyło Stowa-
rzyszenie Sygnał, które na bieżąco weryfikuje gdzie 
dystrybuowane są programy telewizyjne członków 
stowarzyszenia bez licencji. Od kilku lat Sygnał stale 
wspiera rynek reklamy internetowej dzieląc się swo-
ją wiedzą na temat tego, które serwisy nie reagują 

embezzlements, drug trafficking and distribution of 
counterfeit cars. To launder money, they sold coun-
terfeit Ferrari cars, which were in fact Toyotas and 
operated a large-scale illegal television access net-
work with 2 million recipients. 

Given the insufficient support from the Polish leg-
islator in the fight against theft of intellectual prop-
erty, the only tangible solution was provided by 
market initiatives and agreements between market 
participants hindering drawing financial benefits 
from illegal content distribution. In this field, Poland 
gave birth to a couple of ideas that soon became of 
interest to other countries. The first one was the 
initiative entitled “Watch Legally” launched in 2012 
by the Interactive Advertising Bureau Poland. Its goal 
was to promote legal distribution of content and 
encourage internet advertising market participants 
and users to pay attention to the legality of sources 
they use. Websites could apply for a “watch legally” 
marking and, once positively verified by the council 
of film distributors and producers, could use it to 
promote their VOD services. Therefore, website vis-
itors and business partners were assured that the 
given entity passed the market verification. A similar 
initiative was launched by the Legal Culture Foun-
dation, which established a catalogue of legal con-
tent sources. After two years, the Interactive Adver-
tising Bureau Poland made another step and 
announced the launch of “initiative for honest ad-
vertisement” by means of which advertisers, adver-
tising agencies and media houses declared that they 
will invest solely in legal websites. To fully achieve 
this goal, there was a need to acquire tools to verify 
whether given websites operate legally. Such solu-
tions were provided by Sygnał Association, which 
checks on an ongoing basis whether the TV content 
belonging to the members of the association is be-
ing distributed illegally. For many years, Sygnał As-
sociation has supported the online advertising mar-
ket by sharing its knowledge about which services 
do not respond to reports of violations and persis-
tently violate the rights of victims. The table aggre-
gating information on infringing websites was also 
implemented in the Gemius AdReal analytical tool, 
thanks to which, not only selected media houses 
that applied to Sygnał Association have the oppor-
tunity to plan advertising campaigns responsibly, 
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na zgłoszenia naruszeń i uporczywie naruszają pra-
wa poszkodowanych. Tabela zbierająca dane o ser-
wisach naruszających została także zaimplemento-
wana do narzędzia badawczego Gemius AdReal, 
dzięki czemu nie tylko wybrane domy mediowe, 
które się zgłosiły do Stowarzyszenia Sygnał mają 
możliwość odpowiedzialnego planowana kampanii 
reklamowych biorąc pod uwagę uczciwość poszcze-
gólnych serwisów internetowych. Dzięki temu wdro-
żeniu każdy użytkownik narzędzia badawczego, 
w tym reklamodawcy, mogą na bieżąco weryfikować 
czy ich kampanie reklamowe, a tym samym budżety 
nie trafiają do kieszeni naruszycieli. 

Dzięki współpracy poszkodowanych spółek z po-
średnikami płatności z jednej strony ograniczane są 
możliwości zarabiania poprzez model reklamowy, 
z drugiej uniemożliwiane się bezpośrednie wpłaty 
za dostęp premium do nielegalnie rozpowszechnia-
nych materiałów.  Przyczynkiem do rozszerzenia 
akcji o modele płatności bezpośrednich były dane 
z raportu Delloitte mówiące, że polscy internauci 
wydali w 2016 roku 900 mln zł na dostęp do niele-
galnych treści. W dużej mierze wpłaty były dokony-
wane przez nieświadomych użytkowników, dla któ-
rych profesjonalny wygląd serwisu i możliwość 
zapłaty świadczyły o jego legalności.  Systematyczne 
utrudnianie dalszego czerpania korzyści z nielegalnej 
działalności ma efekt nie tylko w ograniczenia ren-
towności, lecz także spadku oglądalności, a w osta-
teczności zamykania pirackich serwisów.

Doświadczenia polskiego rynku stały się inspiracją 
dla inicjatyw podejmowanych przez inne kraje, a tak-
że podmioty na poziomie europejskiem. Przykładem 
podobnego wdrożenia jest praktyka wprowadzona 
na Ukrainie przez partnerską wobec Stowarzyszenie 
Sygnał organizację ClearSky. Zastosowany mecha-
nizm, podobnie jak w polskim przypadku, zakłada 
monitorowanie rynku, zbieranie danych o serwisach 
naruszających i dzielenie się tymi danymi z rynkiem 
reklamy internetowej. 

Poza tego typu programami na poziomie poszcze-
gólnych krajów powstały inicjatywy europejskie. 
W 2018 roku weszło w życie Europejskie Porozumie-
nie dotyczące Reklamy Internetowej w kontekście 
Ochrony Praw Własności Intelektualnej (Memoran-

taking into account the integrity of individual web-
sites. Thanks to the implementation, every user of 
the analytical tool, including advertisers, can verify 
on an ongoing basis whether their advertising cam-
paigns, and thus funds, do not end up in the pockets 
of infringers. 

Thanks to the cooperation of the victim compa-
nies with payment agents, not only the possibilities 
of earning money through the advertising model 
are limited, but also direct payments for premium 
access to illegally distributed materials are blocked.  
The reason for expanding the campaign with direct 
payment models were data from the Delloitte report 
stating that in 2016 Polish Internet users spent PLN 
900 million on access to illegal content. The pay-
ments were made, to a large extent, by users who 
were unaware that they were dealing with illegal 
websites, fooled by the professional design and on-
line payment possibility offered by the infringer.  The 
systematic blocking of possibilities of drawing mon-
ey from illegal activity translates not only into re-
duced profitability, but also into drop in the number 
of viewers and, ultimately, closing of pirate websites.

The experience gained by the Polish market in-
spired initiatives taken by other countries, as well as 
pan-European entities. A similar initiative was intro-
duced in Ukraine by the ClearSky organization, 
a partner of Sygnał Association. Just as in the case 
of the Polish imitative, the Ukrainian mechanism 
involves monitoring of the market, collecting data 
on infringing websites and sharing this data with the 
online advertising market. 

Apart from these types of programs, pan-Euro-
pean initiatives have also emerged. In 2018, the 
Memorandum of Understanding on online adver-
tising and IPR was adopted. It was signed by 28 en-
tities, including entrepreneurs involved with online 
advertising (Adform, GroupM, Publicis Group, Goog-
le), industry organizations (IAB Europe, IAB Polska, 
IAB UK, SROC, WFA, EACA) and research companies 
(comScore, White Bullet). After the first year of op-
eration, the European Commission hosting the ini-
tiative opens it to new signatories. The ceremonial 
signing of the agreement by new members will take 
place at the end of September 2019 in Brussels. 
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dum of Understanding on online advertising and 
IPR). Lista pierwszych sygnatariuszy obejmuje 28 
podmiotów, w tym przedsiębiorców z branży rekla-
my online (Adform, GroupM, Publicis Group, Google), 
organizacje branżowe (IAB Europe, IAB Polska, IAB 
UK, SROC, WFA, EACA) czy firmy badawcze (comSco-
re, White Bullet). Po pierwszym roku działalności 
Komisja Europejska będąca gospodarzem inicjatywy 
otwiera możliwość dołączenia do inicjatywy nowym 
sygnatariuszom, a uroczyste podpisanie porozumie-
nia przez nowych członków ma miejsce pod koniec 
września 2019 roku w Brukseli. 

Równolegle do tej deklaracji powstają mechanizmy 
i narzędzia, które mają pomóc sygnatariuszom w re-
alizacji założeń związanych z lokowaniem budżetów 
tylko w legalnych źródłach. Podobnie jak Stowarzy-
szenie Sygnał prowadzi na poziomie krajowym listę 
serwisów naruszających prawa autorskie członków 
organizacji, podobnie na poziomie europejskim two-
rzone są tego typu rozwiązania. Firma White Bullet 
na zlecenie Komisji Europejskiej zrealizowała obszer-
ny projekt analityczny, gdzie zbiera informacje na 
poziomie całej Europy, którzy reklamodawcy z do-
kładnością do konkretnych kreacji reklamowych i licz-
by odsłon lokują swoje kampanie w serwisach niele-
galnych. Latem 2019 roku Komisja Europejska 
zapowiedziała utworzenie ogólnoeuropejskiej czarnej 
listy serwisów pirackich, która ma powstać poprzez 
agregację inicjatyw krajowych. Na początku września 
2019 w Genewie dyskutowane były założenia projek-
tu BRIP (The Building Respoect for Intellectual Proper-
ty - Database Project). Tego typu listy zawierające 
dane o serwisach naruszających prawa autorskie są 
kluczowym ogniwem w skutecznym wdrażaniu za-
równo mechanizmów blokowania stron interneto-
wych, jak i ograniczania rentowności tego typu dzia-
łalności. Inicjatywa Komisji Europejskiej może być 
zatem krokiem milowym w systemowym wdrożeniu 
skutecznych metod zwalczania nielegalnej i komer-
cyjnej dystrybucji treści. Wraz z Komisją Europejską 
kroczyć będą także reprezentanci polskiego rynku 
telewizyjnego zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sygnał.

Teresa Wierzbowska

At the same time, mechanisms and tools are being 
created to help signatories implement the assump-
tions related to placing funds only in legal sources. 
Just as Sygnał Association, it maintains a list of web-
sites infringing the copyrights of organization mem-
bers at the national level, yet similar solutions are 
also created at the European level. White Bullet, at 
the request of the European Commission, elaborat-
ed an extensive analytical project, including infor-
mation coming from the entire Europe on which 
advertisers use illegal sites in their campaigns, pro-
viding details on specific advertising creations and 
the number of page views. In the summer of 2019, 
the European Commission announced the creation 
of a pan-European black list of pirate websites to be 
created based on aggregation of national initiatives. 
At the beginning of September 2019, the assump-
tions of the BRIP project (The Building Respect for 
Intellectual Property - Database Project) were dis-
cussed in Geneva. These types of lists containing 
data on infringing websites are a key link in the chain 
of effective implementation of both mechanisms for 
blocking websites and limiting the profitability of this 
type of activity. The initiative of the European Com-
mission can therefore be a milestone in the system-
atic implementation of effective methods to combat 
illegal, commercial content distribution. The repre-
sentatives of the Polish television market affiliated 
with Sygnał Association will go hand in hand with 
the European Commission.

Teresa Wierzbowska
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CENTRUM DANYCH
W PIGUŁCE

DATA 
CENTER

MONITORING
kluczowych systemów  

i całodobowe wsparcie inżynierów.

ZASILANIE AWARYJNE
składa się z UPS-ów oraz baterii.  

System chroni przed zakłóceniami  
z sieci energetycznej, a baterie  

są w stanie podtrzymać zasilanie 
podczas awarii. Netię wyróżnia 

minimum 25 minutowe  
podtrzymanie działania  

Data Center.

tworzą: mulitsensorowe czujki  
pożarowe (SSP), system wczesnej 
detekcji dymu (VESDA) oraz stałe 
urządzenia gaśnicze (SUG). Netia posiada 
najnowocześniejszy w Polsce system 
gaśniczy, który zapobiega uszkodzeniu 
dysków podczas wyzwolenia gazu.

NOWOCZESNE  
ZABEZPIECZENIA 
PRZECIWPOŻAROWE

ZASILANIE  
GWARANTOWANE

w postaci zestawu agregatów 
prądotwórczych. Centrum Danych  
jest niezależne od dostawcy  
energii.

– dystrybucja energii z dwóch 
niezależnych źródeł.

KLIMATYZACJA 
PRECYZYJNA

utrzymuje optymalną  
dla serwerów temperaturę  

i wilgotność, co przekłada się  
na ich długotrwałą  
i bezawaryjną pracę.

DWIE LINIE 
ZASILAJĄCE

BEZPIECZEŃSTWO  
KONSTRUKCJI

zapewnia odporność ogniową elementów  
budynku, w tym ścian i stropów oraz  

zabezpieczenia przed zalaniem.

REDUNDANCJA  
INFRASTRUKTURY

 technicznej minimum N+1.

biznes.netia.pl

DOSTĘP KONTROLOWANY
poprzez system alarmowy, kamery  
oraz całodobową ochronę fizyczną.
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Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa –  
Oś priorytetowa I. 
Powszechny dostęp  
do szybkiego internetu

W Polsce rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej 
i dostępu do internetu nabrał tempa w drugiej po-
łowie lat 90-tych. Nadrabiano zaległości z wielu dzie-
siątek lat. Od początku w zapewnianiu lepszej infra-
struktury komunikacyjnej wzięły udział telewizje 
kablowe. Pierwszy kablowy dostęp do internetu był 
oferowany już w 1998 roku dla abonentów Aster City 
na terenie Warszawy. Obecnie liczba abonentów 
internetu stacjonarnego w telewizjach kablowych 
zbliża się do 2,7 mln, przy średniej przepustowości 
300 Mb/s i systematycznym obniżaniu rachunków 
za usługi. 

Pomimo bardzo dużych inwestycji ze strony ope-
ratorów w XXI wieku w skali kraju nadal było wiele 
obszarów, gdzie nie dochodziły szybkie łącza. Na 
ogół były to tereny niezurbanizowane, o rzadkiej 
zabudowie, gdzie koszt inwestycji w budowę sieci 
był bardzo wysoki, a liczba możliwych abonentów 
zbyt niska, aby zapewnić wystarczający poziom 
zwrotu z inwestycji. Jednocześnie komunikacja sze-
rokopasmowa postrzegana jest jako nieodzowny 
atrybut cywilizacyjny, podobnie jak dostęp do ener-
gii elektrycznej czy bieżącej wody. Dlatego Unia Eu-
ropejska wskazała w roku 2010 w ramach Europej-
skiej Agendy Cyfrowej cel: umożliwienie do roku 2020 

Operational Program 
“Digital Poland” – the first 
priority axis: ‘Common 
access to high-speed 
Internet’

In Poland, the development of telecommunica-
tions infrastructure and Internet access gained mo-
mentum in mid-90s. Many years of neglect had to 
be overcome. From the very beginning, cable TV has 
been actively involved in providing better commu-
nication infrastructure. As early as in 1998, War-
saw-based subscribers of Aster City were the first 
to be provided with cable access to the Internet. 
Currently, the number of subscribers to fixed-line 
Internet offered by cable providers amounts to al-
most 2.7 million, with an average bandwidth of 300 
Mbps and systematic reduction of service bills. 

Despite important investments made by Polish 
operators in the 21st century, there were still many 
areas, where fast Internet connections were unavail-
able. The problem was particularly visible in non-ur-
ban areas with scarce residential homes, where the 
costs of construction of the network were very high 
and the number of potential subscribers too low to 
ensure a sufficient level of return on investment. At 
the same time, broadband access to the Internet is 
now perceived as one of the greatest advances in 
civilization, having the same rank as access to elec-
tricity or running water. This is why, in 2010, the EU 
set a new goal within the frames of the Digital Agen-

Krzysztof Heller
Infostrategia
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wszystkim mieszkańcom krajów UE dostęp do in-
ternetu z minimalną przepustowością 30 Mbit/s. 
Jednak już w 2016 roku ten cel został podwyższony 
– 100 Mbit/s do roku 2025. Ze względu na nieopła-
calność inwestycji na wielu terenach realizacja tych 
celów jest wspomagana przez różnego rodzaju pro-
gramy dotacyjne.

W Polsce już w okresie programowania 2007-2013 
zainicjowano, a do końca roku 2015 zrealizowano ze 
środków publicznych projekty budujące sieci szkiele-
towo – dystrybucyjne, tworzące światłowodowe wę-
zły dystrybucyjne oraz sieci dostępowe (z czego część 
w technologii miedzianej). Ponadto w ramach szere-
gu programów operacyjnych różnych szczebli dofi-
nansowywano budowę infrastruktury dostępowej. 
Odbywało się to w ramach następujących działań:
 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
(centralny), działanie 8.3 i 8.4,

 – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, 
działanie 2.1,

 – 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

W wyniku tych działań podłączono ok 360 tys. 
punktów dostępowych (HP), w tym ok. 316 tys. 
w technologii światłowodowej, a 36 tys. radiowych. 
Były to przeważnie małe projekty o charakterze lo-
kalnym, rzędu kilkuset HP. Chlubnym wyjątkiem był 
szereg projektów realizowanych w Wielkopolsce 
przez Inea na dużą skalę, w jednym z nich, realizo-
wanym w ramach działania 2.8 wielkopolskiego RPO, 
wybudowano aż 68 tys. HP.

Działania w latach 2007-2013 charakteryzowało 
duże rozproszenie i brak koordynacji. Dlatego przy-
gotowując się do okresu programowania 2014-2020 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji skupiło wszyst-
kie środki na wspomaganie rozwoju infrastruktury 
szerokopasmowej w jednym programie operacyjnym 
o nazwie Program Operacyjny Polska Cyfrowa, w ra-
mach I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szyb-
kiego internetu. Wykonana w roku 2013 analiza stanu 
nasycenia infrastrukturą telekomunikacyjną oraz 
opłacalności inwestycji pozwoliła na oszacowanie 
poziomu dofinansowania ze środków publicznych, 
niezbędnego do pokrycia całej Polski nowoczesną 
infrastrukturą. W ramach POPC na dofinansowanie 
projektów budowy infrastruktury przeznaczono po-

da for Europe: to bring basic 30 Mbps broadband to 
all Europeans by 2020. However, as early as in 2016, 
the threshold was increased to 100 Mbps until 2025. 
Due to unprofitability of such investments, in many 
regions implementation of those measures is sup-
ported by various types of funding programs.

In Poland, first initiatives were launched as early as 
in the programming phase lasting from 2007 to 2013. 
By the end of 2015, public funds supported the de-
velopment of backbone and distribution grids, serv-
ing as a basis for fiber distribution nodes and access 
networks (some of which relied on copper technolo-
gy). Moreover, within the frameworks of various op-
erational programs, funds were allocated to the de-
velopment of access infrastructure. These actions 
were carried out as part of the following initiatives:
 – Operational Program ‘Innovative economy’ (cen-
tral), Measure 8.3 and 8.4,

 – Operational Program Eastern Poland, Measure 2.1,
 – 16 Regional Operational Programs.

As a result, around 360 thousand access points 
(HPs) were connected, out of which around 316 thou-
sand relied on the fiber technology and 36 thousand 
were based on radio transmission technologies. 
These were primarily small local projects, providing 
around several hundred HP connections. A notable 
exception was a series of large-scale projects imple-
mented in Wielkopolska Province by Inea. Within the 
framework of one of the said programs, in line with 
Measure 2.8 of the Wielkopolska Regional Operation-
al Program, as many as 68,000 HPs were established.

The activities carried out in the years 2007-2013 
were characterized by large dispersion and lack of co-
ordination. Now, however, while preparing to the 2014-
2020 programming period, the Ministry of Administra-
tion and Digitization focused its funding on the 
development of broadband infrastructure within the 
frames of one operational program called the Opera-
tional Program “Digital Poland”, with particular stress 
on the Program’s first priority axis: ‘Common access 
to high-speed Internet’. The analysis of the telecom 
infrastructure saturation and investment profitability 
carried out in 2013 allowed to estimate the level of 
public funding necessary to cover the entire Poland 
with a layer of modern infrastructure. Under Opera-
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nad 1,119 mld euro, deklarując objęcie dostępem 
szerokopasmowych (jeszcze w myśl Europejskiej 
Agendy Cyfrowej, czyli od 30 Mbit/s wzwyż) ok. 726,5 
tys. gospodarstw domowych.

W ramach tego programu ogłoszono do tej pory 
trzy nabory na realizację projektów, obecnie przygo-
towywany jest czwarty, prawdopodobnie ostatni na-
bór. W ramach przygotowania konkursów najpierw 
były prowadzone konsultacje - publikowano listy 
punktów adresowych, dla których dane zgromadzo-
ne przez UKE a pochodzące od operatorów wskazy-
wały, że nie ma tam możliwości uzyskania dostępu 
do internetu o przepustowości powyżej 30 Mbit/s. 
Następnie konfrontowano te obszary z planami in-
westycyjnymi operatorów, mogli oni także zgłaszać 
uwagi w przypadku, gdy uważali opublikowane dane 
za niezgodne ze stanem faktycznym. Po konsulta-
cjach zweryfikowane punkty łączono w tzw. białe 
obszary konkursowe, grupując punkty adresowe na 
podstawie symulacji opłacalności inwestycji dla typo-
wego operatora. W pierwszym konkursie wyznaczo-
no ok. 230 obszarów o rozmiarach pomiędzy 1300 
a 4700 gospodarstw domowych, a więc stosunkowo 
niewielkich. Od składających wniosek konkursowy 
operatorów wymagana minimalnego pokrycia na po-
ziomie pomiędzy 16% a 76% dostępnych gospo-
darstw domowych. Na około 1/3 obszarów nie było 
chętnych – nie wpłynęły żadne zgłoszenia. Na kolejne 
1/3 obszarów wpłynęło po jednym wniosku, w pozo-
stałych o dany obszar konkurowało od 2 do 6 ope-
ratorów. W wyniku konkursu podpisano umowy o do-
finansowanie dla 78 projektów z 34 operatorami, 
przyznając ok 261 mln zł dofinansowania na podłą-
czenie nieco ponad 120 tys. HP. W trakcie realizacji 
z niektórymi operatorami rozwiązano umowy. 

W drugim i trzecim konkursie formuła uległa zmia-
nie – wyznaczono znacznie większe obszary, między 
10 a 70 tys. gospodarstw domowych. Ponadto wpro-
wadzono obowiązek podłączania placówek oświa-
towych. W drugim konkursie spośród 79 obszarów 
przedstawionych w konkursie wyłoniono 53 projek-
ty zgłoszone przez 19 beneficjentów, obejmujące 
ok. 1,216 mln punktów adresowych, a dofinansowa-
nie osiągnęło kwotę 1 881 mln złotych. Niektórzy 
wyłonieni beneficjenci odstąpili od podpisania umo-
wy i 26 obszarów zostało niezagospodarowanych. 

tional Program “Digital Poland”, more than EUR 1119 
billion were spent on infrastructural projects. The goal 
is to provide broadband access (in line with the Digital 
Agenda for Europe, assuming access speed of more 
than 30 Mbps) to around 726.5 thousand households.

As part of this program, three calls for projects have 
been made so far, while the fourth, and probably the 
last, call is underway. The calls were preceded by con-
sultations - data on address points to which it was 
likely not possible to ensure access to the Internet with 
a bandwidth above 30 Mbps was collected by the Pol-
ish Office of Electronic Communications from opera-
tors and made public in form of lists. Next, the areas 
were cross-referenced with operators’ investment 
projects. The operators could also submit comments, 
if they considered published data to be inconsistent 
with the facts. Once the consultations were over, the 
points were combined into the so-called white areas, 
grouping address points, based on the simulation of 
investment profitability for a typical operator. In the 
first competition, approx. 230, rather small, areas be-
tween 1300 and 4700 households were designated. 
The operators willing to take part in the competition 
were required to ensure a minimum coverage of 16% 
- 76% of households. About 1/3 of the areas were not 
of interest to operators - no applications were received. 
Another 1/3 of the areas was of interest to single op-
erators and around 2 - 6 operators submitted their 
applications to deal with the remaining areas. As a re-
sult of the competition, co-funding agreements were 
signed with 34 operators for 78 projects and approx-
imatively PLN 261 million were granted by the state to 
connect slightly over 120,000 HPs. During the imple-
mentation, some of the contracts were terminated. 

Yet, the formula of the second and the third com-
petition was changed - much larger areas, covering 
between 10 and 70 thousand households, were des-
ignated. Moreover, an obligation of connecting edu-
cational facilities was introduced. In the second com-
petition launched for 79 areas, 53 projects submitted 
by 19 applicants were selected, covering approxi-
mately 1.216 million address points, and the co-fund-
ing reached the value of PLN 1,881 million. Some of 
the beneficiaries resigned from signing contracts and 
thus works in around 26 areas did not take place. The 
third competition took place in two rounds - areas 
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Trzeci konkurs odbywał się na dwie raty – do skła-
dania wniosków przedstawiono obszary zbliżone do 
tych, które pozostały po drugim konkursie, a w uzu-
pełnieniu ponownie przedstawiono trzy obszary. 
Łącznie w trzecim konkursie operatorzy zadeklaro-
wali podłączenie ok. 782,2 tys. gospodarstw domo-
wych. W drugim i trzecim konkursie dopuszczano 
maksymalny poziom dofinansowania 85%, ale rze-
czywiste poziomy były niższe.

Podsumowując, po wszystkich dotychczasowych 
naborach przez 54 beneficjentów realizowane są 
163 projekty o łącznej wartości 6,569 mld zł, z czego 
dofinansowanie wyniosło 3,917 mld zł (czyli ok. 
59,6%). Podłączone będzie 1,983 mln gospodarstw 
domowych i 15 547 placówek oświatowych. Porów-
nując to z założeniami programu operacyjnego, cel 
wyznaczony dla I osi interwencji przekroczono po-
nad 2,6 krotnie! Dodatkowo należy podkreślić, że 
prawie wszystkie podłączenia są realizowane w tech-
nologii światłowodowej, co daje prawie nieograni-
czone możliwości, jeżeli chodzi o przepustowość. 

Ale to jeszcze nie koniec – obecnie przygotowywa-
ny jest (prawdopodobnie ostatni) konkurs, do począt-
ku września prowadzone są konsultacje, ogłoszenie 
konkursu przewidziane jest na jesieni 2019. Zmienia 
się trochę sposób interwencji – ukierunkowanie jest 
na zagospodarowanie niepodłączonych w poprzed-
nich konkursach domostw. Projektowane jest wyzna-
czenie 49-50 obszarów interwencji, mniejszych niż 
w 2 i 3 konkursie (typowo 2-3 powiatowe). Maksymal-
ne zobowiązanie będzie na poziomie 80-85% liczby 
HP na obszarze w celu zachowania rezerwy na ewen-
tualną zamianę punktów adresowych w trakcie reali-
zacji projektu. Nowością jest dodatkowe wymaganie 
podłączenia Gminnych Ośrodków Kultury i jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Kolejną nowością jest 
rezygnacja z konkurowania ceną, na rzecz podłącza-
nia większej liczby HP. Na ten konkurs dofinansowanie 
przeznacza może wynieść ok. 690 mln zł. 

Warunki pierwszego konkursu umożliwiały start 
mniejszym operatorom, natomiast kolejne dwa wy-
magały od startujących w nim podmiotów większe-
go potencjału inwestycyjnego. Zaangażowali się duzi 
gracze – największym wnioskodawcą w drugim kon-
kursie był Orange, który zadeklarował przyłączenie 

similar to those left undeveloped after the second 
competition were presented and three areas new 
were added. In total, in the third competition, oper-
ators declared connecting about 782.2 thousand 
households. In the second and third competition the 
maximum co-financing rate of 85% was allowed, but 
the actual funding levels were lower.

To sum up, after all the editions of the competi-
tion, 54 beneficiaries are implementing 163 projects 
with a total value of PLN 6.569 billion, of which state 
funding amounts to PLN 3.917 billion (i.e. about 
59.6%). Connection will be provided to 1.983 house-
holds and 15.547 educational facilities. Compared 
with the assumptions of the operational program, 
the goal set for the first axis was exceeded more 
than 2.6 times! In addition, it should be emphasized 
that almost all connections are made in fiber optic 
technology, which gives almost unlimited possibili-
ties when it comes to bandwidth. 

However, it’s not over – currently the works on 
a new (and probably final) competition are underway. 
Until September, consultations are carried out and 
the competition should be announced in Autumn 
2019. The modus operandi changed a bit with the 
focus being on the development of connections of 
households not covered by previous competitions. 
The competition foresees designation of around 49-
50 intervention areas, smaller than in the case of the 
second and third competition (comprising around 2-3 
districts). The maximal commitment shall be at the 
level of 80-85% of HPs within a given area, in order 
to maintain a reserve for a possible change of address 
points during the project. A new element is the re-
quirement to connect Commune Cultural Centers 
and facilities belonging to volunteer firefighters. An-
other novelty is the resignation from competing with 
the price in favor of connecting more HPs. The state 
funding may amount to PLN 690 million. 

The terms of the first competition could have been 
used by smaller operators as a leverage, while the next 
two required greater investment potential from the 
participating entities. The project drew attention of big 
players - the largest applicant in the second competi-
tion was Orange, who declared connecting over 
363,000 households in 18 areas receiving just over 
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ponad 363 tys. gospodarstw domowych w 18 ob-
szarach otrzymując nieco ponad 774 mln dofinan-
sowania. Spośród operatorów kablowych zaanga-
żowali się: Inea, Toya, Koba i Asta-Net, na łączną 
liczbę prawie 230 tys. gospodarstw domowych i 284 
mln zł dofinansowania. W drugim konkursie znaczą-
cą rolę odegrały również inne podmioty – spółki 
celowe, powołane przez producentów sprzętu i fun-
dusze inwestycyjne. Trzeci konkurs jeszcze pogłębił 
tę tendencję – nie wystartował już Orange, z opera-
torów kablowych jedynie Asta-Net i Hrubieszowska 
Telewizja Kablowa (łącznie ok. 33,4 tys. gospodarstw 
domowych). Pojawił się także nowy podmiot spoza 
branży operatorskiej – Tauron Obsługa Klienta. 

Jak to się ma do świata operatorów telewizji kablo-
wych? Na 7,9 mln gospodarstw domowych, będących 
w zasięgu sieci penetracją operatorów objęte jest 
64% gospodarstw, w 85% na sieciach własnych. Po-
nieważ wszystkie sieci budowane z dotacją środków 
publicznych muszą udostępniać swoje zasoby innym 
operatorom, w perspektywie najbliższych paru lat te 
proporcje mogą ulec zmianie. Liczba abonentów in-
ternetu stacjonarnego zbliża się do 2,7 mln, przy 
średniej przepustowości 300 Mb/s. Jest to wynik za-
mknięcia ostatniego etapu procesu inwestycyjnego 
wspieranego przez POPC i oddania szeregu magistral 
światłowodowych, także na etapie „ostatniej mili”. To 
powoduje, że sektor kablowy ma dalsze perspektywy 
rozwoju, gdyż zwiększa się możliwość dotarcia do 
nowych grup odbiorców, tym razem może po obcej 
infrastrukturze, ale zachowując przewagę konkuren-
cyjną tam, gdzie potrafią to robić najlepiej – w dostar-
czaniu treści i usług do klienta.

PLN 774 million in funding. The group of participating 
cable operators includes: Inea, Toya, Koba and As-
ta-Net, declaring to connect 230 thousand households 
in total and granted funding in the amount of PLN 284 
million. In the second competition a significant role 
was played by other entities, such as special purpose 
vehicles established by equipment manufacturers and 
investment funds. This tendency was even more visible 
in the third competition - Orange opted out and the 
only cable operators wo took part in the competition 
were Asta-Net and Hrubieszowska Telewizja Kablowa 
(altogether around 33.4 thousand households). More-
over, another entity from outside the operator indus-
try emerged: Tauron Obsługa Klienta. 

How does this relate to the community of cable TV 
operators? Out of 7.9 million households covered by 
the network, 64% of households are subject to op-
erator penetration, 85% rely on own networks. Be-
cause all networks built with subsidies from public 
funds must make their resources available to other 
operators, in the next few years these proportions 
may change. Currently, the number of subscribers to 
fixed-line Internet offered by cable providers is almost 
2.7 million, with an average bandwidth of 300 Mbps. 
This is the result of the closing of the last stage of the 
investment process supported by OPDP and the 
commissioning of a number of fiber trunk lines, also 
at the final mile delivery stage. This means that the 
cable sector has further development perspectives, 
because it increases the possibility of reaching new 
groups of recipients. This time maybe on a foreign 
infrastructure, but maintaining a competitive advan-
tage in what they can do best: delivering content and 
services to the client.
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Jak przetrwać  
w ponetfliksowych 
czasach?

Zmiany, które zaszły w zachowaniu naszym, jako 
odbiorców wideo, odkształciły ten rynek jak jeszcze 
nigdy przedtem. Oczywiście nieustannie używamy 
starej infrastruktury TV, ale udało nam się wpłynąć 
na to, w jaki sposób oglądamy nasze ulubone filmy 
i seriale. Siła ciężkości ku żadnemu zaskoczeniu 
przeniosła się do Internetu, gdzie każdy dostawca 
wideo pragnie być taki jak Netflix. Ale co to napraw-
dę znaczy być takim jak Netflix i, co ważniejsze, jak 
to zrobić?

W 2018 roku około połowa Amerykanów od 22 
do 45 roku życia nie spędziła przed telewizją kablo-
wą nawet sekundy. W Europie natomiast, w krajach 
najbardziej rozwiniętych, penetracja rynku OTT 
sięgnęła blisko 50%. Nie jest to absolutnie niczym 
dziwny, jeżeli weźmiemy pod uwagę komfort oraz 
dostępność, które idą w parze z telewizją na żąda-
nie. Dodatkowo Netflix pokazał, że doświadczenie, 
jakie daje nam oglądanie wideo, to nie tylko oglą-
danie samo w sobie, ale też nawigacja po samej 
platformie, propozycje, które otrzymujemy po jej 
włączeniu, czy też możliwość wyszukiwania filmów 
i seriali po tagach – filmy dokumentalne, romans, 
horror, komedia, etc.

PROJEKTOWANIE UX  
– ALE Z POMYSŁEM!

Nasycenie rynku telewizyjnego nastąpiło w oko-

How to survive  
in the video industry  
after Netflix?

Change of our behavior has forged the TV indus-
try like never before. We obviously still use the in-
frastructure itself, but this is the first time when 
the providers follow the viewer. The path leads – 
not a surprise – to the Internet where everybody 
feels the burning pressure to be like Netflix. What 
does it mean, however, and more important, how 
to do it?

In 2018, about half of Americans from 22 to 45 
watched none of cable TV. In Europe, however, mar-
ket penetration of OTT in the most prosperous 
countries reached the average 50%. Everybody 
obviously finds it nowhere near strange when we 
realize the comfort and accessibility that go along 
VOD. Moreover, Netflix showed that the experience 
coming from video watching does not confine itself 
to watching only – it adds in navigation through the 
platform, propositions coming right after logging-in, 
or searching movies and shows by hashtags (doc-
ument, romance, horror, comedy, etc.).

USER EXPERIENCE  
SMARTLY DESIGNED

Market satiation for video happened in 2000. For 
a simple reason. We, viewers, are bestowed with 
a limited time capacity for video consumption. 
Twenty years ago we were destined to what the 
appointed TV was supposed to propose, thus, the 

Szymon Karbowski
VECTOR X LABS
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ło 2000 roku. Z prostego względu. My, odbiorcy, 
mamy skończony czas, który możemy przeznaczyć 
na oglądanie. Dwadzieścia lat temu byliśmy zdani 
na to, co zaproponuje nam telewizja, więc opera-
torzy mnożyli liczbę dostarczanych kanałów z roku 
na rok, aby uatrakcyjnić swoją ofertę. W rezultacie 
oglądaliśmy z nich wybrane kilka, a o reszcie prze-
staliśmy pamiętać po miesiącu. Dziś sytuacja jest 
podobna. Powstają coraz to nowe platformy zain-
spirowane historią Netfliksa, ale nasza doba wciąż 
pozostaje taka sama… Nie jesteśmy w stanie obej-
rzeć tego wszystkiego.

Odpowiedzią na ten stan rzeczy jest User Expe-
rience, a raczej pomysłowe jego zaprojektowanie. 
Pomysłowe, czyli takie jak zrobił to właśnie Netflix. 
Już po wejściu na pierwszy panel otrzymujemy 
paczkę wybranych dla nas jeszcze nieobejrzanych 
filmów oraz tych, w których zatrzymaliśmy się 
gdzieś w połowie. Prosta nawigacja, intuicyjne sło-
wa kluczowe, które wyszukują niemal same to, cze-
go szukamy oraz, przede wszystkim, szybkie łado-
wanie filmów. Ilu jest z nas takich, którzy musieli 
niecierpliwie czekać na Netfliksie na wczytanie się 
ostatniego odcinka serialu?

Nie chcemy zatem dostawać kolejnej paczki no-
wości, której i tak nie jesteśmy w stanie „przerobić”. 
Poniekąd chcemy, aby całe to wyszukiwanie filmów 
działo się samo, aby samo się wiedziało, który film 
nam się nam spodoba i aby samo się wybrało. My 
tylko chcemy usiąść i dobrze się bawić!

operators were multiplying the channels year by 
year so that their offer could seem more attractive. 
As a result, we stayed by watching a few chosen 
ones and throw the rest into the oblivion after the 
first month. Today the situation is very similar. New 
platforms arise drawing inspiration from Netflix’s 
history but our day is still twenty-four hours… We 
just simply cannot watch all this.

The answer to such situation is User Experience, 
or rather its smart implementation. Smart, mean-
ing, similar to the one Netflix did. After opening the 
first panel, we get a package of not yet watched 
movies, and also those stopped somewhere in the 
middle. Simple navigation, intuitive keywords which 
search our searches almost on their own, and, 
above all, quick video loading. How many of us had 
to wait on the Netflix platform for complete video 
loading?

We do not want then to be given another pack-
age of video novelties which we are not capable of 
consuming either way. In a way, we want this all 
searching and navigating to happen alone, the mov-
ies to say which ones we even like before we play 
them and next the same movies to start on their 
own. All we want to do is sit and have fun!

TO BE USER-FRIENDLY UPDATED

The moment one has several platforms to 
choose and they have to switch and pay double to 
find their favorite movies can be not only expensive 



konferencjepike.pl86

USER-FRIENDLY ZAPDEJTOWANE

W momencie, kiedy mamy do wyboru parę plat-
form, musimy nie tylko płacić za każdą z nich, ale 
dodatkowo musimy się między nimi przełączać! 
Wiąże się to z klikaniem, ładowaniem się platformy, 
czekaniem – na samą myśl wielu z nas złapałoby 
chętniej za książkę… 

Nowym trendem na rynku wideo będzie nieba-
wem agregacja treści. Powstaną platformy, które 
staną się na tyle przyjazne użytkownikowi, że same 
wybiorą za niego filmy i seriale od różnych dostaw-
ców – od HBO, Netfliksa, Disney +, Hulu, Amazon 
Prime Video oraz dostawców lokalnych. Takie po-
dejście oznacza koniec pozycjonowania się wideo 
od najpotężniejszych do najmniejszych dostawców 
i producentów. Otwiera ono natomiast dopasowy-
wanie treści do tego, czego oczekuje osoba siedzą-
ca przed ekranem – telefonu, komputera czy tele-
wizora.

Nikt z nas nie ogląda wideo ze względu na do-
stawcę czy operatora. Kochamy po prostu „Przy-
jaciół”, „Grę o tron” i inne. W VECTOR X LABS wiemy 
dokładnie jak dostarczyć wybrane wideo spośród 
jego gąszczu. Zajmujemy się jego agregacją i dbamy 
o to, aby odbiorca otrzymał to, co dostawca lub 
producent pragną mu dostarczyć.

but also annoying. It needs clicking, loading the 
platform panel, waiting – at the very thought most 
of us is almost convinced to grab a book instead. 

The new market trend is coming, which is aggre-
gation. There will appear platforms friendly to the 
users to such an extent that they alone will choose 
movies and shows of different providers – HBO, 
Netflix, Hulu, Disney +, Amazon Prime Video and 
local ones. That approach means the end for video 
positioning starting from the biggest to the small-
est player, but it opens new ways for content sug-
gestion according to our expectations, no matter 
the provider or the screen we have before us – 
mobile, computer or TV.

None of us watches video because of an opera-
tor or a video provider. We just love “Friends”, 
“Game of Thrones”, and others. At VECTOR X LABS 
we know exactly how to deliver chosen video from 
among many. We specialize in video aggregation 
and care that the viewer could receive what the 
provider or producer want to present them. 

SZYMON KARBOWSKI
Specjalista w dziedzinie technologii telewizyjnych, rozwoju 

oprogramowania oraz integracji systemów z 20 letnim do-

świadczeniem. Jego wiedza z zarządzania działem R&D 

w branży wideo pozwala mu na bardzo szerokie i praktycz-

ne spojrzenie na zagadnienia rynku. Zarządzając zespołem 

inżynierskim i programistów, zrealizował liczne projekty 

międzynarodowe pokazywane często jako referencyjne 

na licznych targach i wystawach. Z Grupą VECTOR związany 

już blisko 3 lata. Jako prezes VECTOR X LABS wraz ze swoim 

zespołem zajmuje się agregacją wideo i projektowaniem UI 

oraz UX, tak aby każdy operator mógł pojawić się na ekranie 

swojego widza – na telewizorze, komputerze czy urządze-

niach mobilnych.

SZYMON KARBOWSKI
He is a specialist in television technology, software devel-

opment and systems integration with 20 years of experi-

ence. His knowledge on supervising the R&D department 

allows him to keep an inclusive and practical approach to 

the market problems. When he was leading engineers and 

software developers, he completed many international pro-

jects presented as the referentials during expos, fairs and 

conferences. He has been working with VECTOR Group for 

over 3 years. Now, as the president of VECTOR X LABS, by 

the accompany of his team, he tackles problems concerning 

video aggregation and UI and UX planning so that video 

operators could appear on their viewers’ screens – TV, com-

puter or mobile devices. 





Starting from 2007, the Members of the Polish Chamber for Elec-
tronic Communications has handed out a special award presented 
to persons and institutions that contribute to the development of 
the whole industry and, both in their business and social actions, 
are a model to follow in an exceptional way.

The Golden PIKE is awarded in four categories:
 – Broadcaster
 – Operator
 – Provider
 – Person or Institution

W tym roku Festiwal Kanałów Tematycznych odbywa się po raz 
czternasty. Nagroda Tytanowego oka jest przyznawana w trzech 
kategoriach: Wydarzenie roku, Kampania promocyjna i Kanał 
rozrywkowy.

In this year, the Festival of Theme Channels has its 14th anni-
versary. The statuettes of the Titanium Eye is presented in three 
categories: Event of the year, Promotional Campaign, Entertain-
ment Channel.

ZŁOTA PIKE  
zabłyśnie po raz 13!

14. FESTIWAL KANAŁÓW TEMATYCZNYCH

Zwycięzców poznamy podczas uroczystej Gali.
Winners will be announced at the Grand Gala.

14th FESTIVAL OF THEME CHANNELS

GOLDEN PIKE set to glow  
for the thirteenth  time!

Członkowie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej od 2007 roku 
przyznają swoją specjalną nagrodę osobom, przedsiębiorstwom 
oraz instytucjom, które w sposób godny wyróżnienia przyczyniają 
się do rozwoju całej branży i swoją działalnością – zarówno bizneso-
wą, jak i społeczną – stanowią wzór do naśladowania.

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


