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ZŁOTA PIKE  zabłyśnie po raz 15

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 biznesową, jak i społeczną – stanowią wzór do naśladowania. 

GOLDEN PIKE SET TO GLOW FOR THE 15th TIME!
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. 

16 Festiwal o nagrodę „Tytanowego Oka"

W tym roku Festiwal odbywa się po raz szesnasty. 
Nominowani – POLSKA PRODUKCJA TELEWIZYJNA
• TVP za produkcję serialu – „OSIECKA” 
• Canal+ Polska za produkcję serialu – „KRÓL” 
•  Player.pl za produkcję serialu – „25 LAT NIEWINNOŚCI –  

– SPRAWA TOMKA KOMENDY”
Nominowani – SPORTOWY PRZEKAZ ROKU
•  Eurosport za realizację – LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH 

TOKIO 2020 
•  TVP Sport za realizację – MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE 

NOŻNEJ 2020
•  Eleven Sports za realizację – STUDIA FORMUŁY 1
Nominowani – WSPÓŁPRCA Z OPERATORAMI
• AMC NETWORKS 
• KINO POLSKA
• THE WALT DISNEY COMPANY POLSKA 

This year, the Festival will take place for the 16th time in a row.  
Nominees – POLISH TV PRODUCTION
• TVP for the „OSIECKA” series
• Canal+ Polska for the „KRÓL” [THE KING] series 
• Player.pl for the „25 LAT NIEWINNOŚCI –
– SPRAWA TOMKA KOMENDY” [25 YEARS OF INNOCENCE]
 Nominees –  SPORTS BROADCAST OF THE YEAR category
• Eurosport  for TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES
• TVP Sport for UEFA EURO 2020
• Eleven Sports for FORMULA 1 STUDIO
Nominees – OPERATOR COOPERATION category
• AMC NETWORKS 
• KINO POLSKA
• THE WALT DISNEY COMPANY POLSKA 

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

16th FESTIVAL FOR THE "TITANIC EYE" AWARD
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16 Festiwal o nagrodę „Tytanowego Oka"
16th FESTIVAL FOR THE "TITANIC EYE" AWARD

 5   Wizja rynku telewizji kablowej w 2025 roku 
Cable TV: 2025 outlook 
Jerzy Straszewski 
Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji 
President of the PIKE Foundation

11   Włodzimierz Zieliński 
Prezes Zarządu Fundacji PIKSEL 
President of the PIKSEL Foundation

15    Szanse i wyzwania współczesnej telewizji 
Opportunities and challenges  
of contemporary television 
Prof. Józef Modelski 
Przewodniczący Rady Programowej 
President of the Programme Council

21   Telewizje lokalne – jak nas zmienił rok 2020? 
How 2020 changed the local TV landscape 
Juliusz Marek 
Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne 
Polish Local and Regional TV Association

25    Ekonomiczne perspektywy rynku kablowego. 
Otwarte sieci światłowodowe 
Economic perspectives for the cable market. 
Open fibre-optic networks

29   Program Konferencji      
Conference Program

32   Plan wystawy     
Exhibition Plan

35    NetiaNext – przyszłość operatora w biznesie  
NetiaNext – the operator’s business future

37   Jedyną stałą jest zmiana: przyszłość sektora  
mediów i telekomunikacji. 
The only constant is change – the future  
of the media and telecommunications sector 
Guy Bisson 
Dyrektor Zarządzający i Współzałożyciel, Ampere Analysis 
Executive Director and Co-founder, Ampere Analysis

43    Plany inwestycyjne? Po co to komu? Komu to potrzebne?  
Investment plans? What is this for?  
Who needs them?  
Mateusz Borowiak 
Aplikant radcowski, Kancelaria Prawna Media 
Legal advisor trainee, Media Law Firm

45   Operatorzy i media – usługi telewizyjne  
w Internecie, must carry, RPD 
Operators and media – online TV services,  
must carry, RPD 
Wojciech Szymczak 
Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media 
Legal Advisor, Media Law Firm

47    Powolny modem? Obraz się tnie? Czy to mogą być 
problemy użytkownika? 
Slow modem? Picture keeps freezing?  
Could these be users’ problems? 
Jakub Woźny 
Radca prawny, Kancelaria Prawna Media 
Legal advisor, Media Law Firm

51    Masowo, lecz personalnie, czyli jak  
zagospodarować paradoks DAI?  
Tailored, but on a mass scale: How to handle  
the DAI paradox?  
Krzysztof Węglarz 
Dream World 
Dream World

55    Jakie zmiany w ofercie i strategii operatorów oraz 
nadawców telewizyjnych może przynieść wdrożenie 
standardu DVB-T2 HEVC w 2022 r.? 
What changes in the offer and strategy of TV 
operators and broadcasters can be brought by the 
implementation of the DVB-T2 HEVC standard in 2022? 
Przemysław Broniszewski 
Członek Zarządu, Związek Pracodawców Ogólnopolskich 
Mediów Telewizyjnych „MOC TV”.  
Board Member, The Association of Polish TV Broadcasting 
Employers „MOC TV”

59  Kilka refleksji o technologii,  
komunikacji elektronicznej i… przyszłości 
Some thoughts on tech,  
electronic communications, and... the future 
Krzysztof Przybył 
Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego  
„Teraz Polska” 
President of the Polish Promotional Emblem Foundation

62  Konferencja PIKE 2021 – branżowe  
Wydarzenie Roku 
PIKE Conference 2021: industry event of the year 
Danuta Harenda 
Redaktor Naczelny Media Trend 
Editor in Chief Media Trend

Spis treści / Contents
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Nakreślenie wizji rynku telewizji kablowej jest obecnie 
zadaniem karkołomnym nawet w  perspektywie roku, 

a  co dopiero w  perspektywie wieloletniej. Dlatego mam 
świadomość potencjalnej nietrafności swoich prognoz, ale 
też przekonanie graniczące z pewnością, że skoro nikt do 
tej pory tego nie zrobił, mnie jako prezesowi PIKE wręcz 
wypada to uczynić. Winę za nietrafność autorskiej wizji 
biorę na siebie, a ewentualne laury za jej akuratność niech 
przypadną naszej organizacji, jako emanacji firm, które 
zbudowały polski rynek tvk dosłownie od zera. 

Szanowni Państwo,
Kluczowa dla wizji 2025 roku wydaje się odpowiedź na py-
tanie, gdzie dziś jesteśmy, jako rynek? Ale najpierw refleksja 
osobista: ile to już razy grzebano nas do głębokiego grobu, 
wieszcząc koniec telewizji linearnej, a co za tym idzie kablo-
wej? Te hiobowe prognozy nigdy się nie sprawdziły; dziś ry-
nek telewizji płatnej, w tym kablowej, wydaje się być silniej-
szy niż kiedykolwiek. 

Decydują o tym różne czynniki, nie tylko pandemia, która 
zamknęła ludzi w domu. Nie zabija nas wcale konwergencja 
usług, a  wręcz przeciwnie, jako operatorzy tvk pierwsi na 
rynku wprowadziliśmy wielość usług dostępnych w  jed-
nym miejscu i  czasie, wychodząc poza wąskie ramy dostar-
czyciela jedynie telewizji linearnej. Od lat mamy w ofertach 
skierowanych do abonentów zarówno usługi mobilne jak 
i stacjonarne, mamy własną infrastrukturę i wielką rzeszę od-
danych abonentów, których obsługujemy już z pokolenia na 

Jerzy Straszewski
Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji

President of the PIKE Foundation

Wizja rynku telewizji kablowej w 2025 roku
Cable TV: 2025 outlook

At present, outlining a vision of cable TV development 
seems impossible even in a single year perspective, 

not to mention a multi-annual horizon. Therefore, when 
undertaking this task today, I am fully aware of the potential 
inaccuracy of my forecasts, but I have also a firm belief that 
since no one has done it so far, it is more than appropriate 
for me, the president of PIKE, to do so. I will definitely take 
the blame for the inaccuracy of my forecasts and let any 
possible praises for its accuracy go to our organization, as 
a paragon of companies that have built the Polish cable TV 
market literally from scratch.  

Ladies and Gentlemen,
In order to establish a 2025 outlook, we must first answer the 
following question: where are we today as a market? But first, 
I’d like to ask a more personal question: how many times the 
end of linear and, consequently, cable television has been 
trumpeted? Take note that the worst-case scenarios have never 
come true and today, the pay TV market, including cable TV, 
seems stronger than never before. The global pandemic that 
forced people to stay home is only one of the many factors. The 
convergence of services does not threaten us, but quite on the 
contrary, as cable TV operators, we were the first on the market 
to introduce a plethora of services available in one place and 
time, going beyond the narrow framework of linear TV. For years, 
we have offered our subscribers both mobile and fixed-line 
services, we have our own infrastructure and many generations 
of dedicated customers. The slogan “everything, everywhere, to 
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pokolenie. Hasło „wszystko, wszędzie, wszystkim”, którym tak 
ekscytuje się dziś świat telekomunikacji i mediów, nie byłoby 
możliwe do sformułowania i realizacji, gdyby zabrakło nas na 
rynku, zarówno jako elementu infrastruktury, jak i codziennej 
obsługi zróżnicowanych potrzeb abonentów. 

Świat telekomunikacji i mediów w 2025 roku zasiedlą za-
pewne takie technologie, jak 5G i  takie zjawiska, jak OTT, ale 
czy one rzeczywiście definitywnie i ostatecznie wykluczą nas 
z  rynku? Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie; przecież świa-
tłowód do przysłowiowego słupa oświetleniowego najlepiej 
byłoby pociągnąć z  naszych wszechobecnych w  miastach 
sieci dostępowych, zaś OTT wprowadzić do naszych sieci jako 
kompleksowo „zapakowaną” ofertę nadawcy. Po co wzniecać 
rewolucję tam, gdzie się już (także naszym wielkim wysiłkiem 
inwestycyjnym) dokonała? 

Jako operatorzy tvk staliśmy się składnikiem infrastruk-
tury krytycznej, czyli de facto niepomijalnej w każdej skali. 
Przecież to jej wzmacnianiu służą integracje i fuzje na rynku, 
zarówno ilościowe jak i jakościowe – tvk stały się synonimem 
gigabitowego świata wysokiej rozdzielczości i nie chodzi tyl-
ko o to, aby przyznać sobie należną skądinąd palmę pierw-
szeństwa. Pytanie: czy można sobie wyobrazić dzisiejszy ry-
nek telekomunikacji i mediów bez tvk?  

Mamy dziś do czynienia z trwałym połącze-
niem świata mediów i telekomunikacji, nic już 
tego procesu nie zatrzyma, a prawdopodobnie 
powstanie jakiś nowy konglomerat, nad które-
go zdefiniowaniem będą głowić się teoretycy. 
W  jego skład wejdą sieci, internet i  kontent – 
bez zbędnego definiowania szczegółów. My-
ślenie sektorowe o  poszczególnych rynkach 
definitywnie ustąpi miejsca myśleniu całościo-
wemu o jednym rynku, bo nie będzie już chyba 
żadnej nowości na rynku telekomunikacyjnym, 
która nie oddziaływałaby na media, i  odwrot-
nie. Dokona się to przede wszystkim na skutek 
podążania za gustami i  potrzebami abonen-
tów, których zasoby będą zasilać rynek wprost proporcjo-
nalnie do zaproponowanych nowinek, nowości i unowocze-
śnień. Dawno zdefiniowane miejsce tvk będzie podlegać 
znamiennej ewolucji; z dostarczyciela prostych usług opera-
torzy tvk staną się bardziej ich integratorem, przepakowując 
je w wygodne dla abonenta pakiety treści i technologii. 

A  więc czeka nas rewolucja w  tym sensie, że tvk zajmą 
wreszcie należne sobie miejsce w  łańcuchu kreacji nowych 
generowanych przez nie usług i  wartości, wykraczając poza 
utarte podziały. Bo jedyną pewną rzeczą na naszym rynku są 
zmiany; wiemy to i nie chcemy być nimi zaskakiwani. Nasi ry-
wale rynkowi już wprowadzają technologie służące integracji 
różnych usług; sektor tvk chce nadal (co do zasady) bazować 
na set top boxie, jako technologicznym i usługowym centrum 

everyone”, being the core concept of the world 
of telecommunications and media today, would 
not be possible to formulate and implement if 
we were not on the market, both as an element 
of infrastructure and handlers of diverse needs of 
subscribers every day. 
  Undoubtedly, the telecom and media 
landscape of 2025 will be dominated by 5G, 
OTT and other similar solutions, but will they 
really definitively and ultimately exclude us 
from the market? Today I would say quite 
the opposite; after all, it would be the best 
solution to provide fibre connection using 
our ubiquitous access networks available in 

cities, and to introduce OTT as a comprehensively “packed” 
broadcasters’ offer to our networks. Why to start a revolution 
where, thanks to our investment efforts, it has already 
taken place? Cable TV operators now enter into critical 
infrastructure, which cannot be ignored at any possible 
level. After all, it is constantly strengthened by quantitative 
and qualitative integrations and mergers on the market. This 
is why cable TV has become synonymous with HD gigabit 
standard and it is not just about giving ourselves praises 
that we otherwise deserve. Is it possible to even imagine 
the present telecom and media market without cable TV? 

   Currently, we live at the intersection of media and telecom. 
The progress in this direction is inevitable, with the final 

MAMY DZIŚ DO 
CZYNIENIA Z TRWAŁYM 

POŁĄCZENIEM 
ŚWIATA MEDIÓW 

I TELEKOMUNIKACJI,  
NIC JUŻ TEGO PROCESU 

NIE ZATRZYMA

THE PROGRESS IN THIS 
DIRECTION IS INEVITABLE, 

WITH THE FINAL FORM 
THEREOF YET TO BE 

UNVEILED.
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cyfrowego świata. Można w związku z tym powiedzieć, że rola 
set top boxa w  perspektywie 2025 roku niepomiernie wzro-
śnie, bo stanie się on wielowymiarowym centrum cyfrowego 
świata, obsługując wszelkie usługi stacjonarne i mobilne.

Ponoć w mediach i telekomunikacji nie ma żadnej świę-
tości, oprócz protokołu excel, ale na pewno warto postawić 
sobie pytanie, czy to oznacza, że wszystkie chwyty są dozwo-
lone? Mowa oczywiście o konkurencji na wolnym rynku, a już 
dziś można wymienić szereg problemów, w których ognisku-
ją się zagadnienia wolnej konkurencji. 

Czy wprowadzenie OTT oznacza, że kontent przeniesienie 
się wyłącznie do internetu, z natury rzeczy mniej regulowane-
go niż pozostałe platformy dostępu? Czy OTT ogranicza nam, 
jako tvk, dostęp do kontentu, czy może wręcz przeciwnie – uła-
twia? Moim zdaniem, czeka nas tu wielki rynkowy kompromis: 
nie wszystko da się, choćby z  powodów technologicznych, 
umieścić w  internecie, i  nie zawsze OTT musi być wyrazem 
egoizmu nadawców, żeby tym akurat narzędziem eliminować 
konkurencję z  rynku. Kompromis może polegać na tym, że 
będziemy jako tvk dostawcą OTT w swoich sieciach, na rów-
nych prawach w  podziale zysków generowanych z  tego łań-
cucha wartości, ale i przy równych obciążeniach, np. na rzecz 
organizacji zbiorowego zarządzania. Choć nie chciałbym, aby 
regulator miał w tej sprawie zbyt dużo pracy, to widmo jego 
interwencji może obiektywnie sprzyjać temu kompromisowi. 

Podobnie należy rozwiązać problem direct injection – 
czyli pierwotnego nadawania kanałów tematycznych jedynie 
w sieciach kablowych, bo przecież trudno reemitować coś, co 

form thereof yet to be unveiled. What is certain, however, 
is that it will bring networks, the Internet, and the content 
together. Sectoral thinking about individual markets 
will definitely give way to holistic thinking about a single 
market because there will probably be no new solutions 
on the telecommunications market that would not affect 
the media, and vice versa. Evolution in this domain will, 
undoubtedly, follow the tastes and needs of subscribers, 
whose resources will supply the market in direct proportion 
to the proposed novelties and upgrades. The long-defined 
role of the cable TV will undergo a significant evolution; 
initially acting as providers of simple services, cable 
operators will become integrators, re-modelling services to 
provide them to subscribers in form of convenient mixes of 
content and technology. In summary, a revolution awaits us 
in the sense that cable TV will finally take its rightful place 
in the chain of creating new services and values, going far 
beyond the usual divisions. This is because the only sure 
thing in our business are changes; we know it perfectly and 
we don’t want to be surprised in any way. Our competitors 
are already introducing technologies allowing for various 
service integration, while we tend to rely on the set top box 
as the technological and service centre of the digital world. 
It can therefore be said that the role of set top box will 
increase immeasurably in the perspective of 2025. The set 
top box is to become the headquarters of the digital world 
to handle all stationary and mobile services.

  Apparently, there is no sanctity in the media and 
telecommunications, apart from the excel protocol, but it 
is definitely worth asking ourselves, does this mean that all 
tricks are allowed? What I refer to is free market competition, 
which even today raises a number of significant issues. 
  Does the introduction of OTT mean that the content will 
move exclusively to the Internet, inherently less regulated 
than other access platforms? Does OTT limit our access 
to content, or maybe on the contrary – it facilitates it? In 
my opinion, a compromise in this regard must be found: 
not everything can be published on the Internet, let alone 
technological reasons, and OTT does not always have to be 
an expression of the selfishness of broadcasters attempting 
at eliminating competitors from the market. The compromise 
may be that cable TV operators become OTT providers, on 
equal rights in the distribution of profits generated from this 
value chain, but also with equal burdens, e.g. for collective 
management organizations. Although, of course, I would not 
like the regulator to have too much work on this matter, its 
intervention may objectively favour this solution. 
  The problem of direct injection, i.e. technical process by 
which a broadcaster transmits its programme carrying 
signals solely via cable networks, should be solved in a 
similar manner. I believe that by 2025 this aspect of cable 
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nie miało pierwotnego nadawania naziemnego. Myślę, że do 
2025 roku dokona się redefinicja tvk w tym zakresie, a przy-
najmniej pracujemy nad tym usilnie nadal przecież odczuwa-
jąc dokuczliwość roszczeń ozz z tego tytułu. 

Perspektywa 2025 roku stawia pytanie o dalszą zasadność 
must carry-must offer; tu nie jestem przekonany, że regulację 
tę uda się dłużej utrzymać, choć ma ona zalety i wady. Ale czy 
dostęp na zasadzie „wszystko, wszędzie, wszystkim” już de 
facto nie wyrzucił must carry-must offer na śmietnik historii? 

Tymczasem rozpoczęła się cicha walka o „pilota”- każdy 
nadawca czy dostawca treści chciałby EPG zagarnąć dla siebie, 
podobnie jak uczynił to Netfliks wprowadzając swoją ikon-
kę do domowego urządzenia sterującego pracą telewizora. 
Z punktu widzenia tvk, stanem prawidłowym byłby pilot neu-
tralny technologicznie – a walka o widza niech odbywa się na 
poziomie aplikacji zamieszczonych w set top boxie czy wręcz 
oferty skierowanej do abonenta. Co swoją drogą stawia na 
porządku dziennym pytanie o  granice pojem-
ności urządzeń dla nowych aplikacji; idealnym 
z  punktu widzenia tvk standardem rynkowym 
byłby ich zakup u  operatora wraz z  pakietem 
wszelkich usług, a nie wraz z telewizorem Smart, 
czy się tego chce czy nie. 

Tym, co niepomiernie w  perspektywie 
2025 roku wzrośnie, będzie wycena licencji 
i praw telewizyjnych. Rynek, którego moc do-
skonale znamy, wcale nie musi sobie z tym dać 
radę – i tu przewiduję głębokie interwencje re-
gulatorów – co wydaje się korzystne, o ile bę-
dzie obniżać koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej. Zdecydowanie natomiast stan-
dard SD schodzi ze sceny, a  wstępuje na nią 
4 i kolejne „K” oraz nowe usługi dodane, które 
trzeba będzie rynkowo na nowo wyceniać, 
wraz z tempem ich wprowadzania. 

W perspektywie 2025 roku nastąpi oddzie-
lenie sieci hurtowych i detalicznych, a przyspieszą to postępy 
w budowie sieci 5G. Czas pokaże czy czeka nas wojna o sie-
ci hurtowe z  operatorem dominującym; na pewno nie jest 
ona w  interesie tvk. Być może poważniejszym zagrożeniem 
okażą się setki tysięcy satelitów firmy Starlink, które zasiedlą 
kosmos i stworzą konkurencję dla naszych sieci? Cóż, wyda-
je się, że dzisiejsze barykady, na których toczymy stare boje, 
padną pod naporem jakiegoś nowego, ale kosmicznego zgo-
ła ładu… Jak dotąd jednak twardo trzymamy się tego, co jest 
inwestycyjnie w naszym zasięgu: środków na wspieranie bu-
dowy sieci i zapowiedzi, że wygenerują one 500 tys. nowych 
połączeń.      

Mamy dziś znamienite przykłady udanych krajowych 
i międzynarodowych fuzji, a rynek czeka jeszcze sporo podob-
nych wydarzeń, kiedy to operatorzy telekomunikacyjni staną 

TV will become re-defined, at least we are working hard on 
it, being aware of the copyright collective claims on this 
account. 
  In the perspective of 2025, questions on further legitimacy 
of must carry-must offer are raised. Nevertheless, I am not 
convinced that this principle can be maintained any longer, 
although it has its advantages and disadvantages. Isn’t that 
acting in line with the “everything, everywhere, everyone” 
principle has already obliterated the must carry-must offer rule? 
  Meanwhile, a quiet fight for the customers remote controls 
began – every broadcaster or content provider would like to 
get the epg for themselves, just like Netflix did by introducing 
its icon into the home TV control device. Meanwhile, from the 
point of view of cable TV, the best solution would be to offer a 
technologically neutral remote control, while the competition 
for the viewer should take place at the level of applications 
provided via the set top box or even an offer addressed to 

the subscriber. Which, by the way, gives rise to 
the question of the limits of device capacity for 
new applications; from the cable TV’s point of 
view, an ideal market standard would be to buy 
such a device from the operator along with a 
package of all services, and not with a smart TV, 
whether the customer wants it or not. 
  What will increase immeasurably by 2025 will 
be the valuation of TV licenses and rights. The 
market as we know it will not necessarily be 
able to handle it, which is why I predict that an 
intervention of the regulators will be required. It 
may even be beneficial, as long as it will reduce the 
costs of running a business. On the other hand, 
the SD standard is definitely leaving the scene, 
replaced by 4K and the subsequent Ks, while the 
number of services available still increases. Such 
services will have to be re-valuated, along with 
the pace of their introduction. 

  In the 2025 outlook, wholesale and retail networks will 
become separated, accelerating the progress in building 
the 5G network. Time will tell whether wholesale networks 
will become the object of competition with the dominant 
operator. This, however, certainly does not lie in the interest of 
cable tv operators. Perhaps a more serious threat will be the 
hundreds of thousands of Starlink satellites that will populate 
space and create competition for our networks? It seems that 
today’s barricades, on which we fight the old battles, will 
fall under the pressure of some new, cosmic order one 500 
thousand new connections. For now, however, we firmly stick 
to what is within our reach for investments: funds to support 
the construction of the network and announcements that 
they will generate 500,000 new connections.   

We can provide many examples of successful national 

W PERSPEKTYWIE 
2025 ROKU NASTĄPI 

ODDZIELENIE 
SIECI HURTOWYCH 
I DETALICZNYCH, 

A PRZYSPIESZĄ TO 
POSTĘPY W BUDOWIE 

SIECI 5G.

IN THE 2025 OUTLOOK, 
WHOLESALE AND 

RETAIL NETWORKS WILL 
BECOME SEPARATED, 
ACCELERATING THE 

PROGRESS IN BUILDING 
THE 5G NETWORK.

UNVEILED.
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się operatorami tvk, a wielkie studia filmowe – nadawcami te-
lewizyjnymi. Co to oznacza dla rynku? Na pewno wzmocnienie 
graczy globalnych, dotychczas skutecznie wymykających się 
przeróżnym regulacjom, ale obecnych wszędzie i oferujących 
każdemu abonentowi wszystko, czego dusza zapragnie. To 
swoją drogą wielkie pole do popisu dla regulatorów, których 
rola będzie rosnąć w miarę ujednolicania się rynku telekomu-
nikacyjnego i  medialnego, bo co prawda biznes jest ważny, 
ale swoboda konkurencji i działalności gospodarczej, znacznie 
ważniejsza- przynajmniej w UE. Oprócz tego poziomu można 
i  trzeba się przed tymi globalnymi graczami skutecznie bro-
nić, mając na względzie interes abonenta i  pełniąc rolę jego 
rzecznika na rynku. Operatorzy, będący integratorami usług, 
jako jedyni mogą zapewnić ich całą paletę; każda ingerencja 
w taki system pośrednictwa może zachwiać kluczową pozycją 
abonenta na rynku. W związku z tym redefinicji musi ulec cały 
łańcuch wartości generowany za pośrednictwem tvk – temu 
służy zarówno nasz obecny akcent na rozwój DAI i badań ryn-
kowych, jak i zapewnienie możliwości technologicznych oraz 
aktywnego śledzenia prawdziwych preferencji abonenta. Bo-
wiem to one będą twardą walutą rynkową, a wygranym będzie 
ten, kto tę wiedzę posiądzie, zintegruje i uczyni pieniądzem.  

Rynek tvk tak jak do tej pory będzie podążać za abo-
nentem i  jego potrzebami, dbać o  komfort abonenta, jako 
uczestnika rynku, wyprzedzać jego marzenia i realizować pra-
gnienia, zapewniać bezpieczeństwo w sieci a zarazem zdalne 
uczestnictwo w realnym świecie.

Jako operatorzy najbardziej zintegrowani z  abonentami 
domagamy się w zamian sprawiedliwego udziału w łańcuchu 
wartości generowanym z rynku medialnego i telekomunika-
cyjnego. W  perspektywie 2025 roku musi nastąpić bardziej 
sprawiedliwy podział zysków, a co za tym idzie także nakła-
dów na inwestycje. 

Domagamy się sprawiedliwych badań rynkowych i  pra-
widłowej wyceny reklam oraz nowych kanałów dostępu 
dla ich umieszczania w naszych sieciach. DAI będzie dla nas 
w  perspektywie 2025 roku elementem sprawiedliwego łań-
cucha wartości.

PIKE jako organizacja branżowa chce integrować pod-
mioty tvk i rynku medialnego we wszystkich nowych rolach, 
jakie będą obecne w perspektywie 2025 roku. Chce podążać 
za rozwijającym się rynkiem poprzez otwieranie drzwi na 
nowe podmioty i sfery działalności, redefiniując swą pozycję 
także wobec konkurencyjnych organizacji branżowych. 

Większość przedstawionych tu zagadnień będzie obecna 
w panelach i prezentacjach jesiennej konferencji. Ważną rolę 
w tym zakresie odegrają jak zwykle towarzyszące konferencji 
warsztaty, które będą przeprowadzone w ostatnim dniu ob-
rad. Ale sam najbardziej jestem rad z tak długo oczekiwanego 
przez nasze środowisko spotkania w starym gronie przyjaciół 
i dobrych znajomych. Do zobaczenia w Łodzi! ■

and international mergers, and many more are to come as 
telecommunications operators become cable TV operators 
and large film studios become television broadcasters. What 
does it mean for the market? It will, undoubtedly re-assure 
the position of the global players, so far successfully escaping 
various regulations, while we have been present everywhere 
and offering every subscriber everything their heart desires. 
This is also where the regulators can prove themselves, given 
that their role will grow as the telecommunications and media 
market unifies. Business is important, but the freedom of 
competition and economic activity, at least in the EU, plays 
a much more significant role. Furthermore, it is possible and 
necessary to effectively defend ourselves against these global 
players, bearing in mind the interest of the subscribers and 
acting as their spokesman on the market. Operators acting 
as service integrators are the only ones who can provide the 
entire service range; any interference with such a brokerage 
system may undermine the key position of the subscriber in 
the market. The entire value chain generated via cable TV must 
therefore be redefined. This is why we focus on DAI and market 
research, as well as ensuring the technological capabilities to 
actively track subscriber’s true preferences, since these will be 
the market’s hard currency, and the winner will be the one who 
acquires this knowledge, integrates and monetize it. 

Just as before, the cable TV industry will follow the subscribers 
and their needs, take care of their comfort as a market 
participant, anticipate their dreams and fulfil their current 
desires, at the same time ensuring network security and 
remote participation in the real world.
  Being operators most integrated with subscribers, we demand 
in return a fair share in the value chain generated in the media 
and telecommunications market. By 2025, there must reach a 
fairer distribution of profits, and thus also of investment outlays. 
  We demand fair market research, correct valuation of ads and 
new access channels for transmitting them via our networks. 
By 2025, DAI will be perceived by us as an element of a fair 
value chain.
  PIKE, as an industry organization, wants to integrate cable TV 
operators and media market entities in all new roles that will 
emerge by 2025. We want to follow the developing market 
by opening doors for new entities and spheres of activity, 
redefining our position also in relation to competitive industry 
organizations. 
  Most of the issues explored herein will be discussed 
during panel discussions and presentations at this year’s 
fall conference. As usual, the workshops accompanying the 
conference, which will be held on the last day of the event, will 
play an important role in this respect. Personally, I am most 
happy with the perspective of meeting with my old friends and 
good acquaintances, so long awaited by our community. 
Let’s meet in Łódź!  ■
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Drodzy Goście i Uczestnicy,
48 Międzynarodowa Konferencja i  Wystawa PIKE (4-6.10. 
2021 roku) odbywa się w Łodzi w TOYA HUB, miejscu znanym 
i lubianym nie tylko ze względu na znakomitych gospodarzy 
– Witolda Krawczyka i Jacka Kobierzyckiego. 

Łódź to samo centrum Polski, a ponieważ nadal działamy 
w  reżimie covidowym, chcieliśmy zapewnić Państwu 
optymalne warunki dojazdu, jak też łączności zdalnej 
z konferencją. Będzie się ona odbywała z konieczności w trybie 
hybrydowym, ale z  przewagą osobistego uczestnictwa 
i  zaangażowania – oczywiście przy spełnieniu wszelkich 
reżimów sanitarnych podyktowanych wymogami chwili. 

Organizując jesienną konferencję w  Łodzi chcieliśmy 
jednocześnie odnowić jej wspaniałą atmosferę, a  gdzie 
uczynić to najlepiej, jak nie w TOYA HUB, zapamiętanym przez 
nas z  poprzednich wyjątkowych wydarzeń? Parokrotnie już 
tu gościliśmy i zawsze były to niezwykle udane i wspominane 
pobyty. Powracamy do znanej lokalizacji i jestem przekonany, 
że goście konferencji i  imprez towarzyszących będą się 
cieszyć świetnymi warunkami oraz atrakcjami znakomitego 
hotelu i pozostałej infrastruktury oddanej nam do dyspozycji. 

Dla nas, jako całego środowiska medialnego 
i  telekomunikacyjnego, najważniejsze jest dziś odnowienie 
kontaktów face to face i stopniowy powrót do normalności. 
Bardzo jesteśmy siebie stęsknieni i mam nadzieję, że tak jak 
kiedyś poczujemy szybkie tętno tego wydarzenia i powrotu 
do świata w  realu. Bez podskórnego życia towarzyskiego 
konferencja byłaby o wiele uboższa i mniej owocna, dlatego 
tak wiele czasu i  energii poświęciliśmy uzgodnieniom 
jej kształtu i  formy w  trakcie obrad Rady Programowej 
konferencji.

Włodzimierz Zieliński
Prezes Zarządu Fundacji PIKSEL

President of the PIKSEL Foundation

Dear Members and Participants
The 48th International Conference an Exhibition PIKE 
2021 (4-6.10.2021) is held in Łódź at TOYA HUB, a place 
well-known and well-liked not only because of its great 
hosts, being Witold Krawczyk and Jacek Kobierzycki. 
Łódź lies in the very heart of Poland and since we›re still 
operating under the COVID-19 precautionary regime, we 
wanted to provide you with the best commuting conditions 
and online access to the Conference. The Conference will 
take a hybrid format, but with focus on involvement and 
participation in person –  of course, with all sanitary pre-
cautions dictated by the current requirements in mind. 
We decided to hold our fall conference in Łódź, since we 
wanted to enjoy the city’s amazing atmosphere once again, 
and where to do it, if not at TOYA HUB, well-known from 
our previous exceptional events? We have already been 
here several times and this amazing place has always giv-
en us lots of great memories. Now we are returning to our 
favourite destination and I am convinced that the guests of 
conference and the accompanying events will enjoy the ex-
cellent conditions and attractions offered by the hotel and 
other infrastructure given at our disposal. 
What matters the most for the entire media and telecom 
community, however, is to get back in touch with other par-
ticipants and gradually return to normal life. We miss each 
other very much. I hope that we will feel the unparalleled 
atmosphere of the event and gladly return to the real-life 
world. Without the side-line talks, our conference would 
be less productive and successful, that is why we devoted 
so much time and energy to agreeing its shape and form 
during the deliberations of the Program Council.
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 Szanowni Państwo,
Planując tegoroczny program staraliśmy się uwzględnić zgłasza-
ne postulaty, szczególnie w zakresie czasu trwania poszczegól-
nych punktów programu czy przeprowadzania atrakcyjnych, ale 
krótszych form prezentacji treści. Jest parę nowości. Wychodząc 
naprzeciw propozycjom zaplanowaliśmy więcej krótszych au-
torskich form, a mniej długich i licznych osobowo paneli. 

Konferencję zaczynamy w poniedziałek 4.10. br. z samego 
rana, wypełniając ściśle programem pierwsze dwa dni, 
a  w  trzecim planując warsztaty, w  których uczestnictwo 
będzie możliwe także zdalnie. Forma hybrydowa, jaką 
z  konieczności przyjęliśmy, narzuca zarówno dyscyplinę 
czasową, jak i dynamiczne moderowanie punktów programu. 
W  trzydniowym programie konferencji znajdą się jedynie 3 
duże panele dyskusyjne, poprzeplatane prezentacjami oraz 
wystąpieniami Gości Specjalnych i  Ekspertów. W  programie 
konferencji poszczególne sekcje zostały tradycyjnie oddzielone 
eventami w przerwach kawowych i w trakcie lunchu. 

Tak zblokowane punkty programu będą poprzedzane 
krótkimi prezentacjami multimedialnymi, które jako dorobek 
konferencji udostępnimy na stronie www.konferencjepike.pl, 
funkcjonującej w przestrzeni multimedialnej cały rok i chętnie 
przez Państwa odwiedzanej. Udostępnimy je za wiedzą i zgodą 
autorów, jako materiał szkoleniowy i  poglądowy, dbając o  ich 
przekrojowość tematyczną. Podobnie zwiększyliśmy znaczenie 
obsługi medialnej konferencji, we współpracy m.in. z portalami 
branżowymi i naszymi partnerami medialnymi. Niech swoistym 
znakiem czasu będzie to, że partnerami strategicznymi 
konferencji są w tym roku TVN24 i TVP. 

Drodzy Uczestnicy,
Nie zabraknie okazji do prezentacji i  poważnych debat, jak 
i spotkań biznesowych oraz towarzyskich w doskonale znanym 
gronie. Ta różnorodność wydarzeń cieszyła się zawsze wielkim 
Państwa uznaniem, tworząc atmosferę chętnego uczestnictwa 
w  poszczególnych eventach i  punktach programu. Cieszymy 
się, że powracamy do starych, dobrych i utartych ścieżek, ale 
nie ograniczamy się tylko do sztywnych punktów programu. 
Pozostajemy otwarci 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, wnosząc nowe pomysły 
i szlifując wypracowane uprzednio schematy organizacyjne.

Zawartość tematyczną planowanego wydarzenia 
wyznacza słowo vabank, wplecione w  tegoroczne hasło 
konferencji. Vabank – czyli idź na całość, co w  przypadku 
naszego środowiska oznacza wielką zmianę, zarówno 
jakościową jak i ilościową. Jako operatorzy tvk chcemy stać się 
pełnoprawnym uczestnikiem łańcucha wartości, jakie generuje 

 Ladies and Gentlemen,
When planning this year’s program, we tried to take into 
account your demands, especially in terms of duration of 
individual events or introducing shorter forms of content 
presentation. There are also some new elements. In order to 
meet your expectations, we have scheduled several shorter 
authors’ presentations, and cut on long panel discussions 
involving numerous speakers. 
We start the conference on Monday, 4.10. 2021, early in the 
morning, with two event-packed conference days, and then 
move to the third day dedicated to workshops in which you 
can also participate online. The hybrid format we had adopt-
ed because of the existing constraints imposes both time 
discipline and dynamic moderation of particular events. The 
three-day conference program will include only 3 large panel 
discussions, interspersed with presentations and speeches by 
Special Guests and Experts. As usual, thematic blocks come 
with coffee breaks, lunch, and less formal events. 
Thematic blocks will be preceded by short multimedia pre-
sentations, constituting conference output available on 
www.konferencjepike.pl, available all-year long and eagerly 
visited by the conference participants We will make them 
available, with the knowledge and consent of the authors, 
as training and demonstrative material, ensuring that they 
are as diverse as possible. In cooperation with industry por-
tals and our media partners we have attached even greater 
importance to the media service of the conference. Conse-
quently, it should not come as a surprise that TVN24 and TVP 
became our strategic partners. 

Dear Participants,
There will be opportunities for making presentations and tak-
ing part in serious debates, as well as attending business and 
social meetings in a well-known circle. We are aware that you 
have always highly appreciated the variety of events available 
at the conference, always willing to participate in individu-
al activities. We are happy to get back to the old, good, and 
well-worn paths, but remember that the conference sched-
ule should not limit you in any way. We remain open to vari-
ous forms of self-presentation, allowing speakers to present 
their ideas, achievements, and views. Every year, the PIKSEL 
Foundation, organizing the conference on behalf of PIKE, im-
proves the range of services, including information services, 
offered to our Guests and Participants. The organizing com-
mittee works on the conference all year round, implementing 
the postulates of the Program Council, bringing in new ideas 
and refining previously developed organizational patterns.
The thematic content of the conference can be summarized 
with two words: “all in”, which in the case of our community 
means facing a great change, both in terms of quality and 
quantity. Cable TV operators want to become a fully-fledged 
participant in the value chain generated by the re-shaping 



13

48. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 
48th International Conference and Exhibition PIKE

k
o

n
fe

re
n

c
je

p
ik

e
.p

l

rynek w  nowym kształcie. W  związku z  tym na konferencji 
podejmujemy tematy takie jak: DAI, nowe zasady konkurencji 
rynkowej (także z globalnymi graczami), problem OTT i usług 
Smart, czy narastającego problemu zagospodarowania 
EPG. Wszystko to ma być podporządkowane wizji rynku 
w perspektywie 2025 roku – choć znamienny jest tu tytuł jednej 
z konferencyjnych prezentacji zapowiadający, że „Jedyną stałą 
jest zmiana”. Chcemy stać się generatorem zmian, wprowadzać 
nowe wątki, które rozbiłyby dotychczasowe struktury. 

Zobaczmy, co dzieje się wokół. Jak zmienia się świat 
mediów i telekomunikacji? Czy Polska na tym tle musi trwać 
przy schematach biznesowych ukształtowanych na początku 
lat dwutysięcznych? Analizując strukturę programu 48 
Konferencji chciałbym podkreślić nowe akcenty tematyczne – 
na pierwszy plan wysuwa się problematyka badan rynkowych 
i DAI. Chcemy zaproponować aż dwie odsłony tej problematyki: 
prezentację Marcina Grabowskiego nt. konsensusu rynkowego 
w tej sprawie, oraz dalszy ciąg obrad okrągłego stołu nt. DAI. 

Z  innych tematów zaakcentowałbym problematykę 
standardu DVBT-2, czy regulacyjnej wizji rynku – zarówno 
telekomunikacyjnego jak i medialnego. Oczywiście, będziemy 
dyskutować o najnowszych trendach i o tym, kto je kreuje… 
Poruszony zostanie fundamentalny problem Smart tv i EPG. 

Tematów nie zabraknie – część kontentowa to nie tylko 
dyskusje o  ewolucji kontentu w  minionym 20-leciu, ale także 
panel nadawców, czy eventy poszczególnych firm świętujących 
jubileusze. Przenieśliśmy także na tegoroczną jesienną 
konferencję Forum Telewizji Lokalnych, z doskonale dopracowaną 
problematyką finansowania kontentu lokalnego, jego miejsca 
w  palecie medialnej czy podsumowania dorobku telewizji 
lokalnych w realizacji misji publicznej w czasach pandemii.  

Jako Fundacja PIKSEL będziemy na bieżąco pomocni, służąc 
nie tylko wsparciem technicznym, ale i merytorycznym. Na tym 
polega misja Fundacji PIKSEL powołanej do pomocy członkom 
PIKE w  prowadzeniu działalności gospodarczej i  ułatwianiu 
kontaktów ze światem zewnętrznym. Przebieg naszej 
konferencji można będzie śledzić w urządzeniach dostępowych 
oraz w relacjach na żywo w mediach lokalnych i ogólnopolskich. 

Zwieńczeniem poszczególnych dni będą Gale i  Wieczory. 
Podczas uroczystej Gali PIKE 2021 wręczymy statuetki Złotej 
PIKE oraz rozstrzygniemy Konkurs o  nagrodę „Tytanowego 
Oka”. Chociaż szczegóły programów artystycznych trzymane 
są w  tajemnicy do ostatniej chwili to zapewniam, że atrakcje 
i wrażenia artystyczne będą pierwszorzędne i niezapomniane. 
Tegoroczny program jest bardzo bogaty, znajduje się w nim m. 
in. istotny komponent sportowy w postaci porannego biegu. Na 
„Śniadaniu Kobiet” mężczyźni także mile widziani…. 

Zachęcam do wzięcia udziału w  imprezach, nie tylko 
tych biznesowych, ale także towarzyskich, sportowych 
i rozrywkowych. Niech te trzy październikowe dni w Wielkim 
Mieście Łodzi będą odnową ożywionych kontaktów i wielkim 
krokiem w powrocie do normalności. ■

market. Therefore, at the conference we will explore such 
topics as: DAI, new rules of market competition (also against 
global players), the problem of OTT and Smart services, or the 
growing problem of EPG management. All this is to be sub-
ordinated to the vision of the market of 2025, still bearing in 
mind the title of one of the presentations, which is: “Change is 
the only constant”. We want to drive changes, introduce new 
ideas that would break the existing structures. 
Take a look at the world around us and the major changes 
taking place in the media and telecom landscape. In this con-
text, does Poland really have to stick to the business patterns 
developed in the early 2000s? When discussing the structure 
of the Conference’s program, I would like to draw your atten-
tion to new topics gradually emerging, namely the issues of 
market research and DAI. We want to present you two views 
on this issue: a presentation by Marcin Grabowski on the mar-
ket consensus in this matter, and the continuation of the DAI 
round table meetings. 
As far as other topics are concerned, I would emphasize the 
issue of the DVBT-2 standard or the regulatory perspective on 
the telecom and media market. Of course, we will discuss the 
latest trends and who creates them ... Which is why the funda-
mental issue of Smart tv, and EPG will be explored. 
There will be plenty of topics. The content-related part of the 
conference will not be limited to discussions about the evolu-
tion of content in the past 20 years but will also bring a panel dis-
cussion of broadcasters and events hosted by individual com-
panies to celebrate their anniversaries. We also decided to host 
this year’s Local TV Forum, offering unprecedented insight into 
issues related to local content financing, its place in the media 
bundle or a summary of the achievements of local television in 
taking up public service tasks in times of a pandemic. 
As the PIKSEL Foundation, we remain at your service, providing 
not only technical but also substantive support. This is our mis-
sion. Keep in mind that our Foundation was established to help 
PIKE members run their businesses and facilitate contacts with 
the external stakeholders. Our conference can be followed via 
access devices and live coverage in local and national media. 
Each conference day will end with a grand Gala or an evening 
event. During the PIKE 2021 Grand Gala, the Golden PIKE awards 
will be handed out and the results of the “Titanium Eye” com-
petition will be announced. Although the details of the artistic 
part of the conference are kept secret until the last minute, I can 
assure you that the program and artistic experiences will be first-
rate and unforgettable. This year’s schedule is packed, but we 
did not forget about sport-related activities in form of the morn-
ing run. Men are also welcome at the “Women’s Breakfast”… 
I encourage you to take part in all the scheduled activities, 
not only those dedicated to business, but also social, sports 
and entertainment events. Let these three October days in 
the Great City of Lodz constitute a renewal of lively contacts 
and be a great step in returning to normal life. ■
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Od uruchomienia telewizji kablowej w  Polsce minęło 
ponad 30 lat. Warto przypomnieć, że emisja pierwsze-

go programu w osiedlowej sieci na Ursynowie miała miej-
sce w 1988 roku. Od tego czasu dokonała się olbrzymia re-
wolucja zarówno w sposobie dostarczania treści, zakresie 
oferowanych usług, jak i oczekiwaniach odbiorców. Rozwój 
sieci kablowych w ostatnich dekadach może być sztanda-
rowym przykładem wykorzystywania nowych możliwości 
i  rozwoju technologii. Z  drugiej strony jest przykładem 
tego jak rosnące zapotrzebowania abonentów na nowe 
usługi stymulują rozwój systemów jak najlepiej dopasowa-
nych do możliwości i potrzeb klienta.

Telewizja kablowa przeszła długą drogę ewolucji od kabla 
koncentrycznego do łącz światłowodowych. Począwszy od 
jednokierunkowej telewizji, poprzez kanał zwrotny i wąskopa-
smowe usługi dwukierunkowe, a  kończąc na szerokopasmo-
wych łączach dedykowanych dla abonentów widać postępu-
jącą migrację sieci kablowych w kierunku zintegrowanych sieci 
multimedialnych oferujących użytkownikom nie tylko usługi 
wspólne, ale także dedykowane dla poszczególnych abonen-
tów. Aczkolwiek ze względów ekonomicznych, czy też ograni-
czeń infrastruktury po stronie klienta (okablowanie), w wielu 
przypadkach optymalnym rozwiązaniem jest nadal połączenie 
transmisji optycznej oraz kabla koncentrycznego.

prof. Józef Modelski
Przewodniczący Rady Programowej
President of the Programme Council

Szanse i wyzwania współczesnej telewizji
Opportunities and challenges  

of contemporary television

Polish cable TV debuted almost 30 years ago, with 
the first broadcast taking place in Warsaw’s Ursynow 

district in 1988. Since that time, we have been witnessing 
an unprecedented revolution encompassing the method of 
content provision, the scope of the services offered as well 
as the viewers’ expectations. Coaxial cable was replaced by 
fibre. Nevertheless, due to economic considerations as well 
as infrastructural limitations suffered by clients, in many 
cases coaxial cables still support fibre broadcasting, as an 
optimal, customer-facing solution.

Some technologies used had their brief moment of glory 
and faded away, other have stayed with us for good, with all 
their advantages and disadvantages. High implementation 
and maintenance costs (especially per single subscriber), 
service quality and ensuring the widest possible reach have 
always been the key challenges. “Bear TV” started to be insuf-
ficient, and viewers welcomed “triple-play” services, encom-
passing Internet access, telephone, and TV, as a new standard. 
Recently, the suite of services offered by a single operator got 
extended by mobile telephony or even electricity provision. 
It should be noted, however, that such solutions, although of-
fering a great advantage in form of a consolidated bill, bring 
a risk of “shock” caused by the total sum of fees.

Recent years brought a  number of supplementary ser-
vices, for example in the form of a network recording service 
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Niektóre z technologii zagościły na dłużej, inne na krócej, 
każda miała wady i zalety. Do głównych wyzwań zawsze nale-
żały koszty wdrożenia i utrzymania (w szczególności w prze-
liczeniu na pojedynczego abonenta), jakość oferowanych 
usług, ale również możliwość zapewnienia jak najszerszej 
dostępności. „Czysta telewizja” stała się w pewnym momen-
cie niewystarczająca, a odbiorcy oczekiwali tzw. usługi „triple 
play”, zawierającej telewizję, telefonię oraz dostęp do inter-
netu. W ostatnich latach do usług świadczonych przez jedne-
go operatora doszły jeszcze telefonia komórkowa, a czasem 
nawet dostawa prądu. Chociaż trzeba pamiętać, że oprócz 
wygody posiadania jednego rachunku za wszystkie usługi, 
przy takim podejściu dochodzi ryzyko „szoku” wywołanego 
sumą opłat.

W  poprzednich latach pojawiło się też szereg usług do-
datkowych, chociażby w postaci sieciowej usługi nagrywania 
(Network Personal Video Recorder), możliwości rozpoczęcia 
oglądania audycji od początku (Start Over) czy też możliwości 
odtwarzania audycji w ciągu siedmiu dni od daty emisji (Catch 
Up / Retro EPG). O ile wdrożenie takich usług nie 
stanowi obecnie większego problemu, o  tyle 
dużym wyzwaniem okazał się brak jednolitego 
podejścia nadawców do ich klasyfikacji. Niektó-
rzy uznali je za odpowiednik standardowej na-
grywarki, inni natomiast potraktowali jako nie-
zależną usługę, sugerując operatorom jej świad-
czenie za dodatkową opłatą. Poskutkowało to 
m.in. brakiem zrozumienia po stronie klientów, 
którzy nie wiedzieli czemu usługa jest dostępna 
jedynie w ograniczonym zakresie dla niektórych 
kanałów. Jest to przykład tego, jak niejednolite 
podejście nadawców może negatywnie wpły-
nąć na percepcję usługi przez użytkowników.    

W ostatnich latach nastąpiła także znaczą-
ca zmiana w  zakresie oczekiwań abonentów. 
Użytkownicy dysponują coraz większymi od-
biornikami o coraz lepszych parametrach tech-
nicznych. Nierzadko towarzyszą im urządzenia 
peryferyjne, chociażby w postaci zaawansowa-
nych urządzeń do odtwarzania dźwięku wyso-
kiej jakości, tzw. „sound barów”. Można uznać, 
że zakończyła się era treści w jakości SD, standardem stał się 
format HD, a co bardziej wymagający użytkownicy oczekują 
jakości UHD. Rośnie też świadomość użytkowników w zakre-
sie oczekiwanej dynamiki obrazu (High Dynamic Range). Do 
tego dochodzi wymagana wysoka jakość dźwięku (np. obiek-
towego przy użyciu technologii Dolby Atmos). Ale jakość sy-
gnału to nie wszystko. Kluczowe jest, aby w dostarczaniu sy-
gnału nie było nawet najmniejszych przerw, co wymusza na 
operatorach projektowanie, budowanie i utrzymywania wy-
soce niezawodnych, w pełni redundantnych, a nierzadko roz-
proszonych geograficznie systemów, z  wysokim poziomem 

(Network Personal Video Recorder), the possibility of starting 
re-watching the broadcast from the beginning (Start Over) 
or re-playing the broadcast within seven days from its date 
(Catch Up / Retro EPG ). Although today implementing such 
services is not a problem, lack of unified approach towards 
their classification shown by broadcasters has remained 
a major challenge. In fact, some broadcasters classified them 
under a  single – standard – recording feature, while others 
perceived them as a separate service, suggesting operators 
that it should be rendered against an additional fee. This, in 
turn, caused perplexity among consumers, who had no clue, 
why for certain channels the service is available only to a lim-
ited extent. This only shows how the inconsistent broadcast-
ers’ approach can impact customers’ service perception.  

Importantly, customers are getting more demanding. 
The hardware they use is getting bigger, better, and often 
accompanied by peripheral devices, such as soundbars. It 
can be considered that the era of content in SD quality has 
come to an end, the HD format has become the standard, 

and that the more demanding users start to 
expect UHD quality. Consumers’ awareness in 
terms of the expected High Dynamic Range 
also improves. The same goes for the expect-
ed sound quality (e.g. object-oriented audio 
engineering offered by Dolby Atmos). Impor-
tantly, good broadcast quality is not enough. 
It is crucial that there are no interruptions in 
the signal delivery, which consequently forces 
operators to design, build and maintain highly 
reliable, fully redundant, and often geographi-
cally dispersed systems with a high-level SLAs 
Such solutions are supplemented by complex 
monitoring systems that enable practically im-
mediate detection of the smallest quantitative 
and qualitative issues, ensured by complex im-
age analysis algorithms. 

One of the mayor challenges faced by 
the modern TV is how to monetize services in 
a global competitive environment. One of the 
ways to draw and retain consumers is Dynamic 
Ad Insertion, a solution enabling the delivery 

of personalized advertisements to users, which on the one 
hand may be “less intrusive” and, on the other, enable ad-
vertisers to precisely reach the right audience. Development 
of such an ecosystem, however, requires from broadcasters’ 
closer cooperation with advertisers. In this context, two dom-
inant service architectures (Server-Side Ad Insertion and Cli-
ent-Side Ad Insertion) have emerged, along with related stan-
dards. Yet, practical, and legal implication thereof seem to be 
a  far greater challenge. It is of key importance to introduce 
such legal regulations that would ensure consistent solu-
tion implementation at the crossroads of operators, content  

MOŻNA UZNAĆ, ŻE 
ZAKOŃCZYŁA SIĘ ERA 
TREŚCI W JAKOŚCI SD, 

STANDARDEM STAŁ 
SIĘ FORMAT HD, A CO 

BARDZIEJ WYMAGAJĄCY 
UŻYTKOWNICY 

OCZEKUJĄ JAKOŚCI UHD.

IT CAN BE CONSIDERED 
THAT THE ERA OF 

CONTENT IN SD QUALITY 
HAS COME TO AN END, 
THE HD FORMAT HAS 

BECOME THE STANDARD, 
AND THAT THE MORE 
DEMANDING USERS 

START TO EXPECT UHD 
QUALITY. 
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parametrów jakości usług SLA (Service Level Agreement). Do-
chodzą do tego złożone systemy monitoringu umożliwiające 
praktycznie natychmiastowe wykrywanie najmniejszych pro-
blemów zarówno ilościowych, jak i jakościowych związanych 
z wykorzystaniem złożonych algorytmów analizy obrazu. 

Dużym wyzwaniem współczesnej telewizji jest też kwe-
stia monetyzacji usług w otoczeniu bardzo silnej konkuren-
cji. Jednym ze sposobów na przyciągnięcie i  utrzymanie 
klientów jest oferowanie personalizowanych, kierowanych 
do konkretnych użytkowników „dynamicznych reklam” (Dy-
namic Ad Insertion). Rozwiązanie to umożliwia dostarczenie 
użytkownikom takich reklam, które z jednej strony mogą być 
„mniej uciążliwe”, a  z  drugiej umożliwiają reklamodawcom 
dotarcie do właściwego grona odbiorców w bardziej precy-
zyjny sposób. Wymaga to oczywiście zbudowania po stronie 
operatorów odpowiedniego środowiska oraz integracji ze 
światem reklamodawców. Istnieją dwie dominujące architek-
tury usługi (Server-Side Ad Insertion oraz Client-Side Ad Inser-
tion) oraz standardy, które opisują ich sposób działania. 

Większym wyzwaniem wydają się jednak kwestie formal-
ne i podejście legislacyjne do tej usługi. Kluczowe jest wpro-
wadzenie takich regulacji prawnych, które zapewnią spójny 
sposób implementacji rozwiązania na styku operatorów, do-
stawców treści i  reklamodawców. Bardzo istotne są oczywi-
ście także kwestie związane ze zbieraniem i przetwarzaniem 
danych i preferencji użytkowników. Wypracowania wymaga 
wreszcie model biznesowy, który zapewnia sprawiedliwy 
podział zakresu odpowiedzialności i przychodów pomiędzy 
wszystkich interesariuszy. 

Próbę uporządkowania tego obszaru podjęła KRRiT i ze-
spół Telemetrii Polskiej. Zostało to jednak mocno powiązane 
z jednoźródłowym pomiarem mediów z wykorzystaniem da-
nych ze ścieżki zwrotnej (Return Path Data). Czas i podejście 
rynku pokażą na ile jest to słuszne podejście. Spodziewać 
się też można ciekawej dyskusji na ten temat zaplanowanej 
w czasie tegorocznej konferencji. 

W  ostatnich latach następuje też dynamiczny rozwój 
technologii OTT (Over-The-Top), dzięki czemu oferowanie 
usług telewizyjnych stało się dużo łatwiejsze dla mniejszych 
operatorów i bezpośrednio dla dostawców treści. Na masową 
skalę rozwijają się takie serwisy i platformy streamingowe jak 
Netfliks, z niecierpliwością wyczekiwana jest też premiera ser-
wisu Disney+ na polskim rynku. Operatorzy również przecho-
dzą ewolucję technologiczną w kierunku dostarczania usług 
OTT i szerszego spojrzenia na usługę telewizyjną. O ile jeszcze 
kilka lat temu wydawało się, że dekoder OTT ma wiele wad 
(chociażby w postaci ograniczonej wydajności procesora czy 
pojemności pamięci), o  tyle obecnie jest on urządzeniem 
efektywnym kosztowo, zapewniającym dobrą jakość usług 
telewizyjnych. 

Wielu operatorów decyduje się też na oferowanie usługi 
w dekoderach bazujących na systemie Android TV. Podejście 

providers and advertisers. A business model that would en-
sure a fair division of responsibilities and revenues between 
all stakeholders also must be developed. An attempt to orga-
nize this area was made by the National Broadcasting Coun-
cil and its Polish Telemetry team. The works, however, relied 
mostly on single-source media measurements using Return 
Path Data. Time and the market’s approach will tell whether 
this approach was right. Undoubtedly, it will be one of the 
major subjects explored during this year’s conference. 

Recent years have also brought a dynamic expanse of the 
OTT (Over-The-Top) technology, making provision of TV ser-
vices much easier for smaller operators and directly for con-
tent providers. Platforms such as Netflix are developing on 
a massive scale, with the premiere of Disney+ on the Polish 
market eagerly awaited. OTT and broader outlook on the TV 
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takie umożliwia obniżenie kosztów, gdyż operator wykorzy-
stuje gotowy system operacyjny, nie musi też martwić się 
o jego rozwój. Ceną, jaką za to płaci, jest jednak uzależnienie 
się od Google oraz dostępność dla klienta mnóstwa aplikacji, 
które mogą stanowić konkurencję dla świadczonych przez 
niego usług. Dodatkowo ze względu na wykorzystywaną 
technologią (unicast) musi zapewnić odpowiednią pojem-
ność CDN (Content Delivery Network). Do ogromnych wyzwań 
zaliczyć też można zapewnienie odpowiedniej jakości i  ni-
skich opóźnień sygnału dla tego typu sieci. Na-
leży pamiętać też o konieczności zapewnienia 
ochrony treści, gdyż nadawcy pozostają w  tej 
kwestii nieugięci. Wymagane są więc dedyko-
wane rozwiązania ochrony praw własności tre-
ści DRM (Digital Rights Management), wyzwa-
niem pozostaje też kontrola terytorialna oraz 
dystrybucyjna usługi (w tym celu wykorzysty-
wane są m.in. mechanizmy fingerprinting i wa-
termarking). Tematyka OTT dotyczy zarówno 
operatorów, jak i nadawców, więc pojawia się 
pytanie, jaką strategię należałoby obrać – walki 
czy współpracy? Jest to temat jednego z paneli 
dyskusyjnych zaplanowanych w  czasie tego-
rocznej konferencji, podczas którego z pewno-
ścią nie zabraknie emocji. 

Etap dynamicznych zmian rynku telewizji 
kablowej trwa. Z  jednej strony rośnie konku-
rencja oraz oczekiwania klientów, z  drugiej 
pojawiają się szerokie możliwości świadczenia bogatej i uroz-
maiconej oferty usług telewizyjnych, ale także usług wyma-
gających i korzystających z dostępu do szerokopasmowego 
internetu. Zdecydowanie powiększa się grono graczy oferu-
jących swoje usługi klientowi końcowemu, do których należą 
nie tylko tradycyjni operatorzy, ale również dostawcy usług 
strumieniowych, nadawcy, producenci treści, czy również 
pośrednio reklamodawcy. Od współpracy wszystkich tych 
środowisk oraz podejścia legislacyjnego będzie zależało, jak 
będzie wyglądał rynek usług telewizyjnych w  najbliższych 
latach. Dynamiczny rozwój zarówno infrastruktury, techno-
logii, komponentów i usług sprawia, że system, jakim są sie-
ci kablowe, może w  najbliższej przyszłości pokazać jeszcze 
wiele niespodzianek, kierując się ku zintegrowanym sieciom 
cyfrowym następnej generacji. I to właśnie jest dominującym 
tematem tegorocznej konferencji, do udziału w której gorąco 
zachęcam. ■

services are also what drives operators’ technical transgres-
sion. While only a few years ago it seemed that the OTT set-
top box had many disadvantages (for example in the form of 
limited processor performance or memory capacity), now it 
is perceived as a cost-effective device offering good-quality 
TV services. Many operators engages in providing services via 
Android TV-based set-top boxes for cost reduction associat-
ed with the use of an already-developed operating system. 
Unfortunately, it comes with a price, namely becoming fully 

dependent of Google and offering a plethora 
of applications for the customer that may com-
pete with the services the operators provide. In 
addition, due to the technology used (unicast), 
an appropriate CDN (Content Delivery Net-
work) capacity must be provided. Undoubted-
ly, ensuring proper quality and lag-free trans-
mission is also a major challenge to be faced. 
The security aspect cannot be left out, as it re-
mains one of the focal points for broadcasters. 
This, in turn, requires ensuring dedicated DRM 
(Digital Rights Management) solutions, while 
territorial control and distribution of services 
also remain a challenge (for this purpose, fin-
gerprinting and watermarking mechanisms 
are used, among others). The issue of OTT con-
cerns both operators and broadcasters, which 
leads to a  question which strategy should be 
adopted – the one of competition or the one 

of cooperation? This issue will be explored during one of the 
panel discussions scheduled for this year’s conference and, 
without a doubt, it will bring a lot of excitement. 

To sum up, the era of dynamic changes in cable TV con-
tinues. On the one hand, competition and customer expec-
tations are growing, on the other hand, opportunities to 
provide a comprehensive and varied TV service multiply. The 
group of players offering their services to the end customer 
is definitely growing, including not only traditional operators, 
but also streaming service providers, broadcasters, content 
producers and – indirectly – advertisers. In the coming years, 
the shape of the TV services market will depend on the coop-
eration of all these stakeholders and the legislative approach. 
This, in turn, will be the key topic of this year’s conference, 
which I strongly encourage you to participate in. ■

TEMATYKA OTT DOTYCZY 
ZARÓWNO OPERATORÓW, 

JAK I NADAWCÓW, WIĘC 
POJAWIA SIĘ PYTANIE, 

JAKĄ STRATEGIĘ 
NALEŻAŁOBY OBRAĆ – 

WALKI CZY WSPÓŁPRACY? 

THE ISSUE OF OTT 
CONCERNS BOTH 
OPERATORS AND 

BROADCASTERS, WHICH 
LEADS TO A QUESTION 

WHICH STRATEGY 
SHOULD BE ADOPTED
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Rok 2020 był bardzo trudny w  biznesie, a  w  biznesie 
telewizji lokalnych szczególnie. Nadawcy lokalni tworzą 

i emitują w swoich telewizjach i na portalach internetowych 
audycje kierowane do konkretnego widza – mieszkańca 
danego miasta czy powiatu. Zarówno swe produkcje jak 
i całą działalność powinni finansować z opłat za emitowane 
w  programie przekazy handlowe i  świadczone na rzecz 
lokalnej społeczności, przedsiębiorców i  samorządów 
usługi medialne. Tymczasem od kilku lat przychody te 
drastycznie maleją, czasami aż do zera. 

W  dniach 5-7 maja 2021 roku nasze Stowarzyszenie 
(Polskie Telewizje Lokalne i  Regionalne) przeprowadziło 
ankietę, w której wzięło udział 44 niezależnych nadawców. 
Oto jej wyniki:

1. Budżety telewizji lokalnych
Rok 2020 był bardzo trudny dla lokalnych nadawców. Przede 
wszystkim aż 89 proc. z  nich dysponowało budżetem 
mniejszym niż rok wcześniej: – 59 proc. dużo mniejszym, 
a 16 proc. tak małym, że zagroził dalszemu funkcjonowaniu 
firmy. Tylko 11 proc. nadawców miało podobne lub wyższe 
budżety niż rok wcześniej.

2. Przychody z reklam i przekazów handlowych
Prawie wszyscy (98 proc.) pozyskali mniejszą liczbę zleceń na 
emisję reklam i odnotowali spadek przychodów reklamowych: 
84 proc. – duży spadek, w tym u 21 proc. przychody z reklam 
w 2020 r. spadły do zera lub prawie do zera. 

Telewizje lokalne – jak nas zmienił rok 2020? 

Juliusz Marek
Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne

Polish Local and Regional TV Association

2020 was a challenging year for business, in particular for 
the local TV industry. Local broadcasters develop and pro-

vide, via TV or online portals, content targeted at a particular 
audience, meaning inhabitants of a  given city or adminis-
trative district. In theory, their operations should be funded 
by fees paid for broadcast ads and media services rendered 
to the local community, business, and self-governments. In 
practice however, for a couple of years their revenues have 
been dropping drastically, sometimes even to zero. On 5-7 
May 2021, our Association conducted a survey of 44 inde-
pendent broadcasters. The results thereof are as follows:

1. Local TV budgeting
2020 brought numerous challenges for local broadcast-
ers. First of all, for as many as 89% of them the size of the 
budget was smaller than in the previous year: for 59% it 
was much smaller, and for 16% it was so small that it threat-
ened the continued operation of the company. Only in the 
case of 11% of the surveyed broadcasters the budget was 
the same or higher than in the previous year.

2. Revenue from ads and commercial  
communication
Almost all broadcasters (98%) obtained fewer orders for 
advertising broadcasts and recorded a decrease in adver-
tising revenues: 84% reported a significant decrease, while 
for 21% of the broadcasters advertising revenues in 2020 
dropped to zero or almost zero. 

How 2020 changed the local TV landscape
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7 proc. nadawców w  ogóle nie emitowało płatnych 
reklam, 73 proc. miało ich dużo mniej, a  „niewiele mniej” 
zadeklarowało tylko 18 proc.

3. Współpraca z samorządami
Współpraca z samorządami odgrywa ważną rolę w codziennej 
pracy nadawców lokalnych. 57 proc. nadawców wskazało 
umowy stałe z  samorządami i  innymi instytucjami, jako 
dominujące źródło przychodów telewizji w  roku 2020. Na 
drugim miejscu znalazły się przychody z innej, niezwiązanej 
z  telewizją działalności – 32 proc., a  tylko jeden nadawca 
wskazał na reklamy i inne przekazy handlowe jako na główne 
źródło finansowania telewizji.

Aż 61 proc. nadawców stwierdziło, że w  roku 2020 
współpraca z samorządami pogorszyła się; 27 proc. określiło, 
że była ona na podobnym poziomie, co wcześniej, a tylko 12 
proc. – że na poziomie lepszym.

4. Działania oszczędnościowe
Mniejsze pieniądze zmusiły nadawców do oszczędzania:

– 57 proc. z  nich w  roku 2020 zmniejszyło liczbę 
produkowanych audycji, 39 proc. utrzymało produkcję na 
podobnym poziomie, co wcześniej, a  4 proc. zwiększyło 
produkcję. 

– ponad połowa lokalnych telewizji odnotowała mniej 
transmisji z  wydarzeń (miasta w  czasie pandemii zamarły) 
oraz audycji edukacyjnych i rozrywkowych, natomiast audycji 
informacyjnych było mniej tylko u 11 proc. nadawców.

Nie szukano oszczędności kadrowych – u  64 proc. 
zatrudnienie pozostało na tym samym poziomie, a u 5 proc. 
nawet wzrosło.

5. Jak w roku 2020 zmienił się Twój biznes? 
– aż 71 proc. oceniło, że na gorsze, 11 proc., że na lepsze, a 18 
proc. nie zauważyło zmiany.

Mimo tej trudnej sytuacji, żaden z  lokalnych nadawców 
– członków Stowarzyszenia nie zamknął ani nie zawiesił 
działalności w 2020 roku. Zmiany, które nastąpiły były skutkami 
wcześniej zaplanowanych przekształceń lub sukcesji.

6. Jakie największe zagrożenia dla swojego 
biznesu widzą nadawcy w  2021 roku? – 
w  odpowiedzi na to pytanie można było wskazać kilka 
czynników.
●  70 proc. – nieuczciwa i  nierówna konkurencja ze strony 

podmiotów tworzących lokalne wideo w internecie;
●  70 proc. – malejące przychody z reklam i innych przekazów 

handlowych, lub ich brak;
●  61 proc. – brak wsparcia ze strony rządu i  administracji 

państwowej,
●  55 proc. – prawo nieuwzględniające specyfiki mediów 

lokalnych; 

7% of broadcasters did not broadcast paid commercials at all, 
73% reported that the number thereof was lower and only 
18% declared that the number of ads dropped slightly.

3. Cooperation with local governments
Cooperation with local governments plays an important role 
in the broadcasters’ everyday operations. 57% of broadcast-
ers indicated permanent contracts with local governments 
and other institutions as the dominant source of TV revenues 
in 2020. The second place was taken by revenues from oth-
er, TV-unrelated activities –32%, and only one broadcaster 
pointed to advertising and other commercial communica-
tions being the main source of financing.

As many as 61% of the broadcasters admitted that in 
2020 their cooperation with local governments deteriorat-
ed, 27% stated that it remained on the same level, while only 
12% stated that it improved.

4. Cost-reduction activities
Lower revenues forced broadcasters to make some savings:

– in 2020, 57% of the survey participants reduced the num-
ber of programs produced, 39% maintained production at 
a similar level, while 4% intensified their production activities. 

– more than half of local TV stations recorded fewer 
broadcasts of events (cities’ cultural life was heavily affected 
by the pandemic) as well as educational and entertainment 
programs, while only 11% of broadcasters had fewer news 
broadcasts.

Stuff cuts were not an option –employment remained on 
the same level in the case of 64% of respondents, while 5% 
even increased it.

5. How did your business change in 2020? 
– as many as 71% assessed it as worse, 11% stated it im-
proved, and 18% did not notice any change.
Despite this difficult situation, in 2020, none of the local 
broadcasters –members of our Association –ended or sus-
pended their activities. Changes that took place resulted 
from the previously planned conversions and successions.

6. What are the biggest threats to business in 
2021 according to the broadcasters? – it was 
possible to select more than one response.
●  70% –  unfair and unequal competition from entities 

creating local video content on the Internet,
●  70% – decreasing revenues from advertising and other 

commercial messages, or the lack thereof,
●  61% – no support from the government and state 

administration,
●  55% – the law which does not recognize the specificity of 

local media, 
●  36% –too few or no orders from local governments, 
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● 36 proc. – zbyt mało lub brak zleceń od samorządów; 
● 34 proc. – konkurencyjna działalność samorządów;
●  14 proc. – utożsamianie telewizji lokalnej z  operatorem 

kablowym;
●  7 proc. – problemy kadrowe – brak chętnych do pracy 

z odpowiednimi umiejętnościami; 
●  5 proc. – wypalenie zawodowe i brak sukcesorów.

Podsumowanie:
Wyniki badania potwierdzają, że Ustawa o radiofonii i telewizji 
w  sektorze telewizji lokalnych przestała działać poprawnie. 
Telewizje lokalne nie znajdują środków finansowych na rynku 
reklamowym i nie mogą z niego finansować swojej działalności. 
Rynek ten z  jednej strony został zcentralizowany (wielkie sieci 
handlowe i usługowe wyparły z miast lokalnych handlowców), 
z  drugiej – ogłoszenia i  drobne reklamy przejęte zostały 
przez wielkie korporacje internetowe (Google, Facebook). 
Niedostatek wpływów z reklam jest wielkim zagrożeniem dla 
niezależności i w ogóle dla bytu mediów lokalnych w Polsce.

Niepokojące jest tak wielkie uzależnienie finansowe 
lokalnych telewizji od umów z  samorządami. Ogranicza 
to funkcje kontrolne, jakie media powinny sprawować 
wobec władzy. Nadawcy lokalni widzą w  tym zagrożenie 
dla przyszłości swoich biznesów. Wskazują też nierówną 
konkurencję – głównie ze strony podających się za telewizję 
portali internetowych, które mają niższe koszty i  mniejsze 
obciążenia prawne, a  także ze strony samorządów, które 
coraz częściej tworzą własne media.

Działalność telewizji lokalnych reguluje 30-letnia już 
ustawa o  radiofonii i  telewizji. Pisana była w  zupełnie 
innych technologicznie, politycznie i  społecznie czasach. 
Nie wyróżniono w  niej specyfiki elektronicznych mediów 
lokalnych. Podlegają one tym samym regulacjom, co media 
o  zasięgu krajowym, ale bez szans na stabilne finansowanie. 
Dlatego ponad połowa respondentów za zagrożenie wskazała 
brak wsparcia ze strony rządu i administracji państwowej, oraz 
wadliwe prawo niedostrzegające specyfiki mediów lokalnych.

Telewizja lokalna, to nie tylko newsy i  komunikaty 
administracji. To przede wszystkim integracja społeczeństwa, 
szerzenie wiedzy o  mieście i  regionie, wspieranie rozwoju 
demokracji lokalnej i  edukacji obywatelskiej, tworzenie 
i  udostępnianie dóbr kultury i  sztuki, promocja lokalnych 
twórców i  liderów, wsparcie dla rozwoju oświaty, sportu 
i nauki, a także dostarczanie rozrywki w wymiarze lokalnym. 
Telewizje lokalne, to dziś tysiące godzin archiwalnych nagrań 
audio-wideo – bezcennych, bo unikatowych. To też miejsce 
startu zawodowego dla młodych, ambitnych ludzi. Wielu 
znakomitych dziennikarzy, operatorów i  ludzi mediów 
stawiało swoje pierwsze kroki w lokalnych mediach.

Bez telewizji lokalnych nasze miasta i  miasteczka będą 
uboższe, a życie w nich mniej atrakcyjne. ■

●  34% –competitive activities of local governments, 
●  14% –associating local television with the cable operator,
●  7% –staffing problems – lack of properly qualified 

employees, 
●  5% –job burnout and lack of successors,

Summary:
     The results of the survey only confirm that the Act on Radio 
and Television Broadcasting ceased to provide sufficient sup-
port to the local TV industry. Local TV stations are unable to 
acquire suitable financial resources on the advertising market 
and, consequently, cannot apply them to finance their activi-
ties. On the one hand, this market has been centralized (large 
retail and service chains ousted local traders from the cities), 
and on the other –the market for announcements and small 
ads have been taken over by large Internet corporations 
(Google, Facebook). Insufficient advertising revenues pose 
a  great threat to independence and, in a  bigger picture, to 
the existence of local media in Poland.

The financial dependence of local TV stations on contracts 
with local governments is also disturbing, since it impairs the 
controlling function the media should exercise over authori-
ties. Local broadcasters see this as a threat to the future of their 
businesses. They also point to unequal competition –mainly 
from Internet portals claiming to be TV, incurring lower costs 
and lower legal burdens, as well as from local governments, 
which more and more often create their own media.    

Activities of local broadcasters are regulated by a 30-years 
old Act on Radio and Television Broadcasting. The tech, politi-
cal, and social realities have changed completely since the time 
it was elaborated. It does not recognize the specificity of local 
electronic media, which is why they are subject to the same 
regulations as the national media, but with no chance of stable 
financing guaranteed to the latter. Consequently, over 50% of 
respondents indicated the lack of support from the government 
and state administration and defective law ignoring the speci-
ficity of the local media as the major threat to their businesses.
     Local television goes beyond news and communications 
from the authorities. It is primarily about the integration of 
society, spreading knowledge about the city and the region, 
supporting the development of local democracy and civic 
education, creating and sharing cultural and art goods, pro-
moting local artists and leaders, supporting the develop-
ment of education, sport and science, as well as providing 
entertainment in the local dimension. Local TV stations to-
day offer thousands of hours of archival audio-video record-
ings –priceless, because of their uniqueness. It is also a great 
starting point for young ambitious employees. Many great 
journalists, cinematographers and media personalities made 
their first steps in the local media. Without local television, 
our cities and towns will be poorer and much less attractive. ■
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W 2020 roku w Polsce przybyło 25 tys. km sieci światło-
wodowych – wynika z  raportu Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej. W strukturze przychodów z usług interne-
tu stacjonarnego, największą część wpływów generowały 
usługi świadczone poprzez łącza światłowodowe (26,7%) 
i wynosiły 1,2 mld zł. W ubiegłym roku przychody z FTTH 
wzrosły o 33,6% w   porównaniu do 2019 r. Trwająca pan-
demia COVID-19 uwypukliła konieczność wdrażania sieci 
światłowodowych, co sprawiło, że rząd i  władze lokalne 
są coraz bardziej zaangażowane w transformację cyfrową 
państwa. Otwarty dostęp do światłowodów zachęca do no-
wych, wielostronnych inwestycji również jednostki spoza 
sektora telekomunikacyjnego, takie jak administracja rzą-
dowa i lokalna, instytucje unijne, ale także banki, czy firmy 
energetyczne bądź organizacje z  branży nieruchomości. 
Podmioty te wnoszą nie tylko kapitał, ale również doświad-
czenie w zakresie budowy i długoterminowej eksploatacji 
infrastruktury. 

Otwarte sieci światłowodowe szansą dla małych miej-
scowości

Pandemia COVID-19 pokazała, że niezawodna łączność 
szerokopasmowa ma kluczowe znaczenie dla efektywnego 
funkcjonowania dzisiejszego społeczeństwa. Sieci światłowo-
dowe to obecnie jedne z  najnowocześniejszych rozwiązań, 
które odpowiadają również na przyszłe cyfrowe potrzeby 
mieszkańców, stanowiąc podstawę do rozwoju nowych 
technologii.  Ponadto, jako najbardziej zrównoważona eko-
logicznie technologia w  zakresie infrastruktury telekomuni-
kacyjnej, stanowi kluczowy element potrzebny do realizacji 
Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada osiągnięcie 
neutralności klimatycznej do 2050 roku. W  związku z  tym 
obserwujemy zwiększenie publicznego wsparcia dla roz-
woju sieci światłowodowych na terenie Polski, zwłaszcza 
na obszarach, gdzie nie powstała jeszcze infrastruktura 
szerokopasmowa. Rząd angażuje się w  transformację cy-
frową poprzez dotacje, wprowadzenie odpowiednich ram 
politycznych i  programów krajowych, takich jak Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC).

– Zgodnie z  danymi GUS 40% obywateli naszego kraju 
mieszka na wsi, a 12% w małych i średnich miastach. To bardzo 

Ekonomiczne perspektywy rynku kablowego.
Otwarte sieci światłowodowe

Economic perspectives for the cable market.
Open fibre-optic networks

In 2020 Poland saw an increase in the length of fibre-optic 
networks by 25 thousand km – says a report of the Elec-

tronic Communications Office (UKE). In the structure of re-
venue from landline Internet services, the largest part – be-
ing PLN 1.2 billion (i.e. 26.7%) – was generated by services 
provided through fibre-optic connections. Last year, the 
revenue derived from FTTH went up by 33.6% as compared 
to 2019. The COVID-19 pandemic emphasized the need to 
implement fibre-optic networks, which makes the central 
and local governments become more and more involved 
in the state’s digital transformation. Open access to fibre 
optics encourages new multilateral investments also by 
entities from outside the telecommunications industry, 
such as central and local administrations, EU institutions, 
but also banks, energy companies or organizations from 
the real estate industry. Those entities contribute not only 
capital but also experience in the construction and long-
term usage of the infrastructure. 

Open fibre-optic networks are an opportunity for small 
towns and villages

The COVID-19 pandemic showed that the reliable broad-
band connection is of key importance for the efficient func-
tioning of our contemporary society. Fibre-optic networks are 
currently one of the cutting-edge solutions that also respond 
to the population’s future digital needs and constitute a basis 
for the development of new technologies. In addition, being 
the best ecologically-balanced technology within the tele-
communications infrastructure, it constitutes a key element 
needed to perform the European Green Deal, which assumes 
reaching climate neutrality by 2050. As a result, we can see 
increasing public support for the development of fibre-op-
tic networks in Poland, especially in areas where no broad-
band infrastructure has been built so far. The government 
gets involved in digital transformation by way of subsidies, 
implementation of appropriate political frameworks, and 
national programmes such as the Operational Programme 
Digital Poland (POPC).

According to the Central Statistical Office, 40% of Polish cit-
izens live in the country and 12% in small and medium towns. 
These are very large percentages, as European data shows that 
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duży odsetek, gdyż jak pokazują europejskie dane, w  krajach 
rozwiniętych, na wsiach zamieszkuje ok. 20% ludności. Co wię-
cej, według Raportu #RegionyNEXERY2021 73% mieszkańców 
zgadza się ze stwierdzeniem, że w trakcie pandemii ludzie prze-
noszą się z  dużych aglomeracji do mniejszych miejscowości. 
W  związku z  tym rośnie zapotrzebowanie na inwestycje w  in-
frastrukturę szerokopasmową na tych terenach, a  rządy i  wła-
dze lokalne oraz prywatni inwestorzy na całym świecie, także 
w  Polsce, zaczynają badać możliwość zastosowania rozwią-
zań opartych na otwartym modelu sieci światłowodowej. Jest 
to jeden z  najlepszych i  najbardziej efektywnych sposobów 
podłączenia obszarów wiejskich. Przede wszystkim ze wzglę-
du na niską gęstość zaludnienia i wynikające z tego wysokie 
koszty budowy sieci światłowodowej w przeliczeniu na użyt-
kownika. Budowanie sieci własnych przez dostawców usług 
detalicznych i wykorzystywanie ich jedynie dla swoich celów, 
jest tutaj po prostu nieopłacalne – mówi Jacek Wiśniewski, 
Prezes Nexery.

„Otwarty Dostęp” to model biznesowy, 
w  którym sieć zapewniająca bardzo szybkie 
łącze internetowe jest łatwo dostępna i współ-
dzielona przez wielu dostawców usług deta-
licznych na równych i  niedyskryminujących 
zasadach. Model „Otwartego Dostępu” umoż-
liwia dostawcom usług dotarcie do abonen-
tów bez konieczności budowy własnej świa-
tłowodowej sieci dostępowej. 

Coraz więcej nowych inwestycji 
w światłowód
Inwestorzy, którzy do projektów infrastruk-
turalnych podchodzili z  ostrożnością, teraz 
postrzegają budowę sieci światłowodowych 
jako ważną i  atrakcyjną propozycję, przyno-
szącą zwrot z  inwestycji. Podmioty, takie jak 
fundusze private equity, fundusze infrastruk-
turalne czy pożyczkodawcy, są aktywnie za-
interesowane inwestowaniem w  przedsięwzięcia związane 
z  sieciami światłowodowymi o „Otwartym Dostępie”. Obec-
nie większość tego typu projektów jest realizowana w gęsto 
zaludnionych terenach miejskich, gdzie koszt budowy sieci 
w przeliczeniu na użytkownika jest stosunkowo niski. Jednak 
obszary wiejskie, o niskiej dostępności szybkiego internetu, 
również zaczynają cieszyć się coraz większym zainteresowa-
niem inwestorów – zwłaszcza jeśli w  projekt włączone jest 
również wsparcie środkami publicznymi.

– Od początku swojej działalności Nexera jest beneficjentem 
środków publicznych, ale zakres naszych projektów budowla-
nych znacząco wykracza poza wymagania wynikające z umów 
o współfinansowanie publiczne. Dlatego już w pierwszej fazie bu-
dowy sieci posiłkowaliśmy się finansowaniem bankowym, a w lip-

in developed countries about 20% of the population live in rural 
areas. Moreover, according to the #RegionyNEXERY2021 Report, 
73% of the population agree with the statement that during the 
pandemic people tend to move from large cities to smaller lo-
cations. As a result, the demand for investments in broadband 
infrastructure is growing in those areas, and the governments 
and local authorities together with private investors across the 
world, including Poland, start investigating the possibility of us-
ing solutions based on the open model of fibre-optic networks. 
This is one of the best and most efficient methods to connect 
rural areas. First of all, because of the low population density 
and the associated high per-user cost of building fibre-optic 
networks. Building proprietary networks by retail providers 
and using the networks only for their own purposes simply 
is not economically viable here, says Jacek Wiśniewski, Pres-
ident of Nexera’s Board.

“Open Access” is a business model where the network en-
sures a very fast Internet connection, is easily 
accessible to and is shared by numerous pro-
viders of retail services based on the principles 
of equality and non-discrimination. The “Open 
Access” model enables service providers to 
reach subscribers without having to build 
their own fibre-optic access networks. 

There are more and more new 
investments in fibre optics
Investors who used to approach infrastructural 
projects with caution now view the construc-
tion of fibre-optic networks as an import-
ant and attractive proposal that generates 
returns on the investments. Entities, such as 
private equity funds, infrastructural funds, or 
lenders, are actively interested in making in-
vestments in fibre-optic “Open Access” type 
projects. Currently most such projects are 
carried out in densely populated urban areas, 

where the per-user cost of building a  network is relatively 
low. However, rural areas, with restricted access to fast In-
ternet, also start enjoying a growing interest from investors 
- especially where the project also entails the support with 
state aid.

Since the beginning of its operations, Nexera has been 
a  beneficiary of state aid, but the scope of our construction 
projects goes significantly beyond the requirements arising 
from contracts for state financing. This is why, as early as in the 
first stage of building our networks, we used additional financ-
ing from banks, and in July 2021 we signed a  loan agreement 
with a  Banking Consortium for a  total amount exceeding PLN 
1 billion. This financing will be allocated for the construction 
of fibre-optic networks in 4 Regions of Poland: Świętokrzyski, 

MODEL „OTWARTEGO 
DOSTĘPU” UMOŻLIWIA 

DOSTAWCOM 
USŁUG DOTARCIE 
DO ABONENTÓW 

BEZ KONIECZNOŚCI 
BUDOWY WŁASNEJ 

ŚWIATŁOWODOWEJ SIECI 
DOSTĘPOWEJ. 

THE “OPEN ACCESS” 
MODEL ENABLES SERVICE 

PROVIDERS TO REACH 
SUBSCRIBERS WITHOUT 
HAVING TO BUILD THEIR 

OWN FIBRE-OPTIC 
ACCESS NETWORKS. 
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cu 2021 r. podpisaliśmy z konsorcjum banków umowę kredytową 
na łączną kwotę ponad 1 mld zł. Finansowanie zostanie przezna-
czone na budowę sieci światłowodowych w 4 Regionach Polski: 
Świętokrzyskim, Regionie Warmii i Mazur, Łódzkim oraz Regionie 
Kujaw z  Pomorzem i  Mazowszem. Pozyskane środki pozwolą 
nam przekroczyć liczbę 700 tys. adresów w  zasięgu sieci Nexe-
ry. Docelowo nasza sieć światłowodowa obejmie 1  mln gospo-
darstw domowych. Projekt jest objęty gwarancją Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), finansowego 
filaru Planu Inwestycyjnego dla Europy. Nexera korzysta rów-
nież z  krajowych i  unijnych dotacji publicznych, przyznanych 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), na 
współfinansowanie budowy sieci FTTH w Polsce – mówi Jacek 
Wiśniewski. 

Otwarte sieci drogą do redukcji kosztów
„Otwarty Dostęp” pozwala na lepsze wykorzystanie infra-
struktury, a  tym samym na wyższy zwrot z  zainwestowa-
nych środków finansowych. Koszty utrzymania sieci, ekip 
technicznych w  terenie, czy koszty przyłączania kolejnych 
użytkowników do sieci rozkładają się na większą liczbę usług 
i  ich dostawców. Koszty współpracy międzyoperatorskiej, 
czy realizacji procesów biznesowych można także obniżyć 
dzięki ich automatyzacji i standaryzacji.

– Wdrożony przez Nexerę model tzw. organizacji zwinnej 
sprzyja optymalizacji kosztów związanych z  otwartym dostę-
pem sieci. Nasz zespół w  centrali spółki składa się z  menedże-
rów i  specjalistów, którzy definiują kierunki strategiczne firmy 
oraz nadzorują działalność operacyjną prowadzoną w  terenie 
przez naszych partnerów biznesowych. Sprzedaż usług pozo-
stawiamy partnerom, którzy znają się na kształtowaniu ofert 
detalicznych, komunikacji czy obsłudze klienta. Outsourcing 
kluczowych funkcji operacyjnych to podstawa modelu działa-
nia naszej firmy – podsumowuje Jacek Wiśniewski z Nexery. ■

Łódzki, Kujawy, Pomorze & Mazowsze, and in the Warmia & Ma-
zury Region. Those funds will enable us to exceed 700 thousand 
addresses covered by the Nexera network. The target number of 
households to be connected to our fibre-optic network is 1 mil-
lion. The project obtained a guarantee of the European Fund for 
Strategic Investments being a  pillar of the Investment Plan for 
Europe. Nexera also takes advantage of Polish and EU public 
subsidies granted within the Operational Programme Digital 
Poland, co-financing the construction of FTTH networks in 
Poland, says Jacek Wiśniewski. 

Open networks - a road to cost reduction.
The “Open Access” model enables a more efficient usage of 
the infrastructure, thus providing a higher return on the in-
vested funds. The costs of maintaining the networks and site 
technical personnel as well as the costs of connecting sub-
sequent users to the network are distributed over a  larger 
number of services and their providers. The costs of co-op-
eration between the operators and the cost of performing 
business processes can also be decreased due to their au-
tomation and standardization.

The agile organization model implemented by Nexera is 
conducive to the optimization of costs connected with open 
access to the network. The team in our company’s head office 
comprises managers and experts who define strategic direc-
tions for the company and supervise the on-site operational 
activity carried out by our business partners. We leave the sale 
of the services to our partners, who are knowledgeable about 
structuring retail offers, about communication, and customer 
services. Outsourcing the key operational functions constitutes 
the grounds for our company’s model of operations, sums up 
Jacek Wiśniewski of Nexera. ■



28

   9.30-10.00   UROCZYSTE OTWARCIE  
48. MIĘDZYNARODOWEJ  
KONFERENCJI I WYSTAWY PIKE 

10.00-10.30   Rozwój technologii i usług cyfrowych –  
– perspektywa 2025 
Wprowadzenie: Wojciech Dziomdziora – 
 – General Counsel and Chief Compliance Officer, 
Nexera  
Janusz Kosiński – Członek Rady Cyfryzacji 
Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu  
ds. Cyfryzacji, KPRM

10.30-10.50  Rynek operatorów komunikacji elektronicznej 
2025 – wyzwania PIKE 
Jerzy Straszewski – Prezes Zarządu, Polska Izba 
Komunikacji Elektronicznej 

10.50-11.10   Jedyną stałą jest zmiana – przyszłość sektora 
mediów i telekomunikacji  
Guy Bisson – Executive Director, Ampere Analysis

11.10-11.30   Czy jesteśmy gotowi na standard DVB-T2/HEVC? 
Mirosław Kalinowski – Dyrektor Krajowego 
Instytutu Mediów 

11.30-11.50 Przerwa kawowa

11.50-12.20   Regulacyjna wizja rynku 
telekomunikacyjnego – perspektywa 2025  
Wprowadzenie: Jakub Woźny – Kancelaria Prawna 
Media 
Jacek Oko – Prezes, Urząd Komunikacji 
Elektronicznej  
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia

12.20-12.50  Perspektywa rynku medialnego 2025 
   Wprowadzenie: Sebastian Urban  

– Kancelaria Prawna Media 
Patrycja Gołos – Wiceprezes Zarządu, PIKE 
Przemysław Broniszewski – Członek Zarządu,  
MOC TV 
Witold Kołodziejski – Przewodniczący, KRRiT

12.50-13.10  Cyberbezpieczeństwo urządzeń 
końcowych – akt delegowany Komisji 
Europejskiej 
Carsten Engelke – Dyrektor ds. Technologii, 
Stowarzyszenie Niemieckich Operatorów 
Kablowych – ANGA

13.10-13.30  Co przyniosła pandemia COVID-19?  
Rozwój wybranych segmentów sektora 
mediów i rozrywki w Polsce i na świecie do 
2025 roku, na bazie raportu PwC Global 
Entertainment & Media Outlook 2021-2025 
Marcin Sidelnik – Lider Sektora Telekomunikacji, 
Mediów i Rozrywki, PwC 

13.30-14.30 Lunch 

14.30-14.45  Prezentacja wyników badań 
ogólnopolskiego panelu gromadzenia  
i przetwarzania danych RPD 
Wojciech Pawlak – Dyrektor, NASK PIB

14.45-15.00   „Okrągły Stół DAI” – czy możliwy jest konsensus? 
Marcin Grabowski – Przewodniczący Rady 
Metodologicznej

15.00-16.00   Panel: Jak utrzymać przewagę 
w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej 
i technologicznej? 
Moderator: Ireneusz Piecuch – Partner 
Zarządzający, DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy  
Zaproszeni: Dariusz Dąbski – Prezes Zarządu, 
Telewizja Puls  
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu, Kino Polska  
Dorota Żurkowska-Bytner – Członek Zarządu, TVN 
Grupa Discovery  
Marcin Klepacki – Dyrektor Biura Dystrybucji, TVP 
Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu, Emitel

16.00-17.00   Panel: Operatorzy vs. Nadawcy vs. OTT – 
– walka czy współpraca, co się bardziej opłaca?  
Moderator: Jacek Kobierzycki – Dyrektor  
Generalny, TOYA  
Zaproszeni: Marcin Skabara – Dyrektor  
ds. Produkcji Oryginalnej, TVP   
Marcin Malicki – Dyrektor Obszaru Subscriptions 
& New Services, WP 
Artur Przybysz – Członek Zarządu, Canal+ Polska 
Ewelina Rabsztyn – Dyrektor Telewizji i Kontentu,  
Orange Polska 
Tomasz Strożek – VP EMEA, SeaChange  
International 
Jacek Koskowski – Dyrektor Sprzedaży  
i Dystrybucji, Kino Polska

17.00-18.00  Posiedzenie „Okrągłego Stołu DAI” –  
–spotkanie zamknięte 

 PONIEDZIAŁEK (4 października) 
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l WTOREK (5 października) 

 19.00-2.00 Wieczór powitalny 

     7.30-8.00   „Kto rano wstaje…” Poranny bieg operatorów 

  9.00-10.30   Śniadanie – między nami operatorami – 
praktyczne aspekty wdrożeń zbliżających się 
zmian prawnych – Warsztaty

   System informacji o Infrastrukturze 
Szerokopasmowej – czy to już wersja 
ostateczna? 
Mateusz Borowiak – Radca Prawny,  
Kancelaria Prawna Media 
Operatorzy i media – usługi telewizyjne 
w Internecie, must carry, RPD 
Wojciech Szymczak – Radca Prawny,  
Kancelaria Prawna Media 
 Przegląd aktualnych tematów  
legislacyjnych i regulacyjnych 
Jakub Woźny – Radca Prawny,  
Kancelaria Prawna Media 
Nowe regulacje sprzedaży usług online 
Luiza Piskorek – Radca Prawny,  
Kancelaria Prawna Media  

10.45–11.00    Total video – jednoźródłowy pomiar treści  
– perspektywa polska i międzynarodowa 
Michał Buszko – Client Team Lider, AGB Nielsen 

11.00-11.45  Kto kreuje trendy na rynku medialnym,  
widz czy technologia? 
Moderator: Łukasz Dec – Redaktor Naczelny, 
Telko.in 
Grzegorz Stanisz – Dyrektor Sprzedaży 
i Marketingu Działu RTV, Samsung Polska 
Grzegorz Grzegorski – Dyrektor do Spraw 
Produktu Cyfrowego zespołu R&D, TVP 
Maciej Gozdowski – Dyrektor Zarządzający, Player.pl  
Tomasz Żurański – Prezes Zarządu, Vectra 

11.45-12.00  Media wczoraj i dziś – 20 lat ewolucji kontentu 
Edward Miszczak – Członek Zarządu TVN  
Grupa Discovery

12.00-12.30 Przerwa kawowa 

12.30-12.45  Nowe usługi smart w sieciach operatorów 
kablowych 
Albert Kuźmicz – Doradca Zarządu, Vectra 
Rafał Kandziora – Dyrektor ds. Oferty i Produktu, 
Vectra

12.45-13.30  Panel: Trendy w kanałach sportowych – stan 
obecny i perspektywy rozwoju 
Moderator: Krzysztof Burmer, Dyrektor Sprzedaży  
i Marketingu, Asta-Net  
Krzysztof Mikulski – Prezes Zarządu, Motowizja 
Dorota Żurkowska-Bytner – Członek Zarządu, 
Eurosport 
Marek Szkolnikowski – Dyrektor, TVP Sport 

13.30-14.30 Lunch 

14.30-14.45  Korzyści wdrożenia rozproszonej architektury 
sieci dostępowych (DAA) i Remote-PHY – na 
podstawie rezultatów projektu GigaFiber 
Maciej Muzalewski – CTO, Vector 

14.45-15.00  Jak budować usługi w oparciu o neutralność 
węglową? 
Ryszard Hordyński – Senior Director, Strategy and 
Communications, Huawei

15.00-15.30  Jeden na jeden 
   Ireneusz Piecuch – Partner Zarządzający, DGTL 

Kibil Piecuch i Wspólnicy  
Jean-Marc Harion – Prezes Zarządu, Play 

15.30-16.30   Ekonomiczne perspektywy rynku kablowego 
– otwarte sieci światłowodowe 
Moderator: Jakub Woźny – Kancelaria Prawna 
Media  
Jacek Wiśniewski – Prezes Zarządu, Nexera 
Marta Wojciechowska – Członek Zarzadu, 
Fiberhost 
Patrycja Gołos – Wiceprezes Zarządu, PIKE 
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia 
Maciej Nowohoński – Członek Zarządu ds. Rynku 
Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości,  
Orange Polska 

17.00-18.00 Premiera II sezonu serialu „Skaza” 

  19.30-2.00 Gala PIKE  
   Rozstrzygnięcie Konkursu o nagrodę 

 „Tytanowego Oka” 
Wręczenie nagrody „Złota PIKE” 

 ŚRODA (6 października) 

9.00 -11.00  Wyjazd uczestników
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9.30-10.00   GRAND OPENING OF THE 48th 
INTERNATIONAL CONFERENCE  
AN EXHIBITION PIKE 2021

10.00-10.30  One to one: Development of technology and 
digital services: the 2025 outlook  
Introduction:Wojciech Dziomdziora - General 
Counsel and Chief Compliance Officer, Nexera  
Janusz Kosiński – Member of the Digitization 
Council  
 Janusz Cieszyński – Secretary of State for 
Digitization, Chancellery of the Prime Minister  
of Poland

10.30-10.50  Electronic Communications Operator Market 
2025 – Challenges faced by PIKE 
Jerzy Straszewski – President of the Board, Polish 
Chamber for Electronic Communications 

10.50-11.10   Change is the only constant – the future  
of media and telecom industry  
Guy Bisson – Executive Director, Ampere Analysis

11.10-11.30   Are we ready for DVB-T2/HEVC? 
Mirosław Kalinowski – Head of the National Media 
Institute 

11.30-11.50 Coffee break

11.50-12.20   One to one: Regulatory perspective  
on the telecom market: the 2025 outlook  
Introduction: Jakub Woźny – Kancelaria Prawna 
Media 
Jacek Oko – President, Office of Electronic 
Communication  
Andrzej Abramczuk – President of the Board, Netia

12.20-12.50   One to one: Media market perspective:  
the 2025 outlook 
Introduction: Sebastian Urban – Kancelaria 
Prawna Media     
Patrycja Gołos – Vice-President, PIKE 
Przemysław Broniszewski – Member of the Board, 
MOC TV 
Witold Kołodziejski - National Broadcasting Council

12.50-13.10  Delegated Act on Cyber Security for CPE 
under the umbrella of the EU Commission 
 Carsten Engelke - Technology Director, Association 
of German Cable Operators - ANGA

 13.10-13.30    What the COVID-19 pandemic brought us 
Development of the selected segments 
of the media and entertainment market 
in Poland and abroad by 2025, according 
to the PwC Global Entertainment & Media 
Outlook 202–2025 
Marcin Sidelnik – Telecommunications, Media  
and Entertainment Sector Leader, PwC 

13.30-14.30 Lunch 

14.30-14.45  Presentation of the research results  
of the nationwide panel for collecting  
and processing RPD data  
Wojciech Pawlak - Director, NASK PIB

14.45-15.00   “DAI round table” – is reaching an agreement 
possible?  
Marcin Grabowski – Chairman of the Methodologi-
cal Council, National Broadcasting Council

15.00-16.00   Panel discussion: keeping competitive advantage 
in the changing business and tech environment 
Moderator: Ireneusz Piecuch – Managing Partner, 
DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy  
Guests: Dariusz Dąbski – President of the Board, 
Telewizja Puls  
Bogusław Kisielewski – President of the Board,  
Kino Polska  
Dorota Żurkowska- Bytner – Member of the Board, 
TVN Discovery Group  
Marcin Klepacki – Director of Distribution Bureau, TVP

16.00-17.00   Panel discussion: Operators vs Broadcasters  
vs OTT – competition or cooperation, what  
is more profitable?  
Moderator: Jacek Kobierzycki – CEO, TOYA  
Guests: Marcin Skabara – Original Production 
Director, TVP  
Marcin Malicki – Subscriptions & New Services 
Director, WP 
Artur Przybysz – Member of the Board, Canal + Polska 
Ewelina Rabsztyn – TV/Content Director – Orange 
Polska 
Tomasz Strożek – VP EMEA, SeaChange International 
Jacek Koskowski – General Sales and Distribution 
Director, Kino Polska

17.00-18.00  “DAI round table” sitting - a closed meeting 

 19.00-2.00 Welcome party

CONFERENCE 
PROGRAM

 MONDAY (4 October) 
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 GOING ALL-IN IN THE MEDIA AND TELECOM INDUSTRY
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l TUESDAY (5 October)  GOING ALL-IN IN THE MEDIA AND TELECOM INDUSTRY

   7.30-8.00  “the early bird gets the worm” Morning opera-
tor’s run – hosted by Xbest

9.00-10.30  Breakfast – among us, the operators  
– practical aspects of the upcoming legal 
amendments – Workshop 
 
Information System on Broadband  
Infrastructure – is this the final version thereof? 
Mateusz Borowiak – Attorney at Law, Kancelaria 
Prawna Media 
Operators and media – online TV  
services, must carry, RPD 
Wojciech Szymczak – Attorney at law,  
Kancelaria Prawna Media 
Overview of current legislative  
and regulatory topics 
Jakub Woźny – Attorney at Law,  
Kancelaria Prawna Media 
New regulations related to sales of online 
services 
Luiza Piskorek – Attorney at Law,  
Kancelaria Prawna Media  

10.45-11.00  Total video - single-source-fuelled data  
– Polish and international outlook 
Michał Buszko – Client Team Leader, AGB Nielsen 

11.00-11.45  Who creates trends in the media market, 
viewers, or technology? 
Moderator: Łukasz Dec – Editor in Chief 
Grzegorz Stanisz – Director of Sales and Marketing, 
Household Appliances Department, Samsung 
Polska 
Grzegorz Grzegorski - Head of Digital Product R&D 
Teams, TVP 
Maciej Gozdowski – Managing Director, Player.pl 
Tomasz Żurański – President of the Board, Vectra 

11.45-12.00  Media yesterday and today – 20 years  
of content evolution 
Edward Miszczak – Member of the Board, TVN 
Discovery Group

12.00-12.30 Coffee break 

12.30-12.45  New smart services offered through cable 
 Albert Kuźmicz – Advisor to the Board, Vectra 
Rafał Kandziora – Head of Offer and Product, Vectra

12.45-13.30  Panel discussion: sports channel trends: current 
state of affairs and development prospects  
Moderator: Krzysztof Burmer – Sales  
and Marketing Director, Asta-Net 
Krzysztof Mikulski –President of the Board,, Mo-
towizja 
Dorota Żurkowska- Bytner – Member of the Board,  
Eurosport 
Marek Szkolnikowski – Director, TVP Sport 

13.30-14.30 Lunch 

14.30-14.45  Advantages of implementing distributed  
access architecture (DAA) and Remote-PHY,  
according to the results of the GigaFiber project 
Maciej Muzalewski – CTO, Vector 

14.45-15.00  How to develop services relying on carbon 
neutrality  
Ryszard Hordyński – Senior Director, Strategy  
and Communications, Huawei

15.00-15.30  One to one panel discussion 
   Moderator: Ireneusz Piecuch – Managing Partner, 

DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy  
Jean-Marc Harion – President of the Board, Play 

15.30-16.30   Economic outlooks for the cable  
industry: FTTH 
Moderator:Jakub Woźny – Kancelaria Prawna Media  
Jacek Wiśniewski – President of the Board, Nexera 
Marta Wojciechowska – Member of the Board, 
Fiberhost 
Patrycja Gołos – Vice President, PIKE 
Andrzej Abramczuk – President of the Board, Netia 
Maciej Nowohoński – Management Board  
Member in charge of Carriers Market and Real 
Estate Sales, Orange Polska  

17.00-18.00  “Skaza”: season 2 premiere

19.30-2.00 Grand PIKE gala night  
  The results of the “Titanium Eye”  
  competition 
  Presentation of the “Golden PIKE” award

 WEDNESDAY (6 October) 

9.00 -11.00  Departure
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Piętro 1 / 1st Floor



Netia Cloud Tunnel Netia Kolokacja

Netia Data Center

Disaster Recovery

Netia Compute

Serwery Dedykowane

www.netia.pl

Oddajemy 
      przestrzeń DC 

 & CLOUD
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Netia Cloud Tunnel Netia Kolokacja

Netia Data Center

Disaster Recovery

Netia Compute

Serwery Dedykowane

www.netia.pl

Oddajemy 
      przestrzeń DC 

 & CLOUD

Uczestnicy konferencji PIKE znają Netię głównie jako jed-
nego z największych graczy na rynku dostępu do Interne-

tu i usług telewizyjnych. Warto jednak odnotować, że ten naj-
starszy, polski operator alternatywny jest też jednym z czoło-
wych dostawców usług komunikacyjnych w segmencie B2B. 
Na tym rynku Netia od kilku lat konsekwentnie przekształca 
się w dostawcę i integratora zaawansowanych rozwiązań ICT, 
które pomagają usprawniać funkcjonowanie firm i instytucji. 

Netia jest jednym z  czołowych dostawców rozwiązań 
chmurowych w  Polsce i  dysponuje pięcioma Data Center 
zlokalizowanymi w  Krakowie, Warszawie i  okolicach. Za-
pewnia też pełną gamę rozwiązań z  zakresu cyberbezpie-
czeństwa, z Security Operations Center (SOC) włącznie. Klu-
czowym elementem transformacji B2B w  Netii jest rozwój 
linii NetiaNext, czyli oferty zaawansowanych rozwiązań ICT 
(ang. „information and communication technologies”), któ-
rych celem jest nie tylko wsparcie klientów m.in. w zakresie 
usprawnienia procesów (np. Netia e-Podpis, Netia Automa-
tion), komunikacji (np. Netia UC with Webex, Netia Contact 
Center), optymalizacji kosztów (np. Netia Paperless, Netia 
Customer Care), ale także generowania nowych przycho-
dów (WiFi Marketing). 

Posiadając inwestora strategicznego w  postaci Grupy Pol-
sat Plus przed Netią otwiera się też szereg możliwości wyko-
rzystania potencjału sieci mobilnej, w tym najszybszej sieci 5G 
oraz tzw. Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things). Niedawno 
w ofercie NetiaNext pojawiło się pierwsze rozwiązanie bazują-
ce na IoT – Netia Smart Building – które usprawnia zarządzenie 
nieruchomościami. 

Ekologia i bezpieczeństwo
Najnowsza inwestycja i  duma Grupy Netia, to najnowocze-
śniejsze Data Center w aglomeracji warszawskiej, znajdujące 
się w Jawczycach. Obiekt, funkcjonujący pod nazwą Netia DC 
Mind, dysponuje ponad 1000 m2 powierzchni serwerowej (4 
komory, pozwalające na kolokowanie blisko 520 szaf rack) 
i blisko 700 m2 powierzchni biurowej do dowolnego zaaran-
żowania pod wymagania najemców. Nowy obiekt został za-
projektowany z dużą dbałością o bezpieczeństwo i ekologię. 
Zastosowane tu zostały najnowocześniejsze systemy kontroli 
dostępu, ochrony przeciwpożarowej oraz szereg rozwiązań, 
zwiększających efektywność energetyczną. Cały kompleks 
zasilany jest w  100% zieloną energią. Jego wyróżnikiem na 
tle konkurencji jest też doskonała lokalizacji -  niecałe 10 km 
od centrum Warszawy, w pobliżu tras S8 i S2.

NetiaNext – przyszłość operatora w biznesie 

Netia has been known by the participants of the PIKE con-
ference mainly from being one of the biggest players in 

the Internet access and TV service market. It seems worth no-
ticing, however, that this oldest Polish alternative operator 
has long been one of the key providers of telecom services 
in the B2B segment, consequently acting both as a supplier 
and integrator of cutting-edge ICT solutions, constantly im-
proving operations of companies and institutions. 

With five Data Centres located in Cracow, Warsaw, and 
its vicinity, Netia is currently one of the leading providers of 
cloud solutions. It also offers a whole range of cyber-secu-
rity services, including a Security Operations Centre (SOC). 
For Netia. the key element of the B2B transformation is the 
development of the NetiaNext line of services, i.e. a suite of 
advanced ICT solutions, the purpose of which is not only to 
support customers, including in terms of process improve-
ment (e.g. Netia e-Podpis, Netia Automation), communica-
tion (e.g. Netia UC with Webex, Netia Contact Center), cost 
optimization (e.g. Netia Paperless, Netia Customer Care), 
but also to help them establish new sources of revenues 
(WiFi Marketing). 

With Grupa Polsat Plus as a strategic investor, Netia is 
now facing a  plethora of new possibilities to harness the 
potential of mobile networks, including 5G and IoT. Recent-
ly, Netia has introduced the first IoT-based solution improv-
ing real estate management – Netia Smart Building. 

Environment and Security
The latest investment in which Netia Group takes particu-
lar pride is the state-of-the-art Data Center located in Jaw-
czyce (part of Warsaw agglomeration). The facility, dubbed 
Netia DC Mind, offers over 1000 m2 of server space (4 
chambers, allowing for co-location of nearly 520 racks) and 
nearly 700 m2 of office space that can be arranged accord-
ing to the tenants’ requirements. It has been designed with 
great care for safety and environment. It distinguishes itself 
with the most modern access control and fire protection 
systems, along with a number energy efficiency-improving 
solution. The entire facility is entirely green-powered. What 
makes it stand out from the competition is its convenient 
location, less than 10 km from the centre of Warsaw, near 
the S8 and S2 routes. 

Also in terms of backup power supply, the most mod-
ern and ecological solutions were used, consisting mainly 
of two DRUPS HITEC PowerPRO2700 units, 2000 kVA each. 

NetiaNext – the operator’s business future 
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Również pod względem zasilania zapasowego sięgnięto 
po najnowocześniejsze i  najbardziej ekologiczne rozwiąza-
nia, złożone w głównej mierze z dwóch DRUPS HITEC Power-
PRo2700 o mocy 2000 kW każdy. W przeciwieństwie do zwy-
kłych (statycznych) zasilaczy awaryjnych (UPS-ów) DRUPS-y 
(Diesel Rotary UPS) nie wykorzystują baterii lecz magazynu-
ją energię kinetyczną w  masie wirującej. Takie rozwiązanie 
zmniejsza potrzeby obsługi układu oraz jest bardzo przyja-
zne środowisku. Nie ma bowiem potrzeby utylizacji baterii, 
ich częstych przeglądów i pomiarów. DRUPS charakteryzuje 
również m.in. dłuższy czas życia i wysoka niezawodność.

– Imponujące tempo komercjalizacji nowego obiektu pod 
Warszawą, pokazuje, że klienci doceniają naszą profesjonalną 
i kompleksową opiekę, wysoki poziom redundancji oraz bez-
pieczeństwo naszych obiektów. Dzięki temu nawet na tak kon-
kurencyjnym rynku, jak warszawski, jesteśmy w stanie szybko 
rosnąć – powiedział Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu, 
Dyrektor Generalny Netii.

Certyfikat na święty spokój
– Nasze nowe data center, jako jedne z nielicznych w Polsce 
i pierwsze w aglomeracji warszawskiej, posiada bardzo waż-
ny europejski certyfikat EN 50600, będący swoistym znakiem 
najwyższej jakości i bezpieczeństwa dla tego rodzaju obiek-
tów. – dodał Andrzej Abramczuk.

EN 50600 jest oficjalnym standardem krajów Unii Europejskiej, 
który został opracowany przez CENELEC (European Committee for 
Electrotechnical Standardization) i przyjęty przez Komisję Europej-
ską, a następnie ratyfikowany przez kraje członkowskie UE, w tym 
przez Polski Komitet Normalizacyjny, jako norma PN/EN-50600. 
Co niezwykle istotne, normy wchodzące w  skład standardu EN 
50600 obejmują wszystkie obszary związane z budową, funkcjo-
nowaniem i eksploatacją centrów przetwarzania danych. Zapewne 
z tego też względu norma EN 50600 pojawia się w wielu wytycz-
nych, w tym w komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 
dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane infor-
macji w chmurze. Standard EN 50600 wymienia też Uchwała nr 97 
Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 roku, która dotyczy Inicjaty-
wy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”. ■

 

Unlike ordinary (static) uninterruptible power supplies (UP-
Ses), DRUPSes (Diesel Rotary UPSes) do not use batteries 
but store kinetic energy in a rotating mass. This solution re-
duces the necessity for system maintenance and is environ-
mentally friendly as there is no need to dispose of batteries 
or perform their inspections and measurements frequently. 
DRUPS units are also characterized i.a. by longer service life 
and high reliability.

– The impressive pace of commercialization of the new 
facility near Warsaw proves that customers appreciate our 
professional and comprehensive assistance, together with 
high level of redundancy and safety of our facilities. This, 
in turn, allows us to reach a high growth pace, even on the 
highly competitive Warsaw market. – says Andrzej Abram-
czuk, President of the Bard and CEO of Netia

Certified peace of mind
– Netia’s Data Center in Jawczyce, as one of the few in Poland 
and the first in the Warsaw agglomeration, has been grant-
ed the EN 50600 European certificate, ensuring the highest 
quality and safety for this type of facilities. – adds Andrzej 
Abramczuk.

EN 50600 is an official standard of the European Union 
countries that was developed by CENELEC (European Com-
mittee for Electrotechnical Standardization) and adopted 
by the European Commission, and then ratified by the EU 
member states, including the Polish Committee for Stand-
ardization, as PN/EN-50600 standard. Importantly, the 
standards that make up EN 50600 cover all areas related to 
the construction, operation and use of data centres. This is 
probably the reason why EN 50600 appears in many guide-
lines, including the Polish Financial Supervisory Authority’s 
communication on cloud computing by supervised entities. 
The EN 50600 standard is also mentioned in Resolution No. 
97 of the Council of Ministers of 11 September 2019, which 
relates to the “Common State Information Infrastructure” in-
itiative. ■

Netia, której Prezesem i Dyrektorem Generalnym jest Andrzej Abramczuk, może się pochwalić du-
żym doświadczeniem w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jedną z popularniejszych usług tego typu 
jest ochrona przed atakami DDoS, z której korzysta już ok. 350 firm i instytucji. Najnowsze rozwią-
zanie Netii dotyczy filtrowania i blokowania „niebezpiecznej” poczty elektronicznej klientów i jest 
odpowiedzią na najbardziej powszechną potrzebę związaną z ochroną komunikacji elektronicznej 
(Netia Ochrona Poczty).  

Netia, with Andrzej Abramczuk as the President of the Board and CEO,  can boast of extensive 
experience in the field of cyber-security. One of the most popular services of this type is protection 
against DDoS attacks, which is already used by approx. 350 companies and institutions. The latest 
solution offered by Netia consists in filtering and blocking “unsafe” e-mail and is a response to the 
most common need of protecting electronic communications (Netia Ochrony Poczty). 

 



37

48. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 
48th International Conference and Exhibition PIKE

k
o

n
fe

re
n

c
je

p
ik

e
.p

l

Zwykliśmy mówić, że zmiana jest inherentną cechą rynku 
mediów. W  ciągu ostatnich 30 lat zmiany nie tylko były 

ciągłe, ale też nieustannie przyspieszały. Pandemia COVID-19 
wybuchła nagle i  stała się motorem napędowych kolejnych 
zmian. Wpłynęła ona na sektor mediów bardziej niż na jakikol-
wiek inny rynek, drastycznie przyśpieszając i utrwalając zmiany 
w zachowaniach konsumentów, ale również otworzyła szereg 
nowych możliwości przed sektorem płatnej telewizji i dostępu, 
choć w tym samym czasie setki tysięcy firm na całym świecie 
zawieszało działalność lub było likwidowanych. 
Oczywiście nie wszystkie sektory mediów na niej skorzysta-
ły, ale jest to kolejna cecha i stała zmian: w doświadczeniach 
zwycięzców, przegranych i zmieniającej się siły rynkowej kry-
je się klucz do przyszłości mediów i telekomunikacji.

Łańcuchy wartości i okna czasowe
Cofnijmy się jednak o kilka kroków. Rynek mediów i telekomu-
nikacji opiera się na powiązanych ze sobą łańcuchach warto-
ści. Pomimo znacznego rozwoju technologicznego, jakiego 
doświadczyliśmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, sposób 
ich funkcjonowania pozostał w  dużej mierze niezmieniony. 
Wystarczy pomyśleć o  strumieniu treści przewijających się 
przez ekrany naszych telewizorów. Od czasu wprowadzenia 

Jedyną stałą jest zmiana: przyszłość sektora 
mediów i telekomunikacji.

Guy Bisson
Dyrektor Zarządzający i Współzałożyciel, Ampere Analysis

Executive Director and Co-founder, Ampere Analysis

We’re used to talking about change in the fast-moving 
world of media. Over the past 30 years, change has 

not only been continuous, but it’s been rapidly accelerating. 
Covid-19 was the big unknow that came out of nowhere 
and super-charged that acceleration. It’s impact on media, 
more so than any other business, was to rapidly increase and 
cement changes consumer behaviour and increase the op-
portunities in the paid-TV and connectivity sectors at a time 
when the majority of businesses worldwide were shut down 
or mothballed. 

Of course, not all sectors of the media benefited, but 
that is another factor and constant of change; and within 
the story of winners, losers, and shifting market power lies 
the key to the future of media and telecommunications.

Value chains and windows
Let’s take a step back. The business of media and telecoms 
works through a series of interconnected value chains. 
Despite technical innovation over the past few decades, 
the way in which the business of those value chains work 
has remained largely unchanged. Think about the flow of 
content that we all enjoy on our televisions. Since the ad-
vent of moving pictures, that value chain has operated in 

The only constant is change – the future of the media 
and telecommunications sector
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„ruchomych obrazów”, powiązany z  nimi łańcuch wartości 
działa w podobny sposób: producenci tworzą treści, a następ-
nie treści te emitowane są w różnych kanałach, zgodnie z okre-
ślonymi oknami czasowymi, zaczynając od kina, przechodząc 
przez nośniki opakowaniowe, np. DVD, i VOD, kończąc na płat-
nej telewizji (w której tak aktywnie działają grupy kablowe i te-
lekomunikacyjne) i, następnie, telewizji bezpłatnej. 

Rynek globalny
Rynek filmów i  treści rozrywkowych zdomino-
wany został przez studia z Hollywood. W latach 
90., kiedy na scenę wkroczyła telewizja cyfrowa, 
pojawienie się międzynarodowej telewizji wie-
lokanałowej sprawiło, że rosnąć zaczęło zainte-
resowanie tworzeniem treści o znaczeniu lokal-
nym poza USA. Trend ten nasilił się w okolicach 
roku 2010, kiedy na rynek weszły platformy 
streamingowe takie jak Netflix i Amazon, które 
w miarę rozwoju podążać zaczęły podobną, wy-
korzystując lokalne treści do napędzania wzro-
stu poza USA. Potrzeba ta została dodatkowo 
wzmocniona przez czynnik, który uważam za 
najistotniejszy dla w  branży w  ciągu ostatnich 
20 lat: fakt, że są to prawdziwie globalne plat-
formy realizujące model, w przypadku którego 
nie sprawdza się tradycyjny sposób licencjono-
wania treści w  ograniczonym zakresie geogra-
ficznym.

Boom produkcyjny 
Potrzeba uzyskiwania globalnych praw medialnych dopro-
wadziła do konieczności tworzenia bardziej oryginalnych tre-
ści; treści, które byłyby wolne od ograniczeń prawych i mo-
głyby być dystrybuowane na globalną skalę. Wciąż jesteśmy 
świadkami boomu produkcyjnego, który raczej szybko się nie 
skończy, ze względu na rosnącą liczbę platform streamingo-
wych realizujących globalny model treści. 

Zachowania konsumentów i zmiany w układzie sił
Zmiany w sposobie dostarczania treści dały początek zmianom 
w  zachowaniach konsumentów, na długo, zanim ktokolwiek 
usłyszał o Covid-19. Podczas gdy kino utrzymało się jako so-
lidny generator wartości, płyty DVD szybko zniknęły z podium 
preferowanych przez widzów sposobów konsumpcji treści. 
I choć tradycyjna telewizja abonamentowa zaczęła napotykać 
na wielu rynkach rosnące trudności (zwłaszcza w USA, gdzie 
tzw. cord-cutting, czyli zjawisko, polegające na rezygnacji z tra-
dycyjnej telewizji kablowej był najbardziej widoczny), coraz 
większe przychody zaczęły płynąć z    usług streamingowych 
(w  tym kontrolowanych i  będących własnością tradycyjnych 
platform płatnej telewizji kablowej i  satelitarnej), co 
z  nawiązką zrekompensował ten spadek wartości. Bezpłatna 

pretty much the same way: Producers create content and 
then it is sold through a series of time-based windows start-
ing with the cinema, moving to packaged media like DVDs 
and on-demand, then subscription TV (in which cable and 
telcoms groups are so active), then free TV. 

Going global
For entertainment content and movies at least, that busi-
ness has been dominated by the Hollywood studios. The 

advent of international multichannel TV when 
digital television burst onto the scene in the 
1990s led to an increasing drive to create lo-
cally relevant content outside the USA. That 
change was further enhanced in the 2010s 
by global streaming platforms like Netflix and 
Amazon which, as they matured, followed 
the same path of using local content to drive 
growth outside the US. Their need was further 
accentuated by what I consider to be the sin-
gle most important industry change of the 
past 20 years: the fact that they are truly glob-
al platforms, a model for which the traditional 
way of licensing content on a geographically 
limited basis does not work well.

Production boom 
The need for global rights led to the need to 
produce more original content; content that 
was free of rights restrictions and could be 
used across a global footprint. We’re still in 

the middle of that production boom, with no end in sight as 
more and more streaming platforms launch and look to repli-
cate the global content model. 

Consumer behaviour and shifting power
Changes in the way content is offered have led to shifts in 
consumer behaviour that were well underway before an-
yone had even heard of Covid-19. While the cinema had 
remained robust as a value window, DVDs were fast dis-
appearing as a favoured means of accessing content. And 
although traditional subscription television was struggling 
in a number of markets (most notably the USA where the 
phenomenon of cord-cutting remains at its strongest), rev-
enue flowing to streaming services (including those con-
trolled and owned by traditional cable and satellite pay TV 
platforms) more than made up for this decline in value. Free 
TV—supported by advertising—also remained robust, al-
though like subscription TV, that was in part due to growth 
of online video advertising making up for declines in more 
traditional broadcast advertising. 

Valuing the flow the money through each of these win-
dows explains why the content owners are now looking to go 

ZMIANY W SPOSOBIE 
DOSTARCZANIA 

TREŚCI DAŁY 
POCZĄTEK ZMIANOM 
W ZRACHOWANIACH 

KONSUMENTÓW, 
NA DŁUGO, ZANIM 

KTOKOLWIEK USŁYSZAŁ 
O COVID-19.

CHANGES IN THE WAY 
CONTENT IS OFFERED 

HAVE LED TO SHIFTS IN 
CONSUMER BEHAVIOUR 

THAT WERE WELL 
UNDERWAY BEFORE 
ANYONE HAD EVEN 

HEARD OF COVID-19.
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telewizja — wspierana przez reklamy — również utrzymywała 
solidną pozycję, chociaż podobnie jak w przypadku telewizji 
abonamentowej, było to częściowo spowodowane rozwojem 
internetowej reklamy wideo, pozwalającej nadrobić spadki 
w bardziej tradycyjnej reklamie telewizyjnej. 
Wystarczy przeanalizować wpływy z  każdego z  tych kanałów, 
aby zrozumieć, dlaczego właściciele treści kierują się teraz bez-
pośrednio do konsumenta. Przychody z  seansów kinowych 
utrzymują się na podobnym poziomie, DVD i inne nośniki opa-
kowaniowe powoli znikają z  rynku, ale rola płatnej telewizji 
(w tym streamingu) znacznie wzrosła w ostatnich latach, a rynek 
reklamy wideo jest stabilny, chociaż powoli przechodzi do sieci.

Czas pandemii
Pandemia COVID-19, która doprowadziła do globalnego 
lockdownu, miała olbrzymi wpływ na łańcuch wartości. 
Zamknięto kina, co doprowadziło do ogromnego spad-
ku przychodów. Oglądalność i  zaangażowanie w  telewizję 
i  transmisje streamingowe, natomiast, znacznie wzrosły, co 
doprowadziło do jeszcze większego wzrostu wartości tele-
wizji abonamentowej. Doprowadziło to do przyśpieszenia 
rozwoju sektora streamingu na wielu rynkach, a także zmian 
w  sposobie, w  jaki najwięksi producenci (zwłaszcza studia 
hollywoodzkie) kontrolować zaczęli dystrybu-
cję treści w  łańcuchu wartości, coraz częściej 
rezerwując kluczowe treści, aby przekazywać 
je za pomocą własnych platform.

Renesans fuzji i przejęć
Standardową reakcją biznesu na wszelkie 
zakłócenia i zmiany jest poszukiwanie zabez-
pieczenia lub nowych możliwości poprzez 
reorganizacje i fuzje. W ciągu ostatnich kilku-
dziesięciu lat byliśmy świadkami wielu fal fuzji 
i  przejęć, ponieważ firmy starają się uzyskać 
większą skalę w  ramach sektora (integracja 
pozioma) lub rozszerzać się na sąsiednie sek-
tory (integracja pionowa). Zmiany, których 
teraz doświadczamy, napędzane przez ruchy 
branżowe i pandemię Covid-19, doprowadzi-
ły do podwójnej fali integracji poziomej (na 
przykład Disney/Fox), a  następnie pionowej 
(Amazon/MGM). Właściciele treści starają się 
uzyskać odpowiednią skalę, a  następnie do-
stosowywać do platform dystrybucyjnych, 
które mogą pomóc im dotrzeć do odbiorców. Dodatkowo, 
sektor w coraz większym stopniu opiera się na nowych tech-
nologiach.

Rynek telewizji kablowej i  telekomunikacji: 
nadal kluczowy w dystrybucji treści
Jedno pozostaje jednak niezmienne: podstawowa potrzeba 

direct to consumer. Cinema is flat, DVD and packaged media 
is disappearing, but pay TV (including streaming) has grown 
significantly in recent years and the video advertising market 
is stable, although shifting online.

Then came COVID
Covid 19 and the ensuing lockdowns around the world im-

pacted right across this value chain. Cinemas 
were shut leading to a huge drop in revenue; 
viewing and engagement for television and 
streaming shot up leading to even greater 
growth of the value of the subscription YV win-
dow. That led to an acceleration of streaming 
shifts in many markets and an acceleration of 
changes in the way major producers (notably 
the Hollywood studios) controlled the supply 
of content to others in the value chain—in-
creasingly holding back key content for use on 
their own streaming platforms.

M&A redux
In business, the standard response at times of 
disruption and change is to seek protection or 
capitalise on new opportunities through re-
organisations or mergers. We have witnessed 
multiple waves of M&A activity in recent dec-
ades as business looks either to scale within 
sector (horizontal integration) or expand to 
adjacent sectors (vertical integration). The 

changes we are witnessing today, driven by industry move-
ments and Covid-19, have led to a double wave of horizon-
tal integration (Disney/Fox for example) followed by vertical 
(Amazon/MGM). Content owners have looked to scale as they 
start to go direct and then to align with distribution platforms 
that can help them reach their audience. Increasingly that has 
seen the involvement of global tech within the sector.

STANDARDOWĄ REAKCJĄ 
BIZNESU NA WSZELKIE 
ZAKŁÓCENIA I ZMIANY 

JEST POSZUKIWANIE 
ZABEZPIECZENIA 

LUB NOWYCH 
MOŻLIWOŚCI POPRZEZ 

REORGANIZACJE I FUZJE. 

IN BUSINESS, THE 
STANDARD RESPONSE AT 

TIMES OF DISRUPTION 
AND CHANGE IS TO 
SEEK PROTECTION 
OR CAPITALISE ON 

NEW OPPORTUNITIES 
THROUGH 

REORGANISATIONS OR 
MERGERS.
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dotarcia z  treścią do odbiorcy końcowego. Niezależnie 
od tego, czy telewizja jest dostarczana za pośrednictwem 
liniowego kanału nadawczego, czy strumieniowa, współpraca 
pomiędzy platformami pozostaje kluczem do osiągnięcia 
zaangażowania klientów. Globalna pandemia doprowadziła 
również do zwiększenia roli i  zapotrzebowania na łączność 
domową, zarówno przewodową, jak i mobilną. Na początku 
lockdownu popyt na tego typu usługi był tak duży, że główne 
platformy streamingowe obniżyły jakość nadawania, aby 
ograniczyć zapotrzebowanie na przepustowość. 

Pomimo rozwoju streamingu, platformy takie jak Netflix, 
Amazon i nowi gracze, tacy jak Disney+ i HBO Max, chętnie 
współpracują z branżą kablową i telekomunikacyjną na każ-
dym rynku, na którym stawiają pierwsze kroki, aby poszerzać 
swoje możliwości.

Doświadczenie w służbie rozwoju
Okres zmian i zakłóceń na rynku telewizji przed wybuchem 
pandemii charakteryzował się dezagregacją treści. Gracze ka-
blowi i telekomunikacyjni, a nawet grupy kanałów telewizyj-
nych od dawna zajmują się integracją treści i usług. Wraz ze 
zmianami na rynku TV i ewolucją modeli biznesowych, dążą-
cych do wykorzystania na nowo reklamy i bezpłatnej telewi-
zji poprzez usługi streamingu wspierane przez reklamy i tak 
zwane usługi FAST (Free Advertising Supported Television), 
branża zatoczyła pełne koło. Oznacza to, że jesteśmy u progu 
nowego trendu polegającego na kompilowaniu i pakietowa-
niu usług streamingowych, czyli rozwiązania, które od daw-
na wykorzystuje tradycyjna płatna telewizja oraz operatorzy 
kablowi i  telekomunikacyjni. Można zatem stwierdzić, 
że w  biznesie nie dzieje się nic nowego. Co prowadzi do 
wniosku, że zmiana oznaczać może również powrót do tego, 
co dobrze znane. ■

Cable and telcoms business—still central to 
content distribution
Through it all, one thing has not changed: the need to get 
content to the end viewer. And whether TV is delivered 
through a broadcast linear channel or a streaming service, 
platform partnerships remain key to reach and customer 
engagement. COVID also led to an increased reliance and 
need for home connectivity, both wired broadband and 
mobile. Demand was so great in the early days of lockdown 
that the major streaming services even reduced the quality 
of their streams in order help contain bandwidth demands. 

And despite the growth of streaming TV, platforms like 
Netflix, Amazon and the newer studio direct streaming 
services like Disney+ and HBO Max are eagerly partnering 
with cable and telecoms group in each market in which they 
launch to grow their market opportunity.

Learning from the old to grow the new
The period of change and disruption that we witnessed in 
TV just prior to COVID was characterized by disaggregation 
of content. Cable and telecoms players and even TV chan-
nel groups have long been in the business of aggregation 
of both content and services. As TV has shifted and business 
models have evolved to re-embrace advertising and free TV 
through ad-supported streaming services and so-called FAST 
(Free Advertising Supported Television) services, the industry 
has come full circle. That means we are on the cusp of a wave 
of bundling and packaging of streaming services, something 
the ‘traditional’ pay TV business and cable and telecoms op-
erators have long used to their advantage. It seems there is 
nothing new in business after all. Change, then, can also be 
characterized by familiarity. ■
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Plany inwestycyjne dot. rozbudowy sieci telekomunikacyjnych 
to nowy element sprawozdawczości na rzecz Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej. Projektowane zmiany w przepisach 
megaustawy mają doprowadzić do tego, że operatorzy będą 
zmuszeni do przedstawienia UKE informacji na temat swoich 
zamierzeń co do rozbudowy sieci. Informacja jaka ma być prze-
kazywana musi dotyczyć perspektywy trzech lat i  najprawdo-
podobniej będzie dotyczyć przede wszystkim budynków jakie 
zostaną objęte zasięgiem sieci telekomunikacyjnej oraz zasięgów 
sieci ruchomych. 

Taka zmiana budzi oczywisty pesymizm i pytania. Po co? 
Dlaczego? Czemu w ogóle mam zbierać i przekazywać takie 
plany? Odpowiedź na to pytanie może jednak także budzić 
bardziej pozytywne emocje. Jeśli sprawozdawca będzie 
w  stanie przedstawić Prezesowi UKE rzetelną informację 
o swoich planach inwestycyjnych może liczyć na to, że jego 
konkurencja w  danym obszarze nie uzyska pieniędzy na 
rozbudowę swojej sieci. Plany inwestycyjne mają też służyć 
bardziej celnemu kierowaniu funduszy z budżetów unijnego 
i krajowego. Nie trzeba przy tym przypominać, że w ostatnim 
czasie często słyszymy o nowych programach wspierających 
rozbudowę sieci telekomunikacyjnych. Stawka jest więc wy-
soka. Na tyle wysoka, żeby solidnie podejść do raportowania 
swoich planów inwestycyjnych. 

Plany inwestycyjne? Po co to komu?  
Komu to potrzebne? 

Mateusz Borowiak
Aplikant radcowski, Kancelaria Prawna Media

Legal advisor trainee, Media Law Firm

Investment plans for the development of telecommunications 
networks are a  new element of reporting to the Office 

of Electronic Communications (pol. UKE). The proposed 
amendments to the provisions of the broadband act will force 
operators to provide theUKE with information on their network 
extension plans. This information must relate to a  three-year 
perspective and will most likely concern mainly the buildings to 
be covered by the telecommunications and mobile networks. 

Such an amendment raises obvious pessimism and 
questions. What for? Why? Why should I collect and provide 
such plans at all? However, the answer to this question can 
also evoke more positive emotions. If a  reporting entity 
is able to provide the UKE with reliable information on 
its investment plans, it can expect that its competitors in 
a given area will not get funds to expand their networks. 
The investment plans are also intended to channel funds 
from the EU and national budgets in a more targeted way. 
It goes without saying that we have recently heard a  lot 
about new programmes supporting the expansion of 
telecommunications networks. The stakes are thus high. 
High enough to take a robust approach to reporting their 
investment plans. 

When can an investment plan even be said to exist? 
The broadband act will not contain a specific definition. It 

Investment plans? What is this for?  
Who needs them? 
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Kiedy w ogóle można powiedzieć o istnieniu planu in-
westycyjnego? Megaustawa nie będzie zawierała konkretnej 
definicji. Trudno jest w sumie sobie taką definicje wyobrazić. 
Nie zmienia to faktu, że jakoś taki plan trzeba ująć w  ramy 
prawne. Z  zaprezentowanego przez Prezesa UKE projektu 
rozporządzenia w sprawie inwentaryzacji, wiemy, że: 

Plan inwestycyjny to zamierzenie operatora roz-
budowy swojej sieci albo jej modernizacji, które 
jest udokumentowane pod kątem finansowania 
i realności

Po pierwsze plan inwestycyjny musi więc mieć poparcie 
w potencjale finansowym operatora. Może to polegać na po-
zyskaniu kredytu, pożyczki, zarezerwowaniu finansów w bu-
dżecie a  nawet powiększeniu kapitału spółki choćby przez 
emisję akcji. Po drugie zamierzenie musi być skonkretyzo-
wane. Konieczne jest do tego przygotowanie biznesplanu, 
uchwały zarządu czy też podjęcie działań planistycznych. Bez 
spełnienia tych dwóch elementów łącznie nie ma mowy 
o planie inwestycyjnym. 

Jak więc przygotować plan inwestycyjny, aby faktycz-
nie spełniał on swoją rolę? Konieczne jest uzyskanie odpo-
wiednich środków albo chociaż widoków na ich uzyskanie 
oraz podjęcie czytelnej decyzji, która będzie miała swoje 
odzwierciedlenie w  oficjalnym dokumencie. Co ważne, do-
kumenty wskazujące na istnienie tych dwóch przesłanek, 
musza zachować odpowiednią formę wskazaną przez rozpo-
rządzenie. Nie muszą to natomiast być konkretne, wskazane 
przez rozporządzenie rodzaje dokumentów. Zapewniona jest 
pewna dowolność. 

Zadanie nie jest więc trudne, ale wymaga solidnych przy-
gotowań. Trzeba pamiętać, że Prezes UKE będzie miał pra-
wo wglądu do zadeklarowanych planów. Jeśli operatorzy 
nie chcą zostać w tyle za konkurentami korzystającymi z rzą-
dowych i  unijnych „dopalaczy” zdecydowanie powinni już 
myśleć nad przygotowywaniem swoich planów, oczywiście 
według zasady: „mierzyć siły na zamiary”. ■

is actually difficult to imagine such a definition. This does not 
change the fact that somehow such a plan needs to be legally 
framed. According to the draft regulation on infrastructure 
and telecommunications inventory presented by the UKE: 

An investment plan is an operator’s intention 
to expand or modernise its network, which is 
documented in terms of financing and feasibility

Firstly, the investment plan must therefore be supported 
by the operator’s financial capacity. This may involve obtaining 
a loan, reserving funds in the budget or even increasing the 
company’s capital, for example by issuing shares. Secondly, 
the intention must be specific. This requires a business plan, 
a  board resolution or planning activities. Without meeting 
these two elements together, there can be no investment 
plan. 

So how do you prepare an investment plan so that 
it actually serves its purpose? It is necessary to obtain 
adequate resources, or at least the prospect of obtaining 
them, and to take a  clear decision that will be reflected in 
an official document. Importantly, documents indicating 
these two requirements must have the appropriate form 
indicated by the regulation. However, they do not have to be 
the specific types of documents indicated by the regulation. 
A certain amount of discretion is provided. 

The challenge is therefore not difficult, but it does require 
solid preparation. It should be remembered that the UKE 
will have the right to review the declared plans. If operators 
do not want to fall behind their competitors which use 
government and EU “boosters”, they should definitely think 
about preparing their plans, according to the principle: “don’t 
bite off more than you can chew”. ■
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Jesienią 2021 roku powinniśmy dyskutować o  tym, w  jaki 
sposób na polskim rynku funkcjonują nowe regulacje 

w zakresie dystrybucji treści audiowizualnych w Internecie i must 
carry, a  nie dopiero zastanawiać się, jak mogą one wyglądać. 
Do dnia 19 września 2020 roku Polska miała bowiem obow-
iązek implementować nowelizację dyrektywy audiowizualnej 
(2018/1808). Z  dniem 21 grudnia 2020 roku upłynął natomiast 
termin na wdrożenie EKŁE (dyrektywa 2018/1972), regulującego 
m.in. must carry. Wreszcie do dnia 7 czerwca 2021 roku należało 
wprowadzić przepisy wykonujące dyrektywy prawnoautorskie 
– 2019/789 i 2019/790. Żaden z tych terminów nie został jednak 
przez Rzeczpospolitą Polską dotrzymany, stąd dyskusja o nowych 
regulacjach może niekiedy przypominać spekulacje.
Praktycznie pewny jest kształt implementacji dyrektywy au-
diowizualnej. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji jest 
już bowiem gotowa i  tylko czeka na wejście w  życie z  po-
czątkiem listopada. Tutaj zmiany odczują zwłaszcza usłu-
gi nielinearne. VOD będzie podlegać rejestracji. Regulacją 
objęte zostaną także platformy udostępniania wideo, gdzie 
katalog nie jest określany przez dostawcę, lecz zawiera m.in. 
treści tworzone przez użytkowników. Dla relacji operatorów 
z nadawcami kluczowy może okazać się nowy art. 44b, który 
pozwoli operatorom na podmianę reklam w  programie, za 
zgodą nadawcy. Praktyczny wymiar tej zmiany zależy jednak 

Operatorzy i media – usługi telewizyjne  
w Internecie, must carry, RPD

Wojciech Szymczak
Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media

Legal Advisor, Media Law Firm

In autumn 2021, we should be discussing how the new 
regulations for online distribution of audiovisual content and 

must-carry work in the Polish market, not just thinking about 
what they might look like. This is because Poland was obliged 
to implement the amendment to the Audiovisual Directive 
(2018/1808) until 19 September 2020. Moreover, the deadline 
for implementing the EECC (Directive 2018/1972) which 
regulates, among others, must carry, expired on 21 December 
2020. Finally, legislation implementing the copyright directives 
- 2019/789 and 2019/790 - had to be introduced not later than 
7 June 2021. However, none of these deadlines have been 
observed by Poland, so discussion on the new regulations can 
sometimes resemble speculation.

It is practically certain how the audiovisual directive 
will be implemented. The amendment to the Broadcasting 
Act is ready and waiting to enter into force at the beginning 
of November. Here, the amendments will particularly 
affect non-linear services. VOD will be registered. Video 
sharing platforms, where the catalogue is not defined by 
the provider but includes, among others, user-generated 
content, will also be regulated. The new Article 44b, 
which will allow operators to replace advertisement in 
a channel, with the broadcaster’s consent, may be crucial 
for the relationship between operators and broadcasters. 

Operators and media – online TV services,  
must carry, RPD
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However, the practical dimension of this amendment 
depends on the approach of the National Broadcasting 
Council which needs to liberalise its position on how to count 
the time of advertisements when they are differentiated in 
the broadcast.

On the other hand, the implementation of the EECC 
is unlikely to result in any changes to must carry. Here, the 
current form of regulations is mainly influenced by the 
practice of the National Broadcasting Council supported by 
rulings of administrative courts. This is because it has been 
decided to extend the must-carry obligation to the online 
distribution.

A  greater unknown is the reform of the regulation of 
audiovisual services on copyright grounds. Not even the 
draft law implementing directives 2019/789 and 2019/790 
is known. What may be important for operators is how 
these directives are implemented, in particular the first 
one. It provides for the extension of the intermediation 
obligation of the collecting society to all retransmission 
technologies, including the Internet, and for the regulation 
of “direct injection”. At the same time, Member States are 
left with a  degree of discretion as to its implementation. It 
will therefore depend on the decisions taken by the Polish 
legislator as to how broadcasters’ and operators’ relations 
with the collecting society will be shaped in the field of 
retransmission and “direct injection”.

However, the biggest mystery is whether, and if so 
how, the use of RPD (“return-path-data”, i.e. data from the 
decoder’s return path) will be regulated. They are key to the 
single-source media research developed by the National 
Broadcasting Council (under the Telemetria Polska project). 
RPD would ultimately allow personalised advertising (DAI) 
on the same basis as on the Internet. For now, there is no EU 
legislation that would oblige Poland to make any legislative 
moves. However, a draft EU regulation on e-privacy, replacing 
Directive 2002/58, has appeared on the horizon. Its current 
version allows the use of RPD for audience research. The 
regulation is directly applicable and therefore, if adopted in 
this form, would introduce a basis for operators to obtain and 
use RPD to a greater extent than before. ■

od podejścia KRRiT, która musi zliberalizować swoje stano-
wisko co do sposobu liczenia czasu reklam w przypadku ich 
różnicowania w przekazie.
Wskutek wdrożenia EKŁE nie dojdzie natomiast raczej do 
żadnych zmian w must carry. Tutaj na aktualny kształt regu-
lacji największy wpływ ma praktyka KRRiT wsparta orzecz-
nictwem sądów administracyjnych. Przesądzone zostało bo-
wiem objęcie obowiązkiem must carry także rozprowadzania 
w Internecie.
Większą niewiadomą jest reforma regulacji usług audiowi-
zualnych na gruncie prawnoautorskim. Nie jest znany na-
wet projekt ustawy implementującej dyrektywy 2019/789 
i 2019/790. Dla operatorów istotny może być natomiast spo-
sób wdrożenia zwłaszcza tej pierwszej. Zakłada ona bowiem 
objęcie obowiązkiem pośrednictwa OZZ wszystkich tech-
nologii reemisji, w tym Internetu, oraz uregulowanie „direct 
injection” („wprowadzanie bezpośrednie”). Jednocześnie 
państwom członkowskim pozostawiona została pewna do-
wolność w sposobie implementacji. To zatem od decyzji pod-
jętych przez polskiego ustawodawcę będzie zależeć, w  jaki 
sposób ukształtowane zostaną relacje nadawców i operato-
rów z OZZ, w zakresie reemisji i „direct injection”.
Największą zagadką pozostaje natomiast, czy, a  jeśli tak to 
w jaki sposób, uregulowane zostanie wykorzystywanie RPD, 
czyli „return-path-data”, a  zatem danych ze ścieżki zwrotnej 
dekodera. Są one kluczowe dla tworzonego przez KRRiT (w ra-
mach projektu Telemetria Polska) jednoźródłowego badania 
mediów. RPD docelowo pozwalałyby personalizować rekla-
my (DAI), na takich zasadach, jak odbywa się to w Internecie. 
Na razie brak jest unijnych przepisów, które zobowiązywały-
by Polskę do jakichś ruchów legislacyjnych. Na horyzoncie 
pojawił się jednak projekt rozporządzenia UE ws. e-privacy, 
zastępującego dyrektywę 2002/58. W  jego aktualnej wer-
sji proponuje się umożliwić wykorzystanie RPD do badania 
oglądalności. Rozporządzenie podlega bezpośredniemu za-
stosowaniu, a zatem przyjęte w tym kształcie, wprowadziło-
by podstawę do pozyskiwania i wykorzystywania RPD przez 
operatorów w szerszym niż dotychczas zakresie. ■
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Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej określi, kto jest od-
powiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, przy 

pomocy których korzystamy z  internetu czy telewizji. Dziś jest 
oczywistym, że faktyczną troskę o niezakłócone działanie routera 
czy set top boksu, ponosi dostawca usług, który je dostarczył. Czy 
można ją przerzucić z przedsiębiorców telekomunikacyjnych na 
użytkowników?

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (z  którego 
wdrożeniem opóźniamy się już blisko rok) wzywa, by w każ-
dym z krajów członkowskich przemyśleć, za co tak naprawdę 
musi być odpowiedzialny przedsiębiorca telekomunikacyjny. 
Prezesowi UKE mają w tym pomóc wytyczne unijnego organu 
BEREC. Wytyczne te, wydane w marcu 2020 roku przewidują 
trzy możliwości ograniczenia zakresu świadczenia przedsię-
biorcy telekomunikacyjnego:

- tylko do gniazdka w ścianie (opcja A),
- włącznie z zapewnianym modemem (opcja B),
- włącznie z zapewnianym routerem i urządzeniem tele-

wizyjnym (opcja C).
Po co te przemyślenia? W  uzasadnieniu podaje się chęć 

utworzenia unijnego rynku urządzeń końcowych, na podo-
bieństwo rynku telefonów komórkowych. Czy faktycznie dla 
grupy entuzjastów warto wprowadzać takie zamieszanie? 
Wytyczne opierają się na kryterium technicznej konieczności. 

Powolny modem? Obraz się tnie?  
Czy to mogą być problemy użytkownika?

Jakub Woźny 
Radca prawny, Kancelaria Prawna Media

Legal advisor, Media Law Firm

The President of UKE will define who is responsible for 
the proper operation of Internet or television devices. 

Currently, it is obvious that a service provider is obliged to 
ensure the uninterrupted operation of a router or set top box 
he has provided. Can this responsibility be passed on from 
telecommunications undertakings to users?

The European Electronic Communications Code (its 
implementation is delayed by almost one year) requests 
each Member State to reconsider the real responsibilities 
of telecommunications undertakings. To do so, the Pres-
ident of UKE will apply the guidelines of BEREC (which is 
an EU agency). These guidelines, published in March 2020, 
provide three options for limiting the scope of telecommu-
nications undertakings’ services:

- only to the wall socket (option A),
- including the modem provided (option B),
- including the router and TV equipment provided (op-

tion C).
What are these reconsiderations for? The reason is to 

create an EU market for terminal equipment, similar to that 
of mobile phones. Is it really worth making such a fuss for a 
group of enthusiasts? The guidelines are based on the cri-
terion of technical necessity. However, it would be worth 
answering a few questions: 

Slow modem? Picture keeps freezing?  
Could these be users’ problems?
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Warto byłoby jednak mimo to odpowiedź sobie na kilka pytań: 
- ilu z nas chce co dwa lata wymieniać router na nowy, bo 

stary się „zamuli”? 
- ilu chce kupować nowy modem, bo chciałby skorzystać 

z usług dostawcy wykorzystującego inną technologię dostępu?
- kto chce płacić odszkodowanie za ataki na sieć przedsię-

biorcy, wychodzące z moich urządzeń?
- o ile wzrósłby koszt dostępu do usług, wskutek wprowa-

dzenia tej polityki?
Odpowiedzi na te pytania są kluczowe także w kontekście 

bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych. Z prowadzonego 
w tym roku przez Kancelarię Prawną Media badania wynika, 
że 81% przedsiębiorców telekomunikacyjnych oceniło jako 
„wysoki” wpływ potencjalnych wad w  oprogramowaniu 
urządzeń końcowych na bezpieczeństwo danych użytkow-
ników. Retoryczne są w tym kontekście pytania, kto z nas: 

- zna adres IP i  pamięta hasło do swojego routera (nie 
wspominam o modemie),

- wie jak zaktualizować oprogramowanie swojego mode-
mu (i nie robi tego zawodowo).

Bezpieczeństwo naszych sieci powinno pozostać w  rę-
kach przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Nie powinniśmy 
przerzucać tego obowiązku na użytkowników. ■

- How many of us want to replace a router every two years 
because the old one slows down? 

- How many of us want to buy a new modem to contract 
with a provider that provides services based on a different ac-
cess technology?

- Who wants to pay compensation for attacks on the un-
dertaking’s network, coming from our devices?

- By how much would the cost of access to services in-
crease, as a result of this policy?

The answers are also crucial in the context of telecom-
munications network security. A survey conducted this year 
by Media Law Firm show that 81% of telecommunications 
undertakings rated the impact of potential defects in ter-
minal equipment software on users’ data security as “high”. 
In this context, the rhetorical questions are who of us knows: 

- ones router’s IP address and password (not to mention 
the modem password),

- how to update the modem software (and does not do it 
professionally).

The security of our networks should remain in the hands 
of telecommunications undertakings. We should not pass 
this obligation to users. ■
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Dedykowane systemy AddressableTV w  ramach linearnych 
systemów nadawania treści wideo są od kilku lat przed-

miotem zainteresowania rynków mediowych na całym świe-
cie. Rynek widzi w tym szansę na zwiększenie obrotów, a także 
zachowanie obecnego status quo w  wymiarze przychodów ze 
sprzedaży czasów reklamowych. 

To kwestia na tyle istotna, że zagadnieniem zajęła się Ko-
misja Europejska, która wydała w tym celu dyrektywę (2018 
/ 1808) dopuszczającą rozszczepienie sygnału telewizyjnego 
dla nadawców linearnych. Wszystko po to, żeby sektor rynku 
mediów miał szansę na realne konkurowanie z internetowy-
mi platformami, które z  dobrodziejstwa podmiany reklam 
korzystają od dawna. 

Wykorzystywane są tutaj narzędzia profilowania użyt-
kowników wraz z  algorytmami rekomendacyjnymi. Teraz 
przyszła pora na wprowadzenie takiej możliwości dla nadaw-
ców linearnych, którzy są bardzo istotni dla każdego rynku 
lokalnego. To właśnie nadawcy linearni poza treściami rekla-
mowymi dostarczają na każdym z rynków wartościowe treści 
istotne dla odbiorców lokalnych.

Czy możliwy jest konsensus? 
Aby osiągnąć sukces konieczne jest wypracowanie wielo-
stronnego porozumienia rynkowego. Przyszłe rozwiązania 

Masowo, lecz personalnie, czyli jak zagospodarować 
paradoks DAI? 

Krzysztof Węglarz 
Dream World
Dream World

For several years now, dedicated AddressableTV systems 
within linear video broadcasting have been at the heart of 

interest of media markets around the world. They are seen as 
bringing a chance to boost turnover, but also to maintain the 
status quo in terms of revenue from airtime sales. 
The importance of this issue is proven by the fact that 
the European Commission published a related directive 
(2018/1808), allowing for the possibility of splitting TV sig-
nal for linear broadcasters. These and other initiatives are 
taken up to ensure that this particular media market sector 
can compete against online platforms, well-familiar with 
the opportunities brought by ad switching, 
based on viewer profiling tools and recommendation en-
gines. Now such opportunities open before linear broad-
casters, holding a paramount position in any local market. 
It is the linear broadcasters who, apart from advertising 
content, provide valuable content relevant to local audi-
ences marketwise.

Is reaching an agreement possible? 
In order to achieve success, a multilateral market agree-
ment must be reached. Future DAI (Dynamic Ad insertion) 
solutions should offer end-payers, i.e. advertisers, adequate 
service, and coverage. The development of aspects related 

Tailored, but on a mass scale: How to handle  
the DAI paradox? 
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w obszarze DAI (Dynamic Ad insertion) powinny zaoferować 
płatnikom końcowym, czyli reklamodawcom, odpowiedni 
serwis i  zasięg. Wypracowanie tych elementów opartych na 
profilowaniu urządzeń (de facto użytkowników końcowych) 
wraz z  odpowiednią liczbą tych „końcówek” wymaga nato-
miast porozumienia między operatorami będącymi w  „po-
siadaniu” urządzeń, a  nadawcami, którzy mając taki dostęp 
mogliby dostarczać odpowiedni dla reklamodawców zasięg. 
Telewizja to potężne narzędzie komunikacji, a wprowadzając 
„masową personalizację” może jeszcze swój stan posiadania 
(dostęp do masowego odbiorcy) zwiększyć i umocnić, co oczy-
wiście powinno pozytywnie przełożyć się na zyski.

Poza kwestiami stricte zasięgowymi bardzo istotną kwestią 
jest też prowadzenie działalności w  obszarze 
reklam wideo zgodnie z prawem unijnym i pol-
skim. Działalność linearnych nadawców telewi-
zyjnych jest wyraźnie prawnie określona. Emisja 
reklam w TV podlega przepisom i kontroli przez 
Regulatora. W przypadku wprowadzenia możli-
wości rozszczepiania sygnału, sprowadzających 
się do wyświetlania różnych reklam w  tym sa-
mym czasie różnym odbiorcom, należy zadbać 
o  zgodność z  polskimi i  unijnymi przepisami. 
W interesie całego rynku jest prowadzenie tego 
typu działalności bez wątpliwości, co do naru-
szania warunków koncesji. 
Wydaje się, że bardzo dobrym pomysłem 
mogłaby być samoregulacja rynkowa, tzw. 
kodeks DAI. Tak wypracowane zasady (oczy-
wiście przez interesariuszy rynku mediów) po-
winny uwzględniać z  jednej strony specyfikę 
rynkową nowego rozwiązania, a z drugiej brać 
pod uwagę obowiązki Regulatora (KRRiT) wy-
nikające z konieczności monitoringu rynku mediów. Te obo-
wiązki wynikają przecież zarówno z przepisów unijnych, jak 
i polskiego prawa.

Dbając o całościowy proces wdrażania DAI nie należy za-
pominać o  samej technologii i  podmiocie wdrażającym ta-
kie rozwiązanie. Tzw. spięcie jak największej liczby urządzeń 
(dekoderów, telewizorów, urządzeń mobilnych, itd.) wymaga 
ogromnego nakładu pracy i  konkretnych inwestycji. Dodat-
kowo konieczne są wdrożenia rozwiązań profilujących urzą-
dzenia końcowe oraz cały mechanizm prowadzenia transakcji 
kupna – sprzedaży, wraz z możliwością audytowania tego pro-
cesu, narzędzi do planowania kampanii i dostarczania rapor-
tów z realizacji (znane z kampanii mediowych post – buy-e).  

Te wszystkie kluczowe elementy ekosystemu powinny 
być wypracowane w  ramach rozmów i  testów rynkowych 
z  interesariuszami rynku (przede wszystkim z  nadawcami 
wspartymi przez reklamodawców i  operatorów). Istotne 
wydaje się też pochodzenie podmiotu rynkowego, któ-
ry miałby zająć się procesem budowy takiego rozwiązania 

to device profiling (which in principle translates into user pro-
filing) with the appropriate number of “terminals” requires an 
agreement between operators who “own” the devices and 
broadcasters who, having such access, could provide ade-
quate coverage for advertisers. TV constitutes a powerful 
communication tool and with “mass personalization” it can 
strengthen its capacity (i.e. access to mass recipient) and per-
formance, which should obviously translate into supplemen-
tary profits.
In addition to issues strictly related to TV’s reach, a very im-
portant problem is to ensure that business in the field of 
video advertising is conducted in accordance with EU and 
Polish law. The scope of activities of linear TV broadcasters 

is clearly defined by the law. Broadcasting ads 
in TV is subject to legal provisions and con-
trol exercised by the Regulator. In the event of 
introducing the possibility of signal splitting, 
which boils down to simultaneously showing 
different advertisements to different recipi-
ents, it is necessary to ensure that compliance 
with Polish and EU regulations is maintained. 
It is in the interest of the entire market to con-
duct this type of activity without any doubts 
as to whether the terms of licensing have 
been violated. 
In this context the idea of introducing mar-
ket self-regulation under a DAI Code seems 
worth exploring. The principles thereof 
(developed by media market stakeholders) 
should take into account, on the one hand, 
the market specificity of the new solution, 
and, on the other hand, the obligations of 
the Regulator (KRRiT) in the field of media 

market monitoring. In fact, such obligations result from 
both EU and national regulatory framework.
Correct implementation of DAI should also put particular 
focus on the technology itself as well as on the implement-
ing entity. Inter-connecting of as many devices as possible 
(set-top boxes, TV sets, mobile devices, etc.) requires a huge 
amount of work and specific investments. In addition, it is 
necessary to implement solutions profiling end devices and 
to develop an entire mechanism of buying and selling trans-
actions, along with the possibility of auditing this process, 
tools for planning campaigns and delivering reports on im-
plementation (known from post-buy-e media campaigns). 
The key elements of the ecosystem should be developed 
through talks and testing in cooperation with market stake-
holders (primarily with broadcasters supported by advertis-
ers and operators). The origin of the market entity that would 
deal with the process of building such a solution and imple-
menting it on the market also seems to be of great impor-
tance. It should be an entity known for its high credibility and 

NAJBLIŻSZE 2 LATA 
PRAWDOPODOBNIE BĘDĄ 

KLUCZOWE DLA RYNKU 
MEDIÓW, A CZAS POKAŻE 

CZY I JAKIE INNOWACJE 
ZOSTANĄ W TYM 

OBSZARZE WDROŻONE.

IT SEEMS THAT THE NEXT 
TWO YEARS WILL BE OF 

CRUCIAL IMPORTANCE TO 
THE DEVELOPMENT OF 

THE MEDIA MARKET, AND 
TIME WILL TELL IF AND 

WHAT INNOVATIONS WILL 
BE IMPLEMENTED IN THIS 

AREA.
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i wdrożeniem rynkowym. Powinien być to podmiot o dużej 
wiarygodności i niezależności, który poprzez swoją renomę 
i  standardy gwarantowałyby transparentność i  rzetelność 
działania systemów kupna – sprzedaży, rozliczeń i audytów. 

DAI JIC
Na koniec (dla zwiększenia szans na powodzenie takiego pro-
jektu) można się pokusić o pomysł stworzenia dedykowanej 
organizacji rynkowej, w której skład wchodziliby przedstawi-
ciele wszystkich głównych interesariuszy. Tzw. DAI JIC, repre-
zentujący zarówno stronę nadawców, jak i reklamodawców, 
operatorów, Regulatora i ewentualnie organizację realizującą 
budowę takiego rozwiązania. 

Mimo złożoności i  trudności, jakie stoją przed takim wy-
zwaniem realizacja rozwiązania dedykowanego dla DAI mo-
głaby być ogromną szansą dla mediów prowadzących działal-
ność na polskim rynku. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby 
do takiego procesu zaprosić również rynek internetowy, radio 
cyfrowe czy reklamę zewnętrzną (w ramach cyfrowego OOH).

Najbliższe 2 lata prawdopodobnie będą kluczo-
we dla rynku mediów, a  czas pokaże czy i  jakie inno-
wacje zostaną w  tym obszarze wdrożone. Konsen-
sus jest na pewno możliwy a  potencjał ogromny dla 
każdego, nadawcy i  operatora, który chce zarabiać więcej.  
Dlatego jedną z  najważniejszych pozycji w  programie zbli-
żającej się 48 Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE, 
która odbędzie się 4-5 października 2021 r. (www.konfe-
rencjepike.pl) jest „Okrągły stół DAI” debata największych 
operatorów telekomunikacyjnych oraz nadawców treści na 
temat szans, które umożliwia DAI. Czy polski rynek medialno-
-telekomunikacyjny jest w stanie wykorzystać swoją szansę? 
Przekonamy się w najbliższym czasie. ■

independence, which, due to its reputation and standards, 
would guarantee transparency and reliability of the pur-
chase-sale, settlement, and audit systems. 

DAI JIC
Finally (to boost the project’s success), it could be a good 
idea to establish a dedicated market organization bringing 
together representatives of all major stakeholders, the so-
called DAI JIC, representing the broadcasters and advertis-
ers, operators, the Regulator, and possibly the organization 
responsible for developing such a solution. 
Despite the complexity and difficulties brought by such a 
challenge, the implementation of DAI-dedicated solutions 
could be a great opportunity for media operating on the 
Polish market. In fact, nothing prevent inviting the Internet 
market, digital radio, or outdoor advertising (as part of digital 
OOH) to such a project.
It seems that the next two years will be of crucial impor-
tance to the development of the media market, and time 
will tell if and what innovations will be implemented in this 
area. Reaching an agreement is definitely possible and the 
potential thereof opens before those who are bold enough 
to harness it, including both broadcasters and operators.  
Therefore, one of the most important items in the agenda of 
the upcoming 48th PIKE International Conference and Exhi-
bition held on 4-5 October 2021 (www.konferencjepike.pl) is 
the “DAI Round Table” debate about opportunities brought 
by DAI, attended by the largest telecom operators and con-
tent broadcasters Is the Polis media and telecom market 
ready to use the opportunity it is offered? We will find out in 
the near future. ■
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Pod koniec czerwca 2022 r. nastąpi przejście na nową tech-

nologię nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Cała Pol-
ska zostanie objęta standardem DVB-T2 HEVC, który umożliwi 
dostarczenie widzom dodatkowych kanałów, lepszej jakości 
telewizji i nowych usług dodanych. Jaki będzie miało to wpływ 
na sposób konsumpcji mediów przez widzów i poziom penetrac-
ji usług dodanych? Czy operatorzy i nadawcy telewizyjni mogą 
spodziewać się zwiększonej aktywności klientów, zainteresowa-
nia nowymi usługami i większej świadomości tego, co może dać 
naziemna telewizja cyfrowa względem oferty kablowej i  sateli-
tarnej?

Naziemna telewizja cyfrowa (NTC) rozwijana jest w  Pol-
sce od drugiej połowy 2010 roku, kiedy zostały uruchomione 
pierwsze multipleksy (MUX). Cały system nadawania cyfrowe-
go sygnału telewizyjnego na terenie Polski realizowany jest 
przez sieć nadajników naziemnych, zgodny ze standardem 

Jakie zmiany w ofercie i strategii operatorów oraz 
nadawców telewizyjnych może przynieść wdrożenie 

standardu DVB-T2 HEVC w 2022 r.?

Przemysław Broniszewski
Członek Zarządu, Związek Pracodawców Ogólnopolskich Mediów 

Telewizyjnych „MOC TV”. 
Board Member, The Association of Polish TV Broadcasting 

Employers „MOC TV”

At the end of June 2022, the transition to the new DTT 
broadcasting technology will take place. All of Poland will 

be covered by the DVB-T2 HEVC standard, which will enable 
the provision of additional channels, better television quality 
and new value-added services to viewers. How will this affect 
the way viewers consume media and value-added services? 
Can TV operators and broadcasters expect increased customer 
activity, interest in new services and greater awareness of what 
digital terrestrial television (DTT) can offer compared to cable 
and satellite TVs?

DTT has been developed in Poland since the second half 
of 2010, when the first multiplexers (MUX) were launched. 
The entire digital television broadcasting system in Poland 
is managed by a network of terrestrial transmitters, 
compliant with the DVB-T standard. From March to the 
end of June 2022, the terrestrial television broadcasting 

What changes in the offer and strategy of TV 
operators and broadcasters can be brought by the 

implementation of the DVB-T2 HEVC standard in 2022?
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DVB-T. Od marca do końca czerwca 2022 roku w całym kraju 
nastąpi zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej na 
nowszy i  bardziej efektywny standard DVB-T2/HEVC, gdzie 
HEVC (lub inaczej H.265) to nowy standard kompresji sygnału 
telewizyjnego. Technologia ta umożliwi dostarczenie widzom 
większej liczby programów telewizyjnych w  wyższej jako-
ści – wszystkie programy w ramach telewizji naziemnej będą 
nadawane w jakości HD, a niektóre nawet w Ultra HD. Podsu-
mowując użytkownicy bezpłatnej naziemnej telewizji będą 
mieli więc od połowy nadchodzącego roku dostęp do większej 
liczby kanałów telewizyjnych, które będzie można odbierać 
w lepszej jakości, zarówno obrazu jak i dźwięku. 

Istotne jest również to, że poza lepszą jakością, będzie 
możliwe korzystanie z  dodatkowych usług, takich jak kana-
ły wirtualne, telewizja hybrydowa, a  nawet wybrane kanały 
w  jakości 4K. Użytkownicy, którzy będą mogli odbierać na-
ziemną telewizję cyfrową w nowym standardzie i  jednocze-
śnie podłączą swój telewizor do internetu, w zasadzie będą 
mieli dostęp do telewizji z  funkcjonalnościami charaktery-
stycznymi do tej pory tylko dla oferty operatorów kablowych 
i  satelitarnych. Można więc sobie wyobrazić sytuację, że od 
połowy przyszłego roku klienci NTC będą mieli dostęp do 
usług takich jak TimeShift - zatrzymywania i przewijania tre-
ści, CatchUP - oglądania programów z  poprzednich dni (na 
żądanie), bibliotek VOD i archiwalnych treści, a także rozbu-
dowanych serwisów HbbTV.

Jest to istotna zmiana technologiczna na rynku polskim, 
która może spowodować zwiększenie postrzeganego pozio-
mu atrakcyjności naziemnej telewizji cyfrowej przez widzów, 
a tym samym wywołać chęć skorzystania i potencjalnej rezy-
gnacji z  innych usług dostępu do telewizji. Tak postawione 
pytania i tezy oczywiście wymagają rzetelnej weryfikacji, cze-
go na wniosek organizacji branżowej MOC TV podjął się Kra-
jowy Instytut Mediów (KIM). Prace nad badaniem rozpoczęto 
w kwietniu tego roku, a dotyczy następującej problematyki 
związanej z wdrożeniem DVB-T2: gotowości technicznej go-
spodarstw domowych, jakości komunikacji tej zmiany oraz 
prawdopodobieństwa przejścia i  zmiany sposobu odbioru 
sygnału telewizyjnego. 

Pierwsze wyniki części jakościowej wstępnie prezentowa-
ne przez KIM ukazują następujące kwestie: 

●    Wiedza o zmianie jest znikoma i bardzo powierzchowna. 
Nie generuje impulsu do działania.

●    Młodsza grupa podchodzi do zmiany entuzjastycznie, 
starsza grupa zaś ambiwalentnie. 

●    Osoby badane oczekują poprawy jakości obrazu i dźwię-
ku, dostępu do większej ilości kanałów i programów. Li-
czą też na rozbudowane usługi HbbTV. Obawiają się zaś 
konieczności wydatków na nowy sprzęt (telewizor umoż-
liwiający odbiór wg standardu DVB-T2).
Kluczowe zagadnienia dotyczące świadomość osób ba-

danych i postawy wobec zmian:

standard will be changed across the country to the newer 
and more effective DVB-T2 / HEVC standard, where HEVC 
(or H.265) is the new standard for TV signal compression. 
This technology will allow viewers to receive more TV 
programmes in higher quality – all terrestrial TV programmes 
will be broadcast in HD quality, and some even in Ultra HD. To 
sum up, users of free terrestrial television will have access to 
more TV channels characterised by higher picture and sound 
quality from the middle of the coming year.

It is also important that in addition to better quality, it 
will be possible to use additional services, such as virtual 
channels, hybrid TV and even selected channels in 4K quality. 
Users who will be able to receive DTT in the new standard 
and at the same time connect their TV sets to the internet 
will basically have access to television with functionalities 
so far characteristic only for the offer of cable and satellite 
operators. So we can imagine a situation that from the middle 
of next year DTT customers will have access to services such 
as TimeShift – stopping and scrolling content, CatchUP – 
watching programmes from previous days (on demand), VOD 
libraries and archived content, as well as extensive HbbTV 
services.

This is a significant technological change on the Polish 
market, which may increase the attractiveness of DTT among 
viewers and thus encourage them to use it and potentially 
give up other television services. Obviously, such questions 
and theses require reliable verification, which has been 
undertaken by the National Media Institute (KIM) at the 
request of the MOC TV association. The research began 
in April 2021. It concerns the following issues related to 
the implementation of DVB-T2: technical readiness of 
households, the quality of communicating this change, and 
the likelihood of transition and change in the way TV signal 
is received.

The first results of the qualitative part initially presented 
by KIM show the following issues:

●    Knowledge about change is minimal and very superficial. 
It does not generate an impulse to act.

●    The younger group is enthusiastic about the change and 
the older group is ambivalent.

●    Respondents expect improved picture and sound 
quality and access to more channels and programmes. 
They also count on extensive HbbTV services. They are 
afraid of having to spend on new equipment (TV set that 
allows reception according to the DVB-T2 standard).
Key issues regarding the awareness of respondents and 

their attitudes towards the change:
●    Lack of awareness of changes and lack of knowledge 

about DVB-T2. Respondents occasionally declared 
that they had heard something about the upcoming 
change. Even if they had heard about it somewhere, 
they could not give the details. Hearing that the change 
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●    Brak świadomości zmian i wiedzy o DVBT-2. Sporadyczne 
deklaracje osób badanych, że słyszały cokolwiek o nad-
chodzących zmianach. Nawet jeśli gdzieś o nich usłyszeli 
to nie potrafili przywołać szczegółów. Słysząc, że zmiana 
ma nastąpić już w  marcu 2022 wiele osób była bardzo 
zdziwiona, że jeszcze nic się o tym nie mówi.

●    Poprawa jakości obrazu oraz większa liczba kanałów to 
kluczowe korzyści. Dyskutując o  nadchodzących zmia-
nach odbiorcy najczęściej podkreślali, że dla oferty NTC 
realną zmianą będzie dopasowanie standardu obrazu do 
obecnych możliwości technicznych urządzeń (4K i  wyż-
sze) oraz zwiększenie liczby kanałów (więcej informacyj-
nych, tematycznych). Są to obszary, w  których obecna 
oferta NTC najbardziej odstaje od konkurencji jaką jest 
telewizja kablowa i satelitarna.

●    Niepewność dotycząca tego, co trzeba zrobić aby sko-
rzystać z nowej technologii. Większość osób nie wiedzia-
ła, co trzeba będzie zrobić przy okazji zmiany. Niektórzy 
próbowali odnieść się do przejścia z telewizji analogowej 
na cyfrową, ale część była pewna, że telewizory przestaną 
działać. Obawiali się także, że wraz z poprawą oferty pro-
gramowej telewizji naziemnej może zostać wprowadzona 
opłata za odbiór inna niż abonament radiowo-telewizyjny. 
Wiele głosów z różnymi opiniami wskazuje na konieczność 
„zarządzenia” tematem od strony komunikacyjnej.
Oficjalne wyniki badania KIM (części ilościowej i  jako-

ściowej) powinny zostać opublikowane w  najbliższych ty-
godniach i będą zawierać wiele konkretnych danych, w tym 
procent gospodarstw domowych posiadających odbiornik te-
lewizyjny umożliwiający odbiór NTC w nowym standardzie. ■  

would take place in March 2022, many people were very 
surprised that nothing had been said about it yet.

●    Improved picture quality and more channels as 
the key benefits. When discussing the upcoming 
change, respondents most often emphasised that 
the real change related to the DTT offer would be the 
adjustment of the picture standard to the current 
technical capabilities of devices (4K and higher) and 
a larger number of channels (more informative and 
thematic ones). These are the areas in which the current 
DTT offer stands out the most from the competition, 
such as cable and satellite TVs.

●    Uncertainty about what needs to be done to take 
advantage of the new technology. Most respondents 
did not know what would have to be done in relation to 
the change. Some referred to the switch from analogue 
to digital TV and others were sure TV sets would stop 
working. They were also concerned that with the 
improvement of the terrestrial television programming 
offer, a reception fee other than the radio and TV license 
fee would be introduced. Many opinions indicated the 
need to ‘manage’ the topic from the communication 
side.
The official results of the research conducted by KIM 

(quantitative and qualitative parts) should be published 
in the coming weeks and will contain many specific data, 
including the percentage of households with TV sets capable 
of receiving DTT in the new standard.■
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W  1996 r. John Perry Barlow amerykański poeta i  działacz 
społeczny, walczący między innymi o  prawo do wolnoś-

ci i  anonimowości w  sieci, w „Deklaracji niepodległości cyber-
przestrzeni” zwrócił się do rządów świata przemysłu: „Wy, zużyci 
giganci z ciała i stali, przychodzę do Was z Cyberprzestrzeni, nowej 
ojczyzny Umysłu. W imieniu przyszłości apeluję do Was – związa-
nych z przeszłością – byście zostawili nas w spokoju. Nie jesteście 
tu mile widziani. Wasza władza nie sięga miejsc, w których się zbi-
eramy”. Ten wywód o dalece rewolucyjnej wymowie, miał oczy-
wiście pewien sens retoryczny i kategoryzacyjny – pokazywał, jak 
bardzo nowy cyfrowy świat różni się tego, który powstał na fali 2. 
a nawet 3. rewolucji przemysłowej, i  jak bardzo chce się ów cy-
frowy świat czuć niezależny, względem zastanych potęg.

Z  biegiem czasu zapał rewolucyjny wokoło cyfrowego 
świata, czyli de facto komunikacji cyfrowej, znacząco osłabł. 
Cyberprzestrzeń, dzięki której faktycznie dokonały się zmiany 
na niespotykaną wcześniej skalę spowszedniała, przyzwycza-
iliśmy się do niej. Nie ma przede wszystkim dwóch obozów, 
dawnego świata rzekomych gigantów ze stali i ludzi wyłącznie 
cyfrowych. Wszyscy (poza wciąż liczną grupą wykluczonych, 
ale to raczej z  powodów społecznych i  ekonomicznych) je-
steśmy cyfrowymi obywatelami, jednak wciąż na nasze życie 

Kilka refleksji o technologii,  
komunikacji elektronicznej i… przyszłości

Krzysztof Przybył
Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

President of the Polish Promotional Emblem Foundation

In 1996, John Perry Barlow, American pet and social activist, 
fighting, inter alia, for freedom and anonymity on the Internet, 

in his Declaration of the Independence of Cyberspace called on 
the governments of the industrial world in the following way: 
“you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, 
the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of 
the past to leave us alone. You are not welcome among us. You 
have no sovereignty where we gather”. This highly revolutionary 
argument served as a rhetorical and categorization-aimed device 
explaining how much the new digital world differs from the one 
created on the wave of the 2nd and even 3rd industrial revolution, 
and the great need to make this digital world independent of the 
existing world powers.

Over time, the revolutionary fervour around the digi-
tal world, or rather digital communication, has faded. Cy-
ber-space, which in fact brought unprecedented changes, 
became a part of our everyday life and we got used to it. Im-
portantly, there are no two opposing fractions, i.e., the former 
world of alleged steel giants vs an all-digital tribe. We are all 
digital citizens (except for the still large group of those ex-
cluded, yet rather for social and economic reasons), but our 
lives are still influenced by the non-digital sphere. Recently, 

Some thoughts on tech,  
electronic communications, and... the future
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wywiera wpływ niecyfrowa sfera. Ostatnio wszyscy odczuliśmy 
działanie czynnika o  charakterze bynajmniej nie cyfrowym, 
a biologicznym. Koronawirus Sars-COV-2, spowodował realne 
straty zdrowotne, ekonomiczne i społeczne, a także pociągnął 
za sobą daleko idące zmiany, wśród których część ma – taki to 
jest paradoks dziejów – dalece pozytywny wymiar.

Aby móc zareagować na globalne zagrożenie dla ludz-
kości, aby wypracować rozwiązania pozwalające na przeciw-
stawienie się współczesnym zagrożeniom, w tym oczywiście 
epidemiom, niezbędna jest wielostronna, szybka, masowa 
i egalitarna komunikacja. Koronawirus pokazał nam, że w sy-
tuacji najpoważniejszych wyzwań wielka mobilizacja jest 
możliwa, lecz dopiero teraz, dziś, kiedy może działać zbioro-
wy umysł, kiedy wysiłki pojedynczych osób mogą być zwie-
lokrotnione, podniesione do potęgi – a to wszystko właśnie 
dzięki komunikacji elektronicznej. Żyjemy w jej 
erze, wiemy to już od dziesięcioleci, lecz dopie-
ro koronawirus uświadomił nam, jak potężna 
jest moc komunikowania i jak wiele dzięki niej 
możemy zdziałać.

Chciałem podzielić się również kilkoma 
wnioskami, odnoszącymi się do technologii 
komunikacyjnych i  komunikacji elektronicz-
nej, które formuję na podstawie doświadczeń 
szefowania Fundacji Polskiego Godła Promo-
cyjnego. Przez 30 lat istnienia Konkursu „Teraz 
Polska” wzięło w  nim udział ok. 5 tys. polskich 
firm – reprezentujących wszystkie branże kra-
jowej gospodarki – spośród których Godłem 
„Teraz Polska” nagrodzono łącznie ponad 750. 
Podstawowym kryterium oceny jest jakość. O ile 
w latach 90. w Konkursie startowały przeważnie 
firmy wytwarzające produkty szybko zbywalne 
(do których należą artykuły spożywcze czy środ-
ki czystości), to w  ostatnich latach większość 
uczestników zgłasza produkty i usługi zaawan-
sowane technologicznie o  wysokim stopniu 
innowacyjności. Są to dobra, których powstanie 
nie wynika z  naszych utrwalonych, krajowych 
tradycji. Te nagradzane produkty i  usługi uzy-
skały swoje wyjątkowe walory dzięki temu, że 
Polacy – najczęściej młodzi, ale nie tylko – chcą gonić świat, 
największe globalne potęgi wiedzy i technologii. Te aspiracje 
i przede wszystkim pomysł oraz sposób, jak ów świat dogonić, 
zrodziły się właśnie dzięki komunikacji elektronicznej i wymia-
nie informacji. To jest główne narzędzie obecnego i przyszłego 
sukcesu Polaków. Nie ma gospodarki opartej na wiedzy bez 
technologii informacyjnych.

Wrócę jeszcze raz do kwestii zdrowia, oczywiście w kontek-
ście wymiany informacji. Fundacja Polskiego Godła Promocyj-
nego jest organizatorem konferencji, poświęconych innowa-
cjom w medycynie. W gronie panelistów znajdują się między 

we have all suffered from a factor of biological origin. The 
COVID-19 pandemic caused real health, economic and social 
losses, as well as entailed far-reaching changes. Paradoxically, 
some of them turned out to be more than favourable.

In order to respond to the global threat to humanity and 
to develop solutions to mitigate modern threats, including 
epidemics, of course, multilateral, fast, mass, and egalitarian 
communication is a must. The coronavirus crisis showed us 
that in the face of the most serious challenges, great mobili-
zation is possible, but only now, when the collective mind can 
work, when the efforts of individuals can be multiplied and 
increased thanks to electronic communications. For many 
years we have been aware that we live in a digital era, but 
only the global pandemic made us realize how great is the 
power of communications and how much it can offer us.

I would also like to share a few conclusions 
relating to communication technologies and 
electronic communication, which I have devel-
oped based on my experience as the head of 
the Polish Promotional Emblem Foundation. 
During the 30 years of the “Teraz Polska” compe-
tition, about 5 thousand Polish companies took 
part in it, representing all sectors of the national 
economy. Out of them, 750 entities have been 
awarded the “Teraz Polska” emblem. The com-
petition’s basic evaluation criterion is quality. 
While in the 90’s our competition draw mainly 
entities manufacturing fast-moving goods 9e.g. 
foodstuffs or cleansing products), now the ma-
jority of participants come with hi-tech innova-
tive products and services. These are goods the 
creation of which does not result from our es-
tablished national traditions. These award-win-
ning products and services gained their unique 
qualities thanks to the fact that Poles - mostly 
young, but not only - want to compete with the 
rest of the world represented by global pow-
ers of knowledge and technology. These aspi-
rations, and above all the idea and the modus 
operandi, were born out of electronic commu-
nication and information exchange, being the 

cornerstone of the present and future success of Poles. There’s 
no knowledge-based economy without IT.

Let me dwell on the subject of medicine, obviously in 
the context of information exchange. The Polish Promotional 
Emblem Foundation organizes conferences dedicated to in-
novations in medicine. The panellists include winners of the 
“Teraz Polska” Emblem competition, including presidents of 
companies implementing revolutionary medical products on 
a global scale, and heads of nationally leading research units, 
present on the world map of science. The discussions about 
specific implementations and the most promising projects 

...ABY WYPRACOWAĆ 
ROZWIĄZANIA 

POZWALAJĄCE NA 
PRZECIWSTAWIENIE 
SIĘ WSPÓŁCZESNYM 

ZAGROŻENIOM, W TYM 
OCZYWIŚCIE EPIDEMIOM, 

NIEZBĘDNA JEST 
WIELOSTRONNA, SZYBKA, 

MASOWA I EGALITARNA 
KOMUNIKACJA.

IN ORDER TO RESPOND 
TO THE GLOBAL THREAT 
TO HUMANITY AND TO 
DEVELOP SOLUTIONS 

TO MITIGATE MODERN 
THREATS, INCLUDING 

EPIDEMICS, OF COURSE, 
MULTILATERAL, FAST, 

MASS, AND EGALITARIAN 
COMMUNICATION IS  

A MUST. 
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linnymi laureaci Godła „Teraz Polska”, w tym prezesi firm wdra-
żających rewolucyjne na skalę globalną produkty medyczne, 
oraz szefowie czołowych w  skali kraju i  istotnych na mapie 
światowej nauki jednostek badawczych. W  toku dyskusji 
o  konkretnych wdrożeniach i  najbardziej perspektywicznych 
projektach przewija się cały czas troska panelistów o generalną 
poprawę jakości ochrony zdrowia w naszym kraju. Lecz aby to 
mogło nastąpić, aby innowacje w medycynie przyczyniały się 
do poprawy jakości życia ludzi, potrzebna jest ścisła współpra-
ca naukowców, biotechnologów, lekarzy i inżynierów, taka jak 
to miało miejsce w przypadku laureatów Godła „Teraz Polska” – 
firm StethoMe czy GeneMe. Najważniejszym narzędziem owej 
współpracy jest właśnie komunikacja elektroniczna i technolo-
gia informacyjna, z  jej powszechnością. Jeżeli nadejdzie wiek 
nauki, będzie on możliwy, dzięki wymianie myśli i poglądów na 
wielką globalną skalę.

Komunikacja elektroniczna ujawniła jeszcze jedną wielką 
moc. Wcześniej traktowaliśmy ją jako swoisty surogat relacji 
bezpośrednich. W  dobie pandemii okazało się, że musimy 
pozostać w  domach, bo sposób działania wirusa wymusił 
na nas zachowanie dystansu fizycznego. Lecz dzięki komu-
nikacji elektronicznej nie musieliśmy ograniczać kontaktów 
społecznych. Zmieniliśmy reguły i  drogi spotkań z  innymi 
ludźmi, ale pandemia – zwłaszcza w pierwszych miesiącach 
– wyzwoliła potrzebę różnorodnych form kontaktu i  relacji 
z  różnymi osobami. Telefony, Internet, media społeczno-
ściowe wykorzystywaliśmy częściej niż przed pandemią. Ale 
poszukiwaliśmy również informacji w  pozostałych mediach 
elektronicznych. Wielu doceniło wagę rzetelnych źródeł, pro-
fesjonalizmu i szybkości przekazywania informacji – okazało 
się to wręcz być kwestią wpływającą na nasze przetrwanie. 
Widząc coraz powszechniejszą dostępność innowacji, które 
zmieniają nasze życie na lepsze i pomagają rozwiązywać pro-
blemy, chciałbym zakończyć mój wywód tezą, że technologie 
informacyjne i komunikacyjne nie tylko stały się immanent-
ną częścią naszego życia, ale też ciągle się demokratyzują, 
a  w  najbliższych latach ujawnią nowe, fascynujące odsłony 
rewolucji technologicznej.■

are driven by the panellists’ concern for the general improve-
ment of the quality of health care in our country. Yet for this 
to happen, for innovations in medicine to contribute to the 
improvement of people’s quality of life, close cooperation of 
scientists, biotechnologists, doctors, and engineers is need-
ed, as was the case with the winners of the “Teraz Polska” Em-
blem - StethoMe or GeneMe. The greatest facilitator of this 
cooperation is nothing else but universal electronic commu-
nication and information technology. The shift to the age of 
science depends on the exchange of thoughts and views on 
a global scale.

Electronic communication revealed yet another great ad-
vantage. Previously, we treated it as a kind of substitute for 
direct relations. At the wake of the global pandemic it turned 
out that we had to stay at home to maintain physical distance. 
But thanks to electronic communication, we did not have to 
cut on our social interactions. We changed the rules and ways 
of meeting other people, but the pandemic - especially in the 
first months - triggered the need for various forms of contact 
and relationships with different people. We used telephones, 
the Internet, and social media more often than before the 
pandemic. But we also looked for information in other elec-
tronic media. Many started to appreciate reliability of sourc-
es, professionalism, and speed of information transfer, which 
turned out to be an issue of survival. Witnessing the increas-
ing availability of innovations that change our lives for the 
better and help solve problems, I would like to conclude my 
argument with the thesis that information and communica-
tion technologies have not only become an immanent part of 
our lives, but also continue to democratize themselves, and 
in the coming years they will reveal a new, fascinating face of 
the tech revolution. ■
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Przed nami jesienna Konferencja PIKE. Parodniowa krysta-
lizacja marzeń o tym, CO się na temat rynku mediów powie, 
JAK się powie I  JAKI to będzie miało – piorunujący bądź 
długofalowy skutek. 

Pokusa, żeby zgromadzić się w tym samym pomieszcze-
niu, usiąść przy jednym stole i powiedzieć to, co się chce po-
wiedzieć, bądź wysłuchać tego, co mają do powiedzenia au-
torytety i koledzy z branży – jest dla pracowników polskiego 
sektora mediów nie do przezwyciężenia. Niech się schowają 
rozwiązania grupowej komunikacji zdalnej, na które byliśmy 
skazani zawodowo przez kilkanaście miesięcy. Bywają nie-
odzowne, ale są po prostu ersatzem. Rozproszone audyto-
rium przed laptopami „gdzieś tam” nigdy nie wytworzy tego 
jedynego w swym rodzaju SKUPIENIA, które oferuje sala peł-
na ludzi pogrążonych w myślach krążących wokół zadanego 
tematu.   

Konferencje mają swój organiczny rytm. Ich uczestnicy są 
na początku upojeni sztywnością i oficjalnością; środek kon-
ferencji to zazwyczaj festiwal deklaracji i  niekiedy niemoż-
ności: każdy uczestnik zdaje sobie sprawę, że najzaciętsze 
branżowe spory to w gruncie rzeczy marność i proch, a wy-
targowane sukcesy to zawsze za mało! Końcowy etap konfe-
rencji wprowadza zazwyczaj atmosferę zmysłowej oklapłości 
i przewartościowań. 

To pewne uproszczenie i… nie wszystko. To właśnie pod-
czas konferencji można znaleźć czas na rozmowy kuluarowe 
– wymianę informacji czy próbę poznania potencjalnych 
rynkowych kontrahentów, którym to spotkaniom towarzyszą 

Konferencja PIKE 2021 – branżowe Wydarzenie Roku

Danuta Harenda
Redaktor Naczelny TV Trend

Editor in Chief TV Trend

The autumn PIKE conference is almost here. During this 
long-awaited event, the ideas about WHAT will be said 
about the media market, HOW will it be said, WHAT effect it 
will all have will finally materialize. 

The opportunity to gather in the same room, sit at the 
same table, pronounce oneself or listen to what authorities 
and colleagues from the industry have to say excites the Polish 
media sector. Finally, the constraints related to online commu-
nication, binding us for the last several months, will no longer 
apply. Although indispensable, such solutions are a mere er-
satz of an actual communication. The scattered audience in 
front of the laptops “out there” will never create the one-of-a-
kind FOCUS offered by a room full of people lost in thought 
revolving around a given topic.  

All conferences have their own internal rhythm. Their 
participants at first succumb to the rigidity and formality; The 
middle of the conference is usually a festival of declarations 
and sometimes of the impossibility to give them: each partic-
ipant realizes that the most fierce industry disputes are in fact 
vanity and dust, and the bargained successes are always not 
enough! The final stage of the conference usually comes with 
atmosphere of slowness and re-evaluation. 

Clearly, this is a simplification, which does not cover every 
aspect thereof. The conference brings unofficial talks allow-
ing for exchanging information or getting to know potential 
market partners, usually accompanied by endless hand-
shakes. In this context, the need for frequent hand sanitiza-
tion will not be a great price to pay.

PIKE Conference 2021: industry event of the year
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niekończące się uściski dłoni. I mniejsza o to, że trzeba je bę-
dzie na jesiennej PIKE AD 2021 często dezynfekować.

Media XXI wieku
Nowe rewolucje komunikacyjne zachodzą dziś szybciej, niż 
wszystkie inne procesy społeczne, znane ludziom żyjącym 
nawet w  wieku XX. Gwałtowny przypływ treści do interne-
tu w ciągu dekady sprawił, że tradycyjnym mediom jest dziś 
trudno gromadzić i  przekazywać informacje. Ponieważ pra-
cowały one niegdyś w mniej szalonym tempie – eliminowa-
ły z debaty publicznej teorie spiskowe czy wierutne bzdury. 
Tymczasem obecnie fałszywe, stronnicze narracje często ce-
lowo wprowadzające w błąd, rozchodzą się po globalnej sieci 
lotem cyfrowej błyskawicy. 

Algorytmy mediów społecznościowych wręcz zachęcają 
odbiorców do fałszywego postrzegania świata i  faworyzują 
przekaz oparty na emocjach, szczególnie gniewie czy lęku. Pa-
radoksalnie - ludzie klikają w takie treści, które chcą dostawać. 
Na ekrany naszych komputerów i  smartfonów spływa m. in. 
nieprzerwany strumień wątpliwej wartości newsów: wydarzeń 
z  życia celebrytów, filmików, reklam, sloganów, intymnych 
przekazów z życia miliona internetowych znajomych itp.

Zmieniają się areny, gdzie toczona jest debata publiczna. 
W  przeszłości większość rozmów o  polityce – a  jak wiemy 
zmagania polityki z kulturą (mediami) to naczynia połączone 
– toczyła się w parlamencie, na łamach gazet czy w telewizyj-
nych studiach. Dziś często dochodzi do nich w rzeczywistości 
wirtualnej, gdzie np. twitterowe „ćwierkanie” ma niejedno-
krotnie zastąpić rzeczowy, kompleksowy przekaz. 

I na dodatek może się wydawać, że te wszystkie interne-
towe „słowne memy” mają jednakową wagę i jednakowe zna-
czenie.

Polski rynek medialny w czasach burzy i naporu 
Media nazwano niegdyś IV władzą, ale jak uczy historia, chęć 
dominacji pozostałych rodzajów władz w  danym systemie 
państwowym nigdy nie służyła ich rozwojowi. Mijający rok 
był dla działających w naszym kraju mediów elektronicznych 
okresem próby i testem wytrwałości.10 lutego br. trwał w Pol-
sce strajk większości niezależnych mediów przeciwko wpro-
wadzeniu planowanego przez rząd nowego, dodatkowego 
podatku od reklam emitowanych w telewizji, radiu i internecie. 
Wprowadzenie go mogłoby oznaczać ekonomiczne osłabie-
nie, a nawet likwidację części z mediów działających w Polsce. 

Pomysł upadł, ale do kwestii niezależności mediów władza 
powróciła w  inny sposób już po kilku miesiącach. 7 czerwca 
br. grupa posłów PIS wniosła do Sejmu projekt zmiany ustawy 
o radiofonii i  telewizji. W projekcie nowelizacji wskazano m.in, 
że „koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i te-
lewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której sie-
dziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka 

21st century media
Today, communication-related revolutions take place faster 
than all other social processes known to people even in the 
20th century. Over the last decade, the surge of content onto 
the internet has made it difficult for traditional media to gath-
er and transmit information. In the past, the pace thereof was 
much slower allowing for elimination of conspiracy theories 
and other fake news from the public debate. Meanwhile, 
false, biased, and often deliberately misleading narratives are 
spreading like a digital lightning across the Internet. 

Social media algorithms actually encourage recipients to 
misconceive the world and favour messages based on emo-
tions, especially anger or fear. Paradoxically, people choose to 
click on the content they want to receive The screens of our 
computers and smartphones are flooded by an uninterrupted 
stream of mediocre-quality news: events from the lives of ce-
lebrities, videos, advertisements, slogans, intimate details of 
the lives of a million of our online friends etc.

The places where the public debate takes place are chang-
ing. In the past, most discussions about politics - and as we 
know the struggle between politics and culture (media) is 
something constant - took place in parliament, in newspapers 
or in TV studios. Today, to the large extent they moved to the 
virtual reality, where single Twits are often supposed to re-
place a substantive, comprehensive message. 

And on top of that, it may seem that all these electronic 
“word memes” have equal weight and equal meaning.

Polish media market in times of Storm and Stress 
The media were once called the 4th power, but the history 
shows that \the will to dominate other types of power in a giv-
en state system has never served their development. The past 
year brought the electronic media operating in our country 
many trials, being a true test of endurance. On 10 February 
2021, the majority of the independent Polish media went on 
a strike against the introduction of a new, supplementary tax 
on advertising broadcast on television, radio, and the Inter-
net, planned by the government. Introduction of the new levy 
could mean economic weakening, or even liquidation of some 
media operating in Poland. 

The idea was dismissed, but the authorities returned to 
the issue of media independence in a different way after a few 
months. On 7 June 2021, a group of PiS deputies submitted to 
the Sejm a draft amendment to the Broadcasting Act. In the 
draft bill it was indicated, inter alia, that “a license to broadcast 
radio and television programs may be granted to a foreign 
entity with a seat or permanent residence in the European 
Economic Area, provided that such a foreign entity is not de-
pendent on another foreign entity with a seat or permanent 
residence in a country from outside the EU and the EEA ”.

The representatives of the highest state authorities forc-
ing the above-mentioned amendments are not interested 
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osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której 
siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w  pań-
stwie niebędącym państwem członkowskim EOG”.

Forsujących wspomniane zmiany przedstawicieli najwyż-
szych władz państwowych nie interesują sugestie, że projekt 
ww. ustawy uderza w amerykańskie inwestycje w Polsce i de 
facto zmierza do zmuszenia nadawcy TVN i TVN24 do pozbycia 
się części firmowych aktywów. Wobec tego na dziś wspomnia-
na nowelizacja (przegłosowana w Sejmie, odrzucona przez Se-
nat) czeka na wynik ponownego głosowania sejmowego i być 
może akceptację (bądź nie) w postaci podpisu Prezydenta.

Także kwestia otrzymania polskiej koncesji dla stacji TVN24 
jest wciąż (w  połowie września br.) sprawą nierozstrzygniętą 
przez regulatora rynku mediów – Krajową Radę Radiofonii i Te-
lewizji. Nadawca kanału – TVN Grupa Discovery znalazł jednak 
wyjście z sytuacji w postaci uzyskania koncesji holenderskiej, 
zaakceptowanej przez przewodniczącego KRRiT Witolda Koło-
dziejskiego. Fani TVN24 mogą na razie spać spokojnie. 

Gdzie jest w tym całym polityczno -prawno - medialnym 
ekosystemie miejsce Konferencji PIKE? Chociaż przyciąga set-
ki osób, jest ze swym tradycyjnym programowym schema-
tem: mistrz- uczeń szansą na przeciwstawienie się jazgotliwej 
fali internetowej kakofonii. Serwuje unikatową wiedzę na 
przemian z godziwą, tradycyjną rozrywką. 

Oczywiście, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że powrotu do 
analogowej przeszłości nie ma. Nowy informacyjny świat nie-
ustannie pracuje nad nowym konsumentem, oczekującym od 
mediów bardzo prostego języka i potężnych symboli. Na szczę-
ście zawsze znajdą się tacy odbiorcy, których złoszczą niekończą-
ce się dysonanse poznawcze nowych technik informacyjnych.■

in suggestions that the proposed bill is to affect American 
investments in Poland and, in fact, is to force the two broad-
casters: TVN and TVN24 to get rid of some of their corpo-
rate assets. Consequently, at present, the aforementioned 
amendment (passed by the Sejm, rejected by the Senate) 
is waiting for the result of another parliamentary vote and 
perhaps an approval (or not) in the form of the President’s 
signature.

Also, the issue of getting a Polish license by TVN24 is still 
pending (as at mid-September 2021) and awaits resolution 
by the media market regulator, i.e. the National Broadcasting 
Council. The broadcaster of the channel - TVN Grupa Discov-
ery - however, found a way out of the situation: it obtained 
a Dutch license, approved by the chairman of the National 
Broadcasting Council, Witold Kołodziejski. This means that 
the fans of TVN24 can rest easy. 

Where is the place of the PIKE Conference in this complex 
political, legal and media ecosystem? Though it attracts hun-
dreds of people, it is its traditional master-apprentice curric-
ulum that offers a chance to counter the massive wave of In-
ternet buzz. It serves unique knowledge combined with fair, 
traditional entertainment. 

Of course, we are all aware that there is no going back 
to the analog past. The new information world is constant-
ly working to meet the expectations of the new consumer, 
expecting very simple language and powerful symbols from 
the media. Fortunately, there will always be audiences who 
will reject the endless cognitive dissonance of new informa-
tion techniques.■






