
Witamy serdecz-
nie na XVIII 
Konferencji 
KIKE. Z tej 

okazji przygotowaliśmy dla 
Was niespodziankę – pierwszy 
numer kwartalnika Krajowej 
Izby Komunikacji Etherne-
towej. Oddajemy go w Wasze 
ręce mając nadzieję, że zabie-
rzecie go ze sobą do poczytania 
przy porannej kawie, a dodat-
kowe egzemplarze przekażecie 
swoim pracownikom oraz 
zaprzyjaźnionym fi rmom. 
Tak, by informacje z Izby 

oraz o ciekawych projektach 
naszych członków docierały 
jeszcze szybciej i skuteczniej. 
„KIKE#News” to nasz kolejny 
sposób komunikacji, platforma 
dyskusji i wymiany informacji 
między operatorami, a tak-
że rynkiem i administracją. 
To również miejsce, w którym 
specjaliści z branży teleko-
munikacyjnej dzielą się swoją 
wiedzą i spostrzeżeniami. 
„KIKE#News” będzie wydawa-
ny cztery razy w roku: w lutym, 
maju, sierpniu i listopadzie. 
Dwa z czterech numerów 
będą dystrybuowane również 
na naszych konferencjach.

Skąd pomysł, aby stwo-
rzyć taką publikację? Wielu 
z Was może zastanawiać się 
po co wydajemy gazetę, skoro 
mamy stronę internetową? 
Odpowiedź jest prosta. Prasa 
buduje relacje i wiarygodność. 
Prasa angażuje. W trakcie 
czytania gazety aż 90% czy-
telników wciąga się w lekturę 
i całkowicie oddaje tej czyn-
ności. Dzięki temu odbiór jest 
czysty i odbywa się w pełnym 
skupieniu. Czytelnicy mediów 
drukowanych zgodnie twier-
dzą, że prasa doradza i umożli-
wia dokonanie wyboru. Pisma 
„rozmawiają” z czytelnikami. 

A nam bardzo zależy na bu-
dowaniu relacji i dostarcza-
niu wiedzy, która umożliwi 
Wam realizację własnych 
pomysłów. Ponadto jesteśmy 
przekonani, że drukowany 
magazyn dotrze z informacja-
mi o rynku ISP i projektach 
KIKE do nowych odbiorców.
W bieżącym numerze znaj-
dziecie zarówno artykuły 
opisuję historię KIKE, w tym 
diagram kluczowych wyda-
rzeń z ostatnich 2 lat, jak i ma-
teriały eksperckie oraz wieści 
z rynku. Kwartalnik, który 
trzymacie w ręku, stanowi 
po części również uzupełnie-
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nie sprawozdań na Walne oraz 
przykład koncepcji i wyzwań, 
które są jeszcze przed nami. 
Minister Cyfryzacji Anna 
Streżyńska w swoim artykule 
opublikowanym w tym nu-
merze napisała „Całą historię 
KIKE można zawrzeć w jed-
nym zdaniu – to organizacja, 
która bez wątpienia zrobiła naj-
większy progres”. Nie chcemy 
się zatrzymywać, chcemy dalej 
się rozwijać. Dlatego mamy 
nadzieję, że pierwszy numer 
tego kwartalnika to kontynu-
acja i zapowiedź kolejnych, 
ciekawych projektów reali-
zowanych przez Izbę. #
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Całą historię KIKE 
mogę więc zawrzeć 
w jednym zdaniu 
– to organizacja, 
która bez wątpienia 
zrobiła największy 
progres.

Od trzepaka do profesjonalnej izby
Nasze wspólne początki, kiedy byłam poddawana nieustającej kryty-
ce i przesłuchaniom, nie były łatwe. Z grona bezczelnych młodziaków 
wybijali się dzisiejsi prezesi KIKE – Kamil Kurek i Piotr Marciniak. 
Mieli racjonalne podejście do mnie, aczkolwiek zawsze w kontrze.

Na polskim rynku, 
w przeciwieństwie 
do innych rynków 
Unii Europejskiej 

funkcjonuje bardzo wielu 
operatorów. Według różnych 
danych, jest ich nawet 3,5 ty-
siąca. Początkowo, gdy rynek 
raczkował, grupowali się 
w różne stowarzyszenia – albo 
wspólnie prowadzili interesy, 
albo je reprezentowali wobec 
administracji państwowej. 
W pewnym momencie stało 
się jasne, że musi powstać izba 
gospodarcza, która to, mówiąc 
kolokwialnie, zepnie.
Wszystkich tych ludzi pozna-
wałam stopniowo, w różnym 
czasie i okolicznościach, jeszcze 
zanim KIKE powstała. By-
łam wiceministrem, później 
prezesem UKE, a to był tak 
zwany „młody polski Internet”. 
Chociaż, jak już wspomniałam, 
działali w ramach różnych grup 
biznesowych, mieli ze sobą 
wiele wspólnego – byli młodzi, 
bo mieli 25-35 lat, przeważnie 
mężczyźni w dżinsach i fl anelo-
wych koszulach oraz swetrach. 
Niemal wszyscy, bez wyjątku, 
byli także hałaśliwi i bezczelni. 
Bezczelni zarówno w rozmo-
wie jak i w swoich działaniach 
na styku z regulatorem. Być 
może w tym właśnie tkwi źró-
dło ich sukcesu.
Było to także, bez wątpienia, 
najbardziej twórcze środowi-
sko, które miało bardzo dużo 
praktycznej wiedzy. Pomiędzy 

nimi, a przysłowiową „łopatą” 
była najmniejsza odległość. 
To odróżniało ich od prezesów 
wielkich operatorów, którzy 
zazwyczaj nie mieli bladego po-
jęcia na czym polega praktyka 
inwestycyjna. Oni wiedzieli. 
Tak się złożyło, że jako urzęd-
nik zaczęłam być adresatem 
rozmaitych ich postulatów. 
Były to głównie skargi – 
a to na temat praktyki inwesto-
wania, przepisów, które były 
dla nich nadmiernie obcią-
żające, bo wymagały dużej 
sprawozdawczości, jak również 
wykonywania obowiązków 
przez regulatora, czyli ospa-
łości w regulacjach, terminów 
na wykonanie zadań itp. itd. 
Członkowie KIKE stali wów-
czas na stanowisku, że niektóre 
wymagania ze strony regula-
tora są dla nich niekorzystne 
i muszą się przed nimi bronić, 
bo godzą w ich swobodne kon-
kurowanie na rynku.
Kiedy więc pojawiałam się 
na zjazdach Izby, to rozmowa 
była przeważnie jednostronna 
– urządzali mi kipisz, prze-
słuchanie, zadawali mnóstwo 
pytań, krytykowali wszystko 
co robię, zgłaszali dużo postu-
latów – czasem wewnętrznie 
zupełnie sprzecznych. Wśród 
aktywnych wtedy działaczy 
wyróżniało się dwóch: Piotr 
Marciniak i Kamil Kurek. Dali 
się poznać jako osoby racjonal-
ne, aczkolwiek zawsze w kon-
trze do mnie.

Czuję się trochę matką KIKE 
i jej dalszych działań. Po któ-
rymś takim spotkaniu po-
wiedziałam: „Przestańcie tyle 
gadać, zacznijcie pisać! Dla 
urzędników jeśli coś nie jest 
napisane, to nie istnieje, nie 
czują się zobowiązani tego wy-
konać, ani uwzględnić w swo-
ich pracach. Ani nawet odpo-
wiedzieć na takie postulaty.”
Na efekty nie musiałam długo 
czekać. W ramach KIKE za-
częto pracować nad strukturą, 
która byłaby zdolna obsługi-
wać relacje z regulatorem i mi-
nistrem w sposób systematycz-
ny i uporządkowany. Na rynku 
istniały wtedy trzy inne izby 
więc wzorce łatwo można było 
zaczerpnąć. Z drugiej strony, 
nie były to tylko wzorce, ale 
pewien standard, do które-
go regulator i minister się 
przyzwyczaili – potrzebna 
jest argumentacja meryto-
ryczna, a nie tylko krzyki. 
KIKE błyskawicznie zaczęła 

się pod tym względem do-
skonalić. Opinie Izby bardzo 
się sprofesjonalizowały, miały 
coraz szerszy zakres i coraz 
lepsze uzasadnienia. Widać 
było ogrom pracy włożonej 
w zbieranie danych w nich 
zawartych. Pod tym względem 
odnieśli duży sukces i zrobili 
krok do przodu w podejściu 
do zadań regulacyjnych, które 
zrzeszeni w izbie operatorzy 
mieli wykonywać.
Nie znaczyło to jeszcze, że mie-
dzy mną, a KIKE zapanowały 
lata zgody.
Jednym z zadań nałożonych 
przez regulatora na operatorów 
zrzeszonych w KIKE było ra-
portowanie o wykonanej sieci. 
Izba stanęła okoniem, bowiem 
zdaniem jej członków regula-
tor chciał wiedzieć zbyt dużo, 
z przekazywanych raportów 
zbyt wiele mogła się też o nich 

Tekst: ANNA STREŻYŃSKA, Minister Cyfryzacji

dowiedzieć konkurencja. Do-
stawałam więc dane na płytach, 
które było złamane, arkusze 
raportów wypełnione zerami 
lub w obcym języku. Musieli-
śmy się dotrzeć. Pomogły dwie 
sprawy: koniec pobłażliwego 
matkowania, a zatem kary, 
które zaczęłam nakładać oraz 
pieniądze z Unii Europejskiej. 
Koniec końców, zgodnie doszli-
śmy do wniosku, że współpraca 
da wszystkim więcej korzyści 
niż wojna podjazdowa. Dziś już 
nie mogę na nią narzekać.
Całą historię KIKE mogę więc 
zawrzeć w jednym zdaniu 
– to organizacja, która bez 
wątpienia zrobiła największy 
progres – od bandy „trze-
pakowców” do profesjonal-
nej Izby, której aktywności 
w sprawach inwestycyjnych 
i regulacyjnych nie można nie 
docenić. #

[ szkolenia dedykowane dla branży ISP
[ profesjonalni trenerzy
[ dogodne lokalizacje
[ specjalne ceny dla członków Izby
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AKADEMIA KIKE
ZAPRASZA NA SZKOLENIA 

 2014  | Nowy adres
w Warszawie
Przy ul. Lindleya 16 
uruchomione zostało biuro, 
które jest siedzibą KIKE oraz 
KIKE Events. 
Jest to miejsce kilkudziesięciu 
spotkań rocznie oraz wirtualna 
siedziba dla kilku spółek 
powołanych przez członków 
Izby.

 2014  | Zmiana fi rmy 
obsługującej księgowość
Zmieniliśmy również fi rmę 
obsługującą księgowość 
KIKE i zrezygnowaliśmy 
z dodatkowego księgowego 
systemu informatycznego. 
Dzięki temu zredukowaliśmy 
koszty księgowe i usprawniliśmy 
obieg dokumentów. 

 2016  | Powołano
Grupę Roboczą ds. TV
Zarząd KIKE powołał 
GRTV, której celem jest 
reprezentowanie interesów 
członków Izby i branży ISP 
w określaniu zasad dostępu 
do kontentu telewizyjnego, 
wdrażania nowych usług 
multimedialnych oraz 
monitorowania i stymulowania 
pozytywnych ram prawnych 
TV i multimediów.

 2014  | Nowy system 
obiegu dokumentów
Dzięki nowemu systemowi 
obiegu e-dokumentów są one 
regularnie wprowadzane 
do systemu. Porządkowaniu 
i wprowadzaniu poddanie 
zostały również dokumentu 
archiwalne.

 2015  | Rekordowa 
liczba uczestników 
na Konferencji KIKE
XVII edycja naszej 
konferencji przyciągnęła 
ponad 600 osób, 
43 prelegentów oraz 
55 wystawców. Jest 
to obecnie największe 
wydarzenie dla ISP w Polsce.

 2014  | Zmiana 
kancelarii prawnej
Po kilku latach zakończyliśmy 
współpracę z kancelarią 
Korolko. Obecnie obsługę 
prawną Zgromadzeń 
Walnych Izby realizuje Orzeł 
Stankiewicz Kancelaria 
Radców Prawnych z Krakowa. 
Ta decyzja pozwoliła obniżyć 
koszty stałe obsługi prawnej.

 2015  | Opracowano ponad 
100 raportów i analiz 
Opracowujemy rocznie przeszło 
sto roboczych i ofi cjalnych 
wystąpień, raportów oraz analiz. 
Na bieżąco monitorujemy 
i angażujemy się w procesy 
konsultacyjne, m.in. stawek 
za pas drogowy i za podbudowę 
słupową, dotyczące wdrożenia 
PLI CBD2, czy zmian w zakresie 
wykorzystania pasma 17 GHz. 

W czerwcu 2008 r. powstała KIKE. Dziś Izba ma już 8 lat. Kończy się tez druga ka-
dencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które w obecnym składzie pracują od przełomu 
2013 i 2014 r. Koniec kadencji oraz zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatnich dwóch 
lat, powodują, że warto podsumować lata 2014-2015 w telegrafi cznym skrócie.

 2015  | Powstała 
Akademia KIKE
W odpowiedzi na potrzeby 
fi rm członkowskich 
uruchomiliśmy ofertę 
regularnych szkoleń dla ISP. 
Jej celem jest kompleksowe 
i profesjonalne dostarczenie 
wiedzy. Wszystkie szkolenia 
są profi lowane pod kątem 
małych i średnich operatorów 
telekomunikacyjnych. 

Historia Izby od 2014 r.

2016
maj

Witamy serdecz-
nie na XVIII 
Konferencji 
KIKE. Z tej 

okazji przygotowaliśmy dla 
Was niespodziankę – pierwszy 
numer kwartalnika Krajowej 
Izby Komunikacji Etherne-
towej. Oddajemy go w Wasze 
ręce mając nadzieję, że zabie-
rzecie go ze sobą do poczytania 
przy porannej kawie, a dodat-
kowe egzemplarze przekażecie 
swoim pracownikom oraz 
zaprzyjaźnionym firmom. 
Tak, by informacje z Izby 

oraz o ciekawych projektach 
naszych członków docierały 
jeszcze szybciej i skuteczniej. 
„KIKE#News” to nasz kolejny 
sposób komunikacji, platforma 
dyskusji i wymiany informacji 
między operatorami, a tak-
że rynkiem i administracją. 
To również miejsce, w którym 
specjaliści z branży teleko-
munikacyjnej dzielą się swoją 
wiedzą i spostrzeżeniami. 
„KIKE#News” będzie wydawa-
ny cztery razy w roku: w lutym, 
maju, sierpniu i listopadzie. 
Dwa z czterech numerów będą 
dystrybuowane również na na-
szych konferencjach.

Skąd pomysł, aby stworzyć taką 
publikację? Wielu z Was może 
zastanawiać się po co wyda-
jemy magazyn, skoro mamy 
stronę internetową? Odpo-
wiedź jest prosta. Prasa buduje 
relacje i wiarygodność. Prasa 
angażuje. W trakcie czytania 
gazety aż 90% czytelników 
wciąga się w lekturę i całkowi-
cie oddaje tej czynności. Dzięki 
temu odbiór jest czysty i od-
bywa się w pełnym skupieniu. 
Czytelnicy mediów drukowa-
nych zgodnie twierdzą, że prasa 
doradza i umożliwia dokonanie 
wyboru. Pisma „rozmawiają” 
z czytelnikami. A nam bardzo 

zależy na budowaniu relacji 
i dostarczaniu wiedzy, która 
umożliwi Wam realizację 
własnych pomysłów. Ponadto 
jesteśmy przekonani, że dru-
kowany magazyn dotrze 
z informacjami o rynku ISP 
i projektach KIKE do nowych 
odbiorców.
W bieżącym numerze znaj-
dziecie zarówno artykuły 
opisuję historię KIKE, w tym 
diagram kluczowych wyda-
rzeń z ostatnich 2 lat, jak i ma-
teriały eksperckie oraz wieści 
z rynku. Kwartalnik, który 
trzymacie w ręku, stanowi 
po części również uzupełnie-
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nie sprawozdań na Walne oraz 
przykład koncepcji i wyzwań, 
które są jeszcze przed nami. 
Minister Cyfryzacji Anna 
Streżyńska w swoim artykule 
opublikowanym w tym nu-
merze napisała „Całą historię 
KIKE można zawrzeć w jed-
nym zdaniu – to organizacja, 
która bez wątpienia zrobiła naj-
większy progres”. Nie chcemy 
się zatrzymywać, chcemy dalej 
się rozwijać. Dlatego mamy na-
dzieję, że pierwszy numer tego 
kwartalnika to kontynuacja 
i zapowiedź kolejnych, cieka-
wych projektów realizowanych 
przez Izbę. #

O przyszłości Izby
zdecyduje

przyszłotygodniowe Walne

Już za tydzień, 2 czerwca w Warszawie, odbędzie 
się Walne Zgromadzenie Członków KIKE. To Walne 

szczególne, bo wyborcze. W jego trakcie powołamy na 
trzecią kadencję Zarząd i Komisję Rewizyjną. Pod-

sumowane zostaną ponadto przeszło 2 lata okresu 
gruntownej przebudowy Izby.

Dziś Izba oparta jest na  solidnych fundamentach. Jesteśmy 
obecni we wszystkich ważniejszych wydarzeniach i publicz-

nych procesach konsultacyjnych dotyczących ISP. Organizujemy 
dwukrotnie w ciągu roku jedną z największych konferencji bran-
żowych w Polsce (pół roku temu w listopadzie gościliśmy przeszło 
600 osób, 2,5 razy więcej niż 3 lata temu). W kalendarzu KIKE 
pojawiły się pikniki szerokopasmowe adresowane do mieszkań-
ców mniejszych miast oraz warsztaty tematyczne gromadzące 
100-200 operatorów. Nowością są  szkolenia realizowane w  ra-
mach Akademii KIKE, której misją jest zapewnienie ISP dostępu 
do szerokiej oferty kursów profi lowanych pod MŚP.

Uruchomione w  połowie 2014 r.  w  Warszawie biuro, stanowi 
pierwsze w naszej historii własne miejsce spotkań roboczych oraz 
codziennej pracy zespołu stałych pracowników Izby, ekspertów 
i członków. 

Rosnąca dynamika wydarzeń w  Izbie możliwa jest jednak 
przede wszystkim, dzięki Waszemu wsparciu. Widać je nie tylko 
w szerokim uczestnictwie w wydarzeniach KIKE, ale i w coraz 
większej liczbie przekazywanych oraz wspólnie analizowanych 
problemów i  pomysłów dotykających naszej branży. To  dzięki 
Waszemu wsparciu i  odpowiedziom na  ankiety, a  także zaan-
gażowaniu członków Izby w  GRAP, możliwe jest opracowywa-
nie co roku przeszło 100 stanowisk i analiz KIKE. To żywe za-
angażowanie naszych członków w problematykę telewizji, stało 
się fundamentem powołania ledwie kilka tygodni temu GRTV, 
pierwszej od kilku lat nowej grupy roboczej w Izbie.

Działający od  początku 2014 r.  Zarząd miał do  zrealizowania 
trudne zadanie. Przez 2 lata staraliśmy się coraz efektywniej in-
formować Was o  naszych działaniach sięgając po  różne nowe 
kanały komunikacyjne. W zeszłym roku mogliście obejrzeć kilka 
virali. Wiosną br. podjęliśmy prace nad zebraniem w jeden, nowy 
portal KIKE.PL  kilku działających dotąd niezależnie od  siebie 
stron i  systemów Izby. Dziś oddajemy Wam do  rąk pierwszy 
numer całkowicie nowego, drukowanego, a więc i analogowego 
kwartalnika „KIKE#News”. 

Wybierając Zarząd na  kolejną kadencję decydujemy o  przy-
szłości KIKE na kilka kolejnych lat i naszym wpływie na rynek 
telekomunikacyjny, na  którym działamy wszyscy. Zmiany po-
lityczne w kraju, a w  szczególności procedowane od kilku mie-
siącach w „szybkich ścieżkach” akty prawne powodują, iż liczba 
wyzwań przed którymi staniemy oraz potrzeba współpracy MŚP, 
będzie jeszcze większa. Musimy także jeszcze bardziej integrować 
i wspierać ISP w rozwoju fi rm i uzyskiwaniu przez nie większej 
penetracji usług – m.in. poprzez wymianę informacji jak docie-
ramy do  klientów. Członkowie Zarządu będą więc musieli po-
święcić pracy w Izbie jeszcze więcej czasu i energii. Trzeba o tym 
pamiętać.

Walne wyborcze, to  czas decyzji, którą powinniśmy podjąć 
wszyscy wspólnie. To  organizowane raz na  kilka lat spotkanie 
jest szczególnie ważne. Dlatego prosimy Was, byście przyjechali 
do Warszawy 2 czerwca nawet, jeśli zazwyczaj tego nie robicie. 
Lub byście przekazali pełnomocnictwo komuś, komu ufacie i kto 
do Warszawy może przyjechać.

Do zobaczenia za tydzień.
Piotr Marciniak – Wiceprezes Zarządu KIKE
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Wszystko opiera się na dialogu
Początki współpracy beneficjentów z CPPC były bardzo trudne. Z czasem sytuacja uległa zmia-
nie. Obecnie operatorzy prowadzą aktywny dialog z instytucją udzielającą wsparcia. Eliza Po-
gorzelska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych, opowie o roli 
izb gospodarczych w dialogu z administracją publiczną oraz jak obecnie układa się współpraca 
z operatorami.

CPPC jest jedną z najlepiej 
znanych lokalnym operato-
rom instytucji publicznych 
z uwagi na realizowane 
w poprzednich latach projekty 
z dofinansowaniem w ramach 
POIG 8.4. Jak przebiegają 
bezpośrednie kontakty z be-
neficjentami funduszy euro-
pejskich?
W zakresie kontaktów z bene-
ficjentami muszę stwierdzić, 
iż różnie to bywało. Początki 
były bardzo trudne. Brak świa-
domości oraz odpowiedniego 
poziomu wiedzy po stronie 
beneficjentów powodował 
ostrożność, żeby nie powie-
dzieć obawy przed kontaktami 
z instytucją udzielającą wspar-
cia tzn. CPPC. Wymagało 
to czasu oraz dużego zaanga-
żowania, aby ta komunikacja 
się ożywiła i zwerbalizowała. 
Ostatecznie udało się w dużej 
mierze zaktywizować benefi-
cjentów i zachęcić do aktywne-
go dialogu z CPPC. 
 
Jak w ten dialog z przedsię-
biorcami wpisuje się KIKE?
Myślę, że rola izby w tym 
zakresie jest wielopłaszczy-
znowa. Widoczne pobudzenie 
kontaktów nastąpiło podczas 
konferencji oraz warsztatów 
organizowanych przez KIKE, 
w których CPPC występowało 
w roli panelistów. Dużą rolę 
odegrały rozmowy kuluarowe, 
podczas których poszczegól-
ni beneficjenci konsultowali 
różnego rodzaju problemy oraz 
byli zachęcani do osobistego 
kontaktu już w siedzibie CPPC, 
co przyniosło wymierne efekty. 
Kolejną płaszczyzną jest 
przygotowywanie oficjalnych 

stanowisk izby w imieniu 
wszystkich zrzeszonych benefi-
cjentów. Ten wspólny głos, jest 
już co do zasady zweryfikowa-
ny, a także ustandaryzowany. 
Nie przedstawia się już indy-
widualnych, partykularnych 
interesów, ale rzeczywisty (jeśli 
istnieje problem adekwatny dla 
wszystkich). Takie podejście 
jest bardzo korzystne i potrzeb-
ne, gdyż pozwala administracji 
na systemowe podejście do za-
gadnienia.  
 
Izby gospodarcze mają 
szczególną rolę w komunika-
cji pomiędzy administracją 
i przedsiębiorcami. Jakie cele 
widzi Pani przed organizacja-
mi zrzeszającymi przedsię-
biorców w kontekście zadań 
realizowanych przez CPPC?
Bardzo ważnym zadaniem izb 
jest inicjowanie a także ożywia-
nie dwustronnej komunikacji, 
ale także przedstawianie zagad-
nień i potrzeb przedsiębiorców 
zrzeszonych w izbie w zakresie 
potrzeb szkoleniowych. Rów-
nie ważne jest wsparcie ze stro-
ny izb w procesie realizacji lub 
rozwiązywania trudnych spraw 
związanych z wdrażaniem 
projektów, a także wskazywanie 
na odpowiednio wczesnym eta-
pie potencjalnych ryzyk, wraz 
z zaproszeniem strony publicz-
nej do dialogu. Odpowiednio 
wczesne reagowanie a także 
właściwa wiedza, gdzie i jak 
zaadresować problem, potrafi 
w wielu przypadkach uniknąć 
komplikacji na późniejszym 
etapie.  

Aktualnie trwa ocena wnio-
sków złożonych w I naborze 

POPC. Nabór ten budzi 
wiele emocji wśród MŚP, ale 
ja chciałabym spytać jaki był 
udział izb gospodarczych, 
w tym KIKE w procesie 
przygotowywania nowego 
naboru?
 Musze powiedzieć, że grupa 
robocza do spraw sieci szero-
kopasmowych przy Komitecie 
Monitorującym była jedną 
z najaktywniejszych. Izby, 
w tym KIKE, składały uwa-
gi oraz propozycje, zarówno 
do założeń pierwszego nabo-
ru, jak i do poszczególnych 
dokumentów. Należy zazna-
czyć, iż wiele z tych propozycji 
zostało uwzględnionych przez 
stronę rządową. 
 
Wróćmy jeszcze do POIG 
8.4. Ostatnim 2 latom reali-
zacji projektów towarzyszył 
intensywny dialog między 
CPPC i KIKE. Jak wpłynął 
on na realizację i zamykanie 
projektów przez ISP? A jak 
na przygotowanie pierwszego 
naboru POPC?
Niewątpliwie współpraca izby 
z CPPC wpłynęła na przyśpie-
szenie, a w konsekwencji ter-
minowe zakończenie działania 
8.4. Podczas ostatnich dwóch 
lat udało się poruszyć wiele 
problemowych kwestii, które 
zaowocowały korzystnymi 
rozwiązaniami. 
Ale współpraca z izbą to też 
bardziej przyziemne sprawy, 
jak usprawnienie komunikacji 
pomiędzy ISP a administracją. 
Popularyzacja komunikatów, 
czy poradników publikowanych 
przez CPPC. Niezwykle cen-
nym było także zbieranie głosu 
z „rynku” w zakresie pojawiają-

cych się trudności i odpowied-
nie wczesne reagowanie. 

Jest Pani gościem i prelegen-
tem kolejnych Konferencji 
KIKE. Jakie oczekiwania 
towarzyszyły Pani pierwsze-
mu spotkaniu z operatorami? 
A jak ocenia Pani Konferencje 
z dłuższej perspektywy?
Pamiętam jak w 2014 r. po raz 
pierwszy miałam przyjemność 
gościć na konferencji. Wówczas 
pokazałam prezentację z da-
nymi na temat stanu realizacji 
projektów w ramach działania 
8.4. To było dwa lata przed 
zamknięciem perspektywy. Nie-
stety te dane nie były zachwyca-
jące. Podczas prelekcji mówiłam 
co nas czeka i jakie wyzwania 
stoją przed branżą, jak i CPPC. 
Wiem, że prezentacja zrobiła 
wrażenie, a formuła się przyjęła. 
Kolejne konferencje to oma-
wianie aktualnych na dany 
moment zagadnień. Należy 
pamiętać, że cykl życia projektu 
jest różny i na każdym etapie 
spotykamy się z innymi proble-
mami. Bardzo ceniłam sobie ten 
rodzaj kontaktu z operatorami. 
Z perspektywy czasu oceniam 
go bardzo korzystnie.
 
Relacje pomiędzy admini-
stracją publiczną, a rynkiem 
są złożone, a czasem trudne. 
Operatorzy patrzą na admini-
strację oczywiście przez pry-
zmat własnych doświadczeń 
oczekując od izb wsparcia. 
Czy z perspektywy admini-
stracji można również mówić 
o oczekiwaniach wobec izb 
gospodarczych?
Naturalnie, wszystko opiera się 
na dialogu i dwustronnej ko-

munikacji. Oczekujemy zarów-
no wsparcia w procesie wymia-
ny informacji i doświadczeń, 
ale także w kwestiach dotyczą-
cych konsultacji i negocjacji 
problemowych zagadnień. Rolą 
izby jest opracowanie stanowi-
ska prezentującego zagadnienie 
jako problem dla branży, a nie 
prezentowanie partykularnych 
interesów poszczególnych 
członków grupy. Istotnym w tej 
relacji jest głos izby popar-
ty doświadczeniem i wiedzą 
wszystkich zrzeszonych opera-
torów, jednakże uporządkowa-
ny i uspójniony jako jednolite, 
oficjalne stanowisko.
 
Pani Minister Anna Streżyń-
ska wspominała w artykule 
dla „KIKE#NEWS”, że ko-
nieczne jest opracowywanie 
w Izbie pisemnych, mery-
torycznych stanowisk. Jakie 
wg Pani cechy musi posiadać 
KIKE, by działać skutecznie 
w relacjach z administracją?
Myślę, że istotne jest posiada-
nie odpowiedniego know-how 
z zakresu realizacji inwesty-
cji w rozwój infrastruktury 
szerokopasmowej, w tym 
także dotowanej ze środków 
europejskich. Najistotniejsza 
z punktu widzenia dobrej 
współpracy jest wzajemna 
komunikacja oraz umiejętność 
rzeczowej rozmowy popartej 
argumentami. #

Rozmawiał Piotr Marciniak.

ELIZA POGORZELSKA, 
Dyrektor Departamentu 
Wdrażania Projektów 
Szerokopasmowych w CPPC

Już#Jest! NASZA NOWA STRONA INTERNETOWA.
Serdecznie
zapraszamy
do odwiedzin: 

www.kike.pl
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Ze złodziejami kabli
trzeba ostro walczyć

Problem kradzieży kabli i dewastacji infrastruktury to bolączka całej 
branży i dotyczy on zarówno małych, jak i dużych operatorów.  Moc-
no z tego tytułu cierpią też firmy energetyczne i kolej. Dobrą infor-
macją jest w tym, że w ostatnim okresie złodzieje są mniej aktywni 
niż to miało miejsce 3-4 lata temu. 

Nadal jednak cią-
gle doniesienia 
o kradzieży kabli 
nie są w mediach 

rzadkością. W ubiegłym roku 
można było np. przeczytać 
o tym, jak policjanci z Opola 
zatrzymali dwóch mężczyzn, 
27- i 33-latka, podejrzanych 
o kradzież niemal 600 metrów 
kabli o wartości blisko 140 tys. 
złotych. Mężczyźni usiłowali 
wywieźć blisko 300 metrów 
pociętych, bieżących kabli 
teletechnicznych. Poszkodo-
wany operator wycenił straty 
na 70 tys. złotych. Jak jednak 
ustalono, trzy dni wcześniej 

ci sami sprawcy ukradli jednak 
w Opolu 280 metrów bieżą-
cych kabli. Wtedy straty wyce-
niono również na blisko 70 tys. 
złotych. W Piszu natomiast 
na gorącym uczynku kradzieży 
kabli zatrzymano w ubiegłym 
roku policjanta z Komendy 
Powiatowej Policji  w tym 
mieście. 
To pokazuje, że  pokusa uczy-
nienia z takiego nielegalnego 
procederu źródła zarobków jest 
ciągle spora (i nie są od niej 
wali nawet stróże prawa), choć 

jak wynika z danych sygnata-
riuszy Memorandum w sprawie 
współpracy na rzecz przeciw-
działania problemowi kradzie-
ży i dewastacji infrastruktury 
energetycznej, kolejowej 
i telekomunikacyjnej, liczba 
takich przestępstw zdecydo-
wanie zmniejsza się od roku 
2012. W  2015 roku liczba 
kradzieży i dewastacji infra-
struktury w tych trzech bran-
żach zmalała do 8,8 tys. (z tego 
w telekomunikacji do blisko 
3,4 tys.) a w rekordowym 
2012 roku odnotowano blisko 
18 tys. zdarzeń. W 2015 roku 
nastąpił 23-procentowy 
spadek kradzieży w stosunku 
do roku 2014. 
Z powodu kradzieży infra-
struktury w 2015 roku 161 485 
klientów pozbawiano usług 
telekomunikacyjnych, 22 801 
odbiorców pozbawiono energii 
elektrycznej i opóźniło się 
10 603 pociągów. 
Jeśli chodzi o samą branżę 
telekomunikacyjną, to w  ubie-
głym roku straty telekomów 
z tego tytułu można szacować 
na 11 mln zł, podczas gdy 
w 2012 r. było to 39,7 mln zł. 
Największe nasilenie kradzie-
ży i dewastacji infrastruktury 
telekomunikacyjnej wystąpiło 
w woj. dolnośląskim, śląskim, 
mazowieckim i zachodniopo-
morskim.
Oczywiście są to szacun-
ki powstałe głównie o dane 
największych operatorów, 
takich jak i Orange czy Netia, 
które są aktywnymi członkami 
kradzieżowego Memorandum. 
Jednak także KIKE należy 
do jego sygnatariuszy. Nieba-
wem w ramach tej inicjatywy 
zostanie uruchomiony nowy 
portal internetowy z  systemu 
rejestracji incydentów kradzie-
ży kabli. 
– Dla każdego operatora 
kradzież to brak możliwości 

Tekst: MAREK JAŚLAN, Telko.in

Memorandum w sprawie 
przeciwdziałania kradzieżom 
i dewastacji infrastruktury, 
to inicjatywa trzech urzędów 
regulacyjnych: Urzędu Komu-
nikacji Elektronicznej, Urzędu 
Regulacji Energetyki i Urzędu 
Transportu Kolejowego. Jego 
celem jest podejmowanie 
wspólnych działań zmierzają-
cych do ograniczenia i przeciw-
działania kradzieżom i dewa-
stacji urządzeń infrastruktury 
technicznej, przewodów oraz 
urządzeń telekomunikacyjnych, 
energetycznych i kolejowych.
Memorandum zostało zaini-
cjowane w sierpniu 2012 roku 
przez UKE, UE i UTK, natomiast 
na prawach sygnatariuszy 
do Memorandum mogą 
przystąpić przedsiębiorcy, 
organizacje i izby gospodarcze 
z sektorów: telekomunikacyj-
nego, energetycznego oraz 
transportu kolejowego.

W ramach Memorandum 
utworzone zostały trzy zespo-
ły robocze:
Zespół ds. komunikacji 
zajmuje się przygotowaniem 
kampanii społecznych, których 

celem jest uświadomienie 
społeczeństwu skali problemu 
kradzieży infrastruktury.

Zespół ds. legislacji zajmuje 
się przygotowaniem pro-
jektów zmian w przepisach 
prawnych, mających ułatwić 
walkę z kradzieżą infrastruk-
tury, takich jak: zakazu skupu 
opalonej lub zmielonej miedzi 
od osób prywatnych, wpro-
wadzenie koncesji na obrót 
odpadami metalowymi, 
norm ISO dla zakładów skupu 
metali, obowiązku rozliczeń 
bezgotówkowych przy skupie 
metali, zaostrzonej kwalifika-
cji prawnej czynu kradzieży 
infrastruktury.

Zespół dobrych praktyk 
ma za zadnie współpracować 
z organami ścigania, firmami 
ochrony mienia, detektywami, 
a także wypracowywać czytel-
ne zasady wymiany informacji 
służących podniesieniu efek-
tywności walki ze złodziejami 
infrastruktury oraz podejmuje 
współpracę z programami 
antykradzieżowymi metali 
w Europie.

Memorandum w sprawie przeciwdziałania
kradzieżom i dewastacji infrastruktury

Źródło: Memorandum w sprawie przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury

Problem kradzieży i dewa-
stacji infrastruktury w Pol-
sce, to nie tylko problem 
firm odpowiedzialnych 
za jej utrzymanie, to przede 
wszystkim problem dla 
klientów. Kradzieże i dewa-
stacje powodują przerwy 
w świadczeniu usług oraz 
doprowadzają do niebez-
piecznych sytuacji. W skraj-
nych przypadkach może 
się to przyczynić do utraty 
zdrowia, a nawet życia (brak 
telefonów to nie jedyny pro-
blem, ale również kradzież 
torów, czy dewastacje linii 
energetycznych).

Celem Fundacji jest podnie-
sienie świadomości i zwięk-
szenie zaangażowania 
samorządowych i publicz-
nych instytucji, przy ścisłej 
współpracy organów ściga-
nia i wymiaru sprawiedli-
wości. Wspólna współpraca 
ma przyczynić się do zwal-
czania zjawiska kradzieży 
i dewastacji infrastruktury.

KIKE jest współtwórcą 
Fundacji.

Fundacja Niezłomni

dostarczania usług i wymierne 
straty. Niezależnie od skali jego 
działania, jest to bardzo uciążli-
we – mówi Piotr Kończarek, 
kierownik Wydziału Ewidencji 
i Zarządzania Danymi o Infra-
strukturze w Orange Polska.
Według niego na spadek kra-
dzieży ma wiele czynników: 
ceny surowca miedzie na gieł-
dach światowych, zwiększenie 
aktywności i działań po stronie 
przedsiębiorstw, dobra współ-
praca z policją, zmiany w Ko-
deksie Karnym i stosowanie 
art. 254a, rejestracja sprzedają-
cych w skupach złomu.
Operatorzy ISP rozwijają 
inwestują dziś głównie w sieci 
światłowodowe. Okazuje się 
jednak, że z powodu niewiedzy 
przestępców, nie zawsze to ich 
chroni przed stratami z tytu-
łu dewastacji infrastruktury. 
W tym roku głośno było np. 
o „wyczynie” złodziei z Dol-
nego Śląska, którzy ukradli 
ułożone niedawno światło-
wody w ramach projektu 
sieci regionalnej. Liczyli na to, 
że kable są z miedzi i że sprze-
dadzą je w punkcie skupu. Nic 
nie zyskali, jednak naprawa 
uszkodzonej sieci była dla wo-
jewództwa bardzo kosztowna, 
bo koszty oszacowano na oko-

ło 100 tys. zł. Do kradzieży 
doszło w miejscowości Sędzi-
sław w powiecie kamiennogór-
skim oraz w tunelu kolejowym 
między miejscowościami 
Grzmiąca i Jedlina-Zdrój. 
Światłowody znajdowały się 
w specjalnych, podziemnych 
kanałach. 
Dlatego też, mimo pewnego 
optymizmu płynącego z faktu, 
że liczba kradzieży kabli się 
zmniejsza, zdaniem sygnata-
riuszy Memorandum należy 
intensyfikować działania 
z udziałem przedsiębiorstw 
branżowych i we współpracy 
z policją kontynuować wal-
kę ze zjawiskiem kradzieży 
i dewastacji, zwłaszcza tam, 
gdzie występuje największe 
ryzyko wpływu kradzionej czy 
dewastowanej infrastruktury 
na zdrowie i życie ludzi. #
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Hurtowy model dostępu
do sieci światłowodowych

Operatorzy wybudowali tysiące kilometrów sieci światłowodowych. 
Większość ISP nie uzyska 100-procentowego nasycenia tych sieci. O 
tym co zrobić, aby podnieść poziom utylizacji wybudowanej infra-
struktury dowiecie się w artykule.

Podczas XVII Konfe-
rencji KIKE Jarosław 
Starczewski, dyrektor 
wykonawczy ds. rynku 

klientów-operatorów Orange, 
w wywiadzie udzielonym Izbie 
powiedział, że należy w mak-
symalny sposób wykorzystać 
wybudowaną infrastrukturę. 
Dublowanie istniejącej infra-
struktury nie ma sensu. Takie 
podejście może zapewnić lep-
sze funkcjonowanie wszystkich 
podmiotów na rynku.

Hurtowy
model dostępu
do sieci światłowodowych
Lokalni operatorzy, którzy 
zbudowali tysiące kilometrów 
sieci światłowodowych, inwe-
stowali w nie z kilku powo-
dów, m.in. chcieli zwiększyć 
obszar działania, aby wpro-
wadzić nowe usługi. Część 
z nich nastawiona jest zaś 
na fuzję lub sprzedaż po okre-
sie trwałości w celu uzyskania 
dobrej kapitalizacji (wyceny) 
firmy. Sprzedaż usług świa-
tłowodowych nie jest pro-
stym zadaniem. W Polsce nie 
przeprowadzano odpowiedniej 
kampanii edukacyjnej czym 
jest światłowód. To powodu-
je, że wielu klientów nie jest 
świadomych jakie możliwo-
ści daje FTTH. Kampania 
społeczna wymaga sporych 
nakładów finansowych. Lo-
kalni operatorzy najczęściej 
nie dysponują odpowiednim 
budżetem na przeprowadzenie 
dużej akcji promującej swo-
je usługi. Jest jednak trzecie 
rozwiązanie, które nie wymaga 
finansowania działań marke-
tingowych, a pozwala na uzy-
skanie dodatkowych i co waż-
ne regularnych dochodów. 
Operatorzy posiadający sieci 
światłowodowe mogą udo-
stępnić infrastrukturę w mo-
delu hurtowym jako Operator 
Infrastruktury innym podmio-
tom świadczącym swoje usługi 
(Operatorom Alternatywnym). 
Co ważne – wprowadzenie 
usług hurtowych może być re-
alizowane równolegle do usług 

własnych, choć oczywiście 
właściciel infrastruktury może 
skupić się wyłącznie na usłu-
gach hurtowych. Współpraca 
hurtowa nie wyklucza rów-
nież możliwości sprzedaży 
sieci po okresie trwałości 
projektów, a czasem może 
wręcz w tym pomóc. Ponadto 
realizacja usług hurtowych 
z uwagi na wymagania OA, 
może równocześnie wesprzeć 
proces profesjonalizacji firmy 
i realizacji innych projektów 
inwestycyjnych oraz koopera-
cyjnych.

Operatorem Infrastruktury 
(OI) może być właściciel lub 
operator fizycznej sieci tele-
komunikacyjnej, który udo-
stępnia swoją sieć w modelu 
hurtowym OA. 

Operatorem Alternatywnym 
(OA) jest przedsiębiorca, który 
wykonuje działalność gospo-
darczą polegająca na świadcze-
niu usług telekomunikacyjnych 
na infrastrukturze OI. 

Współpracę między OI, 
a OA reguluje umowa o do-
stępie hurtowym zawierana 
między stronami. Ponadto 
prawo telekomunikacyjne 
w art. 139 wprowadza obowią-
zek udostępniania infrastruk-
tury innym przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym. Wymóg 
zapewnienia dostępu hurtowe-
go zdefiniowany jest również 
w innych regulacjach – np. 
obejmujących inwestycje NGA 
w oparciu o środki z POPC.

Minimalny zestaw
usług hurtowych
Od strony technicznej istnieje 
kilka wariantów realizacji usług 
w modelu hurtowym:
1. Dostęp do pętli abonenckiej 

(LLU – Local Loop Unbud-
ning). Operator sieci (fi-
zycznej) udostępnia innemu 
operatorowi pętlę abonenc-
ką, czyli fizycznie kabel lub 
włókno.

2. BSA (Bitstream Access). 
OA sprzedaje usługę szeroko-
pasmowej transmisji danych 
swoim klientom końcowym 
wykorzystując do tego infra-
strukturę transmisyjną OI – 
zazwyczaj łącznie z wykorzy-
staniem aktywnych urządzeń 
OI. Klient końcowy korzysta 
wyłącznie z infrastruktury 
OI, podczas gdy umowę 
zawiera z OA.

3. Kolokacja polega na udostęp-
nieniu fizycznej przestrzeni, 
powierzchni lub urządzeń 
technicznych w celu umiesz-
czenia i podłączenia niezbęd-
nego sprzętu przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego.

Jakkolwiek ww. trzy usługi na-
leżą do podstawowego kanonu 
usług hurtowych, to strony 
mogą postanowić o realizacji 
wyłącznie jednej formy współ-
pracy (np. BSA) lub wprowa-
dzić inne usługi hurtowe (np. 
VULA).

BSA, czy LLU?
Realizacja umowy w modelu 
BSA dla usługodawców wy-
korzystujących IP jest najefek-
tywniejsza. Pozwala na uru-
chomienie usług natychmiast 
po uruchomieniu PSS (Punktu 
Styku Sieci) i procedur wymiany 
zamówień. LLU wymaga dobu-
dowania przez OA przynajmniej 
części infrastruktury fizycznej, 
by powiązać własną sieć z infra-
strukturą OI. Ten model współ-
pracy jest realizowany najczę-
ściej w dwóch przypadkach, gdy:
1. OA nie może skorzystać 

z BSA lub koszty dosto-

sowania infrastruktury 
BSA są zbyt wysokie (np. 
OA z segmentu CaTV nie 
wykorzystuje IP).

2. OA posiada własną sieć dys-
trybucyjną (np. FTTB) i jest 
zainteresowany wyłącznie 
dostępem do pętli abonenc-
kiej pomiędzy PD, a gniazd-
kiem klienta. 

W pozostałych przypadkach 
współpraca w modelu w BSA 
jest najkorzystniejszym rozwią-
zaniem. W ramach tej usługi 
należy wyraźnie zaznaczyć dwa 
warianty realizacji:
• BSA „light”, w którym 

terminal dostarczany jest 
przez OA;

• BSA „full”, w którym terminal 
dostarczany jest przez OI.

Model BSA „full” jest opcją 
droższą dla OI i należy 
go wkalkulować w usługę dla 
OA. Pozwala jednak na reali-
zację usług kilku OA na jednej 
linii abonenckiej i gwarantuje 
kompatybilność wszystkich 
elementów.

Indywidualnie,
czy razem?
Wielu operatorów na rynku 
jest zainteresowanych udo-
stępnieniem swoich sieci 
FTTH innemu operatorowi. 
Wiedzą o tym, że jest to opła-
calne i pozwala na uzyskanie 
wyższego poziomu utylizacji 
wybudowanej infrastruktury. 
Duzi operatorzy są zaintere-
sowani współpracą z małymi 
i średnimi ISP, gdyż są świado-
mi, że dublowanie istniejącej 
infrastruktury jest nieopłacal-

ne. Chcąc sprostać potrzebom 
coraz bardziej wymagających 
klientów będą potrzebować 
łączy o dużej przepustowości.
Operatorzy zainteresowani 
podpisaniem umowy w mo-
delu BSA powinni zastano-
wić się, czy posiadają zasoby 
do samodzielnego przygotowa-
nia, a następnie zapewnienia 
realizacji usług hurtowych 
w swojej firmie. Indywidualne 
negocjacje z dużym operato-
rem wymagające opracowania 
wielu procedur, rozwiązań 
technicznych i umów, są cza-
sochłonne. Po podpisaniu 
umowy w modelu BSA OI zo-
bowiązany jest do zorgani-
zowania odpowiednich służb 
technicznych, które będą przy-
łączały nowych klientów OA. 
Te działania wymagają środ-
ków finansowych, zatrudnienia 
dodatkowego personelu, ale 
także nawiązywania kontak-
tów z wieloma OA, z których 
każdy będzie miał różne 
oczekiwania w zakresie usług 
oraz różną skuteczność akwi-
zycyjną. Równocześnie więk-
szość firm zainteresowanych 
świadczeniem usług w modelu 
OA wskazuje na koniecz-
ność ujednolicenia procedur, 
zagregowania PSS i fizyczną 
trudność w negocjowaniu 
i realizacji setek odrębnych 
umów z poszczególnymi lokal-
nymi OI. Dlatego w większości 
modeli współpracy potrzebny 
jest Agregator, który reprezen-
towałby operatorów zainte-
resowanych udostępnieniem 
swoich sieci FTTH, a równo-
cześnie zająłby się: opraco-
wywaniem umów i procedur, 
prowadzeniem bazy danych, 
audytami, wsparciem technicz-
nym, zapewnieniem obsługi 
technicznej oraz co kluczowe 
– pozyskiwaniem kolejnych 
Operatorów Alternatywnych. # 

Tekst: KLAUDIA LATOSIK

Rys. 1. Podstawowe schematy realizacji usług w modelu BSA
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• Lato 2015 r. – trwały pra-
ce nad umową oraz testy 
laboratoryjne urządzeń oraz 
konfiguracji w TPnets.com 
oraz Orange Polska. 

• 24.09 2015 r. – wykonano 
pierwszą instalację testową 
dla klienta Orange w oparciu 
o infrastrukturę TPnets.com. 
Celem było przetestowanie 
instalacji zaprojektowanej 
w ramach umowy BSA.

• 3.11 2015 r. – wykonano dwie 
kolejne instalacje testowe. 

• Listopad 2015 – ostatnie 
ustalenia techniczne i orga-

Łódzki operator podpisał umowę
w modelu BSA z Orange

Lokalny operator 
z Łodzi zdecydował 
się na to rozwiązanie, 
ponieważ ma świado-

mość, że nie warto dublować 
istniejącej infrastruktury: 
– Wyrośliśmy z rynku kon-
kurencyjnego (łódzkie bloki), 
gdzie w każdym budynku jest 
kilku operatorów, z których 
każdy obsługuje część miesz-
kańców. Naszym zdaniem nie 
ma ekonomicznego uzasadnie-
nia dla dublowania infrastruk-
tury światłowodowej w sytu-
acji, gdy każdy z operatorów 
nadal statystycznie obsługiwać 
będzie tylko część odbiorców, 
a więc ma ograniczone przy-
chody. W gruncie rzeczy po-
dobnie jest na przedmieściach 
i obszarach wiejskich (choć 
większy udział w rynku mają 
operatorzy mobilni i platfor-
my satelitarne), gdzie również 
inwestujemy od kilku lat. 
Widzimy więc, że potrzeby in-
westycyjne w skali kraju są ol-
brzymie i tym bardziej warto 
współdzielić infrastrukturę 
– powiedział Tomasz Bathelt, 
wiceprezes TPnets.com.
Umowa o współpracy hurtowej 
zapewni dostęp do szerokopa-
smowego Internetu w oparciu 
o sieć światłowodową FTTH 

wybudowaną ze środków 
unijnych. Usługi realizowane 
w oparciu o migrację na sieć 
FTTH łódzkiego operatora 
będą realizowane tak samo, jak 
w sieci własnej największego 
krajowego operatora. W pierw-
szym etapie współpraca obej-
muje osiedla SM Śródmieście, 
Czerwony Rynek oraz Piastów. 
W kolejnych miesiącach plano-
wane jest rozszerzenie o kolej-
ne lokalizacje w Łodzi i w woj. 
Łódzkim.

Jak TPnets.com zawarł 
umowę z Orange?
Koncepcja współpracy i pierw-
sze rozmowy na temat umowy, 
a następnie proces przygoto-
wawczy trwały około półtora 
roku. To nowatorskie rozwią-
zanie na rynku telekomunika-
cyjnym wymagało od łódzkiego 
operatora odpowiedniego 
przygotowania oraz stworze-
nia wewnętrznych procedur 
pomiędzy firmami. Zostały one 
wypracowane podczas różnego 

W listopadzie 2015 r. TPnets.com podpisał umowę o współpracy hurtowej w modelu BSA 
z Orange Polska. Jest to pierwsza umowa w Polsce, w której realizowane będą usługi hurto-
we Operatora Alternatywnego w sieci światłowodowej lokalnego Operatora Infrastruktury.

Tekst: KLAUDIA LATOSIK

nizacyjne przed podpisaniem 
umowy m.in. w zakresie 
uruchomienia tymczasowego 
punktu styku sieci (PSS). 

• 24.11  2015 r. – podpisano 
umowę BSA.

• 24.11 2015 r. – przekazano 
Orange listy zasobów FTTH 
objętych pierwszym etapem 
współpracy. 

• 24.11-15.12  2015 r. – wdro-
żenie procedur dotyczących 
współpracy. 

• 15.12 2015 – TPnets.com 
otrzymał pierwsze zlecenie 
instalacji w ramach umowy. 

Poniżej przedstawiamy uproszczony proces podjętych działań TPnets.com w ostatnim etapie prac:

Do końca grudnia wykonano 
23 instalacje.

• 30.12 2015 – kolokacja urzą-
dzeń Orange w Data Center 
TPnets.com na potrzeby 
dostępu hurtowego BSA.

•    1.03 2016 r.  – uruchomiono 
docelowy PSS w oparciu 
o urządzenia kolokowane 
przez Orange w serwerowni 
TPnets.com. 

• I kwartał 2016 – realizacja 
zleceń w modelu hurtowym 
(kilkadziesiąt miesięcznie). 

rodzaju warsztatów i spotkań. 
Ustalenie odpowiednich proce-
dur umożliwiło sprawne wpro-
wadzenie w życie podpisanej 
w listopadzie 2015 r. umowy. 
Dzięki temu już z począt-
kiem grudnia rozpoczęły się 
przygotowania do pierwszych 
realizacji, a z końcem miesiąca 

TPnets.com podłączył do swo-
jej sieci FTTH pierwszych 
dwudziestu trzech klientów 
Orange. Obie firmy spotykają 
się regularnie, aby omawiać bie-
żące działania oraz udoskonalać 
procedury. 
Obecnie trwają prace nad uzu-
pełnianiem umowy w oparciu 

o doświadczenia wynikające 
z kilkumiesięcznej współpracy.
– Pracujemy aktualnie nad 
umową BSA dla „domków”, 
która ma szanse umożliwić 
pierwsze instalacje jeszcze 
w tym roku – opowiedział 
o planach firmy Tomasz 
Bathelt. #

Hurt dla ISP
ISPHurt to spółka, która powstała, aby przy-
gotować wspólny punkt styku komunikacji 
na linii Operatorzy Alternatywni-dostawcy 
usług. 

W jakim celu została założona 
spółka ISP Hurt? 
Józef Chwast (wiceprezes za-
rządu): Spółka ISPHurt zosta-
ła założona przez kilka osób, 
aby przetestować w praktyce 
model sprzedaży hurtowej 
dostępu do infrastruktury sie-
ciowej. Infrastruktury opartej 
o model FTTH w technologii 
GPON. Pomysł założenia spół-
ki powstał podczas dyskusji 
dotyczącej wdrożenia modelu 
testowego u jednego z przy-
szłych założycieli. Celem 
spółki jest przygotowanie 
standardów współpracy mię-
dzyoperatorskiej, koordynacja 
działań oraz przygotowanie 
wspólnego punktu styku ko-
munikacji na linii Operatorzy 
Alternatywni (OA) – dostawcy 
usług. Dlaczego forma spółki, 
a nie fundacji lub stowarzysze-
nia? Ponieważ celem działania 
jest współpraca międzyope-
ratorska, gdzie ważne jest 
szybkie i bezpośrednie podej-
mowanie decyzji. Do zarządu 
zostały wybrane osoby, które 
sprawdziły się w działaniu 
na rzecz operatorów ISP, 

a znanych choćby z pracy 
w KIKE.

Ile firm należy do spółki?
Członkami-założycielami 
spółki zostało pięć firm (lub 
osób fizycznych prowadzą-
cych działalność gospodar-
czą). Dlaczego tylko pięć lub 
aż pięć? Takie grono wyda-
wało się najodpowiedniejsze. 
Dobór firm podyktowany był 
też potrzebą przetestowa-
nia różnorodności platform 
technologicznych GPON. 
Założyciele nie wykluczają 
rozszerzenia składu udzia-
łowców. Wychodzimy z zało-
żenia, że korzyści wynikające 

z działalności spółki mają 
być nie tylko dla wspólników, 
ale również dla wszystkich 
operatorów uczestniczących 
w projekcie. 

Co ISPHurt zapewnia opera-
torom, którzy się przyłączą? 
Na razie spółka nie prowadzi 
jeszcze działalności komercyj-
nej. W tej chwili w czterech 
firmach trwają wdrożenia 
testowe procedur i dopasowy-
wanie wymagań do dostawcy 
usług. W jednej z firm jest 
wprowadzany produkcyjnie 
model współpracy z jednym 
z dostawców usług. Na bazie 
tych doświadczeń zostaną za-

akceptowane i rekomendowane 
wzorce umów, regulaminów 
i procedur dla pozostałych 
uczestników projektu. 

Pierwszą umowę podpisano 
z Orange. Czy trwają roz-
mowy z innymi dostawcami 
usług?
Pierwsza umowa została pod-
pisana z Orange, ale zarząd 
spółki prowadzi też rozmowy 
z innymi operatorami usług. 
Niestety rozmowy z jednym 
z potencjalnych dostawców 
usług zostały zawieszone. 
W opinii zarządu dostawca ten 
nie gwarantował odpowied-
niego poziomu profesjonali-
zmu i zaangażowania. Uważa-
my, że dopuszczenie po stronie 
operatorów usług kogoś, kto 
mógłby zepsuć opinię wia-
rygodności zaraz na starcie 
projektu, jest niedopuszczal-
ne. Należy wziąć pod uwagę, 
że po to właśnie powstała 
spółka ISPHurt, aby decyzja 
o współpracy z każdym, który 
się zgłosi, nie była podej-
mowania pochopnie. Trwają 
również rozmowy z innymi 

dostawcami usług, nie tylko 
z Polski. 

Z iloma operatorami infra-
struktury spółka chce nawią-
zać współpracę?  
Oczywiście z jak największą 
ilością. Mali i średni ISP nie 
są w stanie samodzielnie opra-
cować odpowiednich procedur 
i załatwić wszystkich formal-
ności koniecznych przy współ-
pracy z dużym dostawcą usług. 
Każdej ze strony zależy na tym, 
aby współpraca była korzyst-
na, dlatego ilość oferowanych 
gniazdek do podpięcia usług 
musi być jak największa. Za-
chęcam operatorów do uczest-
niczenia w projekcie jakim jest 
ISPHurt. Jestem przekonany 
o tym, że w każdej z sieci ISP 
nie ma 100% nasycenia usłu-
gami. Wolne zasoby, czasem 
70% a czasem tylko 20%, 
można zaoferować dostawcy 
usług. Zyskują na tym wszyscy, 
operatorzy, dostawcy usług, 
i klienci, którzy otrzymają 
usługę w najlepszej jakości. #

Rozmawiała Klaudia Latosik.
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Izba w trakcie kilku ostatnich lat 
pracy wypracowała gruntowną 

pozycję, wskazując urzędnikom 
poprzez różnego rodzaju opracowa-
nia, problematykę małych i średnich 
ISP. Poruszane zagadnienia dotyczyły 
głównie usług dostępu do Interne-
tu oraz usług telefonii stacjonarnej. 
Izba aktywnie uczestniczyła również 
w rozwoju programów operacyjnych 
w ramach dofinansowań. O ile Fun-
dacja Nasza Wizja pomaga operato-
rom w pozyskaniu kontentu, techno-
logii oraz marketingu. To w dalszym 
ciągu brakuje w otoczeniu ISP orga-
nizacji, która zapewni choćby podsta-
wowy lobbing związany z usługami 
reemisji programów telewizyjnych 

Zapytaliśmy Łukasza Biedrońskiego i Bartosza Czardybona, którzy są Członkami Izby, jak oceniają inicjatywę, 
którą jest GRTV.

w kontekście wydajnych sieci świa-
tłowodowych. W tym zakresie przed 
grupą roboczą powołaną przez KIKE 
stoi szereg wyzwań. Liczę, że GRTV 
zajmie się kwestią opłat przekazy-
wanych do organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi, czy 
stawkami dla nadawców. Nadawcy 
wobec małych sieci stosują wyższe 
stawki, niż w przypadku dużych sieci 
kablowych. Wysokie opłaty skutecz-
nie blokują rozwój konkurencji ryn-
kowej. Chciałabym również zwrócić 
uwagę na inny problem, który mają 
operatorzy. Sieci optyczne budowane 
przez operatorów ISP to sieci o wy-
sokich przepływnościach. Potrafią 
bez najmniejszych problemów dosłać 
do abonentów w  formie cyfrowej 
wszystkie kanały FFA (Free To Air) 
znajdujące się obecnie na sateli-
tach. Bariera technologiczna dawno 
została złamana. Pojawiają się jednak 
komplikacje prawne utrudniające 
reemisję takich programów w sie-
ciach kablowych, które jednocześnie 
nie dotyczą platform satelitarnych 
świadczących usługi na terenie nasze-
go kraju.

Celem KIKE – zgodnie z jej sta-
tutem – jest „reprezentowanie 

interesów gospodarczych jej członków 
wobec władz i instytucji państwowych, 
samorządowych, społecznych”. Jeśli 
Izba będzie działać poprzez tę Grupę 
w tym zakresie, to popieram powsta-
nie takiej grupy i przyłączę się chętnie 
do prac w niej prowadzonych. Jest 
wiele kwestii niejasnych i wartych 
działań Izby: np. kwestia rozlicza-
nia z OZZ, z PISF (elementy usługi 
TV będące podstawą opodatkowania, 
górna stawka procentowej należności 
dla wszystkich OZZ), kwestia VAT 
na usługi pakietowe, regulacja tema-
tu „urządzeń do odbioru TV”. Próba 
lobbingu w KRRiTV na ograniczenie 

emisji reklam (lub np. próba wymu-
szenie na nadawcach przez KRRiTV 
udostępnienia contentu w wersji z re-
klamami i bez).
Jeśli zatem GRTV będzie działała po-
dobnie jak GRAP, czyli stojąc na straży 
interesów operatorów ISP, i której dzia-
łania są widoczne i realnie odczuwalne 
w środowisku, popieram i chętnie 
ją wesprę swoją wiedzą i doświadcze-
niem. Myśląc o tej inicjatywnie, nie je-
stem jednak wolny od obaw. Przypomi-
nając sobie projekty takie jak Content 
KIKE, SEZ czy Tanie Łącze, obawiam 
się podejścia ilościowego, przez co za-
łożenia programu mogą nie zostać 
zrealizowane. Wówczas, zamiast prac 
związanych z prawodawstwem i ist-
niejącymi ograniczeniami prawnymi, 
czy też dyskusji na temat merytorycz-
nych kwestii związanych z ułożeniem 
biznesu, może dojść do próby grupowej 
„walki” z dostawcami: czy to z grupy 
nadawców telewizyjnych, czy też z usłu-
godawcami takimi jak SGT S.A. Chcę 
jednak wierzyć w powodzenie inicjaty-
wy, jaką jest powołanie Grupy Roboczej 
ds. TV, więc dziś daję jej szansę i będę 
się jej z nadzieją przyglądał.

ŁUKASZ BIEDROŃSKI 
Fundacja Nasza Wizja

BARTOSZ CZARDYBON 
Prezes SGT

Jesteśmy nastawieni na współpracę
W marcu tego roku Zarząd Izby powołał nową grupę roboczą – Grupę 
Roboczą ds. TV, której celem jest reprezentowanie interesów człon-
ków KIKE oraz branży ISP w określaniu zasad dostępu do kontentu 
TV, wdrażania nowych usług multimedialnych oraz stymulowania po-
zytywnych ram prawnych rynku TV. Andrzej Owczarek, który został 
powołany na stanowisku kierownika GRTV, opowie o zadaniach, któ-
re będą realizowane przez grupę oraz o przyszłej współpracy z nadaw-
cami treści.

W jakim celu powstało 
GRTV?
GRTV powstało w celu zapew-
nienia wspólnych warunków 
dla małych i średnich operato-
rów, którzy posiadają usługę te-
lewizyjną lub chcą ja wprowa-
dzić do swojej oferty. Chcemy, 
aby każdy operator, niezależnie 
od ilości abonentów, miał 
te same warunki współpracy 
z nadawcami treści. Większość 
tych ISP działa w technologii 
IP, czyli w technologii, w której 
nie działają duzi operatorzy 
telewizji kablowych. Dlatego 
kontentodawcy inaczej trak-
tują dużych, a inaczej małych 
operatorów. My jako GRTV 
będziemy rozmawiali z nadaw-
cami, aby wspólnie wypraco-
wać korzystne warunki dla obu 
stron. Grupa powstała również 
po to, aby pomóc zrozumieć 
nadawcom specyfikę działania 
małych operatorów. 

Jako grupa chcecie rozma-
wiać z nadawcami treści. Czy 
te rozmowy będą dotyczyły 
obniżenia stawek?
Nie zamierzamy negocjować 
stawek, ponieważ o to powi-

nien zadbać indywidualnie 
każdy operator. Nam zależy 
na współpracy, z której obie 
strony będą zadowolone. 
W kwietniu na Telko.in uka-
zał się felieton Łukasza Deca 
pt. „Operatorzy i nadawcy, 
czyli małżeństwo z rozsąd-
ku”, w którym w żartobliwy 
sposób pokazano relacje 
panujące między tymi dwoma 
podmiotami. Obecnie jest 
to małżeństwo z rozsądku, 
w którym bita, zaniedbywana 
żona (operator) jest uzależ-
niona od swojego meżą-tyrana 
(nadawcy). Żona nie ma wyj-
ścia i musi trwać w tym mał-
żeństwie, ale w związku z tym, 
że jest nieszczęśliwa, nie „staje 

na rzęsach”, aby zadowolić 
męża. To jest wręcz patolo-
giczna rodzina. My chcemy 
to zmienić. Chcemy, aby 
współpraca między operatora-
mi a nadawcami treści to było 
dobrze dogadujące się, szanu-
jące małżeństwo, w którym 
każda ze stron jest szczęśliwa. 
Wracając do Pani pytania, 
nie będziemy zajmowali się 
obniżeniem stawek, tylko 
wypracowaniem nowych wa-
runków współpracy. Chcemy 
negocjować z nadawcami, aby 
była spójność umów i zapisów 
w nich. Umowy powinni być 
z zapisami obowiązującego 
polskiego prawa. Obecnie 
część nadawców to firmy mię-

dzynarodowe i umowy z nimi 
są konstruowane np. zgodnie 
z zapisami prawa brytyjskiego. 

Czy planujecie współpracę 
z innymi izbami gospodar-
czymi?
Na pewno będziemy współ-
pracować z każdą izbą go-
spodarczą i stowarzyszeniem. 
W większości chcemy rozma-
wiać z nadawcami treści oraz 
ze wszystkimi stowarzysze-
niami dbającymi o twórców 
kontentu, którym płacimy 
regularnie pewien procent 
od przychodów. Grupa może 
również reprezentować małe 
sieci kablowe, nie tylko ISP. 
Jak już mówiłem, jesteśmy 

Andrzej Owczarek, 
kierownik GRTV

bardzo mocno nastawieni 
na współpracę i rozmowy. 
Pamiętajmy o tym, że indy-
widualnie jesteśmy za mali, 
aby wypracować zadowalające 
warunki współpracy z nadaw-
cami. Bardzo ważny jest efekt 
skali. Im więcej nas będzie, 
tym łatwiej będzie nam ustalić 
warunki korzystne dla obu 
stron. Dlatego serdecznie za-
praszamy wszystkich zaintere-
sowanych współpracą z GRTV 
do kontaktowania się ze mną. 
Najlepiej w formie mailowej 
a.owczarek@kike.pl.  #

Rozmawiała Klaudia Latosik
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Kapitał z NewConnect
– alternatywa dla kredytu

Kredyt a emisja akcji
Kredyt stanowi kapitał obcy, 
pozyskany z zewnątrz, co wią-
że się zazwyczaj z konieczno-
ścią jego zwrotu oraz systema-
tycznym ponoszeniem kosztów 
z tytułu jego użytkowania 
w postaci odsetek. Specyfika 
kapitału pozyskanego w dro-
dze emisji akcji jest odmienna. 
Co prawda z punktu widzenia 
dotychczasowego właściciela 
jest to również kapitał ze-
wnętrzny, ale z perspektywy 
spółki jest to już kapitał wła-
sny. Zatem nie trzeba go zwra-
cać, a koszty jego pozyskania 
są jednorazowe. Warto przy 
tym podkreślić, że wyższe 
kapitały własne zwiększają 
możliwości pozyskania kre-
dytu. Jednym ze sposobów 
podwyższenia kapitałów 
własnych przedsiębiorstwa jest 
przeprowadzenie emisji akcji 
i wprowadzenie ich na rynek 
NewConnect.

Czym jest NewConnect
NewConnect jest zorganizo-
wanym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie 
(GPW) alternatywnym ryn-
kiem kapitałowym. Z założenia 
rynek NewConnect jest tańszy 
i mniej restrykcyjny pod 
względem wymogów formal-
nych niż rynek główny GPW. 
Stanowi platformę finanso-
wania i obrotu wtórnego dla 
małych i średnich przedsię-
biorstw znajdujących się w po-
czątkowej fazie rozwoju, ale 
o wysokim potencjale wzrostu. 
Obecnie notowane są na nim 
akcje ponad 400 spółek.

Droga po kapitał
Na NewConnect nie ma mi-
nimalnego wymogu wielkości 
kapitału własnego dla spółek 
ubiegających się o wprowa-
dzenie akcji do obrotu. Pod-
stawowe kryteria, jakie musi 
spełniać spółka, to posiadanie 
statusu spółki akcyjnej, za-
opiniowanego przez biegłego 
rewidenta sprawozdania finan-
sowego, przygotowanie sto-
sownego dokumentu informa-
cyjnego, oświadczenie o braku 
ograniczeń w zbywalności 
papierów wartościowych oraz 
oświadczenie o braku postę-
powania upadłościowego lub 
likwidacyjnego wobec spółki.
Proces wejścia na NewConnect 
można w pewnym uproszcze-
niu podzielić na dwie główne 

fazy – podwyższenia kapitału 
w drodze objęcia emisji przez 
nowych inwestorów oraz 
wprowadzenia akcji na rynek. 
Zatem po co po podwyższeniu 
kapitału wchodzić na New-
Connect? O zaletach statusu 
spółki publicznej jeszcze wspo-
mnę, w tym miejscu chciałbym 
jednak pokazać perspektywę 
właśnie inwestorów. Dla inwe-
storów fundamentalną kwestią 
związaną z obecnością na gieł-
dzie jest płynność obrotu ak-
cjami, skutkująca możliwością 
dokonywania w dowolnym 
momencie transakcji sprzeda-
ży i kupna akcji, oraz rynkowa 
wycena spółki. Posiadanie 
akcji spółki prywatnej znacz-
nie ograniczałoby możliwość 
szybkiego wyjścia z inwestycji.
Kwestią podstawową i jedno-
cześnie wymogiem stawianym 
spółce jest zawarcie umowy 
z Autoryzowanym Dorad-
cą. Rolą doradcy na samym 
początku jest pomoc w oce-
nie, czy spółka jest gotowa 
do przeprowadzenia oferty 
papierów wartościowych, 
jakiej wielkości środków może 
oczekiwać w wyniku sprzedaży 
części udziałów w spółce oraz 
ewentualnie jakie kroki może 
podjąć w celu podniesienia 
wartości przedsiębiorstwa 
przed jego upublicznieniem. 
Etap ten jest bardzo istotny, 
gdyż w założeniu niweluje ry-
zyko rozwodnienia kapitału, tj. 
zaoferowania udziałów w mo-
mencie, gdy spółka jest nisko 
wyceniana, co by oznaczało, 
że dotychczasowi właściciele 
zmniejszą udział w spółce 
i jednocześnie pozyskają zbyt 
niski kapitał, który nie spełni 
ich oczekiwań i nie pozwoli 
na zamierzony rozwój spółki. 
Tego ryzyka obawia się wie-
lu przedsiębiorców. Warto 
zatem rzetelnie przepracować 
ten etap – zastanowić się, czy 
możliwy do uzyskania kapitał 
w relacji do ilości nowych akcji 
jest korzystny i ewentualnie 
uzbroić się w cierpliwość, jeśli 
spółka w danym momencie nie 

Przy trudnościach w pozyskaniu kredytu bankowego przedsiębiorcy rozglądają się za innymi 
dostępnymi źródłami finansowania rozwoju swoich przedsiębiorstw. Jedną z alternatyw sta-
nowi emisja akcji i wejście na NewConnect. Wydaje się, że ta forma pozyskania kapitału wciąż 
jednak budzi wątpliwości wśród właścicieli firm. Wielu z nich postrzegaj ją jako skomplikowa-
ną i kosztowną, a także obawia się utraty kontroli nad swoim przedsiębiorstwem. Czy słusznie?

jest gotowa do emisji i wymaga 
podjęcia działań podnoszą-
cych jej wartość. Niekiedy 
zasadne jest opracowanie 
długookresowego planu pozy-
skiwania finansowania, który 
może obejmować kilka emi-
sji w określonych odstępach 
czasowych lub po uzyskaniu 
określonych celów strategicz-
nych lub wartości spółki. Nie 
ma się też co obawiać utraty 
kontroli nad spółką – to akcjo-
nariusze decydują, ile no-
wych akcji spółka wyemituje, 
a zawsze może to robić tak, aby 
zachować kontrolę, zgodnie 
ze statutem spółki i obowiązu-
jącymi regulacjami. Dobrym 
sposobem na zapewnienie 
kontroli jest także uprzywi-
lejowanie akcji co do głosów, 
o czym należy pamiętać przed 
dokonaniem emisji dla nowych 
inwestorów.
Jeśli kalkulacje wartości 
są satysfakcjonujące, to spół-
ka przeprowadza ofertę, czyli 
pozyskuje inwestorów, którzy 
obejmą wyemitowane akcje. 
Czasem może się zdarzyć 
sytuacja, że właściciele mają 
zbyt wygórowane oczekiwa-
nia odnośnie wartości spółki, 
co może utrudnić pozyskanie 
inwestorów. Możliwość upla-
sowania oferty po określonej 
cenie w duży stopniu zależy 
od aktualnej koniunktury 
gospodarczej i giełdowej, ale 
przede wszystkim od sytuacji 
spółki i jej perspektyw.
W kolejnych krokach przed-
siębiorstwo, zgodnie ze wspo-
mnianymi wymogami, po-
winno zostać przekształcone 
w spółkę akcyjną, jeśli funk-
cjonuje pod inną formą, zlecić 
przeprowadzenia badania spra-
wozdania finansowego spółki 
oraz wydanie opinii na jego 
temat przez biegłego rewiden-
ta. Przed debiutem giełdowym 
konieczne jest także przygoto-
wanie stosownego dokumentu 
informacyjnego.
Cały proces powinien zająć 
około 4-5 miesięcy i być wspie-
rany przez Autoryzowanego 
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Doradcę, którego standardowy 
zakres usług obejmuje ponad 
ww.: pomoc w przygotowaniu 
i zatwierdzeniu dokumentu 
informacyjnego, wsparcie 
przy przeprowadzeniu emi-
sji i pozyskaniu inwestorów, 
a po debiucie giełdowym – 
przy wypełnianiu formalnych 
obowiązków, w szczególności 
informacyjnych.

Koszty kapitału 
i NewConnect
Koszty związane z podwyż-
szeniem kapitału, wprowadze-
niem akcji na rynek i póź-
niejszymi funkcjonowaniem 
na NewConnect wynikają 
z usług Autoryzowanego Do-
radcy (40-70 tys. zł), biegłego 
rewidenta (15-30 tys. zł), 
opłat na rzecz GPW (6 tys. 
zł za wprowadzenie akcji oraz 
1,5 tys. zł w pierwszym roku 
i 0,02% rynkowej wartości 
akcji, ale nie mniej niż 3 i nie 
więcej niż 8 tys. zł, w kolej-
nych latach za notowania) oraz 
Krajowego Depozytu Papie-
rów Wartościowych (4 tys. 
zł rocznie za uczestnictwo oraz 
jednorazowo 0,01% wartości 
rejestrowanych akcji, ale nie 
mniej niż 3 i nie więcej niż 100 
tys. zł) oraz dbającego o płyn-
ności obrotu akcjami Animato-
ra Rynku (1-3 tys. zł miesięcz-
nie), a także ewentualnie usług 
prawnych oraz opłat sądowych 
związanych z przekształceniem 
w spółkę akcyjną.
Koszty związane z pozyska-
niem kapitału i debiutem 
na NewConnect wynoszą 
średnio 6-7% wartości po-
zyskiwanych funduszy, przy 
czym zazwyczaj im wyższa 
wartość emisji, tym koszt ten 
maleje. Dla kapitału o warto-
ści 0,5-1,0 mln zł kształtuje 
się na poziomie kilkunastu 
procent, a dla emisji powyżej 
20 mln zł spada poniżej 2%.

Dodatkowa wartość
Często słyszy się obawy, 
że spółki giełdowe muszą 
ujawniać wiele informacji 

o prowadzonej przez siebie 
działalności. Owszem, nawet 
NewConnect stawia emiten-
tom określone wymogi infor-
macyjne, jednak zdecydowanie 
mniejsze niż rynek regulowa-
ny. Warto mieć na uwadze, 
że wiele informacji finanso-
wych o spółkach i tak jest udo-
stępniona w KRS. Z drugiej 
strony wynikająca z koniecz-
ności możliwość publikowania 
informacji o swojej działalno-
ści stanowi dla spółki publicz-
nej bardzo skuteczne narzędzie 
promocyjne. W ten sposób 
spółka staje się bardziej me-
dialna – dowiaduje się o niej 
szerokie grono potencjalnych 
kontrahentów i inwestorów. 
A to też ma wartość, którą na-
leży szacować i brać pod uwagę 
przy analizie kosztów.
Równie ważnym czynnikiem 
przemawiającym za uzyska-
niem statusu spółki giełdowej 
jest jej wizerunek. Spółka gieł-
dowa jest postrzegana przez 
banki czy kooperantów jako 
bardziej transparentna, a przez 
to wiarygodna. Nie bez znacze-
nia dla właścicieli, zarządu czy 
pracowników jest też prestiż 
związany z obecnością spółki 
na rynku publicznym.
Podsumowując, konkuren-
cyjny względem innych form 
finansowania koszt, liberalne 
wymogi formalne stawiane 
emitentom oraz szereg dodat-
kowych korzyści przemawiają 
za poważnym rozważeniem 
wejścia na NewConnect przez 
przedsiębiorców. Warto zwró-
cić uwagę, że obecnie na New-
Connect notowane są akcje 
kilku spółek świadczących 
usługi telekomunikacyjne: 
Korbank SA, Telgam SA, Inter-
net Union SA, Telestrada SA, 
SferaNET SA, Open-Net SA, 
czy MarSoft SA. #

Na stronie www.newconnect.pl 
można znaleźć wiele po-
mocnych informacji o rynku 
NewConnect, m.in. Regula-
min ASO oraz listę Autoryzo-
wanych Doradców.

Autor jest analitykiem finansowym, 
e-mail: radpelc@gmail.com.
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Spółkę notowaną na giełdzie
traktuje się poważniej

Akcje Korbanku są notowane na NewConnect od lutego 2011 r. Spółce 
udało się pozyskać od inwestorów 1 mln zł. Paweł Paluchowski, Wi-
ceprezes Zarządu Korbank S.A., podczas wywiadu z redakcją KIKE-
#News opowiedział o korzyściach płynących z emisji akcji.

Skąd wynikała potrzeba pozy-
skania kapitału zewnętrznego 
przez Korbank?
Korbank zawsze był spółką, 
która niemal wszystkie wolne 
środki przeznaczała na inwe-
stycje. Konieczność pozyskania 
kapitału z zewnątrz wynikła 
z bardzo dużej ilości podjętych 
i planowanych inwestycji, któ-
rych wielkość była zbyt duża, 
aby fi nansować je kapitałem 
własnym. Z kolei banki nie-
chętnie fi nansowały tego typu 
inwestycje. Z uwagi na brak 
twardego zabezpieczenia 
jakim jest np. nieruchomość 
(a konkretniej budynek lub 
lokal, nie sieć, która nierucho-
mością również jest). Odkąd 
podjęliśmy współpracę z Getin 
Bankiem, który podszedł do te-
matu nieszablonowo, to się 
zmieniło. Obecnie fi nansujemy 
się w znacznej mierze kre-
dytem, z którego obsługą nie 
mamy problemu.

Dlaczego ówczesny właściciel 
przedsiębiorstwa zdecydował 
się na pozyskanie kapitału 
w drodze emisji akcji na ryn-
ku NewConnect? Czy rozwa-
żano inne źródła fi nansowa-
nia?
Rozważano, ale jak wspomnia-
łem powyżej był to jedyny 
tak dostępny, choć wcale nie 
najtańszy, kapitał. Ponad-
to czas na debiut był wtedy 
bardzo dobry. Wiedzieliśmy, 
że nie będzie problemu z pla-
sowaniem emisji, bo spółka 
rozwijała się świetnie i tak 
było. Zapisy zamknęliśmy 
godzinę po ich rozpoczęciu. 
Wycena też była godziwa, więc 
długo się nie zastanawialiśmy. 
Nie bez znaczenia był tu rów-
nież aspekt marketingowy. 
Po pierwsze o NewConnect 
było wtedy dość głośno, 
po drugie sam fakt, że jeste-
śmy notowani na giełdzie 
pomógł nam niejednokrotnie 
w rozmowach z większymi 
klientami, dla których nie-
zwykle ważna jest stabilność 
partnera biznesowego.

Jaki kapitał udało się pozy-
skać i jaka była jego relacja 

do wartości kapitałów wła-
snych przed emisją?
Udało się pozyskać ponad 
milion złotych oddając 15% 
spółki, przy wycenie ok. 8 mln 
zł. Pozyskany kapitał stanowił 
ok. połowę kapitałów własnych 
spółki przed emisją. Spółka 
generowała wtedy ok. 3 mln 
zł przychodów netto, przy 
rentowności ok. 25%. Pozyska-
nie takiego kapitału przy takich 
wskaźnikach i takiej wycenie 
uważamy za spory sukces.

Jaki był koszt pozyskania 
kapitału w drodze emisji 
na rynku publicznym w alter-
natywnym systemie obrotu 
NewConnect i co się na nie-
go składało? Jakie są koszty 
funkcjonowania na tym rynku 
i czy to dużo dla Spółki?
Może zacznę od drugiej części 
pytania. Koszty funkcjonowa-
nia na rynku są niemałe, składa 
się na nie przede wszystkim: 
koszt animatora rynku (ok. 
1000 zł miesięcznie), koszt 
autoryzowanego doradcy 
(w pewnych sytuacjach nie-
obowiązkowy) – ok. 1000-1500 
zł miesięcznie, opłaty dla GPW 
i KDPW – ok. 10 000 zł rocznie 
oraz opcjonalnie: IR i koszty 
marketingu.
Jak widać, nie jest to mało, 
bo rocznie można mówić 
o kosztach rzędu 20 000-40 000 
tys. zł. Dodatkowo należy 
pamiętać, że GPW nakłada 
obowiązki w postaci raportów 
(kwartalne, roczne, bieżące), 
co też pociąga za sobą koszty 
w postaci albo czasu pracy pra-

cownika, albo outsourcingu.
Co do kosztu pozyskania 
fi nansowania to kształtuje się 
on na poziomie ok. 10-12% 
i składają się na niego głównie 
koszt stworzenia dokumentu 
informacyjnego i memoran-
dum ofertowego, koszt biegłego 
rewidenta i przygotowania 
prawnego, a także koszt plaso-
wania emisji (czyli tak napraw-
dę pozyskania inwestorów). 
Na szczęście w tamtym czasie 
udało nam się skorzystać z do-
fi nansowania unijnego, dzięki 
czemu koszty te były o połowę 
niższe. Tutaj należy wspomnieć 
również o bardzo częstej prak-
tyce, mianowicie dodatkowemu 
wynagrodzeniu autoryzowa-
nego doradcy w postaci opcji 
na akcje lub samych akcji. Jest 
to bardzo częsta praktyka. War-
to jednak policzyć realny koszt 
pozyskania uwzględniając ten 
fakt. Bardzo często właściciele 
lekceważą tę praktykę „ma-
chając ręką” na 1, czy 2% akcji, 
podczas gdy jest to realny koszt 
(niemały zresztą) pozyskania 
kapitału.

Na ile zmienił się udział 
głównego akcjonariusza w ak-
cjonariacie Spółki po emisji 
akcji?
Spadł ze 100 do ok. 85%. U nas 
sytuacja była nieco odmienna 
od standardowej, gdyż znaczna 
część akcji głównego akcjo-
nariusza to akcje uprzywilejo-
wane co do głosu, co pozwala 
na utrzymanie władzy w spół-
ce, nawet w chwili posiadania 
mniej niż 50% akcji. Polecam 

zastosowanie takiego mecha-
nizmu przy przekształcaniu. 
Pozwala to na większe rozwod-
nienie, przy zachowaniu pełnej 
władzy.

Jakie były obawy związane 
z uzyskaniem statusu spółki 
publicznej? Czy się spełniły?
Jeśli mam być szczery: nie 
było obaw. Bo jakie miałyby 
być? Dane fi nansowe spółki 
z o.o. i tak są dostępne w sądzie 
gospodarczym. Jedyna różnica 
jest taka, że trzeba sporządzać 
dane kwartalne, no i informo-
wać rynek o ważnych wydarze-
niach. 

Czy emisja akcji i debiut gieł-
dowy to tylko kwestia pozy-
skania kapitału? Czy są jakieś 
inne korzyści związane z by-
ciem spółką publiczną?
Tak, jak mówiłem wcześniej, 
do pozostałych korzyści 
z pewnością można zaliczyć 
efekt marketingowy. Spół-
kę notowaną na giełdzie, 
bez względu na to, czy jest 
to NewConnect, czy rynek 
główny, traktuje się poważ-
niej. Taki podmiot uważany 
jest za stabilny, transparentny, 
godny zaufania. Zauważyli-
śmy zmianę nastawienia wielu 
dużych klientów, a w dłuższej 
perspektywie również wzrost 
zainteresowania u innych 
większych graczy. To pomo-
gło w robieniu tzw. „dużego 
biznesu”. Ponadto funkcjono-
wanie na rynku NewConnect 
na pewno porządkuje pewne 
sprawy i zmusza do zachowa-

Paweł Paluchowski,
Wiceprezes Zarządu Korbank S.A.

nia procedur. To takie trochę 
„wychowywanie formalne” dla 
spółki. Uważam, że to bardzo 
pozytywny aspekt, który nie 
jest bez znaczenia, zwłasz-
cza dla spółek, w których ten 
aspekt kuleje.

Jak z dzisiejszej perspektywy 
Zarząd i główny akcjonariusz 
oceniają alternatywny system 
obrotu NewConnect jako spo-
sób na pozyskanie kapitału? 
Czy rozważają pozyskanie ka-
pitału poprzez kolejną emisję 
akcji na giełdzie?
Jeśli mielibyśmy podejmować 
decyzję dziś, prawdopodob-
nie „drenowalibyśmy” banki 
i pozyskiwali kapitał dłużny. 
Przede wszystkim dlatego, 
że jest tańszy oraz w tej chwili 
już bardziej dostępny. Ocenia-
jąc naszą decyzję w tamtym 
czasie tak, uważamy, że była 
dobra. Dziś, póki co, nie roz-
ważamy pozyskania kapitału 
tą drogą, gdyż, co podkreśliłem 
powyżej, fi nansujemy się kre-
dytem, który jest tańszy i łatwo 
dostępny.
Co do samego ASO z punktu 
widzenia Spółki. Jeśli wyce-
na jest godziwa i koszty nie 
przerażają, to na pewno dobra 
droga. Natomiast z punktu 
widzenia inwestora to chyba 
jedyny taki rynek na świecie, 
na którym robiąc transakcję 
za kilka tysięcy dolarów można 
„wstrząsnąć” ceną akcji. #

LUDZKA PROCA
Dzięki naszemu sponsorowi firmie IQCST każdy 
uczestnik konferencji będzie mógł
się poczuć jak pilot samolotów akrobacyjnych.
Jak to możliwe?
Na uczestników konferencji czeka niesamo-
wita atrakcja – ludzka proca. Można zostać 
wystrzelonym z procy niczym kamień. Leci się 
na odcinku prawie 100 metrów, a przeciążenie 
jest porównywalne z tymi jakie działa na pilo-
tów samolotów akrobacyjnych.

BUNGEE 
Srebrny sponsor konferencji, firma Radwin, za-
pewni Wam potężną dawkę adrenaliny. Każdy 
śmiałek będzie miał okazję skoczyć z wysokości 
ponad 60 metrów na bungee!
Z pewnością będzie to niezapomniane przeżycie.
Jest to atrakcja dla odważnych i rozważnych, po-
nieważ skoki są bardzo bezpieczne. Zapewniamy 
wyspecjalizowaną ekipę obsługi, certyfikowaną 
uprząż oraz dmuchany skokochron.

BOLID FORMUŁY 1
Najnowocześniejszy, ruchomy symulator bolidu 
F1, stworzony tak by spełniać oczekiwania 
zawodowych kierowców F1. System ruchu 
oparty na czterech specjalnie zaprojektowa-
nych siłownikach hydraulicznych w połączeniu 
z ramą fotela osadzoną na wibroizolatorach 
gwarantuje realistyczne doznania, które prze-
niosą w świat F1.

HUAWEI SPORT PARK
Platynowy sponsor konferencji serdecznie za-
prasza do sportowego parku, w którym czeka 
na Was mnóstwo atrakcji. System laserowych 
karabinków oraz mobilna arena do gier. Kula 
kosmiczna (zorbing) o średnicy 3,5 m, świetnie 
nadająca się do gier zręcznościowych. Boisko 
mega piłkarzyki, na którym będą odbywały się 
mistrzostwa piłkarskie. Elektroniczny paintball 
wykorzystujący technologię armii amerykańskiej 
oraz ścianka wspinaczkowa o wysokości 8 m.
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24.05.2016 r. Sala główna – Amfiteatralna
09:30-09:45 Otwarcie XVIII Konferencji KIKE Kamil Kurek, Piotr Marciniak, 

Mariusz Waniczek, Łukasz 
Biedroński

10:00-10:30 Nowości w KIKE oraz w KIKE Events
Podsumowanie 2 lat przebudowy Izby oraz rozwoju konferencji i innych wydarzeń 
organizowanych przez KIKE Events. Omówienie planów na przyszłość.

Piotr Marciniak, Mariusz 
Waniczek, Andrzej Owczarek, 
Łukasz Biedroński,
KIKE

10:35-10:50 Akademia KIKE
Nowości i podsumowanie Akademii KIKE.  Uwaga NIESPODZIANKA!

Iga Kolinko, Klaudia Latosik, 
KIKE

10:55 - 11:10 #drEPIX: pół roku w kwadrans
czyli EPIXowy Telexpress

Krzysztof Czuszek, 
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego e-Południe

11:15-11:35 Rozwiązania sieciowe Huawei Krzysztof Wilczyński, 
Huawei Polska Sp. z o.o.

11:40-12:25 Historia LMS
Podczas panelu omówione zostaną:
• historia systemu LMS
• problemy powstałe w trakcie wieloletniego rozwoju i utrzymania tego system oraz 

obecny stan projektu

Aleksander Machniak, 
Tomasz Chiliński

12:30-12:50 Więcej niż TV
Telewizja Światłowodowa to marka, która kryje w sobie doskonałą jakość w każdym 
wymiarze, zarówno technologicznym, jak i sprzedażowym. Na czym polega fenomen 
współpracy z marką? Jak odnieść sukces?

Bartek Wicijowski, 
Telewizja Światłowodowa

12:55-13:25 Optymalna ochrona przed atakami wolumetrycznymi 
– netflow i flowspec w akcji

Klaudyna Busza, 
Infradata Polska Sp. z o.o.

13:30-14:30 Przerwa obiadowa – lunch w restauracji Starówka
14:30-15:15 Nowelizacja „Megaustawy” – o nowych warunkach dostępu do bu-

dynków i nie tylko
Panel poświęcony nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunika-
cyjnych: nowym warunkom dostępu do infrastruktury technicznej, budynków i nieru-
chomości, a także zmianom w prawie budowalnym i geodezyjnym.

Ewelina Grabiec, 
Łukasz Bazański, itB Legal 
Bazański, Grabiec – Kancelaria 
Radców Prawnych

15:20-15:40 Operator 2.0 - z poziomu konkurencyjności
Czym jest konkurencyjność w 2016 roku, a czym była w roku 2000? Jak zmienia się 
rynek, oczekiwania klientów, technika na przestrzeni lat. Jak to robią inni poza grani-
cami Polski?

AVM GmbH for International 
Communication Technology

15:45-16:30 Flagowe projekty F undacji Nasza Wizja
1. Nie od razu Rzym zbudowano – Jak skutecznie, szybko i tanio zbudować oraz wpro-

wadzić do oferty własną usługę IPTV.
2. Usługo mobilne dla operatorów ISP.

Aleksandra Czerech,
Łukasz Biedroński,
Fundacja Nasza Wizja

16:35-17:35 Omówienie 1 naboru POPC Eliza Pogorzelska, CPPC

17:40-18:40 Panel dyskusyjny: wspieranie inwestycji
szerokopasmowych MŚP
Podczas panelu omówione zostaną:
• warunki pierwszego naboru POPC,
• plany odnośnie kolejnego naboru, który odbędzie się w III kwartale tego roku
Uczestnicy: Rafał Sukiennik - Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego Ministerstwa 
Rozwoju, Eliza Pogorzelska - Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopa-
smowych w CPPC, Mieczysław Groszek - Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich

Eugeniusz Gaca, Krajowa 
Izba Gospodarcza Elektroniki 
i Telekomunikacji

19:30-... Grill PARTY

24.05.2016 r. Sala warsztatowa 1 - Audytorium Maximum B
10:05-10:50 Kolab Groupware dla ISP

Kolab (kolab.org) to najpopularniejsze, w pełni otwartoźródłowe, oprogramowanie 
do zarządzania czasem, zasobami i zespołami ludzi. Poczta, kontakty, kalendarz, planowa-
nie, współpraca na PC i urządzeniach mobilnych. W wykładzie omówione zostaną funkcje 
i architektura systemu oraz formy współpracy i oferta dla ISP.

Aleksander Machniak

10:55-11:55 Wybrane zagadnienia dotyczące zasad konkurencyjności oraz 
przygotowania procesu rozliczania projektów realizowanych 
w ramach 1.1 POPC
Tematyka warsztatów:
1. Zasady wyboru wykonawców w 1.1. POPC.
2. Obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie.
3. Zasada konkurencyjności wyboru wykonawców – czy jest obowiązek stosowania pzp?
4. Baza konkurencyjności.
5. Konsekwencje błędów w procedurach wyboru wykonawców (korekty finansowe).
6. Przygotowanie do rozliczenia projektu:

A. Obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie. B. System SL2014.
C. Obowiązki sprawozdawcze beneficjentów. D. Promocja i wizualizacja projektu.

Małgorzata Kuczyńska,
Piotr Wiąckiewicz

12:00-13:30 Nasze usługi. Twój sukces. Jarosław Starczewski, 
Orange Polska

13:30-14:30 Przerwa obiadowa – lunch w restauracji Starówka
14:30-15:00 Aktualne problemy związane z windykacją należności

w branży telekomunikacyjnej
Podczas wystąpienia zostaną poruszone kwestie związane ze zmianą prawa. Zostaną 
również omówione najczęściej spotykane problemy w procesie odzyskiwania należności.

operate.pl

15:05-16:05 It Infrastructure for 4K Andrzej Harbicki, 
Huawei Polska Sp. z o.o.

16:10-17:40 Wprowadzenie do systemu Junos
Warsztaty kierowane są do osób znających technologie i protokoły sieciowe, protokoły 
rutingu, ale jednocześnie takich, którzy jeszcze nie mieli styczności z platformą Juniper 
Networks.
Udział w warsztatach wymaga wcześniejszych zapisów.

Infradata Polska Sp. z o.o.

17:45-18:15 Radiowe uzupełnienie światłowodu na odcinku Ostatniej Mili Łukasz Grzelak, RADWIN Ltd.

19:30-... Grill PARTY

24.05.2016 Sala warsztatowa 2 – Audytorium Maximum  H
10:15-11:00 Web Security – Bezpieczny dostęp do sieci z rozwiązaniem WebTitan

Efektywne rozwiązanie do filtracji ruchu sieciowego dla firm ISP/dostawców Wi-Fi. 
Warsztaty techniczne z konfiguracją i demonstracją rozwiązania. Sposoby filtracji, 
omówienie funkcjonalności dedykowanych ISP/MSP.

Jarosław Chodkiewicz, 
Mariusz Princ,
Bakotech Sp. z o.o.

11:05-12:05 Wirtualizacja urządzeń sieciowych – vMX i vSRX 
w sieci ISP na przykładzie małego hostingu

Robert Woźny

12:10-12:40 Rozporządzenie budynkowe (i 5 kabli do każdego mieszkania...) 
w 3 lata po wejściu w życie i jakie ma to znaczenie dla przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych i deweloperów

Jacek Kosiorek, Polska Izba 
Radiodyfuzji Cyfrowym

12:45-13:30 Porady #drEPIX: Kompleksowe rozwiązania dla ISP Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego „e-Południe”

13:30-14:30 Przerwa obiadowa – lunch w restauracji Starówka

14:30-16:30 Workshop Drive czyli wdrożenie pod kontrolą
Techniczny warsztat oparty na przykładowym wdrożeniu usługi EVIO Telewizja Światłowo-
dowa. Prezentacja jak szybko i prosto można przeprowadzić wdrożenie usługi.

Łukasz Jęczmieński, 
Piotr Sabak, Michał Mach, 
Telewizja Światłowodowa

16:35-17:15 Rozporządzenie w sprawie otwartego Internetu 
– obowiązki regulacyjne

Katarzyna Orzeł, Orzeł 
Stankiewicz Kancelaria 
Radców Prawnych

17:20-18:20 Strategia uruchomienia usługi telewizyjnej w sieci Operatora ISP 
na podstawie doświadczeń oraz wdrożeń u kilkunastu operatorów 
ISP współpracujących w ramach Fundacji Nasza Wizja.
Warsztaty zamknięte dla Operatorów ISP posiadających własną pętlę abonencką.

Łukasz Biedroński, 
Krystian Pogoda, 
Fundacja Nasza Wizja

19:30-... Grill PARTY

25.05.2016 r. Sala główna – Amfiteatralna
09:35-09:55 Jak efektywnie wdrożyć telewizję cyfrową w Twojej sieci – rozwiązanie 

VECTOR SOLUTIONS
Podczas prezentacji zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty wdrożenia telewizji 
cyfrowej u operatora ISP, w oparciu o ofertę VECTOR SOLUTIONS.

Piotr Duraj, 
Vector Solutions Sp. z o.o.

10:00-10:45 Panel GRTV
Omówienie celów i sposobów działania a także składu GRTV.

Andrzej Owczarek, KIKE

10:50-11:00 Sieć światłowodowa z TP-LINK
Co nowego dla ISP do budowy sieci.

Robert Gawroński, 
TP-LINK Polska Sp. z o.o.

11:05-11:25 Mam na imię Sara. Poznajmy się bliżej...
Skalowalny system billingowy dla operatorów ISP – case study.

Dariusz Walkiewicz, 
Paweł Moćko, Altar Sp. z o.o.

11:30-11:50 Program opcyjny dla Partnerów
SGT S.A., spółka założona przez operatorów dla operatorów wdrożyła motywacyjny program 
opcyjny, by budować firmę wspólnie z najbardziej aktywnymi i lojalnymi operatorami. Zostań 
akcjonariuszem SGT S.A.

Bartłomiej Czardybon,
SGT S.A.

11:55-13:00  Panel dyskusyjny GRAP z zaproszonymi gośćmi
Dlaczego wsparcie organizacji branżowych jest kluczowe dla działalności każdej firmy i ryn-
ku? Zaproszeni goście: Eugeniusz Gaca – Przewodniczący Sekcji Operatorów Telekomunika-
cyjnych KIGEiT, Krzysztof Kacprowicz – Prezes Mediakom, Jakub Woźny – Kancelaria Prawna 
Media s.c. PIKE Jacek Kosiorek – V-ce prezes PIRC, Ewelina Grabiec – Specjalistka z zakresu 
prawa telekomunikacyjnego i konsumenckiego itB Legal, Piotr Wiąckiewicz – Grupa Robocza 
ds. Administracji Publicznej KIKE

Piotr Marciniak, 
KIKE

13:05-13:15 Keep calm and włącz AVIOS
AVIOS to nie tylko najlepsza telewizja dla operatorów w Polsce. AVIOS to platforma, 
która dostarczy Ci Klientów. Również internetowych. Przyjdź na prezentację i dowiedz 
się, jak za pomocą jednego kliknięcia zdobyć Klienta.

Paweł Paluchowski, 
Korbank S.A.

13:20-13:30 Routery Netis jako idealne urządzenie końcowe
dla klientów ISP

Grzegorz Naja,
Nelro Data Sp. z o.o. Sp. k.

13:30-14:30 Przerwa obiadowa – lunch w restauracji Starówka
14:30-14:50 redGuardian Anty DDoS – nowości

Omówienie nowych możliwości filtrowania ataków DDoS na platformie redGuardian.
Przemysław Frasunek, 
Paweł Małachowski, 
Atende Software Sp. z o.o.

14:55-15:45 Ewolucja infrastruktury średniego ISP, czyli jak człowiek uczy się 
na błędach
Prezentacja ewolucji jaką przeszła i nadal przechodzi infrastruktura średniego ISP wraz 
z analizą problemów oraz zastosowanymi rozwiązaniami. A w dużym skrócie – dlaczego 
do L2 używamy przełączników, a do L3 routerów.

Marcin Kuczera

15:50-16:40 Praktyka ochrony konsumentów a wzorzec umowy
Przedstawiciel Federacji Konsumentów oraz reprezentant przedsiębiorców w bezpośredniej 
dyskusji przedstawią podstawowe punkty zapalne w praktyce stosowania wzorców umowy.

Agnieszka Popławska, 
Jakub Woźny

16:50-17:20 Rozdanie nagród i zamknięcie XVIII Konferencji KIKE

25.05.2016 r. Sala warsztatowa 1 - Audytorium Maximum B
10:00-10:45 Godło Polski Kapitał - jak skutecznie walczyć z korporacjami.

Panel dyskusyjny dotyczący godła Polski Kapitał - znaku przyznawanego polskim firmom. Na 
spotkaniu opowiemy jak skutecznie walczyć z dużymi korporacjami, wysłuchamy relacji uczestni-
ków projektu, komisji eksperckiej, a także odpowiemy na Wasze pytania.

Paweł Paluchowski, 
Korbank S.A

10:50-11:35 Planowanie, budowa i rozliczenia inwestycji telekomunikacyjnych w ra-
mach Działania 1.1. POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Radosław Silski, 
HFC Systems Sp. z o.o.

11:40 -1  2:25 Weryfikacja parametrów jakościowych łączy GigE/10GigE 
– nowe techniki pomiarowe
Panel ma na celu przybliżenie podstawowych parametrów identyfikujących łącze ETHERNE-
TOWE oraz najnowszych technik służących do ich weryfikacji.

Dariusz Matyjewicz, 
RATE ART PHU

12:30-13:30 Czy wiesz jak klient kontaktuje się z Twoją firmą? Czy każdy z tych kon-
taktów przynosi wartość dla klienta?
Jest wiele ścieżek, które klient wybiera, by się z naszą firmą skontaktować. O tym co  trzeba 
budować na tych ścieżkach, by klient był usatysfakcjonowany, opowie Monika Zwierz – 
doświadczony manager w budowaniu skutecznej komunikacji do klientów w obszarze 
Obsługi Klienta.

Monika Zwierz, 
Femko Consulting

13:30-14:30 Przerwa obiadowa – lunch w restauracji Starówka

14:30-15:30 Nie ma nic gorszego nad sąsiada złego – czyli o czynach nieuczciwej 
konkurencji w telekomunikacji
Panel poświęcony wybranym czynom nieuczciwej konkurencji przy pozyskiwaniu klien-
tów oraz nieuczciwym praktykom rynkowym przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz 
konsekwencjom ich popełniania. W ramach panelu wyjaśnimy kiedy dane zachowanie 
stanowi praktykę zakazaną oraz podpowiemy jak prowadzić biznes by nie żyć z sąsiadem jak 
pies z kotem.

Ewelina Grabiec,
Łukasz Bazański, 
itB Legal Bazański, 
Grabiec 
Kancelaria Radców 
Prawnych

25.05.2016 r. Sala warsztatowa 2 - Audytorium Maximum  H
10:00-10:45 Mail Security w postaci rozwiązania SpamTitan, czyli brama 

antyspamowa dla ISP
Jarosław Chodkiewicz, 
Mariusz Princ, 
Bakotech Sp. z o.o.

10:50-11:50 Panel hurtowy ISP
Warsztat na temat projektu hurtowego dla ISP. Dyskusja pomiędzy uczestnikami przedsię-
wzięcia, a zainteresowanymi operatorami.

Piotr Marciniak,
Andrzej Owczarek,
ISP Hurt Sp. z o.o.

11:55- 12:25 Telewizja cyfrowa krok po kroku – o czym administrator wiedzieć powinien Piotr Duraj, 
Vector Solutions sp. z o.o.

12:30-13:30 The next generation of GPON solution Damon Yan, 
Huawei Polska Sp. z o.o.

13:30-14:30 Przerwa obiadowa – lunch w restauracji Starówka
14:30-15:15 LMS Plus

Panel poświęcony nowej, alternatywnej metodzie rozwoju oprogramowania 
w ramach projektu LMS Plus.

Tomasz Chiliński, 
KIKE

15:20-16:40 Akademia KIKE
• „5 najczęstszych błędów, które rujnują dział sprzedaży” poprowadzi Marek Socha 

z Sales Masters Academy
• Kursy, szkolenia, zdobywanie kompetencji w postaci cyklu szkoleń organizowanych dla 

członków KIKE 
• Przedstawienie projektu zainicjowanego przez KIKE – Akademia KIKE

Iga Kolinko, 
KIKE
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KIKE#News12 Kwartalnik Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

Dobra zmiana w POPC

W przeciwieństwie 
do branży ho-
dowli rasowych 
koni, branża 

telekomunikacyjna dostała 
na rozgrywających profesjona-
listów, którzy nie tylko znają 
się na rynku, ale też aktywnie 
uczestniczyli w jego kształto-
waniu. Wszelkie nieprzyjem-
ne nowości fundują na razie 
entuzjastyczni amatorzy: 
minister spraw wewnętrznych 
(ustawa antyterrorystyczna), 
czy minister kultury (przedo-
brzona składka audiowizu-
alna). Minister ds. łączności 
natomiast na razie niczym się 
nie zasłużył. Ani nie okrył hań-
bą – by użyć, lubianego przez 
obecny reżim, słowa.
„Dobra nasza” – chciałoby 
się powiedzieć, bo jakoś nie 
tęsknimy za spektakularnymi 
pomysłami, choćby dobrze 
usposobionych i dobrze przy-
gotowanych ministrów. Świat 
z perspektywy ministerstwa 
wygląda bowiem inaczej, niż 
z perspektywy przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego. Ja bym 
sie jednak nie cieszył zawczasu, 
bo „dobrej zmiany” i tak po-
smakujemy. Pierwszym przy-
prawionym nią daniem będzie 
2. konkurs POPC. Czy będzie 
mniam...?
Hasło „Internet w każdej szko-
le” brzmi pięknie i wzniośle. 
Pytanie, co się za tym hasłem 
kryje? Jeżeli tylko nowe rozło-
żenie akcentów, to może nie tak 
źle, a nawet całkiem dobrze. 
Hasło jest bardzo nośne. Pod 
projekty prowadzone pod 
takim zawołaniem trudniej 
rzucać kłody: odmawiać dostę-
pu do nieruchomości, miejsca 
na słupach, narzucać wysokie 
stawki za dzierżawę infra-
struktury, czy opłaty lokalne. 
No bo kto odmówi dzieciom 

Przeszło pół roku minęło od zmiany ekipy rządzącej w naszym kraju, 
a na rynku telekomunikacyjnym wciąż brak wyraźnych oznak „dobrej 
zmiany”. Co obserwujemy, to tylko – lepsza (nowelizacja megausta-
wy), lub gorsza (1. konkurs POPC) – kontynuacja tego, co przygoto-
wał jeszcze poprzedni reżim.

Tekst: ŁUKASZ DEC, Telko.in

w szkole dostępu do globalnej 
sieci? Ja bym nie radził...
Od strony stricte komercyjnej 
też nie byłoby źle, bo w per-
spektywie kilku lat nowo 
budowane sieci mają szansę 
na ponad 30 tys. abonentów 
relatywnie wysokomarżowych 
usług dostępowych (syme-
tryczne 1-10 Gb/s?) finanso-
wanych z budżetu państwa. 
A więc bez większych obaw 
o płatności faktur. Oczywiście, 
zanim beneficjenci dobiorą 
sie do tego miodku przez trzy 
lata będą musieli finansować 
wybudowany dostęp do szkół. 
Ale może coś dostaną w za-
mian? Na przykład miejsce 
na kolokację na terenie szkoły? 
Z węzła dostępowego obok 
domku woźnego pewnie się 

da rozprowadzić linie tam, 
gdzie one tak naprawdę po-
winny trafić – do prywatnych 
abonentów.
I tutaj wchodzimy w obszar 
nieznany, czyli intencje no-
wych włodarzy POPC. Czy 
chcą wykorzystać nośne hasło, 
by po prostu usprawnić inwe-
stycje w sieci dostępowe? Czy 
wybudować sobie pomnik, 
podłączając do sieci 30 tys. 
szkół? Z tego chwała duża, ale 
korzyść mniejsza.
Czy to się komu podoba, czy 
nie popyt na szerokopasmowy 
dostęp stymuluje YouTube, 
Zalukaj.tv, czy Kinomaniak 
(pewnie jeszcze kilka innych 
serwisów, których nazw nie 
wypada wymieniać w poważ-
nym publikatorze). Stymuluje 

też Minecraft, Counter Strike, 
czy – w najlepszym przypadku 
– Allegro. E-usługi, to wzniosła 
mrzonka. Po pierwszy, ich nie 
ma. Po drugie, zajmują obywa-
telowi nieporównanie mniej 
czasu, niż dowolna rozrywka. 
Edukacja? Być może, ale jestem 
ciekaw, który uczeń lub student 
prosi rodziców o zaabonowanie 
łącza, aby mógł pisać lepsze 
referaty... YouTube, Minecraft, 
Allegro!
I dlatego – choć internet dla 
szkół jest ideą ważną – to inter-
net dla domostw jest ideą nie-
porównanie ważniejszą. Jeżeli 
włodarze POPC... jeżeli resort 
cyfryzacji o tym pamiętają... 
jeżeli chcą wykorzystać nośną 
i szlachetną ideą, by zrealizo-
wać cel przyziemny, ale realnie 
potrzebny... to by była napraw-
dę dobra zmiana. Poprzedni 
reżim bowiem zakładał, że każ-
da idea, która jego przeko-
nuje jest obiektywnie dobra. 
A zatem powinna przekonać 
wszystkich. Otóż tak to nie 
działa! I dlatego mamy dzisiaj 
tu i ówdzie 200 zł za metr za-
jęcia pasa drogowego. I można 
do bólu tłumaczyć, że to blo-
kuje cyfryzację Polski. Dobra 
promocja dobrego projektu, 
to będzie dobra zmiana! #

Aktualne problemy prawne ISP

Nie od dziś wiadomo, 
że w życiu pewna 
jest śmierć i podatki. 
Ostatnie miesiące 

pokazują, że środków zaczynają 
u operatorów szukać samorzą-
dy. Przykładem jest coraz wię-
cej postępowań podatkowych, 
które z założenia mają dopro-
wadzić do wyegzekwowania 
od przedsiębiorców telekomu-
nikacyjnych podatku od nieru-
chomości, a konkretnie po-
datku od infrastruktury. Po to, 
by niepotrzebnie nie przegrać 
z „samorządową zachłannością” 
i nie opodatkować wszystkiego, 
co składa się na sieć telekomu-
nikacyjną, warto zastanowić 
się, jak ująć sieć w ewidencji 
środków trwałych. 

Razem czy osobno…
Po kilku latach relatywnego 
spokoju, ostatnie miesiące 
to widoczna tendencja konso-
lidacyjna ISP. Na rynku zaczął 
się ruch, który przejawia się 
w łączeniu sił i doświadczeń 
operatorów podejmujących 

wspólne przedsięwzięcia (two-
rzących spółki celowe, łączą-
cych się w trybie k.s.h.) albo 
w przejmowaniu mniejszych 
firm. Na taki stan rzeczy wpływ 
ma przegrana konkurencyjna 
tych ISP, którzy nie korzystali 
ze środków UE, a z drugiej 
strony, docenienie potencjału 
jaki daje połączenie. 

„Święte krowy”
Nie jest tajemnicą, że od ope-
ratorów wymaga się sporo. 
Wymaga tego ustawodawca 
krajowy, jak i unijny, wprowa-
dzając coraz to nowe obowiązki 
w relacji z konsumentem. Obo-
wiązki te egzekwują Prezesi 
UOKiK i UKE. Zdaje się, że nie 
idzie to w parze z solidnością 
abonentów, wśród których 
ci opłacający opłaty zaczynają 
być „białymi krukami”. Warto 

Do napisania tych kilku zdań skłoniły nas doświadczenia z ostatnich miesięcy, w których spo-
laryzowało się kilka głównych problemów prawnych operatorów. W materiale tym poruszymy 
je ogólnie po to, by w kolejnych wydaniach zgłębić je szerzej, a już teraz zachęcić do prześle-
dzenia listy, co mamy nadzieję skłoni Państwa do zastanowienia się czy i jak bardzo jesteście 
gotowi na prawne batalie.

zastanowić się nad wpro-
wadzeniem mechanizmów 
dyscyplinujących niesolidnych 
abonentów. 

Kosztowne prawo drogi 
Świadomość prawna obywateli 
wzrasta. Jeszcze do niedawna 
za słupy, kable czy rury w cu-
dzych działkach ścigani byli 
głównie operatorzy energetycz-
ni. Ostatnio, egzekwowanie 
prawa własności przejawia się 
w coraz częstszych żądaniach 
opłat także od ISP. Rada? 
Nowych działek nie zajmować 
bezumownie, a już zajęte stop-
niowo „regulować” i zadbać, 
by korzystanie było najmniej 
kosztowne. 

Urzędnicza rzeczywistość
Skoro o drogach, to nie sposób 
nie wspomnieć o problemach 

Tekst: ŁUKASZ BAZAŃSKI, 
EWELINA GRABIEC, ITb Legal

związanych z umieszczeniem 
infrastruktury w pasach dro-
gowych oraz o tym, że w nie-
których powiatach ciągle nie 
przyjęły się ostatnie nowe-
lizacje prawa budowlanego 
oraz geodezyjnego. Efekt – nie 
rzadko wymaga się od opera-
torów, by na budowę przyłączy 
uzyskiwali pozwolenie na bu-
dowę, oczywiście po odbyciu 
„nieśmiertelnego” ZUD-u. 

Spółdzielnie
mają się dobrze
Skoro o nieśmiertelności, to nie 
można zapomnieć o dostępie. 
Spółdzielnie z uporem maniaka 
bronią dostępu do zasobów 
i pomimo wyraźnej aktywności 
Prezesa UKE i szeregu decyzji 
dostępowych, nadal utrudniają 
życie operatorów. Ciekawi je-
steśmy, czy upór i determinacja 

ulegną złagodzeniu po przyję-
ciu nowelizacji Megaustawy. 

Zaixy…
Brzmi tajemniczo? Nie dla 
tych, którzy w swych sieciach 
oferują usługi telewizyjne lub 
z problemem tym borykają się 
od lat (telewizje kablowe). Wy-
zwaniem dla rynku, w tym dla 
nowo powołanej w KIKE GRTV 
jest uregulowanie praw i obo-
wiązków z organizacjami zarzą-
dzającymi prawami autorskimi. 
Obecnie, wobec nie zatwier-
dzenia przez Komisję Prawa 
Autorskiego tabeli stawek opłat, 
zabawa „w kotka i myszkę” trwa 
w najlepsze. Dla tych co usługi 
TV oferują, brak ujęcia opłat dla 
twórców w  koszcie świadczenia 
usługi zaczyna być problemem, 
zbliżonym do problemu podat-
ku lokalnego. #


