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ZŁOTA PIKE  zabłyśnie po raz 16.

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

GOLDEN PIKE sET TO GLOw fOr ThE 16th TImE!
The Members of the Polish Chamber for Elec-tronic Communications has handed  
out a special award presented to persons and institutions that contribute to the  
development of the whole industry and, both in their business and social actions,  
are a model to follow in an exceptional way. 

17. Festiwal o nagrodę „Tytanowego Oka"

19. edycja „Kryształowy ekran"

17th fEsTIvAL fOr ThE "TITANIc EyE" AwArD

19Th EDITION Of "crysTAL scrEEN"

   5   TVK w czasach niepokoju 
cable TV in times of insecurity 
Jerzy straszewski, Prezes Zarządu Polskiej Izby 
Komunikacji/ President of the PIKE foundation

  9   włodzimierz Zieliński, Prezes Zarządu fundacji PIKsEL/ 
President of the PIKsEL foundation

13      Media i telekomunikacja w świecie zmian i wyzwań 
Media and Telecommunications in the world  
of changes and challenges 
Prof. Józef modelski, Przewodniczący  
rady Programowej/ President of the Programme council

21    internet musi znaczyć „jakość” 
internet must mean 'quality' 
Jacek Oko, Prezes/ President  UKE

23     Telewizje lokalne w XXX-lecie ustawy  
o radiofonii i telewizji 
local TV stations at the 30th anniversary  
of the Radio and Television Broadcasting Act 
Juliusz Marek, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne  
i Regionalne/ Polish Local and Regional TV Association

26   Program Konferencji      
conference Program

30   Plan wystawy     
Exhibition Plan

33    wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie  
na cyberbezpieczeństwo w Polsce 
impact of armed conflict in Ukraine on Polish 
cybersecurity 
Karol wieczorek, rzecznik Prasowy/ Press spokesman 
Netia 

37    wszyscy nadawcy są równi, ale …  
All broadcasters are equal, but… 
Ireneusz Piecuch, Partner Zarządzający/managing Partner 
Kancelaria Prawna DGTL Kibil Piecuch i wspólnicy

43   Analiza rynku wideo, streamingu i telewizji  
– jaka jest przyszłość tego biznesu? 
Video, streaming and TV market analysis– what does 
the future hold for the industry? 
szymon Karbowski, Prezes Zarządu/ President  
of the management Board streamvX

45   wsparcie zarządzania dystrybucją treści  
– system id distribution gracenote 
support for content distribution management  
– gracenote id distribution system  
maciej Bednarzewski, sales manager, Poland and Eastern 
Europe, Gracenote

spis treści / contents
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Zwycięzców poznamy podczas uroczystej Gali. / winners will be announced at the Grand Gala.

Celem Festiwalu jest promowanie programów telewizyjnych 
oraz ich nadawców i autorów, którzy świadcząc najwyższej 
jakości usługi, jednocześnie w możliwie najpełniejszy sposób 
realizują ideę współpracy Nadawców z Operatorami Telewizji 
Kablowych. W tym roku nagrody zostaną przyznane w trzech 
kategoriach: Polska Produkcja Telewizyjna, Wydarzenie Roku, 
Współpraca z operatorami. 

The aim of the Festival is to promote television programs 
and their broadcasters and authors who, while providing the 
highest quality services, at the same time in the fullest possible 
way implement the idea of   cooperation between broadcasters 
and Cable Television Operators. This year, the prizes will be 
awarded in three categories: Polish Television Production, 
Event of the Year, and Cooperation with operators.

Kryształowy Ekran – Konkursu Programów 
Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy” 
skierowany jest do nadawców lokalnych, 
którzy nadają swoje programy  
w lokalnych sieciach kablowych. 

Celem festiwalu jest promocja 
najciekawszych audycji zarówno pod 
względem tematyki jak i realizacji 
technicznej. W tegorocznej edycji 
nagrody zostaną przyznane  czterech 
kategoriach:

Moja mała ojczyzna, News, Zwyczajni 
niezwyczajni, Społecznie wrażliwi.

Crystal Screen – Local Television Program Contest  
"To Nas Applies" is aimed at local broadcasters who  
broadcast their programs on local cable networks.

The aim of the festival is to promote the most  
interesting programs, both in terms of themes  
and technical implementation. In this year's edition,  
the prizes will be awarded in four categories:

My little Homeland, News, Ordinary Extraordinary,  
Socially Sensitive.

Media i Telekomunikacja 
w Świecie VUCA

Media and Telecommunications 
in the World of VUCA
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    Szanowni Państwo,

Równo rok temu na jesiennej konferencji w Łodzi kreśląc 
wizję rynku tvk w perspektywie 2025 roku zastrzegłem 

sobie potencjalną nietrafność przedstawianych prognoz. 
Kiedy więc zachęcam dziś Państwa do szerokiego udzia-
łu w panelach i innych wydarzeniach konferencyjnych 49 
Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE 2022 w pięk-
nym i gościnnym Toruniu automatycznie przypominają mi 
się tezy wówczas przed Państwem wygłaszane. Ale przez 
miniony rok nasza sytuacja radykalnie zmieniła się na gor-
sze i gdybym jeszcze raz stanął przed trudnym zadaniem 
opisania rynku w perspektywie 2025 roku, wyszedłbym 
z zupełnie innych założeń. Wojna i inflacja oraz widmo 
światowego kryzysu energetycznego radykalnie zmieniły 
perspektywę a globalne zjawiska ekonomiczne nakazują 
dziś zachowanie wyjątkowej ostrożności w kreśleniu ja-
kichkolwiek planów na przyszłość. Co nie oznacza, iż jako 
rynek tvk mamy być w defensywie, opuścić ręce i poddać 
się tokowi wydarzeń. 

Podczas dyskusji w  gronie Rady Programowej jesiennej 
konferencji PIKE 2022 o  planowanym programie domino-
wały głosy wzywające do mobilizacji wobec narastających 
zagrożeń i   większego uwypuklenia środków zaradczych, 
aby tym zagrożeniom efektywnie przeciwdziałać. Żeby jed-
nak nie było wątpliwości, w  jakich czasach przyszło nam 
obecnie działać, opatrzyliśmy tegoroczną konferencję ter-
minem VUCA- co z  angielska tłumaczy się jako zmienność 
(volatility), niepewność (uncertainty), złożoność (complexity)  

Jerzy straszewski
Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji

President of the PIKE Foundation

TVK w czasach niepokoju
cable TV in times of insecurity

Ladies and Gentlemen,

Exactly a year ago, during our autumn conference held in 
Łódź, when presenting cable TV market perspectives for 

2025, I noted that the forecasts may turn out to be incorrect. 
So, when I encourage you today to participate in panel 
discussions and other events of the 49th International 
Conference and Exhibition PIKE 2022 in beautiful and 
hospitable Toruń, I well recall the theses presented to you 
at that time. Unfortunately, over the past year, our situation 
has radically changed for the worse. In fact, if I had to face 
the difficult task of describing the face of the market by 
2025 once again, I would have made completely different 
assumptions. The war, growing inflation, and the terrifying 
spectre of global energy crisis have massively changed 
our outlook, while international economic events that we 
are facing only prove that extreme caution in making any 
further plans and forecasts is advised. It does not mean, 
however, that we should let go and passively follow the 
development of events. 

  During the discussions on the program held by the members 
of the PIKE 2022 Autumn Program Committee, voices calling for 
mobilization in the face of growing threats and greater emphasis 
on remedial measures to effectively counter them could be 
heard. Importantly, to emphasize that we have no doubt in 
what times we now operate, this year’s autumn Conference will 
take place under the banner of VUCA, an acronym for Volatility, 
Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. This term has a long 
history of use, including after the Cold War, and even today 

Patrycja Gołos
P4

Elżbieta Gorajewska
Ekspert Rynku Mediów

Witold Graboś
Ekspert Rynku Mediów

Jacek Kobierzycki
Toya

Janusz Kosiński
Inea

Bogdan Łaga
Telewizja Kablowa  

Chopin

Jerzy Straszewski
PIKE

Włodzimierz Zieliński
Fundacja PIKSEL

Tomasz Węgrzyński
Vectra

Dorota Żurkowska
TVN Warner Bros. Discovery

Andrzej Abramczuk
Netia

Jakub Woźny
Kancelaria Prawna Media

Marcin Klepacki
TVP

Przemysław Broniszewski
MOCTV

Piotr Mieczkowski  
Fundacja Digital Poland

 Krzysztof Heller  
Ekspert Rynku 

Marcin Grabowski
Pełnomocnik Zarządu  

GPW 

Wojciech Dziomdziora
NEXERA

Eugeniusz Gaca
KIGEiT

Ewa Michalska
Fundacja Fundusz Telewizji Lokalnych

Krzysztof Węglarz
Dream World

Jerzy Papuga
Sekretarz

Rada Programowa / Programme Council

Prof. dr hab. inż. Józef Modelski
Politechnika Warszawska

Przewodniczący Rady Programowej/ President of the Programme Council
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i  niejednoznaczność (ambiguity). Nie jest to termin nowy, 
w użyciu był zaraz po zakończeniu „zimnej wojny” i dziś robi 
oszałamiającą karierę w  gospodarczych analizach sektoro-
wych. Szczególnie w mediach i telekomunikacji, gdzie w każ-
dej ze składowych tego pojęcia odnajdujemy lustrzane odbicie 
swojej chwiejnej sytuacji. Tematy tegorocznej konferencji PIKE 
2022 są więc temu hasłu nijako podporządkowane, ale raczej 
by zmobilizować się do działania( a czasami wręcz… przebu-
dzić), gdyż jako rynek nie możemy sobie pozwolić na bierne 
poddawanie się wydarzeniom.  

Pierwszym silnym akcentem jesiennej konferencji będą 
dyskusje z regulatorami, którzy kształtują nasz rynek. Chce-
my dowiedzieć się, jak będą reagować na gwałtownie zmie-
niające się otoczenie ekonomiczne, przede wszystkim infla-
cję, jak zamierzają dostosować swoją politykę regulacyjną 
do postulatów branży, jak wreszcie zamierzają zminimali-
zować skutki narastającego kryzysu na rynku medialnym 
i  telekomunikacyjnym. Chcemy rozmawiać o  inflacji, o  in-
westycjach, o  klauzulach waloryzacyjnych, o  konkurencji 
na rynku i bezwzględnym wykorzystywaniu przewagi kon-
kurencyjnej, o  perspektywach legislacyjnych- w  szczegól-
ności w  kontekście nowo planowanych obciążeń naszego 
sektora. Wpisuje się to oczywiście w stały dialog 
z  regulatorami, który toczymy na różnych pię-
trach naszych wzajemnych relacji, ale nie bez 
znaczenia jest tu także wymiana personalna 
wynikająca z  kadencyjności, jaka dokonała się 
w KRR i TV i RMN. Jest to naturalne i pożądane, 
bo zgodne z wymogami demokracji. Na jesien-
nej konferencji PIKE 2022 poznamy zapewne 
wszystkich nowo wybranych członków Rady, 
ale istotne jest także podsumowanie minionej 
kadencji, obiecane przez przewodniczącego 
Witolda Kołodziejskiego jeszcze podczas wio-
sennej konferencji w Zakopanem. A skoro bar-
dziej pluralistyczna nowa Rada in corpore zawi-
ta do Torunia by po raz pierwszy przysłuchiwać 
się naszym obradom, warto będzie zapytać 
o  jej plany na przyszłość. Chcemy to wszystko 
podsumować analizą nowych tendencji global-
nych w  telekomunikacji- poprzez prezentację 
Gay,a Bissona z Ampere Analisysy i PWC Polska. 
Temu będzie także poświęcony panel między-
narodowy, z  udziałem szefów poszczególnych 
organizacji tvk z naszego regionu, w tym dele-
gacji ukraińskiej. Spodziewamy się po tej dys-
kusji przeglądu strategii, jakie poszczególne 
organizacje branżowe wdrażają aby wyjść na-
przeciw spodziewanego kryzysu. Temu zagad-
nieniu będzie poświęcona także prezentacja 
Karstena Engelke z  ANGA nt. bezpieczeństwa 
sieci- kluczowego zagadnienia dla obecnych 
czasów.

Jednocześnie pierwszego dnia konferencji chcemy rozpo-
cząć dialog technologiczny, odnawiając dyskusję o otwartych 
sieciach  światłowodowych z udziałem prezesów takich firm, 
jak Fiberhost, Netia czy Nexera, ale przede wszystkim zwracając 
uwagę na kluczowe( a do tej pory niedoceniane…) zagadnie-
nie zielonej cyfryzacji. Pod tym pojęciem kryje się wszystko to, 
co operatorzy i ich sieci powinni uczynić dla poprawy klimatu. 
Ale szczególnie jeden aspekt jest tu interesujący: oszczędność 
energii i optymalizacja procesów technologicznych. Temu bę-
dzie też poświęcona, w swej części technologicznej, wystawa 
towarzysząca konferencji. Na PIKE 2022 będzie upowszech-
niany raport Digital Poland w  tej sprawie, a  nasze sieci już 
niedługo staną się szerokim poligonem wdrażania zielonych 
technologii. Uzupełni go prezentacja i  dyskusja o  perspekty-
wach technologicznych komunikacji elektronicznej- z podsta-
wowym pytaniem na ile nasz biznes może być „zielony” i jakimi 
metodami powinniśmy dławić ślad węglowy w swoich sieciach 
oraz oszczędzać energię. 

Wieczorem zaś, podczas Gali PIKE w teatrze im. Wilama Ho-
rzycy, rozstrzygniemy konkurs Telewizji Lokalnych „To Nas Doty-
czy” (przeniesiony z konferencji wiosennej) oraz pozostałe nasze 
nagrody branżowe: „Złotej PIKE”, „Tytanowego Oka” i „Kryształo-
wego Ekranu”. Gala PIKE będzie także okazją do podsumowania 
obchodów 30-lecia naszej branżowej organizacji.

  
Kolejny dzień konferencji rozpocznie się porannym bie-

giem operatorów, który kapitalnie wpisał się w nasze jesien-
ne spotkania, gromadząc na starcie zagorzałych biegaczy, 
oraz śniadaniem liderów, mającym stałe grono bywalców, 
i  jak zwykle oferującym atrakcje i  niespodzianki. W  drugim 

frequently appears in economic sectoral 
analyses, especially when it comes to media 
and telecom, where it perfectly depicts the 
times we happen to be living in. The topics of 
this year's Conference are therefore somewhat 
guided by this slogan, not to threaten anyone 
but rather to mobilize them to act (and 
sometimes even realize what is the situation 
we are dealing with), because, being the heart 
of the market, we simply cannot afford to 
passively submit to such determination. 

The first important aspect of the autumn 
conference will be discussions with regulators 
shaping our market. We want to find out 
how they will react to the rapidly changing 
economic environment, especially in terms 
of inflation, how they will seek to adapt 
their regulatory policy to the industry's 
demands, and how they intend to minimize 
the effects of the growing crisis on the media 
and telecommunications market. We want 
to discuss inflation, investments, escalator 
clauses, market competition and ruthless use 
of competitive advantage, including legislative 
prospects, especially in terms of the new 
industry-oriented levies yet to come. Of course, 
these topics fit into the multi-layer dialog with 
the regulators we maintain, but the personnel 
exchange resulting from the term of office, 

which took place at the National Broadcasting Council and the 
National Media Council, is also of significance in this context. 
Such actions are sought for and desirable since they are in line 
with the principles of democracy. At the autumn PIKE 2022 
conference, we will probably get to know all the newly elected 
members of the Council, but it is also important to summarize 
the past term of office, as promised by the Council President 
Witold Kołodziejski already during the spring conference in 
Zakopane. And since the more pluralistic new Council will come 
to Toruń to listen to our deliberations for the first time, it will 
be worth asking about its plans for the future. As a summary, 
new global telecom trends will be pretended by Guy Bisson 
from Ampere Analysis and PWC Polska. These trends will also 
be discussed during an international discussion panel with the 
participation of heads of cable TV organizations in our region, 
including Ukrainian guests. As a result, we hope to obtain a 
review of the strategies that individual industry organizations 
are implementing in the face of the expected crisis. This will also 
be the topic of a presentation given by Carsten Engelke (ANGA) 
on network security, one of the major issues these days.

  At the same time, on the first day of the Conference, we 
want to explore issues related to technology, thus renewing 
the discussion on open fibre networks, with the participation 
of CEOs of companies such as Fiberhost, Netia or Nexera, but 
above all highlight the key (and so far, the most underestimated) 
issue of green digitization. The notion of green digitization 
encompasses everything operators and their networks should 
do to prevent further climate changes, with particular focus 
on energy savings ant tech process optimization. This topic 
will be also explored by the exhibition accompanying the 
Conference. At PIKE 2022, Digital Poland’s report on this matter 
will be available, and our networks will soon become a broad 
training ground for the implementation of green technologies. 
The report will be supplemented by a presentation and 
discussion about the technological perspectives of electronic 
communications, with the key questions being to what extent 
our business can turn "green" and what methods we should 
use to decrease the carbon footprint in our networks and save 
energy. 

In the evening, during the grand PIKE Gala at the Wilam 
Horzyca Theatre, we will present the winners of the “This does 
concern us” competition (moved from the spring conference) 
and our other industry awards: “Golden PIKE”, “Titanium Eye”, 
and “Crystal Screen”. The Gala will also provide an opportunity 
to sum up the celebrations of the 30th jubilee of our industry 
organization.

 
The next day of the Conference will begin with a morning 

run for operators which perfectly fits into our autumn meetings, 
gathering die-hard runners, and with the subsequent breakfast 
of leaders with a regular group of participants, as usual offering 
a raft of attractions and surprises. On the second day of the 
Conference, we will have a closer look on market research, 

 ChCEMy RozMAWIAć 
o InfLACjI, 

o InWESTyCjACh, 
o KLAUzULACh 

WALoRyzACyjnyCh, 
o KonKUREnCjI nA 

RynKU I bEzWzGLędnyM 
WyKoRzySTyWAnIU 

PRzEWAGI 
KonKUREnCyjnEj, 
o PERSPEKTyWACh 
LEGISLACyjnyCh- 

W SzCzEGóLnośCI 
W KonTEKśCIE noWo 

PLAnoWAnyCh obCIążEń 
nASzEGo SEKToRA. 

WE WAnT To dISCUSS 
InfLATIon, InVESTMEnTS, 

ESCALAToR CLAUSES, 
MARKET CoMPETITIon 

And RUThLESS USE 
of CoMPETITIVE 

AdVAnTAGE, InCLUdInG 
LEGISLATIVE PRoSPECTS, 

ESPECIALLy In TERMS 
of ThE nEW IndUSTRy-
oRIEnTEd LEVIES yET To 

CoME.
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dniu konferencji przyjrzymy się badaniom rynkowym, także 
w kontekście DAI- z prezentacjami Nielsena i dyskusją pane-
lową. Jest to dla rynku tvk kluczowa sprawa- także ze względu 
na potencjalną monetaryzację badań dokonywanych za po-
mocą naszych dekoderów. Podsumujemy również pierwsze 
efekty wprowadzenia nowego standardu nadawania DVBT 
2 HEVC, zadając pytanie, na ile wpłynęło to na konsumpcję 
mediów i  rynek reklamy, oraz zastanowimy się nad agrego-
waniem i  dystrybuowanie treści video w  naszych sieciach. 
Nie ma co ukrywać, iż stają się one obecnie głównym nur-
tem przekazu realizowanego za pomocą sieci tvk. Powraca 
jednak pytanie o  podział łańcucha wartości generowanego 
przez tego typu kontent. Będzie to nijako przygotowanie do 
wielkiego panelu kontentowego, pod hasłem „Idealny mix 
IPTV,OTT i TV”, który skupi menedżerów i członków zarządu 
naszych głównych nadawców i dostarczycieli treści. A że bę-
dzie to najbardziej kobiecy panel naszej konferencji- wyjąw-
szy prowadzącego- dyskusja może być ciekawa. Innymi sło-
wy będzie to dzień poświęcony kontentowi, który uwieńczy 
premiera filmowa, a  wieczorem gala sponsorowana przez 
firmę Nexera z  okazji 5-lecia obecności na polskim rynku. 
W trakcie konferencyjnych dni w Toruniu odbędziemy także 
Forum Telewizji Lokalnych, przełożone z konferencji wiosen-
nej, a  jego głównym motywem będzie to, jak pomagamy 
Ukrainie. Podjęte zostaną także tematy wewnątrzorganizacyj-
ne- w tym funkcjonowanie nowopowstałej  Fundacji Telewizji 
Lokalnych. Kapitalnym zadaniem będzie także prezentacja 
dorobku telewizji lokalnych i  ich problemów przed nowymi 
członkami KRR i TV. Program konferencji PIKE 2022 wydaje się 
więc kompleksowo ujmować problemy naszego rynku, tym 
bardziej, iż uzupełniają go planowane wykłady i  warsztaty, 
które w bardziej przystępny sposób zmierzą się z  takimi za-
gadnieniami, jak inflacja, waloryzacja umów z  abonentami, 
prawo autorskie czy relacje z  nadawcami. Oczywiście w  tle 
będzie toczyć się normalne życie konferencyjne, w  tym ku-
luarowe negocjacje i  rozmowy, których treści od lat są po-
dobne. Dotyczą fuzji, przejęć rynkowych, kontentu, umów 
z  nadawcami i  abonentami,  nowych technologii- w  sumie 
będzie to dziesiątki godzin spędzonych na rozmowach, dys-
kusjach i  negocjacjach. Ale konferencje PIKE znane są też 
z tego, iż dzieje się na nich „coś ekstra” i niewątpliwie na takie 
atrakcje można będzie liczyć. Czy w grodzie Kopernika będzie 
to wyprawa w  głąb Wszechświata, przekonacie się Państwo 
w dniach 3-5.10. 2022 roku w Toruniu.

                 Jerzy Straszewski
Prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej    

włodzimierz Zieliński
Prezes Zarządu Fundacji PIKSEL

President of the PIKSEL Foundation

Szanowni Goście i Uczestnicy,
49 Międzynarodowa Konferencja i  Wystawa PIKE 2022 
w  dniach 3-5.10.2022 roku odbywa się w  pięknym i  staro-
dawnym Toruniu. Miasto Kopernika jest świetne skomuni-
kowane z  resztą Polski i  świata, co ostatecznie przekonało 
nas do ponownego wyboru tego miejsca na organizację 
konferencji. Będzie się ona odbywała w  trybie normalnym, 
czyli  z osobistym uczestnictwem i zaangażowaniem licznych 
Gości z zagranicy, z Polski oraz uczestników Forum Telewizji 
Lokalnych. Tak się bowiem składa, że już drugi raz z  rzędu 
jesienią organizujemy konferencję międzynarodową i forum 
jednocześnie, łącząc je także z uroczystym przyznaniem na-
szych wszystkich nagród branżowych. Podyktowane jest to 
m.in. względami organizacyjnymi ale nie przeszkodzi normal-
nemu tokowi konferencji, a istotnie uzupełni o ważny aspekt 
działalności operatorów. 

Organizując jesienną konferencję w  Toruniu chcieliśmy 
jednocześnie nawiązać do paru odbytych już w tym mieście 
naszych imprez, zapamiętanych przede wszystkim z  dosko-
nałej bazy hotelowej i iventowej. W tym roku złoży się na to 
przestrzeń hotelowa, która spokojnie pomieści także naszą 
coroczną wystawę, oraz teatr im. Wilama Horzycy, w którym 
odbędą się niektóre imprezy towarzyszące, w  tym wieczor-
na Gala. Parokrotnie tu już gościliśmy i zawsze były to uda-
ne i wspominane pobyty, miasto Kopernika ma bowiem do 
zaoferowania nie tylko piękną architekturę, wygodne hotele, 
wspaniałe teatry i kluby ale też doskonałe ośrodki akademickie 
i naukowe, z których zasobów chcemy skorzystać. A że jest to 
miasto Kopernika, a ludzkość dzięki teleskopowi Jamesa We-
bba wniknęła na krańce Wszechświata, to na jesiennej konfe-
rencji możemy spodziewać się niespodzianek… astronomicz-
nych! Powracamy więc do znanej nam formuły oraz lokalizacji 

dear Guests and Participants,
The 49th edition of PIKE 2022 Conference and Exhibition will 
take place on 03-05.10.200 in the beautiful and ancient city of 
Toruń. The city of Copernicus is perfectly connected with the 
rest of Poland and abroad, which was a decisive factor for us 
to make it once again the place where our Conference will 
be held. It will take place as usual, meaning that guests from 
Poland and abroad, and participants of the Local Television 
Forum will be physically present during all conference events. 
In fact, for the second time in a row, are organizing our autumn 
international conference and the forum at the same time, also 
combining them with granting of all our industry awards. It is 
primarily due to organization-related reasons, yet, it will have 
no impact on the usual course of the conference and will even 
supplement it with an important aspect of the operators’ 
activity. We wanted to organize our autumn conference in 
Toruń to make a reference to a few of our events already held 
in this city, warmly remembered by our guests primarily for 
the excellent hotel and accommodation facilities. This year, 
the participants will use the available hotel space, which will 
also easily accommodate our annual exhibition, and visit the 
Wilam Horzyca theatre, in which some accompanying events 
will take place, including evening galas. We have already been 
here several times, and these have always been successful and 
memorable stays, because the city of Copernicus has to offer not 
only beautiful architecture, comfortable hotels, great theatres 
and clubs, but also excellent academic and scientific centres, 
the resources of which we want to use. And since Toruń is the 
city of Copernicus, and humanity has managed to penetrate to 
the ends of the Universe thanks to the James Webb telescope, 
we can expect some astronomical surprises at the autumn 
conference. That’s why we return to this well-known spot and 

also in the context of DAI, topped up by presentations given 
by Nielsen and a panel discussion. This is a key issue for the 
cable TV market - also due to the potential monetization 
of research carried out with our set-top boxes. We will also 
summarize the first effects of the introduction of the new 
DVBT 2 HEVC broadcasting standard by asking how much 
this has affected media consumption and the advertising 
market, and we will consider how video content should be 
aggregated and distributed via our networks. In fact, such 
services will soon become the core of broadcasting via cable 
TV networks. However, the question about the division of 
the value chain generated by this type of content remains 
unanswered. These discussions will serve as a kind of warm-
up before the extensive panel on content, labelled “a perfect 
blend of IPTV, OTT, and TV”, which will gather managers and 
members of the Boards of our key broadcasters and content 
providers. And since it will be the women-dominated panel of 
our conference - apart from the host - the discussion can prove 
interesting. As you can see this day will be mostly dedicated to 
content. It will end with a movie premiere and in the evening, 
we invite you to a gala sponsored by Nexera, celebrating 
the company's 5-year presence in the Polish market. During 
our meeting in Toruń, we will also hold the Local Television 
Forum, postponed from the spring conference, and its main 
theme will be how we strive to support Ukraine. Internal 
issues will also be discussed, including the functioning of the 
newly established Local Television Foundation. An important 
task will also be to present the achievements of local TVs 
and their problems to the newly appointed members of 
the National Broadcasting Council. The program of the PIKE 
2022 conference seems to comprehensively capture the 
problems of our market, the more so as it is complemented 
by planned lectures and workshops that will deal with issues 
such as inflation, indexation of contracts with subscribers, 
copyright or relations with broadcasters in a more accessible 
way. Of course, normal conference life will take place in the 
background, including backstage negotiations and talks, 
the content of which has been similar for years: mergers, 
market acquisitions, content, contracts with broadcasters 
and subscribers, new technologies. To sum up, we are about 
to experience tens of hours spent on talks, discussions, and 
negotiations. But PIKE conferences are also known for the fact 
that there is "something extra" going on and undoubtedly 
you can count on such attractions this time as well. Will it be 
a deep exploration of Universe at the Copernicus garden? You 
will have to see for yourself on 3-5.10.2022 in Toruń. 

         Jerzy Straszewski
President of the Polish Chamber for Electronic Communications
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m.in. z portalami branżowymi i naszymi partnerami medialnymi, 
w tym ogólnopolskimi telewizjami informacyjnymi. 
Nie zabraknie okazji do prezentacji i  poważnych debat, 
jak i  spotkań biznesowych oraz towarzyskich w  doskonale 
znanym, acz zmiennym gronie. Przybywa bowiem 
konferencji nowych podmiotów a nasze grono powiększa się 
o  nowych, interesujących ludzi. Ta różnorodność wydarzeń 
i  interakcji międzyludzkich zawsze cieszyła się wielkim 
uznaniem, tworząc atmosferę chętnego uczestnictwa 
w poszczególnych eventach i punktach programu. Co zresztą 
z  roku na rok podnosi nam, jako organizatorom z  ramienia 
PIKE, poprzeczkę. Cieszymy się, że w  Toruniu na dobre 
powracamy do utartych ścieżek, ale nie ograniczamy się tylko 
do sztywnych punktów programu, pozostając otwartymi na 
różne formy autoprezentacji, w  której mówcy przedstawią 
swoje pomysły, osiągnięcia czy poglądy. Z  zasady każda 
dyskusja panelowa czy prezentacja lub wystąpienie eksperta 
pozostawia margines na zadawanie pytań i wypowiedzi z Sali, 
zapewniając ich tłumaczenie na podstawowe języki. 

Fundacja PIKSEL będąca w  imieniu PIKE organizatorem 
konferencji, z  roku na rok stara się ulepszyć pracę służb 
informacyjnych a także obsługę naszych Gości i Uczestników. 
Komitet organizacyjny pracuje nad konferencją cały rok, 
realizując postulaty Rady Programowej, jak i  wnosząc nowe 
pomysły oraz szlifując wypracowane uprzednio schematy 
organizacyjne.

Parę słów o  zawartości tematycznej- a  wyznacza ją 
słowo VUCA, wplecione w  tegoroczne hasło konferencji. 
VUCA- czyli niepewność- co w uproszczeniu charakteryzuje 
nasze obecne czasy. Chcemy, jako operatorzy tvk, stać się 
bardziej odporni na przeróżne zagrożenia: od inflacji i kry-
zysu energetycznego począwszy, na wojnie i  bezpieczeń-
stwie sieci skończywszy. Czy z dzisiejszego chaosu wykluje 
się jakiś nowy światowy ład? Chcielibyśmy przynajmniej 
na swoim odcinku wprowadzić nowe rozwiązania, które 
uporządkowałyby obecny nieład i  niepokój. Zobaczmy, 
co dzieje się dookoła: wojna, napięcie polityczne, inflacja, 
kryzys energetyczny… A jak wobec tego zmienia się świat 
mediów i telekomunikacji? Czy Polska i szerzej Europa, musi 
na tym tle trwać przy schematach biznesowych ukształto-
wanych jeszcze na początku lat dwutysięcznych? Analizu-
jąc strukturę programu 49 Międzynarodowej Konferencji 
chciałbym podkreślić dwa nowe akcenty tematyczne- na 
pierwszy plan oczywiście wysuwa się problematyka zielo-
nej telekomunikacji i zwalczania śladu węglowego- w skali 
polskiej i globalnej. Chcemy zaproponować parę odsłon tej 
problematyki: prezentację raportu Digital Poland oraz no-
wych oszczędnych technologii dostępowych. I  akcent na 
oszczędność energii oraz nowe zielone inwestycje, których 
sfinansowanie coraz dotkliwiej uniemożliwia inflacja. Bę-
dzie ona zresztą nijako leitmotivem toczonych dyskusji i de-
bat, gdyż stanowi barierę nie tylko dla prowadzenia inwe-
stycji, ale także stawia pod znakiem zapytania opłacalność  

location and I’m sure that the participants of 
the conference and the accompanying events 
will really enjoy all the amenities and activities 
the hotel and its premises have to offer. Being 
the representatives of the media and telecom 
community, we are particularly focused on 
rebuilding personal contacts impaired by the 
pandemic, or returning to the roots, as you 
may call it. Importantly, this takes place in the 
context of the 30th anniversary of PIKE, the 
importance of which finds its confirmation 
in the numerous industry events it organizes.  
I am looking forward to our meeting in Toruń 
and I hope that once again we will find the 
conference pace and return to what once 
was, when the autumn conferences and their 
accompanying events were on everyone’s lips 
until the New Year’s Eve. Without the unofficial 
part, our conferences would definitely be 
less successful and meaningful, that is why 
we devoted so much time and energy to 
designing its shape and form during the 
meetings of the Program Committee and the 
Organizing Committee.

 
 While elaborating the Program of this 

year’s Conference, we tried to include all the 
suggestions coming from the Guests and 
Participants, especially when it comes to the 
length of meetings and introducing shorter 
forms of content presentation. In order to 
meet the coming demands, we decided 

to focus on shorter meetings, at the expense of long and 
crowded panels. The conference begins on Monday 03 
October. We will start in the early morning with traveling 
to unknown corners of the Universe, then proceeding 
according to the schedule of the first two conference 
days. The third day will be dedicated to workshops, the 
broadcast from which will be available to Participants and 
Guests. Meeting in persons comes with the need to strictly 
follow the conference schedule and stick to the provided 
timeframes. During the two days of the Conference, 
5 major panel discussions will take place. They will be 
accompanied by shorter presentations and speeches by 
Special Guests and Experts. This is perfectly visible in the 
conference program, where particular blocks have been 
separated by events held during coffee and lunch breaks. 
The events grouped this way will be, just as in the previous 
years, preceded by short multimedia presentations, which 
will be then made available at www.konferencjepike.pl, 
without any time restrictions. Of course, the content will be 
shared with the knowledge and consent of the authors as a 
training and demonstrative material and its cross-sectional 

character will be kept. Moreover, we put a greater focus on 
media coverage in cooperation with, inter alia, industry 
portals and our media partners, including nationwide  
news TVs. 

There will be plenty of opportunities for presentations 
and serious debates, as well as business and social meetings 
in a well-known community. Our conferences are attended 
by a growing number of entities and our group is growing 
with new, interesting individuals. This unique mix of 
events and contacts has been highly appreciated by all 
the participants, encouraging our guests even more to 
participate in all the events. This means that the task ahead 
of the conference organizers becomes more challenging 
every year. We are glad that with the conference in Toruń 
we are getting back on the track, but we do not want to 
become limited to rigid points of the schedule. We are open 
to various forms of self-presentation, where the speakers 
will present their ideas, achievements or views. In principle, 
questions can be asked, and remarks can be made during 
every presentation, or speech, with basic interpretation 
services being provided. 

Every year, the PIKSEL Foundation, which, on behalf of 
PIKE, organizes the conference and strives for improving 
the work of information services as well as the service of 
our guests and participants. The Organizing Committee 
works on the conference all year round, implementing 
the postulates of the Program Committee, as well as 
bringing new ideas and polishing previously developed 
organizational schemes.

Let’s move to the VUCA acronym, under the banner 
of which the Conference will be held. VUCA, standing for 
Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity, is what 
threatens our activities today. Cable TV operators need 
to develop resilience to various menaces, starting from 
inflation and energy crisis, ending with wars and security 
threats. Will we be witnessing new world order emerging 
from the current turmoil? We would like to introduce new 
solutions, at least in our domain, that would remedy the 
current disorder and anxiety. We need to think how the 
ongoing war, political tension, inflation, and energy crisis 
impact the world of media and telecommunications. Does 
Poland, or the Entire Europe as such, have to stick to the 
business patterns developed at the beginning of the 2000s? 
When talking about the Conference schedule, I would like 
to draw your attention to two new topics, meaning green 
telecom and limiting carbon footprint on a global and 
local level, which will be explored during presentation of 
the Digital Poland’s report and a meeting on new access 
technologies. A special emphasis will be also put on energy 
savings and new green investments, the financing of which 
is increasingly being made impossible by inflation. This topic 
will guide all our debates and discussions, as it constitutes a 
barrier not only to investments, but makes us ask questions 

i  jestem przekonany, że konferencja i  imprezy  
towarzyszące będą się cieszyć wygodą oraz 
atrakcjami znakomitego hotelu i  pozostałej in-
frastruktury oddanej nam do dyspozycji. Dla 
nas, jako środowiska medialnego i telekomuni-
kacyjnego najważniejsze dziś jest podtrzymanie 
odnowionych po pandemii kontaktów face to 
face, czyli de facto powrót do korzeni. A dzieje 
się to przy okazji obchodów 30-lecia PIKE, której 
konferencje są egzemplifikacją jej żywotności 
i  znaczenia na polskim rynku medialnym. Bar-
dzo się cieszę na to toruńskie spotkanie i mam 
nadzieję, że tak jak kiedyś odnajdziemy żywe 
tętno konferencji i powrócimy do świata sprzed 
lat, kiedy jesienna konferencja i  jej imprezy to-
warzyszące były tematem rozmów środowi-
skowych aż do Sylwestra i  Nowego Roku. Bez 
podskórnego życia konferencja byłaby o  wiele 
uboższa i mniej owocna, dlatego tak wiele czasu 
i energii poświęciliśmy uzgodnieniom jej kształ-
tu i  formy w  trakcie obrad Rady Programowej 
i komitetu organizacyjnego.

 
Planując tegoroczny program postaraliśmy 

się uwzględnić zgłaszane jak co roku postulaty, 
szczególnie jeśli chodzi o  liczbę i długość poszcze-
gólnych punktów programu czy przeprowadzenie 
atrakcyjnych, ale krótszych form prezentacji treści. 
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym postulatom, 
utrzymaliśmy dominację krótszych autorskich 
form kosztem długich i  licznych osobowo pane-
li. Konferencję zaczynamy w  poniedziałek 3.10. 
z  samego rana od podróży w  nieznane zakątki Wszechświata, 
wypełniając następnie ściśle program pierwszych dwóch dni- 
a  trzeci planując na warsztaty, w których uczestnictwo będzie 
transmitowane dla Uczestników i  Gości. Forma osobistego 
uczestnictwa i  zaangażowania jaką w  tym roku przyjęliśmy 
narzuca nam zarówno dyscyplinę czasową, jak i  dynamicz-
ne moderowanie punktów programu. Dwudniowy program 
konferencji składa się jedynie z 5 dużych paneli dyskusyjnych, 
które poprzeplatane są kilkunastoma krótszymi prezentacjami 
oraz wystąpieniami Gości Specjalnych i  Ekspertów. Doskonale 
uwidocznione jest to w  programie konferencji, w  którym po-
szczególne sekcje zostały oddzielone eventami w  przerwach 
kawowych i w trakcie lunchu. Tak zblokowane punkty progra-
mu będą, tak jak w ub. roku i wcześniej poprzedzane krótkimi 
prezentacjami multimedialnymi, które jako dorobek konferen-
cji udostępnimy następnie na stronie www.konferencjepike.pl, 
obecnej w  przestrzeni multimedialnej cały rok i  chętnie przez 
Państwa odwiedzanej. Oczywiście, udostępnimy je za wie-
dzą i  zgodą autorów jako materiał szkoleniowy i  poglądowy,  
dbając o  ich przekrojowość tematyczną. Podobnie zwiększyli-
śmy znaczenie obsługi medialnej konferencji, we współpracy 

VUCA- CzyLI 
nIEPEWność- Co 
W UPRoSzCzEnIU 

ChARAKTERyzUjE nASzE 
obECnE CzASy. ChCEMy, 

jAKo oPERAToRzy 
TVK, STAć SIę bARdzIEj 

odPoRnI nA PRzERóżnE 
zAGRożEnIA: od 

InfLACjI I KRyzySU 
EnERGETyCznEGo 

PoCząWSzy, nA WojnIE 
I bEzPIECzEńSTWIE SIECI 

SKońCzyWSzy

VUCA, STAndInG 
foR VoLATILITy, 

UnCERTAInTy, 
CoMPLExITy, And 

AMbIGUITy, IS WhAT 
ThREATEnS oUR 

ACTIVITIES TodAy. CAbLE 
TV oPERAToRS nEEd To 

dEVELoP RESILIEnCE 
To VARIoUS MEnACES, 

STARTInG fRoM 
InfLATIon And EnERGy 

CRISIS, EndInG WITh 
WARS And SECURITy 

ThREATS.
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zapewne każdy z nas bardzo dobrze zna błogosławień-
stwo (będące chyba jednak przekleństwem) „obyś żył 

w ciekawych czasach”. fraza ta, przypisywana kulturze sta-
rochińskiej, de facto została wypowiedziana w roku 1898 
przez brytyjskiego polityka josepha Chamberlaina, a miała 
zwrócić uwagę na nieprzewidywalność i trudność życia, 
a także konieczność odnajdywania się w takim zmiennym 
świecie. „Ciekawość” czasów, w których przyszło nam żyć, 
dotyczy przede wszystkim zmienności, natłoku informacji 
oraz niepewności, przed którymi to zagadnieniami stajemy 
każdego dnia. Ale chyba nikt jeszcze kilka lat temu nie miał 
świadomości, jakże aktualny sens i znaczenie może ta sytu-
acja  przybrać w ostatnim czasie. Pandemia koronawirusa 
a ostatnio także inwazja Rosji na Ukrainę to wyzwania, na 
które większość z nas nie była gotowa. 

Do niedawna świat funkcjonował we względnie 
stabilnym otoczeniu, ale wszystko to okazało się być wielce 
niepewne w momencie pojawienia się ekstremalnych zmian 
w  sytuacji społeczno – politycznej, mającej jednak także 
bezpośredni wpływ na całą globalną sytuację ekonomiczną, 
ale również w zakresie rozwoju technologii. Świat technologii 
znajduje się w fazie ciągłego rozwoju, dlatego nie do końca 
jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie zmiany nastąpią na tej 
arenie w przyszłości. Jedno jest jednak pewne: niezależnie 

Media i telekomunikacja  
w świecie zmian i wyzwań

Media and Telecommunications  
in the world of changes and challenges

There is a well-known blessing (or rather a curse), saying 
"May you live in interesting times". often believed to 

be of Chinese origin, the phrase was originally said in 1898 
by the American politician, joseph Chamberlain, to point 
out to the uncertainty and hardships of life, as well as the 
need to assert oneself in the changing world. In our case, 
the “interesting times” we happen to live in come with 
volatility, information overload, and uncertainty that we 
have to face every day. A couple of years back, however, 
nobody would even think how the situation would look like 
today and be aware of importance thereof. The CoVId-19 
pandemic and the recent Russian invasion of Ukraine are 
challenges  that most of us were not ready for. 

Until recently, the world functioned in a  relatively stable 
environment, which suddenly turned out to be highly uncertain 
at the time of the emergence of extreme changes in the socio-
political situation. They had a direct impact on the entire global 
economy, but also on technology development. The world of 
technology constantly evolves, which is why we cannot make 
a good prediction on changes that will take place in this area in 
the future. One thing is certain: regardless of the existing trends 
or development of new technologies, communication is and will 
continue to be an indispensable element of our everyday life, so 
it is worth making a short analysis of the changes that we can 

prowadzenia naszego biznesu, opartego przecież o uiszcza-
ny co miesiąc abonament. Czy abonament nie powinien być 
waloryzowany o stopę inflacji? 

Jako Fundacja PIKSEL będziemy na bieżąco pomocni, 
służąc osobiście nie tylko wsparciem technicznym, ale także 
merytorycznym. Otwieramy się na nowe pomysły i inicjaty-
wy, które zgłaszane są w toku konferencji i zaraz po niej. Na 
tym przecież polega misja Fundacji PIKSEL, powołanej do 
pomocy członkom PIKE w prowadzeniu działalności gospo-
darczej i  ułatwianiu kontaktów ze światem zewnętrznym. 
Przebieg naszej konferencji można będzie zobaczyć na 
urządzeniach dostępowych oraz w relacjach na żywo w me-
diach lokalnych i  ogólnopolskich. Zwieńczeniem poszcze-
gólnych dni będą Gale i Wieczory, w tym uroczysta Gala PIKE 
2022, podczas których wręczymy nasze nagrody branżowe 
i  rozstrzygniemy doroczne konkursy. Aczkolwiek szczegóły 
programów artystycznych poszczególnych dni konferencji 
trzymane są do ostatniej chwili w  dyskrecji to jedno jest 
pewne, że atrakcje będą pierwszorzędne i niezapomniane. 
Tegoroczny program jest bardzo bogaty, znajduję się w nim 
także istotny komponent sportowy w  postaci porannego 
biegu oraz śniadania liderów, zachęcam więc do wzięcia 
udziału we wszystkich imprezach, także towarzyskich, spor-
towych i  rozrywkowych. Niech te trzy październikowe dni 
w mieście Kopernika będą dla nas okresem ożywienia kon-
taktów i nawiązania nowych relacji biznesowych,

                           Włodzimierz Zieliński
                  Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Wspierania

           Rozwoju Komunikacji Elektronicznej  PIKSEL
       

about the profitability of running our business based on 
monthly subscription fees. Should the subscription fees be 
indexed against inflation rates? 

 As the PIKSEL Foundation, we want to aid you on an ongo-
ing basis, providing not only technical but also substantive sup-
port. We are open to new ideas and initiatives, communicated 
during and before the Conference. In fact, that’s what the PIKSEL 
Foundation is for: it was established to support PIKE’s members 
in their business and help them connect with external world. 
Our conference will be broadcast live and can be followed via 
access devices as well as in local and nation-wide media. The 
pinnacle of the Conference will be galas and thematic evenings, 
especially the grand Gala Night, during which our industry 
awards will be handed out. Although the details of the artistic 
performances are kept secret until the last moment, I assure you 
that the entertainment we’re about to serve you will be first-rate 
and simply unforgettable. This year’s Conference Program is very 
rich and diverse. We’re not forgetting about sports, as a morning 
run is planned, followed by the breakfast of leaders. We encour-
age you to take part not only in business, but also social, sports, 
and entertainment events. I hope that out October meeting in 
the city of Copernicus will help us to re-establish old and find 
new business contacts.

              Włodzimierz Zieliński
President of the Board, Polish Foundation for the 

Development of Electronic Communications PIKSEL
   

prof. Józef modelski
Przewodniczący Rady Programowej
President of the Programme Council
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od trendów czy rozwoju nowych technologii komunikacja 
jest i  będzie nadal niezbędnym elementem naszego 
codziennego życia, dlatego warto dokonać krótkiej analizy 
zmian, które możemy zaobserwować w  ostatnich latach, 
a które bezpośrednio wpływają na postrzeganie rynku oraz 
medialno – telekomunikacyjnego świata.

Media i rozrywka w ostatnich latach podlegały w zasadzie 
w sposób ciągły ewolucyjnym zmianom, w sposób bezpośred-
ni uwzględniając nie tylko bieżące trendy i zachodzące zmiany, 
ale także w reakcji na zmianę zachowań użytkowników wywo-
łanego pandemią, jak również zmienną sytuacją geopolitycz-
ną. Wprowadzanie nowych technologii, trwały wpływ global-
nej pandemii oraz zmiana dynamiki między markami a klien-
tami zmuszają firmy do poszukiwania nowych sposobów two-
rzenia wartości oraz przyciągania i  zatrzymywania klientów. 
Przez ostatnie trzy dekady branże telekomunikacji, mediów 
i technologii (TMT) znajdowały się w centrum rewolucji w za-
kresie sposobów, w jaki oddziaływają na siebie biznes i klien-
ci. Zmieniły się także modele funkcjonowania nowoczesnych 
społeczności i pracy. Nowe koncepcje zakładają coraz większy 
stopień automatyzacji procesowej, struktura hierarchiczna co-
raz bardziej jest zastępowana strukturą sieci (również rozpro-
szonych), decentralizacja i autonomia zastępują centralizację, 
a  głównym źródłem tworzenia wartości staje się informacja. 
Nie należy zapominać o sile mediów społecznościowe – one 
nadal stanowią ogromny potencjał w zakresie udostępniania 
treści wideo, wiadomości, muzyki i  gier, jednocześnie ofe-
rując treści generowane przez użytkowników i  przez to bę-
dąc w  jeszcze większym stopniu dopasowanymi do wejścia 
w nową generację mediów.

W ciągu ostatnich 2 – 3 lat branża mediów i rozrywki odno-
towywała ciągłe zmiany wynikające nie tylko z  postępu tech-
nologicznego, ale także związane ze zmianami zachowań i ten-
dencji pokoleniowych i  ciągłych skutków globalnej pandemii. 
Przemysł medialny i rozrywkowy z konieczności musi uwzględ-
niać te wszystkie zawirowania towarzyszące czasom znaczących 
zmian w których się znajdujemy. Z drugiej strony może to dawać 

observe in recent years, which directly affect the perception of 
the market as well as the media and telecommunications world.

In the recent years, media and entertainment have been 
subject to constant evolutionary changes, not only directly 
influenced by the current trends and ongoing developments, 
but also taking place as a  response to changes in user be-
haviours caused by the pandemic, along with the varying 
geopolitical situation. Introduction of new technologies, 
the lasting impact of a global pandemic, and the changing 
dynamics between brands and customers are forcing com-
panies to seek new ways to create value and to attract and 
retain customers. For the last 30 years, telecommunications, 
media, and technology industry (TMT) have been at the fore-
front of revolution in how businesses and customers inter-
act. The models of functioning of modern communities and 
workplaces have also change. The new concepts assume an 
increasing degree of process automation, while the hierar-
chical structure is gradually being replaced by networks (also 
distributed). Decentralization and autonomy are succeeding 
centralization and information is becoming the main source 
of value creation. One should not forget about the power of 
social media, as they still have a massive potential for sharing 
video content, news, music and games, at the same time of-
fering user-made content, this way being even more suited to 
entering a new era of communication.

Over the past 2-3 years, the media and entertainment in-
dustry has experienced constant changes resulting not only 
from technological advances, but also related to changes in 
behaviour and generation trends, notwithstanding the con-
tinuing effects of the global pandemic. The media and enter-
tainment sector needs to consider and adapt to all the tur-
moil following the changes brought by the current events we 
witness. On the other hand, this situation can also offer great 
opportunities that can be used to coin new types of activi-
ties and new uses of broadly understood entertainment. The 
popularity of home entertainment notably grows, especially 
when it comes to the ever-expanding video streaming offer 
from both legacy and brand-new operators, while billions are 
now being spent on delivering original and better-quality 
content. We must be aware that the competing streaming 
service providers continue to play an important role high-
lighting the generational differences in entertainment pref-
erences and how they are tackled. With leading streaming 
service players spending billions on content development 
and global expansion, it may turn out that the business 
models that have taken them this far may soon cease to de-
liver profits needed to push the industry forward. Even now 
an increase of risk associated with user migration and sub-
scription switching can be observed. This can pose a major 
problem to operators whose business models are mainly sub-
scription-based, as they are unable to ensure the comfort of 
fixed subscription fees in the long term. This comes with even 
greater pressure to continue producing blockbuster content 

WPRoWAdzAnIE noWyCh TEChnoLoGII, TRWAŁy 
WPŁyW GLobALnEj PAndEMII oRAz zMIAnA 

dynAMIKI MIędzy MARKAMI A KLIEnTAMI 
zMUSzAją fIRMy do PoSzUKIWAnIA noWyCh 

SPoSobóW TWoRzEnIA WARTośCI oRAz 
PRzyCIąGAnIA I zATRzyMyWAnIA KLIEnTóW. 

InTRodUCTIon of nEW TEChnoLoGIES, ThE 
LASTInG IMPACT of A GLobAL PAndEMIC, And 
ThE ChAnGInG dynAMICS bETWEEn bRAndS 

And CUSToMERS ARE foRCInG CoMPAnIES 
To SEEK nEW WAyS To CREATE VALUE And To 

ATTRACT And RETAIn CUSToMERS.
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również duże możliwości, które mogą zostać wykorzystane do 
tworzenia nowych typów aktywności i  korzystania z  szeroko 
rozumianej rozrywki. Zauważyć można wyraźny wzrost zain-
teresowania domową rozrywką, a  w  szczególności korzysta-
nia z  coraz szerszej oferty przesyłania strumieniowego wideo 
oferowanych zarówno przez starszych, jak i  zupełnie nowych 
operatorów, a także miliardy wydane na dostarczanie oryginal-
nych treści o coraz lepszej jakości. Należy mieć świadomość, że 
konkurencja wśród dostawców usług strumieniowych odgry-
wa bardzo istotną rolę, eksponując szczególnie odpowiedź na 
różnice pokoleniowe w  preferencjach dotyczących rozrywki. 
Ponieważ czołowi gracze oferujący usługi transmisji strumie-
niowej wydają miliardy na rozwój treści i  globalną ekspansję, 
modele biznesowe, które zaprowadziły ich tak daleko, mogą nie 
zapewnić przyszłej rentowności niezbędnej do rozwoju branży. 
Już teraz zauważyć można ryzyko związane z przenoszeniem się 
użytkowników między dostawcami i   korzystaniem z  różnych 
subskrypcji w różnych okresach czasu. Może być to dużym pro-
blemem dla operatorów, których modele biznesowe opierają 
się głównie na subskrypcjach – nie są oni w  stanie zapewnić 
sobie komfortu stałych opłat abonamentowych w  dłuższym 
horyzoncie czasowym. Oznacza to dodatkową presję, aby nadal 
produkować przebojowe treści, docierać do właściwych odbior-
ców, ale także kontrolować i sterować cenami subskrypcji tak, by 
było zoptymalizowane pod kątem dostępności i oferty, a także 
różnicując je w zależności od potrzeb i możliwości finansowych 
użytkowników, a także oferując różne poziomy cenowe dla peł-
nego, częściowego lub ograniczonego dostępu. Możliwe jest 
również wdrażanie modeli bezsubskrypcyjnych, pozwalających 
korzystać (i płacić) tylko za te treści, które chce się oglądać, czyli 
oferując typow tryb PPV (ang. Pay per view).

Kolejnym istotnym elementem jest to, że główne marki 
medialne muszą obecnie z konieczności dołączyć do dystry-
bucji treści w  formie strumieniowej. Oczywiście ich niewąt-
pliwym atutem są katalogi treści, ale nadal wiele z nich nie 
dystrybuuje i nie zarabia skutecznie na tej formie aktywności. 
Jednym z niewielu przykładów na poprawne odnalezienie się 
we współczesnym świecie jest platforma Disney+, ale tutaj 
od początku swojego istnienia cały ekosystem (bazujący do 
prawda na treści, ale nie ograniczony do niej) był uzupełniany 
o inne formy docierania do użytkowników, co pozwalało na 
zarabianie na treści nie tylko poprzez zarobki z ich oglądania. 
Ale inni gracze rynkowi mają w tym zakresie jeszcze dużo do 
zrobienia. Bogate biblioteki cyfrowe mogą stanowić koło za-
machowe do ich rozwoju, ale firmy medialne muszą zacząć 
zwracać uwagę na wdrażanie rozwiązań opartych na transmi-
sji strumieniowej, większego stopnia personalizacji usług czy 
też dostępu do treści z wykorzystaniem sztucznej inteligen-
cji i  algorytmów uczenia maszynowego. Firmy muszą mieć 
bowiem świadomość tego, że nie da się w obecnej sytuacji 
tkwić w  miejscu, w  którym zaczęły przygodę, bo zwycięzcą 
w tym wyścigu będzie ten, kto zdoła utrzymać zaangażowa-
nie subskrybentów i wrócić nie tylko chcąc korzystać z treści, 

reaching the right audience, but also to control and steer 
subscription prices to adjust them in terms of availability and 
offering, as well as differentiate them based on the needs and 
financial capabilities of users, setting different pricing levels 
for full, partial or limited access. It is also possible to introduce 
subscription-free models, where users consume (and pay for) 
only the content of their choice under the PPV (pay per view) 
scheme.

Another important issue is that major media brands 
have no other way but enter the streaming content delivery 
market. Of course, their undoubted advantage are robust 
content catalogues, yet many of them still do not distribute 
and do not effectively earn money on this form of activity. 
One of the best examples of how a company found its place 
in the ever-developing world of streaming can be provided 
by the Disney+ platform. In this case, however, from the be-
ginning of its existence, the entire ecosystem (based on, yet 
not limited to, bare content) was supplemented with other 
forms of reaching users, which allowed to monetize content 
not only through earnings from views. Other market players, 
however, still have a lot of work to do in this regard. Extensive 
digital libraries can be leveraged to support development, 
but what media companies must really do is engage in im-
plementation of streaming solutions, greater personalization 
of services or facilitating access to content using artificial 
intelligence and machine learning algorithms. Companies 
must be aware that in the current situation it is impossible to 
stick to where they originated from, because only those who 
manage to keep subscribers engaged and returning, not only 
to use the content, but also the additional features allowing 
to deepen the experience of using the available content, can 
actually win this race.

One may conclude that, faced with the changing envi-
ronment, many operators will find it difficult to strive in the 
new reality. Relying on a single line of business can become 
increasingly risky, and more and more top vendors may wish 
to expand their portfolio to include different categories of en-
tertainment. In fact, content providers of the future are like-
ly to take form of digital platforms with streaming premium 
content and typical video-on-demand services, but also with 
a portfolio of user-generated content and social network in-
tegration. 

KoLEjnyM ISToTnyM ELEMEnTEM jEST To, żE 
GŁóWnE MARKI MEdIALnE MUSzą obECnIE 

z KonIECznośCI doŁąCzyć do dySTRybUCjI 
TREśCI W foRMIE STRUMIEnIoWEj. 

AnoThER IMPoRTAnT ISSUE IS ThAT MAjoR MEdIA 
bRAndS hAVE no oThER WAy bUT EnTER ThE 

STREAMInG ConTEnT dELIVERy MARKET.

200x280_CANAL+_Minuta_Ciszy_09_2022_JW.indd   1 14/09/2022   11:54
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ale również z dodatkowych elementów pozwalających na po-
głębienie doznań pochodzących z korzystania z dostępnych 
treści.

Warto zatem zauważyć, że zmieniająca się sytuacja może spo-
wodować, że wielu obecnych operatorów będzie miało problemy, 
by odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Poleganie na jednej linii 
biznesowej może stać się coraz bardziej ryzykowne, a coraz więcej 
czołowych dostawców może chcieć poszerzyć swoje portfolio na 
różne kategorie dostarczanych rozrywek. Przyszli dostawcy treści 
mogą zatem stać się bardziej platformami cyfrowymi, z oferowa-
nymi strumieniowymi treściami premium i typowych usług wideo 
na żądanie, ale również z ofertą treści tworzonych przez użytkow-
ników i integracją z sieciami społecznościowymi. 

Covid-19 wywarł również znaczący wpływ na trendy w tele-
komunikacji, gdzie można zaobserwować rosnący trend cyfry-
zacji modeli biznesowych. Firmy przechodzą od tradycyjnych 
metod operacyjnych do funkcjonowania bardziej na zasadzie 
platform cyfrowych. Dzieje się tak, ponieważ media cyfrowe ofe-
rują szereg korzyści, takich jak elastyczność i możliwość szybkie-
go reagowania na zmiany na rynku. Cyfryzacja pomaga również 
zwiększyć zaangażowanie i lojalność klientów. Konsumenci co-
raz częściej sięgają po urządzenia mobilne, aby uzyskać dostęp 
do Internetu. Ta zmiana doprowadziła do rozpowszechnienia 
aplikacji mobilnych oraz nowych technologii, które umożliwiają 
użytkownikom dostęp do Internetu z dowolnego miejsca. Apli-
kacje mobilne stały się istotną częścią współczesnego życia i słu-
żą do uzyskiwania dostępu do szerokiej gamy informacji i usług. 
Ta zmiana doprowadziła do powstania nowych technologii apli-
kacji mobilnych związanych z wykorzystaniem rozszerzonej (AR) 

The COVID-19 pandemic has also had a  major impact 
on telecommunications trends, with growing importance 
of business model digitization in the first place. Companies 
abandon traditional methods of operation and go digital. 
This is because digital media offers a  number of benefits, 
such as flexibility and the ability to immediately react to any 
market changes. Moreover, digitization helps to increase 
customer engagement and retention. Consumers are 
increasingly using mobile devices to access the Internet. This 
change has led to the proliferation of mobile applications 
and new technologies that allow users to go online from 
anywhere. Mobile apps now constitute an important 
element of life, enabling access to an extensive range of 
data and services. This change has led to the emergence 
of new mobile application technologies related to the use 
of augmented (AR) or even virtual (VR) reality. This, in turn, 
would not be possible without mobile, broadband access to 
the global network via mobile devices. Because of this trend, 
several new operators and suppliers entered the market 
and new technologies that make mobile broadband more 
accessible and reliable continue to be developed. Moreover, 
an ongoing transition can be observed from the Internet 
of Things (IoT) to the Internet of Everything (IoE), bringing 
together people, process, data, and things, empowering 
creation of the Internet of new generation. The issue is 
that IoT has limited capabilities to process large amounts 
of data, while IoE can offer more scalable solutions, and 
also help optimize existing telecommunications networks, 
providing for better communication between devices and 

czy wręcz wirtualnej (VR) rzeczywistości. To wszystko z kolei nie 
jest możliwe bez zapewnienia szerokopasmowego, mobilnego 
dostępu do globalnej sieci za pomocą urządzeń mobilnych. Ten 
trend doprowadził do wprowadzenia na rynek kilku nowych 
operatorów i dostawców oraz do rozwoju nowych technologii, 
które sprawiają, że mobilna łączność szerokopasmowa jest bar-
dziej dostępna i niezawodna. Możemy również zauważyć w co-
raz większym stopniu przejście z koncepcji „Internetu Rzeczy” IoT 
(ang. Internet of Things) w kierunku „Internetu Wszechrzeczy” IoE 
(ang. Internet of Everything), który stanowi inteligentne połą-
czenie między ludźmi, procesami, danymi i rzeczami w kierunku 
rozwoju następnej generacji Internetu. IoT ma bowiem ograni-
czone możliwości w zakresie obsługi dużych ilości danych, a IoE 
może zaoferować rozwiązania bardziej skalowalne, a  ponadto 
pomóc w zoptymalizowaniu istniejących sieci telekomunikacyj-
nych, umożliwiając lepszą komunikację między urządzeniami 
i  zdalnymi serwerami. Możliwe jest także poprawienie wydaj-
ności sieci i  ograniczanie zużycia energii (dzięki zastosowaniu 
bardziej wyrafinowanych algorytmów). Internet Wszechrzeczy 
może wreszcie pomóc w zakresie optymalizacji ruchu sieciowe-
go i  lepszego przewidywania zapotrzebowania na niezbędne 
zasoby, co może pomóc w  zakresie przygotowania się na po-
tencjalne niedobory lub zakłócenia i zapewnienie dostępności 
usług zawsze wtedy, gdy są one najbardziej potrzebne. 

Nie należy wreszcie zapominać o kwestiach cyberbezpie-
czeństwa, które mogą stanowić ogromny problem w zakresie 
stabilnego rozwoju. Naruszenia bezpieczeństwa cybernetycz-
nego mogą prowadzić do znacznych strat finansowych, utraty 
reputacji i  podstawowych operacji biznesowych, ale również 
mogą stanowić narzędzia wykorzystywane w polityce, a także 
w konfliktach zbrojnych. W ciągu ostatnich kilku lat obserwu-
jemy zmasowane ataki w celu uzyskania dostępu do systemów 
i  danych, co z  kolei może umożliwić kradzież informacji lub 
przeprowadzanie cyberataków. Jest to naprawdę wielki pro-
blem, a jego znaczenie rośnie wraz z tworzeniem nowych go-
spodarek i rozwoju cyfrowego świata opartego na informacji.

Jednym z głównych tematów tegorocznej konferencji jest 
funkcjonowanie mediów i  telekomunikacji w świecie VUCA, 
czyli w świecie pełnym zmienności, niepewności, złożoności 
i  niejednoznaczności. W  zasadzie każdy nowy dzień nasze-
go funkcjonowania w świecie nacechowany jest wszystkimi 
tymi elementami. Dzieje się tak zarówno w zakresie rozwoju 
technologii, jak i  funkcjonowania społeczeństw, ekonomii, 
ale również gospodarki i polityki. Jest niezmiernie istotne, by 
uważnie obserwować bieżącą sytuację i  mieć świadomość 
zmian, które pojawiają się w  różnych domenach. Rzeczywi-
stość wymaga, byśmy w  sposób ciągły uczyli się i  rozwijali 
w  sobie zdolności do elastycznego adaptowania się do no-
wych sytuacji. Jest to kluczowe, by łatwiej było nam reago-
wać, a jednocześnie nie stać się jednostkami w pewnym sen-
sie „wykluczonymi”. O  wielu z  tych kwestii będziemy mogli 
posłuchać podczas 49 konferencji PIKE. 

remote servers. It also helps to improve network efficiency 
and reduce energy consumption (thanks to the use of more 
sophisticated algorithms). Finally, the Internet of Everything 
may contribute to optimizing network traffic and help 
to better anticipate resource needs, which, in turn, may 
improve protection against potential gaps or disruptions 
and ensure that services are available when users need 
them most. 

One should not ignore cybersecurity issues, as they 
may pose a major obstacle for stable growth. Cyber  security 
breaches can lead to significant financial losses, reputation-
al damage and be a  threat to underlying business opera-
tions, but they can also be used as a weapon in politics and 
armed conflicts. In recent years, we have seen mass attacks 
to gain access to systems and data, which in turn could en-
able information theft or cyberattacks to be carried out. This 
is a major problem, the importance of which grows with the 
development of new economies and information-based 
digital world.

One of the main topics of this year's conference is the 
functioning of the media and telecommunications in the 
VUCA world, i.e., in a  world of variability, uncertainty, com-
plexity and ambiguity. In fact, every day of our life nowa-
days is now marked by all these elements. This relates to all 
areas of activity, including technology development and 
the functioning of societies, economics, but also business 
and politics. It is of extreme importance to carefully observe 
the current situation and be aware of changes that occur in 
different domains. The world we live in requires that we con-
stantly learn and develop the ability to flexibly adapt to new 
situations. This is crucial that we immediately react and pre-
vent ourselves from digital exclusion. These and many more 
topics will be discussed during the 49th edition of the PIKE  
conference. 

PRzySzLI doSTAWCy TREśCI MoGą zATEM 
STAć SIę bARdzIEj PLATfoRMAMI CyfRoWyMI, 
z ofERoWAnyMI STRUMIEnIoWyMI TREśCIAMI 

PREMIUM I TyPoWyCh USŁUG WIdEo nA 
żądAnIE, ALE RóWnIEż z ofERTą TREśCI 

TWoRzonyCh PRzEz UżyTKoWnIKóW 
I InTEGRACją z SIECIAMI SPoŁECznośCIoWyMI. 

In fACT, ConTEnT PRoVIdERS of ThE fUTURE 
ARE LIKELy To TAKE foRM of dIGITAL PLATfoRMS 

WITh STREAMInG PREMIUM ConTEnT And 
TyPICAL VIdEo-on-dEMAnd SERVICES, bUT 

ALSo WITh A PoRTfoLIo of USER-GEnERATEd 
ConTEnT And SoCIAL nETWoRK InTEGRATIon. 
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internet musi znaczyć „jakość”
internet must mean 'quality'

Jacek Oko  
Prezes/ President  UKE 

Minął czas zadowalania  się jedynie kolejnymi procen-
tami pokrycia Polski dostępem do internetu. dziś 

musimy myśleć o budowaniu dostępności do internetu już 
nie tylko w kategoriach ilościowych (zasięg), ale przede 
wszystkim jakościowych. 

Pandemia koronawirusa pokazała nam coś, z czego praw-
dopodobnie powszechnie nie zdawaliśmy sobie wcześniej 
sprawy: dostęp do internetu to nie tylko kwestia ułatwienia 
kontaktu z innymi, dostępu do wiedzy czy rozrywki. To w wie-
lu przypadkach „być albo nie być” dalszego sprawnego funk-
cjonowania społeczeństw w  zakresie tak istotnych sfer życia 
jak choćby szkolnictwo, handel, medycyna czy administracja, 
a także dostęp do wydarzeń kulturalnych.

W ostatnich latach okazało się też, że nie wystarczy mieć 
jakikolwiek dostęp do internetu – trzeba mieć taki dostęp, 
który spełnia warunki jakościowe, pozwalające choćby na 
bezproblemową transmisję na żywo treści wideo czy szybki 
transfer dużych plików. Dziś to wiemy: internet musi oznaczać 
co najmniej dużą przepływność i stabilne parametry czasowe 
(np. opóźnienie i  jego fluktuacja). To przede wszystkim tymi 
parametrami powinniśmy oceniać procentowe pokrycie po-
wierzchni kraju i dostęp gospodarstw domowych do internetu. 

Polscy operatorzy budują szybkie, światłowodowe łącza. 
Tylko w ramach inwestycji, współfinansowanych z programów 
unijnych, takich jak choćby POPC, zbudowano dotychczas 2 
mln łączy. Dzięki nadchodzącemu współfinansowaniu zbudo-
wane zostanie co najmniej drugie tyle. Na każdym kroku, jako 
regulator rynku, staramy się ułatwiać te inwestycje, dbając tak 
o konkurencyjność jak i o  lepsze wykorzystywanie istniejącej 
już infrastruktury, np. poprzez zachęty do współkorzystania. 

Idziemy też o  krok dalej – wychodzimy z  założenia, że ja-
kość musi być składową oferty operatorów łatwą do weryfikacji. 
W  trosce o  prawa konsumentów, ale i  o  uczciwą konkurencję 
pracujemy nad  Systemem Monitorowania Jakości Internetu 
(SMJI), który stanowić będzie nowoczesne narzędzie do auto-
matycznego sprawdzania parametrów łącza. Wyniki takiego 
badania będą udostępnione użytkownikowi usługi oraz jej do-
stawcy. Z  kolei przy procesach selekcyjnych częstotliwości dla 
operatorów komórkowych będziemy kładli nacisk nie tylko na 
zasięg, ale też na osiągane przepływności i stabilność transmisji.

Jestem pewien, że także dzięki temu słowo „internet” sta-
nie się wkrótce w Polsce synonimem najwyższej jakości.

The time of being satisfied with just another percentage 
of Poland's Internet coverage is over. Today, we need to 

think about building Internet accessibility no longer only in 
quantitative (coverage), but above all in qualitative terms. 

The coronavirus pandemic has shown us something we 
probably did not realise before: Internet access is not just a 
matter of facilitating contact with others, access to knowl-
edge or entertainment. It is, in many cases, the 'to be or not 
to be' of the continued smooth functioning of societies in 
such important spheres of life as, for example, education, 
commerce, medicine or administration, as well as access to 
cultural events.

In recent years, it has also become apparent that it is not 
enough to have just any access to the Internet- it is necessary 
to have  access that meets the quality conditions allowing, for 
example, seamless live transmission of video content or fast 
transfer of large files. Today we know this: Internet connection 
must mean at least a high bit rate and stable time parameters 
(e.g. delay and its fluctuation). It is primarily with these param-
eters that we should assess the percentage coverage of the 
country and households' access to the Internet.   

Polish operators are building high-speed fibre-optic lines. 
So far, 2 million lines have been built under investments co-fi-
nanced from EU programmes such as Digital Poland Operation-
al Program. Thanks to the forthcoming co-financing, at least as 
many will be built. At every step, as the market regulator, we try 
to facilitate these investments, taking care of both competition 
and better use of the existing infrastructure, e.g. through incen-
tives for sharing. 

We also go one step further - we are starting from the 
premise that quality must be a component of the operators' 
offer that is easy to verify. For the sake of consumer rights, 
but also for the sake of fair competition, we are working on 
the Internet Quality Monitoring System (SMJI), which will be 
a modern tool for automatic checking of connection param-
eters. The results of such a test will be made available to the 
user of the service and its provider. When selecting frequen-
cies for mobile operators, we will put emphasis not only on 
coverage, but also on the achieved bitrates and transmission 
stability.

I am sure that also thanks to this, the word '’Internet'’ will 
soon become synonymous with top quality in Poland.
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30 lat temu, 29 grudnia 1992 roku zaczęła obowią-
zywać ustawa o radiofonii i telewizji. była długo 

oczekiwana, zwłaszcza przez lokalne środowiska miejskie, 
w których już nadawały małe stacje radiowe i telewizje. 
niestety, ustawa ich nie dostrzegła, uchwalone przepi-
sy obowiązywały wszystkich nadawców jednakowo, co 
wkrótce boleśnie odczuli ci najmniejsi.
Gdy lokalne radia nadawały naziemnie w częstotliwościach UKF, 
telewizje znalazły sobie miejsce w dynamicznie rozwijających 
się sieciach kablowych. Ten podział przez 30 lat nie zmienił się. 
Operatorzy dostrzegli siłę lokalności, a ponieważ w początkach 
lat 90-tych swym abonentom mogli oferować głównie stacje 
niemieckojęzyczne, chętnie wspierali nadawców lokalnych 
lub zakładali własne telewizje. Lokalne treści uzupełniane były 
kontentem uniwersalnym, dostarczanym nadawcom najpierw 
na kasetach VHS pod marką ATV, a później satelitarnie przez 
spółkę ART TV-SAT. Był to krótki, bo trwający zaledwie kilka 
lat czas dynamicznego rozwoju telewizji lokalnych. W  roku 
2001 spółka ART TV-SAT upadła, lokalni nadawcy pozostali 
wyłącznie z  własnymi audycjami, a  sieci kablowe zaczęły 
wypełniać się dziesiątkami polskich i  polskojęzycznych stacji 
tematycznych, stąd drogi w  utrzymaniu program lokalny 
przestał być niezastąpiony. 

30 years ago, on 29 december 1992, the Radio and Televi-
sion broadcasting Act came into force. It was particu-

larly awaited by local urban communities, where small TV and 
radio broadcasters already operated. Unfortunately, they were 
ignored by the Act and the adopted regulations applied to all 
broadcasters equally, which soon turned against those smaller 
in size.

When local radio stations engaged in terrestrial broad-
casting on VHF frequencies, TV stations found their place in 
dynamically developing cable networks. This division has 
lasted for 30 years uninterrupted. Operators found their 
strength in local communities, and because in the early 
1990s they could offer their subscribers mainly German-lan-
guage stations, they willingly supported local broadcasters 
or set up their own TV stations. Local content was supple-
mented with international one, provided to broadcasters 
first on VHS tapes under the ATV brand and next via sat-
ellite by the ART TV-SAT company. Dynamic development 
of local television lasted only for a couple of years. In 2001, 
ART TV-SAT went bankrupt, which meant that local broad-
casters had to stick only to their own programs. Conse-
quently, cable networks began to fill with dozens of Polish 
and Polish-language thematic stations, hence the local,  

Juliusz marek
Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne

Polish Local and Regional TV Association

Telewizje lokalne w XXX-lecie ustawy  
o radiofonii i telewizji

local TV stations at the 30th anniversary  
of the Radio and Television Broadcasting Act
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pozyskiwanych jest z  usług świadczonych samorządom, 
a 25% z produkcji wideo, niekoniecznie do emisji na antenie. 
Strona internetowa lub YouTube dają ok. 8% przychodów. 

Połowa ankietowanych przyznała, że telewizja przynosi im 
dziś straty, które pokrywane są z innej działalności. Pomimo iż 
dla większości zyski z nadawania programu lokalnego są nie-
pewne (56%) lub nie ma ich wcale (20%), a 80% uznaje, że co-
raz trudniej jest utrzymać się w tym biznesie, to 2/3 nadawców 
wciąż myśli o rozwoju, a tylko co czwarty zastanawia się nad 
zmniejszeniem aktywności redakcji. 

Skąd ten wydałoby się nieuzasadniony optymizm? Otóż 
większość nadawców lokalnych, to osoby z  ponad 20-let-
nim, a  nawet 30-letnim doświadczeniem, które niejeden 
kryzys przeżyły. 72% przezornie posiada jeszcze inne źródła 
przychodów, a telewizję prowadzi z poczucia misji, czerpiąc 
z  tego osobistą satysfakcję. Stąd aż 70% nadawców za nic 
nie zamieniłoby swojej pracy i pozycji w środowisku, a tylko 
30% zrezygnowałoby na rzecz dobrego etatu. Niestety, już 
niedługo przyjdzie czas wymiany pokoleniowej (2/3 nadaw-
ców myśli o  sukcesji lub już podjęło kroki w  tym kierunku) 
i  kwestie ekonomiczne zaczną odgrywać pierwszoplanową 
rolę. W końcu przedsiębiorstwo prowadzi się dla zysku, a nie 
dla satysfakcji. 

To chyba ostatni moment na przyjrzenie się umowie, 
jaką państwo polskie, udzielając koncesji zawiera z lokalnymi 
nadawcami. Oni z tej umowy się wywiązują, państwo już nie. 
Ustawa o  radiofonii i  telewizji z  1992 roku w  najmniejszym 
stopniu nie zapewnia dziś nadawcom lokalnym możliwości 
utrzymania ich biznesów z  emisji programu. Potrzebne są 
inne mechanizmy, o które środowisko nadawców lokalnych 
przy wsparciu operatorów zrzeszonych w  Polskiej Izbie Ko-
munikacji Elektronicznej zabiega od kilku już lat.

Juliusz Marek – dziennikarz i  producent telewizyjny; prezes 

Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i  Regionalne oraz członek 

zarządu Fundacji Fundusz Telewizji Lokalnych w  Warszawie, juror 

konkursu filmowego PIKE „To nas dotyczy”;  nagrodzony Srebrnym 

Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz rozwoju wolnych mediów w Polsce.

Anonimowa ankieta przeprowadzone przez Stowarzyszenia Polskie 

Telewizje Lokalne i Regionalne w czerwcu br. wśród 30 przedsiębiorców 

- nadawców telewizji lokalnych.

commercial communication. Instead, 40% of funds come from 
services provided to local governments, and 25% from video 
production, not necessarily for broadcasting on air. Website or 
a YouTube account give about 8% of revenues. 

Half of the respondents admitted that today the part of 
operations related to TV brings them losses, which are covered 
by other activities. Although for most respondents the profits 
from local broadcasting remain uncertain (56%) or no-existent 
(20%), and 80% of respondents find it increasingly difficult to 
stay in this business, 2/3 of broadcasters are still thinking about 
developing, and only every fourth thinks about reducing the 
activity of the editorial office. 

Where this unfounded optimism stems from? One should 
not forget that the majority of local broadcasters have at least 
20 or even 30 years of experience in the field and have expe-
rienced more than one crisis in their life. 72% of respondents 
have another sources of income, and they operate a TV station 
out of a sense of mission, at the same time deriving personal 
satisfaction from it. This is why as many as 70% of broadcasters 
would not trade their work and position in the community for 
anything, and only 30% would give it up in favour of a stable job. 
Unfortunately, a generation exchange is soon to come (2/3 of 
broadcasters think about succession or have already taken steps 
in this direction) and the economic issues are about to move to 
the front. After all, a business is run for profit, not for satisfaction. 

It might be the last call for reviewing the contract entered 
by the State with local broadcasters when granting them the 
license. Operators are fulfilling their duties, which cannot be 
said about the other party to the contract, meaning the State. 
The Radio and Television Broadcasting Act of 1992 does not 
provide local broadcasters with the possibility of funding their 
businesses with broadcasts. We need to introduce new mech-
anisms that have been sought for by local broadcasters with 
the support of operators associated in the Polish Chamber for 
Electronic Communications for several years now.

Juliusz Marek – journalist and TV producer; president of the Sto-

warzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne and a member of 

the board of the Fundusz Telewizji Lokalnych Foundation in Warsaw, 

juror of the PIKE film competition "This does concern us"; awarded with 

the Silver Cross of Merit for his work for the development of free media 

in Poland.

An anonymous survey conducted by Stowarzyszenie Polskie 

Telewizje Lokalne i Regionalne in June this years among 30 entrepre-

neurs - local TV broadcasters.

Powróćmy jeszcze do ustawy. Jest ona 
swoistą umową pomiędzy państwem, a  oby-
watelami, podejmującymi ryzyko działalności 
gospodarczej w  sektorze medialnym. Rygo-
rystycznie reguluje zasady prowadzenia tego 
biznesu, dając przy tym pewne możliwości za-
rabiania. Głównie na sprzedaży czasu anteno-
wego przeznaczonego na reklamy oraz emisji 
innych przekazów handlowych. Rynek w  Pol-
sce szybko zagospodarował te produkty, ale 
wyłącznie w  telewizjach o  zasięgu krajowym. 
Małym, lokalnym stacjom pozostały małe skle-
py i zakłady usługowe oraz lokalny biznes. Bez 
dofinansowania ze strony operatora kablowe-
go oraz usług świadczonych samorządom, nie 
wystarczyłoby na przeżycie.   

Dziś, po 30 latach obowiązywania Ustawy 
o  radiofonii i  telewizji, można powiedzieć, że 
umowa ta przestała działać. Lokalne reklamy 
migrowały do Internetu i  zasilają kasę global-
nych potentatów: Google i  Facebook’a. Małe 
sklepy i  zakłady usługowe wyparte zostały 
z miast przez wielkie sieci handlowe, które re-
klamują się w  mediach o  zasięgu krajowym. 
Cóż więc z tego, że lokalna telewizja, jak każda 
w  Polsce ma prawo do emisji reklam i  innych 
przekazów handlowych, jak ich tam nie ma. 
Dlaczego sytuacja ta nie doprowadziła do cał-
kowitego upadku tego sektora? Aby odpowie-
dzieć na to pytanie, trzeba bliżej przyjrzeć się 
samym telewizjom.

Telewizje lokalne w roku 2022
Aktualnie  obowiązuje ok. 170 koncesji dla te-
lewizji lokalnych rozpowszechnianych w  sie-
ciach telekomunikacyjnych (źródło: www.
krrrit.gov.pl, wrzesień 2022). W  większości są 
to telewizje prywatne: nadawcami są osoby 
fizyczne (62), bądź spółki (59) i  organizacje 
pozarządowe (12). Spółdzielnie mieszkaniowe 
są nadawcami 20 lokalnych telewizji, a samo-
rządy oraz należące do nich domy kultury – 16. 1 telewizję 
prowadzi parafia.
Samorządy lokalne i ich jednostki oraz spółdzielnie mieszka-
niowe mają środki publiczne, z których finansują działalność 
nadawczą, nie musząc troszczyć się o  przychody z  emisji. 
W odmiennej sytuacji są nadawcy prywatni. Jeśli są nimi ope-
ratorzy, to mogą telewizję finansować z opłat abonenckich. 
Jeśli nie, to mają problem.

Z ankiet, przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Pol-
skie Telewizje Lokalne i Regionalne wśród nadawców lokal-
nych w  czerwcu br. wynika, że tylko 10% ich przychodów 
pochodzi z  emisji przekazów handlowych. 40% środków  

fund-consuming content ceased to be irre-
placeable. 

Let’s move on to the Act itself. The Radio and 
Television Broadcasting Act can be perceived as a 
contract concluded between the state and its cit-
izens taking the risk of pursuing business activity 
in the media sector. It strictly regulates the rules 
of running this business, at the same time giving 
some earning opportunities, mainly associated 
with providing airtime for spot advertising and 
other commercial broadcasts. These opportuni-
ties were soon seized by market entities in Poland, 
but only on the national TV stations level. Small 
local stations were left with small retailers and ser-
vice providers as main advertisers, local business-
es included. Without funding from cable opera-
tors and services provided to local governments, 
they would simply not survive.   

Today, after 30 years of the Radio and Tele-
vision Broadcasting Act in force, it can be stated 
that this contract ceased to fulfil its role. Local 
advertising moved to the Internet and now fu-
els global players: Google and Facebook, while 
small retailers and service providers have been 
replaced by international chain stores advertis-
ing their services in media with national reach. Of 
course, local television, like any other in Poland, 
has the right to broadcast advertisements and 
other commercial messages, but they are simply 
no longer available. Why has this situation not 
led to the complete collapse of this sector? To an-
swer this question, one should have a closer look 
at the local TV sector itself.

Local TV stations 2022 
Currently, there are approx. 170 licenses for local 
TV stations distributed via telecommunications 
networks (source: www.krrrit.gov.pl, September 
2022). The majority thereof are private ventures, 
broadcast by natural persons (62), companies 
(59) and NGOs (12). Housing cooperatives are 

broadcasters of 20 local TV stations, and local governments and 
their community centres - 16. 1 TV station belongs to a parish.

Local governments and their units as well as housing co-
operatives receive public funds from which they finance their 
broadcasting activities, without having to worry about the 
revenues from broadcasting. This does not apply, however, to 
private broadcasters. If they are also operators, they may fund 
their activities from subscriber fees. If not, they are in trouble.

According to the survey conducted among local broad-
casters in June 2022 by Stowarzyszenie Polskie Telewizje 
Lokalne i Regionalne [Association of Local and Regional TV 
Stations], only 10% of broadcasters’ revenue comes from  
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W nAjMnIEjSzyM 
SToPnIU nIE zAPEWnIA 

dzIś nAdAWCoM 
LoKALnyM MożLIWośCI 

UTRzyMAnIA ICh 
bIznESóW z EMISjI 

PRoGRAMU. PoTRzEbnE 
Są InnE MEChAnIzMy, 
o KTóRE śRodoWISKo 

nAdAWCóW LoKALnyCh 
PRzy WSPARCIU 
oPERAToRóW 

zRzESzonyCh W PoLSKIEj 
IzbIE KoMUnIKACjI 

ELEKTRonICznEj zAbIEGA 
od KILKU jUż LAT.

ThE RAdIo And 
TELEVISIon 

bRoAdCASTInG ACT of 
1992 doES noT PRoVIdE 
LoCAL bRoAdCASTERS 
WITh ThE PoSSIbILITy 

of fUndInG ThEIR 
bUSInESSES WITh 

bRoAdCASTS. WE nEEd 
To InTRodUCE nEW 

MEChAnISMS ThAT hAVE 
bEEn SoUGhT foR by 

LoCAL bRoAdCASTERS 
WITh ThE SUPPoRT of 

oPERAToRS ASSoCIATEd 
In ThE PoLISh ChAMbER 

foR ELECTRonIC 
CoMMUnICATIonS foR 

SEVERAL yEARS noW.



26 27

49. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa piKe 
49th international Conference and exhibition piKe

k
o

n
fe

re
n

c
je

p
ik

e
.p

l49. Miedzynarodowa  
Konferencja  
i Wystawa PIKE

PONIEDZIAŁEK (3 października)

  9.30-10.00   Uroczyste otwarcie 49 Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE 2022

10.00-10.15   Wpływ regulacji na rozwój rynku telekomunikacyjnego i poziom inwestycji  
Jakub Woźny – Kancelaria Prawna Media  
Krzysztof Węglarz – Dream World 

10.15-11.00   Rozmowy jeden na jeden – perspektywy rozwoju rynku komunikacji 
elektronicznej- oczekiwania branży – część pierwsza 
Janusz Cieszyński – Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw  
Cyberbezpieczeństwa vs. Janusz Kosiński – Członek Rady Cyfryzacji, KPRM 
Yuriy Matsyk –  Ministry of Digital Transformation of Ukraine vs. Ireneusz 
Piecuch – Starszy Partner, Kancelaria Prawna DGTL

11.00-11.20  Wpływ inflacji na inwestycje i rozwój gospodarczy   
Prof. Paweł Wojciechowski – Whiteshield 
Janusz Kosiński – Członek Rady Cyfryzacji, KPRM

11.20-11.40 Nowe wyzwania i trendy w telekomunikacji   
 Guy Bisson – Executive Director, Ampere Analysis

11.40-1150 Przerwa kawowa

11.50-12.05 Co dalej z KPO i FERC? 
 Marcin Łukasiewicz – Radca Prawny, KPRM

12.05-12.50  Wyzwania rynku szerokopasmowego – otwarte sieci światłowodowe 
Moderator: Marta Wojciechowska – Prezes Zarządu, Fiberhost 
Maciej Nowohoński – Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży 
Nieruchomości, Orange Polska   
Jacek Wiśniewski – Prezes Zarządu, Nexera  
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia  
Michał Bartkowiak – Prezes Zarządu, Vectra  
Patrycja Gołos – Dyrektor Regulacji Fixed & Media, Play /Wiceprezes PIKE

12.50-13.10  Od świata manualnego do idealnego – automatyzacja procesu zakupu usługi 
Olaf Pospischil – Wiceprezes Zarządu, IBMP 
Katarzyna Duszyńska – IT Projekt Manager, Fiberhost

13.10-13.50   Telekomunikacja w świecie VUCA 
Moderator: Jakub Woźny – Kancelaria Prawna Media 
Alexander Adams – The Society of Cable Telecommunications Engineers (SCTE) 
Marius Daukantas – Dyrektor, Lithuanian Cable Television Association 
Carsten Engelke – Dyrektor ds. Technicznych, Association of German Cable 
Operators (ANGA) 
Guy Bisson – Executive Director, Ampere Analysis 
Jerzy Straszewski – Prezes Zarządu, PIKE 
Dmytro Knaziew – Association of Rights Owners and Content Providers 
Ukraine (АPPK)

13.50-14.40 Lunch

14.40-15.00  Rozmowy jeden na jeden – perspektywy rozwoju rynku komunikacji  
elektronicznej cz.2 
Jacek Oko – Prezes, UKE vs. Wojciech Dziomdziora – General Counsel  
and Chief Compliance Officer, Nexera

15.00-15.45  Czego nas nauczyła wojna w kontekście wydajności sieci  
i cyberbezpieczeństwa? 
Moderator: Marcin Bochenek – Ekspert Rynku 
Zaproszeni: Wiesław Łodzikowski – Dyrektor Biuro Infrastruktury IT, PKN Orlen 
Karol Wróbel, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa i Departamentu IT, EXATEL 
Piotr Moroz – Dyrektor, ds. Usług Bezpieczeństwa, Netia 
Przemysław Dęba – Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa, Orange Polska 

15.45-16.30  WARSZTATY PRAWNE 
Nowe otwarcie w prawie autorskim– jak zmiany w zakresie reemisji, 
direct injection, opłaty reprograficznej i VOD wpłyną na obciążenia 
operatorów?  
Wojciech Szymczak – Kancelaria Prawna Media 
Luiza Piskorek – Kancelaria Prawna Media 
Nowy obowiązek sprawozdawczy SIDUSIS. Na co się przygotować  
i jak uniknąć odpowiedzialności finansowej? 
Mateusz Borowiak – Kancelaria Prawna Media  

16.45-18.00 Uroczysta premiera serialu – „To nie ze mną” 

18:50 – 19.15 Transfer uczestników do Teatru Horzycy – (Plac Teatralny 1 – 800 metrów)

19.15 – 21.00  Wielka Gala Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej  
Wręczenie statuetek: 
• Konkurs dla Telewizji Lokalnych „To nas dotyczy” o nagrodę  
„Kryształowego Ekranu”  
• Konkurs o nagrodę „Tytanowego Oka”  
•  „Złota PIKE” 

21.00-3.00 Kolacja połączona z afterparty – Klub Stars hotel Copernicus

WTOREK (4 października)

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

  9.00-10.45  Śniadanie liderów  
Komentator sportowy Sebastian Szczęsny rozmawiać będzie z Bartoszem 
Zmarzlikiem – trzykrotnym Mistrzem Świata w Speedway Grand Prix.

10.45-11.00  Potrzeby i oczekiwania operatorów, nadawców, właścicieli platform,  
a możliwości firm badawczych 
Patryk Pallus – Redaktor Naczelny Wirtualnemedia.pl 
Kateryna Edelshtein – Regionalny Lider, CEE Nielsen

11.00-11.15  Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów –  PwC Global  
Entertainment & Media Outlook 2022–2026 
Marcin Sidelnik – Partner, PWC Polska

 11.15-11.30  Jak zmiany standardu nadawania wpłynęły na konsumpcję  
mediów i rynek reklamy 
Lucyna Koba – Client Service Director, Nielsen

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-12.05  Podsumowanie kadencji KRRiT – szanse, zagrożenia i wyzwania regulacyjne 
Moderator: Łukasz Dec – Redaktor Naczelny, Telko.in 
Witold Kołodziejski – Przewodniczący, KRRiT

12.05-12.45  Równość nadawców na rynku medialnym  
Moderator: Ireneusz Piecuch – Starszy Partner, Kancelaria Prawna DGTL 
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu, Kinopolska 
Dariusz Dąbski – Prezes Zarządu, Telewizja Puls 
Dorota Żurkowska– Członek Zarządu, TVN Warner Bros. Discovery 
Marcin Klepacki - Dyrektor Biura Dystrybucji, TVP  
Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu, Emitel 

12.45-13.00  Ekosystem DAI – uwarunkowania wdrożenia technologii w Polsce 
Marcin Grabowski – Pełnomocnik Zarządu GPW ds. Budowy Platformy DAI

13.00-13.20 Czy jesteśmy gotowi do wdrażania zielonej telekomunikacji?  
  Moderator: Piotr Mieczkowski – Dyrektor Zarządzający, Digital Poland 

Agnieszka Jankowska – Dyrektor Departamentu Public Affairs,  
T-Mobile Polska 
Rafał Mikołajczyk – Dyrektor ds. Komunikacji Wewnętrznej i CSR,  
TVN Warner Bros. Discovery

13.20-13.40   Kim jest konsument mediów w Polsce? 
Mirosław Kalinowski – Dyrektor Instytutu, Krajowy Instytutu Mediów 

 13.40-13.55 Jak poznać rynek i potrzeby konsumentów? 
 Wojciech Kamieniecki – Prezes Zarządu, Inseqr

 13.55-14.35  Jak tworzyć, agregować i monetyzować treści wideo?  
Moderator: Szymona Karbowski – Prezes Zarządu, Stream VX 
Maciej Gozdowski – Dyrektor Zarządzający Player.pl 
Simon Miller – Dyrektor Zarządzający, Gracenote International, Nielsen 
Ewelina Rabsztyn – Dyrektor Programowy, Orange Polska 
Krzysztof Świergiel – Prezes Zarządu Eleven Sport's 
Tomasz Stróżek – Wiceprezes Zarządu EMEA, SeaChange

14.35-15.30 Lunch 

 15.30-16.40  Panel: Idealny miks IPTV, OTT i TV, jak programować i dystrybuować? 
 Moderator: Jacek Kobierzycki – Dyrektor Generalny, TOYA  
 Małgorzata Seck – Wiceprezes ds. Programowych, Canal+ Polska 
 Izabella Wiley – General Manager, A+E Networks Poland 
 Małgorzata Wojtaszko – Dyrektor Programowy, Vectra  
 Dorota Żurkowska –  Członek Zarządu, TVN Warner Bros. Discovery 
  Patrycja Czajkowska – Dyrektor – Ośrodek Kanałów i Serwisów  

Internetowych, TVP 
Karolina Okrój – Dyrekotr Generalny, Promax

17.00-18.30 Wyścig Smoczych Łodzi o Puchar Prezesa PIKE

 19.30-2.00  Wieczór pożegnalny – Piąte Urodziny NEXERY 
Klub Stars hotel Copernicus 

ŚRODA (5 października)

9.00 -11.00  Wyjazd uczestników

I X  Fo r u m  Te l e w i z j i  Lo k a l nyc h

3–5.10.2022 r.    
IX Forum Telewizji Lokalnych  

PONIEDZIAŁEK (3 października)

  9.30-10.00   Uroczyste otwarcie 49. Międzynarodowej Konferencji  
i Wystawy PIKE 2022

10.00-10.15   Wpływ regulacji na rozwój rynku telekomunikacyjnego i poziom 
inwestycji - oczekiwania branży   
Jakub Woźny – Kancelaria Prawna Media  
Krzysztof Węglarz – Dream World 

10.30-10.35  Otwarcie IX Forum Telewizji Lokalnych  
 Ewa Michalska – Prezes Zarządu, Fundacja Fundusz Telewizji Lokalnych

 10.35-11.15  Pierwsze kompleksowe ogólnopolskie badanie oglądalności lokalnych 
stacji telewizyjnych – prezentacja wyników 
Marcin Grabowski – Pełnomocnik Zarządu GPW ds. Budowy Platformy DAI

11.15-12.00 Fundacja Fundusz Telewizji Lokalnych – jej cele i działania 
 Ewa Michalska – Prezes Zarządu, Fundacja Fundusz Telewizji Lokalnych 
 Juliusz Marek – Wiceprezes Zarządu,  Fundacja Fundusz Telewizji Lokalnych

 12.00-12.15 Przerwa kawowa 

12.15-13.00  Telewizje lokalne po pandemii – omówienie wyników badań  
wykonanych w roku 2021 i 2022 
Juliusz Marek – Wiceprezes, Fundacja Fundusz Telewizji Lokalnych 

 13.00-13.45 Media lokalne w USA – modele biznesowe i kierunki rozwoju 
 Piotr Marek – Prezes Zarządu, Akademia 4Media

 14.15-15.15 Lunch

 15.15-16.15  Podsumowanie XVIII edycji Konkursu Programów Telewizji Lokalnych 
To Nas Dotyczy 
Ewa Michalska – Prezes Zarządu, Fundacja Fundusz Telewizji Lokalnych, 
Dyrektor Konkursu

 16.15-17.15  Wirtualne studio telewizyjne w fotorealistycznej technologii 
gamingowej – budżetową szansą rozwoju i funkcjonowania telewizji  
w czasach post-pandemii i kryzysu – prezentacja połączona z warsztatami 
 Piotr Ługowski – Prezes Zarządu, MBS 

16.45-18.00 Uroczysta premiera serialu " To nie ze mną"

18.50-19.15 Transfer uczestników do Teatru Horzycy – (800 metrów)

19.15-21.00  Wielka Gala Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej  
Wręczenie statuetek: 
•Konkurs dla Telewizji Lokalnych „To nas dotyczy” o nagrodę „Kryształowego Ekranu” 
•Konkurs o nagrodę „Tytanowego Oka” 
•„Złota PIKE” 

21.00-3.00 Kolacja połączona z afterparty – Klub Stars hotel Copernicus
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49th International  
Conference 
and Exhibition PIKE

MONDAY (3 October)

9.30-10.00    Grand opening of the 49th PIKE International Conference and Exhibition 

10.00-10.15  The impact of regulations on the development of telecom market and 
investments: industry expectations  
Jakub Woźny – Media Law Firm  
Krzysztof Węglarz – Dream World 

10.15-11.00  One-on-one conversations - prospects for the development of the 
electronic communication market, industry expectations part 1  
Janusz Cieszyński – Secretary of State, Government Plenipotentiary for  
Cybersecurity vs. Janusz Kosiński - Member of the Digitization Council 
Yuriy Matsyk – Head of Fixed Broadband Department of Ministry of Digital 
Transformation, Ministry of Digital Transformation of Ukraine vs. Ireneusz 
Piecuch – Senior Partner, DGTL Law Firm

11.00-11.20   Impact of inflation on investments and economic development  
Prof. Paweł Wojciechowski – Whiteshield 
Janusz Kosiński– Member of the Council for Digitization,  
Chancellery of the Prime Minister of Poland

11.20-11.40    New trends and challenges in telecommunications  
Guy Bisson – Executive Director, Ampere Analysis

11.40-11.50 Coffee break 

11.40-12.05  What's next for KPO and FERC? 
Marcin Łukaszewicz – Legal Advisor, Chancellery of the Prime Minister

11.50-12.05   National Recovery and Resilience Plan / European Funds for Digital  
Development: what will happen next? 
Marcin Łukasiewicz – Attorney at law, Chancellery of the Prime Minister of Poland

12.05-12.50  Challenges of the broadband market: open fibre optic networks 
Host: Marta Wojciechowska – President of the Board, Fiberhost 
Maciej Nowohoński – Management Board Member for Carriers Market and 
Real Estate Sales, Orange Polska  
Jacek Wiśniewski – President of the Board, Nexera  
Andrzej Abramczuk – President of the Board, Netia  
Michał Bartkowiak – President of the Board, Vectra 
Patrycja Gołos - Regulatory Director Fixed & Media, Play / Vice President of PIKE

12.50-13.10   From manual to ideal world: automation of service purchase processes 
Olaf Pospischil – Vice-President of the Board, IBPM 
Katarzyna Duszyńska – IT Project Manager, Fiberhost

13.10-13.50   Media and Telecommunications in the World of VUCA 
Host: Jakub Woźny – Kancelaria Prawna Media  
Alexander Adams – The Society of Cable Telecommunications Engineers (SCTE) 
Marius Daukantas – Director, Lithuanian Cable Television Association 
Carsten Engelke – Director of Technology, Association of German Cable 
Operators (ANGA) 
Guy Bisson – Executive Director, Ampere Analysi 
Jerzy Straszewski – President of the Board, PIKE 
Dmytro Kniaziev – Association of Rights Owners and Content Providers 
Ukraine (АPPK)

13.50-14.40 Lunch

14.40-15.00  One-on-one conversations – prospects for the development of the 
electronic communications market, part 2 
Jacek Oko - President, UKE vs. Wojciech Dziomdziora - General Counsel and 
Chief Compliance Officer, Nexera

15.00-15.45  What the war taught us in terms of network capacity and cybersecurity? 
Host: Marcin Bochenek – Market Expert  
Wiesław Łodzikowski – Director, IT Infrastructure Office, PKN Orlen  
Karol Wróbel – Director of the Cybersecurity Department and the IT Department, Exatel 
Piotr Moroz – Security Services Director, Netia  
Przemysław Dęba – Cybersecurity Director, Orange Polska 

15.45-16.30   WORKSHOPS ON LAW - New beginning for copyright - how will  
changes related to re-broadcast, direct injection, reprographic fee  
and VOD affect the burden on operators?  
Wojciech Szymczak – Media Law Firm 
Luiza Piskorek – Media Law Firm 
SIDUSIS: a new reporting obligation. How to prepare and avoid  
financial liability? 
Mateusz Borowiak – Media Law Firm 

16.45-18.00 The ceremonial premiere of the series “To nie ze mną” 

18.50-19.15   Transfer to the Theatre of Wilam Horzyca in Toruń – ca. 800 m

 19.15-21.00  Grand Gala of the Polish Chamber for Electronic Communications – 
Award ceremony:  
• "Crystal Screen" awards 
• "Titanium Eye" awards 
• "Golden PIKE" awards 

21.00-3.00 Dinner and afterparty – Klub Stars hotel Copernicus  

TUESDAY (4 October)

   7.30-8.00      " Who gets up in the morning ..." Morning run of the operators

9.00-10.30  Breakfast of Leaders  
Sports commentator Sebastian Szczęsny will talk to 
Bartosz Zmarzlik - three-time World Champion in the Speedway Grand Prix

10.45-11.00  The needs and expectations of operators, broadcasters, platform 
owners, and the possibilities ahead of research companies 
Patryk Pallus – Editor in Chief, Wirtualnemedia.pl 
Kateryna Edelshtein – EEA Leader, CEE Nielsen

11.00-11.15    Perspectives from the Global Entertainment & Media Outlook 
2022–2026  
Marcin Sidelnik – Partner, PWC Polska

11.15-11.30    Changes to the broadcasting standard and their influence on media 
consumption and the advertising market 
Lucyna Koba – Client Service Director, Nielsen

11.30-11.45 Coffee break

11.45-12.05   Summary of the term of office of the National Broadcasting Council -  

3–5.10.2022 r    
9 thForum of the Local Television

MONDAY (3 October)

  9.30-10.00    Grand opening of the 49th PIKE International Conference and Exhibition 

10.00-10.15    The impact of regulations on the development of telecom market and 
investments: industry expectations   
Jakub Woźny – Media Law Firm  
Krzysztof  Węglarz – Dream World 

10.30-10.35     Grand opening of the 9th Forum of the Local TV stations  
Ewa Michalska – President of the Board, Fundusz Telewizji Lokalnych Foundation

10.35-11.15    First comprehensive Poland-wide survey of viewership of local TV  
stations: presentation of the results 
Marcin Grabowski - Representative of the Management Board of the Warsaw 
Stock Exchange for the construction of the DAI Platform

11.15-12.00    Fundusz Telewizji Lokalnych Foundation: objectives and activities 
Ewa Michalska – President of the Board, Fundusz Telewizji Lokalnych Foundation 
Juliusz Marek – Vice-President of the Board, Fundusz Telewizji Lokalnych 
Foundation

12.00-12.15  Coffee break 

12.15-13.00    Local TV stations after the pandemic - discussion of the results  
of studies carried out in 2021 and 2022 
Juliusz Marek – Vice-President of the Board, Fundusz Telewizji Lokalnych 
Foundation 

13.00-13.45    Local TV stations in the US - business models and development directions  
Piotr Marek – President of the Board, Akademia 4Media

14.15-15.15   Lunch

15.15-16.15    Recap of the 18th edition of the Competition for Local TV networks 
“This does concern us”  
Ewa Michalska – President of the Board, Fundusz Telewizji Lokalnych  
Foundation, Competition Director

16.15-17.15    Virtual TV studio in photorealistic gaming technology – a budget  
opportunity for the development and operation of television  in times 
of post-pandemic and crisis - presentation combined with workshops 
 Piotr Ługowski – President of the Board, MBS 

16.45-18.00 The ceremonial premiere of the series “To nie ze mną” 

18.50-19.15    Transfer to the Theatre of Wilam Horzyca in Toruń – ca. 800 m

 19.15-21.00   Grand Gala of the Polish Chamber for Electronic  
Communications – Theatre of Wilam Horzyca in Toruń 
Award ceremony:  
•"Crystal Screen" awards 
• Titanium Eye awards 
• Golden PIKE awards 

21.00-3.00 Dinner and afterparty – Klub Stars hotel Copernicus 
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MediA And telecOMMunicAtiOns in the wORld Of VucA

  regulatory opportunities, threats, and challenges  
  Host: Łukasz Dec – Editor in Chief, Telko.in 
  Witold Kołodziejski – Chairman, National Broadcasting Council

12.05-12.45  Broadcasters’ equality on the media market  
   Host: Ireneusz Piecuch – Senior Partner, DGTL Law Firm 
   Bogusław Kisielewski – President of the Board, Kinopolska 
    Dariusz Dąbski – President of the Board, Telewizja Puls 

Dorota Żurkowska – Member of the Management Board,  
TVN Warner Bros. Discovery 
Marcin Klepacki - Director of Distribution Bureau, TVP   
Andrzej Kozłowski – President of the Board, Emitel 

12.45-13.00     DAI Ecosystem and prerequisites for implementing it in Poland 
Marcin Grabowski – Representative of the Management Board of the 
Warsaw Stock Exchange for the construction of the DAI Platform

13.00-13.20     Are we ready for green telecom?  
  Host Piotr Mieczkowski – Managing Director, Digital Poland  
  Agnieszka Jankowska – Public Affairs Director, T-Mobile Polska 
   Rafał Mikołajczyk – Internal Communications and CSR Director,  

TVN Warner Bros. Discovery

13.20-13.40  Profile of a Polish media consumer 
  Mirosław Kalinowski – Institute Director, National Media Institute 

13.40-13.55   How to get to know the market and consumer needs? 
Wojciech Kamieniecki – President of the Board, Inseqr

13.55-14.35     How to create, aggregate and monetize video content?  
Host: Szymona Karbowski – President of the Board, Stream VX 
Maciej Gozdowski – Managing Director, Player.pl 
Simon Miller – Media Distillery, Gracenote International 
Ewelina Rabsztyn – Content Director, Orange Polska 
Krzysztof Świergiel – President of the Board, Eleven Sport's 
Tomasz Stróżek – Vice President,  EMEA, SeaChange

14.35-15.30  Lunch 

15.30-16.40       Panel: Perfect blend of IPTV, OTT and TV: how to create content and distribute it? 
Host: Jacek Kobierzycki – General Director, TOYA  
Małgorzata Seck – Vice President for Program Affairs, Canal+ Polska 
Izabella Wiley – General Manager, A+E Networks Poland 
Małgorzata Wojtaszko – Content Director, Vectra  
Dorota Żurkowska – Member of the Management Board,  
TVN Warner Bross. Grupa Discovery 
Patrycja Czajkowska – Director – Centre for Online Channels and Portals, TVP 
Karolina Okrój – General Director, Promax

17.00-18.30 The Dragon Boat Race for the PIKE President's Cup

19.30-2.00  Farewell evening –NEXERA's Fifth Birthday 
Stars Club Hotel Copernicus 

WEDNESDAY (5 October)
9.00 -11.00  Departure
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49. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa piKe 
49th international Conference and exhibition piKe
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Plan hotelu
Poziom 0
Hotel Plan
Level 0
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rozrywkę z The Freestyle

Obrotowy  
Design
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Automatyczne 
Dostosowanie 

Obrazu
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Smart TV

Duży Obraz  
aż do 100 cali

Poznaj wyjątkowy, przenośny 
projektor i wyświetlaj ulubione 
treści, gdzie tylko chcesz.

Więcej na thefreestyle.samsung.pl

Wymagany jest powerbank o mocy min. 50 W (20 V) w standardzie USB Power Delivery (USB-PD). Powerbank sprzedawany 
oddzielnie. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podmiotów trzecich.
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W obliczu wojny w Ukrainie nikt nie może czuć się 
bezpieczny. na cyberataki narażone są nie tylko 

wojsko i administracja publiczna, ale także firmy i instytu-
cje z branży energetycznej, finansowej, telekomunikacyj-
nej, handlowej czy logistycznej – tak z Rosji i Ukrainy, jak 
i państw będących ich sojusznikami. 

Konflikt rosyjsko-ukraiński zmusza nas do zmiany myślenia 
o wirtualnej rzeczywistości, pokazując jak bardzo jest ona zło-
żona i na jak wiele stron oddziaływuje. Obserwujemy działania, 
które ukazują nam zupełnie nowe oblicze cyberprzestrzeni 
oraz istotę bezpieczeństwa gospodarki cyfrowej. Świadomość 
potencjalnych zagrożeń pozwala między innymi udoskonalić 
system ochrony przedsiębiorstwa, a  także umożliwia podej-
mowanie lepszych decyzji na płaszczyźnie biznesowej. W tym 
kontekście warto zgłębić temat czynności cybernetycznych 
oraz zachowań w przestrzeni wirtualnej, które są podejmowa-
ne w ramach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. 

- Wojna w Ukrainie zmieniła motywy cyberataków. To wła-
śnie cyberataki na krytyczną infrastrukturę Ukrainy poprze-
dziły wtargnięcie do niej wojsk rosyjskich. Serwery najważ-
niejszych, ukraińskich instytucji rządowych i  banków zostały 
wtedy zablokowane wskutek skierowania do nich ogromnej 
liczby zapytań w  ramach ataków DDoS (ang. Distributed  
Denial of Service – rozproszona odmowa usługi).  Pokazuje to, że 

wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie  
na cyberbezpieczeństwo w Polsce

impact of armed conflict in Ukraine  
on Polish cybersecurity

In the face of war in Ukraine nobody can feel safe any-
more. Cyberattacks pose a threat not only to the military 

and administration, but also to companies and institutions 
operating in the power, financial, telecom, trade, and logis-
tics industry from Russia, Ukraine, but also their allies. 

The conflict between Ukraine and Russia makes us reshape 
our thinking about virtual reality, showing how complex and mul-
ti-faced is the issue we are dealing with. We observe activities that 
show us a completely new face of cyberspace and the essence of 
the security of the digital economy. The awareness of potential 
threat provides an opportunity to improve companies’ security 
systems, but also make better business decisions. In this context, 
cyberactivities and behaviours engaged in during the conflict be-
tween Russia and Ukraine seem to be worth further exploration. 

During the war in Ukraine the motives of cyberattacks have 
changed. In fact, the invasion of Russian troops was preceded 
by cyberattacks on Ukraine's critical infrastructure, when the 
servers of the most important Ukrainian government institu-
tions and banks were blocked as a result of a large number of 
inquiries being sent to them as part of DDoS (Distributed Deni-
al of Service) attacks. It only proves that the aggressions taking 
place in cyberspace are not without significance for the course 
of the Russian-Ukrainian war, and that sanctions imposed on 
Russia and their consequences for the global economy may ad-

IBPM S.A. opracowała implementację techniczną interfejsu w ramach platformy
Inventory HUB. Koncepcja jednolitego interfejsu obejmuje kilkadziesiąt obiektów
biznesowych, względem których wymieniane są pakiety informacji zgodnie ze
zdefiniowanymi procesami. Rozwiązanie jest zgodne ze standardem TMForum w
zakresie głównych wytycznych, przenosząc je na grunt uwarunkowań polskiego
rynku. 

Postaw na jednolity
interfejs komunikacyjny 
 
Na rynku telekomunikacyjnym istnieje potrzeba ustrukturyzowania i zdefiniowania
interfejsu komunikacyjnego między kluczowymi podmiotami świadczącymi usługi.

Interfejs ten służyć ma jako uniwersalny schemat wymiany informacji między
Operatorem Korzystającym a Operatorem Sieci Dostępowej oraz Zespołami

Technicznymi, co pozwoli na zautomatyzowaną sprzedaż i obsługę usług przez OK. 
 

www.ibpm.pl

Korzystanie z IHUB realnie zwiększa
przychody firm grupy Network Operatorów,
redukując przy tym koszty operacji zarówno
po stronie Operatorów Sieci Dostępowej 
jak i Operatorów Korzystających.
 

Przedstawione rozwiązanie opracowano na podstawie 7 lat doświadczenia IBPM S.A. na polskim
rynku telekomunikacyjnym . Postać techniczna jednolitego interfejsu, a więc system IHUB,

posiada już pierwsze wdrożenia, dowodząc swojej wartości biznesowej.
 

Karol wieczorek  
Rzecznik Prasowy/ Press Spokesman 

 Netia
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lwalka, która rozgrywa się w cyberprzestrzeni pozostaje nie bez 
znaczenia dla przebiegu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a  sankcje 
nałożone na Rosję i ich konsekwencje dla światowej gospodarki, 
mogą dodatkowo podsycać cyberataki – zauważa Tomasz Łu-
żak, Starszy Kierownik ds. Rozwoju Produktów ICT w netii.

Rosja od początku napaści na Ukrainę działaniach wo-
jennych wykorzystuje swoją cyberarmię. Unia Europejska 
10 maja br. oficjalnie oskarżyła Federację Rosyjską o atak na 
dostawcę internetu satelitarnego KA-SAT, którego skutkiem 
było zakłócenie łączności i  komunikacji m.in. w  ukraińskiej 
armii oraz w  jednostkach rządowych. Rosjanie próbowali 
również uderzyć w  sektor energetyczny Ukrainy, ale opera-
cja zakończyła się niepowodzeniem. Co więcej, na ich ataki 
stale narażone są firmy i instytucje, w szczególności z branży 
finansowej, telekomunikacyjnej czy logistycznej w Ukrainie, 
a także w państwach potępiających kremlowską politykę.

Ukraina nie pozostaje bierna na działania cybernetyczne 
Rosji. Sama zmobilizowała ochotników, posiadających kom-
petencje IT, do walki z wrogiem na tym polu. W pierwszych 
dniach inwazji, do ukraińskiej armii IT zgłosiło się ponad 300 
tys. hakerów z całego świata. Odpierają oni cyberataki wroga 
i przeprowadzają własne, aby wspierać obronę suwerenności 
Ukrainy oraz walczyć z kampanią dezinformacyjną.

O  cyberszpiegostwo na rzecz agresora podejrzewana 
jest m.in. grupa hakerska Fancy Bear z Rosji i UNC1151 z Bia-
łorusi. Jak ustalił Google, hakerzy z grupy UNC1151 na krót-
ko przed inwazją próbowali przeprowadzić (nieudany) atak 
phishingowy na pocztę wysokich rangą ukraińskich urzędni-
ków i polskich wojskowych. Z kolei grupa Fancy Bear (znana 
też jako Sofancy i APT28), znajdująca się pod kontrolą rosyj-
skiego wywiadu wojskowego GRU, wymierzyła podobne ata-
ki przeciwko użytkownikom ukraińskiej organizacji medial-
nej Ukr.net. Te zdarzenia tylko potwierdzają, że wzmocnienie 
bezpieczeństwa wymaga ochrony skrzynek pocztowych, od 
których zaczyna się aż 90% cyberataków, w tym na instytucje 
publiczne i podmioty biznesowe.

Broniącą się Ukrainę wspierają niezależne grupy haktywi-
stów. To właśnie m.in. z inicjatywy grupy Anonymous w pierw-
szych dniach inwazji zablokowane zostały rosyjskie witryny 
rządowe i  propagandowe media, w  tym rt.com. Anonymous 
zhakowali również rosyjską telewizję publiczną, nadając w niej 
materiały wojenne ukraińskich fotoreporterów. Ofiarą ataku 
stał się również Centralny Bank Federacji Rosyjskiej, wskutek 
czego doszło do ujawnienia tajemnic handlowych i informacji 
o  faktycznym stanie rosyjskiej gospodarki. Co więcej, Anony-
mous włamali się do drukarek tysięcy rosyjskich użytkowni-
ków, odsłaniając przed nimi prawdę o wojnie w Ukrainie. 

Do działań przeciwko Rosji włączyła się również utworzo-
na w Polsce grupa hakerska Squad303, nazwana tak na cześć 
polskiego Dywizjonu 303, który zasłynął walcząc u boku RAF-
-u podczas II wojny światowej. Squad 303 utworzył specjal-
ne, internetowe narzędzie do walki z  dezinformacją, umoż-
liwiające wysyłkę wiadomości sms do losowych abonentów 
w Rosji.

Operatorzy telekomunikacyjni mają tu szczególną rolę do 
odegrania. Oprócz zapewnienie łączności uchodźcom,  tele-
komy z UE, a zwłaszcza z Polski, podejmują działania mające 
na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury 
telefonicznej i  informatycznej Ukrainy, wysyłając tam m in. 
niezbędny sprzęt. 

W obecnej rzeczywistości, systemy krytyczne dla funk-
cjonowania państwa i biznesu są stale narażone na cybera-
taki. Instytucje i firmy powinny wzmocnić swoje bezpieczeń-
stwo, aby ograniczyć ryzyko i wielkość potencjalnych szkód, 
stosując w tym celu kilka dość istotnych działań:

1. Rewizja i zabezpieczenie krytycznych zasobów – or-
ganizacje powinny sprawdzić krytyczne dla ich funkcjono-
wania systemy pod kątem luk w  zabezpieczeniach i  podat-
ności na ataki. Wykrycie i wyeliminowanie słabych punktów 
pozwoli ograniczyć ryzyko włamania do firmowych zasobów 
przez niepowołane osoby. Koniecznością dla każdej firmy 
jest również monitorowanie bezpieczeństwa, co można po-
wierzyć specjalistom Security operations Center np. z netia 
SoC. W  ramach usługi Netia Ochrona Poczty, zadbają oni 
również o bezpieczeństwo firmowych skrzynek pocztowych, 
które są jednym z najpopularniejszych celów ataków cyber-
przestępców.

2. opracowanie Planu Ciągłości działania – działalność 
wielu organizacji uzależniona jest od dostępności systemów 
informatycznych, dlatego każda firma powinna być przy-
gotowana na wszelkie zdarzenia (np. atak hakerski, awaria 
sprzętu, pożar czy powódź), które mogą spowodować prze-
rwy w ich pracy. Plan Ciągłości Działania (z ang. Business Con-
tinuity Plan) w obszarze kluczowych procesów biznesowych, 
będący zbiorem zasad postępowania w sytuacji kryzysowej, 
jest krytyczny z  punktu widzenia prowadzenia działalności, 
a nawet przyszłości firmy.

3. Szkolenia personelu w zakresie security awareness 
– człowiek pozostaje wciąż najsłabszym ogniwem systemu 
bezpieczeństwa, dlatego odpowiednie przeszkolenie pra-
cowników i  budowanie wśród nich świadomości zagrożeń, 
powinno być podstawowym elementem strategii obrony 
przed atakami w każdej organizacji.     

4. zmiana podejścia do cybersecurity – nawet z pozoru 
niezagrożone cyberatakami firmy mogą stać się celem stron 
konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, szczególnie jeśli np. są czę-
ścią dłuższego łańcucha dostaw, ważnego dla obronności, 
gospodarki czy funkcjonowania poszczególnych państw. 
Świadomość tego powinna więc skłaniać firmy do myślenia 
o  bezpieczeństwie jako o  polisie na wypadek cyberataku, 
a nie tylko w kategorii kosztów finansowych. 

ditionally fuel cyberattacks, notes Tomasz Łużak, Head of IT 
Security Products, Netia.

From the very beginning of its aggression in Ukraine, Rus-
sia has been massively using its cyberarmy. On 10 May 2022, 
European Union officially condemned the cyberactivity con-
ducted by the Russian Federation against Ukraine, which tar-
geted the satellite KA-SAT network, resulting in disruption of 
communication and connectivity, among others in the Ukrain-
ian army and government units. The Russians also targeted 
Ukraine's energy sector, but the operation was unsuccessful. 
Importantly, businesses and institutions, especially from the 
financial, telecom, and logistics sector in Ukraine, along with 
those operating in countries condemning the Russian policy, 
are constantly exposed to the threat of such attacks.

Importantly, Ukraine does not passively succumb to Rus-
sian cyberactivities and has been mobilizing volunteers with IT 
skills to fight the enemy in this field. In the first days of the 
invasion, more than 300,000 volunteer hackers worldwide de-
clared their help. They repel enemy cyberattacks and conduct 
their own cyberactivities to support the defence of Ukraine's 
sovereignty and fight the disinformation campaign.

Hacking groups such as Fancy Bear from Russia and 
UNC1151 from Belarus have been suspected of Russia-spon-
sored cyberespionage. According to Google, shortly before 
the invasion, hackers from the UNC1151 group tried to launch 
a (unsuccessful) phishing campaign, targeting mailboxes of 
high-ranking Ukrainian officials and Polish military. In turn, the 
Fancy Bear group (also known as Sofancy and APT28), con-
trolled by the Russian military intelligence GRU, launched sim-
ilar attacks against users of the Ukrainian media organization 
Ukr.net. These events only confirm that strengthening cyberse-
curity should start with providing better protection to mailbox-
es, with which start as much as 90% of cyberattacks, including 
activities against public institutions and business entities.

Ukraine is supported in its fight by independent groups of 
hacktivists. It is, among others, thanks the Anonymous group 
Russian government websites and propaganda media, including 
rt.com, were blocked in the first days of the invasion. Moreover, 
the Anonymous hacked public Russian TV to show footage from 
the frontlines gathered by Ukrainian photojournalists. They also 

made a hacker attack on the Russia Central Bank, as a result of 
which trade secrets and information about the actual state of 
the Russian economy leaked. What is more, the Anonymous re-
motely accessed printers of thousands of Russian users to print 
out true information on the war in Ukraine. 

Actions against Russia have been also taken by a Po-
land-based hacker group, Squad303, named after the Polish 
303 Squadron, which became famous for fighting alongside 
the RAF during World War II. Squad303 designed a special 
tool to fight Russian disinformation that allows users send 
text messages to randomly selected Russians.In this context, 
telcom operators have a particularly important role to play. In 
addition to providing communication services to refugees, tel-
ecoms from the EU, and especially from Poland, take measures 
to ensure the continuity of the telephone and IT infrastructure 
of Ukraine, inter alia by shipping necessary equipment. 

In these turbulent times, systems that are critical to the 
functioning of the state and business are constantly exposed to 
cyberattacks. Institutions and businesses need to improve their 
security to mitigate the risk and severity of potential damages, 
engaging in a row of fairly important activities to this end:

1. Auditing and securing critical resources – Organizations 
should check their critical systems for security gaps and vulner-
abilities. Detection and elimination of weak points should allow 
to contain the risk of accessing company resources by unauthor-
ized individuals. Another step that every company should follow 
is security monitoring, which can be entrusted to Security Op-
erations Centre specialists, e.g., Netia SOC. As part of the Netia 
Ochrona Poczty [Netia Mailbox Security] service, Netia experts 
will also ensure security of corporate mailboxes being one of the 
most popular targets of cybercriminals' attacks.

2. Development of a Business Continuity Plan – Opera-
tions of many organizations rely on access to IT systems, which 
is why every business should be prepared for any event (in-
cluding hacker attacks, equipment failure, fires, or floods) that 
may cause interruptions in its functioning. Development of a 
Business Continuity Plan in the key business operation areas, 
i.e., a set of rules for how to handle a crisis situation, is critical 
from the point of view of running a business and even of the 
future of the company.

3. Raising security awareness of staff - human factor re-
mains the weakest link of every security system, therefore 
appropriate training of employees and building awareness of 
threats among them should be a core element of the defence 
strategy against attacks in any organization.   

4. Changing approach to cybersecurity – even companies 
that seemingly are not the targets of cyberattacks may fall victim 
to the Russian-Ukrainian conflict, especially if, for example, they 
are part of a longer supply chain, important for the defence, econ-
omy, or the functioning of individual countries. This possibility 
should lead companies to think of cybersecurity security as a type 
of cyberattack policy, not just in terms of finances. 
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Process of implementation of the new standard for 
broadcast and reception of terrestrial television 

DVBT-T2 HEVC is completed. It will allow to broadcast 
most of the programmes in HD, launch new programmes 
with 4K quality and, ultimately, increase the number of 
multiplexes and their capacity. One could say that there 
are only benefits here, but still it is hard to call it success. 
Despite the fact that there was plenty of time to prepare 
the whole operation, after switching to a new signal in 
their regions, a big part of the recipients discovered with 
surprise that their receivers had fallen silent… Not com-
pletely however, because Polish National Television was 
continuing to broadcast. How has it come to that?

Six months before final switching to DVBT-T2 HEVC a survey 
had shown, that over 1.7 million of households in Poland still 
didn’t own receivers adapted to the reception of this new sys-
tem (or they didn’t own a decoder serving the same purpose). 
Unfortunately, in contrast to the way the digital terrestrial tele-
vision DVBT was implemented in Poland for the first time, this 
time the preparation process was characterized by huge modes-
ty and moderation – approach that generally is desired, but not 
in this sort of projects. Additionally, something that could not be 
foreseen has happened – implementation started in the worst 
possible moment, i.e. in the shadows of the unprovoked Russia’s 
military aggression against Ukraine. For the first few months of 
this conflict television – beside the Internet – has become the 
main source of information for millions of people concerned by 
the development of the situation beyond the Eastern border.

Proces wdrożenie nowego standardu nadawania i od-
bioru telewizji naziemnej DVBT-T2 HEVC został za-

kończony. Umożliwi nadawanie większości programów 
z jakością HD, uruchomienie nowych programów z jako-
ścią 4K oraz docelowo, zwiększenie  liczby multipleksów 
i ich pojemności. Niby same plusy ale o sukcesie trudno tu 
jednak mówić. Pomimo, że czasu do przygotowania całej 
operacji było bardzo dużo część – i to wcale nie mała od-
biorców ze zdziwieniem stwierdziła po przełączeniu ich 
regionów na nowy sygnał, że ich odbiorniki zamilkły… 
ale nie całkowicie bo Telewizja Państwowa nadawała 
w dalszym ciągu. Jak do tego doszło?

Na pół roku przed finalnym przełączeniem na DVBT-T2 
HEVC badania pokazywały, że ponad 1.7 milionów polskich 
rodzin w  dalszym ciągu nie posiadała jeszcze odbiorników 
przystosowanych do odbioru tego nowego systemu (lub 
osobnego dekodera który służył temu samemu celowi). 
Niestety, w odróżnieniu od sposobu w jaki wdrażano po raz 
pierwszy w Polsce cyfrową telewizję naziemną DVBT, tym ra-
zem proces przygotowań charakteryzował się dużą skromno-
ścią i wstrzemięźliwością, cechami pożądanymi ale nie w tego 
typu projektach. Do tego, czego nikt nie mógł przewidzieć, 
wdrożenie rozpoczęło się w najgorszym z możliwych termi-
nów – w cieniu niczym nie sprowokowanej agresji militarnej 
Rosji na Ukrainę. Przez kilka pierwszych miesięcy tej napaści 
telewizja stała się głównym obok Internetu źródłem informa-
cji dla milionów ludzi zaniepokojonych rozwojem sytuacji za 
wschodnia granicą.  

Ireneusz Piecuch 
Partner Zarządzający/Managing Partner  

Kancelaria Prawna DGTL Kibil  
Piecuch i Wspólnicy

wszyscy nadawcy są równi, ale … 
All broadcasters are equal, but…

Zobacz
ofertę dla operatorów:
hurt-orange.pl

Nasze usługi
Twój sukces
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INSTAGRAM.COM/STUDIOMEDTVFACEBOOK.COM/STUDIOMEDTV  

STUDIOMED TV to pierwsza polska telewizja o zdrowiu i medycynie. Jej misją jest 
zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie leczenia i profilaktyki 
zdrowotnej. Programy emitowane na kanale odpowiadają między innymi na pytania:

Styl życia
Odżywianie
Zdrowie

YOUTUBE.COM/C/STUDIOMEDTV WWW.STUDIOMED.TV

O kiju i marchewce
Pierwszy problem – niską świadomość konsekwencji wpro-
wadzenia standardu DVBT-T2 HEVC postanowiono zaadreso-
wać specjalną zachętą finansową. Legislator rzutem na taśmę 
uchwalił zatem ustawę o dopłatach ale okazało się, że kwota 
250 złotych (początkowo 125 złotych) dodatku do ceny za-
kupu telewizora nie okazała się wystarczająco skuteczna. Co 
więcej mała marchewka, dość niefrasobliwie i zapewne bez 
złych intencji, została połączona z  dość pokaźnym kijem.  
Okazało się bowiem, że w  przypadku kupienia odbiornika 
droższego niż 2.5 tysiąca złotych, osoby które skorzystały z ta-
kiej dopłaty mogły  zostać oskarżone o składanie fałszywego 
oświadczenia woli dotyczącego ich stanu majątkowego. 

Drugą zachętą miała być telewizyjna kampania informa-
cyjna i  spot reklamowy nakręcony z  udziałem dwóch bardzo 
znanych polskich aktorów. Spot nie został wyemitowany bo jak 
głosiła wieść gminna, nie zapewniono sobie właściwego zakresu 
pól eksploatacji w umowach dotyczących emisji tych reklam. 

Zamiast czarnego ekranu czarny  
scenariusz
Pomimo tych ewidentnych wpadek, nadawcy cały czas liczy-
li na to, że efekt „czarnego ekranu” zadziała i że osoby, które 
nie przygotowały się do odbioru telewizji w nowym systemie, 
natychmiast po zorientowaniu się w problemie, pobiegną do 

On carrot and stick
The first problem, which was low awareness of consequences 
of introducing the DVBT-T2 HEVC standard, was addressed by 
a special financial incentive. The legislator has adopted a le-
gal act introducing subsidies in the last possible moment, but 
it turned out that the amount of 250 zloty (initially 125 zloty) 
of allowance for the purchase of TV was not sufficiently effi-
cient. Moreover, this little carrot, carelessly and likely without 
bad intentions, was linked to a relatively big stick. Namely, 
it turned out, that in case of buying a receiver costing more 
than 2.5 thousand zloty, buyers who benefit from this allow-
ance could subsequently be accused of submitting a false 
declaration on assets and property.

TV information campaign and advertising spot made 
with participation of two very well-known Polish actors were 
supposed to become another incentive. Rumour hast it, that 
the spot was not broadcasted, because appropriate scope of 
exploitation fields had not been guaranteed in the contracts 
regulating broadcast of these advertisements. 

Dark scenario instead of black screen
Despite these obvious fails, broadcasters still counted on 
the allure of the “black screen” and were hoping that people, 
who were unprepared for the reception of the television in 
the new system, will rush to stores to get decoder or a new 
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sklepu po dekoder lub nowy telewizor. Ale i te przewidywa-
nia nie sprawdziły się. 

Minister Spraw Wewnętrznych uznał bowiem, że wojna 
na Ukrainie to powód dla którego należy dokonać wyłomu 
w  procesie wprowadzania nowego systemu i  pozostawić 
telewizji publicznej prawo do nadawania sygnału w  starym 
systemie do końca roku 2023. Regulator czyli Prezes UKE się 
zgodził i efekt czarnego ekranu zmienił się w efekt „Tylko TVP”.  

Zakres tego, jakże interesującego monopolu informacyj-
nego już znamy. Pozostali nadawcy wyliczają swoje szkody 
na miliony złotych a tu i ówdzie pojawiają się zapowiedzi pro-
cesów sądowych.

… niektórzy nadawcy są równiejsi od 
pozostałych?
Na bazie tych wydarzeń można byłoby zastanowić się nad 
tym jaką rolę powinno odgrywać Państwo w procesie trans-
formacji cyfrowej sektora. Jedni powiedzą – bezstronnego 
regulatora dbającego o zapewnienie możliwości rozwoju dla 
nadawców oraz równe warunki gry. Inni obstawać będą przy 
modelu Państwa aktywnie kształtującego model rynku me-
dialnego w celu realizacji określonych potrzeb społecznych. 
Jeszcze inni obstawać będą przy stwierdzeniu, że Państwo 
na rynku medialnym jest elementem zbędnym a jego obec-
ność powinna być ograniczone do niezbędnego minimum. 
Niezależenie jednak od takiego czy innego podejścia, warto 
od czasu do czasu sprowadzać dyskusje systemowe do pro-
stych pytań i odpowiedzi. Dlaczego zatem, w odróżnieniu od 
pierwszego procesu wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej, 
nie przeprowadzono skutecznej kampanii medialnej uświa-
damiającej nie tylko korzyści ale także uwarunkowania wdro-
żenia DVBT-T2 HEVC? Dlaczego zwlekano z  uchwaleniem 
odpowiednich zachęt finansowych do niemal ostatniej chwili 
i wprowadzono je w sposób grożący niektórym beneficjen-
tom odpowiedzialnością karną? Dlaczego zdecydowano się 
naruszyć zasady wdrożenia nowego systemu i  wprowadzić 
preferencyjne traktowanie dla telewizji publicznej? Dlaczego, 
owo uprzywilejowanie trwa dalej pomimo, iż wiele przesła-
nek dla wprowadzenia takiego rozwiązania przestało już ist-
nieć? Jak długo utrzymywany będzie ten stan i kto de facto 
powinien dać sygnał powrotu do normalności? Jak uniknąć 
podobnych problemów w przyszłości? 

Na te i na wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć 
wraz z  reprezentantami nadawców telewizyjnych w  trakcie 
dyskusji panelowej która odbędzie się w dniu 4 października 
2022 roku w Toruniu, w trakcie kolejnej konferencji organizo-
wanej przez PIKE. Być może uda nam się rozwikłać niektóre 
z  przedstawionych tu zagadek. Dużo bardziej prawdopo-
dobne jest jednak to, że w trakcie tej dyskusji, jak to bywało 
w przeszłości, pojawią się kolejne szarady regulacyjne ocze-
kujące na swoje rozwiązanie.

   

TV immediately after realizing what the problem is. But these 
previsions have not come to realization.

It happened so, because due to the war in Ukraine the Min-
ister of the Interior and Administration has deemed to be right 
to make an exception in the process of introduction of a new 
system, and leave the public television with a right to send a 
signal in the old system till the end of 2023. The controller – 
the President of the Office of Electronic Communications in 
this case – has approved this decision and so the “black screen” 
effect has turned into “only Polish National Television” effect.

The scope of this very interesting information monopoly 
is now clear. The rest of broadcasters estimate their losses for 
millions of zloty, plus, here and there, announcements of the 
lawsuits appear.

…some broadcasters are more equal 
than others?
All these events could lead us to reflection on the role that 
the state should play in the process of digital transformation 
of the sector. Some will say that it should act as an impar-
tial controller who assures that all the broadcasters have 
the same development opportunities and play according 
to equal game rules. Others will insist on the model where 
the state actively influences the shape of the media market, 
in order to satiate certain social needs. And there are others 
who will claim that state is a redundant element in the media 
market, and its presence should be limited to the minimum 
necessary. Regardless the adopted position, it could be useful 
to channel the discussions on the system to basic questions 
and answers. Thus, why haven’t we prepared an efficient me-
dia campaign that could raise awareness not only of the ben-
efits, but also of the conditions for introduction of DVBT-T2 
HEVC, like it was done during the first process of implemen-
tation of the digital terrestrial television? Why have we de-
layed adoption of suitable financial incentives till almost last 
minute, and followingly, why have we introduced them in the 
way causing threat with penal liability to some broadcasters? 
Why have we decided to breach the rules for introduction of 
a new system and decided to admit a preferential treatment 
for the public television? Why does this privilege still persist, 
even though many premises for introduction of this solution 
ceased to exist? How long will this situation be maintained 
and who actually should give a signal for going back to nor-
mal? How should we avoid similar problems in the future?

Together with representatives of television broadcasters 
we will try to answer these and many other questions dur-
ing the panel discussion, that will take place on October 4th 
2022 in Toruń, during next conference organized by the Pol-
ish Chamber of Electronic Communication (pl. PIKE). Perhaps 
we will manage to solve some of the puzzles described here. 
However, it is much more probable that, while we discuss, 
some new legal riddles arise, as it used to be in the past.
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szymon Karbowski 
Prezes Zarządu, President of the Management Board StreamVX

Analiza rynku wideo, streamingu i telewizji  
– jaka jest przyszłość tego biznesu?

Video, streaming and TV market analysis – what 
does the future hold for the industry?

The market has definitely changed in the last two 
years. We did see changes coming, but the Covid-19 

pandemic has strengthened and accelerated these 
trends. Both broadcasters and content creators are in-
vesting in streaming with the adoption of OTT solutions, 
however, this new revenue stream does require easy and 
predictable migration. So what companies need is evo-
lution not revolution with a plan and the tools to mon-
etize the content, no matter whether paid or owned. 
Broadcasters and content creators do not have to replace 
their entire ecosystem but rather utilize software that will 
ensure seamless OTT operations without costly disruptions. 
We can see this challenge being tackled by Polish compa-
nies, as well as their American, German, Spanish and Dutch 
counterparts.

However, with these new revenue streams, how do 
companies monetize what they already have? The answer 
is very simple - new advertising models tailored to both 
types of operators - those whose portfolio includes OTT ser-
vices, and those who are just starting and moving towards 
streaming solutions. But there is a catch. All ecosystems 
have been built from the ground up, with new functional-
ities added on top. It is hard to change, remove or even add 
new hardware to tailor-made environments. This is why it is 
easier to invest in modern software solutions, so you do not 
move or change the hardware element of your business. It 

Rynek po pandemii nie jest już taki sam. Widzieliśmy nad-
chodzące zmiany, ale Covid-19 wzmocnił tendencje, któ-

re wszyscy przewidywaliśmy. Zarówno nadawcy, jak i twór-
cy treści inwestują w streaming – rozwiązania OTT. Oznacza 
to konieczność łatwej i  przewidywalnej migracji, ukierun-
kowanej na nowy strumień przychodów. Nie ma nawet zna-
czenia, co będzie dalej – w dzisiejszych czasach trzeba mieć 
narzędzia i plan monetyzacji treści, bez względu na to czy 
jest to paid czy owned content. Jeśli biznes oparty o  linear-
ną telewizją ma się dobrze - w porządku, nie zmieniajmy tego. 
Stwórzmy odpowiednie oprogramowanie, aby nie zastąpić ca-
łego ekosystemu, który mamy już w posiadaniu. Widzimy to wy-
zwanie nie tylko wśród firm polskich, ale także amerykańskich, 
niemieckich, hiszpańskich czy holenderskich – wszyscy mamy 
do czynienia z tym samym wyzwaniem.

Jest jeden jedyny trend – nowe strumienie przycho-
dów - zarabiajmy na tym co już mamy. Odpowiedź na to jest 
bardzo prosta – nowe modele reklamowe dopasowane do 
obu typów operatorów – tych, których portfolio obejmuje 
usługi OTT, oraz tych, którzy dopiero zaczynają i  zmierzają 
w kierunku rozwiązań streamingowych. Jaki jest prawdziwy 
problem? Wszystkie ekosystemy zostały zbudowane blok po 
bloku, były szyte na miarę od podstaw, z dodawaniem coraz 
to nowych funkcjonalności. Trudno jest zmienić sprzęt, usu-
nąć urządzenie, a czasem nawet dodać nowe. Dlatego łatwiej 
jest inwestować w nowoczesne rozwiązania software, dzięki 
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Skuteczne dotarcie do widzów to coraz większe wyzwa-
nie w dzisiejszym złożonym ekosystemie rozrywki. Dys-

trybucja i odkrywanie treści przez użytkowników na wielu 
platformach wymaga bogatych, zorganizowanych zesta-
wów danych, spójnych identyfikatorów treści i bezproble-
mowej integracji. Dostawcy treści borykają się z problemem 
konieczności coraz większego wglądu w metadane i kontro-
li nad nimi, aby wyróżnić swój profil w zatłoczonych kata-
logach treści. Nowy system dystrybucji identyfikatorów 
firmy Gracenote od Nielsen’a to platforma stworzona, aby 
pomóc właścicielom treści w zarządzaniu i optymalizacji ich 
metadanych oraz ich dystrybucji do usług wideo na całym 
świecie, ułatwiając łączenie widzów z oferowanymi treścia-
mi. Dzięki systemowi dystrybucji Gracenote ID właściciele 
praw mogą przesyłać własne metadane dotyczące kontentu 
do Gracenote w celu uzyskania unikalnych identyfikatorów 
Gracenote. Co pozwala na usprawnienie dystrybucji na plat-
formach rozrywkowych, które wykorzystują zestawy da-
nych wideo Gracenote w celu ułatwienia odkrywania treści 
na tych platformach przez widzów.

Nowy system dystrybucji ID firmy Gracenote Nielsen 
umożliwia właścicielom treści, w  tym twórcom i  właścicielom 
programów telewizyjnych i  filmowych, łatwiejszą dystrybucję 
kontentu i  powiązanych treści do serwisów streamingowych, 
urządzeń Consumer Electronics i  dostawców płatnej telewizji  

Reaching viewers is a growing challenge in today’s 
complex entertainment ecosystem. Distribution and 

discovery of content across numerous platforms requires 
rich, organized datasets, consistent content IDs, and 
seamless integrations. And content sources need increas-
ing levels of insight into and control over metadata to el-
evate their profile within crowded catalogs. Nielsen’s new 
Gracenote ID Distribution System is a platform built to 
help content sources manage and optimize their metada-
ta and its distribution to video services around the globe, 
making it easier to connect viewers with content. With 
Gracenote ID Distribution System, sources can submit 
their first-party content metadata and imagery to Gra-
cenote to obtain Gracenote IDs and streamline distribu-
tion across the entertainment platforms that rely on Gra-
cenote’s video datasets to power discovery experiences.

Nielsen’s new Gracenote ID Distribution System enables 
content sources, including creators and owners of media 
programming, to more easily distribute their movies, TV 
shows, and related content to streaming services, CE devic-
es and pay TV providers around the globe that power their 
platforms with industry leading Gracenote video metadata 
products.

Using the Gracenote ID Distribution System web appli-
cation & APIs, content sources can proactively register their 

maciej Bednarzewski 
 Sales Manager, Poland and Eastern Europe 

Gracenote

wsparcie zarządzania dystrybucją treści - system 
id distribution gracenote

support for content distribution management - 
gracenote id distribution system 

is cheaper and easier for existing ecosystems to evolve with 
flexible hardware agnostic solutions.

The pioneers of the market are already ahead of the pack. 
Both Netflix and Disney+ are changing their business models 
to ones that will soon include AVOD tiers. Usually it is better 
to lead, not follow, but this time, the industry does need to 
follow as this is the future. Furthermore, no broadcaster, MSO, 
or telco, wants to play catch up as subscribers are increasingly 
savvy about what they want from their provider. The issue is 
that development sounds like it involves a significant finan-
cial outlay, but does it really? It is in fact an investment based 
on solid insights gained from customers, as well as market 
research conducted by some of the industry’s major players. 
It may not be easy to implement such software within an ex-
isting ecosystem, as companies don't want their UX to lack 
that customer friendliness as well as advertisers wanting to 
know details such as who saw the ad, for how long, and what 
was the ad’s effectiveness?

But what about small players, do they lose ground to 
their larger competitors? Well their combined total does 
make up a significant share of the streaming market. But 
how can they attain ”critical mass” to become an important 
partner for advertisers? Technology is the key as always. 
Firstly, the market needs software that aggregates small 
companies to help brokers make the merged package more 
attractive. Then integrators ensure that this new conglom-
erate of smaller companies can compete in the market on 
an equal footing.

ESG – does it affect the video  
and streaming market?
The answer is an emphatic yes, as customers would like to 
see environmental sustainability while companies want to re-
duce CO2 emissions. Carbon footprints play a key role when 
it comes not only to public relations, but dense technology 
as well. So with less hardware, the deployment of software 
solutions, which will reduce power consumption but have 
more functionality in the same rack-unit or less, is a necessity. 
With the implementation of high density packages and cut-
ting-edge tailor-made platforms, maintenance and operation 
costs would be reduced, while the stability and ease of use 
in managing these products on a daily basis would  increase. 
Software defined products are now seen as the answer to rap-
idly changing market trends. Moving completely to the cloud 
will take some time, so a hybrid approach could well be the 
perfect response to bridge the gap. With  this rapidly changing 
business environment, greatly reducing the number of cables 
and dedicated hardware appliances as well as introducing 
software on any server that can be operated from virtually an-
ywhere, will be crucial in keeping up with the pack.

czemu nie dotykamy sprzętowej części prowadzenia biznesu. 
Ewolucja istniejących ekosystemów jest tańsza i  łatwiejsza 
dzięki elastycznym produktom software defined.

Pionierzy rynku już wyprzedzają swoje czasy. Zarówno Net-
flix, jak i Disney+ zmieniają swoje modele biznesowe na hybry-
dowe – połączenie subskrypcji premium i subskrypcji wspieranej 
reklamami. To jest fakt i  dzieje się to teraz na naszych oczach. 
Zwykle lepiej jest być na czele niż podążać za liderem, ale w tym 
przypadku musimy podążać za większymi - taka jest przyszłość. 
To paradoks – łatwiej będzie rozmawiać z nadawcami, operatora-
mi MSO czy operatorami telekomunikacyjnymi, bo nikt nie chce 
zostać na końcu, podczas gdy klienci są wyedukowani i chcą tego 
samego od swoIch dostawców. Problem w tym, że rozwój brzmi 
jak koszt, ale czy to naprawdę jest koszt? Jest to inwestycja oparta 
na solidnych spostrzeżeniach od klientów oraz badaniach rynku 
przeprowadzonych przez gigantów branży. Nie jest łatwo wdro-
żyć takie oprogramowanie w istniejący ekosystem, ponieważ nie 
chcemy aby UX aplikacji wyglądał źle lub po prostu rozpraszał 
klienta. Reklamodawcy chcą poznać wszystkie szczegóły - kto wi-
dział reklamę, na jak długo, czy to zażarło.

A co z małymi graczami – czy oni wszyscy są na straconej po-
zycji w ogonie? Jeśli połączymy każdego małego uczestnika ryn-
ku, otrzymamy solidny wycinek wykresu z podziałem graczy na 
rynku video. Jak się połączyć aby być solidnym partnerem dla re-
klamodawców? Technologia jest kluczem – jak zawsze, gdy zmie-
rzamy w  kierunku nowych rozwiązań istniejących problemów. 
Rynek potrzebuje oprogramowania, które agreguje małe firmy 
aby pomóc brokerom w pracy z połączonymi pakietami, co niwe-
luje graczy z ubogim udziałem w rynku. Następnie integratorzy 
prowadzą te procesy dalej do przodu, aby nowy duży gracz rywa-
lizował na równych zasadach z tymi będącymi w grze od dawna.

ESG – czy ma to wpływ na rynek wideo 
i streamingu?
Oczywiście że tak - klienci chcą zrównoważonego rozwoju, a firmy 
chcą zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery. Ślad węglowy odgry-
wa kluczową rolę nie tylko w public relations, ale także w świecie 
wysokoefektywnej technologii. Musimy używać mniej sprzę-
tu, więc musimy wdrożyć rozwiązania software defined, które 
zmniejszą zużycie energii i wprowadzą więcej funkcji do tej samej 
lub mniejszej jednostki obliczeniowej. Koszty utrzymania i eksplo-
atacji także się zmniejszą, zwiększy się za to stabilność i łatwość 
w zarządzaniu produktami, tak aby nie wymagały dużego wysiłku 
w codziennej eksploatacji. Rozwiązaniem jest ponownie techno-
logia software defined o wysokiej gęstości i najnowocześniejsze 
platformy dostosowane do potrzeb klientów. Produkty software 
defined to przyszłość szybko zmieniających się trendów rynko-
wych – to już nie jest zgadywanie. Całkowite przejście do chmury 
zajmie trochę czasu, jednak podejście hybrydowe wydaje się ide-
alnym pomostem do nowej normalności. Pomyślmy o pozbyciu 
się jak największej ilości kabli i dedykowanego sprzętu na rzecz 
łatwego w zarządzaniu oprogramowania na dowolnym serwerze 
działającym praktycznie w dowolnym miejscu.
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na całym świecie, którzy zasilają swoje platformy uznanymi 
w branży produktami Gracenote z zakresu metadanych wideo.

Korzystając z  aplikacji internetowej i  interfejsów API Gra-
cenote ID Distribution System, producenci kontentu mogą 
proaktywnie rejestrować swoje treści i uzyskiwać dla nich unikalne 
identyfikatory Gracenote, aby umożliwić ich lepsze wyszukiwanie 
i  odnajdywanie w  interfejsach, przewodnikach po programach 
i katalogach transmisji strumieniowych. Mogą przesyłać własne 
metadane i obrazy do Gracenote w celu włączenia ich do certy-
fikowanej bazy danych wideo Gracenote. To z kolei pozwala na 
szeroką dystrybucję w  usługach telewizyjnych i  wideo także za 
pośrednictwem produktów i usług danych wideo Gracenote. 

Rozwiązania Gracenote Nielsen wspierają ekosystem, 
umożliwiając wyszukiwanie treści wideo w różnych usługach, 
platformach i urządzeniach. Identyfikatory Gracenote i meta-
dane zapewniają wspólne powiązania między programami 
telewizyjnymi, sezonami i  odcinkami, a  także powiązanymi 
gatunkami telewizyjnymi i filmowymi, gwiazdami i innymi in-
formacjami opisowymi. Treści, począwszy od hollywoodzkich 
hitów kinowych i filmów niezależnych, po programy telewizy-
jne i  powiązane z  nimi materiały wideo, mogą być płynnie 
dystrybuowane do katalogów telewizyjnych i strumieniowych 
oraz udostępniane widzom.

System dystrybucji Gracenote ID pomaga dystrybuto-
rom treści w pełni wykorzystać moc metadanych Gracenote, 
aby napędzić sukces ich oferty, zapewniając następujące 
kluczowe korzyści:

Większa rozpoznawalność i  budowanie marki: Potężne 
narzędzia pomagają użytkownikom lepiej zarządzać metadan-
ymi i  zrozumieć ich dystrybucję na platformach. Mogą oni 
uzyskać identyfikatory Gracenote na wcześniejszym etapie 
cyklu życia treści, umożliwiając śledzenie programowania na 
każdym kolejnym etapie.

Optymalne wyszukiwanie: Użytkownicy Gracenote ID 
System mogą zapewnić optymalną dostępność swoich pro-
gramów w zbiorach danych Gracenote, podnosząc możliwości 
ich odkrywania. Na życzenie, wyjściowe metadane mogą być 
dostarczone do określonych platform wyszukiwania wideo, 
aby zmaksymalizować znaczenie regionalne lub spełnić wy-
magania dotyczące marki.

Usprawniona dystrybucja: Platforma umożliwia producen-
tom kontentu skuteczne zapewnienie i wsparcie szerokiej dys-
trybucji w globalnej bazie klientów Gracenote i finalne zaan-
gażowanie ich widzów.

content with Gracenote and obtain Gracenote IDs to enable 
better search and discovery in interfaces, program guides 
and streaming catalogs. They can submit their first-party 
metadata and imagery to Gracenote for inclusion in Gra-
cenote's certified video database for broad distribution to TV 
and video services via Gracenote's video data products and 
services. They can also choose to have their first-party meta-
data delivered directly to distribution platforms.

Nielsen’s Gracenote provides the connective tissue that 
makes video content searchable across services, platforms 
and devices. Gracenote IDs and metadata provide common 
links between TV series, seasons and episodes, as well as re-
lated TV and movie genres, celebrities, and other descriptive 
information. Content ranging from Hollywood blockbusters 
and independent films to TV shows and related videos alike 
can be seamlessly distributed to and surfaced in TV and 
streaming catalogs and accessed by audiences.

Gracenote ID Distribution System helps content distrib-
utors fully leverage the power of Gracenote metadata to 
drive the success of their offerings by providing these key 
benefits:

Greater visibility and ownership: Powerful tools help users 
better manage their metadata and understand its distribution 
on downstream platforms. They can obtain Gracenote IDs ear-
lier in the content lifecycle enabling them to track program-
ming at every subsequent stage.

Optimized discovery: Users can ensure optimal availa-
bility of their programming in Gracenote datasets elevating 
discoverability. Upon request, first-party metadata variations 
can be delivered to specified video discovery platforms to 
maximize regional relevance or satisfy branding require-
ments.

Streamlined distribution: The platform enables pro-
gramming sources to efficiently secure broad distribution 
across Gracenote’s global customer base and engage their 
end users.
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