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Panel „Sieć 5G – prawda i mity”

Jubileuszowy FORTEL

Duże sprawy
małych graczy
TEKST ANDRZEJ MARCINIAK FOT. W. SOSIŃSKI, M. PIETRUS

teletemat

Rozwój technologii i nowych usług stawia przed małymi i średnimi
operatorami wiele wyzwań. O tym, jak sobie z tym radzić, dyskutowano
w czasie jubileuszowego, 10. Ogólnopolskiego Forum Operatorów
Telekomunikacyjnych FORTEL.
Honorowy patronat nad dwudniowym spotkaniem w łódzkim
hotelu DoubleTree by Hilton objął
przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, Witold
Kołodziejski, który podzielił się
na wstępie informacjami dotyczącymi spraw, którymi KRRiT

zajmowała się przez minione
miesiące. Za jedno z najważniejszych działań uznał inicjatywę
stworzenia nowego badania
telemetrycznego. Obecnie projekt
ten znajduje się w fazie budowania panelu badawczego oraz
testowania odpowiednich urzą-

dzeń. To najbardziej kosztowna
część całego przedsięwzięcia,
nie gwarantująca jednocześnie
ostatecznego sukcesu. On bowiem
zależeć będzie przede wszystkim
od tego, czy i w jaki sposób cały
projekt przyjęty zostanie przez
rynkowych graczy.
KWIECIEŃ 2019
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rator. Ustalenie zasad współpracy
Godzenie nadawców
na tym polu będzie wymagało
i operatorów
zapewne regulacji prawnych,
Witold Kołodziejski wspomniał które są przygotowywane.
też o inicjatywie medialnego
Wiele miejsca w swej wypowieokrągłego stołu, który
dzi przewodniczący KRRiT
zajmuje się m.in.
poświęcił praktykom
trudnym problemem
dyskryminacyjnym, Jak „ugryźć” 5G?
dotyczącym stosona które uskarżają Dyskusje panelowe na FORTEwania zasady „must
się zwłaszcza mniejsi LU rozpoczęły się od modnego
carry, must offer”.
operatorzy. Chodzi ostatnio tematu, jakim jest
Punktem zapalnym
w tym przypadku technologia 5G. Piotr Muszyńw tym przypadku
m.in. o: wymuszanie ski z Fixmap odwołał się do
stało się wykorzyprzez nadawców kupna swych doświadczeń płynących
stywanie sygnału TVP
pakietów programo- z wieloletniej pracy dla OranWitold
przez WP na swej interwych, żądanie umiesz- ge i zauważył, że wspomniana
Kołodziejski
netowej platformie. Mimo
czenia określonych technologia może być szansą
upływu kilku miesięcy
programów
dla rozwoju małych operatowciąż nie udało się wypracować w podstawowych
rów, których największym
optymalnego modelu współpracy pakietach operaatutem jest infrastruktura
nadawców i operatorów, a jest tora, proponoświatłowodowa i znajoto niezwykle istotne dla rozwoju wanie rozliczeń
mość lokalnego rynku
rynku. Docelowo chodzi bowiem w walucie innej
biznesowego. Dzięki
o stworzenie mechanizmów, niż złoty, domatemu będą mogli już
które pozwolą np. nadawcy roz- ganie się rozw niedalekiej przyszłoszczepiać reklamy na platformach strzygania spości świadczyć np. usługi
OTT i w sieciach kablowych. Choć rów prawnych
polegające na zapewnieniu
to w świetle polskiego prawa na gruncie prawa
komunikacji między
Piotr
domena nadawcy, to jednak państw obcych, stosowaliniami produkcyjnymi
Muszyński
narzędzia do tego ma w ręku ope- nie różnych stawek opłat
przedsiębiorstw działa-
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licencyjnych, co jest niekorzystne
głównie dla małych operatorów.
Witold Kołodziejski wskazał na
potrzebę przyjęcia przez branżę swoistego kodeksu dobrych
praktyk (taki pomysł wyszedł od
średnich i małych operatorów
CATV), który regulowałby wspomniane kwestie. Na razie jednak
propozycje nadawców i operatorów
są rozbieżne, co – jego zdaniem –
może spowodować konieczność
ich prawnej regulacji. Przyznał
również, że jest zwolennikiem
ustalenia jednakowych opłat licencyjnych dla wszystkich operatorów.
Trzeba przyznać, że zgłoszona
propozycja regulacji ustawowej
wzajemnych relacji nadawców
i operatorów jest zaskakująca. Czy
to znaczy, że wspomniany kodeks
dobrych praktyk miałby posłużyć
dla stworzenia jednej z wielu ustaw
pisanych ostatnio w pośpiechu
przez polityków i przepychanych
nocą w parlamencie tylko po
to, by władza poszerzyła swój
dotychczasowy obszar wpływów?
Dlaczego po raz kolejny sugeruje
się, że demokratyczne procedury
trzeba zastąpić prawnymi zakazami
i nakazami, mającymi dotyczyć
współpracy prywatnych podmiotów gospodarczych na wolnym
medialnym rynku? Może jednak
warto im zaufać, skoro współpracują ze sobą od 30 lat?
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Panel „Standardy badań mediów elektronicznych”

jących na ich terenie. Bo w sieci
5G największe znaczenie będzie
miało „wyniesienie” konkretnej
usługi jak najbliżej klienta. Ma
to umożliwić gęsta sieć anten
– szacuje się, że na jednym kilometrze kwadratowym miejskiej
przestrzeni znajdzie się docelowo nawet milion sensorów na
potrzeby 5G.
Zdaniem Jarosława Tworoga
z KIGEiT, o tempie rozwoju sieci
nowej generacji zdecyduje nie
infrastruktura czy pieniądze,
ale edukacja, rozumiana jako
zdolność do pozyskiwania wiedzy
i wykorzystania jej w najbardziej
optymalny sposób. I to właśnie
jest największe wyzwanie dla
małych i średnich przedsiębiorców, będących naturalną
podstawą funkcjonowania każdej gospodarki. Jednak obecnie
wykorzystanie ich parku maszynowego oceniane jest zaledwie
na 20–30 proc. Rezerwy są więc
wciąż duże.
Uczestnicy panelu zwrócili uwagę,
że ok. 580 lokalnych operatorów
zapewnia obecnie usługę dostępu
do sieci, której klientami są już
zarówno indywidualni użytkownicy, jak i biznes. Ta „pajęczyna”
to rozszerzony szkielet dla sieci
5G, która oparta będzie na łączach
światłowodowych. A tymi przecież
operatorzy już dysponują, co jest
ich dużym atutem. – Oczywiście
we współczesnym świecie, gdy
mamy do czynienia z niezwykle
skomplikowanymi już ekosystema-

mi, potrzebne będą kompetencje
kogoś, kto zna oprogramowanie
i potrafi je właściwie zintegrować
i zaimplementować – podkreślił
Szymon Karbowski z Vector
Solutions.

temu. – Doszedłem do wniosku,
że koszty utrzymania własnej
stacji czołowej, zakupu kontentu
i bieżącej obsługi są większe niż
korzystanie ze wspólnej oferty
dużego operatora. Co ważne,
nadal zachowaliśmy samodzielSamemu czy razem?
ność, a problemów ubyło. Jestem
Zastanawiano się także nad tym, przekonany, że na podobny krok
czy rozdrobnienie polskiego
zdecydują się też inni operynku telekomunikacyjratorzy. I w dobie coraz
nego i obecność na
większej konkurencji
nim ok. 1600 operapowinni zrobić to
torów będzie zaletą
raczej szybciej niż
czy zagrożeniem
później.
na progu kolejnej
Różne formy konsorewolucji technolidacji – kapitałowa
logicznej? Mówiąc
bądź technologiczna
o sytuacji operatorów
– spotykają się z przykablowych, Jerzy Strachylnym przyjęciem
Paweł
szewski, prezes PIKE,
nadawców, którzy nie
Gala
przypomniał, że choć rynek
muszą podpisywać
jest rozproszony, to jednak sześciu umów z dużą liczbą małych openajwiększych graczy obsługuje ok. ratorów, do których zresztą nie
75 proc. wszystkich abonentów. zawsze zdołaliby dotrzeć. KrzyszWskazał też na rozpoczęty kilka tof Burmer z CANAL+ bardzo
lat temu proces konsolidacji tech- docenia np. możliwość współpracy
nologicznej. Jedną z pierwszych z Fundacją Nasza Wizja, która jest
firm, która zdecydowała się na taki reprezentantem kilkudziesięciu
krok, była TOYA. Obecnie współ- niewielkich operatorów kablopracuje ona z wieloma mniejszymi wych i w ich imieniu negocjuje
sieciami, zapewniając im nie tylko zakup kontentu oraz utrzymuje
dosył sygnału telewizyjnego czy kontakty z nadawcami. Jak stwierinternetu, ale także dostęp do biur dził Krzysztof Czaja z Fundacji
obsługi abonenta, serwis i najnow- Nasza Wizja, „jesteśmy swoistym
sze rozwiązania techniczne. Bez pomostem między nadawcami
tego mali operatorzy znaleźliby a operatorami, którzy nie zawsze
się w gorszej sytuacji rynkowej.
rozumieją zasady rządzące rynPotwierdził to Tadeusz Mar- kiem telewizyjnym. Pomagamy
czewski z Astral Media, który im rozwijać ofertę i wprowadzać
współpracę z TOYA podjął 12 lat nowe usługi”.
KWIECIEŃ 2019
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z dekoderów telewizji kablowych łączy się pomiary telewizji, radia
i satelitarnych, przesyłanych i internetu”. Dlatego właśnie
ścieżką zwrotną do operatora. wskazała na potrzebę badań
Oczywiście nadawcom zależy crossmediowych. Mimo wielu
na tym, by dane badawcze były zapewnień, że JIC ma szansę
porównywalne i akceptowane zmaterializować się jeszcze
przez cały rynek. „Kiedyś dla w pierwszym kwartale br., nic
Nielsena alternatywą był OBOP, takiego się nie stało. Wielu obaale nikt się do tego nie przekonał. wia się, że JIC może być wykoNa razie jesteśmy bardzo daleko rzystywany politycznie, a polityka
od nowego systemu pomiaru” – i badania powinny być – zdaniem
stwierdził Bogusław Kisielewski. uczestników panelu – oddzielone.
Jednym z największych wyzwań – Warto dodać, że nigdzie na
oprócz zbudowania panelu
świecie regulator nie jest
– wydaje się być teraz
członkiem organizacji
scalenie całego rynku
typu JIC. Tymczanadawców, domów
sem KRRiT zamiast
mediowych, reklaograniczyć się do
modawców i opezgłoszenia inicjaratorów internetywy i wsparcia
towych wokół idei
rynku w tworzepowołania do życia
niu nowego modelu
Joint Industry Comitbadań telemetrycztee („dżik”). Miałby on
nych, angażuje 55
Wojciech
czuwać nad przeprowadzamln zł środków pubSzajnar
niem docelowego badania
licznych (!) w prorynku mediów i odpowiadać za jekt, którego powodzenie nie
poprawność przeprowadzanych jest pewne. Chce jednocześnie
badań, działając we współpracy być aktywnym uczestnikiem JIC
z rynkiem i przy jego kontroli, co i prowadzić działalność, de facto,
ma gwarantować transparentność biznesową. Co jednak w sytuacji,
telemetrii.
gdy nadawcy, domy mediowe
– Polska byłaby pierwszym kra- i reklamodawcy odrzucą projekt
jem, w którym powstałby JIC – KRRiT? Oni przecież rozumieją,
przyznała Elżbieta Gorajewska, że takie przedsięwzięcie powinale dodała, że „nigdzie nie ma no być realizowane bez udziału
takiego systemu, by jednym władzy.
urządzeniem zbadać oglądalność Emocje dyskusji pozwolił wyciwszystkich mediów. Na świecie szyć przedpremierowy pokaz

Panel „Finansowanie budowy sieci szerokopasmowych na obszarach białych plam”
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Czekając na „dżika”
Jednym z najbardziej interesujących paneli kwietniowego
FORTELU była dyskusja poświęcona standardom badań mediów
elektronicznych, którą świetnie
moderował Paweł Gala z Wavemaker. Zdaniem Bogusława
Kisielewskiego z Kino Polska,
„obecny polski panel Nielsena już
nie za bardzo spełnia oczekiwania
rynku, ale z drugiej strony jest
wciąż źródłem wielu cennych
informacji”. Podobna teza pojawia się w przestrzeni publicznej
od dłuższego czasu, a głównym
orędownikiem zmiany obecnej
sytuacji jest TVP, która uważa, że
wyniki oglądalności jej kanałów
są niedoszacowane.
Elżbieta Gorajewska z Nielsena
nie negowała potrzeby zmian,
ale zastrzegła, że „nie ma badań
idealnych, a polski panel jest
taki, jaka jest zasobność rynku”.
Z kolei Witold Kołodziejski stwierdził, że problemem jest nie tyle
obecna wielkość panelu, ile to,
że ogranicza się on jedynie do
badania oglądalności telewizji.
Tymczasem coraz więcej osób
odbiera treści wideo za pomocą
smartfonów, tabletów czy laptopów. „Dlatego naszym celem są
badania jednoźródłowe telewizji,
radia i internetu” – powiedział
Witold Kołodziejski, który duże
nadzieje łączy też z wykorzystaniem danych RPD, pochodzących

12
serialu telewizyjnego „Yellowstone” z Kevinem Costnerem
w roli głównej. Taką rozrywkę
zafundował Paramount Channel (VIACOM). Pierwszy dzień
FORTELU zakończyła natomiast
jubileuszowa, 10. Gala Kablowa,
połączona z jubileuszem 15-lecia
Telewizji Kino Polska. W czasie
gali wręczono tradycyjne nagrody
„Mocarza Kabla Polskiego”, które
tym razem otrzymali: Elżbieta
Gorajewska z firmy Nielsen za
badania i współpracę z operatorami, Wojciech Sosiński z Diomaru za wieloletnią działalność
na rynku telewizji kablowych
oraz Marcin Burdek i Alexandra
Sanchez z Viasat za promowanie
nowych treści w kanałach tematycznych. Później uczestników
forum rozgrzała do czerwoności
swymi nieśmiertelnymi przebojami grupa KOMBII, a ci, którym
było mało, przenieśli się na After
Party, na które zaprosiła Telewizja
Kino Polska.
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Kasa na sieci
Drugi dzień FORTELU rozpoczął
się od prezentacji o najnowszych
trendach w cyberbezpieczeństwie, na podstawie rocznego
raportu CERT. Okazuje się, że
branża telewizjyjna coraz częściej

narażona jest na ataki cyberprzestępców. Choć daleko jej, pod
względem liczby takich zdarzeń,
do sektora bankowego, to operatorzy powinni mieć świadomość,
jak starać się ustrzec przed atakiem. Bo to, że on nastąpi, jest
niemal pewne. Pytanie tylko,
kiedy?
Bardzo ciekawy był ostatni panel
dyskusyjny, którego uczestnicy
rozmawiali o finansowaniu sieci
szerokopasmowych na obszarach
„białych plam”, ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów górskich. Okazuje się, że 40 proc.
naszego kraju znajduje się powyżej 500 m n.p.m. Tak położonych
jest łącznie 116 gmin. W większości mają one utrudniony dostęp
do sieci szerokopasmowej, bo jej
budowa z wielu względów się
tam nie opłaca. Dlatego lokalna
społeczność musi liczyć często
na zaangażowanie samorządów
lokalnych. Szacuje się, że ok. 400
samorządów ma status… operatora telekomunikacyjnego. „Bez
współpracy z samorządami nowe
sieci w obszarach białych plam
nie powstaną” – wyznał Janusz
Kosiński z INEA.
Jak przyznał Wojciech Szajnar
z Centrum Projektów Polska
Cyfrowa, „poza zasięgiem sieci

szerokopasmowych wciąż pozostaje w naszym kraju ok. 1 mln
gospodarstw domowych (7–8
proc.)”. Na ważny problem zwrócił uwagę Konrad Baranowski
z firmy Koba, który podkreślił,
że budowanie sieci ma istotny
wymiar społeczny. Dlatego też
nie można takich inwestycji
traktować wyłącznie w kategoriach komercyjnych. O tym, skąd
brać pieniądze na takie inwestycji mówiła przedstawicielka
Alior Banku, wskazując choćby
na pożyczkę szerokopasmową.
Przedstawiciele Brightspot Consulting i GWSK przybliżyli zaś
problemy dotyczące akwizycji
i restrukturyzacji firm telekomunikacyjnych.
Swoje „pięć minut” miał kolejny
jubilat, firma Telkom-Telmor,
która świętowała 65-lecie, co
dało okazję do przedstawienia
dotychczasowych osiągnięć i planów na przyszłość, bo jak stwierdził przedstawiciel firmy, „życie
zaczyna się po sześćdziesiątce”.
Podsumowaniem tegorocznego
FORTELU była prezentacja Wojciecha Sali z firmy Kabelkom
na temat przyszłości telewizji
kablowej. Wkrótce przekonamy
się, czy przedstawione prognozy
się spełnią.

Laureaci nagrody „Mocarz Kabla Polskiego 2019” oraz historycznie pierwsi laureaci tej nagrody
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