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Gdzie dwudziestu się bije, 
tam Vectra korzysta

– Vectra zyskała najwięcej na wszystkich prob-
lemach związanych z przeprowadzeniem fuzji 
ASTER z UPC – twierdzi przedstawiciel jednego 
z operatorów obecnych na warszawskim rynku. 
Nawet przedstawiciele UPC Polska przyznają 
w kuluarowych rozmowach, że długi okres 
akceptacji przejęcia podziałał demoralizująco na 
kadry ASTER.
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spór o czyste nośniki 
i opodatkowanie kabli

ZAiKS, SAWP i ZPAV wystosowały pod koniec 
2013 roku do niektórych reemitentów pisma 
wskazujące, iż set-top-boxy objęte są obowiąz-
kiem uiszczania opłat od urządzeń oraz czystych 
nośników. Podpadałyby tym samym pod art. 20 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
będącym podstawą do rozporządzenia ministra 
kultury w sprawie czystych nośników.
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nowe oblicze docsis 3.0

Realne zapotrzebowanie na prędkość jest obecnie 
dużo niższe niż to, które proponują najwyższe 
oferty. Najczęściej kupowane pakiety to 20-40 
Mb/s, przy czym średnie ciągłe zużycie pasma 
przez pojedynczego abonenta oscyluje na poziomie 
ok. 400 – 500 Mb/s, co sprawia, że sieci nie są 
efektywnie wykorzystywane. Ponadto, poszukując 
nowych rozwiązań, operatorzy często decydują 
się na współdzielenie dostępnego pasma poprzez 
łączenie w ramach jednej sieci różnych techno-
logii dostępu. 
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VI Forum Gospodarcze tIme
Fakty I marzenIa

Na zagrożenia związane z realizacją działań 
integracyjnych zwróciła uwagę m.in. Anna Stre-
żyńska, p.o prezesa spółki Wielkopolska Sieć Sze-
rokopasmowa. W jej ocenie jednym z problemów 
jest resortowość administracji centralnej i brak 
zgodności działania resortów z przyjętymi przez 
siebie strategiami.


