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Branża CATV
– tu i teraz
Przyglądam się rynkowi operatorów komunikacji kablowej, a z dziennikarskiego musu obserwuje też całe jego tło – rynek telekomunikacyjny
w naszym kraju – od lat z górą 15. Różne rodzą się w związku z tym
refleksje. Jedna z nich jest taka, że to środowisko – fantastycznie
zaradne i innowacyjne pod względem biznesowym – przez cały ten
okres nie wykształciło dobrych, sprawnych kadr dbających o relacje
publiczne i kontakty z otoczeniem. Oczywiście, to może być opinia
krzywdząca dla jednostek. No ale właśnie… wyłącznie jednostek
i pojedynczych firm. Dość powiedzieć, że większość istniejących
na rynku przedsiębiorstw należących do branży CATV (a jest ich
na rynku kilkaset) nie zatrudniało nigdy i zatrudniać nie zamierza
osób dbających o wizerunek, przepływ informacji, komunikacje
z otoczeniem etc. To prawda, że jest to akurat środowisko wyrosłe
z małych, rodzinnych inicjatyw, ale nie sądzę, żeby tych otrzaskanych w świecie biznesmenów nie stać było na fachowe kadry Public
Relations. W czym więc rzecz? Wśród polskiego small biznesu wciąż
pokutuje myślenie typu „ciszej jedziesz, dalej będziesz”, które legło
u branżowych źródeł, kiedy to 25 lat temu firmy prywatne nie szukały
pomocy ze strony komunistycznego, autarkicznego państwa ani…
z niczyjej strony. Przekazywanie informacji nie służyło wówczas
postępowi, szukaniu nowych dróg, rozwojowi technologii itp. Wszak
w życiu publicznym królował wtedy wszechobecny dogmat.
Ale… żyjemy w wieku internetu i informacji. A cały ten być może
przydługi wstęp służyć ma podkreśleniu znaczenia najnowszej inicjatywy naszego wydawnictwa. Pierwszego na rynku opracowania
„Liderzy rynku kablowego w Polsce”, które oddajemy do rąk czytelników związanych już od lat z pismem „TELEKABEL & digital tv”.
Przypominamy w nim zarówno siermiężne branżowe początki, jak
i czas rozkwitu firm operatorskich, a także ich dzisiejszą pozycję na
tle gospodarczej mapy Polski; ma to być również swoiste vademecum teleadresowe firm CATV działających i pomnażających swoje
aktywa na rynku tu i teraz.
Celem tej publikacji było przedstawienie 50 najbardziej znaczących
na gospodarczej mapie Polski przedsiębiorców branży kablowej
(niezależnie od formy własności), a chociaż w miesięczniku „TELEKABEL & digital tv” informacje o nich drukujemy od kilkunastu
lat, niejednokrotnie zaskakiwani jesteśmy dynamiką zmian na tym
rynku. Dlatego wspomniana publikacja planowana jest jako cykliczna,
mamy też nadzieję, że okaże się pożyteczna i przydatna dla całego
środowiska medialnego w Polsce.
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Historia
sieci kablowych
w Polsce
fot. archiwum

dodatek specjalny

W marcu br. minie 28 lat od uruchomienia na warszawskim
Ursynowie pierwszej w Polsce instalacji telewizji kablowej, choć
próby w tym zakresie podejmowane były już w latach 70., gdy
w gdyńskich dzielnicach Chylonia i Cisowo podłączono do
sieci zbiorowego odbioru ponad 12 tys. mieszkań.
Z punktu widzenia odbiorców eksperyment gdyński nie miał większego znaczenia, bo wspomniana
sieć oferowała jedynie dwa kanały
telewizyjne. Dopiero końcówka lat
80. stworzyła możliwości zaspokojenia nie tylko telewizyjnych
aspiracji rodaków, spragnionych
większej wolności i otwarcia na
świat. To właśnie telewizja stała się
wówczas dla większości Polaków
prawdziwym oknem, przez które
można było oglądać obrazki z zakazanego dotychczas świata.
Nic więc dziwnego, że rekordy
popularności biła audycja „Bliżej
świata”, nadawana przez TVP2
od 1988 roku. Prezentowała ona
fragmenty zagranicznych programów telewizyjnych i widzowie
zapragnęli je mieć w całości we
własnym domu. Ktoś musiał im to
zapewnić. Najszybciej zrozumiało
to Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,
które wypożyczyło od amerykańsko-szwedzkiej firmy Porion AB
potrzebne urządzenia i stworzyło
dość prymitywną sieć obejmującą
początkowo dwa bloki mieszkalne.
Było to możliwe po tym, jak złagodzono przepisy dotyczące uzyskiwania zezwoleń na posiadanie
i użytkowanie urządzeń innych niż
telewizory. Warto przypomnieć,
że przez kilka lat, do 1987 roku

mogli oglądać. Początkowo rozwój
sieci kablowych toczył się dwutorowo. Przy braku własnego kapitału pomysłowi przedsiębiorczy
wchodzili w układy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, oferując
im rozprowadzanie programów
telewizyjnych za pomocą istniejących instalacji AZART. Na rynku
pojawili się też gracze z zasobnym
portfelem i doświadczeniem zdobytym głównie na amerykańskim
rynku, gdzie sieci kablowe zaczęto
budować już na przełomie lat 40.
i 50. ubiegłego wieku.

Instalacja antenowa typu
AZART

amatorzy oglądania telewizji
satelitarnej musieli mieć stosowne
pozwolenie Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. Do końca 1988
roku wydano nieco ponad 1000
takich pozwoleń. Tak niewielka
liczba wynikała zarówno z niechęci
władzy, jak i z wysokich wówczas
kosztów zakupu sprzętu odbiorczego, którego w Polsce nie było.
W takiej sytuacji tworzące się sieci
kablowe trafiły na niezwykle podatny grunt. Zwłaszcza, że potencjalni
widzowie nie zawracali sobie głowy
jakością przekazu, a interesowało
ich głównie to, ile programów będą

Czas pionierów i życzliwych
kapitalistów
Pierwsze lata rozwoju „kablówek”
w Polsce przypominały pionierski
czas poszukiwaczy złota na Dzikim
Zachodzie. Kto pierwszy dogadał się z określoną spółdzielnią,
ten tworzył minisieci, blokując
dostęp innym. A że inwestorzy
do bogatych nie należeli, stąd
w niektórych miastach powstawały dziesiątki prymitywnych
sieci wykorzystujących równie
prymitywne instalacje zbiorowego odbioru (AZART) i tzw.
przewieszki między budynkami.
Łączono nimi czasem kilka lub
kilkanaście bloków. Miało to
zresztą uzasadnienie prawne, bo
rygorom wprowadzonej w 1992
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skich warunkach było rekordowym
wynikiem. PTK początkowo miała
podpisane umowy na wyłączność
praktycznie ze wszystkimi dużymi
miastami, ale ostatecznie taka
koncepcja upadła i np. Łódź czy
Poznań poszły swoją drogą.
Na warszawskim rynku liderem
był początkowo Aster City, którego znaczącym udziałowcem była
od 1994 roku amerykańska firma
Bresnan International Partners.
Z czasem Aster wchłonął m.in.
takie stołeczne sieci jak Bej czy
Porion, o których dzisiaj już niewielu pamięta. Ostatecznie doszło
praktycznie do kablowego podziału
stolicy między PTK i Aster. W 1999
roku ta pierwsza została przejęta
przez grupę telekomunikacyjno-medialną United Pan-Europe
Communications i przekształciła
się w UPC, największą sieć kablową
w Polsce, która w 2011 roku przejęła Aster, co w dużej mierze zakończyło długą wojnę
o dominację w Warszawie.

Reklama firmy Szel-Sat z 2000 r.

by dopiero rok później pojawić
się w stolicy, Krakowie i Katowicach. „Odpuszczenie” Warszawy
w pierwszym okresie było dużym
błędem. Za PTK stały pieniądze,
know-how i marketing, co umożliwiło zbudowanie profesjonalnych
instalacji i pozyskanie znaczącej
liczby klientów. W krótkim czasie operator mógł się pochwalić
ponadpółmilionową rzeszą klientów w wielu miastach, co w pol-

Regiony w akcji
W cieniu gigantów nie próżnowali inni, tworząc w całej
Polsce podwaliny pod duże
obecnie sieci telekomunikacyjne. Na początku lat 90.
wystartowała w Łodzi TOYA,
w Gdyni Szel-Sat (w 2001
roku przejęty przez Multimedia), w Słupsku Vectra,
w Kaliszu Tele Cal (później
Multimedia), w Tarnowie
Małopolska Telewizja Kablowa, w Zabrzu Śląska Telewizja
Kablowa, w Radomiu Dami,
w Wielkopolsce Koma. Kolejne
laty przyniosły wiele mniejszych lub większych przejęć,
początkujących poważniejsze
procesy konsolidacyjne.

Okiem regulatora
Po początkowym okresie, kiedy
nie było w zasadzie określonych
ram prawnych działania sieci
kablowych, nadszedł czas porządkowania rynku, do czego w dużej
mierze przyczyniło się m.in. powołanie w 1992 roku Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji. Pierwszy
poważniejszy spór dotyczył zasady „must carry”, zgodnie z którą
operatorzy muszą w pierwszej

kolejności umieścić programy
tych nadawców, których naziemny
sygnał dostępny jest na terenie
działania sieci, poczynając od stacji
telewizji publicznej, a następnie
innych polskich nadawców. Kanały
zagraniczne mogły być wprowadzone do oferty dopiero w dalszej
kolejności. Wspomniana sprawa
„must carry” trafiła do Naczelnego
Sądu Administracyjnego, który
stanął po stronie KRRiT.

Tego typu rozwiązanie nie było
zbyt korzystne dla operatorów, bo
w analogowej telewizji kablowej
(a taka tylko wówczas była) liczba
kanałów, które mogły znaleźć się
w ofercie, była ze względów technicznych ograniczona do ok. 60.
Z czasem stało się to poważnym
problemem – rosła bowiem liczba
telewizyjnych kanałów, zarówno rodzimych, jak i z zagranicy,
które chciały wejść do kablowej
dystrybucji. Tego oczekiwali też
abonenci, wywierający presję na
operatorów. Z drugiej jednak strony to właściciel sieci był „panem
i władcą” i mógł dowolnie kształtować nie tylko ofertę, ale i ceny
abonamentu. W 1996 roku zarejestrowanych było 80 programów
telewizyjnych, stanowiących bazę
oferty sieci kablowych.
Wiele kontrowersji wzbudziło też
w 1993 roku rozporządzenie KRRiT
nakazujące operatorowi „uprawdopodobnianie programów”. Chodziło
o to, że dana sieć – w przypadku
udostępniania zagranicznych kanałów – musiała udokumentować,
że nie będzie to naruszało praw
autorskich nadawcy. Środowisko
kablowe uznało to za nadgorliwość
ustawodawcy, co w efekcie doprowadziło do wieloletnich batalii
sądowych i rozpoczęcia niekończącej się dyskusji na temat wysokości
opłat z tytułu praw autorskich
i praw pokrewnych.

dodatek specjalny

roku ustawy o radiofonii i telewizji podlegały tylko te kablówki, które świadczyły usługi dla
więcej niż 250 indywidualnych
odbiorców. Mali operatorzy mieli
więc większą swobodę działania.
W efekcie, według Ministerstwa
Łączności, u schyłku 1992 roku
zarejestrowanych było w Polsce
130 operatorów. Nikt nie wie,
ile tak naprawdę funkcjonowało
wszystkich sieci. Zwłaszcza, że
rynek był niezwykle dynamiczny
i praktycznie wolny od regulacji.
Ten pionierski etap nie trwał długo
i skończył się wraz z pojawieniem
się wyspecjalizowanych firm
z zachodnim kapitałem. Takim
przykładem mogą być Polska Telewizja Kablowa i Aster. Pierwsza
była praktycznie własnością Davida
T. Chase’a, Amerykanina z polskimi
korzeniami. PTK pierwsze kroki
stawiała w Gdańsku w 1990 roku,
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Profesjonalizacja
Lata 1994–1996 to czas określany przez wielu profesjonalizacją
kabla. Twórcy pierwszych, nawet
najbardziej prymitywnych sieci,
dostrzegli, że zarobione fundusze
warto zainwestować częściowo
w modernizację instalacji. Dysponowali już zazwyczaj określoną
liczbą abonentów, mieli własny
rejon działania, a dalszy ilościowy
rozwój był często ograniczony
obecnością konkurencji. Pod koniec
wspomnianego okresu dało się
zauważyć pewne działania konsolidacyjne, głównie dzięki aktywności
rosnących w siłę PTK, Vectry czy
Multimediów. Ich celem stawały
się głównie niewielkie instalacje
w małych i średnich miastach.
Zresztą Vectra i Multimedia budowały swą potęgą na poszerzaniu
zasięgu działania właśnie w tego
typu rejonach, podczas gdy dla
innych priorytetem było zwiększanie swej obecności w dużych
aglomeracjach. Instalacje „przewieszkowe” stawały się wstydliwym tematem i tylko naprawdę
niewielkie sieci trwały przy takim
rozwiązaniu.
Liderem rynku była PTK, która
w 1997 roku przekroczyła granice

500 tys. abonentów. Trochę niespodziewanie na drugim miejscu
plasowała się wówczas Vectra,
której liczbę abonentów szacowano na... 235 tys. (według URT)
albo 394 tys. (według operatora). Ostatnie miejsce na podium
zajmował Aster, choć jego 130
tys. wydawało się stosunkowo
słabym wynikiem w porównaniu
z poniesionymi kosztami. Granicę
100 tys. przekroczyła grupa Multimedia, a niewiele mniej miały
TOYA, TK Dami czy Wielkopolska
Telewizja Kablowa (po przejęciu
kilku poznańskich sieci).
Profesjonalizacji w dużej mierze
służyły wspólne działania operatorów w ramach powstałych kilka
lat wcześniej stowarzyszeń branżowych. Pierwszym było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Operatorów
Sieci Telewizji Kablowej (OSOSTvK), utworzone w Zielonej Górze
w 1992 roku. Najważniejszym jego
celem na początku miało być szerzenie wiedzy na temat tworzenia
telewizji kablowych i otoczenia
prawnego. Operatorzy przecież
musieli znać choćby odpowiednie
przepisy prawa budowlanego czy
finansowego. Pierwszym prezesem został Andrzej Ostrowski.

Wydanie okolicznościowe
OSTvK – 1999 r.

Po siedmiu latach działalności
stowarzyszenie przekształciło się
w Ogólnopolską Izbę Gospodarczą
Komunikacji Kablowej (IOGKK), do
której należeli wszyscy najwięksi
i średni operatorzy. To sprawiało,
że IOGKK stała się poważnym
partnerem w rozmowach dotyczących przygotowywanych rozwiązań
legislacyjnych. Widać to było m.in.
w czasie prac nad nowelizacją
ustawy o radiofonii i telewizji oraz
ustawy o prawach autorskich.
Także we wczesnych latach 90.
tzw. grupa łódzka zawiązała
Związek Stowarzyszeń Osiedlowych Sieci Telewizyjnych. Już
sama nazwa sugeruje, że jego
członkami były niewielkie sieci
spółdzielcze i osiedlowe, których
szczególnie w Łodzi były bardzo
wiele. Organizacja ta ewoluowała
w późniejszych latach, zmieniając
się w Związek Telewizji Kablowych – Izbę Gospodarczą w Łodzi.
Część członków postanowiła się
jednak odłączyć i utworzyć w 1999
roku własną organizację pod nazwą
Ogólnopolskiego Związku Technik
Medialnych (OZTM). Początkowe
lata nowego millenium przyniosły
kolejne roszady. Nim do nich przejdziemy, warto jednak przyjrzeć się
kilku ważnym wydarzeniom mającym doniosłe znaczenie dla rozwoju sieci kablowych w Polsce.
luty 2017
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W stronę sieci globalnej
W 1998 roku Aster City, jako
pierwsza sieć w kraju, zaproponowała swoim klientom usługę
dostępu do szerokopasmowego
internetu. Początkowo chyba nikt
z operatorów nie zdawał sobie
sprawy, jak to wkrótce wpłynie na
cały kablowy biznes. Problem był
o tyle trudny, że monopolistą infrastrukturalnym w tym zakresie była
TP SA, która nie zamierzała dzielić
się nią z operatorami. Poznańska
Koma czekała na stosowną koncesję ponad 3 lata, a największa
sieć – UPC TK – uruchomiła
internet w ramach usługi chello
w grudniu 2000 roku. Co istotne,
przedsięwzięcie oparto na własnej
sieci szkieletowej. Także mniejsze
kablówki starały się podążać za
pionierami rynku, choć zmuszone
były do korzystania z usług ISP
bądź sieci wiodących operatorów
telekomunikacyjnych. Na Śląsku
pierwszą siecią z koncesją na
transmisję danych była TK Elsat.
Operator ten, podobnie jak TVK
Chopin z Wejherowa, Ret-Sat 1
z Łodzi i TVK ze Świnoujścia, uruchomił urządzenia do transmisji
danych , które pozwalały łączyć
się z internetem za pośrednictwem
telewizora, bez potrzeby korzystania z komputera. I tak jak początkowo prowadzono rywalizację na
liczbę oferowanych w kablu stacji
telewizyjnych, tak teraz zaczęto
się ścigać na prędkość dostarczanego Internetu. W 2015 roku
UPC sprzedawała swym klientom
chello ultra, zapewniające prędkość 12/1 Mb/s, bez ograniczeń
wielkości transferu.

Inauguracja akcji „Internet w szkole” 2001 r. Ruda Śląska

Początkowo wielu operatorów
z rezerwą podchodziło do możliwości oferowania swoim abonentom
internetu, uważając, że główna
działalność powinna dotyczyć telewizji. Szybko się jednak okazało,
że internet sam w sobie zaczyna
otwierać nieznane dotychczas możliwości. Już po kilku latach przychody ze sprzedaży telewizji zaczęły
ustępować wpływom ze sprzedaży
internetu. Na koniec 2011 roku
globalna sieć docierała już do co
drugiego gospodarstwa domowego
w Polsce, w czym wielka zasługa
operatorów sieci kablowych. Oczywiście wymagało to znaczących
nakładów finansowych w wybudowanie nowoczesnej infrastruktury
światłowodowej i stworzenia po
stronie operatora odpowiedniego
zaplecza technicznego.

Internet stał się drugą, ale nie
ostatnią bynajmniej usługą oferowaną w sieciach kablowych. Już
w 2004 roku, za sprawą Vectry
i Multimediów, pojawiła się pierwsza w Polsce oferta Triple Play,
obejmująca dodatkowo telefonię
stacjonarną. Zainteresowanie
takim rozwiązaniem początkowo
rosło, bo np. w ramach sieci można
było rozmawiać za darmo, ale
z czasem telefonia w sieci kablowej
zaczęła tracić na znaczeniu wraz
z upowszechnianiem się coraz tańszych ofert telefonii komórkowej.
Dziś liczba abonentów telefonii stacjonarnej maleje i trend ten wydaje
się być nie do zatrzymania.
Wejście w cyfrowy świat
Kolejnym kamieniem milowym
w rozwoju sieci kablowych stało

Konferencja Ogólnopolskiej Izby Komunikacji Kablowej 2002 r.
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XX Konferencja i Wystawa OIGKK. Grupa operatorów podczas
otwarcia wystawy
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się uruchomienie telewizji cyfrowej. Po raz pierwszy udostępniono
ją w 2002 roku na warszawskim
Ursynowie, jednak na dobre proces ten ruszył trzy lata później.
Była to oczywista konsekwencja
przejścia na przekaz cyfrowy drogą
satelitarną. Dla operatorów nowa
technologia była wybawieniem,
bo możliwość poszerzania oferty
programowej w analogu praktycznie się skończyła, a powstałe
wcześniej satelitarne platformy
cyfrowe zaczęły ostro konkurować
o abonentów. O ile jednak w przypadku platform sprawa była dość
prosta, o tyle w przypadku sieci
kablowych wymuszała wprowadzenie dekoderów cyfrowych
i umiejętne konstruowanie oferty
programowej. Jak trudne okazało
się przekonywanie abonentów do
przejścia na telewizję cyfrową,
świadczy fakt, że po dziesięciu
latach od startu, nadal ponad

30 proc. klientów sieci kablowych
korzysta z telewizji analogowej. I to
w sytuacji, gdy technologia cyfrowa opanowała również przekaz

kości procesu konwersji, telewizja
cyfrowa – ze swoimi zaawansowanymi technologicznie dekoderami
– pozwoliła operatorom zaoferować
wiele usług dodatkowych, takich
jak przekaz HD, serwisy VoD czy
typu GO.
Praktycznie od początku istnienia na rynku operatorzy kablowi
mieli ambicję tworzenia własnych
programów telewizyjnych, informujących głównie o wydarzenia
z danego osiedla, miasta czy regionu. W latach 1993–2001 Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji wydała
202 koncesje na rozprowadzenia
tego typu programów. Szacuje się,
że ostatecznie na takie przedsięwzięcie zdecydowało jedynie nieco
ponad połowa koncesjonariuszy.

XVIII Konferencja i Wystawa OIGKK Mikołajki 2001 r.

naziemny, gdzie dostępnych jest
już ponad 30 bezpłatnych kanałów
telewizyjnych. Niezależnie od szyb-

XVII Konferencja i Wystawa OIGKK Mikołajki 2000 r.

W większości były to kilkugodzinne programy, obejmujące serwisy
informacyjne, lokalną publicystykę,
reportaże czy transmisje z lokalnych wydarzeń sportowych. Do
największych i najbardziej znaczących projektów w tej dziedzinie
należą Telewizja TOYA (nadaje od
1997 roku) i Wielkopolska Telewizja Kablowa (nadaje od 1996
roku). Niektóre programy stały się
ofiarą postępującej konsolidacji.
Tak było z Małopolską Telewizją
Kablową, która przestała nadawać
po przejęciu sieci przez Multimedia
w 2011 roku. Od dawna myślano
także o koncepcji lokalnej telewizji
ogólnopolskiej. Ostatecznie pomysł
ten zmaterializował się jako Zoom
TV. Kanał ten zdobył koncesję
i rozpoczął w październiku 2016
roku regularną emisję w ramach
naziemnej telewizji cyfrowej.
luty 2017
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Witold Kołodziejski
– przewodniczący
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Trzeba jasno powiedzieć, że
to branża kablowa zbudowała
tak naprawdę w Polsce rynek
telewizji wielokanałowej. Dziś
operatorzy sieci stanowią 1/3
całego rynku telewizyjnego.
Swego czasu byli prawdziwymi
pionierami i m.in. dzięki nim
poczuliśmy powiew prawdziwej
wolności. Choć z drugiej strony,
ich działalność przyczyniła się
trochę do uśpienia aspiracji
wielu rodaków, którzy pragnęli
najpierw mieć dostęp do jak
największej liczby kanałów.
Gdy to uzyskali, to czasem
zbyt długo tym się delektowali, siedząc w fotelu z pilotem
w ręku.
Nie ulega jednak najmniejszej
wątpliwości, że pojawienie się
telewizji kablowej było jednym z pierwszych wydarzeń,

dodatek specjalny

Andrzej Zarębski
– członek Krajowej
Rady Radiofonii
i Telewizji w latach
1993–1999, pełniący
w niej funkcję
sekretarza
Początki telewizji kablowej w Polsce
to niezwykle romantyczny
okres. Od
tamtego
czasu bardzo silnie
przyjaźnię się
z Andrzejem
Ostrowskim, który
był i pozostaje jednym
z liderów środowiska kablowego. Dzięki tej znajomości
bardzo szybko udało się stworzyć
dobry system komunikacji między rodzącym się środowiskiem

które zaczęły otwierać nas na świat.
Dlatego też mam
wielki szacunek
dla twórców
kablowego
rynku, bo
nie tylko dali
przeciętnemu
Kowalskiemu
szansę oglądania zakazanych
i niedostępnych
wcześniej programów telewizyjnych,

Nie ulega jednak
najmniejszej wątpliwości, że pojawienie
się telewizji kablowej
było jednym z pierwszych wydarzeń, które
zaczęły otwierać nas
na świat.

kablowym a nowym regulatorem
rynku, jakim była KRRiT, która
powstała wiosną 1993 roku.
Przez 6 lat byłem jej członkiem,
pełniąc jednocześnie funkcję
sekretarza.
Uznaliśmy wówczas, że telewizje kablowe, stacje
komercyjne oraz telewizja satelitarna
są istotnymi
elementami
demokratyzacji ładu
w eterze.
Dlatego
też utwo rzyliśmy
w KRRiT
specjalny
wydział telewizji
kablowej. O to, jak
bardzo zmienił się
ten rynek i jaką drogę
przeszedł, nie trzeba pytać
wybitnych ekspertów. Wystarczy
obejrzeć sobie choćby zdjęcia
z pierwszych zjazdów operatorów kablowych. Ostatnio

ale także – co wydaje się dużo ważniejsze – zapoc z ą t ko w a l i
tworzenie
społeczeństwa informacyjnego. Dziś
co trzecie
gospodarstwo korzysta
z usług telewizji kablowej
i coraz istotniejsza
staje się oferta internetowa. Chciałbym tylko, by
coraz bardziej przenikający
się rynek telewizyjny i telekomunikacyjny otworzył się
jeszcze mocniej na rejony
o mniejszej atrakcyjności
biznesowej. By z zalet i możliwości sieci mogli się cieszyć
w większym stopniu również
mieszkańcy mniejszych osiedli
czy przedmieść dużych miast,
gdzie ciągle nie ma kablowej
infrastruktury.

z sentymentem przeglądaliśmy
je, podziwiając wiśniowe garnitury, białe skarpetki, mokasyny
z kutasikami i samochody marki
dacia na parkingu. Dziś żyjemy

Mówię o romantyzmie tamtych czasów dlatego, że ludzie,
którzy zabierali się do
tworzenia sieci kablowych,
w większości nie byli wcale
biznesmenami nastawionymi na zysk.

w zupełnie innym świecie, zarówno jeśli chodzi o wizerunkowe
postrzeganie branży kablowej, jak
i wielkie jej dokonania rynkowobiznesowe.
Pasjonaci
Mówię o romantyzmie tamtych
czasów dlatego, że ludzie, któluty 2017
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dużych miastach, gdzie opłacalność inwestycji była największa,
a platformy satelitarne adresowały
ofertę szczególnie do odbiorców
pozbawionych dostępu do kabla.
W efekcie sieci kablowe doszły do
poziomu ok. 4,5 mln abonentów
i to okazało się barierą dalszego
wzrostu ilościowego. Podobną
część rynku zagarnęły platformy
cyfrowe, a resztę zagospodarowała
telewizja naziemna, zwłaszcza
po uruchomieniu darmowych,
cyfrowych multipleksów.

Ewa Gadomska, pełniąca
w latach 1997–2015 funkcję
naczelnika wydziału
kablowego KRRiT

Ostre spory z regulatorem
Nie ukrywam, że parokrotnie
wchodziliśmy w ostre spory z operatorami. Przykładem może być
sądowa batalia o zasadę must
carry. KRRiT wprowadziła stosowne przepisy, które zaskarżono
i dopiero Naczelny Sąd Administracyjny przyznał nam rację.
Dzisiaj też warto się pospierać
o must carry, bo wydaje się, że
rozwiązanie to w takim kształcie
jak obecnie jest niewłaściwe i nie
spełnia swej roli. Spory i różnice
zdań nigdy jednak nie zakłóciły
dialogu między regulatorem rynku
a środowiskiem kablowym. Niezwykle ważną rolę na tym polu
odegrała Ewa Gadomska, pełniąca funkcję naczelnika wydziału
kablowego w KRRiT. Potrafiła ona
stanowczo egzekwować od operatorów wymogi prawne, ale robiła
to w taki sposób, by nikt nie czuł
się pokrzywdzony.
Początkowo telewizja kablowa rozwijała się bardzo dynamicznie, bo
oferta kanałów naziemnych była
bardzo ograniczona, a i telewizja
satelitarna nie stanowiła zbyt mocnej konkurencji. Sektor satelitarny
zyskał na znaczeniu po powstaniu
platform cyfrowych, co stało się
dla kabla dużym wyzwaniem.
Rynek dość szybko się podzielił,
bo operatorzy sieci kablowych
skoncentrowali się głównie na

Internet zmienia branżę
Kolejnym ważnym momentem
zmieniającym częściowo sposób
postrzegania kabla była ekspansja internetu. Dziś wiele osób
przychodząc do operatora pyta
w pierwszej kolejności o cenę
i szybkość internetu, a dopiero
potem o ofertę telewizyjną, bo te
treści znajdą sobie w internecie.
Ta sprawa jest zresztą przedmiotem dużego sporu o neutralność
sieci. Operatorzy się skarżą się, że
dostarczają internet, a dostawcy
treści korzystają z tej infrastruktury i nie dzielą się swoimi
przychodami.
Warto wspomnieć o jeszcze jednym momencie przełomowym,
bo historia zatoczyła koło. Mam
na myśli walkę operatorów kablowych o dostęp do infrastruktury
Telekomunikacji Polskiej, długoletniego monopolisty na tym
rynku. Udało się to zmienić, co
pozwoliło operatorom kablowym
zmniejszyć koszty inwestycji.
Natomiast teraz, paradoksalnie,
dawna TP, już pod nazwą Orange,
atakuje telewizje kablowe tym,
że oferuje dostarczanie sygnału
audio-wideo i internetu światłowodem, co nie jest jeszcze standardem w wielu sieciach.
Mam jeszcze jedną refleksję. Parę
lat temu odwiedziłem wspólnie
z operatorami sieć kablową
w Nowym Jorku, która podstawowe kanały telewizyjne oferowała
za darmo, a pieniądze pobierała
jedynie za dostęp do serwisów
płatnych, w tym płatnych telewizji kodowanych, i internetu.
Być może znajdujemy się w przededniu podobnej rewolucji na
polskim rynku kablowym.

dodatek specjalny

rzy zabierali się do tworzenia
sieci kablowych, w większości
nie byli wcale biznesmenami
nastawionymi na zysk. To byli
pasjonaci, najczęściej z jakąś
wiedzą techniczną, którzy chcieli
po prostu stworzyć mieszkańcom swojego bloku czy osiedla
możliwości odbierania telewizji
spoza Polski. Najpopularniejsze
wtedy były takie programy jak
RTL, gdzie w weekendowe wieczory można było obejrzeć lekko
„różowe” widowiska z udziałem
atrakcyjnych panienek. Dużą
oglądalnością cieszyła się też
muzyczna stacja MTV.
Pamiętam, że KRRiT wysłała
– z mojej inicjatywy – zapytania
do wszystkich nadawców satelitarnych dostępnych w Polsce
o możliwość rejestrowania ich
przekazów w sieciach kablowych.
Otrzymywaliśmy trzy rodzaje
odpowiedzi. Telewizje publiczne zgadzały się na to, ciesząc
się możliwością zwiększenia
zasięgów, nadawcy płatnych
kanałów kodowanych odmawiali, powołując się na brak licencji
na nadawania na terenie Polski,
a niekodowane stacje komercyjne
dawały nieoficjalną zgodę, nie
mogąc tego jednak potwierdzić
formalnie. Na tym przykładzie
widać, w jak nieuregulowanym
prawnie obszarze działała na
początku telewizja kablowa. I nie
da się ukryć, że sprzyjało to jej
szybkiemu rozwojowi.
Nie chodziło zresztą wyłącznie
o umowy z nadawcami. Wielu
twórców sieci kablowych budowało je na zasadzie tzw. przewieszek, co z pewnością było
tańsze i prostsze niż kładzenie
kabla do ziemi. Efekt takich
działań był jednak taki, że jeśli
ktoś włączył jakiś program, to
oglądali go wszyscy, bo ten kabel
„siał” niczym antena nadawcza.
Z czasem to wszystko zaczęło
się porządkować i normować,
a wspomniane białe skarpetki
i wiśniowe garnitury zostały
zastąpione przez eleganckie
ubrania. Operatorzy kablowi
przeistaczali się zaś w prawdziwych biznesmenów działających
w normalnym środowisku rynkowym.
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Andrzej Muras,
założyciel i wieloletni
prezes Polskiej Telewizji
Kablowej (obecnie
UPC)
Nim przeszedłem do telewizji kablowej, byłem dyrektorem naczelnym w Poltelu w TVP i podlegało
mi tam praktycznie wszystko poza
redakcjami. Przekazem kablowym
zacząłem interesować się pod
koniec lat 80., do czego przyczyniły
się moje częste wyjazdy na Zachód.
Widziałem, jak telewizja kablowa
rozwija się na świecie i miałem
świadomość, że wcześniej czy
później dotrze ona także do Polski.
Tym bardziej, że znajdowaliśmy
się na progu wielkich przemian,
spragnieni wolności i zachodniego
stylu życia, a telewizja państwowa
oferowała wówczas widzom jedynie dwa programy.
Mało kto wie o tym, że pierwszą sieć kablową zbudowałem
w 1987 roku. Miała ona jednak
charakter wewnętrzny, co wynikało z tamtych realiów. Były
to czasy, gdy każdy program,
zanim trafił na wizję, musiał być
zaakceptowany przez władzę,
czyli Wydział Propagandy KC
PZPR. Woziliśmy więc z Woronicza taśmy, co było uciążliwą
procedurą. Zaproponowałem
zbudowanie wewnętrznej sieci,
która połączyła KC PZPR, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
TVP na Pl. Powstańców i główną
siedzibę TVP na Woronicza. W tym
celu kupiłem profesjonalny system
firmy Kathrein. Swoistym bonusem
zawartej umowy była duża antena
satelitarna, którą zainstalowaliśmy
przed budynkiem H na Woronicza.
Była to chyba pierwsza tego typu
antena w naszym kraju. Wspominam o tym nie bez powodu, bo
rozwój telewizji kablowej nierozerwalnie związany jest z telewizją
satelitarną, której przekazy pod
koniec lat 80. były w większości
niekodowane.
Dysponując zestawem odbiorczym
zaprosiłem prezesa TVP na prezentację telewizji satelitarnej. Nie
mógł uwierzyć, że w Polsce można
w taki sposób odbierać zagranicz-

ne stacje. Wkrótce
zorganizował spotkanie, na które do
mojego gabinetu przyjechało pięć najważniejszych
osób w kraju.
Oni również
byli całkowicie zaskoczeni i uznali, że
trzeba tego zakazać. Starałem się
im uświadomić, że
wkrótce satelitarne zestawy
i tak zaczną pojawiać się w Polsce
i jedynym rozsądnym rozwiązaniem powinno być tworzenie na
tyle atrakcyjnego programu, by
ludzie chcieli go oglądać. Władza
była jednak nieugięta i nie zgadzała
się, by „zachodnia propaganda”
zagościła w polskich domach.
Wprowadzono więc przepisy mają-

Mało kto wie o tym, że
pierwszą sieć kablową
zbudowałem w 1987 roku.
Miała ona jednak charakter wewnętrzny, co wynikało z tamtych
realiów. Były to czasy, gdy każdy
program, zanim trafił na wizję,
musiał być zaakceptowany przez
władzę, czyli Wydział
Propagandy KC PZPR.

ce ograniczyć dostęp do telewizji
satelitarnej. Do montażu zestawu
konieczne było uzyskanie stosownego zezwolenia Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych.
Wracając do kabla…
…wiedziałem, jak wielkich inwestycji wymaga tworzenie sieci, bo
miałem w pamięci koszt systemu Kathreina, przy czym i tak
najdroższe okazało się położenie
kabla. Szukałem więc bogatego
inwestora i takim początkowo
okazał się Bill Sinkunas, Amerykanin litewskiego pochodzenia,
który początkowo chciał budować
w Polsce motele. We wrześniu
1989 roku założyliśmy wspólnie
spółkę Polska Telewizja Kablowa.

Podjąłem też decyzję
o odejściu z TVP,
choć za namową nowego prezesa
– Andrzeja
Drawicza
– zostałem tam do
końca roku.
Dłużej już nie
chciałem, tym
bardziej, że znalazłem kolejnego
dużego inwestora,
z czym wiąże się ciekawa

historia.
PTK była wówczas pierwszą w Polsce medialną spółką z udziałem
kapitału zagranicznego. By takową
założyć, trzeba było mieć 50 tys.
dolarów i akceptację ministra łączności oraz prezesa ds. Inwestycji
Zagranicznych. Nieoczekiwanie
wspomniany prezes uzależnił
wydanie pozytywnej decyzji od
posiadania przez nas kapitału
w wysokości... 5 mln dolarów.
Oczywiście, nie mieliśmy takich
pieniędzy. Zgłosiliśmy się więc
do ambasadora USA w Polsce
z prośbą o pomoc w znalezieniu inwestora. I w listopadzie,
w czasie kolacji w ambasadzie, dowiedziałem się, że mój
pomysł zainteresował Davida
Chase’a, jednego z najbogatszych Amerykanów polskiego
pochodzenia. Lecąc na spotkanie
z nim do Stanów, czułem się trochę jak sztubak, bo ambasador
poinformował mnie, bym nie palił
i nie zamawiał alkoholu, bo pan
Chase jest przeciwnikiem używek.
Posłuchałem tych rad i udało mi
się przekonać Chase’a. W grudniu
1989 roku przyjechaliśmy razem
do Polski i on kupił PTK. Moim
znaczącym wkładem były m.in.
umowy na wyłączność z kilkunastoma największymi miastami
w kraju, którym zaproponowałem
zbudowanie profesjonalnej sieci
kablowej. Inna sprawa, że później
zrealizowaliśmy jedynie cztery
takie umowy – w Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Warszawie.
W 1990 roku Chase sprowadził
ogromną ekipę 25 Amerykanów,
czemu ja byłem przeciwny. On jednak nie wierzył, że sami jesteśmy
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Trudny moment
Nastąpił w kwietniu 1991 roku.
Chase przyleciał do Warszawy
i powiedział: „zainwestowałem już
12 mln dolarów, a ciągle nie mamy
ani jednego abonenta. Powiedz
mi Andrzej, co mam robić?”. Był
bliski zamknięcia interesu i pogo-

David Chase

dzenia się z ogromną stratą. Przez
trzy noce w warszawskim hotelu
Marriott przekonywałem go, by
tego nie robił. Chciałem, by dał mi
jeszcze trzy miesiące, ok. 0,5 mln
dolarów, zostawił w moich rękach
wszystkie decyzje i... zabrał swoich
25 Amerykanów. W końcu Chase
przystał na te warunki i po trzech
miesiącach zaczęliśmy zarabiać,
a liczba abonentów systematycznie rosła.
PTK była w stosunkowo komfortowej sytuacji, bo stały za nami
duże pieniądze, co pozwoliło nam
inwestować w najlepszy wówczas
sprzęt. Inni wybrali odmienną
drogę, nie przywiązując początkowo
większej wagi do jakości sprzętu.
Najważniejsze dla nich było samo

uruchomienie sieci i szybkie zdobycie możliwie jak największej liczby
klientów. Dopiero zebrane w ten
sposób pieniądze zaczęli przeznaczać na rozwój i unowocześnianie
swoich instalacji. I to zapewniło

Jedno, czego tak
naprawdę nauczyliśmy się od Amerykanów, to był marketing,
o którym na przełomie
lat 80. i 90. nikt u nas
praktycznie nie miał
pojęcia.

im sukces. Wypada wymienić
choć kilka nazwisk prawdziwych
pionierów polskiego kabla. Myślę
tu głównie o Andrzeju Ostrowskim, Ryszardzie Wojtaszku,
Ryszardzie Rynkiewiczu,
Tomaszu Węgrzyńskim,
Andrzeju Rogowskim,
Marku Szelidze, Witoldzie Krawczyku, Januszu
Kosińskim czy Włodku
Zielińskim. Wszystkim im
i wielu innym chwała za
to, co zrobili, bo dokonali
rzeczy naprawdę wielkich.
Wiem, co mówię, bo nie
mieli oni takich pieniędzy
jak my, a zbudowali wielkie sieci znacznie taniej
i sprawniej. To dzięki nim telewizja kablowa mogła rozwinąć się
w Polsce tak dynamicznie. A oni są
dziś właścicielami profesjonalnych
systemów i znakomicie prosperujących przedsiębiorstw.
Jedno, czego tak naprawdę
nauczyliśmy się od Amerykanów,
to był marketing, o którym na
przełomie lat 80. i 90. nikt u nas
praktycznie nie miał pojęcia.
A muszę przyznać, że właśnie
poprzez działania marketingowe
mieliśmy na początku dwa razy
lepsze wyniki niż konkurencja.
Wtedy kablowało się wszystkie
mieszkania w bloku, a dopiero
potem namawiało się ludzi do
wykupienia abonamentu. I myśmy
mieli 50–60 proc. skuteczności,

podczas gdy koledzy mogli się
pochwalić jedynie 20–25 proc.
Różnica dotyczyła też jakości sprzętu. Gdy kupowałem od Ryszarda
Rynkiewicza sieć kablową w Katowicach, to zależało mi wyłącznie na
jego bazie 160 tys. abonentów.
Cały sprzęt nadawał się bowiem
praktycznie do kosza, bo robiony
był często chałupniczymi metodami. Mało tego, Rynkiewicz nie
dbał o żadne umowy z miastem
czy spółdzielniami. Naprawianie
tego wszystkiego zajęło mi 1,5
roku, ale miałem zapewniony
duży rynek. Wspomniana metoda budowania sieci była wówczas powszechna – tak robili
prawie wszyscy. Chcieli szybko
opanować dane osiedle czy miasto, by zablokować potencjalną
konkurencję i zacząć zarabiać
najszybciej jak to możliwe.
Pies ogrodnika?
Muszę jeszcze wspomnieć o jednej sytuacji. Gdy kablowi operatorzy zaczęli łączyć się początkowo
w stowarzyszenie, a później
w izbę gospodarczą, powstała
koncepcja powołania do życia
firmy grupującej 11 największych operatorów, tzw. holdingu.
I przyznaję, że trochę się tego
przestraszyłem, bo doceniałem
ich ogromną już siłę oraz wiedziałem, że razem będą mogli
negocjować lepsze kontrakty od
nas. Chcąc się przed tym zabezpieczyć, kupiłem sieci Ryszarda
Rynkiewicza i Ryszarda Wojtaszka, co doprowadziło do upadku
koncepcji powołania wspólnej
firmy operatorów.
Patrząc na historię telewizji kablowej w Polsce, odnoszę wrażenie, że
droga, jaką poszli moi koledzy, była
lepsza i gdybym postąpił podobnie
byłbym dziś niezwykle zamożnym
człowiekiem. Przypomnę, że David
Chase zainwestował w PTK i Wizję
TV prawie 600 mln dolarów. To
gigantyczne pieniądze, absolutnie nieporównywalne z tym,
co zainwestowali moi koledzy
w swoje sieci. Z drugiej jednak
strony Chase sprzedał całość do
UPC za 1,180 mld dolarów, co do
dziś pozostaje jedną z największych transakcji na polskim rynku
mediowym.

dodatek specjalny

w stanie zbudować telewizję kablową. Nie przekonałem go nawet
tym, że zebrałem najlepszych
specjalistów, bo mogłem im znakomicie zapłacić. Nie udało mi się
także przekonać Amerykanów, że
należy zacząć od Warszawy, gdzie
mieliśmy szansę być wiodącym
operatorem, bo konkurencja nie
była zbyt mocna. Ostatecznie
jednak na początek wybrano
Gdańsk. To był niezwykle piękny
okres w moim życiu. Miałem
kłopot z wieloma sprawami, ale
nie z brakiem pieniędzy. Jeden
telefon do Chase’a sprawiał,
że następnego dnia przesyłano
pieniądze.
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Andrzej Ostrowski,
współtwórca polskiego
rynku telewizji
kablowej, wieloletni
prezes OSTvK (później
PIGKK i OIGKK), przez
wielu nazywanym
„ojcem założycielem”
Choć pierwsza sieć eksperymentalna powstała jeszcze w latach
70. w Gdańsku, to rozwój telewizji kablowej stał się możliwy
dopiero na przełomie lat 80.
i 90., kiedy pojawiła się telewizja satelitarna, oferująca
wówczas spory wybór kanałów
niekodowanych. Przypomnijmy,
że namiastką kabla w naszej
części Europy były tzw. systemy zbiorcze. Ponoć wynalazek
ten najbardziej rozpowszechnił
się w NRD, gdzie władza nie
chciała dopuścić, by obywatele
posiadali indywidualne anteny,
które zapewniałyby dostęp do
przekazów telewizyjnych z Berlina Zachodniego i RFN.
Wszystko zmieniła telewizja satelitarna. Także w moim przypadku.
Bazując na osobistych kontaktach,
zacząłem sprowadzać do Polski
sprzęt odbiorczy, co wiązało
się z różnymi przygodami. Po
pierwsze anteny wybrałem się
w 1988 roku. Wiozłem je sam
na przyczepie samochodowej
i musiałem ominąć NRD, bo
tam nie chcieli mnie przepuścić.
Po dotarciu do domu musiałem poświęcić sporo czasu na
prawidłową instalację anteny
metodą prób i błędów. To była
moja pierwsza lekcja telewizji
satelitarnej. Później było już
łatwiej.
Na początku lat 90. zaczęto
przekształcać systemy zbiorowego odbioru w quasi-systemy
telewizji kablowej. Mój pierwszy
projekt zrealizowałem w Spółdzielni Mieszkaniowej w Koninie, w czym była wielka zasługa
Henia Paluszkiewicza, który był
pomysłodawcą całego przedsięwzięcia i zapewnił wsparcie techniczno-technologiczne. Wkrótce
zaczęły powstawać firmy zajmu-

jące się dystrybucją
sprzętu potrzebnego do odbioru
satelitarnego
i budowania
sieci kablowych. Jedną
z nich była
moja firma
Romatec. By
pomagać osobom zainteresowanym zdobywać potrzebną
wiedzę, ściągałem
z Niemiec specjalistów,
którzy uczyli nas, jak to robić.
Na jednym z takich seminariów,
w 1991 roku w Drzonkowie,
powstał pomysł założenia stowarzyszenia telewizji kablowych.
Potrzebowaliśmy do tego minimum 100 członków. Rok później,
na zjazd założycielski przybyło ok.
120 osób i powołaliśmy pierwsze
stowarzyszenie.
Budowa… wszystkiego
To były niezwykle burzliwe czasy,
bo dopiero tworzyły się zręby
wszystkich przepisów i powstawało otoczenie prawne dla naszej
działalności. Dlatego też chcieliśmy aktywnie dbać o własne inte-

Wszystko zmieniła
telewizja satelitarna.
Także w moim przypadku.
Bazując na osobistych kontaktach, zacząłem sprowadzać do Polski sprzęt odbiorczy, co wiązało się z różnymi
przygodami.

resy, choćby poprzez wydawanie
opinii na temat proponowanych
rozwiązań prawnych. Duże zainteresowanie towarzyszyło m.in.
ustawie dotyczącej praw autorskich, zawierającej słynny zapis
o uprawdopodobnieniu zgody
nadawcy na reemisję jego programu w sieci kablowej. To wywoływało wiele nieporozumień.
W tamtym czasie na satelicie

było dużo programów niekodowanych i operatorzy wychodzili
z założenia,
że mogą je
bez problemu włączyć
do swojej
oferty. Miało
to duże znaczenie, bo
sieci konkurowały często ze
sobą właśnie liczbą
nadawanych programów
telewizyjnych. Na temat praw
autorskich posprzeczaliśmy się
trochę z KRRiT w czasie konferencji w Kołobrzegu w 1995
roku. Ostatecznie wszystko poszło
w dobrym kierunku.
Impuls od nadawcy
Nie ukrywam, że silnym impulsem rozwoju sieci kablowych
był start pierwszego polskiego
kanału komercyjnego, jakim był
Polsat. Pojawił się on początkowo
wyłącznie w przekazie satelitarnym i dopiero ponad rok później
zaczął nadawać także z nadajników naziemnych. Potencjał
rynku szybko dostrzegli także
inni nadawcy, którzy zaczęli
prześcigać się w liczbie kanałów oferowanych operatorom
kablowym. To rodziło kolejne
problemy, zwłaszcza małych
operatorów, którzy bez odpowiedniego zaplecza prawnego
nie zawsze radzili sobie z umowami podsuwanymi im przez
nadawców. Wówczas nasze
stowarzyszenie przyjęło zasadę
tzw. umowy ramowej. Rozwiązanie to było bardzo pomocne
wielu operatorom.
Warto podkreślić, że telewizja
kablowa stworzyła możliwości
otwarcia na świat nie tylko przez
pryzmat telewizji, ale także
internetu. Pamiętam, jak walczyliśmy swego czasu o możliwość
oferowania dostępu do sieci, nie
mając wiedzy o jakichś tajnych
zapisach w umowie prywatyzacyjnej TP SA. Niektórzy z moich
kolegów pytali wówczas, czy
warto w ogóle o to zabiegać.
Minęło kilka lat i ci sami koledzy
luty 2017
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przyznali, że połowę ich przychodów daje właśnie internet.
To przykład wielkich możliwości
stwarzanych przez kabel. Podobnie było z telefonią VOIP.

Od lewej: Andrzej Ostrowski (OIGKK), Tadeusz Marczewski
(Astral Media) i Andrzej Bujas (Satel) 2000 r.

lowego biznesu zaczęły pojawiać
się pytania, czy w nowej sytuacji
nadal potrzebna jest Polska Izba
Przed nami nieunikniony
proces konsolidacji sieci,
który już się przecież rozpoczął. Cały świat idzie w tym kierunku. Chodzi o tworzenie na
tyle silnych podmiotów, by były
one zdolne skutecznie konkurować na poszczególnych
rynkach z telekomami.

XIX Konferencja i Wystawa OIGKK 2001 r.

Gospodarcza Komunikacji Kablowej, która powstała w 1999 roku
z przekształcenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Telewizji
Kablowej. Według mnie, tak.
Przed nami nieunikniony proces
konsolidacji sieci, który już się
przecież rozpoczął. Cały świat
idzie w tym kierunku. Chodzi
o tworzenie na tyle silnych
podmiotów, by były one zdolne skutecznie konkurować na
poszczególnych rynkach z telekomami. Dobrym przykładem
może być Wielka Brytania – gdy
zaczynałem przygodę z kablem,
było tam ok. 50 operatorów,
a dziś pozostał tylko jeden. Za
jedno z najważniejszych zadań
Izby uważam dzisiaj wyznaczanie
klarownych i uczciwych zasad
wyceny sieci oraz wspieranie
konsolidacji.
Patrząc na historię telewizji kablowych w Polsce zastanawiam się
czasem, co można było zrobić
lepiej, ale nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie. Działaliśmy
przecież w określonych warunkach rynkowych, z wykorzystaniem posiadanych – skromnych
często – możliwości, bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.
A mimo to udało nam się stworzyć niezwykle silną i innowacyjną branżę, mającą znaczący
wpływ na gospodarkę kraju. I to
uważam za wielki sukces.

dodatek specjalny

Biznes na horyzoncie
Przez cały czas uważnie obserwowaliśmy to, co dzieje się na
świecie i chcieliśmy podążać za
najnowszymi trendami. Ponieważ
telewizja kablowa pojawiła się
w Polsce dość późno, uniknęliśmy
wielu błędów, bo byliśmy mądrzejsi o doświadczenia operatorów
z innych rynków. Nie mieliśmy
jednak z pewnością odpowiedniego przygotowania ekonomicznego.
Pierwsze sieci tworzone były
głównie przez społeczne komitety
i bardziej mówiło się o misji, a nie
o biznesie. On przyszedł dopiero
później, gdy nasze, często „sznurkowe”, sieci były sprzedawane
dużym operatorom z kapitałem
zagranicznym. Telewizja kablowa
okazała się wielkim biznesem,
z czego początkowo nie zdawaliśmy sobie sprawy. Pamiętam artykuł Rysia Wojtaszka
w 1991 lub 1992 roku, w którym wyliczał on wartość jednego
gniazdka na ok. 200 dolarów.
Dziś ta wielkość wydaje się
trochę śmieszna w konfrontacji
z sumami płaconymi przez UPC
za przejęcie Aster City, a teraz
Multimedia Polska.
Po pierwszym, niezwykle dynamicznym, okresie rozwoju kab-
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Jerzy Straszewski,
prezes Polskiej
Izby Komunikacji
Elektronicznej
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Z branżą kablową jestem związany praktycznie od jej początków, czyli od roku 1989, kiedy
Polska weszła na drogę gospodarki rynkowej i demokracji.
Wtedy uruchomiono pierwszą
quasi-telewizję kablową na warszawskim Ursynowie. W tamtym
czasie pracowałem jeszcze jako
dyrektor techniczny w Zakładach Podzespołów Radiowych
OMIG. Przypadek sprawił, że
postanowiliśmy rozszerzyć
zakres prowadzonej działalności. Pomogła nam w tym TVP,
która dostała zlecenie na zbudowanie minisieci kablowej,
obejmującej rządowe budynki
przy ul. Parkowej i szukała
firmy, która mogłaby dostarczyć
potrzebne podzespoły. Wybór
padł na nas.
Gniazda i podzespoły
W 1989 roku byłem na targach
IFA w Berlinie, gdzie poznałem
przedstawicieli firmy Kathrein, produkującej osprzęt dla
telewizji kablowych. Miała
ona w ofercie m.in. bardzo
nowoczesne gniazda abonenckie, robione ze stopów aluminiowych. Ich przewaga nad
podobnymi gniazdami otrzymanymi z TVP jako wzorce,
polegała na tym, że były one
ekranowane, co znaczy, że
nie „siały” sygnałem. Przywiozłem do Polski gniazdo
Kathreina i postanowiliśmy
zrobić je po swojemu. Naszą
konstrukcję opatentowaliśmy
w Urzędzie Patentowym RP
i na bazie tego nowatorskiego
rozwiązania uruchomiliśmy produkcję. Wówczas w Polsce królowały instalacje typu AZART,
od których rozpoczął się u nas
rozwój telewizji kablowej.
Operając się na OMIG, powołaliśmy do życia spółkę akcyjną
SATEL, której zadaniem było
produkowanie elementów na
potrzeby branży. Głównie były
to wspomniane gniazda, ale

z czasem doszły
inne elementy
i podzespoły.
Na początku
lat 90. popyt
na nasze
wyroby był
ogromny
i co miesiąc
praktycznie
podwajaliśmy produkcję, a i tak nie
byliśmy w stanie sprostać zamówieniom. Początkowo
największymi odbiorcami byli
Porion w Warszawie i Gosat we
Wrocławiu. Dziennie produkowaliśmy najpierw 100 gniazd,
później 500, a potem już tysiące.
Przez 25 lat, kiedy kierowałem
firmą SATEL, wyprodukowaliśmy ponad 6 mln gniazd, co
warto zestawić z liczbą 4,5 mln
abonentów kablowych.
Operatorzy, łączcie się
Ponieważ byliśmy pierwszym
w Polsce producentem takich
nowoczesnych elementów, miałem okazję nawiązać wiele cen-

Przez minione 25 lat nie
tylko więc współpracowałem ze środowiskiem
operatorów kablowych, ale
brałem aktywny udział w dokonujących się przemianach
organizacyjnych, prawnych
czy technologicznych.

nych kontaktów z operatorami
powstających sieci kablowych
i dystrybutorami sprzętu. Co
zabawne, z Andrzejem Ostrowskim poznałem się w... Paryżu,
w czasie tamtejszych targów
branżowych. On zajmował się
importem podzespołów do
telewizji kablowej i wkrótce do
swej oferty dołączył także nasze
produkty. Ponieważ od początku
obracałem się w tym środowisku, znalazłem się w gronie

osób organizujących się w 1992
roku w Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Operatorów
Te l e w i z j i
Kablowych.
W
t y m
roku mija
ćwierć wieku
od tamteg o s p o t ka n i a
założycielskiego
w Drzonkowie k.
Zielonej Góry.
Przez kolejne lata byłem członkiem władz Stowarzyszenia,
które później przekształciło się
w Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Komunikacji Kablowej
(obecnie PIKE), a od września
2003 roku jestem jej prezesem. Przez minione 25 lat nie
tylko więc współpracowałem
ze środowiskiem operatorów
kablowych, ale brałem aktywny udział w dokonujących się
przemianach organizacyjnych,
prawnych czy technologicznych.
Cele działalności Izby zmieniały
się i zawsze wynikały z określonych potrzeb środowiska.
Początkowo dotyczyło to
głównie jego organizowania
się, a później współtworzeniu otoczenia prawnego
i rynkowego. Dzięki temu
uniknęliśmy jakiejś odgórnej
regulacji, bo sami się praktycznie regulowaliśmy.
Najważniejszym zadaniem
zawsze była pomoc członkom
naszej Izby, gdyż poza bardzo
silnymi firmami należą do nas
także sieci średnie i małe,
mające czasem charakter
rodzinny, czego przykładem są
tacy operatorzy jak Promax lub
Elsat. Nie zawsze dysponują one
określonym zapleczem organizacyjno-prawnym i nie są w stanie
angażować się choćby w proces
legislacyjny, którego efektem są
uregulowania, mające znaczenie
dla prowadzonej przez nie działalności. Dlatego też Izba bierze
to na siebie i reprezentuje swych
członków przed określonymi podmiotami władzy i administracji
państwowej.
luty 2017
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Kierunki rozwoju
Pozycja polskiego kabla jest
bardzo silna, zarówno pod
względem ilościowym, jak
i jakościowym. O znaczeniu
naszej branży świadczy także
fakt współorganizacji przez nas
ubiegłorocznego kongresu Cable
Europe. Rozwój nowoczesnych
technologii wyznacza także kierunki działań operatorów. Chodzi
tu głównie o internet, który staje
się coraz częściej narzędziem
udostępniania sygnału telewizyjnego. Mam wielką satysfakcję,
że nasi operatorzy zareagowali

stosunkowo wcześnie na zmieniającą się sytuację. Dzięki temu
jesteśmy dziś, jako branża, liderem szerokopasmowego internetu
w Polsce. Jednocześnie ciągle
dajemy abonentom wybór między
telewizją analogową a cyfrową,
choć coraz więcej osób korzysta już z cyfrowej technologii
Hasłem branży kablowej
na najbliższe lata jest
konsolidacja. I niekoniecznie
chodzi tu wyłącznie o przejmowanie operatorów mniejszych przez
większych. Swego czasu wymyśleliśmy konsolidację technologiczną, która prowadzi do rozwoju,
obniżając jednocześnie
koszty przekazu.

– w analogu pozostaje jeszcze
ok. 30 proc. klientów naszych
sieci.
Hasłem branży kablowej na
najbliższe lata jest konsolidacja.
I niekoniecznie chodzi tu wyłącznie o przejmowanie operatorów
mniejszych przez większych.
Swego czasu wymyśliliśmy kon-

solidację technologiczną, która
prowadzi do rozwoju, obniżając
jednocześnie koszty przekazu.
Można się więc łączyć zgodnie
z wspomnianą koncepcją, czego
przykładem mogą być np. TOYA
bądź INEA, tworzące z innymi
operatorami sieci partnerskie.
Uważam, że konsolidacja jest
pozytywnym i potrzebnym
procesem, dzięki czemu nasi
członkowie rosną w siłę i stają
się bardziej konkurencyjni dla
innych, głównie dla telekomów.
Muszę jeszcze wspomnieć
o jednej sprawie. PIKE działa
wspólnie z Fundacją PIKSEL
poprzez projekty, z których
większość finansowana jest
z działalności gospodarczej
Fundacji. Jednym z ostatnich
projektów było powołanie do
życia telewizji Zoom TV, która
wystartowała jesienią 2016 roku
na ósmym multipleksie naziemnej
telewizji cyfrowej. Moim zdaniem, to bardzo dobry pomysł
i mam nadzieję, że Zoom TV
będzie się rozwijała, spełniając
oczekiwania odbiorców i służąc
lokalnym nadawcom oraz potrzebom całej kablowej branży.

Źródło: PIKE
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Dzisiaj PIKE realizuje swe cele
we współpracy z powołaną przez
Izbą Fundacją PIKSEL, która ma
działać na rzecz rozwoju branży
i wspomagać operatorów. Nasi
członkowie tworzą 92 proc.
rynku kablowego. Często słyszę, że PIKE działa głównie na
rzecz dużych operatorów, co nie
jest prawdą, choć wiadomo,
że wszyscy najwięksi należą
do nas. Ciągle do zrobienia
jest bardzo dużo, zwłaszcza
w zakresie legislacji. Z kolei
zmiany technologiczne wymagają znaczących nakładów.
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Bez kabla
ani rusz
Na 9,5 mld zł szacuje się wkład operatorów sieci
kablowych do produktu krajowego brutto w latach
2009–2014. To pokazuje znaczenie branży, z usług której
korzysta co trzecie gospodarstwo domowe w Polsce. Tak
wynika z raportu przygotowanego przed rokiem przez firmę
PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. we współpracy z Polską
Izbą Komunikacji Elektronicznej.
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Działające od przełomu lat 80.
i 90. telewizyjne sieci kablowe
stały się dzisiaj elementem
nowoczesnej infrastruktury
telekomunikacyjnej, bazującej
na technologiach światłowodowych. Dzięki temu od kilkunastu
lat oferują swym abonentom
dostęp do szybkiego, szerokopasmowego internetu, który jest
podstawą zarówno innowacyjnej
gospodarki, jak i przepustką do
multimedialnego świata.
Ze wspomnianego raportu wynika, że obecnie z internetu za
pośrednictwem operatorów sieci
kablowych korzysta blisko 2,5 mln
osób, czyli 1/5 wszystkich użytkowników globalnej sieci w Polsce.

Ze wspomnianego
raportu wynika, że
obecnie z internetu
za pośrednictwem operatorów sieci kablowych
korzysta blisko 2,5 mln
osób, czyli 1/5 wszystkich
użytkowników globalnej sieci w Polsce.

I z roku na rok ich liczba rośnie.
Gdybyśmy wzięli pod uwagę
wyłącznie internet stacjonarny, to
okaże się, że co trzeci jego użyt-

kownik podłączony jest do sieci
kablowej. Jeśli chodzi o penetrację gospodarstw domowych
wspomnianą usługą, to ma ona
szczególne znaczenie w województwach nadmorskich, na
Warmii i Mazurach oraz na
Mazowszu i to przy relatywnie
niskim zasięgu usług szerokopasmowych.
Sukces operatorów sieci kablowych nie byłby możliwy bez
inwestycji w środki trwałe, co
wyróżnia je na tle przedsiębiorstw z obszaru związanego
z informacją i komunikacją. Co
ósma inwestowana w tym obszarze złotówka pochodziła właśnie
od operatorów, chociaż ich udział
w przychodach osiąganych przez
wszystkie przedsiębiorstwa
w tym dziale wynosi jedynie
3 proc. Oczywiście największą
rolę w rozwijaniu infrastruktury
odgrywają duże sieci, które na
środki trwałe wydają nawet do
40 proc. swoich przychodów.
Dzięki temu jednak mogą oferować swym abonentom najnowsze
rozwiązania technologiczne.
Internet miarą
nowoczesności
Jakość dostarczanego internetu
stała się od jakiegoś czasu miarą
nowoczesności i innowacyjności poszczególnych operatorów.
luty 2017

Podobnie jak kiedyś rywalizowali
oni liczbą oferowanych kanałów
telewizyjnych, tak teraz rywalizacja ta dotyczy głównie szybkości
dostarczanego internetu. I nie ma
się czemu dziwić, bo świat multimedialnej rozrywki i informacji
przenosi się do sieci, a jej końcowy
użytkownik chce mieć do niej szybki i bezproblemowy dostęp.
Według autorów raportu, taki kierunek zmian koresponduje z celami Europejskiej Agendy Cyfrowej.
Zakłada ona osiągnięcie do roku
2020 powszechnego dostępu do
łączy o transferze danych większym niż 30 Mb/s i jednocześnie
zapewnienie, dla co najmniej połowy gospodarstw domowych, łączy
o prędkości powyżej 100 Mb/s. By
to osiągnąć, konieczny jest rozwój
usług szerokopasmowych, w czym
technologie kablowe odgrywać
będą bardzo istotną rolę.
W Polsce udział łączy o prędkości
określonej w Europejskiej Agen-

dzie Cyfrowej wciąż jest niski.
Ponad 45 proc. użytkowników
korzysta z internetu o przepustowości od 2 Mb/s do 10 Mb/s,
a liczba łączy o prędkości 100 Mb/s
wynosiła w 2014 roku – według
raportu PricewaterhouseCoopers
– 5,2 proc. Gdyby jednak brać pod
uwagę wyłącznie klientów sieci
kablowych, to okazuje się, że już
ok. 60–70 proc. korzysta z łączy
o maksymalnej szybkości powyżej
30 Mb/s. To pokazuje, jak dobrze
branża kablowa przygotowuje się
do wypełnienia celów Europejskiej Agendy Cyfrowej. Pamiętać
trzeba, że 96 proc. technologii
dostępowych, oferowanych przez
operatorów sieci kablowych, spełnia warunki NGA (Next Generation Access) i pozwala realizować
cele wynikające z EAC.
W podsumowaniu raportu PwC
czytamy, że operatorów CATV
cechuje wyjątkowa aktywność
inwestycyjna, zwłaszcza w odnie-

sieniu do rozwijania dostępu do
szybkiego internetu, który napędza rozwój gospodarczy. Udział
sieci kablowych w zapewnieniu
stałego dostępu do sieci szerokopasmowej w Polsce przekracza
średnią europejską, która wynosi
18 proc. Pod tym względem
nasz kraj zajmował w 2014 roku
10. miejsce w Europie i wyprzedzał takie kraje jak Niemcy,
Wielka Brytania czy Hiszpania.
Na tej podstawie można powiedzieć, że branża kablowa w Polsce
stworzyła silną konkurencję dla
potężnych telekomów, co sprzyja
zarówno rozwojowi nowych technologii i usług, jak i w znaczący
sposób wpływa na tempo rozwoju
gospodarczego kraju.
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TELEKABEL & digital tv
rozmawia
z Fransem-Willemem
de Kloet,
dyrektorem zarządzającym
UPC Polska

Jak UPC zamierza zwiększyć „penetrację” swoich usług w stosunku
do całego zasięgu technicznego?
(HP 3,1 mln – liczba klientów
1,4 mln). Czy transakcja z MMP
w tym pomoże?
Od lat inwestujemy w zwiększenie zasięgu naszej sieci, zarówno
organicznie, jak i poprzez przejęcia,
a także w rozwój naszych wysokiej
jakości usług i produktów cyfrowych. Od zeszłego roku kładziemy
duży nacisk na zwiększenie wartości dla naszych klientów, zarówno poprzez inwestycje w jakość
i rozwój naszej oferty, jak i jakość
naszych usług i zadowolenie
klientów. Dzięki temu nasze usługi
internetowe zostały uznane przez
niezależny portal SpeedTest.pl za
najszybsze i jakościowo najlepsze
na rynku. Przez cały czas pracujemy
także nad podnoszeniem wartości
naszych produktów, dzięki czemu
udało nam się zwiększyć liczbę
kanałów HD do ponad 100, a także
wprowadzić modem WiFi Connect
Box, umożliwiający bezprzewodowe korzystanie z niego w całym
domu użytkownika. Dodatkowo,
dzięki usłudze Horizon Go, czyli
aplikacji UPC umożliwiającej dostęp
do rozrywki telewizyjnej online
z każdego miejsca na urządzeniach mobilnych, a także naszej
bibliotece MyPrime, zawierającej
ponad 2 tys. filmów i seriali telewizyjnych dostępnych na żądanie,
oferujemy naszym klientom najlepszy stosunek jakości do ceny
na rynku. Strategia ta będzie nam
przyświecać także w tym roku, dla-

tego wprowadzimy do oferty nowe
usługi i produkty, w tym możliwość
oglądania programów telewizyjnych przez siedem dni od momentu
ich emisji. Aby przyciągnąć nowych
klientów, skupiliśmy się także na
tworzeniu skali, co stanowi jeden
z filarów naszej strategii. Patrząc
z tej perspektywy, partnerstwo
z Multimedia Polska to niezwykle
ważny krok, który pozwoli nam
kierować wysokiej jakości usługi
i produkty oraz inne korzyści do
jeszcze większej liczby klientów
na polskim rynku, skłaniając nas
do inwestycji w dalsze innowacje
oraz uzupełnianie portfolio o kolejne usługi.
Czy UPC Polska planuje dodatkowe akwizycje na polskim rynku
w 2017 roku, poza transakcją
z MMP?
Zwiększanie skali to jeden z kluczowych filarów naszej strategii,
mającej przyspieszyć dalszy wzrost.
Dzięki takim działaniom będziemy
jeszcze bardziej konkurencyjni
względem innych dużych graczy
na rynku, takich jak operatorzy
telefonii komórkowej. Mimo że
jesteśmy największym dostawcą
usług kablowych w Polsce, nadal
mamy bowiem dostęp jedynie do
ok. 20 proc. polskich domów. Z tego
powodu jesteśmy wciąż względnie
niedużym graczem na rynku, co
ogranicza nasze możliwości wprowadzania innowacji oraz nowych
usług dla naszych klientów. Dlatego też nieustannie poszukujemy
wszelkich możliwości biznesowych,

które pozwolą nam na zwiększenie
skali naszej działalności, a co za
tym idzie – na dalsze inwestycje
i innowacje. Nabywanie spółek to
tylko jeden ze sposobów na realizację tych celów.
Czy województwo wielkopolskie
(w szczególności Poznań) nadal
pozostanie białą plamą w zasięgu
UPC Polska?
Jesteśmy już obecni w Wielkopolsce, np. w Kaliszu, ale nadal widzimy tam potencjał do dalszego rozwoju. Wciąż szukamy najlepszych
możliwości rozbudowywania naszej
sieci oraz rozwoju we wszystkich
lokalizacjach, które mają ku temu
potencjał.
Czy tzw. wariant niemiecki (tylko
dwóch operatorów na rynku) jest
realny w Polsce i korzystny dla
polskiego rynku?
Sądzę, że ten rynek będzie się dalej
konsolidował. To trend, który można
zaobserwować na naszych pozostałych rynkach. W Wielkiej Brytanii
jest jeden operator, który konkuruje
z silnymi graczami, takimi jak BT
czy SKY. Przed Polską jednak jeszcze długa droga, ponieważ jest to
rynek nadal bardzo rozdrobniony,
choć o coraz silniejszej konkurencji
ze strony dynamicznie się rozwijających konkurentów z pogranicza
różnych sektorów – operatorów
komórkowych oraz nowych, globalnych graczy o dużo większej skali
działalności. To właśnie czynniki,
które przyspieszą potrzebę konsolidacji.
luty 2017
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Operatorzy
– integracja
opr. ak

Na początku lat 90. w środowisku operatorów sieci
kablowych pojawiła się potrzeba tworzenia organizacji
będących forum obrony interesów i wymiany doświadczeń
na tym nowym wówczas w naszym kraju – polu
działalności.

dodatek specjalny

W roku 1992 pojawiły się pierwsze struktury organizacyjne.
Najbardziej użyteczny był początkowo status stowarzyszenia,
ponieważ sieci zakładano w tym
czasie częściej jako stowarzyszenia mieszkańców osiedla
(spółdzielni mieszkaniowej) niż
jako prywatne przedsięwzięcia
biznesowe. Wyłoniły się wówczas
dwa ośrodki integrujące: łódzki
(zorientowany na stowarzyszenia)
oraz zielonogórski (grupujący
operatorów „prywatnych”). Integracja obydwu grup przechodziła
z biegiem lat stopniową ewolucję,
od stowarzyszeń do statusu izby
gospodarczej.
Ośrodek zielonogórski
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Operatorów Sieci Telewizji Kablowej (OSOSTK) z siedzibą w Zielonej
Górze zarejestrowano w kwietniu
1992 roku, na podstawie prawa
o stowarzyszeniach z 1989 roku
(na wniosek 34 operatorów). Jego
prezesem został Andrzej Ostrowski.
Wkrótce zarząd główny przyjął
wiele istotnych uchwał wyznaczających rozwój tej organizacji na wiele
lat, m.in. opracowanie interpretacji
prawa budowlanego w odniesieniu
do budowli telekomunikacyjnych;
opracowanie interpretacji przepisów finansowych dla inwestycji
telewizji kablowej; nawiązanie
współpracy z PAR (Państwowa
Agencja Radiokomunikacyjna);
wystąpienie o koncesję do Mini-

sterstwa Łączności na wykonywanie
pomiarów i badań w dziedzinie
telewizji kablowej; uchwalono też
utrzymywany do dzisiaj – obyczaj
dwóch dorocznych walnych spotkań
o charakterze sympozjum: wiosennego i jesiennego Pod koniec lat
90. używano logo: Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Telewizji Kablowej
(OSTvK).
Ogólnopolska Izba Gospodarcza
Komunikacji Kablowej (OIGKK)
w Zielonej Górze powstała
w 1999 roku na bazie OSOSTK.

Izba jako samorząd gospodarczy miała większe uprawnienia
niż stowarzyszenie. Członkowie
pozostali ci sami. OIGKK wsławiła
się m.in. protestami w związku
z projektami niekorzystnych dla
środowiska zmian w projektowanej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz w ustawie
o prawie autorskim (2002 rok).
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) od 9 września
2005 roku jest następczynią
OIGKK, po zmianie nazwy. Jej

PIKE
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) zrzesza ok. 110 firm reprezentujących polski rynek mediów elektronicznych.
Do Izby należą operatorzy szerokopasmowej
komunikacji elektronicznej, producenci i dystrybutorzy sprzętu i usług wykorzystywanych
przez operatorów w ich działalności biznesowej, także nadawcy. Operatorzy – członkowie Izby docierają w całej Polsce do prawie 4,5 mln
abonentów, świadcząc usługi dostępu do programów telewizyjnych i
radiowych, internetu oraz telefonii cyfrowej. Reprezentują blisko 75
proc. krajowego rynku telewizji kablowej. PIKE jest członkiem Krajowej
Izby Gospodarczej, a na forum międzynarodowym – członkiem Cable
Europe. Izbą kieruje 11-osobowy zarząd, w skład którego wchodzą
przedstawiciele największych operatorów, reprezentanci operatorów
mniejszych oraz przedstawiciele niektórych producentów sprzętu. Prezesem zarządu PIKE jest Jerzy Straszewski. Statutowym zadaniem PIKE jest wspomaganie członków w ich codziennej działalności
biznesowej, przede wszystkim przez zabieganie o warunki prawne i
regulacyjne, które sprzyjają rozwojowi branży i rynku. Izba popularyzuje idee nowoczesnej komunikacji elektronicznej.
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siedziba znajduje się w Warszawie.
Obecnie prezesem Izby jest Jerzy
Straszewski. Celowo wyeliminowano z nazwy przymiotnik „kablowy”, chcąc się dostosować do rozwoju technologii. Zmiana nastąpiła
w rocznicę wejścia w życie „Prawa
telekomunikacyjnego”. Pozwoliło
ono operatorom telewizji kablowej
formalnie przekształcić się w operatorów telekomunikacyjnych.
Ośrodek łódzki
Związek Stowarzyszeń Osiedlowych Sieci Telewizyjnych (ZSOST)
powstał 5 marca 1992 roku w wyniku połączenia się licznych stowarzyszeń użytkowników telewizji
kablowej. Jego następcą był Związek Telewizji Kablowych w Polsce
(ZTKP), który powstał w sierpniu
1995 roku, gdy do ZSOST zaczęli
się zgłaszać prywatni właściciele sieci kablowych i spółki TVK.
W 1996 roku ZTKP skupiał 116
podmiotów prawnych, w tym 50

ZTKIG
Związek Telewizji Kablowych w Polsce – Izba Gospodarcza
z siedzibą w Łodzi (ZTKIG) jest dobrowolnym zrzeszeniem operatorów sieci telewizji kablowych oraz podmiotów prowadzących działalność związaną z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnych. Statutowe cele Związku to: reprezentowanie interesów członków; tworzenie
optymalnych warunków rozwoju i korzystania z telewizji kablowej;
wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby; promocja kultury
polskiej; wspieranie i inspirowanie inicjatyw tworzenia społeczeństwa
informacyjnego w kraju. Związkiem kieruje sześcioosobowy zarząd,
którego prezesem jest Włodzimierz Lefik. Izba skupia ok. 40
operatorów.

stowarzyszeń użytkowników, 15
spółdzielni mieszkaniowych, 8
spółek z o.o., 1 gminny zakład
budżetowy, 39 spółek cywilnych
– łącznie posiadały one 175 tys.
gniazd abonenckich.
Związek Telewizji Kablowych
w Polsce – Izba Gospodarcza
(ZTKIG). Podczas walnego zebrania członków Związku Telewizji

Kablowych w Polsce we Wdzydzach Kiszewskich w 1997 roku
powołano izbę gospodarczą. Sąd
Rejonowy w Łodzi w styczniu
1998 roku wpisał do rejestru
handlowego Izbę Gospodarczą
– Związek Telewizji Kablowych
w Polsce z siedzibą w Łodzi.
Izba powstała bez równoczesnej
likwidacji ZTKP.

dodatek specjalny

REKLAMA

28
Bunt bez happy endu
Część operatorów kablowych
odmówiła wstąpienia do ZTKIG,
zarzuciła jej niegospodarność i opowiedziała się za kontynuowaniem
dawnej organizacji (tzn. ZTKP).
Zbuntowani członkowie ZTKP
jesienią 1999 roku utworzyli zarząd
i na walnym zjeździe w marcu
2000 roku założyli Ogólnopolski
Związek Technik Medialnych
(OZTM) z siedzibą w Łodzi. OZTM,
który tworzyło 36 stowarzyszeń
użytkowników sieci kablowych,
był zbiorowym członkiem OIGKK;
niektóre podmioty należały też
do izby łódzkiej (ZTKIG). Jednak
organizacja z powodu wewnętrznych sporów pomiędzy członkami
jej władz zakończyła działalność
w 2014 roku.
W 2011 roku na mapie organizacji
zrzeszających operatorów sieci
kablowych – szerokopasmowych
pojawił się, działający z sukcesem
do dzisiaj Związek Pracodawców
Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji – MEDIAKOM.

MEDIAKOM
W grudniu 2011 roku
zarejestrowano Związek
Pracodawców Mediów
Elektronicznych i Telekomunikacji – MEDIAKOM. Organizacja powstała, by reprezentować i wspierać środowisko
małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Jej podstawowe
zadania to: ochrona praw i reprezentowanie interesów (w tym gospodarczych) członków, wobec: związków zawodowych, organów władzy
i administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego; wspieranie przedsiębiorców w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi
przedsiębiorczości, uczciwej konkurencji i dobrych praktyk rynkowych
oraz kultury organizacyjnej. MEDIAKOM ma również dbać o rozpowszechnianie informacji o warunkach prowadzenia działalności
gospodarczej i podstawowych barierach hamujących rozwój przedsiębiorczości. Reprezentuje członków wobec organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; propaguje
rozwiązania sprzyjające budowie partnerskich relacji w stosunkach
pracowniczych; udziela swym członkom pomocy merytorycznej, w tym
prawnej. Związek, który ma siedzibę w Warszawie, liczy obecnie blisko
30 członków (firm). Jego reprezentację stanowi trzyosobowy zarząd,
którego prezesem jest Krzysztof Kasprowicz (równolegle prezes
firmy Macrosat).

Największe akwizycje na rynku CATV w Polsce
UPC Polska í
VECTRA SA í
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Multimedia Polska í

INEA SA í

Aster City / Warszawa, Kraków, Zielona Góra
Dami / Radom
Spray / Warszawa
Śląska Telewizja Kablowa / Zabrze
TVK Master / Głogów
Azart-Sat / Jelenia Góra
Dipol / Piła
Traco-Sat / Kędzierzyn-Koźle
Stream Communication / Kraków
Media Operator (poprzednio Małopolska TVK)
TVK Diana / Stalowa Wola
Broker Service / Żory
Telewizja Kablowa Poznań
Tesat / Poznań

W zestawieniu nie uwzględniono ewentualnej fuzji UPC Polska i Multimedia Polska
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UPC Polska Sp. z o.o.
VECTRA SA
MULTIMEDIA POLSKA SA
INEA S.A.
NETIA S.A.
TOYA Spółka z o.o.
PETRUS Sp. z o.o.
JAMBOX (SGT S.A. i Interaktywny Dom Sp. z o.o.)
Przedsiębiorstwo PROMAX sp.j. Z. Fórmanek-Okrój, W. Okrój
ASTA-NET S.A.
Sat Film Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.
Telewizja Kablowa Toruń
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu
Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o.
SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK SPÓŁKA JAWNA (SMSNET)
Gawex Media Sp. z o.o.
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu
TEL-KAB Sp. z o.o. Sp.k.
TELPOL TK Sp. z o.o.
Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Elsat Sp. z o.o. | Sileman Sp. z o.o.
EAST & WEST Import-Export Paweł Karnowski
BTVK GAWEX Paweł Karnowski sp.j.
Telewizja Kablowa Dipol Sp. z o.o.
Telkab Sp. z o.o.
AWONET Sp. z o.o.
East & West Sp. z o.o.
Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ”
ELTRONIK „MEDIA” Sp. z o.o. Sp.k.
SATPOL Systemy Telewizji Kablowej s.c.
Telewizja Kablowa Hajnówka s.j.
RTK – Regionalna Telewizja Kablowa s.j.
Zakład Elektroniki „ISKO” s.c.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
SAV Sp. z o.o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Słowianin
IMPERIUM Telecom
JMDI Sp. z o.o.
DOLSAT Sp. z o.o.
INSANT s.c.
ECHOSTAR STUDIO ZAKŁAD TECHNIKI SATELITARNEJ
Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „CENTRUM” Zgierz
STELLA ZIT ZAKŁAD INSTALATORSTWA TELEELEKTRYCZNEGO Sp. z o.o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska”
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie
Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT „Teofilów C”
ZAKŁAD USŁUG ANTENOWYCH ANTSERWIS H.CZAJKOWSKI, K.KOCIŃSKI, O.KORDYLEWICZ S.J.
EVIO Polska Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „TV SAT 364”

Źródło: operatorzy i redakcja „TELEKABEL & digital tv” 2016 r.

1.207.100
877.487
847.683
200.000
177.000
140.000
50.000
39.000
32.000
29.000
23.000
21.500
19.431
19.200
19.000
16.000
16.000
15.500
dane szacunkowe 15 000
dane szacunkowe 14 300
14.000
13.800
13.000
12.000
11.500
dane szacunkowe 11 500
9.900
dane szacunkowe 9 700
9.700
9.600
dane szacunkowe 9 000
8.895
dane szacunkowe 8 700
8.700
8.400
8.000
7.528
dane szacunkowe 7 100
dane szacunkowe 6 600
6.500
dane szacunkowe 6 500
dane szacunkowe 6 300
dane szacunkowe 6 200
dane szacunkowe 6 000
dane szacunkowe 5 800
5.690
dane szacunkowe 5 600
5.600
dane szacunkowe 5 600
5.400
RAZEM 4 mln 31 tys.

dodatek specjalny

Ranking największych operatorów w Polsce
według liczby abonentów TV
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Ranking największych operatorów w Polsce
według liczby abonentów z dostępem do internetu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

UPC Polska Sp. z o.o.
NETIA S.A.
VECTRA SA
MULTIMEDIA POLSKA SA
INEA S.A.
TOYA Spółka z o.o.
ASTA-NET S.A.
PETRUS Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo PROMAX sp.j. Z. Fórmanek-Okrój, W. Okrój
Sat Film Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.
Gawex Media Sp. z o.o.
Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o.
Telewizja Kablowa Toruń
SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK SPÓŁKA JAWNA (SMSNET)
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu
Elsat Sp. z o.o. | Sileman Sp. z o.o.
TEL-KAB Sp. z o.o. Sp.k.
EAST & WEST Import-Export Paweł Karnowski
ELTRONIK „MEDIA” Sp. z o.o. Sp.k.
Telewizja Kablowa Dipol Sp. z o.o.
East & West Sp. z o.o.
SAV Sp. z o.o.
Telewizja Kablowa Hajnówka s.j.
DOLSAT Sp. z o.o.
Telkab Sp. z o.o.
BTVK GAWEX Paweł Karnowski sp.j.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ”
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie
ZAKŁAD USŁUG ANTENOWYCH ANTSERWIS H.CZAJKOWSKI, K.KOCIŃSKI, O.KORDYLEWICZ S.J.

RAZEM 3 mln 465 tys.

dodatek specjalny

Źródło: operatorzy i redakcja „TELEKABEL & digital tv” 2016 r.

1.086.100
715.000
555.000
530.284
185.000
115.000
33.000
25.000
25.000
22.600
20.000
15.315
12.000
11.500
10.518
10.500
10.000
9.082
8.500
7.200
7.000
6.800
6.500
6.453
6.200
6.000
6.000
5.400
4.860
4.000
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UPC Polska Sp. z o.o.
Rok założenia 1989
Adres siedziby
al. Jana Pawła II 27,
00-867 Warszawa
tel. 22 241 68 22
e-mail: info.upc@upc.com.pl

Strona internetowa
www.upc.pl

Właściciel
Liberty Global
Zarząd
członkowie zarządu:
Jerzy Gołębiowski,
Janusz Nowak

Frans-Willem de Kloet
– prezes zarządu:

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej

Kierownik BOA
Konrad Skórczyński
(dyrektor obsługi klienta)

Public relations
(rzecznik prasowy)
Michał Fura

Corporate affairs
Patrycja Gołos

Osoba odpowiedzialna
za kontakty z nadawcami
Ewelina Rabsztyn

Dyrektor techniczny
Monika
Nowak-Toporowicz

Zasięg techniczny HP

– 3 100 000

Miejscowości i liczba BOK

– 65

Liczba abonentów/RGU
Telewizja – 1 207 100
Internet – 1 086 100
Telefonia – 631 900

Usługi dodatkowe
Horizon Go – 230 000,
UPC Wi-Free – 700 000 hotspotów,
modem Wi-Fi Connect Box – b.d.
luty 2017
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VECTRA SA
Rok założenia 1991
Adres siedziby
Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia
tel. 58 624 83 52
e-mail: kontakt@vectra.pl

Strona internetowa
www.vectra.pl

Zarząd
Jan Piotrowski
Rafał Brzezowski
Dariusz Nowosadko

Tomasz Żurański

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
CTO:
Bartłomiej Irzyński
tel. 58 624 83 52
e-mail: b.irzynski@vectra.pl

Dyrektor Obsługi Klienta:
Klienta Rafał Gośliński
tel. 58 624 83 52
e-mail: r.goslinski@vectra.pl

Biuro Public Relations Grupa Vectra
Krzysztof Stefaniak
tel. 58 742 63 41
faks 58 742 61 50
kom. 601 715 976
e-mail: k.stefaniak@vectra.pl

CMO & CSO:
Rafał Brzezowski
tel. 58 624 83 52
e-mail: r.brzezowski@vectra.pl

Biuro Public Relations Grupa Vectra
Monika Żelazko
tel. 58 742 62 39
faks 58 742 61 50
kom. 605 209482
e-mail: m.zelazko@vectra.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Małgorzata Wojtaszko
tel. 58 624 83 52
e-mail: m.wojtaszko@vectra.pl

Zasięg techniczny HP

– ok. 2,4 mln

Miejscowości i liczba BOK
Miejscowości 389
BOK 97

Liczba abonentów/RGU
Telewizja cyfrowa – 700 481
Telewizja analogowa – 177 006
Internet stacjonarny – 563 253

Internet mobilny – 12 857
Telefonia stacjonarna – 197 877
Telefonia mobilna – 4 805
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USŁUGI DODATKOWE: VOD, PVR, TV Everywhere (bezpłatny dostęp do 89 programów TV na
komputerze i urządzeniach mobilnych), HBO GO, FilmBox Live, serwis muzyczny GO ON, programy
niezależnych telewizji lokalnych emitowane w 120 miastach

Program lokalny
Lista miejscowości, w których emitowane są telewizyjne programy lokalne
– w wyróżnionych na niebiesko miejscowościach program dostępny jest
także w wersji cyfrowej:
1 Bartoszyce

31 Jelenia Góra

61 Ostrołęka

91 Sokołów Podl.

2 Bełchatów

32 Kamienna Góra

62 Ostrowiec  Św.

92 Starachowice

3 Będzin

33 Kielce

63 Ostróda

93 Stary Sącz

4 Biała Podlaska

34 Kietrz

64 Oświęcim

94 Staszów

5 Białobrzegi

35 Kłodzko

65 Parczew

95 Strzelin

6 Białystok

36 Kolno

66 Pieszyce

96 Susz

7 Bielawa

37 Kościerzyna

67 Piła

97 Suwałki

8 Bielsko-Biała

38 Kowalewo Pom.

68 Polanica

98 Szczecin

9 Bogatynia

39 Krapkowice

69 Police

99 Szczecinek

10 Braniewo

40 Krosno

70 Polkowice

100 Szprotawa

11 Bytom

41 Kwidzyn

71 Racibórz

101 Świdwin

12 Chełmek

42 Lądek Zdrój

72 Radom

102 Świebodzin

13 Cieszyn

43 Legnica

73 Radomsko

103 Świecie

14 Czarna Białost.

44 Leśna

74 Radzionków

104 Świętochłowice

15 Czarne

45 Lębork

75 Rogoźno

105 Świnoujście

16 Czeladź

46 Libiąż

76 Rościszów

106 Tarnowskie G.

17 Dęblin

47 Lidzbark Warm.

77 Ruda Śląska

107 Tczew

18 Działdowo

48 Lubin

78 Rybnik

108 Tuchola

19 Dzierżoniów

49 Łęczyca

79 Rypin

109 Tychy

20 Elbląg

50 Łobez

80 Rzeszów

110 Ustka

21 Garwolin

51 Łomża

81 Sejny

111 Wałbrzych

22 Gliwice

52 Miasteczko Śl.

82 Siedlce

112 Wągrowiec

23 Głubczyce

53 Mława

83 Sieradz

113 Wejherowo

24 Goleniów

54 Morąg

84 Sierpc

114 Wierzbica

25 Golub-Dobrzyń

55 Myślibórz

85 Skarżysko-Kam.

115 Wojkowice

26 Gostynin

56 Nidzica

86 Skoczów

116 Wola

27 Grójec

57 Nowa Ruda

87 Sławków

117 Zabrze

28 Gryfów Śląski

58 Nowogród Bobr

88 Sławno

118 Żary

29 Gubin

59 Nowy Sącz

89 Słubice

119 Żory

30 Jawor

60 Olsztyn

90 Słupsk

120 Żuromin

Inne informacje od operatora
Vectra to drugi w Polsce pod względem liczby abonentów telekomunikacyjny
operator kablowy. Obsługuje ponad 950 tys. klientów.
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MULTIMEDIA POLSKA SA
Rok założenia 1991
Adres siedziby
ul. Wendy 7/9
81-341 Gdynia
tel. 22 553 86 11
e-mail: k.kanownik@multimedia.pl

Strona internetowa
www.multimedia.pl

Zarząd

Andrzej Rogowski
– Prezes Zarządu

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Pion techniczny
– dyrektor
Krzysztof Jaskólski

Pion sprzedaży i marketingu
– dyrektor
Piotr Rogowski

Zasięg techniczny HP

Biuro public relations
– dyrektor
Krystyna Kanownik

Miejscowości i liczba BOK

– 1 608 946

– 85

Liczba abonentów/RGU
Telewizja – 847 683 (w tym pakiety Premium)
Internet – 530 284
Telefonia – 269 783
Usługi dodatkowe – 88 412 (energia, gaz, ubezpieczenia)
Program lokalny
Amazing – 9 koncesji
(Mielec, Tomaszów Mazowiecki,
Ełk, Zamość,
Ostrów Maz., Tarnów,
Łomża, Płock, Gorzów
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INEA S.A.
Rok założenia 1992
Adres siedziby
ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań
tel. 61 22 22 222

Strona internetowa
www.inea.pl
e-mail: kontakt@inea.com.pl

Właściciel
Janusz Kosiński, Warburg Pincus

Zarząd

Janusz Kosiński

Eugeniusz Grzybek

– Prezes

Członek Zarządu
(technika, rozwój)

Jarosław Pijanowski

Michał Bartkowiak

Członek Zarządu (marketing,
sprzedaż, obsługa klientów)

Członek Zarządu
(finanse, HR, IT)

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Obsługa klientów
Krzysztof Zowada
tel. 602 704 622

e-mail: Krzysztof.zowada@inea.com.pl

Dyrektor techniczny
Marcin Grochociński
tel. 600 091 052

e-mail: marcin.grochocinski@inea.com.pl

Public relations
Natalia Stroiwąs
tel. 732 430 507

e-mail: natalia.stroiwas@inea.com.pl

Marketing
Tomasz Zmyślny
tel. 600 091 062

e-mail: tomasz.zmyslny@inea.com.pl

Osoby odpowiedzialne za kontakty z nadawcami
Jarosław Pijanowski, Monika Gilmijarow
tel. 732 433 322, e-mail: monika.gilmijarow@inea.com.pl
Zasięg techniczny HP – ok 480 000

Miejscowości i liczba BOK – 25

Liczba abonentów/RGU
Liczba abonentów – 250 000
Telewizja – 200 000
Internet – 185 000

Telefonia – 95 000
Usługi dodatkowe – HBO, C+, MVNO,
LuxMed

Program lokalny
Kanały własne: WTK Poznań i Powiat Poznański, Lech TV.  Kanały lokalne: STK – Swarzędz i Powiat Poznański, TV Relax
– Śrem, sponsor tytularny – INEA Stadion,  współwłaściciel sieci WSS, nagroda na najlepszy projekt sieci FTTH od
europejskiego FTTH Council.
luty 2017
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Netia S.A.
Rok założenia 1991
Adres siedziby
Netia Tower, ul. Taśmowa 7A 
02-677 Warszawa
tel. 22 352 20 00
e-mail: info@netia.pl

Strona internetowa
www.netia.pl

Właściciel
Netia S.A. – Spółka notowana na GPW

Zarząd
Tomasz Szopa – Prezes Zarządu
Katarzyna Iwuć – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej

Dyrektor techniczny
Jacek Wiśniewski
tel. 22 352 22 16
e-mail: jacek.wisniewski@netia.pl

Osoba odpowiedzialna za
kontakty z nadawcami
Anna Olszewska
tel. 608 009 077
e-mail: anna.olszewska@netia.pl

Marketing i public relations
Karol Wieczorek
tel. 602 729 904
e-mail: karol.wieczorek@netia.pl

Zasięg techniczny HP

– Sieć własna ok. 2,5 mln, usługi dostępne również w sieci
Orange Polska
Miejscowości i liczba BOK
Aktualizacja Salonów 01.2017
Białystok 15-437, Białówny 4 lok.11
Białystok 15-644, Wrocławska 20 (C.H. Zielone Wzgórze)
Bielsko-Biała 43-300, Stojałowskiego 41
Bytom 41-916, Witczaka 46
Gdańsk 80-398, Obrońców Wybrzeża 1 (Galeria Przymorze)
Tczew 83-110, Pomorska 1 (Galeria Kociewska)
Elbląg 82-300, 12 Lutego 16-20
Elbląg 82-300, Rybacka 36a
Grudziądz 86-300, Stara 24

85-8111222
85-8111222
33-8119087
32-7327021
58-7614220
514-202-026
55-6491211
55-6491211
56-6429600
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32-7327011
32-7327270
12-3490018
12-3490018
12-3490018
42-2981107
42-2981107
42-2981107
32-7667056
32-7332426
535-063-358
56-6550055
32-7804609
22-3522501
75-6442877
76-7208885
75-6412979
76-7219999
76-7219999
76-7208488
76-8464605
77-3070300
77-3070300
61-6390200
61-6390200
74-6476796
74-6644909
71-7572003
71-7572003
71-7572003
883-700-830
68-4511846

Jastrzębie-Zdrój 44-335, Opolska 1P
Katowice 40-144, Józefowska 35
Kraków 30-347, Kapelanka 56 (C.H. Tesco)
Kraków 30-837, Aleksandry 11
Kraków 331-875, Os. Niepodległości 3
Łódź 94-051, Wyszyńskiego 73D
Łódź 90-318, Limanowskiego 187
Łódź 92-551, Wujaka 7A
Siemianowice Śląskie 41-100, Michałkowicka 28
Sosnowiec 41-200, 3 Maja 17
Suwałki 16-400, Witosa 4a
Toruń 87-107, Szosa Chełmińska 58
Tychy 43-100, Bielska 64
Warszawa 02-677, Taśmowa 7A
Bolesławiec 59-700, Asnyka 11
Głogów 67-200, Galileusza 18
Jelenia Góra 58-500, Sudecka 51
Legnica 59-220, Złotoryjska 79
Legnica 59-220, Wrocławska 10/18c
Lubin 59-300, Armii Krajowej 10
Lubin 59-300, Skłodowskiej-Curie 68
Opole 45-048, Pułaskiego 1
Opole 45-285, Szarych Szeregów 34E
Poznań 60-243, Głogowska 114
Poznań 60-529, Polna 7
Świdnica 58-100, Długa 25
Wałbrzych 58-309, Wieniawskiego 74
Wrocław 50-032, Piłsudskiego 46
Wrocław 50-079, Jedności Narodowej
Wrocław 53-324, Hallera 52 (C.H. Borek)
Zgorzelec 59-900, Bohaterów Getta 6
Zielona Góra 65-078, Bohaterów Westerplatte 52

Liczba abonentów/RGU dane dla Grupy Netia na koniec września 2016
Telewizja – 177 000
Internet – 715 000
Telefonia – 1,17 mln

USŁUGI DODATKOWE
mobilne usługi głosowe i dostępu do
internetu, bezpieczeństwo w internecie,
muzyka i wideo na żądanie, bezpieczny
i inteligentny dom
Inne informacje od operatora

Dane liczbowe użytkowników poszczególnych usług konsolidują również Petrotel
z Grupy Netia, który nie posługuje się brandem Netii, oraz Telefonię Dialog
i Internetię, które na zewnątrz są widoczne jako Netia.
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TOYA Spółka z o.o.
Rok założenia 1990
Adres siedziby
ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź
tel. 42 633 38 88, 42 638 76 66
e-mail: sekretariat@toya.net.pl

Strona internetowa
www.toya.net.pl

Zarząd

Halina Zajfert
– Dyrektor Finansowa
Jacek Kobierzycki
– Dyrektor Generalny

Witold Krawczyk
– Prezes Zarządu

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej

Dyrektor marketingu
i public relations
Andrzej Pasowski
e-mail: a.pasowski@toya.com.pl

Dyrektor działu rozwoju
Szymon Karbowski
e-mail: s.karbowski@toya.com.pl

Dyrektor IT
Rafał Banaś
e-mail: r.banas@toya.com.pl

Zasięg techniczny HP

– 400 000

Osoba odpowiedzialna za
kontakty z nadawcami
Jacek Kobierzycki
e-mail: j.kobierzycki@toya.com.pl

Dyrektor operacyjny
Prokurent
Robert Makowski
e–mail: r.makowski@toya.com.pl

Miejscowości i liczba BOK
– Łódź (5), Pabianice, Piotrków
Trybunalski, Kutno,  Mysłowice,
Przemyśl, Pisz, (po 1).
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Liczba abonentów/RGU

Liczba abonentów – 170 000
Telewizja – 140 000
Internet – 115 000
Telefonia – 23 000
Program lokalny

TV TOYA
(dostępny w całej sieci TOYA i sieciach partnerskich)
Inne informacje od operatora

TOYA jest od wielu lat postrzegana jako lider innowacyjności w zakresie
technologicznym i usług. Jej rozwiązania wielokrotnie były prezentowane
na międzynarodowych targach i wystawach, gdzie spotykały się z wielkim
uznaniem.
Dostawca Telewizji, Internetu i Telefonii – stacjonarnie i mobilnie w modelu
MVNO. Zapewnia także dostęp do telewizji cyfrowej abonentom z partnerskich
sieci innych operatorów w Łodzi, w Polsce północno-zachodniej, na Górnym
i Dolnym Śląsku, w Krakowie, na Wybrzeżu i Podkarpaciu. Twórca TOYA GO,
platformy dostępu – w domu i poza domem – do programów telewizyjnych
live, kamer internetowych, stacji radiowych, wideo na żądanie i karaoke w
komputerach lub tabletach i smartfonach. Aplikacja dostępna jest nie tylko
poprzez stronę go.toya.net.pl, ale także w sklepach AppStore (iOS) oraz
w Google Play (Android).
Firma jest doskonałym przykładem zasadności stwierdzenia: myśl globalnie
– działaj lokalnie. W okresie swojej 26-letniej działalności zbudowała kilka
firm i marek tworzących razem Grupę TOYA, w skład której wchodzą: TV
TOYA, studia dźwiękowe TOYA STUDIOS, klub muzyczny WYTWÓRNIA,
czterogwiazdkowy hotel DoubleTree by Hilton i MEDIA HUB – nowoczesny
biurowiec na terenie dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi.
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PETRUS Sp. z o.o.
Rok założenia 1983
Adres siedziby
ul. Staszica 30, 
89-600 Chojnice
tel. 52 397 52 15
e-mail: petrus@petrus.pl

Strona internetowa
www.petrus.pl

Właściciel
PETRUS POLAND HOLDING LTD

Zarząd
Marek Wieczorkiewicz
– Prezes

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej

Dyrektor techniczny
Tadeusz Steinke
tel. 52 397 52 15
e-mail: tadeusz.steinke@petrus.pl

Dyrektor koordynator projektów
Marcin Granowski
tel. 52 397 52 15
e-mail: marcin.granowski@petrus.pl

Zasięg techniczny HP

– 120 000

–

Dyrektor sprzedaży, kontakty
z nadawcami, public relations
Paweł Granowski
tel. 52 397 52 15
e-mail: pawel.granowski@petrus.pl

Miejscowości i liczba BOK
6 (Chojnice, Toruń, Tuchola, Bytów,
Człuchów, Miastko, Czersk itd.)

Liczba abonentów
Telewizja – 50 000

Internet – 25 000

Telefonia – 7 000

Program lokalny
Toruński Magazyn Informacyjny (Toruń)
luty 2017
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JAMBOX (operatorzy SGT S.A.
i Interaktywny Dom sp. z o.o.)
Rok założenia 2007
Adres siedziby
ul. Ligocka 103, bud. 8 
40-568 Katowice 
tel. 32 42 88 444
e-mail: biuro@sgtsa.pl

Strona internetowa
www.jambox.pl
www.sgtsa.pl

Właściciel
Spółka Akcyjna SGT SA

Zarząd
Bartłomiej Czardybon, Prezes Zarządu

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Dyrektor techniczny
Michał Trelewicz
tel. 32 42 88 431
e-mail: m.trelewicz@sgtsa.pl

Kierownik BOA
Magdalena Andraczek

Marketing i public relations
Łukasz Sukiennik
tel. 32 339 14 39
e-mail: l.sukiennik@sgtsa.pl

Osoby odpowiedzialne za kontakty z nadawcami

Michał Vrabetz
tel. 32 42 88 437
e-mail: m.vrabetz@sgtsa.pl

Arkadiusz Kudela
tel. 728 706 110
e-mail: a.kudela@sgtsa.pl

Zasięg techniczny HP
– Sieci współpracujących Partnerów na terenie Polski

Miejscowości i liczba BOK
– Punkty BOK u 250 Partnerów

Liczba abonentów
Telewizja – 39 000
Internet i Telefonia – usługa świadczona bezpośrednio przez Partnera biznesowego
Inne informacje od operatora
Firma SGT S.A., lider rynku usług telewizyjnych oferowanych operatorom ISP w Polsce, powstała w 2007 roku w ramach
Grupy 3S. Na polski rynek telekomunikacyjny wkroczyła, tworząc interaktywną telewizję cyfrową JAMBOX. Współpracuje
z lokalnymi operatorami internetu, zainteresowanymi świadczeniem usług w technologii IPTV w swoich sieciach. Usługa
sygnowana renomowaną marką JAMBOX obejmuje najbogatszą ofertę programową na rynku, niedostępną w żadnej innej
platformie telewizyjnej.
Usługi telewizyjne pod marką JAMBOX są oferowane w ramach oferty „IPTV dla ISP” przez SGT S.A. i Interaktywny Dom.
luty 2017
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Przedsiębiorstwo PROMAX sp.j.
Z.Fórmanek-Okrój, W.Okrój
Rok założenia 1991
Adres siedziby
ul. Wolności 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 735 31 11
e-mail: biuro@promax.media.pl

Strona internetowa
www.promax.media.pl

Właściciel
Wiesław
Okrój

Zofia Fórmanek-Okrój

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Dyrektor generalny:
Karolina Okrój
e-mail: karolina.okroj@
promaxnet.pl

Kierownik działu eksploatacji sieci
Paweł Niszkiewicz
e-mail: pawel.niszkiewicz@
promaxnet.pl

Kierownik działu relacji z klientami
Aleksandra Betka-Sołtysiak
e-mail: aleksandra.betka-soltysiak@promaxnet.pl

Kierownik działu teleinformatycznego
Andrzej Grzywna
e-mail: andrzej.grzywna@promaxnet.pl

Kierownik działu marketing
Marta Krzyżanowska
e-mail: marta.krzyzanowska@promaxnet.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Karolina Okrój
e-mail: karolina.okroj@promaxnet.pl

Zasięg techniczny HP

– ponad 40 000

Miejscowości i liczba BOK
około 100 miejscowości, BOK – 5
Liczba abonentów

Telewizja – 32 000
Internet – 25 000
Telefonia – 5 000

Usługi dodatkowe – TV Online,  internet
mobilny, VOD, hotspoty
Program lokalny

Telewizja PROART, Ostrów Wielkopolski
Inne informacje operatora
Ok 40% abonentów to mieszkańcy domków jednorodzinnych.  
Operator posiada otwartą sieć FTTH na budynkach  wielorodzinnych i świadczy usługi  tzw. światłowód
do domu (np. 200/200).
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ASTA-NET S.A.
Rok założenia 1989
Adres siedziby
ul. Podgórna 10, 64-920 Piła
tel. +48 67 350 90 01
e-mail: sekretariat@asta-net.pl

Strona internetowa
www.asta-net.pl

Akcjonariusze
Zbigniew
Ryczek

Henryk Małdziński

Zarząd
Zbigniew Ryczek – Prezes Zarządu

Henryk Małdziński – Wiceprezes Zarządu

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Pełnomocnik zarządu
ds. inwestycji
Łukasz Hetman
tel. 506 586 079
e-mail: l.hetman@asta-net.pl

Peełnomocnik zarządu
ds. technicznych
Marcin Wasiński
tel. 508 018 844
e-mail: m.wasinski@asta-net.pl

Pełnomocnik zarządu
ds. sprzedaży
Łukasz Woźniak
tel. 795 418 799
e-mail: l.wazniak@asta-net.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Małgorzata Kałuska
tel. 516 942 352
e-mail: m.kaluska@asta-net.pl

Zasięg techniczny HP

– około 72 000

Miejscowości i liczba BOK
6 Salonów (Piła, Złotów, Wyrzysk, Okonek,
Trzcianka, Wałcz)
Liczba abonentów

Telewizja – ok. 29 000
Internet – ok. 33 000
Telefonia – ok. 5 000

Usługi dodatkowe – ok. 8 000
HBO C+ Multiroom i Pakiety tematyczne
Program lokalny

TV ASTA
Miasta: m.in. Piła, Poznań, Szczecin, Ostrów Wielkopolski, Szczecinek, Leszno, Konin, Kalisz, Koszalin, Gniezno, Września,
Ustka, obce sieci (m.in. INEA S.A., Promax s.c. Gapiński M,. Romanów K., Gawex Media Sp. z o.o., Zakład Usług
Antenowych ANSERWIS H. Czajkowski, K. Kociński, O. Kordylewicz s.j., InterArena, SAT-MONT-SERVICE sp. j.)
luty 2017
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Inne informacje operatora
ASTA-NET S.A. jest jedną ze spółek należących do Grupy ASTA – dynamicznie rozwijającej się
grupy kapitałowej, posiadającej w swym portfolio spółki realizujące zadania z zakresu istotnych
dla gospodarki branż:
ASTA-NET S.A. operator telekomunikacyjny
TV ASTA sp. z o.o. grupa medialna
ASTA-BUD sp. z o.o. projektant i wykonawca sieci optycznych i telekomunikacyjnych, a także
wykonawca w zakresie budownictwa ogólnego, adaptacji wnętrz, budownictwa przemysłowego,
projektant i instalator systemów alarmowych i domofonowych
ASTA GROUP sp. z o.o. outsourcing prawno-księgowy
ASTA LOGISTICS sp. z o.o. usługi logistyczne i magazynowe
Ponad 27-letnie doświadczenie na rynku wielkopolskim oraz zaufanie wśród klientów na terenie
całego kraju sprawiło, że Grupa ASTA jest partnerem i wiodącym wykonawcą setek projektów
inwestycyjnych.
Grupa ASTA systematycznie zwiększa zasięg działania, posiada wykwalifikowaną kadrę, intensywnie
rozbudowuje infrastrukturę, stale inwestuje w ludzi i nowoczesne zaplecze techniczne, gwarantując
najlepszą jakość realizowanych projektów.
Liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte na przestrzeni lat, przez spółki Grupy ASTA, stanowią emblemat
sukcesów oraz odzwierciedlenie zaangażowania i profesjonalizmu.
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Ostatni będą pierwszymi
Opr. Asta-Bud
Kompleksowa realizacja dostępowych sieci
szerokopasmowych w technologii FTTH/GPON oraz
budowa linii optotelekomunikacyjnych – to domena
Asta-Bud. Działająca w Wielkopolsce lokalna
firma z Piły stała się dzięki unijnym programom
nie tylko jednym z krajowych liderów w obszarze
inwestycji telekomunikacyjnych z wykorzystaniem
technik światłowodowych, ale zdobywa też rynki
europejskie.
Asta-Bud zaprojektowała i wybudowała 350 km sieci
NGA w ramach Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
na obszarze północnej Wielkopolski. Spółka
zrealizowała również projekt zapewnienia dostępu
do internetu w ramach projektu Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2.8 Last
Mile. Prace polegały na budowie kanalizacji
teletechnicznej, budowie i uruchomieniu kablowych
szerokopasmowych sieci dystrybucyjnych łącznie
z sieciami dostępowymi w technologii FTTH oraz
dostawie urządzeń aktywnych.
Doświadczenia zdobyte w ramach prowadzonych
prac oraz szeroko zakrojona współpraca

z operatorami telekomunikacyjnymi, integratorami
oraz podwykonawcami pozwoliły f i r m i e
rozwinąć się i wdrożyć nowoczesne rozwiązania,
w tym kompetencje w zakresie zarządzania
projektami, a także pozyskać do swojego grona
ekspertów. Dzięki temu spółka Asta-Bud dziś
z powodzeniem konkuruje z firmami z branży,
zarówno na rynku polskim, jak i w krajach
ościennych, szczególnie w Niemczech. W Berlinie,
Hannoverze, Karlsruhe, Schenningen czy
w Willingen spółka położyła dziesiątki km
sieci FTTH, ponadto sukcesywnie zdobywa
tamtejszy rynek przewiertów sterowanych.
Zespół pracowników Asta-Bud występuje
w roli konsultantów, a proponowane przez nich
rozwiązania są powielane przez inwestorów
w innych projektach.
Spółka udowadnia, że polska firma może konkurować
na rynkach europejskich nie tylko ceną, ale także
wiedzą, praktycznym przygotowaniem, jakością,
a nade wszystko kompleksowością wykonywanych
usług.

48
Sat Film Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.
Rok założenia 1992
Adres siedziby
ul. Inżynierska 11
93-569 Łódź,
tel. 42 637 38 69
e-mail: satfilm.lodz@satfilm.pl

Strona internetowa
www.satfilm.pl

Zarząd

Robert Kowalczyk

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Dyrektor techniczny:
Marek Barański
tel. 605 896 542
e-mail: m.baranski@satfilm.pl

Kierownik BOA:
Krzysztof Marczyński

Marketing i public relations:
Artur Witwicki
tel. 601 477 026
e-mail: a.witwicki@satfilm.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Dominik Kowalczyk
tel. 601 993 337
e-mail: d.kowalczyk@satfilm.pl

Zasięg techniczny HP
– obszar gmin: Włocławek,
Brześć Kujawski, Kowal,
Izbica Kujawska

Miejscowości i liczba BOK
Włocławek, 2 BOK

Liczba abonentów
Telewizja – 23 000
Internet – 21 500
Telefonia – 8 200
Usługi dodatkowe – Telefonia komórkowa: 3800
Internet mobilny: 1100
luty 2017
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Telewizja Kablowa Toruń
Rok założenia 1991
Adres siedziby
ul. Bartosza Głowackiego 2, 87-100 Toruń
tel. 56 640 27 20
e-mail: sekretariat@tvk.torun.pl

Strona internetowa
www.tvk.torun.pl

Właściciel
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zarząd
Sławomir Konieczka – Prezes Zarządu
Ewa Kurczewska – Zastępca Prezesa Zarządu
Janusz Żółtowski – Członek Zarządu

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Marek Kalasiński
Zastępca Dyrektora ds. technicznych
tel. 56 640 27 10
e-mail: marek.kalasinski@toruntv.pl

Kierownik BOA
Katarzyna Herzog
tel. 56 640 27 07
e-mail: rozliczenia@tvk.torun.pl

Janusz Żółtowski – Dyrektor

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Marketing I PR:
Jacek Kudelski
tel. 56 640 25 95, e-mail: marketing@tvk.torun.pl

Zasięg techniczny HP

– około 30 000

Miejscowości i liczba BOK
Toruń (1)
Liczba abonentów

Liczba abonentów – 22 500
Telewizja – 21 500

Internet – 12 000
Telefonia – 3 000
Program lokalny

Telewizja Toruń (Toruń)
Inne informacje od operatora
• W 2016 roku Telewizja Kablowa Toruń świętowała 25-lecie działalności.
• ZŁOTA PIKE 2016, nagroda Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej dla Operatora Roku Telewizji Kablowej Toruń.
• HONOROWY MEDAL THORUNIUM przyznany przez Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego Telewizji
Kablowej Toruń w uznaniu zasług dla Miasta Torunia.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Grudziądzu
Rok założenia Spółdzielni 1903; Telewizji Kablowej SM 1991
Adres siedziby
ul. Moniuszki 13,  
86-300 Grudziądz,
tel. 56 66 32 000
e-mail: sekretariat@smgr.pl,

Dział Telewizji Kablowej SM,
ul. Piotra Skargi 1,
86-300 Grudziądz

Strona internetowa
www.tvsm.pl

Właściciel
forma prawna – spółdzielnia mieszkaniowa

Zarząd
Krzysztof Wieczorek – Z-ca Prezesa Zarządu
Wojciech Kiciński – Członek Zarządu
Lucjan Zubrzycki – Prezes Zarządu
REKLAMA
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Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Kierownik działu telewizji
kablowej
Jerzy Cepiński
tel. 56 66 32 030, 606 880 443
e-mail: j.cepinski@smgr.pl

Koordynator BOA –
Katarzyna Frankiewicz
tel. 56 66 32 049
e-mail: k.frankiewicz@smgr.pl

Marketing i public relations –
Barbara Krajewska
tel. 56 66 32 036
e-mail: b.krajewska@smgr.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Ewa Wacławska
tel. 56 66 32 032
e-mail: e.waclawska@smgr.pl

Zasięg techniczny HP

Miejscowości i liczba BOK

miasto Grudziądz

Grudziądz

Liczba abonentów
Telewizja – 19 431
Internet – 10 518
Telefonia – 2 843
Usługi dodatkowe HbbTV, PPV
Program lokalny
TVSM Grudziądz
Anita Granda-Zilz
Redaktor naczelny
tel. 56 66 32 010
e-mail: tvsm@smgr.pl, a.granda@smgr.pl

Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o.
dawniej Telewizja Kablowa Chopin Bogdan Łaga Dariusz Schmidtke
Spółka Jawna

Rok założenia 1995
Adres siedziby
ul. Przemysłowa 3 
84-200 Wejherowo
tel. 58 738 97 00
e-mail: tkchopin@tkchopin.pl

Strona internetowa
www.tkchopin.pl www.telewizjattm.pl www.nordafm.pl
www.telewizjattr.pl www.nadmorski24.pl

Właściciel
Bogdan Łaga, Dariusz Schmidtke
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Zarząd

Dariusz Schmidtke – Prezes Zarządu
Tadeusz Nowakowski – Członek Zarządu
Bogdan Łaga – Prezes Zarządu

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Kierownik BOA   
Małgorzata Frankowska
tel. 58 738 97 42
e-mail: malgorzata.
frankowska@tkchopin.pl

Dyrektor techniczny
Bogdan Łaga
tel. 58 738 97 00
e-mail: tkchopin@tkchopin.pl

Marketing i public relations
Katarzyna Grzenkowicz
tel. 58 738 97 91
e-mail: katarzyna.grzenkowicz@
tkchopin.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami

Tadeusz Nowakowski
tel. 58 738 97 00, e-mail: tkchopin@tkchopin.pl

Zasięg techniczny HP

–

Miejscowości i liczba BOK

5 BOK: Wejherowo, Gdańsk, Puck, Władysławowo, Hel,
miejscowości powiatu puckiego i wejherowskiego oraz
Gdańsk

Liczba abonentów
Telewizja – 19 200
Internet – 15 300
Telefonia – 5 600
Telefonia mobilna – 40
Internet mobilny – 15
Usługi dodatkowe – Kamery widokowe nad morzem oraz drogowe; Hot-Spot na
plażach i w autobusach komunikacji miejskiej
Monitoring Miejski w miejscowościach nadmorskich
Program lokalny
Twoja Telewizja Morska, Twoja Telewizja Religijna, Radio „NORDA FM”
Inne informacje od operatora
Portal „Nadmorski24.pl”
luty 2017
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SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK,
KRZYSZTOF MRUK SPÓŁKA JAWNA (SMSNET)
Rok założenia 1989
Adres siedziby
ul. Ku Słońcu 63/1,  
71-047 Szczecin
tel. 914 429 000
e-mail: info@smsnet.pl

Strona internetowa
www.smsnet.pl

Właściciel

Jacek Mruk

Krzysztof Mruk

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Kierownik BOA Szczecin:  
Lucyna Goliszewska
e-mail: lucyna@smsnet.pl,
tel. 914 429 000

Kierownik BOA Sosnowiec:  
Rafał Guziel
e-mail: rafal@smsnet.pl,
tel. 32 290 55 00

Marketing i public relations
Grzegorz Mruk
tel. 914 429 000
e-mail: grzegorz.mruk@smsnet.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Jacek Mruk,
Krzysztof Mruk

Zasięg techniczny HP

– 70 000

Miejscowości i liczba BOK
Będzin, Dąbrowa Górnicza,
Sosnowiec (BOA), Szczecin (BOA)

Liczba abonentów
Telewizja – 19 000
Internet – 11 500
Telefonia – 500
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Gawex Media sp. z o.o.
Rok założenia 1990
Adres siedziby
ul. F. Lanciego 13/79 
02-792 Warszawa
tel. 94 71 27 005
e-mail: sekretariat@gawex.pl

Strona internetowa
www.gawex.pl

Właściciel
firma rodzinna

Zarząd
Wanda Gawrońska,
Wiesław Markiewicz,
Paweł Dołębski,
Joanna Geda

Zbigniew
Gawroński

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Dział Techniczny
Wiesław Markiewicz
tel. 94 71 27 005
e-mail: sekretariat@gawex.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Joanna Geda
tel. 94 71 27 005
e-mail: sekretariat@gawex.pl

Zasięg techniczny HP

– 100 000

Miejscowości i liczba BOK

Szczecinek, Czarne, Borne Sulinowo, Biały Bór, Czaplinek,
Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Połczyn Zdrój, Świdwin,
Barwice, Bobolice, Rosnowo, Bonin, Koszalin, Mielno,
Ustronie Morskie, Kołobrzeg, Grzybowo, Gałowo, Spore,
Gonne, Parsęcko, Rościęcino…
Liczba BOK – 8

Liczba abonentów
Telewizja – 16 000
Internet – 20 000
Telefonia – 4 300
Program lokalny
Gawex – dostępny we wszystkich obsługiwanych miastach
luty 2017
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Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Winogrady” w Poznaniu
Rok założenia 1989
Adres siedziby
ul. Os. Przyjaźni 120 
61-686 Poznań
tel. 61 630 32 71, 61 630 32 72
faks 61 630 32 70

Strona internetowa
www.wtvk.pl
www.tvkwinogrady.pl

Zarząd
Jan Marciniak – Prezes Zarządu
Marek Gąsiorowski – Z-ca Prezesa ds. eksploatacji
PSM „Winogrady” działalność telekomunikacyjną prowadzi od 1989 r.
za pomocą zakładu wewnętrznego – Winogradzkiej Telewizji Kablowej
(WTvK)

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Kierownik WTvK
(Pełnomocnik Zarządu):
Paweł Suchorski
e-mail: pawel.suchorski@wtvk.pl

Marketing i public relations:
Krzysztof Bogacz
e-mail: Krzysztof.bogacz@
tvkwinogrady.pl

Kierownik BOA:
Irena Karpik
e-mail: irena.karpik@wtvk.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami

Paweł Suchorski
e-mail: pawel.suchorski@wtvk.pl

Zasięg techniczny HP

– 19 700

Miejscowości i liczba BOK
Poznań, 1

Liczba abonentów
Telewizja – 16 000
Internet – 10 500
Telefonia – 1 700
Program lokalny
„TVK Winogrady”, Poznań
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TEL-KAB Sp. z o.o. Sp. k.
Rok założenia 1986
Adres siedziby
ul. B. Prusa 92,  
05-800 Pruszków
tel. 22 415 00 00
e-mail: boa@telkab.pl

Strona internetowa
www.telkab.pl

Właściciel

Bronisław Diehl

Ewa Diehl

Zarząd
Bronisław i Ewa Diehl

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Dyrektor techniczny:
Krzysztof Kosiorek
tel. 608 620 713
e-mail: krzysztof@telkab.pl

Kierownik BOA:
Łukasz Chalimoniuk
tel. 728 415 588
e-mail: lukasz.c@telkab.pl

Marketing i public relations:
Marta Wieterska
tel. 608 673 668
e-mail: marta.w@telkab.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Marta Wieterska
tel. 608 673 668
e-mail: marta.w@telkab.pl

Zasięg techniczny HP

– 15 500

Miejscowości i liczba BOK

Pruszków, Brwinów, Piastów, Warszawa – Ursus (BOK: B.
Prusa 92, Pruszków)

Liczba abonentów
Telewizja – 15 500
Internet – 9 082
Telefonia – 760
Program lokalny
TEL-KAB HD emitujący serwis informacyjny „Panorama Pruszkowska”
(zasięg: Pruszków, Brwinów, Piastów, Warszawa-Ursus)
luty 2017

57
TELPOL TK SP Z O O
Adres siedziby
ul. Racjonalizatorów 10 
41-506 Chorzów

Strona internetowa
www.telpol.net.pl

Zarząd
Piotr Tadeusz Krempa – Prezes
Tomasz Maurycy Kandzia, Edyta Katarzyna Gruszka – Wiceprezesi
Działa na terenie Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Katowic i Świętochłowic.
Sekretariat
tel. 32 737 40 40, faks 32 737 40 50, e-mail: biuro@telpol.net.pl
Biuro Obsługi Abonenta CALL CENTER tel. 32 789 60 30
Punkty Obsługi Klienta: Dąbrowa Górnicza, Katowice i Sosnowiec Środula
Firma jest częścią Śląskiego Holdingu Multimedialnego NETS wraz z TELNET-em, OSK i innymi
firmami współpracującymi.
TELPOL INFO – Kanał 6 – program filmowo-informacyjny

Liczba abonentów
Telewizja – 15 000 dane szacunkowe, Internet b.d., Telefonia b.d.

AWONET Sp. z o.o.
Adres siedziby
ul.16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1, 85-319 Bydgoszcz
tel. 52 5511 111 lub 52 3299 111
faks 52 360 61 46
e-mail: biuro@awonet.pl

Strona internetowa
www.awonet.pl

Właściciel
AWONET Sp. z o.o. i UPC Polska Sp. z o.o.

Zarząd
Jerzy Wacław Gołębiowski – Prezes Zarządu
Zoltan Bodnar – Wiceprezes

Liczba abonentów
Telewizja – 11 500 dane szacunkowe, Internet b.d., Telefonia b.d.
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Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o.
Rok założenia 1994
Adres siedziby
ul. Kotarbińskiego 3
75-352 Koszalin

Strona internetowa
www.tkk.net.pl

Właściciel
Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o.
Wspólnicy
Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie”
Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie”
Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”
Agencja Reklamowo-Handlowa „Agena” Sp. z o.o.
Vectra SA
Gmina Miasto Koszalin
Zarząd

Kazimierz Stanisław Okińczyc – Wiceprezes  
Agnieszka Marta Szylko – Członek Zarządu
Jarosław Bihun – Prezes Zarządu
Sekretariat
tel. 94 720 23 00; faks 94 720 23 33,
e-mail: sekretariat@tkk.net.pl
Biuro Obsługi Klienta
tel. 94 720 20 20
Program lokalny TV Max
Redakcja
tel. 94 720 23 02, 503 099 997; faks 94 720 23 24,
e-mail: redakcja@tvmax.pl

Liczba abonentów
Telewizja – 9 700 dane szacunkowe, Internet b.d., Telefonia b.d.
luty 2017
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EAST & WEST Import-Export
Paweł Karnowski
Rok założenia 1990
Adres siedziby
ul. Raczyńskiego 60 
60-465 Poznań,
tel. 61 668 99 99
e-mail: tvk@eastwest.com.pl

Strona internetowa
eastwest.com.pl

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Dyrektor techniczny
Cezary Lewczuk
tel. 61 668 90 13
e-mail: tvk@eaw.com.pl

Marketing i public relations
Renata Wojciechowska
tel. 61 668 90 12
e-mail: Renata@eaw.com.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami

Renata Wojciechowska
tel. 61 668 90 12
e-mail:Renata@eaw.com.pl

Zasięg techniczny HP

– 25 000

Miejscowości i liczba BOK
Poznań 1 biuro
Oborniki 1biuro
Luboń 1 biuro
Koziegłowy 1 biuro

Liczba abonentów
Telewizja – 13 800
Internet – 8 500
Telefonia – 570
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Elsat Sp. z o.o. | Sileman Sp. z o.o.
Rok założenia 1991
Adres siedziby
ul. Dąbrowskiego 35 
41-710 Ruda Śląska,
tel. 32 789 08 01
e-mail: sekretariat@elsat.pl, sekretariat@sileman.pl

Strona internetowa
www.elsat.pl
www.sileman.pl

Zarząd
Grażyna Błoch
Pełnomocnik Zarządu
Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Technika: Rafał Janiczek
tel. 504 180 463
e-mail: rafal.janiczek@sileman.pl

Sprzedaż: Wadim Szalonek
tel. 509 513 739
e-mail: wadim.szalonek@elsat.pl

Marketing i PR:
Kamila Sołdrowska
tel. 506 074 090
e-mail: kamila.soldrowska@elsat.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami

Grażyna Błoch
tel. 504 196 855
e-mail: grazyna.bloch@elsat.pl
Zasięg techniczny HP

Miejscowości i liczba BOK
Ruda Śląska, Bytom, Radzionków, Mikołów
4 BOK

– 30 000

Liczba abonentów
Telewizja – 14 000
Internet – 10 000
Telefonia – 4 000
Program lokalny
SFERA TV Sp. z o.o., Ruda Śląska
luty 2017
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BTVK GAWEX Paweł Karnowski sp. j.
Rok założenia 1992
Adres siedziby
ul. J. Porazińskiej 4, 85-791 Bydgoszcz,
tel. 52 343 49 59
e-mail: biuro@tvgawex.pl

Strona internetowa
www.tvgawex.pl

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Dyrektor techniczny
Cezary Lewczuk
tel. 61 668 90 13
e-mail: tvk@eaw.com.pl

Marketingi public relations
Renata Wojciechowska
tel. 61 668 90 12
e-mail: Renata@eaw.com.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Renata Wojciechowska
tel. 61 668 90 12
e-mail: Renata@eaw.com.pl

Zasięg techniczny HP

Miejscowości i liczba BOK
Bydgoszcz 2 biura
Chełmno 1biuro

– 37 000

Liczba abonentów
Telewizja – 13 000

Internet – 6 000

Telefonia – b.d.

PSM Puławy
Adres siedziby
ul. Centralna 2, 24-100 Puławy
tel. 81 886 42 86, 81 886 33 19, faks 81 887 71 47
e-mail: psm@net.pulawy.pl

Zarząd
Wacław Jakub Strzelec – Prezes, Zenon Piotr Golmento – Wiceprezes

Liczba abonentów
Telewizja – 14 300 dane szacunkowe (w tym ponad 8.000 mieszkań nienależących do
spółdzielni),
Internet b.d., Telefonia b.d.
luty 2017
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Telewizja Kablowa Dipol Sp. z o.o.
Rok założenia 1991
Adres siedziby
Strona internetowa
ul. Kraszewskiego 28 lok. 38  
www.dipol.tkb.pl
15-025 Białystok 
tel. 85 878 90 04, 85 740 41 55
e-mail: dipol@tkb.pl  

Właściciel
Zakład Usług Elektronicznych Dipol Myszkowski Półkośnik Szymański Spółka Jawna

Zarząd
Wiesław Półkośnik – Prezes Zarządu
Krzysztof Szymański – Członek Zarządu
Marek Myszkowski – Członek Zarządu

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Dyrektor techniczny
Dariusz Dmitruk
tel. 85 878 90 04
e-mail: dipol@tkb.pl

Kierownik BOA
Mariusz Karp

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami

Wiesław Półkośnik
tel.  85 878 90 04
e-mail:  dipol@tkb.pl

Zasięg techniczny HP

– około 20 000

Miejscowości i liczba BOK

Białystok, Czarna Białostocka – 1 BOK
Zambrów – 1 BOK
Siemiatycze – 1 BOK

Liczba abonentów
Telewizja – około 12 000
Internet – około 7 000
Telefonia – około 1 400
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Telkab Sp. z o.o.
Rok założenia 1990
Adres siedziby
Strona internetowa
ul. Jagiellońska 55 
www.tczew.net.pl
83-110 Tczew,
www.telkab.com.pl
tel. 58 728 50 00
www.tetka.pl
e-mail: bok@tczew.net.pl www.radiotczew.pl

Zarząd
Adam Jr Przybyłowski – Członek Zarządu
Katarzyna Berdychowska – Członek Zarządu
Barbara Przybyłowska-Jackiewicz – Członek Zarządu
Joanna Przybyłowska-Pestka – Członek Zarządu

Adam Przybyłowski
– Prezes Zarządu

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Dyrektor techniczny
Adam Jr Przybyłowski
e-mail: adam.przybylowski@telkab.com.pl

Marketing i public relations
Joanna Przybyłowska-Pestka
e-mail: j.przybylowska@telkab.com.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami

Adam Jr Przybyłowski
e-mail" adam.przybylowski@telkab.com.pl

Zasięg techniczny HP

–

Miejscowości i liczba BOK
Tczew i okolice – 1 BOK
Liczba abonentów

Telewizja – 11 500
Internet – 6 000

Telefonia – 500
Program lokalny

TV TETKA HD
Inne informacje od operatora
RADIO TCZEW 100,8 FM – od listopada 2016
luty 2017
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East & West Sp. z o.o.
Rok założenia 1990
Adres siedziby
ul. Gronowa 22 
61-655 Poznań,
tel. 61 668 99 99
e-mail: tvk@eaw.com.pl

Strona internetowa
eastwest.com.pl

Zarząd
Paweł Karnowski
Dyrektor

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Dyrektor techniczny
Cezary Lewczuk
tel. 61 668 90 13
e-mail: tvk@eaw.com.pl

Marketing i public relations
Renata Wojciechowska
tel. 61 668 90 12
e-mail: Renata@eaw.com.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami

Renata Wojciechowska
tel. 61 668 90 12
e-mail: Renata@eaw.com.pl

Zasięg techniczny HP

– 17 000

Miejscowości i liczba BOK
Poznań – 3 biura
Liczba abonentów

Telewizja – 9 900
Internet – 6 800
Telefonia – 550

66
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ”
Spółdzielnia powstała w 1978 roku,
Telewizja Kablowa funkcjonuje w Spółdzielni od 1992 r.
Adres siedziby
ul. K. Michałowskiego 17,  
42-200 Częstochowa
tel. 34 322 07 87
e-mail: zarząd@tvksmp.pl

Strona internetowa
www.tvksmp.pl

Zarząd
Jan Lemański – Prezes Zarządu,
Robert Palacz – Zastępca Prezesa Zarządu

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Kierownik Działu,
Pełnomocnik Zarządu:
Marian Gromelski

Pełnomocnik  ds. TVK:
Jakub Wilk
tel. 34 362 27 55
e-mail:  info@tvksmp.pl

Osoba odpowiedzialna
za  BOA:
Justyna Dużyńska,
e-mail: bok@tvksmp.pl

Marketing i public relations:
e-mail: info@tvksmp.pl
tel. 34 362 27 55

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Marian Gromelski
tel. 34 362 27 55
e-mail: info@tvksmp.pl

Zasięg techniczny HP

Miejscowości i liczba BOK

Dzielnica Północ w Częstochowie

Częstochowa, jedno BOK

Liczba abonentów
Telewizja – 9 700 dane szacunkowe

Internet – 5 400 przepustowość od 6 do
200 Mbps

Program lokalny
współpracujemy i korzystamy z programu Lokalnego TK Orion
z Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nasza Praca
luty 2017
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ELTRONIK „MEDIA” Sp. z o.o. Sp.k.
Rok założenia 1990
Adres siedziby
ul. 3 Maja 3 
87-300 Brodnica
tel. 56 649 81 00
e-mail: biuro@eltronik.net.pl

Strona internetowa
www. eltronik.net.pl

Właściciel
Leszek i Ewa Węgrzynowscy

Zarząd
Marek Łukaszewski i Paweł Węgrzynowski

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Dyrektor techniczny
Paweł Krajnik
tel. 56 649 81 56
e-mail: pawelk@eltronik.net.pl

Kierownik BOK, marketing i public relations
Piotr Bednarek
tel. 56 649 81 15
e-mail: piotr.bednarek@eltronik.net.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Iwona Kaliszewska
tel. 56 649 81 55
e-mail: abonament@eltronik.net.pl

Zasięg techniczny HP

Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie,
Lubawa

Miejscowości i liczba BOK
3 BOK w lokalizacjach jw.

Liczba abonentów
Telewizja – 9 600
Internet – 7 200
Telefonia – 2 800
Program lokalny
TVK Eltronik w Brodnicy i TVK Eltronik Nowe Miasto Lubawskie, Lubawa
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SATPOL Systemy Telewizji Kablowej SC
Rok założenia 1998
Adres siedziby
ul. Franklina Roosevelta 53
62-200 Gniezno

Strona internetowa
www.satpol.pl

Właściciel
Hanna Siudeja, Jan Kaczkowski – partnerzy
Biuro Obsługi Gniezno
tel. 61 223 11 11
faks. wew. 24
BOK istnieją również w Pobiedziskach i Wrześni

Liczba abonentów
Telewizja – 9 000 dane szacunkowe, Internet b.d., Telefonia b.d.

RTK - Regionalna Telewizja Kablowa
Spółka Jawna
Rok założenia 2001
Adres siedziby
ul. Naściszowska 39, 33-300 Nowy Sącz,
tel. 18 544 64 09, 18 544 64 10, 18 544 64 11
e-mail: rtk@rtk.pl

Strona internetowa
www.rtk.pl

Właściciel
Lech Andrzej Iwański, Wiesław Stanisław Serafin
Biuro Obsługi Klienta
tel. 18 540 10 10, 18 540 10 11, e-mail: bok@rtk.pl
RTK – program lokalny
Redakcja
tel. 18 544 64 09, 18 544 64 10, 18 544 64 11, e-mail: redakcja@rtk.pl

Liczba abonentów
Telewizja – 8 700 dane szacunkowe, Internet b.d., Telefonia b.d.
luty 2017
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Telewizja Kablowa Hajnówka s.j.
Rok założenia 1994
Adres siedziby
ul. Warszawska 1E 
17-200 Hajnówka,
tel. 85 682 50 71
e-mail: biuro@tvk.hajnowka.pl

Strona internetowa
www.tvk.hajnowka.pl

Zarząd
Lucyna Kiryluk – Członek Zarządu,
Krystyna Kiędyś – Członek Zarządu,
Jan Kiędyś – Członek Zarządu,
Jarosław Kiryluk – Członek Zarządu

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Dyrektor techniczny
Michał Kiryluk – prokurent
tel. 508 295 330
e-mail: m.kiryluk@tvk.hajnowka.pl

Kierownik BOA
Lucyna Kiryluk

Marketing i public relations
Jarosław Kiryluk
tel. 85 682 50 71
e-mail: biuro@tvk.hajnowka.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Michał Kiryluk
tel. 508-295-330
e-mail: m.kiryluk@tvk.hajnowka.pl

Zasięg techniczny HP

Hajnówka, Bielsk Podlaski,
Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie

Miejscowości i liczba BOK

Hajnówka – 1 biuro obsługi klienta, Bielsk Podlaski – 1
biuro obsługi klienta, Wysokie Mazowieckie – 1 biuro
obsługi klienta

Liczba abonentów
Telewizja – 8 895
Internet – 6 453
Telefonia – 736
Program lokalny
TV PODLASIE – Hajnówka i Bielsk Podlaski
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Zakład Elektroniki „ISKO”s.c.
Rok założenia 1992 r.
Adres siedziby
ul. Izy Zielińskiej 36a, 96-300 Żyrardów
tel. 46 855 99 75
e-mail: isko@isko.net.pl

Strona internetowa
www.isko.net.pl

Właściciel
Zakład Elektroniki „ISKO” s.c.
Zbigniew Skibiński
Joanna Kamieńska
Andrzej Osuchowski
Jacek Jurczewski
Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Marketing i public relations
tel. 46 855 99 75
e-mail: isko@isko.net.pl

Dyrektor techniczny
tel. 46 855 99 75
e-mail: isko@isko.net.pl

Kontakty z nadawcami
tel. 46 855 99 75
e-mail: isko@isko.net.pl

Zasięg techniczny HP

– miasto Żyrardów

Miejscowości i liczba BOK

Żyrardów, 1 BOK
ul. Izy Zielińskiej 36a
96-300 Żyrardów

Liczba abonentów
Telewizja – 8 700 dane szacunkowe, Internet b.d., Telefonia b.d.
Program lokalny
Telewizja Żyrardowska
Program poświęcony życiu Żyrardowa – wydarzenia, kultura, historia
luty 2017
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” - 1958 r.
Telewizja Kablowa ZW Media - 2000 r.
Adres siedziby
Dział TV Kablowej ZW Media –
S.M. „Lokator” – ul. Łaska 46,  
ul. Osmolińska 6,
98-220 Zduńska Wola
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 26 17, 43 823 34 44
e-mail: agnieszka.oblak@zwmedia.pl,
sekretariat@smlokator.pl,
zwmedia@post.pl,

Strona internetowa
www.zwmedia.pl

Zarząd
Przemysław Gibert – Prezes Zarządu
Roman Krzyżański – z-ca Prezesa Zarządu
Tomasz Padzik – Członek Zarządu

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Kierownik działu tv kablowej:
Agnieszka Obłąk

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Agnieszka Obłąk
tel. 501 938 479
e-mail: agnieszka.oblak@zwmedia.pl

Zasięg techniczny HP

– 8 400

Miejscowości i liczba BOK
Zduńska Wola, 1 BOK

Liczba abonentów
Telewizja – 8 400
Internet – 1 800
Program lokalny
„Wprost ze Zduńskiej”,
Zduńska Wola
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SAV Sp. z o.o.
Adres siedziby
ul. Blokowa 4/1   
15-788 Białystok
tel. 85 878 95 01
e-mail: biurosav@tkb.pl

Strona internetowa
www.sav.tkb.pl

Właściciel
Wiesław Laskowski,
Anna Laskowska,
Antoni Kruczkowski,
Łukasz Kruczkowski,
Tomasz Kruczkowski

Zarząd
Anna Laskowska – Członek Zarządu
Antoni Kruczkowski – Członek Zarządu

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Dyrektor techniczny
Roman Dudel
tel. 85 878 95 01
e-mail: biurosav@tkb.pl

Kierownik BOA
Katarzyna Surowińska

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Magdalena Hryniewicka
tel. 85 878 95 01
e-mail: biurosav@tkb.pl

Zasięg techniczny HP

– około 20 000

Miejscowości i liczba BOK
Białystok – 1 BOK
Liczba abonentów

Telewizja – około 8 000
Internet – około 6 500
Telefonia – około 1 300
luty 2017
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Telewizja Słowianin
Rok założenia 1996
Adres siedziby
ul. Matejki 43,  
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 88 80
e-mail: redakcja@tvslowianin.pl, naczelna@tvslowianin.pl

Strona internetowa
www.tvslowianin.pl

Właściciel
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Słowianin

Zarząd
Mariusz Łukaszyk – Prezes Zarządu, Dyrektor Spółdzielni
Jarosław Kwiatek – z-ca Prezesa Zarządu, z-ca Dyrektora Spółdzielni
Anna Piasecka – z-ca Prezesa Zarządu, Główna Księgowa

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Redaktor naczelna
Mariola Żółtowska
tel. 91 321 88 80
e-mail: naczelna@tvslowianin.pl

Kierownik BOA:
Agnieszka Jagodzińska
tel. 91 327 85 15
e-mail: multimedia@
smslowianin.pl

Marketing i public relations
Elżbieta Wojtkowiak
tel. 91 321 88 80
e-mail: reklama@tvslowianin.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Mariola Żółtowska
tel. 91 321 88-80
e-mail: naczelna@tvslowianin.pl

Zasięg techniczny HP

– 9 535

Miejscowości i liczba BOK
Świnoujście – 1 BOA.
Międzyzdroje, Wolin
Liczba abonentów

Telewizja – 7 528
Internet – 1 286
Telefonia – 562
Program lokalny
TV Słowianin – Świnoujście
Program lokalny odbierają także widzowie w Międzyzdrojach i Wolinie.
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IMPERIUM Telecom
Adres siedziby
ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice
tel. 32 301 40 00, faks 32 301 40 01
e-mail: bok@eimperium.pl

Strona internetowa
www.eimperium.pl

Właściciel
Czesław Chlewicki
Iwona Agnieszka Chlewicka

Zarząd
Czesław Chlewicki – Prezes
Telewizja IMPERIUM program lokalny
(20 tys abonentów)
tel. 32 301 40 04, kom. 533 379 625
e-mail: telewizja@tvimperium.pl

Liczba abonentów
Telewizja – 7 100 dane szacunkowe, Internet b.d., Telefonia b.d.

JMDI
Rok założenia 2002
Adres siedziby
ul. Odkryta 1A, 03-140 Warszawa
Centrala
tel. 22 381 20 00
faks 22 381 20 20
e-mail: biuro@jmdi.pl

Strona internetowa
www.jmdi.pl
Oddział Gdańsk
aL. Grunwaldzka 345, III piętro, 80-309 Gdańsk
tel. 58 585 40 00
faks 58 585 40 20

Właściciel
Jacek Maleszko
Helena Maleszko

Zarząd
Jacek Maleszko – Prezes

Liczba abonentów
Telewizja – 6 600 dane szacunkowe, Internet b.d., Telefonia b.d.
Z usług JMDI korzysta ponad 14 000 odbiorców indywidualnych i firm.
luty 2017
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DOLSAT Sp. z o.o.
Rok założenia 1989 (2005/6 – przekształcenie)
Adres siedziby
ul. Wojska Polskiego 23C, 97-400 Bełchatów
tel. 44 712 00 00, 44 632 73 54
e-mail: biuro@dolsat.pl

Strona internetowa
www.dolsat.pl

Właściciel
DOLSAT Sp. z o.o.

Zarząd

Zbigniew Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Sokołowski – Wiceprezes Zarządu
Darosław Łakomski
– Prezes Zarządu

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Dział techniczny
Zbigniew Mikołajczyk
tel. 609 135 678
e-mail: zbyszek@dolsat.pl

Marketing i public relations
Iwona Laszczyk
tel. 601 197 152
e-mail: iwona@dolsat.pl; biuro@dolsat.pl

Kierownik BOA
Iwona Laszczyk

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Iwona Laszczyk
tel. 601 197 152
e-mail: iwona@dolsat.pl; biuro@dolsat.pl

Zasięg techniczny HP

– 20 000

Miejscowości i liczba BOK
Bełchatów; jedno biuro
Liczba abonentów

Telewizja – 6 500
Internet – 6 200
Telefonia – 1 200
Program lokalny
Telewizja Kablowa Bełchatów, Bełchatów

76
INSANT S.C.
Rok założenia 1992
Adres siedziby
ul. Mościckiego 14
66-400 Gorzów Wielkopolski
Biuro 
tel. 95 722 14 17, kom. 664 913 465 
Księgowość 
tel. 95 722 14 17 wew. 24
e-mail. biuro@insant.pl

Strona internetowa
www.insant.pl
Oddział Kostrzyn
ul. Gorzowska 58, 66-470 Kostrzyn n. Odrą
tel. 95 781 99 89
Biuro Obsługi Klienta
kom. 664 913 465

Właściciel
Jerzy Jasiński, Roman Mieszkowicz – wspólnicy

Liczba abonentów
Telewizja – 6 500 dane szacunkowe, Internet b.d., Telefonia b.d.

ECHOSTAR STUDIO
ZAKŁAD TECHNIKI SATELITARNEJ
Rok założenia 1989
Adres siedziby
ul. Piątkowska 72
60-649 Poznań
infolinia: 61 671 00 00
e-mail: biuro@echostar.pl

Strona internetowa
www.echostar.pl

Właściciel
Piotr Ziemniewicz
Biura Obsługi Abonenta
tel/faks 61 671 00 10

Liczba abonentów
Telewizja – 6 300 dane szacunkowe, Internet b.d., Telefonia b.d.
Zasięg – Poznań, Swarzędz, Rokietnica, Biedrusko, Mosina
luty 2017
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Stowarzyszenie Telewizji Kablowej
„CENTRUM” Zgierz
Rok założenia 1997
Adres siedziby
Strona internetowa
ul. Lechonia 2,  95-100 Zgierz
www.centrum.zgierz.pl
Zarząd STVK – tel. 42 716 72 41, e-mail: zarzad@centrum.zgierz.pl
Biuro STVK – tel. 42 716 16 90, e-mail: biuro@centrum.zgierz.pl
wew. 201 – Biuro Obsługi Klienta,  wew. 202 – Faks,
wew. 204 – Program Lokalny 
wew. 208 – Kierownik ds. administracyjno-technicznych lub tel. 42 716 61 00,
e-mail: j.luczak@centrum.zgierz.pl

Zarząd
Zbigniew Zapart – Prezes Zarządu
Piotr Kurzawa – Wiceprezes
Mirosław Janik – Wiceprezes

Roman Dąbrowski – Członek Zarządu
Andrzej Zając – Sekretarz

Redakcja Programu Lokalnego STVK „CENTRUM” Zgierz
ul. Hoża 6, 95-100 Zgierz,
kom. 512 100 520, e-mail: redakcja@centrum.zgierz.pl

Liczba abonentów
Telewizja – 6 200 dane szacunkowe, Internet b.d., Telefonia b.d.

STELLA ZIT (Zakład Instalatorstwa
Teleelektrycznego Sp. z o.o.)
Rok założenia 2000
Adres siedziby
ul. Ofiar Katynia 35
37-450 Stalowa Wola

Strona internetowa
www.stella.net.pl

Zarząd
Zdzisław Gawęcki – Prezes
Biuro Obsługi Klienta
ul. Orzeszkowej 3, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 810 81 00, 15 842 25 33
Program lokalny TVK Stella
Redakcja – 15 810 81 11, e-mail: telewizja@stella.net.pl

Liczba abonentów
Telewizja – 6 000 dane szacunkowe, Internet b.d., Telefonia b.d.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska”
Adres siedziby
ul. Doroszewskiego 4
01-318 Warszawa

Strona internetowa
www.ismg.pl

Zarząd
Ryszard Stanisław Przybylski – prezes zarządu
Piotr Maciej Niewęgłowski – zastępca prezesa ds. technicznych i eksploatacji
Biuro Obsługi Abonenta Internetu i TV Kablowej Górczewska
tel. 517 492 174, e-mail: boa@smgorczewska.pl
Internet Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska
e-mail: internet@smgorczewska.pl
Telewizja Kablowa Górczewska
e-mail: tv@smgorczewska.pl

Liczba abonentów
Telewizja – 5 800 dane szacunkowe, Internet b.d., Telefonia b.d.

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej
TV SAT Teofilów C
Rok założenia 1993
Adres siedziby
ul. Rydzowa 5
91-211 Łodź

Strona internetowa
www.teofilow.net

Zarząd
Andrzej Marcin Janowski – Prezes
Jan Stefaniak – Wiceprezes
Jadwiga Marianna Smolarek i Jerzy Tadeusz Korczak – Członkowie Zarządu
BOK
tel. 42 611 81 67
e-mail: boa@teofilowc.pl

Liczba abonentów
Telewizja – 5 600 dane szacunkowe, Internet b.d., Telefonia b.d.
luty 2017
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Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie
Rok założenia 1992
Adres siedziby
ul. Jagiellońska 11,  
05-120 Legionowo
tel. 22 774 30 65
e-mail: kablowka@smlw.com.pl

Strona internetowa
www.sstplegionowo.pl

Właściciel
Spóldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie

Zarząd
Szymon Rosiak – Prezes Zarządu
Marek Petrykowski – Wiceprezes Zarządu

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Marketing i public relations
Marek Petrykowski
tel. 22 774 30 65
e-mail: marek.petrykowski@smlw.com.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Dariusz Boniecki
tel. 22 774 30 65 w. 1150
e-mail: dariusz.boniecki@smlw.com.pl

Zasięg techniczny HP
Legionowo, Jabłonna

Miejscowości i liczba BOK
Legionowo, jedno Biuro Obsługi Klienta
Liczba abonentów

Telewizja – 5 690
Internet – 4 860
Telefonia – brak
Program lokalny
LTV Legionowo
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Zakład Usług Antenowych Antserwis
H. Czajkowski,
K. Kociński, O. Kordylewicz S.J.
Rok założenia 1989
Adres siedziby
ul. Żeleńskiego 17,  
64-920 Piła
tel. 67 215 40 94
e-mail: biuro@antserwis.pl

Strona internetowa
www.antserwis.pl

Właściciel
Henryk Czajkowski,
Kazimierz Kociński,
Olenia Kordylewicz

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Dyrektor techniczny
Dawid Kwolek
tel. 502 254 585
e-mail: internet@antserwis.pl

Marketing i public relations
Paweł Hajman
tel. 506 768 633
e-mail: panorama@antserwis.pl

Kierownik BOA
Violetta Hejdysz,
Alina Lazarek

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Adrianna Maliszewska
Alina Kwiatkowska-Ślusarska
tel. 67 215 40 94
e-mail: ada@antserwis.pl
         alina@antserwis.pl

Zasięg techniczny HP
–

Miejscowości i liczba BOK
Chodzież, Czarnków, Brzeźno
BOK Chodzież, BOK Czarnków
Liczba abonentów

Telewizja – 5 600
Internet – 4 000
Telefonia – 143
Usługi dodatkowe – GPON 140
Program lokalny
Kurier Chodzieski, Kurier Czarnkowski, W obiektywie, Sportowy Tydzień
(Chodzież, Czarnków)
luty 2017
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Stowarzyszenie Telewizji Kablowej
„TV SAT 364”
Rok założenia 2001
Adres siedziby
ul. Gorkiego 16, 92-525 Łódź
tel. 422 333 000, e-mail: biuro@widzew.net

Strona internetowa
www.widzew.net

Zarząd
Jan Obarek – Prezes
Piotr Okupski – zastępca Prezesa
Jacek Gąsiński – Członek Zarządu

Mirosław Skoczylas – Członek Zarządu
Aleksander Wegner – Członek Zarządu

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Dyrektor techniczny: Piotr Okupski
tel. 422 333 000, e-mail: biuro@widzew.net

Marketing i public relations: Jacek Gąsiński
tel. 422 333 000, e-mail: biuro@widzew.net

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Jan Obarek, tel. 422 333 000, e-mail: biuro@widzew.net

Liczba abonentów
Telewizja – 5 400, Internet – 4 000, Telefonia – 350

Zasięg techniczny HP  Dzielnica WIDZEW w Łodzi, Miejscowości i liczba BOK Łódź , 1

REKLAMA
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EVIO Polska Sp. z o.o.
Rok założenia 2003
Adres siedziby
ul. Fryderyka Chopina 4 
61-708 Poznań
tel. 61 6668 601
e-mail: biuro@evio.pl

Strona internetowa
www.telewizjaswiatlowodowa.pl

Zarząd
Mariusz Filipiak – Prezes Zarządu

Osoby kluczowe z kadry kierowniczej
Dyrektor techniczny
Łukasz Matys
tel. 504 257 944
e-mail: l.matys@evio.pl

Kierownik BOA
Wojciech Miśtura
– dyrektor sprzedaży aktywnej

Marketing i public relations
Monika Klapiszewska
tel. 609 916 070
e-mail: m.klapiszewska@evio.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z nadawcami
Piotr Pawełko
tel. 607 770 937
e-mail: p.pawelko@evio.pl

Zasięg techniczny HP

– ponad 800 000

Miejscowości i liczba BOK
Obszar całego kraju
Liczba abonentów

Telewizja – brak danych
Internet – brak w ofercie
Telefonia – brak w ofercie

USŁUGI DODATKOWE Catch-up TV,
Domowa Nagrywarka ePVR, Aplikacje
Interaktywne HbbTV (pogoda, RMFon, gry,
StrefaVOD), Multiroom, Multiscreen
Program lokalny

Udostępnianie treści lokalnych przez portal treści lokalnych dostępnych
z poziomu STB
Inne informacje od operatora
EVIO Polska to właściciel i dystrybutor marki Telewizja Światłowodowa kierowanej do operatorów
telekomunikacyjnych oraz ich abonentów końcowych. Kompleksowa propozycja współpracy dla partnerów
EVIO obejmuje nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i dostęp do sygnału ponad 350
kanałów, ale także bardzo szerokie wsparcie marketingowe w ramach marki Telewizja Światłowodowa oraz
zapewnienie aktywnych działań sprzedażowych, dzięki ogólnopolskiej sieci sprzedaży aktywnej EVIO.
luty 2017

