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W
łaśnie wydajemy numer, 
który z założenia miał 
wiać optymizmem. Po 
całym roku wymuszo-
nej COVID-em pustki 
w wydarzeniach sporto-
wych, wreszcie doczeka-

liśmy się, choć z rocznym poślizgiem, Mistrzostw 
Europy w piłkę kopaną – Euro 2020. Żyliśmy 
w przekonaniu, że tym razem, pod wodzą 
całkiem nowego trenera rodem z kraju piłkar-
skiej potęgi, jakim jest Portugalia, uda nam się 
wyjść chociaż z fazy grupowej. Wyszło, prawie 
jak zwykle, więc poruszając temat sportowe-
go lata na ekranach telewizorów, mogliśmy 
podać komplet wyników oglądalności transmisji 
z meczów polskiej drużyny, nie musząc prze-
praszać, że numer wyszedł przed finałem, stąd 
najważniejszej liczby nie prezentujemy (takie 
marzenie). Zresztą, jak się okazuje, Euro 2020 
jakoś wcale nie cieszy się zbyt wielką popu-
larnością wśród kibiców, w porównaniu z tym 

z 2016 roku, gdzie doszliśmy do ćwierćfinału 
rywalizując nomen omen… z Portugalią, która 
wówczas zdobyła puchar. Teraz także odpadła 
już w jednej ósmej. W związku z zaistniałymi 
okolicznościami, niestety TVP, która wykupiła 
komplet praw do tegorocznych mistrzostw 
i uruchomiła, specjalnie pod kątem tej impre-
zy, kanał TVP 4K, raczej nie zrealizuje swoich 
planów związanych z przychodami reklamo-
wymi. Trzeba mieć jednak nadzieję, że łzy 
po tej przegranej imprezie skutecznie będzie 
nam ocierać reprezentacja Polski na Igrzyska 
Olimpijskie w Tokio. Tu z transmisjami kró-
lować będzie Eurosport. Niebagatelny udział 
w przekazach będzie też miała Telewizja Pub-
liczna. W numerze wzięliśmy również na tapetę 
kanały TV dla dzieci i młodzieży. W rankingach 
oglądalności nie ma wielkich zmian. Jednak, co 
ciekawe, COVID, wbrew oczekiwaniom, wcale 
nie wydłużył czasu obecności naszych pociech 
przed ekranami, choć podobno w domu dzieci 
się nudzą nie tylko w czasie deszczu.

I po zawodach
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W CZASIE COVID DZIECI SIĘ NUDZĄ? 

W klasyfikacji wyników oglądalności segmen-
tów rynkowych kanałów tematycznych, stacje 
przeznaczone dla dzieci i młodzieży nie zajmują 
co prawda najwyższych pozycji. Najlepiej, co 
oczywiste, wychodzą pod tym względem kanały 
informacyjne, a dalej rozrywkowo-lifestyle’owe, 
dokumentalno-podróżnicze i filmowe. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że na 19 obecnych na rynku 
kanałów dla najmłodszych, aż 13 mieści się 
w TOP 100 najchętniej oglądanych, a 5 nawet 
w pierwszej trzydziestce.

RYNEK MEDIALNY PO PANDEMII

Jak przyznał Marek Zagórski, sekretarz stanu 
KPRM, miniony rok był pełen wyzwań, ale branża 
telekomunikacyjna bardzo dobrze poradziła sobie 
z wieloma problemami. To dzięki operatorom 
możliwe było prowadzenie zdalnego nauczania 
w szkołach czy wykonywanie przez miliony osób 
pracy zdalnej. Co ciekawe, pandemia przyczyniła 
się do dwukrotnego wzrostu liczby gospodarstw 
domowych, podłączonych do szerokopasmowego 
internetu, w porównaniu z danymi z 2019 roku. 
Ponad połowa Polaków deklarowała większe 
zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne.
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EURO POŻEGNANE, NADZIEJA W TOKIO

Piłkarskie mistrzostwa Europy Euro 2020 
i Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio miały się 
odbyć przed rokiem, jednak pandemia te plany 
pokrzyżowała. Teraz sportowy świat nadrabia 
zaległości, ale minione miesiące odcisnęły piętno 
na przygotowaniach i organizacji obu wielkich 
imprez. Zmiany dotyczą też sposobu konsumpcji 
mediów, co sprawia, że zainteresowanie także 
wspomnianymi wydarzeniami wydaje się być 
nieco mniejsze niż wcześniej. 

CODZIENNOŚĆ WIRTUALNYCH SPOTKAŃ

Blisko trzy czwarte polskich internautów dekla-
ruje, że regularnie uczestniczy w spotkaniach 
on-line, wynika z badania HX Study przepro-
wadzonego przez agencję mediową Starcom 
we współpracy z departamentem Data Science 
Publicis Groupe. Największy odsetek responden-
tów, niemalże 1/3 wszystkich badanych, łączy 
się zdalnie z rodziną lub znajomymi kilka razy 
w tygodniu. Tak wysoki odsetek osób spotykają-
cych się zdalnie może tłumaczyć fakt, że 64 proc. 
respondentów ograniczyło grono znajomych, 
z którymi spotyka się na żywo. 

 chwała
„Wiara w to, że żywe chrześ-
cijaństwo w Polsce zostanie 
uratowane przez partię 
polityczną (jakąkolwiek) jest 
zwyczajnie fałszywa. Jak na 
razie wiele z działań i zacho-
wań (w tym ciężka praca mini-
stra Czarnka) sprawiają raczej, 
że Zjednoczona Prawica staje 
się jednym z czynników przyspieszających 
laicyzację. I niestety taką samą rolę trzeba 
przypisać kazaniom arcybiskupa Marka Jędra-
szewskiego”. – stwierdził publicysta Tomasz 
Terlikowski, odnosząc się do wygłoszonego 
podczas mszy z okazji 72. rocznicy urodzin 
braci Kaczyńskich kazania, w którym biskup 
stwierdził: „To nasz obowiązek dziękować 
Panu Bogu za nich. Za dar ich życia dla Polski”.

Źródło: wpis na facebooku – 19 czerwca 2021 
roku

„To obraza ludzi inteligentnych i inte-
ligencji Polaków. Polacy doskonale 
wiedzą, kto jest normalny, a kto 
nie. (…) Widzieliście tam osobników 
ubranych jakoś dziwacznie. Jakiegoś 

mężczyznę ubranego jak kobieta. Czy 
to są ludzie normalni, państwa 
zdaniem? Przecież wszyscy Polacy 
dokładnie widzą, co się dzieje na 

tych ulicach i wiedzą, na czym polega równość i tole-
rancja. Ale to, co tam się działo, nie ma nic wspólnego 
ani z równością, ani z tolerancją. To jest fetyszyzowanie 
i wykrzywianie równości i tolerancji (…). To są ludzie, 
którzy nie zachowują się zgodnie ze standardami 
i normalnie. To jest demoralizacja publiczna, obraza 
moralności publicznej” – wypowiedź ministra edukacji 
– Przemysława Czarnka na temat Parady Równości, 
która odbyła się w Warszawie 19 czerwca br.

Źródło: program „Jedziemy” w TVP Info – 19 czerwca 
2021 roku

Chała i…
czerwiec/lipiec  2021

Tomasz
Terlikowski

Przemysław
Czarnek



te
le

te
m

a
t

8

CZERWIEC/LIPIEC 2021

Tak czy inaczej rynek kanałów 
telewizyjnych przeznaczonych 
dla dzieci i młodzieży ma się 
całkiem dobrze. W polskich sie-
ciach kablowych i satelitarnych 
możemy znaleźć 19 stacji, 
oferujących interesujące 
programy najróżniejszego 
autoramentu, zarówno dla 
kilku-, jak i nastolatków. 
Jednak jest wiele osób, które 
krytycznie podchodzą do wido-
ku dziecka przed ekranem. 
Dla wielu widok taki dowodzi 
braku zainteresowania rodzi-
ców bezpośrednim kontaktem 
z pociechą i sprowadzania 
LED-owego ekranu do roli 
niańki. A to, czy ta „niania” 
ma swoimi treściami dobry 
czy zły wpływ na rozwój dzie-
cka, mniej już takiego rodzica 
interesuje. 

Nie samo zło
Prawda oczywiście, jak zwy-
kle, leży po środku. Dawko-
wana mądrze i z umiarem 
może wnieść do życia dzie-
cka i całej rodziny również 
i cenne wartości. Przede 
wszystkim bierzemy pod 

W czasie COVID 
dzieci się nudzą? 

TEKST ANDRZEJ KONASZEWSKI

RAPORT 
specjalny

Koronawirus w Polsce sprawił, że zamknięto szkoły. Dzieci zostały 
pod opieką rodziców w domach, siłą rzeczy spędzając w nich 
więcej czasu. Mimo tego w statystykach nie widać wzmożonego 
zapotrzebowania na programy dla dzieci. Tak więc o ile w myśl 
słów znanej piosenki – „W czasie deszczu dzieci się nudzą”, o tyle 
w czasie pandemii, przeprowadzane zdalnie zajęcia szkolne 
prawdopodobnie skutecznie nudę niwelowały. Zdecydowanie 
większe zmiany można było zaobserwować w oglądalności kanałów 
informacyjnych, co ze 
względów oczywistych 
jest zrozumiałe.
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Średnie udziały segmentów kanałów tematycznych w rynku oglądalności w 2020 r.
(SHR%). Grupa: wszyscy 4+

Źródło: Nielsen Audience Measurement
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uwagę programy przeznaczone 
dla naszego malucha, a więc 
dostosowane do jego wieku, 
możliwości i zainteresowań. 
Wtedy oglądanie telewizji: może 
stanowić element edukacyjny 
(nauka języków obcych, pozna-
wanie świata, przyswajanie 
nowych słów i pojęć, wzboga-
canie słownictwa); może pomóc 

w rozwijaniu zainteresowań 
dziecka (przykładowo smyk, 
który lubi sztukę, chętnie dowie 
się czegoś nowego i interesują-
cego z programu o tej tematyce 
i skierowanego do najmłodszych, 
a po chwili sam sięgnie po papier, 
kredki i zacznie tworzyć); może 
ułatwiać kontakt z rówieśnika-
mi – rozmowa o ulubionej bajce 

może stanowić wstęp do głębszej 
relacji, wspólnych pasji; często 
pokazuje i uczy pozytywnych 
zachowań; może, gdy dziecko 
ogląda wspólnie z rodzicem, 
pielęgnować wspólną relacje, 
stanowić punkt odniesienia do 
późniejszej rozmowy, zabawy 
czy wreszcie dostarcza mnóstwa 
radości.

Zmiany, zmiany, zmiany
Od kliku lat najchętniej oglądanym 
kanałem dziecięcym jest TVP 
ABC. Nie inaczej było też w roku 
ubiegłym. W grupie docelowej – 
wszyscy 4+ osiągnął on średni 
wynik 1,02% (SHR%), a w grupie 
4–12 lat aż 8,37%. Nie zmienia to 
jednak faktu, że w obydwu grupach 
oglądalność ta, w stosunku do 
2019 roku spadła po ok. 20 proc. 
Wysoki poziom oglądalności dzie-
cięcego kanału Telewizji Publicznej 
jest prawdopodobnie podyktowany 
również tym, że jest to jedyna 
stacja o takim profilu dostępna za 
pośrednictwem MUX 1 Telewizji 
Cyfrowej Naziemnej. Z dużym 
sukcesem utrzymuje za to swoją 
drugą pozycję na podium kanałów 
dziecięcych – Nick Jr. Jego wynik 
w grupie 4+ (0,59%) jest w 2020 
roku aż o ponad 40 proc. wyższy 
niż rok wcześniej. W grupie 4–12 
lat (4,68%) ten wzrost względem 
2019 roku wynosi blisko 40 proc. 
Miejscami „na pudle” w grupie 4+ 
Nick Jr. zamienił się z Nickolodeo-
nem, drugim kanałem z portfolio 
ViacomCBS. Po spadku, względem 
2019 roku, o 28 proc. osiągnął 
średnią oglądalność 0,38%. Z kolei 
w grupie 4–12 lat spadł nawet 
z drugiego na czwarte miejsce, 
ustępując pola kanałowi Cartoon 
Network (3,65%), który jednak 
w grupie 4+ jest czwarty, z takim 
samym wynikiem jak w 2019 roku  
(0,32%).
We wrześniu 2020 roku na medial-
nym rynku pojawił się, należący 
do spółki PrOgram, kanał 4FUN 
KIDS skierowany do najmłodszych 
widzów (do 12 lat) i ich rodziców. 
Stacja zajęła miejsce kanału 4FUN 
GOLD, który nie zdobył zbyt wiel-
kiej sympatii widzów. Jak twierdzą 
twórcy nowego kanału – „W 4FUN 
KIDS dzieci będą mogły śpiewać, 
tańczyć, uczyć się angielskiego, 
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Źródło: Nielsen Audience Measurement

Średnie wyniki oglądalności kanałów 
dziecięco-młodzieżowych w latach 2019 i 2020 

(grupa docelowa: wszyscy odbiorcy telewizji między 4 a 12 lat

Lp.
2019/2020 Kanał

2019 r. 2020 r. Różnica
SHR% SHR% %

1/1 TVP ABC 10,31% 8,37% –19%
3/2 Nick Jr. 3,44% 4,68%   36%
4/3 Cartoon Network 3,28% 3,65% 11%
2/4 Nickelodeon 5,14% 3,37% –34%
6/5 Disney Junior 2,34% 2,68%  14%
8/6 Nicktoons 1,67% 2,01%    20%
7/7 Boomerang 1,71% 1,76% –3%
5/8 MiniMini+ 2,35% 1,52% –35%
9/9 Disney Channel 1,46% 1,28% –12%

10/10 Polsat JimJam 1,25% 1,00% –25%
13/11 teleTOON+ 0,77% 0,79% 2%
11/12 CBeebies 0,98% 0,67% –32%
12/13 Disney XD 0,79% 0,65% –17%
15/14 TopKids Jr. 0,04% 0,19%  375%
16/15 4FUN KIDS 0,02% 0,14%  504%
14/16 Da Vinci 0,06% 0,08%  33%
17/17 TopKids 0,02% 0,02% bz
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rysować i bawić się w bezpieczny 
i kreatywny sposób”. Dzieci zapra-
szane są przed ekrany od godz. 
6.00 do 21.00. Z kolei pozostałe 
godziny to czas dla rodziców, 
w których stacja emituje programy 
specjalnie dla nich. Uruchomienie 
4FAN KIDS okazało się strzałem 
w dziesiątkę. Kanał, ze zbudowa-
nym już zasięgiem, przez pół roku 
zwiększył oglądalność względem 
4FUN GOLD o 100 proc. w gru-
pie 4+ (0,06%) i aż o 500 proc. 
w przedziale 4–12 lat (0,14 proc.). 
Sukcesem okazało się także 
uruchomienie 2019 roku, przez 
spółkę MWE, przeznaczonego 
dla najmłodszych widzów kanału 
TopKids Jr. (firma oferuje też od 
2015 roku kanał dla „starszaków” 
– TopKids). Oczywiście, zaczynając 
od zera, każdy wzrost oglądalno-
ści prezentowany w procentach 
wygląda imponująco. Jednak 
awans w ciągu roku z 0,04% 
w 2019 do 0,19% SHR obecnie 
(o 375 proc.) w grupie 4–12 lat 
robi wrażenie. W grupie 4+ 
średnia oglądalność TopKids Jr. 
wzrosła z 0,01% do 0,04%.
Nie za dobrze wiodło się w ub. 
roku kanałowi MiniMini+ z oferty 
CANAL+. W segmencie 4+ zano-
tował spadek średniej oglądalności 
o prawie 30 proc. (0,20%). Nie 
lepiej było w przedziale 4–12 lat. 
Różnica między 2,35% w 2019 roku 
a 1,52% w 2020 wynosi aż 35 proc.
Inaczej niż twórcy kanałów dla 
dzieci podeszła do tematu Tele-
wizja Puls. Ta nie zdecydowała 
się na uruchomienie osobnej, 
wyspecjalizowanej stacji. Bazując 
jednak na wcześniejszym paśmie 
dla dzieci – Junior TV, postanowiła 
je rozbudować. Została zmieniona 
nazwa (na Puls Kids), powstała 
nowa, kolorowa oprawa anteno-
wa. Stworzono także animowaną 
postać w 3D – Jeżyka Puls Kids. 
Pasmo w dni powszednie nada-
wane jest od godz. 7.00 do 20.00 
w ramach kanału PULS 2 i stano-
wi ponad 50 proc. całodziennej 
oferty ramówkowej tej stacji. 
Średnimi wynikami oglądalności 
w segmencie 4–12 lat pasmo Puls 
Kids z wynikiem SHR % – 9,70 
przewyższa nawet TVP ABC. 
W klasyfikacji wyników oglądalno-
ści segmentów rynkowych kana-

łów tematycznych, stacje przezna-
czone dla dzieci i młodzieży nie 
zajmują co prawda najwyższych 
pozycji. Najlepiej, co oczywiste, 
wychodzą pod tym względem 
kanały informacyjne, a dalej 
rozrywkowo-lifestyle’owe, doku-
mentalno-podróżnicze i filmowe. 
Nie zmienia to jednak faktu, że na 
19 obecnych na rynku kanałów 

dla najmłodszych, aż 13 mieści 
się w TOP 100 najchętniej oglą-
danych, a 5 nawet w pierwszej 
trzydziestce. Pandemia COVID 
-19, wbrew przewidywaniom, nie 
spowodowała nagłego wzrostu 
dziecięcej widowni, ale popyt 
na kanały, które bawią-uczą-
-wychowują wcale na szczęście 
nie osłabł.
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Źródło: Nielsen Audience Measurement

Średnie wyniki oglądalności kanałów 
dziecięco-młodzieżowych w latach 2019 i 2020 

(grupa docelowa: wszyscy odbiorcy telewizji pow. 4. roku życia)

Lp.
2019/2020 Kanał

2019 r. 2020 r. Różnica
SHR% SHR% %

1/1 TVP ABC 1,28% 1,02% –20%
3/2 Nick Jr. 0,41% 0,59%   43%
2/3 Nickelodeon 0,53% 0,38% –28%
4/4 Cartoon Network 0,32% 0,32% bz
5/5 Disney Junior 0,28% 0,32%   14%
6/6 MiniMini+ 0,28% 0,20% –28%
10/7 Nicktoons 0,14% 0,18%   28%
7/8 Boomerang 0,21% 0,18% –14%
9/9 Disney Channel 0,16% 0,14% –12%
8/10 Polsat JimJam 0,17% 0,14% –17%

11/11 CBeebies 0,11% 0,09% –18%
13/12 teleTOON+ 0,08% 0,08% bz

12/13 Disney XD 0,09% 0,07% –22%

14/14 4FUN KIDS 0,03% 0,06% 100%
15/15 TopKids Jr. 0,01% 0,04% 300%
16/16 Da Vinci 0,01% 0,02% 100%
17/17 TopKids 0,004% 0,003% –25%

RAPORT 
specjalny



te
le

te
m

a
t

11

Anna Zielińska, kierownik 
kanałów dziecięcych 
CANAL+ Polska

Świadomość marki MiniMini+ 
w 2020 roku była bardzo wyso-
ka i znajdowaliśmy się w samej 
czołówce wśród kanałów dzie-
cięcych. Stacja niezmiennie 
cieszy się zaufaniem rodziców. 
Dzięki wielu wyselekcjonowanym 
treściom edukacyjnym, które są 
odpowiednie dla najmłodszych, 
jest postrzegana przez nich jako 
bardzo bezpieczna. Jest tak 
naprawdę pierwszą telewizją 
dla ich pociech, które wspólnie 
uczą się poprzez zabawę. Wyróż-
nikiem jest z pewnością lokalny 
charakter naszych stacji oraz 
polskie produkcje z udziałem 
dzieci i ekspertów. Szczególnie 
kanał MiniMini+ ma silną pozy-
cję na rynku globalnych graczy 
oraz konkurencji. Pamiętajmy, 
że obecnie nie są to jedynie 
kanały linearne, ale również 
YouTube, platformy SVOD czy 
serwisy streamingowe. Obecnie 
też rozwijamy segment CANAL+ 
online z pełną biblioteką treści 
dla dzieci. 
Grupa docelowa kanału Mini-
Mini+ to dzieci od 0 do 4 lat, 
a z kolei teleTOON+ w wieku 5–8 
lat. Można powiedzieć, że towa-
rzyszymy im aż do lat wczesno-
szkolnych. Jak pokazują badania, 
starsze dzieci bardzo przywiązują 
się do ulubionych marek czy 
bohaterów, ale na krótko. Tylko 
20 proc. z nich twierdzi, że są 
fanami „czegoś” dłużej niż rok. 
Z kolei ta młodsza grupa odbior-
ców jest bardziej przewidywalna. 
Recepta na ciekawe treści jest 
uniwersalna i niezmienna od 
lat – edukacja w najprostszej 
formie, do tego silny bohater oraz 
wciągająca fabuła. Na antenie 
MiniMini+ znajdziemy postacie, 
z którymi najmłodsi się mocno 
zżywają – jak Rybka MiniMini 
czy Myszka w paski. Dlatego 
od lat inwestujemy we własne 
produkcje, które podbijają serca 
dzieci. Natomiast oba kanały 
łączy wartość edukacyjna.
Największym uznaniem i oglą-
dalnością cieszą się m.in. mię-
dzynarodowe produkcje, takie 

jak „Bing”, „Barbie”, 
„Tomek i przyjacie-
le” czy „Ciekaw-
ski George”. Na 
te leTOON+ 
niezmiennie 
największym 
h i t e m  j e s t 
bajka będąca 
spin-offem gry 
komputerowej 
„Talking Tom & 
Friends” oraz fran-
cuski serial „Siostry”, 
który powstał na podstawie serii 
popularnych komiksów. 
Posiadamy obszerną bibliotekę 
produkcji własnych oraz regular-
nie produkujemy nowe programy. 
Są to zarówno animacje – takie 
jak wspomniane „Przygody Rybki 
MiniMini” czy „Rysuj z Myszką 
w paski”, jak i te z udziałem 
dzieci. W naszym przypadku, 
zazwyczaj udział produkcji pol-
skich jest wyższy niż wymagany 
ustawowo. Lokalny kontent bar-
dzo dobrze się sprawdza i dlatego 
w przypadku tych kanałów jest 

to zdecydowanie większy udział 
niż ten, do którego jesteśmy 
zobligowani. 
Koszt kontentu dla stacji dzie-
cięcych zależy od formatu – inne 
będą koszty projektów na świa-
towych licencjach z globalną 
promocją i międzynarodowym 
sukcesem, inne animacji przy-
gotowanej od podstaw, a jeszcze 
inne adaptowanej bajki z dub-
bingiem. Kolejną kwestią są też 
projekty realizowane np. w studiu 
czy miejskich lokacjach, jak „Tur-
bokozak Junior”. Jest tyle czyn-

ników, które wpływają 
na wynikowy budżet, 

że trudno o takie 
porównania.
Jeśli idzie o dzia-
ła lność poza-
antenową,  to 
bardzo prężnie 
działa nasza stro-

na internetowa. 
Znajdują się tam 

materiały wideo, kolo-
rowanki oraz gry z ulu-

bionymi bohaterami stacji 
MiniMini+. Do tego dochodzą 
media społecznościowe, z któ-
rych bardzo chętnie korzystają 
rodzice. Obecnie wszystkie treści 
są dostępne na profilu CANAL+ 
online na Facebooku. W sklepach 
znajdują się licencjonowane pro-
dukty z wizerunkiem ukochanych 
bohaterów kanału MiniMini+. Są 
to m.in. maskotki, sygnowana 
woda mineralna, artykuły szkol-
ne, lampy, artykuły do kąpieli czy 
płyty CD. Widzowie mogą również 
kupić dwie gazety: „Magazyn 
MiniMini” oraz „Mini Mini Pozna-

ję z Rybką”. W czasie pandemii 
wszystkie imprezy promocyjne 
zostały przeniesione na platformę 
Facebook. Ostatnio z okazji Dnia 
Dziecka prowadziliśmy live w for-
mie warsztatów kreatywnych dla 
najmłodszych czy urodziny Rybki 
MiniMini. Wydarzenia cieszyły 
dużym powodzeniem i z pewnoś-
cią będą kontynuowane na profilu 
CANAL+ online. 
Co do planów na ten rok, to naj-
ważniejsze będą produkcje własne, 
które są naszym wyróżnikiem na 
rynku. Jesienią na MiniMini+ poja-

„Przygody Rybki MiniMini”

RAPORT 
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Edyta Pytlewska-
Mele, VP & general 
manager networks  
w The Walt Disney 
Company CE

Nasze kanały 
dziecięce sta-
n o w i ą  ko m -
plementarną 
ofertę dla mło-
d y c h  w i d z ó w 
o zróżnicowanym 
profilu demogra-
ficznym. Pragniemy 
sprostać oczekiwaniom 
zarówno dzieci w wieku 
przedszkolnym poprzez 
dopasowaną i zapewniającą 
bezpieczeństwo treści propozycję 
programową BabyTV i Disney 
Junior, jak i starszych dzieci od 
7 do 12 lat, którym oferujemy 
dobrze znane seriale animowa-
ne, jak „Miraculum: Biedronka 
i Czarny Kot”, „Greenowie 
w wielkim mieście” czy „Fineasz 
i Ferb” i nowe seriale telewizyj-
ne, jak „Znajdź mnie w Paryżu”. 
BabyTV to kanał stworzony 
specjalnie dla małych dzieci 
i ich rodziców, pomagający im 
odkrywać świat wokół nich. Na 
dodatek w 100 proc. bez reklam. 
Pozostałe trzy kanały dziecięce 
z rodziny Disneya znajdują się 
w rankingu top 10 najlepszych 
kanałów dziecięcych w ofercie 
telewizji płatnej, z kanałem Dis-
ney Junior zajmującym wysoką, 
4. pozycję na mocno konkuren-
cyjnym rynku w Polsce. Dzieci 
to wymagająca widownia, która 
dorasta w otoczeniu najnowszych 
technologii i szerokiego wyboru 
treści w mediach. Telewizyjne 
kanały dziecięce konkurują także 
z kanałami ogólnodostępnymi 
i treściami dostępnymi za pośred-
nictwem platform streamingo-
wych czy chociażby YouTube’ 
a. W grupie komercyjnej dzieci 

w wieku 4–12 lat tylko 40 proc. 
udziału w oglądalności przypa-

da na kanały dziecięce, 
a dla grup starszych 

ten udział jest jeszcze 
mniejszy, w szcze-
gólności dla dziew-
czynek w wieku 
10–12, gdzie kana-
ły dziecięce stano-
wią tylko 27 proc. 

czasu spędzonego 
przed telewizorem. 

Zatem najtrudniej jest 
stworzyć ofertę tele-
wizyjną atrakcyjną 
dla grup starszych 
dzieci powyżej 10 lat, 

ze względu na dostęp do smartfo-
nów, tabletów i zainteresowanie 

treściami, które nie są sprofilo-
wane dla tej grupy wiekowej (np. 
programami rozrywkowymi czy 
serialami paradokumentalnymi).  
Jednym z ulubionych programów 
w Disney Channel jest „Miracu-
lum: Biedronka i Czarny Kot” 
i już na jesieni będziemy emi-
tować najnowsze odcinki tego 
serialu. Poza animacjami dużą 
popularnością cieszą się seriale 
live action, takie jak „Raven 
na chacie” czy „Znajdź mnie 
w Paryżu”. Na kanale Disney 

Junior najchętniej wybierany jest 
serial „Blue”, przedstawiający 
perypetie uroczej suczki Blue i jej 
rodziny, a także „Pidżamersi” czy 
przygody Myszki Miki. Również 
w przypadku tych seriali zapew-
nimy naszym widzom możliwość 
obejrzenia nowych odcinków. Na 
sezon jesienny przygotowaliśmy 
także nowość skierowaną do 
przedszkolaków – serial animo-
wany „Spidey i superkumple” 
o nowych przygodach Spidey’ego 
i zaprzyjaźnionych z nim zna-
nych superbohaterów ze stajni 
Marvela. 
Na naszych kanałach emitujemy 
programy zarówno wyprodu-
kowane przez amerykańskie 
wytwornie, jak i europejskich 

producentów. Produkcje pol-
skie nie są obecne w ramówce, 
jednakże staramy się urozma-
icać naszą ofertę materiałami 
krótkometrażowymi wyprodu-
kowanymi lokalnie dla naszych 
widzów. Obecnie na antenie 
Disney Channel mogę polecić 
inicjatywę Pasjomaniacy i fascy-
nujące materiały przedstawiające 
polskie dzieci oraz ich niezwykłe 
pasje, którymi chcemy zainspiro-
wać inne dzieci do podzielenia 
się swoimi zainteresowaniami. 

Edyta
Pytlewska-Mele

„Blue”

wi się „Studio MiniMini” – nowy 
format edukacyjny. Będzie miał 
charakter studyjno-reportażowy, 
z udziałem dzieci i ekspertów. 
Chcemy połączyć format telewizji 
śniadaniowej z tradycyjnym przed-
szkolem w nowej, nowoczesnej 

jakości. Na teleTOON+ stawiamy 
również na oryginalne produkcje. 
W czerwcu zadebiutował program 
„Turbokozak Junior”, aktywizujący 
naszych widzów i będący odsłoną 
serii doskonale znanej fanom piłki 
nożnej z anteny CANAL+ Sport. 

W roli prowadzącego pojawił 
się Turbokozak – Bartek Ignacik 
z córką Anielą. Obecnie prowa-
dzimy również castingi wśród 
najmłodszych, którzy mogą zgła-
szać się do udziału w obydwu 
formatach. 
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Vanessa Brookman, 
head of kids, 
WarnerMedia 
EMEA

Jesteśmy zadowole-
ni z pozycji Cartoon 
Network i Boome-
ranga w Polsce. Sta-
tystyki potwierdzają, 
że nasze kanały są 
chętnie oglądane przez 
młodych widzów. Cartoon 
Network jest często wybierany 
przez dzieci w wieku 4–12 lat. 
Stacja plasuje się na trzecim 
miejscu w zestawieniu oglądalności 
we wskazanym segmencie wieko-
wym. Natomiast Boomerang jest na 
tej samej pozycji, jeśli weźmiemy 
pod uwagę wybory chłopców od 7. 
do 9. roku życia (źródło: Nielsen/
TechEdge, Kids 4–12, Cab/Sat 
Universe 01.01.2021–31.05.2021). 
Brandy należące do WarnerMedia 
Kids & Family odgrywają ważną 
rolę w kształtowaniu światowej roz-
rywki dla dzieci i rodzin. Nasze pro-

dukcje są częścią ponad-
stuletniej historii 

kreatywności, two-
rzenia legendar-
nych bohaterów 
i doskonałych 
animacji. Port-
folio WarnerMe-
dia zawiera jedne 

z najbardziej zna-
nych i uwielbianych 

przez dzieci i rodzi-
ny seriali, w tym 
„Tom i Jerry Show”, 
„Zwariowane melo-
die Kreskówki”, 

„Młodzi Tytani: Akcja!” czy „Niesa-
mowity świat Gumballa”. Cały czas 
się rozwijamy. W ramach naszej 
misji bycia jedną z najlepszych firm 
dostarczających treści dla rodzin 
i dzieci, połączyliśmy lokalne zespo-
ły Kids EMEA. Wszystkie obowiązki 
związane z markami dziecięcymi, 
w tym z kanałami telewizji linear-
nej i zasobami cyfrowymi, są pod 
jednym kierownictwem. Ma to na 
celu wzmocnienie istniejącej oferty 

i wsparcie HBO Max w budowaniu 
oferty dla dzieci i rodzin. 
Każda z grup wiekowych dzieci 
stanowi wyzwanie dla twórców 
kreskówek oraz działu program-

W ramach akcji zachęcamy dzieci 
do zgłoszenia się do konkursu, 
we współpracy z influencerami 
pomagamy im poznać tajniki 
tworzenia krótkich filmów, a zwy-
cięzców konkursu będzie można 
obejrzeć na  kanale Disney Chan-
nel i naszych kanałach YouTube.
W przypadku treści dziecięcych, 
tak jak i programów skierowanych 
do innych odbiorców, na wartość 
kontentu wpływa wiele czynni-
ków, począwszy od nakładu pro-
dukcyjnego i jakości, po obszary 
eksploatacji. Polski rynek telewi-
zyjny jest bardzo konkurencyjny, 
na naszych kanałach pojawia się 
wiele produkcji własnych Disneya, 
ale staramy się także podążać za 
oczekiwaniami naszych widzów 
i pozyskujemy prawa do treści 
od dystrybutorów zewnętrznych. 
I tutaj także konkurujemy z innymi 
nadawcami, a więc warunki umów 
licencyjnych mogą ulegać ciągłym 
zmianom.
Wraz z rozwojem mediów społecz-
nościowych i wzrostem popular-
ności YouTube’a wśród młodych 
widzów, poszerzaliśmy obecność 
naszych marek i treści w interne-

cie. W tej chwili jesteśmy liderem 
w kategorii kanałów dziecięcych 
na YouTube’ie. Niedawno otrzy-
maliśmy złotą nagrodę dla twór-
ców YouTube dla kanału Disney 
Channel Polska, który przekroczył 
1 milion subskrybentów. Z kolei 
kanał Disney Junior Polska zbliża 
się do tego prestiżowego wyni-
ku. Nasze programy są również 
dostępne w serwisach online ope-
ratorów telewizji płatnej. Z powodu 
pandemii byliśmy zmuszeni zawie-
sić wiele aktywności promocyj-

nych, w tym cykliczne spotkania 
z dziećmi i rodzicami w ramach 
akcji Disney Junior w kinie, ale 
mamy nadzieję wkrótce powrócić 
już z 8. edycją tego wydarzenia.
Okres pandemii przyczynił się do 
zwiększonej konsumpcji treści, 
także w przypadku widowni dzie-
cięcej. W 2020 roku na naszych 
kanałach odnotowaliśmy stabilne 
wyniki oglądalności. Wydłużył 
się także średni czas oglądania, 
w szczególności w okresach peł-
nego lockdownu.

RAPORT 
specjalny

Vanessa
Brookman

„Znajdź mnie w Paryżu” 
© 2019 – Cottonwood Media – Opéra national de Paris – ZDF – ZDF Enterprises

„Looney Tunes Cartoons”
© Warner Bros. Entertainment Inc.  
LOONEY TUNES and all related 
characters and elements are trade-
marks of and © Warner Bros. Enter-
tainment Inc.  All Rights Reserved.
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mingu. Na bieżąco rewidujemy 
oczekiwania naszych odbiorców. 
Jesteśmy w pełni zaangażowani 
w tworzenie interesującej oferty 
zarówno dla młodszych, jak i star-
szych dzieci. W globalnej strategii 
WarnerMedia znajduje się plan 
inwestowania w treści dla przed-
szkolaków dla naszej marki Car-
toonito, którą planujemy rozwijać 
w regionie EMEA w nadchodzących 
latach. Równolegle skupiamy się na 
rozwoju produkcji skierowanych 
do nieco starszej widowni, aby 
zapewnić stały wzrost oglądalności 
kanału Cartoon Network wśród 
dzieci i ich rodzin.
Kluczowe i cieszące się najwięk-
szą oglądalnością tytuły Cartoon 
Network to: „Niesamowity świat 
Gumballa”, „Ben 10”, „Craig znad 
Potoku”, „Młodzi Tytani: Akcja!” 
i „Kicia Rożek”. Te produkcje są 
stałym elementem ramówki. Nato-
miast w stacji Boomerang bardzo 
dobre wyniki osiągają seriale: 
„Nowe Zwariowane Melodie”, 
„Lamput”, „Mr. Magoo”, „Jaś 
Fasola” oraz „Grizzly i lemingi”. 
W Cartoon Network do końca roku 
pojawi się kilka ważnych premier, 
w tym serial „Monster Beach”. 
Premierowo wyemitowane zostaną 
nowe sezony takich produkcji jak 
„Młodzi Tytani: Akcja!”, „Obóz 
na wyspie”, „Jabłko i Szczypior” 
czy „Craig znad Potoku”. Jesienią 
będzie można obejrzeć również 
wyczekiwane przez fanów dwa 
odcinki specjalne serii „Pora na 
Przygodę: Odległe krainy”. Boo-
merang zaprezentuje nowy serial 
„Moley”, premierowe odcinki z serii 
„Zwariowane Melodie Kreskówki”, 

„Mush-Mush i Grzybaszki”, „Grizzy 
i lemingi” oraz miniserial „Tom & 
Jerry in New York”. Trwają również 
prace nad wieloma produkcjami, 
m.in. nad filmem „Niesamowity 
świat Gumballa” (który oparty jest 
na niezwykle popularnym serialu 
Cartoon Network), nad komedią 
„Gross Girls” czy spin-offem serialu 
„Młodzi Tytani: Akcja”.
C ieszymy s ię ,  że  wkrótce 
w regionie EMEA pojawi się ser-
wis HBO Max. Na jego potrzeby, 
z wykorzystaniem naszego bogatego 
portfolio, przygotowujemy znakomi-
tą ofertę treści dla dzieci i rodzin. 
Jednocześnie rozwijamy nasze 
strony internetowe, kanały You-
Tube i aplikacje, ponieważ chcemy 
docierać do odbiorców na znanych 
im platformach w świecie online. 
Naszym celem jest tworzenie cyfro-
wych treści, które będą kontynuacją 
niektórych wydarzeń z kreskówek. 
Z tego powodu stale aktualizujemy 
naszą ofertę bezpłatnych gier, qui-
zów i produkcji dostępnych na żąda-

nie. W latach 2020–2021 z powodu 
światowego kryzysu zdrowotnego 
zrezygnowaliśmy z eventów offline, 
jednak cały czas pozostajemy w kon-
takcie z naszymi fanami w mediach 
społecznościowych. Dbamy również 
o działania promocyjne poza swo-
imi platformami, dlatego często 
prowadzimy kampanie marketin-
gowe i współpracujemy z twórcami 
internetowymi na TikToku, Youtu-
bie oraz Instagramie. W czerwcu 
rozpoczęliśmy w Polsce kampanię 
społeczną „Mistrzowie klimatu 
Cartoon Network”, której celem jest 
zmotywowanie naszych widzów do 
ekologicznych. 
Światowy lockdown miał pozytyw-
ny wpływ na wyniki. Od marca 
do maja 2020 roku nasze kanały 
odnotowały wzrost oglądalności. 
W przypadku Cartoon Network było 
to aż 39 proc. rok do roku, a dla 
Boomeranga 6 proc. rok do roku. 
Dla porównania – wszystkie kanały 
dziecięce łącznie osiągnęły wzrost 
na poziomie +4 proc.

Zbigniew Pruski, 
commercial director 
CEE w BBC Studios

CBeebies to stabil-
na marka z jasnym 
przesłaniem, co 
okazuje się bardzo 
istotne w dzisiej-
szych niespokojnych 
czasach. Stawiamy 
dobro najmłodszych 
ponad wszystko, dzięki 
czemu mamy swoich wier-
nych fanów nie tylko wśród 

dzieci, ale również wśród 
rodziców, których 

rola w doborze 
rozrywki w gru-
pie wiekowej, 
do której kie-
rujemy swoją 
p r opozyc j ę , 
jest kluczowa. 

Zaufanie, jakim 
nas darzą, jest 

dowodem na to, 
że stworzyliśmy 
propozycję wpi-
sującą się w ich 

potrzeby. Uczymy przez zaba-
wę, dzielimy się inspiracjami na 
ciekawe spędzanie czasu z dala 
od ekranu, od najmłodszych lat 
zaszczepiamy w widzach takie 
wartości jak: tolerancja, szacunek, 
prawdomówność czy niezależ-
ność. Mówimy o tym, jak ważne 
jest bycie dobrym dla zwierząt 
i dbanie o środowisko, ale rów-
nież pewność siebie i radość 
z życia, uczymy rozwiązywania 
problemów i jasnej komunikacji. 
Oddając nam pod opiekę swoje 
pociechy, rodzice mogą mieć 

Zbigniew
Pruski

„Mistrzowie klimatu Cartoon Network”
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więc pewność, że w wartościowy 
sposób spędzą czas. 
Największą popularnością wśród 
naszych widzów w ostatnim 
roku cieszyła się m.in. nasza 
stała pozycja „Tosia i Tymek” 
o pięcioletnich bliźniętach prze-
żywających typowe dziecięce 
przygody. Niezwykle nas to 
cieszy, bo zwracamy dużą uwagę 
na to, żeby w ofercie CBeebiesa 
poza animacjami nie brakowało 
programów typu live action. Są 
one niezwykle angażujące i roz-
wijające, a jednocześnie poka-
zują rzeczywisty świat i bliskie 
dzieciom tematy, pozwalając im 
łatwiej radzić sobie w analo-
gicznych sytuacjach przeżywa-
nych we własnym życiu. Wśród  
innych ulubionych programów 
są: „Pirackie potyczki” i „Yakka 
Dee!”, których nowe sezony 
czekają najmłodszych w tym 
i na początku przyszłego roku. 
Swoich wiernych fanów mają już 
również całkiem nowe w naszych 
ramówkach programy, jak: „Pies 
uwielbia książki”, „Jojo i Bab-
cia” i oczywiście „Blue” – abso-
lutny światowy fenomen ostat-
nich lat, seria BBC Studios zbie-
rająca nagrody we wszystkich 
możliwych kategoriach, którą 
od maja mogą oglądać również 
widzowie CBeebies.  Do poło-
wy czerwca tytuł ten osiągnął 
udział 65 proc. powyżej średniej 
kanału CBeebies dla wszystkich 
widzów od czwartego roku życia. 
Od czerwca na kanale można 
oglądać drugi sezon „Piotrusia 
Królika”, bajki znanej dzieciom 
z książek autorstwa Beatrix Pot-

ter, która doczekała się również 
fabularno-animowanej pełnome-
trażowej wersji. To dobry czas na 
tę propozycję, znów będzie o niej 
głośno, więc wróżę jej duże suk-
cesy. W najbliższych miesiącach 
naszych widzów czekają też 
kolejne sezony ulubionych serii, 
w tym piętnasta seria produkcji 
„Tomek i przyjaciele”, ale także 
zupełnie nowa pozycja w ramów-
ce, przezabawna seria „Super-
tato”, która opowiada o przygo-
dach ziemniaka superbohatera, 
który walczy o uratowanie świata 
przed destrukcyjnym wpływem 
swojego odwiecznego wroga. 
CBeebies jest w całości zbudo-
wany na produkcjach brytyj-
skich, ale na antenie pojawia 
się polska prezenterka Aneta, 
która wprowadza najmłodszych 
widzów w świat bajek CBeebies, 
pokazując pomysły na zabawy 
i angażując ich do aktywności 
fizycznej. Jeśli chodzi o aktyw-
ność pozaantenową, to mamy 
w pełni responsywną stronę 
internetową, na której znajdują 
się wybrane odcinki ulubionych 
serii, są na niej również: gry, 
zabawy i muzyka. Jesteśmy 
obecni na YouTube z oficjalnym 
kanałem Hej Duggee w języku 
polskim, bo to ważne medium 
również dla najmłodszych. Na 
bieżąco współpracujemy też 
z naszymi partnerami, organizu-
jąc rożnego rodzaju aktywności 
dla dzieci pod szyldem CBeebies, 
uczestniczymy w akcjach spe-
cjalnych, piknikach, dołączamy 
do promocji skierowanych dla 
dzieci.

Porównując wyniki z poprzednich 
lat, szczególnie w przypadku 
takich marek jak CBeebies 
i BBC Earth, czyli takich z dużą 
dawką treści edukacyjnych, 
zauważyliśmy napływ widow-
ni. W przypadku CBeebiesa 
w ostatnim kwartale 2020 roku 
udało się osiągnąć najlepszy 
wynik kwartalny tego roku, 
aż o 34 proc. wyższy od ana-
logicznego kwartału w 2019 
roku. Podobne sukcesy kanał 
odnosił w innych miejscach na 
świecie, jak Australia czy RPA. 
Mamy świadomość, że ma na to 
wpływ wiele czynników, takich 
jak choćby mniej rygorystyczne 
ograniczenia czasu spędzanego 

przez dzieci przed ekranami, ale 
nie mamy wątpliwości, że przy 
nieco mniejszej kontroli zapra-
cowani rodzice wybierali marki 
godne zaufania. Bardzo dbamy, 
żeby CBeebies był dla rodziców 
synonimem bezpieczeństwa 
i podczas pandemii zbieraliśmy 
tego plony. 

„Tosia i Tymek”

„Piotruś Królik”
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Szilvia Maschek, 
head of kids 
channels, AMC 
Networks 
International 
– Central 
and Northern 
Europe 

POLSAT JimJam 
ma stabilną pozy-
cję na rynku, a jego 
obecny, zadowalający 
status osiągnęliśmy dzię-
ki przyjaznym dzieciom 
programom, których mocną 
stroną jest połączenie edukacji 

i rozrywki. Stacja jest chętniej 
oglądana przez chłopców, więc 
naszą bezpośrednią konkurencją 
w tej grupie są kanały Disney 
Junior i Boomerang.
Bardzo się cieszymy, że wiele 
z programów emitowanych 
na antenie POLSAT JimJam 
przyciąga duże rzesze widzów. 
W pierwszych pięciu miesiącach 
2021 roku najpopularniej-
szymi tytułami wśród dzieci 
na naszym kanale były: „Cie-
kawski George”, „Dziki świat 
braci Kratt”, „Chomp Squad”, 
„Strażak Sam”, „Bob Budowni-
czy” i „Truskawkowe Ciastko: 
Niezwykłe przygody”. W tym 
roku mamy jeszcze w planach 
premiery fantastycznych serii 
animowanych. Na powrót do 
szkoły planujemy premierę 

„Ricky Zoom” – wspa-
niałej serii dla przed-

szkolaków o czer-
wonym motocyklu 
o imieniu Ricky 
i jego dwuślado-
wych kumplach. 
W okresie jesien-

n o - z i m o w y m 
pokażemy także 

inne nowości, takie 
jak „Leo the Wildlife 

Ranger”, serię, która 
dostarczy dziecia-
kom nie tylko zaba-

wy, ale także wiedzy na temat 
zwierząt z całego świata, czy 

„Lego Friends Girls on a Mis-
sion”, która także pojawi się 

na kanale przed końcem roku. 
Obecnie nie mamy na kanale 
lokalnych produkcji. Na rynku 
są polskie stacje, które mają 
przestrzeń i dostęp do najlep-
szych polskich programów dla 
przedszkolaków. Celem kanału 
POLSAT JimJam jest tworzenie 
alternatywy dla dzieci w obsza-
rze rozrywki poprzez dostarcza-
nie unikatowego kontentu. Kon-
tent dziecięcy jest ogólnie drogi. 
Wynika to z wysokich kosztów 
produkcji animacji oraz długie-
go czasu powstawania takich 
programów. Każdego roku pro-
wadzimy średnio 2–3 kampanie 
marketingowe promujące nasze 
programy. Naszą komunikację, 
którą kierujemy do przedszko-
laków i ich rodziców, koncen-
trujemy na nauce przez zabawę 
w bezpiecznym otoczeniu. Pro-
wadzone przez nas kampanie 
składają się z takich elementów 
jak: działania na fanpage’u na 
Facebooku, gdzie organizuje-
my konkursy, spotkania live 
z psychologami dziecięcymi 
(sesje Q&A na temat zagadnień 
rodzicielstwa) – o tematyce 
związanej z kontentem POLSAT 
JimJam; współpraca z influ-
encerami – rodzicami przed-
szkolaków, kampanie online, 
działania PR, udział i sponsoring 
wybranych wydarzeń skierowa-
nych do dzieci i rodziców, np. 
Warszawskich Dni Rodzinnych. 
Oprócz większych kampanii 
marketingowych, jesteśmy 

„Truskawkowe Ciastko: Niezwykłe przygody”

Szilvia
Maschek

„Bob budowniczy”
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Steffen Kottkamp 
– director kids&family 
CE, head of 
GSA local 
production and 
development 
ViacomCBS 
Networks 
International

Kanały dziecięce 
nadal cieszą się dużą 
oglądalnością, nawet 
w świetle popularności 
serwisów streamingowych 
i kanałów monotematycz-
nych. Wielką zaletą grupy Nicke-
lodeon jest wielokierunkowe 
dotarcie do wszystkich dziecięcych 
grup docelowych. To dlatego 
Nickelodeon jest postrzegany 
przez naszych odbiorców jako 
jedna całość. Obserwujemy zatem 
dwie perspektywy: z jednej strony 
wahania wyników poszczególnych 
kanałów dziecięcych, a z drugiej 
stabilność całej grupy. Innymi 
słowy – osłabienie Nickelodeon 
na jednym kanale jest rekompen-
sowane sukcesem na innym. Ta 
zbiorcza siła dodaje nam pewności 
na przyszłość i oczekujemy, że 
nasza ogólna pozycja będzie się 
z czasem poprawiać. 
Do dzieci w wieku 7 czy 10 lat 
trudniej jest dotrzeć za pośred-
nictwem telewizji z racji popu-
larności nielinearnych platform. 
W dodatku zainteresowania i pre-
ferencje młodych widzów są już 
szersze i bardziej wyraziste niż 
w przypadku dzieci poniżej 7. roku 
życia. Oferta dla starszych grup 
wiekowych jest więc trudniejsza 
do zaprojektowania i powinna być 
znacznie bardziej zróżnicowana.

Do najpopularniejszych gatun-
ków we wszystk ich 

g r upach  doce l o -
wych wśród dzieci 

młodszych niż 7 
lat należą filmy 
a n i m o w a n e . 
Dla starszych 
odbiorców bar-
dziej znaczące 

i pożądane powoli 
stają się produkcje 

live-action. W związ-
ku z tym stawiamy 
na miks gatunko-
wy, który składa się 

z około 70 proc. animacji i 30 
proc. filmów live-action. Jednym 
z dwóch najczęściej wybieranych 
programów z pierwszej grupy 
gatunkowej to oglądany przez 
dzieci w wieku przedszkolnym 
„Psi Patrol”, który na kanale Nick 
Jr w 2021 roku wygenerował 27,7 
proc. ratingów. Drugą najbardziej 
popularną kreskówką jest „Spon-
geBob Kanciastoporty”, który 
oglądają głównie dzieci powyżej 
6 lat. Serial na Nickelodeon 
wygenerował 29,3 proc. ratingów 
kanału, z kolei na Nicktoons – 30 
proc. Jeśli chodzi o produkcje 
live-action – największe sukcesy 
odnoszą „Niebezpieczny Oddział” 
i „Grzmotomocni”. 
Na Nickelodeonie tytułami z naj-
wyższą efektywnością (proc. ratin-
gów do proc. zajętej ramówki) są 
„Wielkodomscy”, „SpongeBob 
Kanciastoporty” i „Grzmoto-
mocni”. Na Nicku Jr są to z kolei 
„Barbapapa i jego rodzinka”, 
„Przygody misia Paddingtona”, 
„Santiago z mórz”, a także „Świn-
ka Peppa”. Na trzecim naszym 
kanale, czyli na Nicktoonsie, 

to: „Przygody Niebezpiecznego 
Henryka”, „SpongeBob Kancia-
stoporty” oraz „Wielkodomscy”.
Wśród znaczących tegorocznych 
premier powinniśmy wyróżnić: 
„Kamp Koral” („Koralowy obóz”) 
oraz „Astronautów”. Ponadto na 
2021 rok planowane są:
l Przez całe lato na kanale Nicke-
lodeon Polska w godzinach od 
6.00 do 12.00 prowadzona będzie 
letnia kampania Happines Lab 
– obejmująca najlepsze progra-
my stacji. Dodatkowo w każdy 
weekend od 12.50 do 16.00 
odbywać się będzie maraton 
seriali obejmujący: „Harmidon”, 
„Wielkodomskich”, „SpongeBoba 
Kanciastoportego” oraz „Zagadki 
rodziny Hunterów” czy „Niebez-
piecznego Henryka”.
l Co więcej na czas wakacji dla 
naszych widzów zaplanowali-
śmy kampanię społecznościową 
„Zabierz SpongeBoba na waka-
cje”, która kończy się w ostatni 
weekend sierpnia (28–29) mara-
tonem „Summer SpongeBob”.
l Od 2 sierpnia od poniedziałku 
do piątku o godz. 19.40 pokażemy 
premierowo serial komediowy 
„Side Hustle”.
l Natomiast 6 września przypada 
premiera drugiego sezonu „Zmik-
sowanej Kally”, kampania progra-
mu wystartuje jednak wcześniej, 
bo 23 sierpnia.
l Końcówka tego roku to także 
premier y:  „Astronautów” 
i nowych odcinków „Niebezpiecz-
nego Oddziału” w październiku, 
nowych odcinków „Kamp Koral” 
w listopadzie, a w grudniu pla-
nowana jest świąteczna edycja 
Serialowego Pucharu Nickelo-
deon.

Steffen 
Kottkamp

w stałym kontakcie z naszymi 
widzami, którym na naszej stro-
nie i fanpage’u oferujemy gry, 
konkursy i karty pracy.
Oglądalność kanałów przezna-
czonych dla dzieci spada od 
2014 roku, i nawet COVID nie 
zatrzymał tej tendencji w 2020 
roku. Kanały dziecięce nie 
zyskały na czasowym wzroście 
oglądalności telewizji podczas 
lockdownu i tak samo było 
w przypadku POLSAT JimJam. „Ciekawski George”
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Dariusz Dąbski, 
prezes Telewizji Puls 

Obserwowaliśmy 
duże zaintereso-
wanie naszych 
widzów ofertą 
programową skie-
rowaną do dzieci 
i rodzin. Dlatego, 
bazując na wcześ-
niejszym paśmie Junior 
TV, zdecydowaliśmy się 
stworzyć coś specjalnego dla 
najmłodszych. Zmieniliśmy 
nazwę pasma, powstała 
nowa, bardziej kolorowa opra-
wa antenowa, nowe logo, a co 
najważniejsze – stworzyliśmy 
animowaną postać w 3D, czyli 
naszego Jeżyka Puls Kids, oraz 
zainwestowaliśmy jeszcze więcej 
w najlepszą dziś ofertę na rynku. 
Nasz Brand Hero cieszy się dużą 
popularnością i bardzo pozytyw-
nym odbiorem wśród widzów Puls 
Kids. Codziennie otrzymujemy 
mnóstwo wiadomości i widzi-
my, że dzieci pokochały naszego 
Jeżyka. W dni powszednie pasmo 
Puls Kids nadawane jest w naj-
większym wymiarze czasu (od 
7.00 do 20.00) i stanowi ponad 

50 proc. całodziennej 
oferty ramówkowej 

PULS 2. Udział tego 
pasma w wyni-
kach oglądalności 
całego kanału 
kształtuje się na 
poziomie około 
60 proc. (grupy 

4+ i  16–49 ) . 
W przypadku młod-

szych widzów (4–12), 
Puls Kids odpowiada 
za prawie 90 proc. 
oglądalności w tym 
targecie.

Nie mamy w planach uruchomie-
nia osobnego kanału dla dzieci, 
za to stawiamy na dynamiczny 
rozwój TV Puls i PULS 2, w tym 
szczególnie produkcji własnych 
i marki Puls Kids – między inny-
mi poprzez sprzedaż licencji do 
naszego Jeżyka, a w dalszej per-
spektywie mamy szereg planów 
z nim związanych jak: gry wideo, 
serial oraz miniparki rozrywki.
Dzięki zróżnicowanej, bardzo 
atrakcyjnej oraz odpowiednio 
dopasowanej do rytmu dnia ofer-
cie pasma Puls Kids, jego widzo-
wie zawsze znajdą coś dla siebie. 
Bardzo dużą popularnością cieszą 

się seriale animowane dedykowa-
ne najmłodszej widowni, takie jak 
„Bing”, „Ciekawski George” czy 
„Psi patrol”, oraz animacje dla 
trochę starszych dzieci, np. „Mira-
culum: Biedronka i Czarny Kot”. 
Bardzo dobre wyniki oglądalności 
notują także klasyczne animacje, 
które dostarczają wiele radości 
zarówno młodszym, jak i nieco 
starszym widzom, podchodzącym 
do tych tytułów z pewnym sen-
tymentem – wśród nich możemy 
wymienić „Smerfy”, „Gumisie” 
czy „Chip i Dale”. W drugiej 
połowie roku nie zabraknie kolej-
nych nowości – planujemy m.in. 
emisję premierowych sezonów 
kilku znanych już z anteny PULS 
2 animacji, takich jak „Psi Patrol” 
czy „Alvinnn!!! I wiewiórki”, oraz 
zupełnie nowe tytuły, np. „Mali 
odkrywcy”, „Whee Wheels” czy 
„Scooby Doo”.
Udzia ł  po lsk ich produkc j i 
w paśmie Puls Kids waha się 
i wynosi od kilku do kilkunastu 
procent, w zależności od aktu-
alnie obowiązującej ramówki. 
Cały czas staramy się poszerzać 
ofertę rodzimych animacji, aby 
poza dobrze znanymi klasyka-
mi, takimi jak „Bolek i Lolek”, 

Dariusz
Dąbski

A co do aktywności pozaanteno-
wej, to zawsze powtarzamy „Kids 
First” – dzieci są na pierwszym 
miejscu, co oznacza, że oferuje-
my nasze treści wszędzie tam, 
gdzie dzieci z nich korzystają. Nie 
jesteśmy ograniczeni do konkret-
nych sposobów dystrybucji. Treści 
Nickelodeon są dostępne w Polsce 
nie tylko poprzez telewizję linear-
ną (płatną i bezpłatną), ale także 
w naszych aplikacjach i na stronach 
internetowych oraz dzięki dystry-
bucji naszych partnerów, która 
przybiera różne formy. Oto kilka 
przykładów: subskrypcje wideo na 
żądanie (sVOD) – Netflix i Ama-
zon, serwisy wideo z reklamami 
– YouTube czy obiekty transferu 
danych (DTO) – Amazon i Apple. 
Mamy również bardzo aktywne 
profile w social mediach na Insta-
gramie, Facebooku i TikToku, które 
pomagają nam komunikować się 
z naszymi widzami w sposób, 
który im najbardziej odpowiada. 

W zeszłym roku nie mogliśmy 
zrealizować wielu wydarzeń na 
żywo, ale będziemy to nadrabiać 
w tym i w przyszłym roku. 
Pandemia wywarła bardzo duży, 
jeśli nie największy, wpływ 
na dzieci. Fakt, że szkoły były 
zamknięte przez długi czas, 
doprowadził do gwałtownego 

wzrostu konsumpcji telewizji 
i innych mediów. Jednak ten-
dencja ta wróciła już do normy 
i obecnie obserwujemy konsump-
cję mediów porównywalną do 
poziomu sprzed pandemii. Spo-
dziewamy się, że przyspieszony 
zwrot w kierunku streamingu 
będzie kontynuowany.

„SpongeBob Kanciastoporty”
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Douglas Lloyd, 
CEO Da Vinci

Dla kanału Da 
Vinc i  na jważ -
niejsza jest nasza 
wizja i misja – 
pomagamy rodzi-
com wychowywać 
mądre, wyjątkowe 
dzieci, edukujemy 
poprzez rozrywkowe tre-
ści. Jesteśmy najbardziej 
znani z unikatowego dobo-
ru programów z zakresu 
nauki, technologii, inżynierii, 
sztuki i matematyki (czyli pożą-
dane na świecie STEAM), w tym 
nagradzanych programów tele-
wizyjnych dla dzieci w wieku od 
6 do 12 lat. Dzieci w tym wieku 
są ciekawskie, chcą eksploro-
wać świat i trzeba się bardzo 
natrudzić, aby utrzymać ich 
zainteresowanie i zasłużyć na ich 
zaangażowanie i uśmiech. Jak 
z przyjemnością obserwujemy, 
programy najczęściej wybierane 
przez dzieci z naszej oferty to 
najlepsze propozycje, które jed-
nocześnie uczą i bawią. Należały 

do nich na przestrze-
ni ostatniego roku 

uznane i nagradza-
ne „Kiedy doros-
nę”, „Nauka na 
maksa”, „Matil-
da i  rodzinka 
R a m s a y ó w ” , 
„Operacja auć!” 

oraz „Co powiecie 
na wynalazek?”. 

Jeżeli chodzi o naj-
ciekawsze premiery 
czekające nas jesz-

cze w tym roku, to już niedługo 
na antenie drugi sezon serialu 
„Łebska ekipa” o dzieciach-
-agentach, które mają tajną 
organizację i rozwiązują zagad-
ki przy pomocy matematyki. 
„Praca marzeń”, reality show 
o ośmio- i dziewięciolatkach, 
które przejmują na klika dni 
pracę dorosłych w prawdziwych 
firmach i starają się po swoje-
mu podołać wyzwaniom. A dla 
naszych najmłodszych widzów 
kolejne animacje – „Fiksiki”, 

„Nauka na maksa”

Douglas
Lloyd

„Reksio” czy „Zaczarowany ołó-
wek”, widzowie mogli zapoznać 
się także z nowszymi, świetnymi 
polskimi produkcjami. Wśród nich 
warto wymienić emitowany już 
u nas serial animowany „Przytul 
mnie”, a także dwa tytuły, które 
już jesienią będą miały premierę 
na antenie PULS 2: „Agi Bagi” 
oraz „Pamiętnik Florki”. Promu-
jemy Puls Kids w Digitalu i Social 
Media. Ze względu na pandemię 
nie organizowaliśmy zewnętrz-
nych wydarzeń promocyjnych, 
ale mamy nadzieję, że to się 
wkrótce zmieni. Tak jak wcześniej 
wspominałem, mamy również 
wiele innych planów związanych 
z rozwojem naszego Jeżyka.
Pandemia była czynnikiem, który 
spowodował turbulencje na rynku 
telewizyjnym. Zawirowania, zwią-
zane z tą wyjątkową sytuacją, 
w której znaleźliśmy się od wiosny 
2020 roku, nie ominęły także pasm 
i kanałów oferujących content 
dla młodszych widzów. Puls Kids 

wystartował 9 marca 2020 – czyli 
tuż przed zamknięciem szkół. 
Pasmo Puls Kids nadaje zatem 
tylko w okresie pandemicznym 
i jest pasmem po całkowitym 
rebrandingu, nowością w ramach 
kanału PULS 2. Nie mamy zatem 
bazy porównawczej dla okresu 
sprzed pandemii. Patrząc na cały 
rynek telewizyjny, widzimy, że 
z oczywistych względów dzieci 

(4–12) w czasie pandemii oglądały 
więcej telewizji niż w tym samym 
okresie w 2019 roku (+10 proc.), 
natomiast wzrost pasma Puls Kids 
względem naszej wcześniejszej 
oferty dla najmłodszych widzów 
był w tym czasie czterokrotnie 
większy. Nasza oferta została więc 
doceniona ponad rynek, co nas 
bardzo cieszy i motywuje do dalszej 
pracy nad rozwojem Puls Kids. 
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Michał Winnicki, 
właściciel 
MWE Networks

Kanały TopKids  oraz 
TopKids Jr mają bar-
dzo dobrą pozycję 
na rynku telewizji 
kablowych, gdyż są 
dostępne w ofertach 
wszystkich wiodących 
operatorów: Vectra, UPC 
Polska, Multimedia, INEA, 
TOYA, Orange oraz w prawie 
100 innych sieciach lokalnych. 
Udało nam się znaleźć dwie 
ciekawe nisze, które wcześniej 
nie były zagospodarowane przez 
większych nadawców. TopKids  
prezentuje klasyczne seriale 
animowane, które są mostem 
łączącym rodziców z dziećmi. 
Z kolei TopKids Jr to pierwsza 
telewizja dla naprawdę najmłod-
szych smyków.
Z pewnością nadawcom telewi-
zyjnym najtrudniej jest dotrzeć 
do starszych dzieci i młodzieży, 
która coraz bardziej odpływa 
w kierunku internetu i rezygnuje 
z oglądania telewizji linearnej. 
Jednakże to rodzice powinni 
pilnować, jak ich dziecko spędza 
czas. Telewizja tradycyjna jako 
medium regulowane i kontrolo-
wane przez KRRIT zapewnia bez-
pieczną rozrywkę przez całą dobę, 
także w trakcie przerw reklamo-

wych. W internecie 
panuje natomiast 

bałagan, zarów-
no w kwestii 
j ę zyka ,  j ak 
i  p r zekazu 
r e k l a m o -
wego, które 
mogą nega-

tywnie wpły-
wać na rozwój 

dziecka.
W czerwcu z oka-
zji Dnia Dziecka 
i startu wakacji 
wprowadziliśmy 

do ramówki TopKids Jr  aż pięć 
nowych seriali animowanych. 
„Wissper”, „Mia i ja”, „Heidi”, 
„Tupcio Chrupcio” oraz „Pszczół-
ka Maja” to doskonale znane 
i lubiane pozycje, dzięki którym 

natychmiast wzrosła oglądalność 
naszego flagowego kanału dzie-
cięcego. To jednak nie koniec 
nowości na ten rok. Po wakacjach 
zapraszamy na kolejne seriale do 
telewizji pełnej rozrywki dla dzie-
ci – TopKids! Spełniamy wszyst-
kie wymogi odnośnie polskich 
produkcji, emitując najlepsze 
polskie animacje, w tym w szcze-
gólności świetny serial „Rodzina 
Treflików”. Organizujemy sporo 
konkursów promujących marki 
TopKids i TopKids Jr łącznie 
z operatorami kablowymi, a także 
w mediach społecznościowych.
W okresie pandemii wielu ope-
ratorów zorganizowało okna 
otwarte z naszymi kanałami, 
dzięki czemu jeszcze więcej dzieci 
mogło w miarę miło spędzać czas 
izolacji domowej.

Michał
Winnicki

o małych stworzonkach, które 
naprawiają wszelkie domowe 
sprzęty, i przygody „Adison”, 
o rezolutnej siedmiolatce, która 
kocha wynalazki i rozwiązywanie 
zagadek.
Dostarczamy najwyższej jakości 
treści edukacyjne w języku pol-
skim. Mamy na antenie lokal-
ną produkcję „Czy jesteś tak 
mądry jak ja?”, w której dzieci 
i ich rodzice odpowiadają na te 
same pytania, wykazując się 
wiedzą. Zasadniczą większość 
programów na antenie tworzą 
najlepsze, nagradzane programy 
edukacyjne z całego świata. Kon-
tent jest ogólnie bardzo drogi. 
Dla naszej firmy, oprócz fanta-
stycznego zespołu, pracującego 
w Polsce, Stambule, Berlinie 

i Londynie, kontent (produko-
wany we własnym zakresie i na 
licencji, wraz z lokalizacją) jest 
największym kosztem modelu 
biznesowego.
Wśród innych aktywności Da 
Vinci, w ciągu ostatnich 12 
miesięcy wypuściliśmy na rynek 
aplikację Da Vinci Kids. Jest ona 
dostępna w ponad 120 krajach 
na całym świecie, na urządze-
niach mobilnych i telewizorach. 
Aplikacja mobilna daje dzieciom 
dostęp do naszej obszernej 
biblioteki gier interaktywnych, 
dobranych pod kątem wartości 
edukacyjnych, ale też świetniej 
zabawy. Rozwijamy techniki 
rzeczywistości rozszerzonej 
(augmented reality),  także 
łącząc ją z technologią sieci 5G. 

Ponadto obecnie współpracu-
jemy z jednymi z największych 
producentów samochodów, aby 
udostępnić nasze gry w ramach 
nowej,  ekscytującej oferty 
pokładowych systemów multi-
medialnych.  
Widownia kanału Da Vinci zna-
cząco wzrosła w okresie pierw-
szego lockdownu, czyli wiosną 
2020, kiedy to popyt na kontent 
dziecięcy był szczególnie wysoki. 
Obserwujemy wzrost zaintereso-
wania rodzin, które chcą zapew-
nić swoim dzieciom najlepsze 
treści edukacyjne, wspierające 
ich pasję do nauki. Jesteśmy 
bardzo dumni, że mogliśmy 
pomóc rodzinom podczas pan-
demii i będziemy kontynuować 
naszą misję.
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Deklarowane zasięgi techniczne kanałów dziecięcych w Polsce 2020 r.

L.p. Kanał i data startu w Polsce Grupa docelowa Liczba gosp. domowych 

1 TVP ABC
2014

dzieci w wieku 4–12 lat 
oraz ich rodziny

8,8 mln + zasięg MUX1 
NTC)

2 Disney Channel
2006

dzieci w wieku 6–12 lat 
oraz ich rodziny  ok. 8,1 mln

3 Cartoon Network (24h) 
2007

chłopcy i dziewczynki 
w wieku 6–11 lat ok. 8,0 mln

4 Disney XD
2009 chłopcy w wieku 7–15 lat ok. 8,0 mln

5 Nickelodeon
2008 dzieci w wieku 6–12 lat ok. 7,9 mln

6 Disney Junior
2010

dzieci w wieku 2–6 lat 
oraz ich rodziny ok. 7,0 mln

7 Polsat JimJam
2009

dzieci w wieku przedszkolnym 
(od roku do 6 lat) ok. 6,3 mln

8 Nicktoons
2018 dzieci w wieku 6–14 lat  ok. 6,3 mln

9 Nick Jr.
2008 dzieci w wieku 2–6 lat ok. 6,2 mln

10 MiniMini+
2003 dzieci w wieku 0–4 lata ok. 6,1 mln

11 Boomerang
2005

chłopcy i dziewczynki 
w wieku 4–7 lat oraz ich rodziny ok. 5,3 mln

12 teleTOON+
2011 dzieci w wieku 5–8 lat ok. 5,3 mln

13 Da Vinci 
2007

popularnonaukowy dla dzieci 6–12 
lat oraz ich rodzin (od godz. 20.00 

pasmo dla dorosłych)
ok. 4,7 mln

14 Baby TV
2006

dzieci w wieku 0–3 lat 
oraz ich rodzice

(kanał bez reklam)
ok.1,8 mln

15 Duck TV
2007

dzieci od 6. do 36. m-ca życia 
oraz ich rodzice

(kanał bez reklam)
ok. 1,0 mln

16 CBeebies
2007 dzieci do lat 6 brak

danych

17 4FUN KIDS
2020 dzieci do lat 8 ok. 8,6 mln

18 TopKids
2015 dzieci w wieku 4–12 lat ok. 1,7 mln

19 TopKids Jr.
2019 dzieci w wieku 1–4 lat ok. 2,7 mln
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Rynek medialny 
po pandemii
O tym, jaki wpływ na rynek telewizyjny i prognozy jego rozwoju – 
w kontekście zmian technologicznych i prawnych – miała pandemia, 
dyskutowali uczestnicy Konferencji PIKE 2021, która po raz kolejny odbyła 
się w formule online.  

Konferencja PIKE 2021

TEKST ANDRZEJ MARCINIAK

Jak przyznał Marek Zagórski, 
sekretarz stanu KPRM, minio-
ny rok był pełen wyzwań, ale 
branża telekomunikacyjna bardzo 
dobrze poradziła sobie z wieloma 
problemami. To dzięki operato-
rom możliwe było prowadzenie 
zdalnego nauczania w szkołach 
czy wykonywanie przez miliony 
osób pracy zdalnej. Co ciekawe, 
pandemia przyczyniła się do 
dwukrotnego wzrostu liczby 
gospodarstw domowych podłą-
czonych do szerokopasmowego 
internetu, w porównaniu z dany-
mi z 2019 roku. Ponad połowa 
Polaków deklarowała większe 
zapotrzebowanie na usługi tele-
komunikacyjne.

Niezależnie od wprowadzonych 
obostrzeń, najwięksi mobil-
ni operatorzy kontynuowali 
budowę sieci 5G, i to przed 
ciągle odwlekaną aukcją oraz 
rozpoczęciem tzw. refarmingu. 
Wydarzeniem ostatnich miesięcy 
było rozpoczęcie przez UOKiK 
postępowania antymonopolowe-
go przeciwko Grupie Polsat oraz 
spółkom Grupy TVN Discovery. 
Warto też odnotować dwie fuzje 
na globalnym rynku medialnym. 
Chodzi o połączenie Warner-
Media z Discovery i przejęcie 
MGM Studios przez Amazona. 
Nikt nie ma wątpliwości, że ich 
skutki odczuwalne będą także 
na polskim rynku.  

Nasze sprawy
W tradycyjnym już panelu pod 
wspomnianym tytułem jednym 
z tematów była sprawa imple-
mentacji europejskiej dyrektywy 
audiowizualnej, która otworzy 
pole do dalszych regulacji na 
poszczególnych rynkach. W Pol-
sce procedowanie rozwiązań 
związanych ze wspomniana 
dyrektywą wciąż się przedłuża. 
– Zakładaliśmy tzw. minimalną 
harmonizację, czyli maksymalnie 
szeroki zakres odstąpień od regu-
lacji – przyznał Witold Kołodziej-
ski, przewodniczący KRRiT. – Nie 
wszędzie udało się to zrealizować, 
co wynika też z obowiązujących 
u nas przepisów, choćby w przy-
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padku regulacji emisji reklam. 
Liczę jednak, że ustawa imple-
mentująca dyrektywę zostanie 
przyjęta w tym roku. 
Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, 
przyznał, że rynek operatorów 
i nadawców telewizyjnych mocno 
ewoluuje. Jego zdaniem, najbliż-
sze lata zwiększą konkurencję ze 
strony platform OTT, zarówno 
w zakresie oferty programowej, 
jak i dystrybucji. Rolą regulato-
ra jest zadbanie o mechanizmy 
instytucjonalne po to, by oferta 
z jednej strony była jak najszersza 
dla konsumentów, a z drugiej 
strony, by nie dochodziło do ogra-
niczenia konkurencji. Nawiązał 
w ten sposób do wspomnianego 
postępowania antymonopolowego 
dotyczącego tzw. pakietyzacji 
oferty programowej przez Polsat 
i TVN Discovery. – Trzeba odpo-
wiedzieć sobie na pytanie, komu 
służy takie działanie: konsumen-
tom, operatorom czy nadawcom 
– podsumował Tomasz Chróstny. 

Dane RPD, 
czyli waluta przyszłości
Interesującą prezentację przed-
stawiła Ilona Urbaniak, kierow-
nik działu zastosowań sztucznej 
inteligencji i analizy dużych zbio-
rów danych w Centrum AIDA 
NASK. Chodzi o wyniki ogólno-
polskiego panelu gromadzenia 
i przetwarzania danych RPD. 

Są one niezbędne obecnie do 
dokładnych badań rynku medial-
nego, który zyskuje bardzo ważne 
narzędzie do oceny oglądalności 
treści wideo. Czekają na to zarów-
no nadawcy, jak i reklamodawcy 
oraz domy mediowe. – Przetwa-
rzane dane pochodzą obecnie 
z ponad 400 tys. gospodarstw 
domowych – stwierdziła Ilona 
Urbaniak. – Chcemy docelowo 
zwiększyć panel o odbiorców 
telewizji satelitarnej, naziemnej 
i użytkowników serwisów VOD.
Na to trzeba jeszcze poczekać. – 
Nie robimy rewolucji, ale musimy 
dojść do pewnego standardu 
– zapewniał Wojciech Pawlak, 
dyrektor NASK, instytutu reali-
zującego we współpracy z Krajo-
wym Instytutem Mediów projekt 
„Telemetria Polska”. Docelowo ma 
to być swoista hurtownia danych, 
mająca być bazą jednoźródłowego 
badanie rynku mediów. To rodzaj 
swoistej waluty przyszłości tego 
rynku i narzędzie pomocne we 
wprowadzeniu platformy Data 
Management Platform (DTM), 
pozwalającej zarządzać tymi 
danymi w celach marketingowych. 
Dzięki temu możliwe będzie uru-
chomienie Dynamic Ad Insertion 
(DAI), czyli systemu umożliwiają-
cego wymienianie reklam w czasie 
rzeczywistym, w zależności od 
przypływów i odpływów widow-
ni oraz potrzeby segmentacji 

behawioralnej celem zbudowa-
nia sprofilowanej oferty. Brzmi 
to zachęcające, ale problemem 
jest, na razie, brak ostatecznego 
porozumienia całego rynku w tej 
sprawie.  
Zwolennicy wspomnianych tech-
nologii starają się przekonywać 
o potencjalnych korzyściach, ale 
przyznają, że wartość wspomnia-
nych danych z RPD musi zostać 
potwierdzona rynkowo. Przyznał 
to Przemysław Broniszewski, 
członek zarządu MOC TV, orga-
nizacji zrzeszającej telewizyjnych 
nadawców. – Dane RPD dotyczą 
wszystkich kanałów dystrybucji 
treści, obsługiwanych zarówno 
przez nadawców, jak i operato-
rów. Konieczny jest szerszy udział 
nadawców w realizacji panelu 
badawczego. Trzeba zdać sobie 
przy tym sprawę, że same dane 
RPD nie mają wielkiej wartości. 
Niezbędne jest ich odpowiednie 
opracowanie. Co ciekawe, KRRiT 
rozmawia z Giełdą Papierów 
Wartościowych o możliwości 
stworzenia parkietu reklamy, by 
w systemach aukcyjnych można 
było sprzedawać reklamę. 
Zdaniem Włodzimierza Zieliń-
skiego, prezesa zarządu PIKSEL, 
w procesie wprowadzania rozwią-
zań typu DTM czy DAI operatorzy 
telekomunikacyjni chcieliby być 
partnerami i liczą na współpracę 
w tym zakresie z nadawcami. 
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Stawka większa niż telewizja
Do problemów związanych 
z badaniami rynku mediów 
nawiązali też częściowo uczest-
nicy panelu „Stawka większa 
niż telewizja – rynek medialny 
w obliczu nowych wyzwań”, któ-
rzy zastanawiali się, jak pande-

mia wpłynęła na dotychczasową 
relację na linii widz – nadawca 
i jakie są obecnie oczekiwania 
odbiorców. 
– Mamy drugą dekadę XXI wieku 
i prawie czterdziestomilionowe 
państwo, a telewizja mierzona 
jest przy pomocy 2,5 tys. punk-
tów pomiarowych – stwierdził 
Marcin Klepacki, dyrektor Biura 
Dystrybucji TVP. – Przyszłością 
powinno stać się połączenie 
tradycyjnego panelu z tym, co 
zaoferuje RPD. Obecnie korzy-
stamy już wprawdzie z panelu 
RPD, ale nie jest on w zasadzie 
uznawany przez rynek i wymaga 
odpowiedniej certyfikacji. Ma 
się tym zająć Krajowy Instytut 
Mediów, powołany kilka mie-
sięcy temu przez KRRiT. Jak 
przyznał jej przewodniczący, 
Witold Kołodziejski, „obecnie 
realizowany jest w trybie ciągłym 
pomiar pasywny na wybranej 
grupie gospodarstw domowych 
i raportowane są na tej podstawie 
trendy i zachowania odbiorców. 
Po części jesteśmy gotowi do 

publikacji wyników, ale nie chce-
my stworzyć systemu, w którym 
możliwe byłyby spekulacje na 
tych danych. Dlatego pracujemy 
nad porozumieniem nadaw-
ców w tym zakresie. Chcemy 
uzyskiwać informacje zwrotne 
także z telewizji hybrydowej. To 

niezwykle ważne w kontekście 
rozwoju usług OTT”. Dodał, że 
zasada „must carry, must offer” 
powinna zostać rozszerzona 
o „must measure”, czyli zobo-
wiązanie płatnych operatorów do 
przekazywania w jedno miejsce 
ilościowych informacji o odbie-
ranym kontencie. To szczególnie 
istotne w kontekście szybko ros-
nącego odbioru mobilnego.
Dariusz Dąbski, prezes zarządu 
Telewizji PULS, uznał rok 2020 
za trudny, ale jednocześnie 
dobry. – Najgorszy był II kwartał, 
kiedy doszło do załamania się 
rynku reklamy – przyznał. – Nie 
do końca rozumiałem, dlaczego 
tak się stało, skoro wtedy ludzie 
więcej czasu spędzali przed tele-
wizorami. Na szczęście później 
sytuacja powoli zaczęła wracać 
do normy. 
Na zmiany zachodzące w kon-
sumpcji telewizji zwróciła uwagę 
Dorota Żurkowska-Bytner, czło-
nek zarządy TVN Grupa Disco-
very. Jej zdaniem, stwarza to 
pewne możliwości wzbogacenia 

oferty w przyszłości. – Stawką 
jest nie tylko sama telewizja, 
ale coś, co można określić jako 
totalviewing, czyli dotarcie do 
widza, który poszukuje intere-
sującego go kontentu na różnych 
urządzeniach w dogodnym dla 
siebie czasie – przyznała. – To 

w części efekt czasu pandemii, 
ale zarazem kierunek, w jakim 
powinniśmy podążać, by zaspo-
kajać oczekiwania i potrzeby 
widzów. 
Podobnego zdania był Bogusław 
Kisielewski, prezes zarządu 
Kino Polska, który podkreślił, 
że obecnie największe znaczenie 
ma podział na przekaz linearny 
i streamingowy, co stwarza okre-
ślone wyzwania marketingowe 
i PR-owe. – Trzeba pracować 
nad każdą minutą ramówki, by 
myśleć o wzroście oglądalności 
i informować widzów o nowych 
możliwościach. Pandemia sprawi-
ła, że telewizja stała się medium 
rodzinnym, oglądanym wspólnie 
z najbliższymi. Teraz jednak 
taka familijna formuła ponownie 
zaczyna tracić na znaczeniu.
Na przyszłość przekazu telewi-
zyjnego, zwłaszcza w przypadku 
rozsiewu naziemnego, będzie 
miało wpływ przejście na stan-
dard DVB T2/HEVC, co nastąpi 
w lipcu 2022 roku. Jak zapewnili 
przedstawiciele UKE i Emitela, 
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przygotowania do wprowadzenia 
nowego standardu przebiegają 
zgodnie z planem. Wskazano 
jednak na konieczność odpowied-
niego przygotowania widzów na 
czekające nas zmiany.

Za wcześnie na nekrolog
Duże oczekiwania towarzyszyły 
panelowi „Operatorzy vs. nadaw-
cy vs. OTT – walka czy współpra-
ca”. Prowadzący dyskusję Jacek 
Kobierzycki przypomniał, że 
w Polsce telewizja linearna wciąż 
trzyma się mocno i jest oglądana 
przez przeciętnego widza średnio 
przez ok. 4 godz. dziennie. Ale 
ten sam widz poświęca równie 
dużo czasu na korzystanie z róż-
nego rodzaju aplikacji i serwisów 
na urządzeniach mobilnych. Czy 
w tej sytuacji należy spodziewać 
się, że wszystko zmierza do mar-
ginalizacji znaczenia telewizji 
linearnej?

Zdaniem Marcina Skabary, 
dyrektora ds. produkcji orygi-
nalnej TVP, ogłaszanie śmierci 
telewizji tradycyjnej należy odro-
czyć na następne lata. – Nie da się 
jednak nie zauważyć, że gromadzi 
ona przed ekranem coraz więcej 
osób starszych, a grupa widzów 
młodego pokolenia systematycz-
nie maleje – podkreślił. – Mimo 
tych zmian pozycja telewizji line-
arnej jest wciąż stabilna. Koniecz-

na jest jednak ciągła dbałość 
o jakość oferowanego kontentu 
wideo. Bo to pozwala „złapać” 
widza na dłużej. A to, czy będzie 
to ekran telewizora, laptopa 
czy smartfona, ma mniejsze 
znaczenie. Tymczasem obecnie 
oglądamy bardzo dużo i bardzo 
szybko, co zmusza producentów 
wideo do większej aktywności. 
Jednak wzrost wielkości kontentu 
nie zawsze idzie w parze z jego 
jakością i świeżością 
Na rynkowe zmiany i przepływ 
widzów między telewizją linearną, 
a serwisami VOD zwrócił uwagę 
Artur Przybysz, członek zarządu 
CANAL+. Uważa on, że telewi-
zja linearna wciąż ma sporo do 
zaoferowania, zwłaszcza w takich 
obszarach jak sport czy news. Fak-
tem jednak jest, że maleje liczba 
klientów telewizji satelitarnej, ale 
rośnie liczba użytkowników ser-
wisu streamingowego CANAL+. 

Być może częściowo uda się 
zatrzymać ten trend dzięki two-
rzeniu możliwości łatwiejszego 
dostępu do treści typu premium 
i upraszczaniu oferty. 
Co ciekawe, podobne opinie mieli 
przedstawiciele Playera, Google 
i WP, a więc firm opierających się 
głównie na przekazie streamin-
gowym. Ich zdaniem, będziemy 
świadkami rozwijania modeli 
hybrydowych, o czym świadczą 

choćby działania Netflixa, który 
postanowił włączyć we Francji do 
swej oferty także kanał linearny. 
To pokazuje, że jeszcze długie 
lata tradycyjna telewizja będzie 
rozwijana, podobnie jak szybko 
rosnąć będzie rynek serwisów 
VOD. Potwierdzeniem tego są 
wyniki badań, pokazujących, że 
aż 95 proc. osób nie zamierza 
zmieniać swej oferty telewizyjnej. 
Oczywiście, w większych mia-
stach i młodszych grupach wie-
kowych, przeważającym rodzajem 
przekazu staje się streaming.

Jak przyciągnąć widza?
Interesującą propozycję przedsta-
wił na konferencji PIKE Raimond 
van Raamsdonk, dyrektor ds. 
produktów w Gracenote, firmy 
należącej do Nielsena i zajmu-
jącej się analizą metadanych 
audio i wideo. Korzystanie z nich 
mogłoby pomóc polskim nadaw-

com kontentu wideo w lepszym 
dotarciu do widzów i przygotowy-
waniu spersonalizowanej oferty. – 
Mając do dyspozycji ok. 200 line-
arnych kanałów TV oraz szereg 
globalnych i lokalnych serwisów 
na żądanie,widzowie w Polsce 
stoją obecnie przed paradoksem 
wyboru, jeśli chodzi o ogromną 
ilość dostępnych treści – mówił.  
Korzystając z globalnych danych 
dostarczanych przez Gracenote, 
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polscy nadawcy kontentu wideo 
mogliby łatwo wdrożyć przewod-
niki po programach i interfejsy 
użytkownika, które w wygodny 
sposób prezentują najważniejsze 
informacje o poszczególnych 
programach. Wspomniana firma 
dostarcza treści i technologie 
związane z kontentem wideo 
i audio dla największych marek 
branży rozrywkowej na świecie. 
Baza danych firmy w tym zakre-
sie zawiera opisy ponad 100 mln 
utworów, listy programów telewi-
zyjnych dla ponad 85 krajów oraz 

statystyki obejmujące ponad 70 
dyscyplin sportowych i 300 tys.
rozgrywek sportowych rocznie. 

Tęsknota za realem
Spośród wielu interesujących 
prezentacji i paneli, zaprezen-
towanych w czasie konferen-
cji, warto jeszcze odnotować: 
interesującą dyskusję na temat 
możliwości wykorzystania poważ-
nych funduszy przeznaczonych 
w najbliższych latach na rozbu-
dowę sieci szerokopasmowego 
internetu w ramach perspekty-

wy 2021–2027; wymianę opinii 
o rozwoju aplikacji streamingo-
wych i ich wpływie na działalność 
sieci kablowych; kolejną odsłonę 
realizacji projektu dotyczącego 
powtarzalności audycji w pro-
gramach telewizyjnych.
Choć czasem dyskusje i poruszane 
tematy wzbudzały kontrowersje, to 
w jednym wszyscy uczestnicy byli 
zgodni. Mają nadzieję, że sytuacja 
pandemiczna poprawi się na tyle, 
by jesienna konferencja PIKE odby-
ła się już w normalnej formule, za 
czym wszyscy tęsknią. 
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MiŚOT integruje rynek
Stowarzyszenie e-Południe, działające od 2008 roku na rzecz małych 
i średnich operatorów telekomunikacyjnych, tworzy grupę kapitałową, 
której liderem będzie spółka MiŚOT SA. Ponad 61 proc. jej akcji trafi do 
operatorów, którzy jednocześnie będą jej klientami. Jest to początkiem 
realnej integracji biznesowej rozproszonej do tej pory znaczącej (blisko 
1/3 rynku) części polskiego rynku telekomunikacyjnego.

OPR. AK

Nowa struktura będzie oparta na 
przepisach prawa handlowego, 
choć Stowarzyszenie e-Południe 
nadal będzie ważną częścią Grupy. 
W skład grupy kapitałowej wejdzie 
holder – spółka MiŚOT SA, posia-
dająca po 100 proc. udziałów w: 
EPIX Sp. z o.o. (największy w Polsce 
prawdziwie neutralny i niezależny 
punkt wymiany ruchu, zapewnia 
operatorom tani i prosty dostęp do 
usług IP własnych i dostawców kra-
jowych i zagranicznych oraz wszyst-
kich integratorów IPTV; posiada trzy 
główne węzły: Katowice, Warszawa 
i Poznań), Projekt MdM Sp. z o.o. 
(skupia media branżowe, promujące 

i integrujące środowisko MiŚOT-ów, 
z których lokalni operatorzy mogą 
czerpać wiedzę i bieżące informacje) 
i Projekt MdO Sp. z o.o. (umożli-
wiła MiŚOT-om start pod wspólną 
marką w przetargach na budowę 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 
dzięki czemu wyrównano szanse 
w stosunku do operatorów kor-
poracyjnych, a mniejsi operatorzy 
odnieśli sukces – pozyskali w latach 
2018–2021 w postępowaniach 
organizowanych przez NASK ponad 

3000 lokalizacji, obecnie 
podmiot przygotowuje 
się do kolejnych dużych 
postępowań).
S t o w a r z y s z e n i e 
e-Południe ma zaś 
50 proc. udziałów 
w Projekt MdS Sp. 
z o.o. (powstała w celu 
wypracowania rozwiązań 
i produktów podnoszą-
cych poziom cyberbezpieczeństwa 
u MiŚOT i ich klientów) oraz 100 
proc. udziałów w Projekt MdI Sp. 
z o.o. (wykorzystuje potencjał zwią-
zany z rozproszonym położeniem 
w kraju MiŚOT-ów, ich możliwości 

techniczne, biznesowe do budowy 
i utrzymania ogólnopolskiej sieci 
Internetu Rzeczy), nadal też będzie 
fundatorem w działającej na rzecz 
środowiska operatorskiego Fundacji 
Lokalni.
MiŚOT SA i Stowarzyszenie e-Połu-
dnie pracują nad przygotowaniem 
kolejnych projektów oraz asymilacją 
lub uruchomieniem spółek działają-
cych w nowych obszarach. – Grupa 
MiŚOT chce dostarczać środowisku 
operatorskiemu kompleksowe pro-

dukty i usługi. Choć operatorzy 
staną się akcjonariuszami 

MiŚOT SA, to nadal będą 
prowadzić własną działal-
ność gospodarczą. Akcje 
spółki obejmowane będą 

przez osoby fizyczne – wspól-
ników małych i średnich 
operatorów telekomunikacyj-
nych – informuje Sebastian 
Kachel, wiceprezes zarządu 

Stowarzyszenia e-Południe. 
Zakłada się, że operatorzy obejmą 
nie mniej niż 61 proc. akcji MiŚOT 
SA, zaś nie więcej niż 31 proc. 
walorów pozostanie w dyspozycji 
Stowarzyszenia e-Południe. Model 
biznesowy Grupy MiŚOT zakłada, 
że spółki zależne – ze względu 
na optymalizację kosztów – będą 
miały minimalne operacyjne organy 
wymagane przez prawo. MiŚOT SA 
będzie zarządzać Grupą w obsza-
rach: strategii, finansów, nadzoru 
właścicielskiego, restrukturyzacji, 
projektowania struktury organiza-
cyjnej, komunikacji zintegrowanej, 
relacji i rozliczeń między podmio-
tami Grupy.
28 maja br. odbyło się Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia 
e-Południe, które wyraziło zgodę na 
podjęcie działań faktycznych, praw-
nych i biznesowych dotyczących 
utworzenia Grupy MiŚOT. Podjęta 
została również uchwała dotycząca 
wniesienia do MiŚOT SA udziałów 
w spółkach: Projekt MdM Sp. z o.o., 
Projekt MdO Sp. z o.o. oraz EPIX Sp. 
z o.o. Wyrażono również pozytywną 
opinię w sprawie zmian w statu-
cie MiŚOT SA. Wkrótce zostanie 
zwołane Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy MiŚOT SA.

Sebastian
Kachel
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Abonenckie 
roszady
Według raportu Digital TV 
Research łączna liczba abo-
nentów 503 największych 
operatorów płatnej telewizji 
na świecie zmniejszy się 
z 1,02 mld w 2020 do ok. 
853 mln w 2026 r. 50 naj-
większych operatorów, do 
których należy obecnie pula 
64 proc. abonentów płatnej 
telewizji, zmniejszy swój 
udział do 62 proc. Z kolei ope-
ratorzy spoza pierwszej setki 
zyskają klientów. Przewiduje 
się, że stan posiadania 307 
z 503 operatorów zwiększy 
się. Liczba operatorów gene-
rujących przychody przekra-
czające 1 mld USD zmniejszy 
się z 28 do 24. Simon Murray, 
główny analityk w Digital 
TV Research, powiedział: 
„Większość branż konsoliduje 
się w miarę rozwoju. Sektor 
płatnej telewizji postępuje 
odwrotnie – rozdrabnia się. 
Większość wzrostów liczby 
abonentów będzie miało 
miejsce w krajach rozwijają-
cych się, w których operato-
rzy nie są kontrolowani przez 
większe korporacje”.

PROMAX 
bez analogu
Wielkopolski PROMAX zapo-
wiada, że z dniem 1 wrześ-
nia br. całkowicie wyłączy 
z oferty telewizję analogową. 
„W wyniku wyłączenia syg-
nału analogowego abonenci, 
którzy nadal korzystają z tej 
usługi (w tym także multiro-
om analogowy) stracą moż-
liwość oglądania telewizji. 
Rozwiązaniem jest migracja 
na dowolny pakiet telewizji 
cyfrowej. (…) Zachęcamy do 
niezwłocznej zmiany tech-
nologii – pozwoli to na nie-
przerwany dostęp do naszych 
usług” – informuje operator 
na swojej stronie WWW.

21 czerwca br. odbyło się uro-
czyste otwarcie trzeciego już 
centrum danych (Data Center – 
DC) Grupy Netia. Nowy, w pełni 
zasilany zieloną energią, Netia 
Data Center Mind zlokalizowany  
w Jawczycach, zaledwie 10 km 
od centrum Warszawy, działa 
od początku kwietnia br.  Wie-

lofunkcyjny, nowoczesny obiekt, 
wybudowany kosztem ponad 
70 mln zł, oferuje ponad 1000 
m2 powierzchni serwerowej (4 
komory, pozwalające na kolo-
kowanie blisko 520 szaf rack) 
i blisko 700 m2 nowoczesnych 
powierzchni biurowych. Zain-
teresowanie klientów usługami  
DC, w tak komfortowej lokaliza-

cji, okazało się na tyle duże, że 
już w dniu oficjalnej inauguracji 
korzystanie z usług kolokacji 
infrastruktury i rozwiązań chmu-
rowych z linii NetiaNext było 
skomercjalizowane w 40 proc. 
DC Netii w Jawczycach to jeden 
z najnowocześniejszych tego 
typu obiektów w Polsce, m.in. 
dzięki  innowacyjnemu zasilaniu 
energetycznemu. System jest 
identyfikowany przez użytkow-
nika jako pełne 2N, ale składa 
się z aż trzech torów zasilania. 
Jeden tor to klasyczny UPS, 
przy budowie dwóch kolejnych 
zastosowano DRUPS-y czyli 
UPS-y dynamiczne, które wyko-
rzystują energię zgromadzoną 
w masie wirującej. Duży nacisk 
został  położony na efektywność 
energetyczną i dostosowanie 
maksymalnego wykorzystania 
energii ze źródeł odnawial-
nych. Dbałość o środowisko 
przejawia się również poprzez 
wykorzystanie w DRUPS energii 
kinetycznej zamiast baterii, co 
wiążę się z brakiem potrzeby 
utylizacji szkodliwych odpadów. 
Obiekt Netia Data Center Mind 
uzyskał certyfikację zgodną 
z normą europejską EN 50600. 
To pierwszy działający w aglo-
meracji warszawskiej obiekt DC, 
spełniający tę bardzo wymagają-
cą i kompleksową normę.

Netia Data Center 
Mind – oficjalnie otwarte

Uroczyste przecięcie wstęgi. 
Od lewej: Dariusz Skarzyń-
ski, wiceburmistrz gminy 
Ożarow Mazowiecki, Andrzej 
Abramczuk, prezes zarządu, 
dyrektor generalny Netii

Nowe Data Center Mind Netii
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YouTube 
Kids w UPC 
4K TV BOX
W kwietniu br. użytkownicy 
dekodera UPC 4K TV BOX 
uzyskali dostęp do aplikacji 
Amazon Prime Video. Teraz 
cyfrowa rozrywka została 
wzbogacona o YouTube 
Kids. Aplikacja YouTube 
Kids została stworzona 
po to, aby dzieci mogły 
w prostszy i bezpieczniejszy 
sposób rozwijać swoje zain-
teresowania, oglądając filmy 
online. Materiały dostęp-
ne w aplikacji dobierane 
są zarówno na podstawie 
zautomatyzowanych filtrów 
stworzonych przez zespół 
inżynierów YouTube, jak 
i weryfikacji manualnej 
oraz opinii przekazywanych 

przez rodziców. W bibliotece 
znajdą filmy familijne oraz 
inspirujące treści pobudza-
jące twórczość i wyobraźnię 
dzieci. Spektrum możliwości 
jest szerokie: od piosenek 
przez dziecięce programy 
po treści edukacyjne tłu-
maczące funkcjonowanie 
świata. Korzystanie z nowej 
opcji nie wymaga dodatko-
wych kosztów. Wystarczy 
zalogować się używając 
swojego konta, a aplikacja 
automatycznie pojawi się 
w menu na urządzeniu 
z chwilą aktualizacji opro-
gramowania. 

UPC Polska ruszyło w maju 
br. z nową ofertą, obejmującą 
najchętniej wybieraną przez 
klientów propozycję internetu 
światłowodowego o prędkości do 
750 Mb/s w cenie 59,99 zł/m-c, 
uzupełnioną o pakiet telewizyjny 
START TV, z dostępem do telewi-
zji online za pośrednictwem UPC 
TV GO oraz z dwumiesięcznym 
okresem darmowego dostępu 
do usług. Ponadto klienci mogą 

wybrać internet o prędkości do 
1 Gb/s lub pakiety internetu 
i telewizji 4K, które w ramach 
promocji dostępne są do dwóch 
m-cy za darmo. Dostęp do telewi-
zji w rozdzielczości 4K zapewnia 
nowoczesny dekoder UPC 4K 
TV Box, który m.in. umożliwia 
klientom dostęp do kanału TVP 
4K podczas Mistrzostw Europy 
w piłce nożnej. Kanał ten będzie 
dostępny do 11 sierpnia br. Ope-
rator wraz z pakietami internetu 
i telewizji oferuje również usługi 
komórkowe z nielimitowanymi 

rozmowami i 40 GB danych 
mobilnych, dostępne za 20 zł/m-
-c także w ofertach rodzinnych. 
Obecni klienci, którzy zdecydują 
się na pakiety komórkowe od 
UPC, mogą dodatkowo skorzy-
stać z promocji na 6-miesięczny, 
darmowy dostęp do usług. Poza 
dostępem do superszybkich 
usług światłowodowego inte-
retu i telewizji 4K, UPC oferuje 
szeroką gamę bestsellerowych 

urządzeń w systemie ratalnym, 
m.in. 55-calowe telewizory 4K, 
laptopy i smartfony. – Cieszymy 
się, mogąc zaoferować naszym 
klientom doskonałą jakość w naj-
lepszych cenach z wielokrot-
nie nagradzanym internetem 
światłowodowym oraz telewizją 
4K, które pozwolą jeszcze lepiej 
doświadczać emocji związanych 
z letnimi zawodami sportowymi 
– Mistrzostwami Europy w piłce 
nożnej i Igrzyskami Olimpijskimi 
w Tokio – powiedział Bogdan 
Bucurei, CMO UPC Polska.

UPC z nową ofertą

Z początkiem maja Telewi-
zja Kablowa Chopin z Wej-
herowa udostępniła abo-
nentom nowy kanał NASA 
TV UHD (4K). W ramówce 
można znaleźć wyjątkowe 
zdjęcia z amerykańskiego 
programu kosmicznego, 
w tym relacje ze startów 
rakiet, podglądać życie na 
pokładzie Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej, podziwiać widoki 
Ziemi z kosmosu, a nawet eksplo-
rować kosmos, układ słoneczny 
czy Marsa. Kanał należący do 
amerykańskiej agencji kosmicznej 

(National Aeronautics and Space 
Administration – NASA) można 
oglądać od pakietu Złotego, ofe-
rującego ponad 200 programów 
(w tym 3 4K) w cenie 86,40 
zł/m-c.

NASA w TK Chopin
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Energetycy 
ustępują
Pierwsi operatorzy ISP 
mają już w rękach zmie-
nione umowy od f i rm 
energetycznych uwzględ-
n i a j ą c e  i c h  w n i o -
ski o dostosowanie stawki 
za wykorzystane słupów 
elektroenergetycznych 
(do podwieszenia świat-
łowodów) – do  poziomu 
1,73 zł za słup niskiego 
napięcia i 2,73 zł za słup 
średniego napięcia, okre-
ślone w decyzjach Urzędu 
Komunikacji Elektronicz-
nej – informuje serwis 
telko.in.  Jednym z nich 
jest firma Hypernet z Har-
butowic w woj. małopol-
skim, która wcześniej 
płaciła stawkę 4,5 zł/m-c 
f irmie  Tauron Dystry-
buc ja . –   Tauron odpo -
wiedział na nasz wnio-
sek i po prostu zmienił 
stawki dostosowując je 
do  poz iomu z  decyz j i 
UKE, na którą się powo-
łaliśmy  –  mówi  Łukasz 
Bobek, współwłaściciel 
Hypernetu. Jak wyjaśnia, 
na raz ie  procedurę tę 
udało się przeprowadzić 
z  oddz i a ł em Tauronu 
w Krakowie. Trochę dłu-
żej trwa to w przypadku 
oddziału Tauron w Biel-
sku Białej, z którym ma 
podp i sane  umowy  na 
część słupów. Na dobrej 
drodze do porozumienia 
z firmami energetycznymi 
jest też Zicom Next, który 
o nowe stawki wystąpił 
szybko po opublikowa-
niu decyzji UKE. Jednym 
z pierwszych beneficjen-
tów procesu regulowanej 
obniżki ceny dzierżawy 
podbudowy ins ta lac j i 
energetycznych jest także 
rybnicki operator potrój-
nej usługi – Leon, działa-
jący również w okolicach 
Wodzisławia Śląskiego, 
Jastrzębia-Zdroju i Żor.

Echo 24 poszerzy zasięg
Lokalna telewizja Echo 24, 
która nadaje na terenie Wrocła-
wia, Świdnicy i okolic, posze-
rzy zasięg naziemny o kolejne 
miasta na Dolnym Śląsku. Od 
początku emisji stacja jest obec-
na na MUX L4 (MWE Teleport), 
a po zakończeniu 
procedur w UKE 
pojawi się też na 
reaktywowanym 
multipleksie MUX 
L1, obejmującym m.in. Lubań, 
Jelenią Górę, Bolesławiec i Choj-
nów – informuje „Presserwis”. 
Jego operatorem ma zostać 
MWE Teleport, spółka Michała 
Winnickiego, która jako jedyna 
była zainteresowana tymi czę-
stotliwościami, zwolnionymi po 
TV Łużyce. W związku z roz-
szerzeniem zasięgu na antenie 
Echo 24 pojawią się informacje 

z rejonu Zagłębia Miedziowego 
i Jeleniej Góry, przygotowywane 
przez korespondentów kanału, 
a do oferty już dołączyły mate-
riały z Wałbrzycha. Stacja chce 
też zwiększyć zasięg kablowy 
o dwie duże sieci. – Po dołącze-

niu do Vectry i UPC planujemy 
wejście do panelu Nielsena. Nie 
wykluczamy także emisji ogól-
nopolskich spotów reklamowych 
– mówi „Presserwisowi” Paweł 
Czuma, prezes zarządu i redaktor 
naczelny Echo 24. Teraz stacja 
emituje tylko reklamy lokalne. 
Ma również pieniądze z umów 
partnerskich oraz produkcji spo-
tów reklamowych.

Korbank inwestuje
Grupa Korbank, ISP z Wrocła-
wia, w I kw. tego roku zanoto-
wała wzrost skonsolidowanych 
przychodów o blisko 13 proc. 
do poziomu 7,7 mln zł.   Zysk 
netto grupy w I kw. 2021 r. spadł 
jednak o 15,8 proc. – z poziomu 
2,3 mln zł w I kw. 2020 r. do nie-

całych 2 mln zł w analogicznym 
okresie tego roku – informuje 
serwis telko.in. Zarząd operatora 
zwraca uwagę, że grupa utrzy-
mała wysoki poziom wskaźnika 
EBITDA, który w I kw. 2021 r. 
osiągnął poziom 2,6 mln zł, zaś 
marża EBITDA w tym samym 
okresie wyniosła 33,65 proc. 
Niemniej jednak, są one znacząco 
niższe niż w I kw. 2020 r., kiedy 
EBITDA przekroczyła 3 mln zł, 
a marża EBITDA kształtowała 
się na poziomie niemal 45 proc. 
Istotnym czynnikiem, mającym 
wpływ przede wszystkim na 

bilans Korbanku w I kw. 2021 r. 
była budowa Centrum Badawczo 
Rozwojowego wraz z kompleksem 
Data Center oraz pożyczka szero-
kopasmowa. Projekty te wpłynęły 
nie tylko na zwiększenie środków 
trwałych, ale również na koszty 
obsługi, w tym koszty finansowe, 

a przede wszystkim na znaczący 
wzrost zobowiązań, zwłaszcza 
zobowiązań długoterminowych 
(kredyty) – te ostanie wzrosły 
o blisko 174 proc. do ponad 
11 mln zł. Mniej, bo o 20 proc. 
wzrosły zobowiązania krótkoter-
minowe, do niecałych 6,9 mln 
zł. W I kw. tego roku nastąpiła 
wypłata ostatniej transzy środków 
z pożyczki szerokopasmowej. 
Zarząd Korbanku wierzy jed-
nak, że warto było ją zaciągnąć, 
a finansowane z niej inwesty-
cje przyniosą wzrost klientów 
w przyszłości.
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Wojciech Danieluk, do 
niedawna członek zarzą-
du P4, operatora sieci 
Play, objął stanowisko 
dyrektora wykonaw-
czego ds. techniki i IT 
w sieci kablowej Vectra. 
W Playu pracował od 
2008 r. Zaczynał jako 
dyrektor rozwoju pro-
duktu, potem wspierał 
strategiczne zarządzanie spółką 

oraz zasobami kadrowymi. 
W 2018 r. został powo-

łany do zarządu jako 
członek odpowiedzialny 
za IT oraz transformację 
cyfrową. Przed angażem 

do Playa ponad 10 lat 
pracował na różnych 
stanowiskach w Ericsson 
Polska. Jest absolwentem 
elektroniki na Politechni-

ce Łódzkiej.

Zielona 
energia od 
ASTA-ENERGY 
Branża fotowoltaiczna roz-
wija się bardzo dynamicznie. 
Na rynku funkcjonuje kilka 
tysięcy firm, które zajmują się 
montażem instalacji fotowol-
taicznych. Niestety doświad-
czenia klientów są bardzo 
różne i dlatego szukają oni 
wiarygodnych firm, które 
gwarantują bezpieczeństwo 
wykonania, wysoką jakość 
oraz wieloletnią gwaran-
cję. – ASTA-ENERGY będąc 
częścią GRUPY ASTA, daje 
klientom pewność, wiary-
godność, a przede wszyst-

kim radość z korzystania 
z zielonej energii słonecznej 
– mówi Paweł Kądziela, 
pełnomocnik Zarządu ASTA-
-ENERGY. Jakość instalacji 
jest priorytetem, dlatego 
spółka korzystać będzie ze 
sprawdzonych modułów 
fotowoltaicznych z grupy 
Tier1 rankingu Bloomberg 
NEF. Spółka będzie przez 24h 
na dobę monitorowała pracę 
instalacji klienckich, dzięki 
czemu w przypadku wystą-
pienia zakłóceń w pracy, 
klient niezwłocznie otrzyma 
wsparcie. Dla klientów ASTA-
-NET szykowane są specjalne 
promocje, dzięki którym będą 
mogli zaoszczędzić nie tylko 
na rachunkach za prąd, ale 
także za internet i telewizję. 
ASTA-ENERGY będzie aktyw-
nie współpracowała nie tylko 
z klientami indywidualnymi, 
ale także z biznesem, samo-
rządami, rolnikami, a także 
spółdzielniami i wspólnotami 
mieszkaniowymi. – Naszym 
długookresowym celem jest 
również sprzedaż energii 
elektrycznej, dzięki czemu 
nasza oferta będzie komplek-
sowa – dodaje P. Kądziela.

Z P4 do Vectry

Wojciech
Danieluk

Operatorzy 
w podlaskiej SSPW
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podlaskiego zauważa, że 
coraz więcej mieszkańców, przed-
siębiorców, uczniów i nauczycieli 
ma dostęp do szybkiego internetu, 
dzięki temu, że operatorzy coraz 
szerzej wykorzystują zasoby Sieci  
Szerokopasmowej Polski Wschod-
niej (SSPW) w województwie 
podlaskim. Jej operatorem jest 
zaś Urząd Marszał-
kowski w Białymsto-
ku – informuje serwis 
telko.in Jedną z firm, 
która korzysta z podla-
skiej SSPW, jest opera-
tor JMDI z Warszawy, 
który nawiązał współ-
pracę z urzędem już 
w 2018 r., kiedy to 
z wykorzystaniem woje-
wódzkiej sieci szeroko-
pasmowej rozpoczął świadczenie 
usług mieszkańcom gminy Wyszki, 
budując sieć dostępową (realizo-
wał projekt 1.1 POPC z pierw-
szego konkursu). Współpraca jest 
kontynuowana i warszawski ISP 
wydzierżawił blisko 4,5 km kana-
lizacji kablowej SSPW na odcinku 
Stryki – Augustowo, dzięki czemu 
mieszkańcy Augustowa już korzy-
stają z usług JMDI. SSPW docie-
ra – poprzez operatorów – również 
do regionalnych przedsiębiorstw 
i biznesu. Firma Avito, operator 
dostępowy z Łomży, wykorzystał 
4,79 km włókna światłowodowego 

SSPW na potrzeby podłączenia 
klienta biznesowego z miejsco-
wości Podgórze. Dzierżawionym 
odcinkiem światłowodu przesyła-
ny jest sygnał przy wykorzystaniu 
transmisji z węzła SSPW Pniewo. 
Od maja 2018 r. transmisja z tego 
węzła służy operatorowi Avito do 
świadczenia usług szerokopas-
mowych mieszkańcom Pniewa. 

Avito  podłącza swoich klientów 
w technologii światłowód do 
domu (FTTH) Wojewódzka sieć 
szkieletowo-dystrybucyjna SSPW 
udostępniła także rurociąg do 
wprowadzenia kabla światłowo-
dowego przez operatora białosto-
ckiego na odcinku o długości 1,2 
km Żerczyce – Nurzec Stacja. Jest 
to już kolejny odcinek infrastruk-
tury liniowej SSPW wykorzystany 
przez tego operatora na potrzeby 
realizowanego projektu budowy 
sieci dostępowej dla mieszkańców 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa (POPC).



CZERWIEC/LIPIEC 2021

k
a
b
e
lm

ix
W skrócie32

Atlantycki 
EllaLink
W miejscowości  Sines 
w zachodniej Portugalii uru-
chomiono pierwsze połączenie 
szybkiego przesyłu danych 
między Europą a Ameryką 
Łacińską. Światłowód Ella-
Link biegnie po dnie Oceanu 
Atlantyckiego. Jak poinformo-
wał, obecny na poświęconej 
temu wydarzeniu wirtualnej 
uroczystości, premier Portu-
galii Antonio Costa, kończący 
bieg w brazylijskiej Fortale-
zie światłowód jest jedną 
z kluczowych inwestycji 

uruchomionych w czasie 
kończącej się w czerwcu 
półrocznej prezydencji 
Lizbony w Radzie UE. – Ta 
linia o nazwie „EllaLink” sta-
nowi podstawową infrastruk-
turę dla połączeń cyfrowych 
i przesyłu danych pomiędzy 
Europą a Ameryką Południo-
wą – zakomunikował Costa. 
W ceremonii uczestniczyli 
też, za pośrednictwem inter-
netu: sekretarz generalny 
ONZ – Antonio Guterres, 
szefowa Komisji Europejskiej 
– Ursula von der Leyen oraz 
przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego – David Sassoli. 
Inauguracja światłowodu 
w Sines zbiegła się z rozpoczę-
ciem w Lizbonie konferencji 
z udziałem władz Portugalii 
i KE pt. „Leading Digital Day”. 
W wydarzeniu tym, podczas 
którego omawiane były kwe-
stie dotyczące polityki cyfrowej 
UE, brali udział m.in. portugal-
ski minister gospodarki Pedro 
Siza Vieira i unijny komisarz 
ds. rynku wewnętrznego 
Thierry Breton.

Baskijska platforma 
streamingowa
Regionalny hiszpański operator kab-
lowy Euskaltel połączył siły z grupą 
nadawczą Kraju Basków Euskal 
Irrati Telebista (EITB), aby stwo-
rzyć regionalną baskijską platformę 
streamingową Euskalteka, która 
w momencie uruchomienia zapewni 
ponad 300 godz. programów EITB. 
Serwis będzie oferował główne 
programy z kanałów ETB1, ETB3 

oraz portalu internetowego eitb.eus. 
Platforma planuje prezentację treści 
także innych nadawców w języku 
baskijskim w celu stworzenia jednej 
usługi wideo online dla całego sek-
tora audiowizualnego w tym języku. 
Euskalteka będzie oferowana jako 
część oferty Euskaltel Replayteka 
i udostępniana bezpłatnie dla abo-
nentów Euskaltel.

Sygnatariusze umowy

Fiberhost dla Orange
OrangePolska oraz INEA roz-
szerzają współpracę w zakresie 
wykorzystania sieci światłowo-
dowej Fiberhost. Trwająca od 
2017 roku współpraca pomiędzy 
firmami umożliwia świadczenie 
usług Orange Polska na wszyst-
kich otwartych sieciach świat-
łowodowych Fiberhost, 
zarówno tych budowa-
nych w ramach inwestycji 
własnych, jak i projektów 
dofinansowanych. Teraz, 
dzięki nowej umowie, 
Fiberhost doprowadzi swoją 
sieć światłowodową dodatkowo 
do blisko 100 stacji bazowych 
Orange Polska zlokalizowanych 
w Wielkopolsce. Firmy planują 
rozszerzenie współpracy w tym 
zakresie także poza ten region. 
– Cieszymy się, że tak ważny 
partner jak Orange zaufał nam 
na kolejnym polu. Porozumienie 
to pokazuje, że światłowód jest 
nie tylko najlepszym medium do 
świadczenia usług stacjonarnych 

użytkownikom końcowym, ale 
też wsparciem dla innych usług 
biznesowych i operatorskich. 
Jesteśmy otwarci na wspieranie 
wszystkich rozwiązań, które 
przy wykorzystaniu naszej sieci 
światłowodowej zapewnią klien-
tom jeszcze większy komfort 

korzystania z usług telekomuni-
kacyjnych – komentuje Michał 
Bartkowiak, prezes INEA SA, 
właściciela marki operatorskiej 
Fiberhost. W zasięgu światło-
wodu Fiberhost jest dziś ponad 
600 tys. gospodarstw domowych. 
Możliwość świadczenia na nich 
usług ma ponad 50 dostawców. 
Do końca 2022 r. sieci Fiberhost 
obejmą swoim zasięgiem ponad 
1,3 mln gospodarstw domowych 
w 8 województwach w kraju. 
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JAMBOX 
gotowy na 4K
Telewizja JAMBOX podą-
ża za technologicznymi 
trendami i, jak przystało 
na lidera w ilości kanałów 
HD, jest w pełni gotowa 
na technologię 4K. Swoim 
abonentom oferuje dekoder 
Arris 5305 4K, obecnie 
najbardziej wydajny sprzęt 
z możliwością korzystania 
z technologii 4K. Dodatko-
wo oprogramowanie Kyanit 
zapewnia wygodny inter-
fejs użytkownika. To także 
sporo dodatkowych funk-

cjonalności, w tym m.in.: 
JAMBOX Nagrywarka, 
CatchUp, StartOver, wideo 
na życzenie VOD, samo-
dzielne i natychmiastowe 
uruchamianie usług dodat-
kowych z użyciem pilota. 
Obecnie abonenci Telewizji 
JAMBOX mają do swojej 
dyspozycji sześć kanałów 
w jakości 4K: Eleven Sports 
4K  (kanał oferujący naj-
wyższej klasy widowiska 
sportowe); Insight TV UHD 
(programy nadawane w 4K 
UHD i HDR poświęcone 
podróżom, nauce, technolo-
gii oraz sportom ekstremal-
nym); Ultra TV 4K (kanał 
prezentujący wysokiej jako-
ści treści, które pozwalają 
zobaczyć efekty wykorzy-
stania nowoczesnych tech-
nologii nagrywania obrazu 
i dźwięku); FunBox Ultra 
HD  (wielotematyczny); 
Filmax 4K  (z kultowymi 
amerykańskimi filmami 
i serialami) oraz  urucho-
miony 11 czerwca na czas 
trwania mistrzostw Europy 
w piłce nożnej – TVP 4K.

3S zainwestuje 
w światłowody

Wyniki finansowe 3S SA* (w mln zł)

2020 r. 2019 r. Zmiana (%)

Przychody 73,4 68,4 7,3

w tym od jedn. powiązanych 10,4   7,0 48,6

EBITDA 25,2 25,1 0,4

Wynik operacyjny 16,5 16,6 –0,6

Wynik netto 11,5 11,5 0,0

Zobowiązania długoterminowe 60,0 60,0 0,0

w tym wobec jedn. powiązanych 60,0 60,0 0,0

* bez uwzględnienia spółek zależnych

3S, wywodzący się ze Śląska i od 
2019 r. wchodzący w skład grupy 
P4 operator telekomunikacyjny, 
działający także na rynku centrów 
danych, w 2020 r. na inwestycje 
wydał blisko 9,8 mln zł, o 3,4 mln 
zł więcej niż rok wcześniej – wyni-
ka z raportu rocznego 3S przeka-
zanego do KRS. Ubiegłoroczne 
przychody 3S wyniosły niemal 
73,4 mln zł. Były o 12,1 mln zł 
wyższe niż te, o których spółka 
informowała w raporcie za 2019 
r. Nie był to jednak wzrost orga-
niczny. 3S w początku stycznia 
2020 r. połączyło się ze spółką 
zależną 3S Fibertech. Wraz z nią 
w ujęciu pro forma w 2019 r. 
miało 68,3 mln zł przychodów. 
Połączenie na razie nie znalazło 
odzwierciedlania w zysku opera-
cyjnym. W ub.r. wynosił on 16,5 
mln zł i było nieznacznie niższy 
niż wyliczony zysk porównawczy 
rok wcześniej. Także zysk netto 
był porównywalny z osiągniętym 
w 2019 r. W ub.r. wynosił blisko 
11,5 mln zł. Zarząd zamierza 
zaproponować właścicielowi 
przeznaczenie zysku na kapitał 
zapasowy. Relatywnie niewielki 
wzrost wartości EBITDA spółka 
tłumaczy przeklasyfikowaniem 
części sprzedaży włókien optycz-
nych. 3S Data Center, spółka 
zależna 3S, dołożyło do tego 
40,4 mln zł przychodów (+6 
mln zł rok do roku), 5,1 mln zł 

zysku operacyjnego (+1,7 mln 
zł) oraz 3,4 mln zł zysku netto 
(+1,6 mln zł). W raporcie z dzia-
łalności zarząd spółki zapowiada 
inwestycje w rozbudowę sieci 
światłowodowej, w tym podłą-
czanie istniejących i planowa-
nych stacji bazowych sieci Play. 
Tegoroczne inwestycje – według 
planów spółki mają mieć wartość 
21,6 mln zł i gros z nakładów ma 
przypadać właśnie na rozbudowę 

sieci światłowodowej. Zarząd 3S 
informuje też, że finansowanie 
dłużne spółka uzyskała przez 
emisję obligacji o wartości nomi-
nalnej ok. 60 mln zł, które objęło 
P4. Ze sprawozdania 3S wynika 
także, że w marcu br. rezygnację 
ze stanowiska prezesa zarządu 
złożył Piotr Pawłowski. Formalnie 
swoją funkcję pełnić miał do końca 
czerwca. Piotr Pawłowski wszedł 
do zarządu 3S w 2012 r.
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Pokolenie „Silver” 
w reklamowej niełasce
Jedynie w co ósmym filmie reklamowym występują osoby po 
pięćdziesiątce. Niemal połowa reklam w telewizji prezentuje osoby 
50+ w stereotypowy sposób, najczęściej jako babcię, dziadka lub 
pacjenta – wynika z badania Biura Reklamy TVP.

OPR. RED.

Według wyników piątej fali 
badania zawartości filmów rekla-
mowych, spotów z osobami po 
50. roku życia jest coraz mniej. 
W pierwszym kwartale 2021 
roku odsetek reklam, w których 
wystąpili aktorzy w wieku 50+, 
wynosił zaledwie 13 proc. Tak 
zwane pokolenie silver nadal 
jest marginalizowane w tego 
typu produkcjach. Najczęściej 
w spotach pojawiały się  kobiety 
przed 50. rokiem życia, które 
wystąpiły aż w 70 proc. reklam. 
Spoty z udziałem mężczyzn przed 
pięćdziesiątką stanowiły 62 proc. 

reklam emitowanych w telewi-
zji. W prawie co trzecim filmie 
reklamowym (29 proc.) pojawiły 
się dzieci i młodzież.
Dane dotyczą produkcji z udzia-
łem co najmniej jednego aktora, 
czyli 62 proc. wszystkich spotów 
reklamowych.
Wraz ze spadkiem liczby reklam 
z osobami starszymi, wzrósł 
znacząco odsetek spotów, w któ-
rych występują oni w stereo-
typowej sytuacji związanej 
z dolegliwościami zdrowotnymi. 
Według danych z 2021 roku, 
w niemalże co drugim filmie 

reklamowym aktorzy w wieku 
50+ wcielają się w role babć 
lub dziadków borykających się 
z problemami zdrowotnymi.
„Mimo coraz odważniejszych ini-
cjatyw ze strony branży reklamo-
wej – w tym także powstawania 
agencji mediowych specjalizują-
cych się w komunikacji z poko-
leniem silver – ciągle typową 
twarzą reklamy jest młoda 
dorosła kobieta. Tymczasem 
ponad 14 mln Polaków to osoby 
w wieku 50+ i niestety są one  
marginalizowane w komunikacji 
marketingowej. Duże nadzieje 
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pokładane w odbiciu wskaźnika 
do 21 proc. rozpłynęły się w 2021 
roku. Być może tegoroczny spadek 
związany jest z przebudowaniem 
komunikacji na postcovidową, 
jednak obecność pięćdziesię-
cio- sześćdziesięcio- czy sie-
demdziesięciolatków zaledwie 

w co ósmym spocie reklamowym 
zaskakuje” – komentuje wyniki 
Wojciech Kowalczyk z Biura 
Reklamy TVP, autor badania. 
Badanie kreacji reklamowych 
prowadzone jest przez Biuro 
Reklamy TVP od 2017 roku 
i zawsze dotyczy reklam emi-

towanych w okresie styczeń–
marzec. W ramach projektu przez 
5 lat przeanalizowano ponad 25 
tys. spotów reklamowych (5 tys. 
filmów reklamowych rocznie). 
Badanie inspirowane jest autor-
skim projektem domu mediowego 
Wavemaker. 
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Euro pożegnane, 
nadzieja w Tokio

TEKST ANDRZEJ MARCINIAK

Dwa wielkie wydarzenia 
sportowe są dla kilku nadawców 
okazją do zwiększenia liczby 
swych odbiorców i wpływów 
reklamowych. Wydaje się jednak, 
że oczekiwania w tym zakresie są 
wyższe od realnych możliwości.

Sportowe lato w telewizji

Piłkarskie mistrzostwa Europy 
Euro 2020 i Letnie Igrzyska Olim-
pijskie w Tokio miały się odbyć 
przed rokiem, jednak pandemia 
te plany pokrzyżowała. Teraz 
sportowy świat nadrabia zaległo-
ści, ale minione miesiące odcis-
nęły piętno na przygotowaniach 
i organizacji obu wielkich imprez. 
Zmiany dotyczą też sposobu kon-
sumpcji mediów, co sprawia, że 
zainteresowanie także wspomnia-
nymi wydarzeniami wydaje się 
być nieco mniejsze niż wcześniej. 

Futbol ze znaczkiem TVP
Prawa do pokazywania Euro 2020 
na terenie Polski zagwarantowała 
sobie TVP i nie zdecydowała się 
na sprzedaż sublicencji innym 
nadawcom. Oznacza to, że na 
żadnych innych kanałach nie 
można oglądać wspomnianego 
turnieju. Wszystkie mecze poka-
zywane są „na żywo” w ogólno-
dostępnych, bezpłatnych stacjach 
TVP1 i TVP2 oraz dodatkowo 
w TVP Sport. Ten ostatni kanał 
w całości dedykowany jest Euro 
2020. Ponadto, w trzeciej kolejce 
fazy grupowej, gdy dwa spotkania 
odbywają się o tej samej porze, 
będzie pokazywał transmisję 
łączoną. Całe mecze są dostępne 
w Jedynce i Dwójce, zarówno 
z polskim komentarzem, jak 

i z audiodeskrypcją oraz napisa-
mi. W studio meczowym wyko-
rzystane są m.in. elementy VR, 
czyli wirtualnej rzeczywistości. 
Euro 2020 dostępne jest także w: 
internecie, na stronie tvpsport.
pl (z możliwością wyboru ścieżki 

dźwiękowej: z komentarzem pol-
skim lub angielskim, bez komen-
tarza lub z audiodeskrypcją), 
w aplikacji mobilnej TVP Sport, 
aplikacji HbbTV Euro 2020 
i w serwisie HbbTV naziemnej 
telewizji cyfrowej oraz w apli-
kacjach Smart TV. Mecze można 
oglądać w trzech konfiguracjach: 
ze studiem lub bez oraz z kamerą 
180 stopni. Ta ostatnia opcja to 
gratka dla fanów taktyki, którzy 
mogą obserwować mecz, mając 
przed oczami całe boisko. 
Niewątpliwą atrakcja technolo-
giczną są transmisje w jakości 
UHD na kanale TVP4K. Dostępny 
jest on na multipleksie naziem-
nej telewizji cyfrowej w ramach 
testów nowego standardu nada-

wania DVB-T2/HEVC, z dodatko-
wymi elementami HDR i Dolby 
Atmos. Jak podaje nadawca, 
TVP4K obejmuje swym zasię-
giem 90 proc. ludności kraju. 
Kanał dostępny jest także w ofer-
tach operatorów satelitarnych 
i niektórych sieci kablowych.  
– Telewizja Polska konsekwentnie 
dostarcza swoim widzom rozryw-
kę na najwyższym poziomie. Jako 
nowoczesny nadawca, na czas 
UEFA Euro 2020, uruchomili-
śmy kanał TVP 4K. Dzięki temu, 
widzowie w całej Polsce, zarów-
no ci korzystający z bezpłatnej 
telewizji naziemnej, jak i z oferty 
przygotowanych technicznie 
operatorów kablowych i satelitar-
nych, będą mogli obejrzeć UEFA 
Euro 2020 w jakości UHD, co jest 
wydarzeniem przełomowym i bez 
precedensu – mówi Marcin Kle-
packi, dyrektor Biura Dystrybucji 
Telewizji Polskiej.

Dla wszystkich, 
czy dla wybranych?
Pojawienie się TVP4K stało się 
kością niezgodny w sporze mię-
dzy TVP a częścią operatorów 
zrzeszonych w Związku Praco-
dawców Mediów Elektronicznych 
i Telekomunikacji Mediakom. 
Sprawa dotyczy remisji wspo-
mnianego kanału, za co nadaw-
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ca zażądał opłat licencyjnych. 
Mediakom w piśmie do władz 
TVP powołuje się na deklarację 
prezesa Jacka Kurskiego, który 
stwierdził, że „dzięki Telewizji 
Polskiej tak ważne wydarzenie 
sportowe, jakim są mistrzostwa 
UEFA Euro 2020, będzie dostęp-
ne dla wszystkich Polaków, nie-
odpłatnie i na równych zasadach, 
a dodatkowo w najlepszym stan-
dardzie nadawania – programie 
TVP 4K. To doskonały przykład 
tego, w jaki sposób realizujemy 
misję mediów publicznych, którą 
jest wzmacnianie narodowej 
wspólnoty wbrew wykluczeniu 
i podziałom”.
Tymczasem decyzja o opłatach 
licencyjnych kłóci się, zdaniem 
Mediakomu, z powyższą dekla-
racją. – By pokryć koszty opłat 
licencyjnych, dostawcy usług 
zmuszeni będą pobierać opłaty 
od abonentów końcowych, a co 
za tym idzie program TVP 4K 
nie będzie nieodpłatnie i na 
równych zasadach dostępny dla 
wszystkich Polaków – czytamy 
w liście do TVP. – By móc obej-
rzeć Euro 2020, odbiorcy, którzy 
korzystają z usług dostawców 
usług telewizji kablowej, będą 
musieli uiścić opłaty, będące 
skutkiem obciążenia operatorów 
opłatami licencyjnymi. Należy 
przy tym podnieść, że członko-
wie Mediakom należą do grona 
małych i średnich przedsiębior-
ców, a więc tych, którzy w dużej 
mierze zapewniają dostęp do 
telewizji mieszkańcom mniej-
szych miejscowości, nie przekra-
czających 100 000 mieszkańców. 
Polityka TVP, zgodnie z którą od 
dostawców usług dla takiego 
abonenta pobierana będzie opłata 
licencyjna zarówno jednorazowa, 
jak i od każdego abonenta, pro-
wadzi do dyskryminacji takich 

abonentów i nierównego ich 
traktowania. Ci odbiorcy, którzy 
korzystają z telewizji naziemnej, 
będą odbierać program za darmo, 
podczas gdy ci, którzy korzystają 
z telewizji kablowej, będą za 
program płacić. 
To nie jedyny zarzut kierowa-
ny pod adresem TVP. Media-
kom sugeruje, że „nie wszyscy 
dostawcy usług telewizji będą 
obciążani takimi opłatami – nie 
będą one pobierane od Emitel 
SA oraz od CANAL+. Prowa-
dzi to do dalszych przypadków 
nierównego i dyskryminującego 
traktowania odbiorców końco-
wych, a nadto stanowi przejaw 
nierównego traktowania kon-
trahentów, tj. dostawców usług 
telewizji, przez TVP. Rodzi to 
także poważne obawy, czy prak-

tyka taka nie narusza przepisów 
ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów”. 
Mimo wszystko program TVP4K 
dostępny jest w niektórych 
dużych sieciach kablowych. 
Przykładem może być TOYA. 
Jej abonenci i posiadacze deko-
derów 4K oraz karty CAM mogą 
bezpłatnie oglądać wspomnia-
ny kanał do 11 sierpnia 2021, 

bo do tego dnia stacja ma być 
nadawana. TVP4K oferowany 
jest także w innych sieciach – 
UPC, Vectra/Multimedia, Inea, 
PROMAX, Winogrady, Telpol czy 
Elsat. Dzięki nawiązaniu współ-
pracy z TVP, dostęp do kanału 
mają też abonenci CANAL+ na 
swoich dekoderach 4K Ultra-
BOX+ lub modułach CAM CI+ 
ECP 4K. Skorzystać z tego mogą 
m.in. ci, którzy zdecydują się na 
zakup nowych pakietów SPORT 
i FILM. Są one oferowane razem 
z jednym z czterech pakietów 
podstawowych: Entry+, Relax+, 
Optimum+ i Extra+, w cenie 
od 50 do 99,99 zł miesięcznie. 
Cena uwzględnia możliwość bez-
płatnego korzystania z serwisu 
CANAL+ online. TVP4K obecny 
jest również w Orange IPTV.

Zbieranie „okruchów”
Nie ulega wątpliwości, że w cza-
sie Euro 2020 innym nadawcom 
trudno jest przyciągnąć kibiców, 
szukających głównie transmisji 
z meczów. Nie oznacza to jednak, 
że złożyli oni broń. TVN nadaje 
codziennie cykl „Strefa kibica”, 
przy czym w dniu meczu Pola-
ków program ten ma znacznie 

„Strefa Kibica” TVN 24
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większy wymiar niż normalny 
serwis informacyjny. Do miejsc, 
w których spotkania rozgrywała 
nasza reprezentacja, wysłano 
też specjalnych korespondentów. 
W meczowych dniach Polaków, 
w CANAL+ Sport i nSport+ 

prezentowane były specjalne 
wydania programu „Wysoki 
pressing”, a wieczorny serwis 
„News+” został wydłużony do 
45 minut. Polsat Sport natomiast 
poświęca Euro 2020 codzienne 
wydania „Cafe Euro”.
Ipla uruchomiła codzienną „Stre-
fę Euro 12:00”. Co istotne, pro-
gram można oglądać bez żadnych 
opłat. – Analizujemy na bieżąco 
wszystko to, co najważniejsze 
dzieje się podczas turnieju. 
W naszym programie kibice znaj-
dą także najświeższe informacje 
z obozu naszej kadry, łączenia ze 
stadionami i doskonałą rozryw-
kę – zachwalała program jego 
prowadząca, Paulina Czarnota-
-Bojarska. 

Sporo miejsca piłkarskiemu Euro 
2020 poświęcają stacje radiowe 
i największe internetowe portale. 
Onet.pl nadaje codziennie program 
„Misja Euro”, a Interia.pl emituje, 
nadawany w Ipli, wspomniany 
program „Strefa Euro”. Wirtualna 

Polska zaprasza kibiców na „Prosto 
z mistrzostw”, a Sport.pl przygoto-
wał łącznie ponad 30 programów 
wideo na żywo, dotyczących pił-
karskiego turnieju. 

Na jwiększe  s ta -
cje radiowe miały 
swych wysłanni-
ków w sopockiej 
b a z i e  P o l a k ó w 
o r a z  w  S e w i l l i 
i Sankt Petersbur-
gu. W ramówkach 
pojawiły się też spe-
cjalne audycje, takie, 
jak np. „Mistrzowski 
magazyn piłkarski” 
i „Mistrzowski nie-
zbędnik” w Radiu 
ZET, „Jeszcze więcej 
o Euro” w Tok FM, 

czy „Prosto z Euro” w Polskim 
Radiu. 
Warto jeszcze dodać, że TVP 
umożliwiła oglądanie meczów 
Euro 2020 w kilkudziesięciu 
kinach sieci Multikino i Helios 
w całej Polsce. Bilet na jeden 
mecz kosztuje ok. 23 zł. 

Żonglerka danymi
Wydawać by się mogło, że kibice 
z utęsknieniem czekali na Euro 
2020 i mecze naszej reprezenta-
cji, co powinno przełożyć się na 
rekordowe wyniki oglądalności. 
To, czy tak się stało, nie jest łatwo 
stwierdzić, bo z danych firmy Nie-
lsen wynika zupełnie coś innego 
niż z  informacji prezentowanych 
przez TVP. Publiczny nadawca 
zdecydowanie woli tzw. model 
oglądalności rzeczywistej (MOR), 

oparty na danych z terminali abo-
nenckich Netii. Trudno się zresztą 
dziwić, skoro wg Nielsena mecz 
Polska–Słowacja obejrzało na 
wszystkich antenach TVP 7,5 mln 
widzów, a wg MOR było ponad 
14 mln. Dodajmy jednak, że dane 
MOR nie są uznawane przez rynek 
jako certyfikowane. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że cztery lata temu, pierwszy mecz 
Polaków na Euro 2016 przeciwko 
Irlandii Płn. zgromadził przed 
telewizorami, według Nielsena, 
12 mln kibiców. Przy czym 7 mln 
oglądało spotkanie w TVP1, 4,1 
mln w Polsacie i niecałe 870 tys. 
w Polsacie Sport. Porównując te 
dane z bieżącymi, można powie-
dzieć, że zainteresowanie Euro 
2020 jest mniejsze.  

„Cafe Euro” Polsat Sport

„Misja Euro” Onet.pl

„Prosto z mistrzostw” Wirtualna Polska
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„Strefa Euro 12:00” Ipla i Interia

TePanel 
wszystkich 
pogodzi?

Po meczu Polska–Hiszpania 
odbyła się konferencja w In-
stytucie Łączności, gdzie za-
prezentowano wybrane dane 
z pomiaru TePanel, który zo-
stał stworzony w ramach pro-
gramu Telemetria Polska 
KRRiT. Z pomiaru tego wyni-
ka, że mecz Polska–Słowa-
cja przyciągnął do TVP średnio 
10,3 mln widzów, a Polska–
Hiszpania – 11,4 mln. To wię-
cej niż według firmy Nielsen 
Media, której panel jest jednak 
większy. TePanel liczy obecnie 
1152 panelistów (miernikiem 
są smartfony). Dla porównania 
panel Nielsen Media – uznany 
za standard rynkowy – obejmu-
je 2540 gospodarstw wyposa-
żonych w telemetry (7 tys. osób), 
a od lipca zostanie poszerzony 
do 3050 gospodarstw (8,4 tys. 
osób). Twórcy TePanelu uważa-
ją, że różnice pomiędzy wynika-
mi ich a Nielsena mogą wynikać 
z pomiaru konsumpcji mediów 
tzw. out of home, czyli poza do-
mem, i przypominają, że obec-
ny standard tego nie obejmuje. 
Tak więc mamy już do kompletu 
kolejne pomiary tego samego 
wydarzenia, a różnice miedzy 
nimi są bynajmniej nie ułam-
kowe. Przypomnijmy. Przykła-
dowo mecz Polska–Słowacja 
obejrzało: według Nielsena 
– 7,5 mln osób, wwdług 
TePanel – 10,3 mln, a we-
dług MOR – ponad 14 mln. 
Czy prawda tradycyjnie leży po 
środku? A więc, czy to TePanel 
zostanie w przyszłości uznany 
za pomiarowy standard? Oba-
wiam się jednak, że Nielsen za 
łatwo pola nie odda.

Średnie wyniki oglądalności meczów Polskiej 
reprezentacji podczas Euro 2020

Mecz Polska–Słowacja

Kanał
wszyscy 4+ wszyscy 16–49

AMR SHR% AM0R SHR%

TVP 1 5996152 49,82% 2413005 55,00%

TVP Sport 1433982 11,91% 562985 12,83%

TVP 4K 92509 0,77% 61105 1,39%

Razem 7522643 62,50% 3037095 69,22%

Mecz Polska–Hiszpania

TVP 1 6957874 52,88% 2823703 57,20%

TVP Sport 1446565 10,99% 628234 12,73%

TVP 4K 115821 0,88% 58387 1,18%

Razem 8520260 64,75% 3510324 71,11%

Mecz Polska–Szwecja

TVP 1 7871376 61,31% 3206735 67,53%

TVP Sport 382773 2,98% 85884 1,81%

TVP 4K 166566 1,30% 95009 2,00%

Razem 8420715 65,59% 3387628 71,34%

Źródło: Nielsen
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Fakt spadku zainteresowania tego-
rocznymi mistrzostwami, także 
w innych krajach europejskich, 
potwierdza Nielesen. – Mecze 
piłkarskie, zwłaszcza narodowej 
drużyny na sportowych arenach 
Europy i świata, to hity telewizji 
przyciągające w jednym czasie 
przed ekrany miliony widzów. 
Tak też było w fazie grupowej 
tegorocznych mistrzostw. Przed 
telewizorem, na mecz polskiej 
reprezentacji zasiadał więcej 
niż co piaty mieszkaniec Polski, 
a przynajmniej na minutę włączyło 
się prawie 20 mln widzów. Nie-
wątpliwie jednak obecny turniej 
różni się od poprzedniego: nowa 
formuła z większą liczbą drużyn, 
limity osób na stadionach, mecze 
rozgrywane w wielu miastach – 
mówi Krzysztof Nożyński, client 
senior executive w Nielsen. Efekt 
jest taki, że średnia widownia 
(AMR) podczas meczów Polaków 
w 2016 roku wynosiła – 12998641, 
a w tym roku – 8026948. Nato-
miast zasięg (widzowie, którzy 
oglądali przynajmniej przez jedną 
minutę) (COVERAGE) wynosił 
25417721, a obecnie – 19886788.
Ciekawe, jak to wszystko przełoży 
się na wpływy reklamowe TVP. 
Warto przypomnieć słowa prezesa 
Jacka Kurskiego, który w 2016 
roku powiedział, że „na Euro 
2016 się nie zarobi. Na meczach 
reprezentacji Polski prawie nigdy 
się nie zarabia, naszym obowiąz-
kiem było pokazać je Polakom”. 
Zgodnie z tą dewizą, TVP poka-
zała i tegoroczne mistrzowskie, 
słownie  trzy, mecze Polaków. 
I niestety, czy na nich zarobiła, 
czy nie, z pewnością już nie zarobi. 
Odpadliśmy, zanim się rozgrzali-
śmy, i teraz polska reprezentacja 
może już tylko występować w cha-
rakterze widzów TVP 4K.

Kurs na Tokio
Piłkarskie Euro 2020 dla polskiej 
reprezentacji przeszło do historii, 
a sportowy świat czeka już na 
rozpoczęcie Letnich Igrzysk Olim-
pijskich w Tokio, co ma nastąpić 
24 lipca. Impreza ta pokazywana 
będzie w naszym kraju przez TVP 
i Eurosport. Tym razem mamy 
nadzieję, że Polscy sportowcy tak 
łatwo nas nie zawiodą. 

Publiczny nadawca planuje 350 
godzin relacji „na żywo” oraz pod-
sumowania w prime time w TVP1 
i TVP Sport. Igrzyska będzie 
można oglądać także w aplikacji 
TVP Sport i na stronie interne-
towej kanału. Obsługą zawodów 
zajmować się będzie ponad 150 
osób, z czego 51 w Tokio. Prze-
bieg poszczególnych konkurencji 
komentować będą m.in.: Przemy-
sław Babiarz, Dariusz Szpakowski, 
Piotr Sobczyński, Piotr Dębowski, 
Jacek Laskowski, Jacek Jońca, 
Jarosław Idzi. W roli ekspertów/
współkomentatorów wystąpią 

np.: Otylia Jędrzejczak, Radosław 
Panas, Krzysztof Ignaczak, Marek 
Plawgo, Sebastian Chmara, Mar-
cin Urbaś, Marek Kolbowicz, Mar-
cin Synówka czy Monika Pyrek.
Nie należy jednak oczekiwać, że 
olimpijskie relacje będzie można 
obejrzeć na kanale w standardzie 
UHD. Nadawać będzie wprawdzie 
kanał TVP4K, ale prezentowa-
ne tam będą głównie powtórki 
z Euro 2020. Z naszych infor-
macji wynika, że TVP ma prawo 
pokazywania igrzysk olimpijskich 
w UHD dopiero od następnych 
igrzysk.   
Bardzo mocno do igrzysk przy-
gotowuje się Eurosport. – Fani 
sportu będą mieli możliwość 
oglądania transmisji na wszystkich 
platformach Eurosportu, w TV, 

streamingu „na żywo”, interne-
cie i mediach społecznościowych 
– zapewnia Dorota Żurkowska-
-Bytner, członek zarządu TVN 
Grupa Discovery. – Wyłącznie 
u nas widzowie obejrzą każdą 
minutę startu każdego sportowca 
w każdej dyscyplinie, „na żywo” 
i na żądanie także w Player.pl. 
Wśród komentatorów nie zabrak-
nie m.in.: Marka Rudzińskiego, 
Tomasza Jarońskiego, Dariusza 
Baranowskiego, Witolda Domań-
skiego czy Karola Stopy. Wśród 
ekspertów na uwagę zwraca 
Robert Korzeniowski, jeden naj-
lepszych polskich olimpijczyków 
i ambasador Eurosportu. Stacja po 
raz kolejny nawiązała współpracę 
z jednym z najpopularniejszych 
polskich twórców internetowych 
– Krzysztofem Gonciarzem. Jego 
relacje z Zimowych Igrzysk Olim-
pijskich w Pyeongchang spotkały 

się z entuzjastycznym odbiorem 
widzów, rynku i samych sportow-
ców. W tygodniach przedolim-
pijskich na antenach Eurosportu 
dostępnych jest coraz więcej pro-
gramów o tematyce olimpijskiej, 
jak choćby „Head to Head” – pro-
gram, w którym znakomici eksper-
ci porównują ze sobą największe 
gwiazdy w historii igrzysk, takie 
jak Usain Bolt i Carl Lewis czy 
Simon Biles i Nadia Comaneci.  
Jak więc widać, dwa tygodnie 
igrzysk będą czasem rywalizacji 
zarówno sportowców, walczących 
o medale, jak i wspomnianych 
nadawców, chcących przyciągnąć 
do siebie jak największą liczbę 
widzów i reklamodawców. Czas 
pokaże, dla kogo igrzyska zakończą 
się sukcesem. 
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O życzliwości 
i odwadze
Wiosną Disney wystartował z projektem pn. „Wielkie Święto Księżniczek”.  
Ta globalna inicjatywa ma zwrócić naszą uwagę na to, jak ważna na co dzień 
jest życzliwość i odwaga, szczególnie wśród młodych ludzi. W tym celu firma 
przygotowała specjalny cyfrowy zbiór „Opowieści o odwadze i dobroci”, 
z księżniczkami Disneya w rolach głównych: od Pocahontas, przez Bellę, Małą 
Syrenkę Ariel czy Mulan, po Vaianę. W ogólnoświatowej akcji nie zabrakło 
polskiego akcentu. Jedna z opowieści została zadedykowana 12-letniej 
Natalce ze Słupska. 

TEKST DISNEY

Opowiadania mają na celu 
inspirowanie dzieci przygodami 
i wartościami wyznawanymi 
przez ich ukochane postaci, 
z których każda pokazuje, jak 
ważna jest odwaga i życzli-
wość w obliczu przeciwności. 
Centralnym punktem kampanii 
są Księżniczki Disneya, które 
według 90 proc. polskich rodzi-
ców pomagają nauczyć dzieci 
uniwersalnych wartości.
– Jak pokazują badania, pol-
scy rodzice uznają Księżniczki 
Disneya za źródło dziecięcych 
inspiracji oraz wielu wartości, 
w tym życzliwości, przyjaźni 
i uczciwości. A praktyka pokazuje, 
że czasami wystarczy jeden drob-
ny uczynek, by znacznie zmienić 
świat. Znakomitym przykładem 
jest historia dwunastoletniej Nata-
lii, podopiecznej Fundacji Herosi, 
która sama walcząc z chorobą 
nowotworową w wyjątkowy sposób 
pomagała innym młodym pacjen-
tom. Mamy nadzieję, że Natalia 
będzie wzorem dla innych, dlatego 
znalazła się w międzynarodowym 
gronie niezwykłych dzieci, któ-
rym zadedykowane są „Opowieści 
o odwadze i dobroci” – mówi Marta 
Szafrańska, dyrektor komunikacji 
korporacyjnej oraz CSR w regionie 
CEE, Disney.
Disney współpracował z partnerami 
charytatywnymi z całej Europy, aby 

znaleźć prawdziwe historie młodych 
ludzi, którzy wykazali się niezwykłą 
odwagą lub życzliwością i którzy 

zostali uhonorowani w nowej 
kolekcji opowiadań. Każdemu 
z tych „Dzieci o Wielkich Ser-
cach” zadedykowana została 
historia, opiewająca ich własne 
czyny, co ma służyć inspirowa-
niu innych młodych ludzi. 
Wśród czternaściorga dzieci 
wybrano również dwunasto-
letnią Natalię z Polski, której 
dedykowana jest historia tytu-
łowej bohaterki filmu Disneya 
„Vaiana”. 
Podobnie jak bohaterka anima-
cji, Natalia mierzy się z przeciw-
nościami losu, jednocześnie nie 
zapominając o innych. Walcząc 

w szpitalu z chorobą nowotwo-
rową, w wyjątkowy sposób oka-
zywała wdzięczność personelowi 
oraz wspierała innych pacjentów. 
Dzięki sprzedaży własnoręcznie 
robionych upominków (medale, 
akwarele, figurki, obrazy) zbierała 
fundusze na leczenie nowotworów 
u dzieci, które, jak ona, borykają się 
z tą chorobą. Jednocześnie, czas 
spędzony na oddziale poświęcała 
na pełne życzliwości rozmowy 
z innymi dziećmi, często robiąc 
dla nich drobne prezenty, takie jak 
kolczyki, bransoletki i filcowe ozdo-
by. Dziewczynkę w jej działaniach 
wsparła Fundacja Herosi. Więcej 
o historii Natalii można przeczytać 
na www.thewaltdisneycompany.eu/
princesscelebration.

Wielkie Święto Księżniczek Disneya
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Polska 
w kosmosie
Euroconsult, firma zajmująca 
się analizą rynku satelitar-
nego, szacuje, że w ciągu 
najbliższej dekady wystrzeli-
wanych będzie 990 satelitów 
rocznie. Do kosmicznego 
wyścigu dołącza również 
Polska, która obecnie może 
się pochwalić zaledwie kil-
koma satelitami krążącymi 
po orbicie. Sytuacja ma się 
jednak wkrótce zmienić. 
SatRevolution, wrocław-
ska firma budująca od pod-
staw zarówno prywatne, jak 

i komercyjne satelity, wysłało 
już na orbitę okołoziemską 
trzy. Plany są jednak znacznie 
bardziej ambitne. – Satelitów 
mamy wynosić w przyszłym 
roku 15 co kwartał, w następ-
nym roku chcielibyśmy już 75 
kwartalnie. Chcemy dojść do 
tego, żeby kwartalnie latało 
od nas około 250–300 sate-
litów – zapowiada Grzegorz 
Zwoliński, prezes SatRevo-
lution. – Nasze satelity do tej 
pory testowały ferrofluidowe 
koło zamachowe, obserwo-
wały zorze polarne. Stwo-
rzyliśmy własny instrument 
obserwacyjny, Vision 300, 
teraz pracujemy nad większą 
wersją tego aparatu Vision 
600. Nasze satelity mają 
testować jeszcze systemy 
deorbitacyjne – wymienia. 
Dotychczas SatRevolution 
współtworzyło satelitę KRAK-
sat – pierwszego na świecie, 
w którym do sterowania 
orientacją wykorzystano ciecz 
magnetyczną. Jego celem 
było zbadanie zachowania 
ferrofluidu w warunkach 
nieważkości pod wpływem 
wygenerowanego zmiennego 
pola magnetycznego. 

Nowa usługa 
w chmurze
Cyfrowy Polsat od lat konse-
kwentnie rozwija swoje usługi 
i stawia na innowacyjne rozwią-
zania. Uzupełnieniem nowoczes-
nych funkcji TimeShift, reStart, 
CatchUp jest zupełnie nowa 
usługa – nPVR, umożliwiająca 

nagrywanie bez konieczności 
posiadania dysku twardego. 
Można z niej skorzystać na deko-
derach satelitarnych EVOBOX 
HDi EVOBOX LITE oraz EVOBOX 
IP w telewizji kablowej IPTV, 
a klient otrzymuje dostęp do 
przestrzeni, która pozwoli mu 
pomieścić nawet do 1500 godz. 
nagrań przez 120 dni. Dzięki 
temu rozwiązaniu, na wybra-
nych kanałach, można nagrywać 

trwający program oraz planować 
nagrania w przyszłości z poziomu 
przewodnika TV (EPG). Nagrywa-
nie odbywa się w chmurze, bez 
konieczności wykorzystywania 
fizycznych nośników, takich jak 
twardy dysk czy pendrive. Ofe-

rowana przez Cyfrowy Polsat 
nowa usługa nPVR dostępna jest 
w dwóch wariantach: START 
– umożliwiającym przecho-
wywanie do 100 godz. nagrań 
przez 30 dni. (w pakietach M 
i L dostepny bez dodatkowych 
opłat, a w pakiecie S – w cenie 5 
zł/m-c); MAX –umożliwiającym 
przechowywanie do 1500 godz. 
nagrań przez 120 dni, w cenie 
15 zł/m-c.

Zmiany w RN CP 
i dywidenda
Podczas czerwcowego walnego 
zgromadzenia Cyfrowego Pol-
satu zostały dokonane zmiany 
w składzie rady nadzorczej. 
Przewodniczącym RN na kolejną 
5-letnią kadencję został Zygmunt 
Solorz, co oznacza, że po kilku 
latach wrócił na to stanowisko, 
by osobiście nadzorować Grupę. 
Z. Solorz będzie zasiadał w dzie-
więcioosobowej radzie m.in. 
w towarzystwie synów, Piotra 
i Tobiasa, Jarosława Grzesiaka, 
założyciela kancelarii Greenbert 
Traurig i Alojzego Nowaka, 

rektora UW i członka Narodowej 
Rady Rozwoju powołanej przy 
prezydencie. W zamian radę 
opuścili: Aleksander Myszka, 
były prezes Telewizji Polsat, 
Leszek Reksa, Robert Gwiazdow-
ski i Paweł Ziółkowski. Podczas 
zgromadzenia uchwalono także 
rekordową w historii spółki dywi-
dendę w kwocie 767,45 mln zł 
(po 1,20 zł za akcję). Ma się na 
nią złożyć cały jednostkowy zysk 
netto spółki w ub.r. wynoszący 
404,98 mln zł oraz 362,47 mln 
zł z jej kapitału zapasowego.
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UE 
z planami 
satelitów 
LEO
Unia Europejska chce mieć 
dla swoich obywateli własną 
megakonstelację satelitów 
typu LEO (Low Earth Orbit) 
umieszczanych na niskiej 
orbicie okołoziemskiej, nie-
zależnie od ofert innych 
operatorów satelitarnych, 
takich jak SpaceX Elona 
M u s k a ,   O n e We b   c z y 
kanadyjski Lightspeed. Jak 
informuje serwis advanced-
-television.com, UE zapro-
siła konsorcjum dostawców 
branżowych do opracowania 

w trybie przyspieszonym 
programu LEO, a Dominic 
Hayes, kierownik ds. widma 
w programie kosmicznym UE 
przy Komisji Europejskiej ds. 
Przemysłu i Przestrzeni Kos-
micznej, powiedział podczas 
wirtualnej konferencji „Satel-
lite 2021 EMEA”, że konsor-
cjum i UE „dzielą tylko tygo-
dnie od ustalenia kluczowych 
elementów proponowanego 
systemu. W skład konsorcjum 
wchodzą: Airbus, Arian-
espace, Eutelsat, Hispa-
sat, OHB, Orange, SES, Tele-
spazio i Thales Alenia Space. 
Firmy te podzielą się kontrak-
tem o wyjściowej wartości 7,1 
mln euro. Hayes powiedział, 
że wspólne badania obejmą 
elementy MEO (Medium 
Earth Orbit) i GEO. Za część 
MEO będzie prawdopodobnie 
odpowiadać SES i jego flota 
satelitów wynoszonych na 
orbitę średniej wysokości 
o mocy mPOWER. Elementy 
GEO mogą być dostarcza-
ne przez SES, Eutelsat lub 
Hispasat.

40 nowych kanałów 
w CANAL+ online
Platforma CANAL+ dołączyła 
40 nowych kanałów do serwi-
su CANAL+ online. Dostęp do 
nowości zyskali jednak tylko abo-
nenci satelitarnej oferty. Wśród 
nowych kanałów znalazły się m.in.: 
13 Ulica HD, AMC HD, Disney 

XD, Nat Geo People HD, Animal 
Planet HD, Discovery Science 
HD, Travel Channel HD, FOX 
Comedy HD, AXN Spin HD, AXN 
Black, AXN White, Kino TV, Kino 
Polska Muzyka, Polsat Play HD, 
Polsat Cafe HD, Polsat News HD, 
Polsat Viasat Explore HD, Polsat 
Viasat Nature HD, Polsat Viasat 

History HD, Epic Drama, Baby TV, 
BBC First HD, Disco Polo Music, 
Vox Music TV, Romance TV HD, 
Stopklatka TV czy Extreme Sports 
HD. – Oferta kanałów dostępnych 
w serwisie CANAL+ online w opcji 
dla posiadaczy abonamentu sateli-

tarnego jest w głównej 
mierze uzależniona od 
umów z poszczególny-
mi dostawcami kana-
łów i treści. Niektórzy 
np. nie wyrażają na 
to zgody – tłumaczy 
Piotr Kaniowski, rzecz-
nik prasowy CANAL+. 
W serwisie abonenci 
dalej nie mogą oglądać 
na przykład Cinemax 

i Cinemax 2, Sundance, History 
2, FightBox, Fokus TV, Nowej TV 
czy Adventure HD. Większość 
tych stacji w ofercie satelitarnej to 
opcje dodatkowo płatne. W usłudze 
CANAL+ online nadal brakuje zna-
nych z naziemnej telewizji cyfrowej 
m.in. TVP1, TVP2, Polsatu, TVN, 
TVN7, Polsatu czy TV4. 

Nowa usługa 
Eutelsat Advance
Spółka Eutelsat wprowa-
dziła Eutelsat ADVANCE 
- globalne rozwiązanie 
sieciowe o nieograniczonym 
zasięgu. To kompleksowa 
usługa łączności zarządzanej, która 
obejmuje sieci, portal zarządzania 
i interfejsy API dla dostawców 
usług i ich klientów, łączność 
naziemną, przepustowość w pas-
mach Ku i Ka oraz terminale sateli-
tarne. Dostępny za pośrednictwem 
certyfikowanej sieci partnerskiej 
Eutelsat, pozwala klientom roz-
szerzyć portfolio usług, korzystając 
z potężnych globalnych możliwości 
Eutelsat i całodobowej pomocy 
technicznej. Nowe rozwiązanie 
obejmuje zestaw szytych na 

miarę ofert zaprojektowanych dla 
wielu rynków, w szczególności dla 
przemysłu morskiego, lotniczego, 
przedsiębiorstw, w tym energetyki, 
budownictwa, bankowości i handlu 
detalicznego, administracji i tele-
komunikacji – z niestandardowymi 
rozwiązaniami szkieletowymi 
obsługującymi wszystkie potrzeby 
związane z rozszerzeniem zasięgu 
4G/5G oraz szybkie łącza trans-
misyjne. Globalna sieć Eutelsat 
ADVANCE w paśmie Ku korzysta 
z platformy Newtec Dialog firmy 
ST Engineering. 
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Współ-
praca GP 
ze startupami
W ramach akceleracji w pro-
gramie Impact Poland, które-
go jednym z odbiorców tech-
nologii jest Plus, do współpra-
cy z Grupą Polsat wybrano 
dwa startupy. Otrzymają one 
grant z programu akceleracyj-
nego Impact Poland w wyso-
kości do 250 tys. zł i wsparcie 
Grupy Polsat w procesie 
rozwoju swojego rozwiązania 
i próbie jego komercjalizacji. 
Pierwszym ze startupów jest 
Plan Be, który pracuje nad 
kompleksowym narzędziem 
wspierającym proces osiąg-
nięcia neutralności klimatycz-
nej oraz raportowania śladu 
węglowego w całym łańcuchu 
dostaw w sposób niskokosz-
towy i niewymagający spe-
cjalistycznej wiedzy. Z jednej 
strony to dedykowany cyfro-

wy green manager, 
który śledzi trendy, 
dba o stronę mery-
toryczną, a z drugiej 
to aplikacja, która 
kształtuje ekonawy-

ki i dostarcza zweryfikowaną 
wiedzę na temat śladu węglo-
wego produktów i klientów. 
W Grupie Polsat aplikacja 
zostanie udostępniona pra-
cownikom wraz ze specjalnie 
przeznaczonymi dla nich 
wyzwaniami ekologicznymi. 
Drugi z wybranych startu-
pów to rozwiązanie z obszaru 
legal-tech, ale z wpływem 
również na ekologiczne funk-
cjonowanie przedsiębiorstwa. 
Mowa o Pergamin, który roz-
wija platformę nowej genera-
cji do zarządzania umowami. 
W ramach swojego rozwoju 
biznesowego, Pergamin pra-
cuje z Grupą Polsat m.in. nad 
rozbudowaniem modułów 
wspierających proces tworze-
nia i negocjacji umów. Odbior-
cami tego rozwiązania w GP 
będzie kilka departamentów, 
w tym departament prawny. 

Będzie 
Grupa Polsat Plus
Grupa Polsat poinformowała 
o planowanej zmianie logotypów 
marek Polsat i Plus. Zmianie uleg-
nie także nazwa Grupy. – Plus jest 
marką, która oferuje najwyższej 
jakości usługi telekomunikacyjne, 
w tym najlepsze w Polsce 5G, 
a Polsat to najatrakcyjniejszy 
kontent. Dzięki integracji usług 
telekomunikacyjnych z konten-

towymi dostarczamy usługi: 
„Dla każdego. Wszędzie”. Każda 
z naszych usług indywidualnie to 
atrakcyjna oferta i silna, wiarygod-
na marka, ale prawdziwy potencjał 
realizujemy jako Grupa, oferując 
pakiet usług w korzystnej cenie. 
I dzisiaj nadszedł ważny dzień 
– rozpoczynamy nowy rozdział 
w historii Grupy – przedstawiamy 
nowe logotypy wspomnianych 
naszych najważniejszych i klu-
czowych marek: Plusa i Polsatu. 
Nowe logotypy zostały zaprojek-
towane przede wszystkim z myślą 
o przejrzystości i łatwości ich 
odbioru przez naszych widzów 
i klientów: z jednej strony tak, by 
wizualnie kojarzyły się z tą samą 
Grupą, a z drugiej – by zachowały 
swoje indywidualne wartości. Plus 

to telekomunikacja, a Polsat to 
kontent. Będziemy też w komuni-
kacji korporacyjnej używać nowej 
nazwy Grupy, podkreślającej tę 
zależność i współdziałanie – Grupa 
Polsat Plus – mówi Zygmunt 
Solorz, założyciel Telewizji Polsat. 
Nowy branding został zaprojekto-
wany tak, aby czytelnie opisywał 
usługi i produkty pochodzące 

z Grupy Polsat Plus. Nowe logoty-
py w sposób spójny identyfikują je 
z Grupą. Zostały zaprojektowane 
z myślą o przyszłości, przejrzy-
stości i wykorzystują specjalnie 
zaprojektowaną dla Grupy, indy-
widualną typografię, charaktery-
styczny element graficzny oraz 
kolory. Zielony kolor Plusa to m.in. 
innowacja i rozwój oraz troska 
o środowisko i lepsze życie. Żółty 
kolor Polsatu to energia, radość 
i optymizm płynące ze słońca 
- nierozerwalnie związanego 
z Polsatem. Zaprezentowane nowe 
logotypy rozpoczynają ewolucyjne 
zmiany w portfolio marek Grupy 
oraz strategii ich komunikacji. 
Zmiana ta ma charakter stopnio-
wy, jest zaplanowana i rozłożona 
w czasie na kilka etapów. 

Q Polska 
kończy nadawanie
Z końcem lipca br. 
stacja  Q Polska 
zaprzestanie emi-
sji. Kanał nada-
je od marca 2019 
r. O zakończeniu 
nadawania stacji należącej 
do QYou Media Inc. poinformo-
wali operatorzy kablowi, którzy 

mają ją w swoich 
ofertach. Kanał Q 
Polska prezentuje 
materiały wideo, 
które przygotowują 
youtuberzy i gwiaz-

dy internetu. Poza sieciami kablo-
wymi jest też dostępny w ofercie 
Play Now.
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Karzące ramię 
Krajowej 
Rady
W 2020 r. przewodniczący 
KRRiT wydał łącznie 45 decy-
zji o nałożeniu kar finanso-
wych na łączną kwotę 284,9 
tys. zł – podsumowuje serwis 
PRESS.pl. Telewizja Polsat 
i jej spółki (TV Spektrum 
i Music TV) zostały ukarane 
łącznie 65 tys. zł (siedem kar 
finansowych). Najwięcej, bo 
20 tys. zł, nadawca ma zapła-
cić za „rozpowszechnianie 
audycji lub innych przekazów 
zawierających sceny lub tre-
ści mogące mieć negatywny 
wpływ na prawidłowy fizycz-
ny, psychiczny lub moralny 
rozwój małoletnich”. Na Kino 
Polska TV SA i jej spółkę 
Stopklatka SA nałożono sześć 
kar na 61 tys. zł, z czego 
największą, na 20 tys. zł, za 
nadawanie treści mogących 
mieć negatywny wpływ na 
małoletnich. Telewizja Pol-
ska, której dotyczy pięć kar 
KRRiT, będzie musiała zapła-
cić 55 tys. zł. TVP najwyższą 
kwotą (30 tys. zł) ukarana 
została za emisję w TVP 1 
„ukrytych przekazów han-
dlowych oraz przerwania 
serwisu informacyjnego 
w celu nadania tych przeka-
zów”. Kary dotyczyły także 
nieprzestrzegania przepisów 
dotyczących udogodnień dla 
osób niepełnosprawnych – 
napisów dla niesłyszących 
(w TVP Sport) oraz niezapew-
nienia w kwartalnym czasie 
nadawania (w czwartym 
kwartale 2019 r.) udziału 
co najmniej 50 proc. audycji 
europejskich wytworzonych 
przez producentów niezależ-
nych (w TVP Seriale, TVP 
Historia i TVP Kultura). Na 
TVN KRRiT nałożyła 41 tys. 
zł kar (trzy decyzje), z czego 
największą – 20 tys. zł – za 
rozpowszechnianie audycji 
z treściami nieodpowiednimi 
dla małoletnich. 

Jarosław Grzesiak 
dołącza 
do Grupy Z. Solorza
Jarosław Grzesiak, będący od 
1991 r. pierwszym polskim praw-
nikiem biura Greenberg Traurig, 
a od 1999 r. jego partnerem 
zarządzającym, dołączy do 
Zygmunta Solorza, wie-
loletniego klienta kance-
larii. Mecenas Grzesiak 
będzie odpowiedzialny 
m.in. za kwestie związane 
ze sprawowaniem nadzo-
ru właścicielskiego przez 
Zygmunta Solorza nad jego 
grupą kapitałową. – Sam Jaro-
sław Grzesiak, jak i kancelaria 
Greenberg Traurig towarzyszą mi 
od wielu lat, doradzając zarówno 
mi, jak i spółkom z mojej Grupy 
w wielu inwestycjach i trans-
akcjach. Jarosław zna bardzo 
dobrze moją Grupę i cieszę się, 
że zgodził się dołączyć do mnie 
i będzie ze mną bezpośrednio 
współpracował, zajmując się 

między innymi kwestiami zwią-
zanymi z obszarem nadzoru 
właścicielskiego – powiedział 

Zygmunt Solorz. Kancelaria 
Greenberg Traurig brała 

m.in. udział w wejściu 
Cyfrowego Polsatu i ZE 
PAK na GPW w Warsza-
wie, w transakcji naby-

cia Telewizji Polsat przez 
Cyfrowy Polsat, zakupu 
Polkomtelu – operatora 
sieci Plus, a także Netii, 

Eleven Sports, kanałów telewizyj-
nych od ZPR, akcji Asseco Poland, 
Grupy Interia czy wreszcie ostat-
niej dużej transakcji sprzedaży 
udziałów spółki infrastrukturalnej 
Polkomtel Infrastruktura na rzecz 
Cellnex Telecom. J. Grzesiak 
pozostanie w bliskich relacjach 
z kancelarią, którą założył, a także 
z zespołem, który przez ten czas 
zbudował. 

Jarosław
Grzesiak

Zgoda KRRiT 
na Wydarzenia 24
KRRiT wyraziła zgodę na zmianę 
kanału Superstacja w Wydarzenia 
24. Bez zmian ma pozostać zapi-
sany w koncesji charakter kanału, 
który nadal ma być anteną infor-
macyjną z elemen-
tami publicystyki, 
informacji sporto-
wych i poradnictwa. 
Wydarzenia 24 mają 
ruszyć we wrześ-
niu. Nowy stacja 
znajdzie się w strukturach Polsat 
News i będzie podlegała pionowi 
informacji i publicystyki kierowa-
nemu przez Dorotę Gawryluk. 
W ofercie kanału znajdą się prze-
de wszystkim serwisy informa-
cyjne, ale już nie w tabloidowej 
formie. W ramówce pojawią się 

też wszystkie wydania „Wyda-
rzeń” z Polsatu i Polsat News. 
Z informacji serwisu PRESS 
wynika, że kierownictwo stacji 
zapowiedziało pracownikom, iż 

w Wydarzeniach 24 
nie będzie autorskiej 
publicystyki. Super-
stacja nadaje od 2 
października 2006 
r. W ostatnim czasie 
notuje bardzo niskie 

wyniki oglądalności. W kwietniu 
udział kanału w grupie ogólnej 
wynosił 0,04 proc. (dane: Nie-
lsen Media). Jeszcze w pierwszej 
połowie 2019 r., przed zmianą 
formuły na tabloidową i bez poli-
tyki, kanał notował kilkakrotnie 
lepsze wyniki. 
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Jakub 
Dybek 
dyrektorem 
CKiH TV
Jakub Dybek zastąpił Grze-

gorza Płazę na stanowisku 
dyrektora Centrum 

Kultury i Historii 
w Telewizji Pol-
skiej – dowiedział 
się „Press”. J. Dybek 

dotychczas był wice-
dyrektorem Agencji 
Kreacji Publicystyki, 
Dokumentu i Audycji 

Społecznych w TVP. Wcześniej 
publikował w piśmie „Fronda 
Lux”. Grzegorz Płaza, który 
kierował centrum od jego 
powstania w styczniu 2020 
r., ma pozostać w telewizji 
publicznej. Wcześniej w Gru-
pie TVN kierował TVN Turbo, 
nSport i TVN Meteo Active. Był 
także dyrektorem programo-
wym platform N i NC+. 

Umowa 
Netflixa 
z firmą 
Spielberga
Netflix podpisał wielolet-
nią umowę z Amblin Part-
ners, firmą producencką 
Stevena Spielberga. Będzie 
ona co roku dostarczać na 
platformę co najmniej kilka 
filmów. Spielberg ma nie-
które z filmów reżyserować, 
w większości przypadków 
spełniać będzie rolę produ-
centa. Nagrodzony Oscarem, 
autor m.in. takich klasyków 
kinowych, jak „ET”, „Lista 
Schindlera”, „Szeregowiec 
Ryan”, serii „Indiana Jones” 
i wielu innych, ma nadal 
równolegle współpracować 
z należącym do koncernu 
Comcast studiem filmowym 
Universal Pictures. 

Stary, nowy zarząd TVP
Rada  Mediów 
Narodowych 
p o w o ł a ł a 
w  c z e r w c u 
obecny zarząd 
Telewizji Pol-
skiej: prezesa 
Jacka Kurskie-
go i Mateusza 
Matyszkowicza 
na nową czteroletnią kadencję. 
J. Kurski i M. Matyszkowicz byli 
jedynymi kandydatami. Zostali 
wybrani głosami polityków Prawa 

i Sprawiedliwo-
ści :  Elżbiety 
Kruk,  Joan-
ny Lichockiej 
i  Krzysztofa 

Czabańskiego. 
Przeciw zagło-
sowali Juliusz 
Braun i Robert 
Kwiatkowski. 

J. Kurski prezesem TVP został 
w styczniu 2016 r. M. Matysz-
kowicz wszedł do zarządu spółki 
w kwietniu 2019 r.

Jacek
Kurski

Jakub
Dybek

Mateusz
Matyszkowicz

Nowe logo TVP ABC
1 czerwca, w Dzień Dziecka, 
zadebiutowało nowe logo i nowa 
oprawa graficzna 
kanału dla najmłod-
szych widzów Tele-
wizji Polskiej – TVP 
ABC. Uruchomio-
no też serwis dla 
rodziców abc.tvp.pl. 
Bohaterami nowej 
oprawy graficznej są 
literkowe zwierzaki. 
Dzięki nim dzieci 
dowiedzą się m.in.: jaki sposób 
wymyślił Ślimak, by szybko i bez-
piecznie poruszać się po mieście, 
jak kończy się skakanie Cielaka 

po kanapie i jakie nietypowe 
posłanie znalazł sobie sympatycz-

ny Łoś. Natomiast 
na nowej stronie 
abc.tvp.pl, dedy-
kowanej rodzicom, 
będzie można zna-
leźć aktualne infor-
macje dotyczące 
ważnych wydarzeń 
kulturalnych, spor-
towych i edukacyj-
nych, skierowane 

do rodzin z dziećmi. Nie zabraknie 
tam również porad oraz opisów 
wartościowych książek, gier 
i czasopism.

Według nowych danych Digi-
tal TV Research, przychody 
nadawców z meczów piłki noż-
nej na żywo z ligami krajowymi 
i Ligą Mistrzów UEFA wyniosą 
w sezonie 2021/22 do 10,5 mld 
USD w ramach „wielkiej piątki” 
lig europejskich. W pierwszej 
piątce najlepszych lig znajdują 
się angielska Premier League, 
hiszpańska LaLiga, włoska Serie 
A, niemiecka Bundeslga i fran-
cuska Ligue 1. Nadawcy w pięciu 
krajach zapłacą za prawa do 8,3 

mld USD. Wielka Brytania znaj-
duje się na szczycie wykresów 
przychodów, z oczekiwanymi 3,6 
mld USD z transmisji meczów 
na żywo, podczas gdy Hiszpania 
będzie nieco w tyle z 2,3 mld 
USD. Według raportu, Niemcy 
będą podobne do Hiszpanii, mimo 
że mają największą populację 
z pięciu krajów. Na czwartym 
miejscu znajdą się Włochy z łącz-
nymi przychodami przekraczają-
cymi 1,5 mld USD, a piąta będzie 
Francja z ok. 1 mld USD. 

Piłkarski biznes 
nadawców
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Roland-Garros 
nadal w Eurosporcie

Rosną 
przychody 
Eleven 
Sports 
Network
Spółka Eleven Sports 
Network, której większoś-
ciowym udziałowcem jest 
Telewizja Polsat, w roku 
obrotowym lipiec 2019 
– czerwiec 2020 miała 
176,2 mln zł przychodów 
ze sprzedaży. Ze sprawo-
zdania spółki opublikowa-
nego w Krajowym Reje-
strze Sądowym wynika, że 
w porównaniu z poprzed-
nim rokiem obrotowym 
jej wpływy wzrosły o 7,5 
proc. Od Grupy Cyfrowy 

Polsat pochodziło 37,8 
mln zł przychodów (wzrost 
o 14,2 proc.). Koszty ope-
racyjne spadły o 0,9 proc. 
i wyniosły 150,3 mln zł. 
Zysk netto Eleven Sports 
Network zmniejszył się 
o 38,3 proc., do 14,7 mln 
zł. Spadek zysku spółka 
tłumaczy utworzeniem 
znacznych aktywów z tytu-
łu podatku odroczonego 
(koszty finansowe wzrosły 
z 1,3 mln zł do 10,9 mln 
zł). Eleven Sports Network 
odpowiada za produkcję 
i  dystrybucję kanałów 
Eleven Sports 1, Eleven 
Sports 2, Eleven Sports 3 
i Eleven Sports 4. Nadaw-
ca ma w Polsce prawa do 
pokazywania m.in. pił-
karskich lig hiszpańskiej, 
włoskiej i  francuskiej, 
żużlowej PGE Ekstraligi 
i Formuły 1.

Discovery i Fédération Française 
de Tennis zawarły umowę, na 
mocy której miliony użytkowni-
ków platform Discovery w Euro-
pie (z wyłączeniem 
Francji) będą mogły 
przez kolejne pięć lat, 
począwszy od 2022 
r., oglądać zmagania 
tenisistów na kortach 
Roland-Garros. To prze-
dłużenie wieloletniego 
partnerstwa, w ramach 
którego Eurosport poka-
zuje paryski turniej 
nieprzerwanie od 1989 r. – Nasz 
związek z Roland-Garros trwa od 
lat. Cały czas podnosimy wyniki 
oglądalności i poziom zaangażo-
wania użytkowników. Łączymy 
wiedzę najlepszych ekspertów 
z innowacyjnymi technologiami, 

dzięki czemu nasze relacje stoją 
na najwyższym poziomie. Nowa 
umowa z FFT to dla nas zobowią-
zanie, aby w dalszym ciągu poka-

zywać mecze tenisowe na świa-
towym poziomie rozgrywane na 
Roland-Garros milionom widzów 
w Europie – powiedział Andrew 
Georgiou, President, Eurosport 
and Global Sports Rights & Sports 
Marketing Services.

Szwedzki żużel 
w ELEVEN SPORTS
Telewizja ELEVEN SPORTS 
nabyła wyłączne prawa do poka-
zywania w Polsce Bauhaus-Ligan, 
najwyższej klasy rozgrywek 
żużlowych w Szwecji. Umowa 
obejmuje sezony 2021 i 2022. 
Bauhaus-Ligan jest drugą, po 
PGE Ekstralidze, najsilniejszą 
ligą żużlową w Europie. Na jej 
torach występuje wiele gwiazd 
światowego speedwaya, w tym 
ponad dwudziestu Polaków, 

m.in. Bartosz Zmarzlik, Bartosz 
Smektała, Paweł Przedpełski, 
Krzysztof Kasprzak, Patryk 
Dudek i Maciej Janowski. ELE-
VEN SPORTS będzie transmito-
wać wszystkie mecze dostępne 
w przekazie międzynarodowym. 
W rundzie zasadniczej spotkania 
będą pokazywane we wtorki 
i czwartki. Stacja planuje również 
relacje na żywo z sześciu spotkań 
rundy finałowej. 
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Eurosport w Playerze
Od 24 czerwca br. TVN Grupa 
Discovery poszerzyła ofertę serwisu 
streamingowego Player, o wielkie 
sportowe wydarzenia transmito-
wane przez Eurosport. W ramach 
nowych pakietów 
Eurosport w Play-
erze użytkownicy 
będą mogli śle-
dzić relacje z kana-
łów Eurosport 1 
i Eurosport 2 oraz 
nawet kilkadziesiąt 
dodatkowych live streamów, zysku-
jąc także dostęp do bogatej biblio-
teki VOD i archiwum Eurosportu. 
– Włączając pełną ofertę Eurospor-
tu, czynimy Playera najsilniejszym 
serwisem streamingowym w Pol-
sce. Od dziś to świetna propozycja 
także dla fanów sportu, którzy chcą 
oglądać na żywo najważniejsze 
wydarzenia sportowe świata, na 

czele z igrzyskami olimpijskimi, 
turniejami tenisowego Wielkiego 
Szlema i kolarskimi wielkimi toura-
mi – powiedziała Dorota Żurkow-
ska-Bytner, członek zarządu TVN 

SA i dyrektor Euro-
sportu w Polsce. 
Udostępnienie treści 
Eurosportu w Play-
erze umożliwi dotar-
cie do nowego grona 
odbiorców. Dzięki 
wykorzystaniu skali 

i marki Player, treści Eurosportu 
będą dostępne w każdym miejscu 
i z każdego urządzenia dla większej 
liczby fanów sportu w Polsce niż 
kiedykolwiek wcześniej. Połączenie 
oferty otwiera także nowe możli-
wości dla subskrybentów Eurosport 
Playera, zyskują oni bowiem dostęp 
do ogromnej biblioteki serwisu 
player.pl.

SPI 
International 
uruchamia 
Filmstream
SPI International uruchomiła 
usługę filmową - Filmst-
ream, opartą o reklamy. 
Usługa będzie początkowo 
dostępna za pośrednictwem 
platformy Rakuten TV w 42 
krajach europejskich, w tym 
w Wielkiej Brytanii, Hiszpa-
nii, Niemczech, Francji, Wło-
szech, Polsce, Norwegii, 
Finlandii, Danii i Szwecji. 
Użytkownicy mogą bezpłatnie 
uzyskać dostęp do urządzenia 
do przekazu strumieniowego 
w aplikacji Rakuten Smart 
TV za pośrednictwem urzą-
dzeń Samsung i LG Smart 
TV. Berkin Ecevit, starszy 
dyrektor ds. rozwoju bizne-

sowego i sprzedaży w SPI 
International, powiedział: 
„Jesteśmy bardzo podekscy-
towani współpracą z Rakuten 
TV, kluczowym partnerem, 
który podziela naszą wizję 
ułatwiania odkrywania wyso-
kiej jakości treści przez glo-
balną publiczność poprzez 
łączenie różnych modeli 
biznesowych. Wspierana 
przez reklamodawców pro-
pozycja Filmstream zdecy-
dowanie wzbogaci ofertę 
Rakuten TV i pozwoli widzom 
odkryć świat najlepszych 
filmów kinowych”. Z kolei 
Jacinto Roca, założyciel 
i dyrektor generalny Rakuten 
TV, stwierdził: „W czasach, 
gdy sektor rozrywki prze-
chodzi bezprecedensową 
transformację, a nawyki 
konsumpcyjne stale się zmie-
niają, staramy się dostosować 
nasz model biznesowy do 
jednoczesnego zaspokoje-
nia potrzeb użytkowników 
i reklamodawców ”.

Nielsen 
powiększa panel
Od 1 lipca br. panel Nielsena 
został zwiększony o 510 do 3050 
gospodarstw domowych, a liczba 
osób objętych badaniem wzrosła do 
8400. To kolejny etap powiększania 
panelu, który docelowo ma liczyć 
3500 gospodarstw – mówi Wirtual-
nemedia.pl Agniesz-
ka  Go s i ews ka , 
dyrektor zarządza-
jąca Nielsen Media 
w Polsce. Zwiększe-
nie liczby gospodarstw domowych 
o 510 to drugi etap powiększania 
panelu przez Nielsen Audience 
Measurement. Pierwszy etap miał 
miejsce w czerwcu zeszłego roku, 
kiedy liczba gospodarstw uczestni-
czących w badaniu wzrosła o 540 do 
2540, a próba – o 1,5 tys. do 7 tys. 
osób. – Zgodnie z zapowiedziami 
konsekwentnie prowadzimy proces 
poszerzania panelu. Jednocześnie 
kontynuujemy instalację dodatko-
wego miernika streaming meter, 
którego zadaniem jest pomiar 
streamingu wideo na wszystkich 

urządzeniach w gospodarstwie 
domowym – informuje A. Gosiew-
ska. – Nowy panel jest skonstruo-
wany w taki sposób, aby zapewnić 
reprezentatywność i zagwaranto-
wać zrównoważenie panelu pod 
względem kluczowych zmien-

nych (województwa, 
typu gospodarstwa 
domowego, wiel-
kości miejscowości, 
typu anteny). Dzięki 

powiększeniu panelu zwiększy 
się precyzja pomiaru i stabilność 
wyników mniejszych stacji oraz 
spadnie liczba spotów z zerową 
oglądalnością – dodaje. NAM już 
pod koniec 2017 r. oficjalnie zapo-
wiadał powiększenie panelu do 5 
tys. gospodarstw domowych. Ze 
wstępnych deklaracji wynikało, 
że zacznie on działać w 2019 r. 
Spółka rozmawiała jednak z nadaw-
cami o kosztach tego rozwiązania 
i ostatecznie podjęto decyzję 
o powiększeniu panelu do 3,5 tys. 
gospodarstw domowych.
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Disney 
„zamknie” 
100 
kanałów?
Disney zapowiedział, że 
jeszcze w tym roku blisko 
100 należących do niego 
kanałów na całym świe-
cie zakończy nadawanie 
– informują Wirtualneme-
dia.pl. Już 18 paździer-
nika w Azji Południowo-
-Wschodniej i Hongkongu 
znikną: FOX, FX, Disney 
Channel, Disney Junior, 
Na t  Geo  Peop le ,  FOX 
Crime,  FOX Li fe ,  FOX 
Sports, Star Sports i FOX 
Movies. W regionie pozo-

staną jednak Star Chinese 
Channel, Star Chinese 
Movies, National Geograp-
hic Channel i Nat Geo Wild. 
Przedstawiciele kanałów 
Disneya i FOX w Polsce 
na razie nie wypowiadają 
się na temat konsekwen-
cj i  zmian dla  naszego 
rynku. Szczegółów nie 
chce zdradzić też amery-
kańska centrala koncernu. 
W Polsce z koncernem są 
związane: Disney Channel, 
Disney Junior,  Disney 
XD, National Geographic 
Channel, Nat Geo Wild, 
Nat Geo People, FOX i FOX 
Comedy. Do pozyskania 
tych ostatnich pięciu sta-
cji doszło dzięki akwizycji 
rozrywkowego segmentu 
21st  Centur y Fox pod 
koniec 2017 r. Transakcja 
została oficjalnie zamknię-
ta w marcu 2019 r. 

Mistrzowie klimatu 
Cartoon Network
W czerwcu br. w krajach Europy, 
Bliskiego Wschodu i Afryki ruszy-
ła nowa inicjatywa „Mistrzowie 
klimatu Cartoon Network”. Jej 
celem jest zmotywowanie dzieci 
do podjęcia drobnych działań, które 
w efekcie będą miały wpływ na 
dobro planety. Kampania powstała, 

aby edukować dzieci w wieku 6–12 
lat w zakresie zmian klimatycz-
nych. Ma na celu wsparcie młodych 
ludzi we wprowadzaniu proekolo-
gicznych nawyków w codziennym 
życiu. Sercem akcji jest strona 

internetowa, na której uczestnicy 
każdego dnia znajdą wyzwania, 
mające motywować ich do aktyw-
ności w domu, szkole i lokalnych 
społecznościach. Postępy wszyst-
kich biorących udział w kampanii 
osób są rejestrowane na wirtualnej 
mapie pokazującej ukończone 

wyzwania. Wskazuje ona, 
w jaki sposób najmłodsi 
z różnych krajów angażują 
się w akcję i wpływają na 
dobro planety. Wykonując 
zadania, uczestnicy zdoby-
wają nagrody, dzięki którym 
mogą pielęgnować i roz-
wijać swój cyfrowy ogród. 
Na platformie dostępne są 

również filmy o ekologii, a także 
quizy sprawdzające wiedzę. Inicja-
tywa jest wspierana przez WWF, 
jedną z największych światowych 
organizacji zajmujących się ochro-
ną przyrody. 

W lipcu br. kanał Romance TV 
świętował będzie, razem z widza-
mi, swoje 10. urodziny. Z tej okazji 
w każdy czwartek lipca na antenie 
stacji pojawią się całodzienne mara-

tony z największymi hitami, jakie 
Romance TV ma w swojej ofercie. 
Cały lipiec upłynie pod hasłem „10 
lat Romance TV – Best-of – naj-
większe filmowe hity”! Na począ-
tek, 1 lipca startuje cykl „Best-of 
– najlepsze ekranizacje powieści”, 
gdzie znajdą się premiery telewi-

zyjne ekranizacji powstałych na 
kanwach powieści bestsellerowych 
autorek, takich jak Rosamunde 
Pilcher, Cecelia Ahern, Inga Lin-
dström i Katie Fforde. 8 lipca stacja 

pokaże cykl „Best-of – najzabaw-
niejsze komedie romantyczne” 
i osiem najlepszych komedii, 
a gwoździem programu będzie 
premiera telewizyjna filmu 
„Niewygodni goście”. Z kolei 15 
lipca w ramach cyklu „Best-of – 
najpiękniejsze podróże marzeń” 
będzie okazja, by odbyć podróż 
„Statkiem Marzeń”, wziąć udział 
w „Rejsie ku szczęściu” lub 
zakwaterować się w „Hotelu 
marzeń”. W kolejny czwartek 

widzowie będą mogli się spodzie-
wać detektywistycznych filmów 
pełnych napięcia w ramach cyklu 
„Best-of – najlepsze romantyczne 
seriale kryminalne”, a w ostatni 
czwartek lipca stacja wyemituje 
cykl „Best-of – najlepsze dramaty 
filmowe”. 

Katie Fforde „Dom nad morzem”

10 lat Romance TV
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Bibliotekarze 
(sezon 1.) 
SERIAL PRZYGODOWY, USA 
2014–2015, OBSADA: NOAHWYLE, 
REBECCAROMIJN, CHRISTIAN KANE, 
LINDY BOOTH, JOHN KIM, JOHN 
LARROQUETTE

Tajemnicze artefakty, niebezpie-
czeństwo, magia i niezwykli boha-
terowie. Nominowany do Saturna 
serial przygodowy dla całej rodziny 
o grupie naukowców i miłośników 
przygód, którzy stają do walki 
z nadprzyrodzonymi siłami, by 
chronić zapomniane skarby. Histo-
ria przedstawia losy starożytnej 
organizacji ukrytej w podziemiach 
Biblioteki Metropolitan w Nowym 
Jorku. Celem stowarzyszenia jest 
ochrona cennych przedmiotów, by 
nie dostały się one w niepowołane 
ręce Bractwa Węży.
PREMIERA: 9 LIPCA, 
GODZ. 9.00; EMISJE: 
W CZWARTKI, GODZ. 13.05  

Hellraiser: 
Wysłannik 
piekieł
HORROR, USA 1987, REŻ. 
CLIVEBARKER, OBSADA: ANDREW 
ROBINSON, CLARE HIGGINS, 
ASHLEYLAURENCE, SEAN CHAPMAN
Nominowany do Saturna w trzech 
kategoriach horror, który na 
zawsze wpisał się w historię tego 
gatunku. Frank Cotton kupuje 
tajemnicze pudełko, niedługo 
później umiera. Po śmierci swo-
jego brata Larry wprowadza 
się wraz z żoną do jego domu. 
Małżeństwo nie wie jednak, że 
Frank został przywrócony do 
życia i powraca na Ziemię jako 
monstrum, które łaknie ofiar. 

Znudzona swoim życiem żona 
Larry’ego postanawia spełnić 
pragnienie szwagra. Tymczasem 
Cenobici pochodzący z piekiel-
nego wymiaru nie spoczną, póki 
Frank nie zacznie znowu cierpieć. 
EMISJA: 23 LIPCA, GODZ. 00.05

Agencie, 
podaj łapę
KOMEDIA, USA 2001, REŻ. JOHN 
WHITESELL, OBSADA: DAVID 
ARQUETTE, MICHAEL CLARKE 
DUNCAN, JOE VITERELLI, ANGUS 
T. JONES
Agent specjalny FBI, pies Spot, 
podczas obławy gryzie szefa 
świata przestępczego. Mężczy-
zna nie zamierza puścić tego 
płazem i zleca zamach na czwo-
ronoga, który szybko zostaje 
ukryty przed mafijnym światem. 
Splot wydarzeń sprawia, że pies 
trafia „pod opiekę” chłopca 
i niezdarnego listonosza, który 
pomimo wszelkich przeciwno-
ści losu postanawia pilnować 
dziecka, jak i Spota, z różnym 
skutkiem. 
EMISJA: 25 LIPCA, 
GODZ. 14.00

Bitwa o styl 
How do I look? 
Program reality, w którym osoba, 
mająca bardzo zły styl, otrzymuje 

nową garderobę i przechodzi 
całkowitą metamorfozę. Nowe 
stylizacje wybiera profesjonal-
na stylistka i dwójka przyjaciół 
głównego bohatera, który na 
koniec decyduje się na jedną 
z zaproponowanych opcji.
EMISJE: PONIEDZIAŁEK – 
PIĄTEK, GODZ. 14.00 I 15.00

Sąsiad 
mój wróg 
Seria dokumentalna o kłótniach 
sąsiedzkich, które tylko z pozoru 
wydają się banalne. Gdy ludzie, 
którzy się nie znoszą, miesz-

kają zbyt blisko siebie, błahe 
sprawy mogą urosnąć do rangi 
poważnych problemów, a waśnie 
doprowadzić do tragedii. W każ-
dym odcinku serii poznajemy 
historię sąsiedzkiego konfliktu, 
który przerodził się w koszmar.
EMISJE: WE WTORKI, 
GODZ. 20.00 

Stopklatka, Zoom tv Warto zobaczyć
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Sekrety 
dawnych 
budowniczych 
(sezon 1.)
Serial dokumentalny ukazujący 
najbardziej niezwykłe i fascynują-
ce osiągnięcia dawnych budowni-
czych, które inspirują współczes-

nych architektów i inżynierów. 
Każdy odcinek przedstawia histo-
rię słynnej, klasycznej budowli, 
takiej jak piramidy egipskie, 
Stonehenge, Wielki Mur Chiński, 
katedra Notre Dame czy Tadż 
Mahal. W programie zobaczymy 
ciekawe materiały archiwalne, 

wywiady z ekspertami, precyzyjne 
rekonstrukcje i zapierające dech 
w piersi zdjęcia lotnicze. Poznamy 
najnowsze analizy oparte na tech-
nologiach, dzięki którym możliwe 
jest odkrywanie tajemnic starożyt-
nego świata. Najnowsze odkrycia 
naukowe rzucają nowe światło na 
techniki, materiały i innowacyjne 
myślenie stojące za powstaniem 
tych historycznych budowli, ofe-
rując nam nowe spojrzenie na ich 
fascynującą historię.
EMISJE: OD 5 LIPCA, W DNI 
POWSZEDNIE, GODZ. 21.00

Ogrody 
zoologiczne 
Australii 
(sezon 1.)
Program ukazuje kulisy pracy 
uznanych ogrodów zoologicznych 

na terenie australijskiego stanu 
Wiktoria. Łącznie ponad 800 
osób opiekuje się tu pięcioma 
tysiącami zwierząt. Australijskie 
ogrody zoologiczne bardzo się od 
siebie różnią – Melbourne Zoo 
leży w centrum wielkiego miasta, 
podczas gdy Werribee Open Range 
Zoo czy Healesville Sanctuary to 
„otwarte” ogrody zajmujące duże 
tereny sawanny i buszu. Kamery 
rejestrują wyjątkowe relacje między 
niezwykłymi zwierzętami i ich 

pełnymi pasji opiekunami, którzy 
walczą o ratowanie zagrożonych 
gatunków przed wyginięciem i wita-
ją narodziny uroczych maluchów. 
EMISJE: OD 5 LIPCA, W DNI 
POWSZEDNIE, GODZ. 15.00 

Zabójca 
z Rillington 
Place
MINISERIAL HISTORYCZNY, WLK. 
BRYT. 2016, REŻ: TRACEY MALONE, 
ED WHITMORE, OBSADA: TIM 
ROTH, NICO MIRALLEGRO, 

SAMANTHA MORTON, JODIE 
COMER
Trzymający w napięciu thriller uka-
zujący historię słynnego seryjnego 
mordercy, Johna Reginalda Christie. 
W 1950 roku niejaki Timothy Evans 

został powieszony za zamordowanie 
swojej małej córeczki Geraldine. 
Powszechnie uważano, że zabił 
także swoją żonę Beryl, ale on sam 
do ostatnich chwil zapewniał o swo-
jej niewinności. Trzy lata później 
makabryczne odkrycie ujawniło, 
kto był prawdziwym mordercą… 
Akcja rozgrywa się w mrocznych 
wnętrzach domu przy Rillington 
Place 10. 
PREMIERA: 25 LIPCA, 
GODZ. 21.30

Polsat Viasat Explore, Polsat Viasat History, Polsat Viasat Nature, Epic Drama 
Warto zobaczyć

Uwaga, 
katastrofa! 
(sezon 1.)
Program opowiada o katastrofach 
na budowach i niebezpieczeń-
stwach związanych z nowoczesnym 
budownictwem. Wielkie dźwigi 
przewracają się, skomplikowane 

konstrukcje rozpadają, a potężne 
maszyny zaczynają żyć własnym 
życiem. Nawet najlepsi fachowcy 
popełniają błędy i czasami kata-
strofa jest po prostu nieunikniona. 
W programie odwiedzimy place 
budowy na całym świecie, poznamy 
szczegóły techniczne i przyczyny 
wielkich katastrof. Lekceważenie 
kontroli bezpieczeństwa, ignoro-
wanie procedur, fatalne planowanie 
— to tylko niektóre z nich. Kata-
strofy budowalne generują zwykle 
ogromne koszty, zarówno gdy cho-

dzi o wybuch małej butli z gazem, 
buldożer, który wymknął się spod 
kontroli, jak i o całą konstrukcję, 
która wali się w gruzy.
PREMIERA: 7 LIPCA, 
GODZ. 21.00
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Co robimy 
w ukryciu 
(sezon 2.)
Nandor, Laszlo i Nadja to trójka 
wiekowych wampirów, która 
przeniosła się sto lat temu do 
Nowego Jorku, a dokładniej na 
Staten Island, gdzie po zmro-
ku mogą być sobą — zimnymi 
krwiopijcami. Ich najwierniej-
szy sługa, Guillermo, dba o to, 
by nikt nie dowiedział się o ich 
nietypowym usposobieniu oraz 
ich domu. Sielankowe życie 
czwórki współlokatorów zakłóca 
przybycie starożytnego wampira, 

Barona Afanasa, który postano-
wił sprawdzić, czy udało im się 
wypełnić misję, z jaką przybyli 
do Nowego Jorku. Misją tą jest… 
przejęcie kontroli nad USA. Drugi 
sezon będzie kontynuacją historii 
o wampirach, które żyją na przed-
mieściach Nowego Jorku. Nie 
zabraknie wampirzego czarnego 
humoru, słownych potyczek oraz 
nietuzinkowych zwrotów akcji! 
W serialu występują Kayvan 
Novak jako Nandor the Relen-
tless, Matt Berry jako Laszlo Cra-
vensworth, Natasia Demetriou 
jako Nadja, Harvey Guillén jako 
Guillermo oraz Mark Proksch 
jako Colin Robinson. Serial jest 
spin-offem wielokrotnie nagro-
dzonego filmu pod tym samym 
tytułem, a twórcami zarówno 
filmu, jak i serialu są Jemaine 
Clement i Taika Waititi.
PREMIERA: 26 LIPCA, 
GODZ. 22.00 

White Collar: 
Biały Kołnierzyk 
(sezon 6.)
W finałowym sezonie serialu 
o jednym z najzdolniejszych fał-
szerzy na świecie Nealu Caffrey, 
który współpracuje z agentem 
FBI Peterem Burkiem, na pewno 

nie zabraknie emocji. Tym razem 
już w pierwszych odcinkach 
dowiemy się, jak zakończy się 
historia głównego bohatera i czy 
uda mu się razem z agentem FBI 
przeprowadzić najtrudniejszą ze 
wszystkich swoich tajnych ope-
racji. W serialu występują Matt 
Bomer jako Neal Caffrey, Tim 
DeKay jako Agent Peter Burke, 
Willie Garson jako Mozzie, Tiffani 
Thiessen jako Elizabeth Burke, 
Marsha Thomanson jako Diana 
oraz Diahann Carroll jako June. 
PREMIERA: 1 LIPCA,  
GODZ. 11.55

FOX, FOX Comedy Warto zobaczyć

Miszmasz 
(sezon 2.)
W drugim sezonie tego 
komediowego serialu 
przedstawione zostaną 
dalsze losy nietypo-
wej rodziny Johnso-
nów. Główna bohater-
ka Rainbow Johnson 
(Arica Himmel) opo-
wie, jak dalej wygląda-
ło jej życie po likwidacji 
hipisowskiej komuny, 
w której dotychczas 
mieszkała wraz z rodzi-
cami Paulem i Alicją 
oraz rodzeństwem. 

Bycie dzieckiem białego męż-
czyzny i czarnej kobiety oraz 
nowe, dotąd nieznane jej miejsce 
zamieszkania było dla niej dużym 
wyzwaniem. Główna bohaterka 
oraz jej rodzeństwo nie mieli 
łatwych początków w szkole. 

Różnili się oni znacząco od swoich 
rówieśników, a co więcej ich kolor 
skóry nie wzbudzał w kolegach 
z klasy chęci do nawiązywania 
z nimi przyjaźni. Swoje życiowe 
rodzinne perypetie opowiada 
z perspektywy dorosłej kobiety. 

Rodzina Johnsonów 
będzie musiała uporać 
się z nowymi wyzwa-
niami, a drugi sezon 
jest kontynuacją tejże 
opowieści. 
Miszmasz jest preque-
lem serialu „Czarno to 
widzę”, który opowiada 
dalsze losy dorosłej 
Rainbow. 
PREMIERA: 3 LIPCA, 
GODZ. 10.00; 
EMISJE: W SOBOTY, 
GODZ. 10.00
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fuszerka 
(sezon 7.)
Niektórzy dążąc do osiągnięcia 
perfekcyjnego wyglądu podej-
mują działania, których skutki 
okazują się zaskakujące. Świa-

towej sławy chirurdzy plastycz-
ni Terry Dubrow i Paul Nassif 
dokonują pozornie niemożliwego 
i naprawiają efekty poprzednich 
zabiegów. E! zaprasza na siódmy 
sezon serialu, w którym prezen-
tuje dokonania tej niezwykłej 
pary chirurgów. 
PREMIERA:  11 LIPCA, 
GODZ. 21.00

CYKL: 
APOKALIPSA 
– CZAS START!
Fanów apokaliptycznych wizji 
świata, obserwowanych z pozycji 
kanapy, SCI FI zaprasza na wie-

czorne sean-
se w środy. 
Na początek 
„Roboapoka-
lipsa” (7 lipca, 
premiera SCI 
FI), w której 
informatycz-
ka staje się 
celem niebez-

piecznej sztucznej inteligencji. 
„Łowcy potworów” (14 lipca, 

premiera SCI FI) opowiadają o jed-
nostce rządowej będącej jedyną 
nadzieją ludzkości po tym, jak 
w wyniku katastrofy obcy wydosta-
ją się na wolność. „Lodowa apoka-
lipsa” (21 lipca, premiera SCI FI) 
jest historią pewnej rodziny, która 
za wszelką cenę chce się dostać 
do strefy równikowej, kiedy seria 
trzęsień ziemi wywołuje potężny 
wir polarny. W „Wojnie światów 
2021” (28 lipca, premiera SCI FI) 
Ziemię znów zaatakują Marsjanie.
EMISJE: ŚRODY, GODZ. 21.00

CYKL: NOCE 
POD ZNAKIEM 
FANTASY
W lipcowe piątki SCI FI zaprasza 
na wieczory z przygodą i fantasy. 
Zaczniemy od najbardziej aktyw-

nego bibliotekarza pod słońcem, 
Flynna Carsona (Noah Wyle). 
Podwójna dawka przygód Flynna 
(9 lipca) obejmuje jego poszu-
kiwania kopalń króla Salomona 
oraz trudne zadanie chronienia 
Ziemi przed klątwą kielicha 
Judasza. Pozostałe obrazy zapre-
zentują między innymi przygody 
tytułowych „R.I.P.D. Agentów 
z zaświatów” (16 lipca), powrót 
demonicznego antybohatera 
w „Hellboy: Złota armia” (23 
lipca), a w „Mumii” (30 lipca) 
niezwykłe losy wyprawy arche-
ologicznej do Egiptu.
EMISJE: PIĄTKI, GODZ. 21.00

POLSKA PREMIERA

Dom Juliusa: 
Aurora 
Teargarden 
na tropie

Aurora Teagarden (Candace Came-
ron Bure), detektyw amator, stale 
natrafia na zagadki kryminalne 
wymagające rozwiązania. Tym 
razem Aurora ma się wprowadzić 
do wymarzonego domu i nagle 
odkrywa, że niegdyś zamieszkująca 
go rodzina zniknęła w dziwnych 
okolicznościach. Chcąc rozwikłać 
tajemnicę jej zaginięcia, Aurora 
postanawia przeprowadzić prywatne 
dochodzenie. Wkrótce okazuje się, 
że sprawa ma wątek kryminalny, 
ale czy Aurorze uda się dotrzeć do 
prawdy?
PREMIERA: 4 LIPCA, GODZ. 15.30

Treadstone 
(sezon 1.)
Twórcą tego serialu szpiegow-
skiego, nawiązującego do filmów 

o Jasonie Bourne, jest Tim Kring. 
Opowiada o „uśpionych” agentach 
wywiadu z różnych stron świata, 
którzy budzą się, by wykonać 
niebezpieczne misje. Akcja roz-
grywa się zarówno w przeszłości, 
jak i współcześnie, więc z Berlina 
lat 70. przenosimy się do czasów 
obecnych. Obserwujemy brawuro-
we poczynania wyjątkowych ludzi, 
którzy dysponują mocami, o jakie 
nawet się nie podejrzewali. Zagadką 
pozostaje, kto stoi za całym projek-
tem i jaki jest jego cel. 
EMISJE: W NIEDZIELE, 
GODZ. 21.00.

13 Ulica, SCI FI, E! Entertainment Warto zobaczyć
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Przebudzony
Historia Charliego Haverforda 
(Jeffrey Donovan), jasnowidza 
oszusta, który prowadzi w Los 
Angeles sieć sklepów wróżbiar-
skich. Cała jego rodzina kontroluje 
branżę w większej części miasta. 

Pewnego razu Charlie zostaje 
pobity przez chłopaka swojej 
klientki. W wyniku urazu zaczyna 
naprawdę doznawać wizji. Od 
tej pory mężczyzna, którego całe 
życie opierało się na oszustwie, 
zaczyna widzieć i odczuwać 
ponadnaturalne zjawiska.
PREMIERA: 16 LIPCA, GODZ. 
21.55; EMISJE: W PIĄTKI 
O GODZ. 21.55 I 22.55

Agenci NCIS 
(sezon 15.)
Serial opowiada o grupie docho-
dzeniowej, która rozwiązuje 
zagadki kryminalne dotyczące 
Marynarki Wojennej i Korpusu 
Marines. Grupą dowodzi agent 

specjalny Leroy Jethro Gibbs, 
doświadczony były koman-
dos. Pracuje wraz ze starszym 
agentem Timothym McGee, 
specjalistką sądową Abby Sciuto 
i lekarzem sądowym, Doktorem 
Mallardem. W 15. sezonie serialu 
zespół będzie próbował odszu-
kać i uwolnić z niewoli Gibbsa 
i McGee, po tym jak zostali 
porwani podczas nieudanej misji 
w Paragwaju. 

PREMIERA: 1 LIPCA, GODZ. 
20.05; EMISJE: W CZWARTKI, 
GODZ. 20.05

Nocna zmiana 
(sezon 4.)
Serial pokazuje losy lekarzy noc-
nego dyżuru szpitala San Antonio 
Memorial. Zespół musi codziennie 
mierzyć się nie tylko z ludzkimi 
dramatami i walką o ludzkie 
życie, ale własnymi problema-
mi, romansami i konfliktami. Dr. 
TC Callahan (Eoin Macken) jest 
byłym medykiem wojskowym, 
który na polu bitwy był świadkiem 
śmierci własnego brata i zmagał 
się z syndromem PTSD. Teraz 
często nie przestrzega zasad 

i wdaje się w konflikty ze swoją 
byłą dziewczyną i szefową nocnej 
zmiany, dr Jordan Alexander (Jill 
Flint), szefem chirurgii i Scottem 
Clemmensem (Scott Wolf). Jego 
kolegami są również dwaj byli 
medycy wojskowi – dr Topher 
Zia (Ken Leung) i dr Drew Alister 
(Brendan Fehr). W 4. sezonie dr 
TC Callahan znajdzie się w tara-
patach w Syrii podczas zamachu 
terrorystycznego, a jego koledzy 
będą walczyć o życie pacjentów. 
PREMIERA: 19 LIPCA, 
GODZ. 21.55; EMISJE: OD 
PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 
O GODZ. 21.55

AXN, AXN White, AXN Black, AXN Spin Warto zobaczyć

Bez śladu
Serial opowiada o specjalnej 
jednostce FBI z Nowego Jorku, 
która zajmuje się odnajdywaniem 
zaginionych osób. Poszukiwanie 
ludzi, którzy znikają w niewy-
jaśnionych okolicznościach, 
wymaga zgłębienia ich osobo-
wości, kontaktów i odtworzenia 
ostatnich momentów ich życia. 
Właśnie w tym miejscu zaczyna 

się praca zespołu, 
którym dowo-
dzi agent Jack 
Malone (Antho-
ny  L aPag l ia ) . 
Agenci tworzą 
dokładny portret 
psychologiczny 
poszuk iwane j 
osoby i odtwa-
rzają ostatnie 24 
godziny jej życia. 
D z i ę k i  t e m u 
mogą usta l ić , 
czy ktoś został 

uprowadzony, 
zamordowany, 
popełnił samo-
bójs two,  czy, 
zgodnie z włas-
ną wolą, zerwał 
wszelkie kontak-
ty z bliskimi. 
PREMIERA: 
7 LIPCA, 
GODZ. 15,35; 
EMISJE: OD 
PONIEDZIAŁKU 
DO PIĄTKU PO 
GODZ. 15.20
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Szybcy 
i twórczy 2

Zapraszamy do oglądania dru-
giej edycji programu, w którym 
utalentowani Amerykanie walczą 
o 100 tysięcy dolarów nagrody! 
„Szybcy i twórczy” to wyjątkowe 
artystyczne show dla wszyst-

kich miłośników DIY. W każdym 
odcinku uczestnicy serii zmierzą 
się z zadaniami, które sprawdzą 
ich kreatywność i zdolności 
manualne. Nad ich zmaganiami 
czuwać będą znani prowadzący 
– Amy Poehler i Nick Offerman. 
Komu tym razem uda się zdobyć 
wyjątkowy tytuł i pokazać swój 
oryginalny talent światu? Tu liczy 
się wyobraźnia!
EMISJA: OD 17 LIPCA, 
GODZ. 21.00 ORAZ ONLINE NA 
CANALPLUS.COM OD 18 LIPCA

Pokochaj lub 
sprzedaj – 
Wielka Brytania 
(sezon 5.) 
Dom jest za mały, niewygodny lub 
zbyt przestarzały, by dalej w nim 
mieszkać? A możepo prostu 
marzysz o większej przestrzeni, 
wygodzie i nowym wystroju? Aby 

osiągnąć ten cel, można prze-
prowadzić kompleksowy remont 
lub kupić inną nieruchomość. 
Każde z tych rozwiązań ma swoje 
plusy i minusy. Wyremontować 
czy sprzedać? Oto jest pytanie! 
W piątym sezonie programu 
odpowiedzą na nie nowi boha-
terowie. W dokonaniu wyboru 
tradycyjnie pomogą niezawodni 
eksperci – Kirstie Allsopp i Phil 
Spencer.   
EMISJA: OD 27 LIPCA, 
GODZ. 21.00 ORAZ ONLINE NA 
CANALPLUS.COM OD 28 LIPCA

Francuskie 
wędrówki Julie. 
Uczta w stylu 
Belle Epoque
Z Julie Andrieu wybierzemy się 
w kolejną podróż w czasie! Belle 
Epoque to okres wielkich wyna-
lazków, wiary w postęp i rozkwi-
tu kultury. Złote lata wówczas 
przeżywała również sztuka 
kulinarna. Co i jak się wówczas 

jadało w eleganckim towarzy-
stwie? Prowadząca stanie przed 
wyzwaniem, by stworzyć ucztę 
godną tej epoki. A wszystko to 
w malowniczej scenerii Riwiery 
Francuskiej. W przygotowaniach 
towarzyszyć jej będą scenograf 
Charles Kaisin i kucharz Domi-
nique Le Stanc.
EMISJA: 10 LIPCA, GODZ. 16.30 
ORAZ ONLINE NA CANALPLUS.
COM OD 11 LIPCA

Paul (w) 
Hollywood
Mistrz wypieków i kinoman 

– Paul Hollywood 
wyrusza w epicką 
podróż motocyklem 
po Stanach Zjedno-
czonych. Wsiądzie na 
Harleya Davidsona 
i przemierzy Ame-
rykę ze wschodu na 
zachód! Po drodze 
próbuje miejscowych 
specjałów i spotyka 
się z gwiazdami kina. 
Startuje w Nowym 

Jorku, by przez mokradła połu-
dnia i spalony słońcem Nowy 
Meksyk, dotrzeć do Hollywood. 
Zatrzyma się w lokalach inspi-
rowanych sztuką filmową, a przy 
stole towarzyszyć mu będą znani 
aktorzy – m.in. Lisa Kudrow, 
Brian Cox i Teri Hatcher.
EMISJA: OD 4 LIPCA, 
GODZ. 14.30 ORAZ ONLINE NA 
CANALPLUS.COM OD 5 LIPCA

CANAL+ Domo, CANAL+ Kuchnia Warto zobaczyć
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CYKL SPECJALNY „JAPONIA” 

Japonia 
– krajobraz 
niezwykły
Wyjątkowa trzyodcinkowa podróż, 
ukazująca dziką przyrodę i mało 
znane oblicza egzotycznego, 

wyspiarskiego kraju. Odwiedzimy 
m.in. Hokkaido, Kiusiu, Sikoku 
i Okinawę – kolebki starożytnej kra-
iny Ajnów i japońskiej duchowości.
EMISJE KOLEJNYCH ODCINKÓW: 
17, 24 I 31 LIPCA, GODZ. 21.00

Pomysł na 
miasto: Tokio
Bohaterami serii są genialni, 
dawni i współcześni inżynierowie, 
architekci i naukowcy, mający 
wpływ na rozwój najwspanialszych 
miast świata. W lipcu, opowiemy 
o aglomeracji tokijskiej, w której 
żyje ponad 37 mln ludzi. Ten kolo-
salny organizm stale powiększa 
się w odpowiedzi na niezmiennie 
rosnące zapotrzebowania przemy-
słu i handlu.
EMISJA: 17 LIPCA, GODZ. 22.00

Rok w dzikiej 
Japonii
Japonia jest postrzegana głów-
nie przez pryzmat zatłoczonych 
i zaawansowanych technologicznie 
miast. W rzeczywistości około 3/4 
powierzchni tego kraju to nieza-
mieszkałe lasy, góry i wybrzeża. 
Twórcy „Roku w dzikiej Japonii” 
zapraszają na Wyspy Japońskie – 
siedliska żurawi mandżurskich, 
serau kędzierzawych, niedźwiedzi 
himalajskich, ogromnych salaman-
der i innych zwierzaków.
EMISJA: 24 LIPCA, GODZ. 22.00

National Geographic, National Geographic WILD, Nat Geo People Warto zobaczyć

Miesiąc 
z rekinami
Rekiny zamieszkują wody na całej 
planecie, w tym również te oka-
lające najpiękniejsze plaże, pełne 
turystów. Badacze mórz i oceanów 
szukają odpowiedzi na pytanie: 
dlaczego niektóre gatunki tych 
intrygujących stworzeń atakują 

ludzi? Zastanawiają się nad tym, 
czy istnieje możliwość bezpiecz-
nej i harmonijnej koegzystencji 
człowieka z rekinami. Opowiadają 
o ich zwyczajach i taktykach prze-
trwania, uświadamiając nam, jak 

istotną pełnią one rolę w globalnym 
kontekście, związanym z kondycją 
warunków do życia na Ziemi. Oka-
zuje się, że rekiny są nam bardzo 
potrzebne – na wolności, w swoim 
naturalnym środowisku. Jak je 
chronić? Na co uważać? „Miesiąc 
z rekinami” w National Geoograp-
hic Wild to okazja na przyjrzenie 
się z bliska całemu wachlarzowi 
odmian i „charakterów” tych skom-
plikowanych istot.
PREMIERY: OD 3 LIPCA, 
CODZIENNIE, GODZ. 18.00 

Opowieść 
o człowieczeń-
stwie
Morgan Freeman, w ramach swo-
jej podróży dookoła świata, szuka 

odpowiedzi na pytania: czy między 
„nami” i „obcymi” jest możliwe 
porozumienie oraz czy miłość ma 
moc zmieniania rzeczywistości? 
Bada tę pierwotną i wspólną dla 
całej ludzkości siłę w różnych 
zakątkach świata, pokazując to, co 
nas do siebie zbliża oraz co sprawia, 
że oddalamy się od drugiego czło-
wieka. Robi to w swoim jedynym, 
niepodrabialnym stylu!
EMISJE: 4 LIPCA, 
GODZ. 14.00 I 15.00

Rewolucja 
gender
Obecnie kwestie transpłciowości 
zmieniają charakter codzien-

nych interakcji. 
Co robić, gdy 
twój 7-letni syn 
oznajmia, że chce 
być dziewczyn-
ką? Albo twój 
mąż po latach 
wyznaje, że chce 
być kobietą? Jak 
reagują studentki 
college’u, kiedy 
„on” staje się 
„nią”? Katie Couric zabiera nas 
w wyjątkową podróż – od narodzin 
do śmierci. Stawia pytania o tożsa-
mość płciową we współczesnym 
świecie, na które próbuje znaleźć 
odpowiedzi wspólnie z naukowcami 
i lekarzami.
EMISJA: 11 LIPCA, GODZ. 14.00
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2021 FIA 
FORMULA 
ONE WORLD 
CHAMPIONSHIP
W tym sezonie na torach Formula 
1 nie brakuje zaskakujących roz-
strzygnięć, a zdecydowana więk-
szość wyścigów trzyma w napię-
ciu od pierwszych do ostatnich 
metrów. Szczególnie ciekawa jest 
walka o prowadzenie w klasyfikacji 
generalnej pomiędzy broniącym 
tytułu mistrza świata Lewisem 
Hamiltonem, a pretendującym do 
tego miana Maksem Verstappe-
nem. Obaj idą łeb w łeb i muszą 

jednocześnie uważać na innych 
groźnych kierowców, takich jak Ser-
gio Pérez, Valtteri Bottas czy Carlos 
Sainz. W lipcu wyścigi F1 odbędą 
się w Austrii na Red Bull Ring (2–4 
lipca) oraz w Wielkiej Brytanii na 
słynnym Silverstone Circuit (16–18 
lipca). Co ciekawe, podczas week-
endu w Anglii sobotnie kwalifikacje 
zostaną przeprowadzone w całko-
wicie nowej formie sprintu, czyli 
krótkiego wyścigu. Kolejność na 
mecie będzie stanowiła podstawę 
do uszeregowania kierowców na 
starcie do decydującej rywalizacji 
w niedzielę. 

PGE 
EKSTRALIGA
W żużlowej PGE Ekstralidze sezon 
zasadniczy wkracza w decydującą 
fazę, a wciąż nie wiadomo, które 

zespoły awansują do fazy play-
-off. Swojego miejsca w pierwszej 
czwórce nie może być pewna nawet 
broniąca mistrzostwa Polski FOGO 
UNIA Leszno, która niespodziewa-
nie musi odrabiać straty z początku 
rozgrywek. W lipcu lesznianie 
zmierzą się z ZOOLESZCZ DPV 
LOGISTIC GKM Grudziądz (23 
lipca), a więc drużyną walczącą 
o utrzymanie. Janusz Kołodziej, 
Emil Sajfutdinow i spółka powinni 
uważać szczególnie na lidera ekipy 
z Grudziądza, Nickiego Pedersena, 
który ma jedną z najwyższych 
średnich punktowych w całej PGE 
Ekstralidze. Poważnymi kandyda-
tami do czołowych miejsc są także 
ELTROX WŁÓKNIARZ Często-
chowa i MOJE BERMUDY STAL 
Gorzów (2 lipca). Ich mecz będzie 
hitem nadchodzącego miesiąca 
i może mieć kluczowe znaczenie 
dla układu w czołówce. 

DTM (Deutsche 
Tourenwagen 
Masters)
DTM to jedna z najbardziej pre-
stiżowych serii wyścigowych na 
świecie, która słynie z widowisko-
wej rywalizacji i zaawansowanych 
technologicznie samochodów 

GT3. W tegorocznej walce o tytuł 
mistrzowski biorą udział uznani 
kierowcy, jak choćby Alexander 
Albon, Timo Glock, Liam Lawson, 
Nico Müller czy Kalvin van der 
Linde. Co ciekawe, w zmaganiach 
uczestniczą również niezwykle 
utalentowane zawodniczki – Esmee 
Hawkey i Sophia Flörsch. W lipcu 
elita DTM spotka się na niemie-
ckim Lausitzring (24–25 lipca), 
gdzie odbędą aż dwa wyścigi. 
Nowoczesny obiekt jest bardzo 
bezpieczny, a jednocześnie posia-
da imponującą prostą o długości 
prawie 650 metrów, co pozwala 
rozwijać zawrotne prędkości. 

SPEEDWAY 
BAUHAUS-
LIGAN
Szwedzka Bauhaus-Ligan jest 
drugą, po PGE Ekstralidze, najsil-
niejszą ligą żużlową na świecie. Na 
jej torach występuje wiele gwiazd 
światowego speedwaya, w tym 
ponad dwudziestu Polaków, m.in. 
Bartosz Zmarzlik, Bartosz Smek-
tała, Paweł Przedpełski, Krzysztof 
Kasprzak, Patryk Dudek i Maciej 
Janowski. Obecny sezon rozpoczął 
się od kompletu zwycięstw Eskil-
stuny Smederna i Vetlandy Spee-

dway oraz sensacyjnych porażek 
broniącej tytułu mistrzowskiego 
Masarny Speedway. Rozgrywki nie 
mają zdecydowanego faworyta, a to 
oznacza, że emocji na pewno nie 
będzie brakować. W lipcu ELEVEN 
SPORTS pokaże mecze aż czterech 
kolejek, w których oprócz wspo-
mnianych zespołów zaprezentują 
się także inne ekipy mające spore 
aspiracje, m.in. Dackarna Målilla 
i Lejonen Speedway. 
MECZE CZTERECH KOLE-
JEK RUNDY ZASADNICZEJ: 
1 LIPCA, 6–8 LIPCA, 20–22 
LIPCA, 27–29 LIPCA

ELEVEN SPORTS NETWORK Warto zobaczyć
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Codzienność 
wirtualnych spotkań

OPR. AK

Blisko trzy czwarte polskich internautów deklaruje, że regularnie 
uczestniczy w spotkaniach on-line, wynika z badania HX Study, 
przeprowadzonego przez agencję mediową Starcom we współpracy 
z departamentem Data Science Publicis Groupe. Największy odsetek 
respondentów, niemalże 1/3 wszystkich badanych, łączy się zdalnie 
z rodziną lub znajomymi kilka razy w tygodniu.

– Tak wysoki odsetek osób 
spotykających się zdalnie 
może tłumaczyć fakt, że 
64 proc. respondentów 
ograniczyło grono zna-
jomych, z którymi spo-
tyka się na żywo. Wiele 
spotkań musi również 
poczekać na poprawę sytu-
acji, postęp w obszarze 
szczepień i mniejszą liczbę 
zachorowań, co obserwu-
jemy dopiero teraz – mówi 
Agnieszka Jędrasik, busi-
ness science & strategy 
manager w agencji medio-
wej Starcom.
2/3 ankietowanych dekla-
ruje, że w czasie pandemii 
uczestniczy w mniejszej 
liczbie spotkań na żywo, 
a ponadto trwają one kró-
cej niż w czasach „przed-
covidowych”.
Najczęściej wykorzysty-
wanym komunikatorem 
przy spotkaniach zdalnych 
jest Facebook Messenger, 
kolejny w rankingu znalazł 
się Whatsapp. Co ciekawe, 
najczęściej rozmowy on-
-line inicjują osoby dorosłe, 
więc nie jest to nowinka 
technologiczna przynie-
siona do domów przez 
nastolatki. Dzieci niepeł-
noletnie jako inicjatorzy 
takich spotkań stanowią 
zaledwie 11 proc. 
Połowa spotkań zdalnych 
jest spontaniczna, jedy-
nie 1/4 jest umawiana 
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z wyprzedze-
niem.
Najczęśc ie j 
spotykamy się 
w kameral-
nym gronie. 
Dominują roz-
mowy on-line 
jedynie z 1 
osobą, a kolej-
ne w rankingu 
znalazły się 
spotkania 3–5 
uczestników.
N a j w i ę c e j 
naszych roz-
mów on-line, 
44 proc., trwa 
od pół godzi-
ny do godziny. 
Takie spotkania 
nie są okazją 
do posiłków: 
najczęściej są 

to spotkania przy herbacie lub 
kawie, a 2/3 uczestników niczego 
nie spożywa przy takiej okazji.
Mimo postępującego luzowania 
obostrzeń i coraz większego bez-
pieczeństwa spotkań na żywo, 
w dalszym ciągu planujemy 
łączyć się zdalnie i to bez kon-
kretnej okazji.
– Uwagę zwraca powszechność 
i wysoka częstotliwość spotkań on-
-line. Komunikatory nie są nowoś-
cią, były dostępne na długo przed 
pandemią, ale musiała zaistnieć 
„wyższa konieczność”, żeby weszły 
do standardów naszych zachowań. 
Katalizatorem zmiany było przejście 
milionów Polaków na pracę i naukę 
zdalną – podsumowuje Agnieszka 
Jędrasik. – Cieszy natomiast fakt, 
że te same rozwiązania technolo-
giczne okazały się bardzo przydat-
ne również w życiu prywatnym. 
Obecnie zadajemy sobie pytanie, 
czy taka forma komunikacji zostanie 
z nami na dłużej, gdy już bez obaw 
będziemy mogli spotykać się na 
żywo. Z pewnością tęskniliśmy za 
kontaktami bezpośrednimi i będzie-
my nadrabiali zaległości w tym 
zakresie. Pamiętajmy jednak, że 
w dłuższej perspektywie wygrywa 
wygoda i użyteczność rozwiązań, co 
w przypadku komunikatorów jest 
zdecydowanie spełnione. A jeśli 
coś jest tak dobre, to po co z tego 
rezygnować – dodaje.
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Mimo że średnio atakujący 
mają aż 11 dni na działania 
w firmowych systemach zanim 
zostaną wykryci, to według 
analityków Sophos w niektórych 
przypadkach cyberprzestępcy są 
namierzani nawet dopiero po 15 
miesiącach. W tym czasie mogą 
swobodnie przemieszczać 
się w sieci, przeglą-
dać firmowe zaso-
by, pobierać dane 
uwierzytelniające 
i wykradać pouf-
ne informacje. 
W większości 
przypadków do 
ich powstrzyma-
nia nie wystarczy 
VPN czy wielo-
składnikowe uwie-
rzytelnianie. Metody 
te zabezpieczają przed 
nieuprawnionym dostę-
pem z zewnątrz, jednak 
w aż 69 proc. ataków zabezpie-
czenia te są obchodzone poprzez 
wykorzystanie do poruszania się 
wewnątrz sieci protokołu zdalne-
go pulpitu RDP (Remote Desktop 
Protocol). 

Setki narzędzi, 
dziesiątki grup 
przestępczych
Środowisko cyberzagrożeń jest 
złożone – w 2020 r. analitycy 
Sophos zidentyfikowali aż 37 

różnych grup atakujących, które 
stosowały ponad 400 narzędzi. 
Wiele z nich w pełni legalnych 

i wykorzystywanych na 
co dzień także przez 

administratorów czy 
specjalistów IT. Dla-
tego dostrzeżenie 
różnicy między 
niegroźną a zło-
śliwą aktywnością 
jest coraz trudniej-

sze. Sytuację dodat-
kowo utrudnia fakt, 

że przestepcy często 
instalują sterowniki 
wyłączające programy 
zabezpieczające, które 
mogłyby przerwać 

atak. 
– Czerwoną lampkę powinno 
zapalić wykrycie legalnego 
narzędzia lub aktywności w nie-
typowym miejscu. Ważne jest 
sprawdzanie każdego incydentu: 
fakt zablokowania pewnego dzia-
łania nie oznacza, że zagrożenie 
w pełni zneutralizowano. Ataku-
jący już naruszył zabezpieczenia 
serwera i może wypróbować inne 
techniki, które nie zostały wykry-
te. Warto ustanowić odpowiednie 

zasady dostępu pracowników 
i urządzeń do narzędzi czy apli-
kacji. Łatwiej wtedy namierzyć 
podejrzane działania – wskazuje 
Grzegorz Nocoń, inżynier syste-
mowy w firmie Sophos.

Zespoły IT szybsze 
i skuteczniejsze
Według badania „IT Security 
Team: 2021 and Beyond”, ponad 
połowa zespołów IT w Polsce 
w trakcie pandemii zauważy-
ła wzrost liczby cyberataków. 
Intensyfikacja zagrożeń i nakła-
dów pracy umożliwiła im jednak 
nabycie nowych doświadczeń. 
Aż 53 proc. zespołów uważa, że 
w ostatnim roku rozwinęło swoje 
umiejętności i wiedzę z zakre-
su cyfrowego bezpieczeństwa. 
Pomimo nowych wyzwań, 36 
proc. stwierdziło, że ich morale 
wzrosło. Ponad połowa (52 proc.) 
zauważa też, że szybciej reaguje 
na incydenty. 
– 54 proc. zespołów IT na świecie 
uważa, że cyberataki są obecnie 
zbyt zaawansowane, aby móc 
sobie z nimi poradzić samodziel-
nie. Znaczenia nabierają więc roz-
wiązania bazujące na sztucznej 

11 feralnych dni
OPR. AK

W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54 proc.) 
zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju 
br. analizie „Active Adversary Playbook 2021” analitycy firmy 
Sophos ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero 
po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie 
mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane 
przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, 
jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. 
W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość 
reagowania zespołów IT.

Grzegorz
Nocoń
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inteligencji. Jednak nie można 
zapominać, że równie ważnym 
jak cyfrowe techniki elementem 
ochrony firmy jest człowiek i jego 
zdolność reagowania. Rozwój 
umiejętności i doświadczenia 
specjalistów IT, związany ze 
wzrostem nakładu pracy, prze-
łoży się na zwiększenie bezpie-
czeństwa firm. Specjaliści będą 
potrafili korzystać z dostępnych 
narzędzi tak, aby w pełni chronić 
zasoby – podkreśla G. Nocoń. 

Badanie „IT Security Team: 2021 
and Beyond” zostało przeprowa-
dzone przez Vanson Bourne, nieza-
leżną agencję badawczą, w stycz-
niu i lutym 2021 r. W badaniu 
wzięło udział 5,4 tys. decydentów 
z branży IT w 30 krajach: USA, 
Kanadzie, Brazylii, Chile, Kolumbii, 
Meksyku, Austrii, Francji, Niem-
czech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, 
Holandii, Belgii, Hiszpanii, Szwecji, 
Szwajcarii, Polsce, Czechach, Tur-
cji, Izraelu, Zjednoczonych Emira-

tach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, 
Indiach, Nigerii, RPA, Australii, 
Japonii, Singapurze, Malezji i na 
Filipinach. Wszyscy respondenci 
pochodzili z firm zatrudniających 
od 100 do 5 tys. pracowników.
Analizę ekspertów Sophos doty-
czącą cyberataków i narzędzi 
wykorzystywanych przez prze-
stępców można znaleźć pod lin-
kiem: https://news.sophos.com/
en-us/2021/05/18/the-active-
-adversary-playbook-2021.
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Chmury nad 
przemysłem, czy 
przemysł w chmurze?

OPR. RED.

W efekcie pandemii wiele biznesów stanęło przed szeregiem nowych wyzwań. 
W nowej rzeczywistości najlepiej odnalazły się te najbardziej innowacyjne 
i dojrzałe cyfrowo. Przedsiębiorstwa charakteryzujące się umiejętnością 
szybkiego reagowania na nowe warunki, poradziły sobie z pojawiającymi 
się trudnościami najlepiej. Z tej wymagającej lekcji wyciągamy jednak 
ważne wnioski – Przemysł 4.0 to nie luksus dla wybranych, ale sposób na 
zachowanie ciągłości działania biznesu, zaś prawdziwą siłą napędową 
przedsiębiorstw jest dziś cyfryzacja napędzana przez chmurę obliczeniową.  

W branży przemysłowej już od 
dłuższego czasu widoczne jest 
znaczne przyspieszenie cyfryzacji 
oraz wzrost znaczenia działów IT 
w firmach, także tych przemysło-
wych. W ostatnich miesiącach na 
wielu przykładach obserwowaliśmy, 
że odpowiednio wdrażana cyfrowa 
transformacja ułatwia przetrwanie 
w trudnym czasie, a braki w tym 
zakresie przyczyniają się do kosz-
townych przestojów. Znajduje 
to odzwierciedlenie w badaniu 
Polcom i Intel pt. „Przemysł 4.0 – 
krok w kierunku bezpieczeństwa 
przemysłowego”, w którym aż 86 
proc. respondentów wskazuje bez-
pieczeństwo danych i zapewnienie 
ciągłości działania biznesu jako 
priorytety w budowaniu strategii 
IT. Firmy wskazują te obszary, 
jako przynoszące najlepsze efekty 
w obszarze cyfryzacji oraz wyma-
gające najpilniejszych inwestycji. 
Proces ten rodzi nowe wyzwania. 
Zdaniem managerów IT, te najwięk-
sze są związane z zagadnieniem 
ochrony danych przed kradzieżą lub 
inwigilacją (72 proc.) oraz przed ich 
utratą lub uszkodzeniem (66 proc.).

Biznes napędzany chmurą
Przejście przemysłu na poziom 
4.0 nierozerwalnie związane jest 
z transformacją cyfrową. Pytanie 

nie brzmi już „czy warto przecho-
dzić transformację?”, lecz „jak 
należy to zrobić?”.
- Firmy, dla których 
cy f r yzac ja  n ie 
była wcześniej 
priorytetem, 
teraz muszą 
– w zależno-
ści od modelu 
biznesowego – 
w przyspieszo-
nym trybie nad-
rabiać ewentualne 
zaległości. Ponieważ 
podążanie ku cyfrowej 
transformacji nie jest 
możliwe bez sprawnej 
i wydajnej infrastruktury IT, logicz-
nym rozwiązaniem dla takich firm 
jest cloudcomputing. Chmura obli-
czeniowa stanowi bazę do dalszych 
działań i realizacji celów już na 
poziomie biznesowym. Zauważamy, 

że przedsiębiorstwa, które wspólnie 
realizują strategie zarówno trans-
formacji cyfrowej, jak i chmury 
obliczeniowej odnoszą z tego wiele 
korzyści, ponieważ daje im możli-
wość szybkiego dostosowania się 
do zmian bez ponoszenia kosztów 
inwestycyjnych - komentuje wyniki 
raportu Marcin Gwóźdź, prezes 
zarządu Polcom.
Dostrzegają to ankietowane 
przez Polcom i Intel firmy, które 
jako siłę napędową z najwięk-

szym wpływem na rozwój 
biznesu zgodnie wskazują 

chmurę obliczenio-
wą (61 proc.). Jest to 
niewątpliwie efek-
tem coraz większej 
powszechności oraz 
rosnącej - dzięki sta-
raniom dostawców 

usług - świadomości 
na temat możliwości 

płynących z rozwiązań 
chmurowych. Badane 
firmy doceniają chmu-
rę przede wszystkim 
za innowacyjność jaką 

wnosi do firm (65 proc.). Zdecy-
dowana większość największych 
firm zadeklarowała, że sięgają 
po chmurę po to, by zapewnić 
wsparcie istniejących procesów 
biznesowych w firmie.  

Marcin
Gwóźdź
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W ramach badania ankietowano 
2303 osoby podejmujące decyzje 
związane z bezpieczeństwem IT 
i SOC w firmach z różnych branż, 
zatrudniających w większości 
ponad 250 pracowników. Z prze-
prowadzonej analizy wynika, że 
praca polegająca na zarządzaniu 
alertami dotyczącymi zagrożeń 
wpływa na życie prywatne 70 
proc. respondentów. Jedno-
cześnie 51 proc.  uważa, że ich 
zespół jest przytłoczony liczbą 
zagrożeń, a 55 proc.  nie ma 
pewności co do swoich możli-
wości określania priorytetów 
alertów i reagowania na nie. Nie 
dziwi więc, że zespoły poświę-
cają aż 27 proc.  swojego czasu 
na obsługę fałszywych alarmów 
(tzw. false positive).
Potwierdzeniem tych wyników 
jest niedawne badanie firmy 
Forrester, które pokazało, że 
„zespoły ds. bezpieczeństwa 
mają zdecydowanie za mało pra-
cowników, aby móc reagować 
na incydenty – i to mimo coraz 
liczniejszych ataków. Centra 
operacji bezpieczeństwa (SOC) 
potrzebują skuteczniejszej meto-
dy wykrywania i  reagowania, 
dlatego potrzebują wielowar-
stwowych rozwiązań typu XDR 
(cross detection and response), 
które działają zupełnie inaczej 
niż inne narzędzia dostępne 
obecnie na rynku”.
Bardzo liczne alerty sprawiają, 
że wielu analityków SOC nie jest 
w stanie obsłużyć wszystkich 
zdarzeń. W badaniu respondenci 
przyznali, że zdarza im się wyłą-
czać powiadomienia o alertach 
(43 proc.  robi to czasami lub 

często), odchodzić od kompu-
terów (43 proc.), liczą na to, 
że daną sprawą zajmie się inny 
członek zespołu (50 proc.) 
lub całkowicie ignoru-
ją pojawiające się 
powiadomienia 
(40 proc.). 
A ż  7 4  p r o c .  
respondentów 
zmaga się już 
z naruszeniem 
bezpieczeństwa 
lub spodziewa 
się takiego naru-
s z e n i a  w   c i ą g u 
roku, a  szacunkowe 
średnie koszty związane 
z naruszeniem wynoszą 
235  tys. USD. Konse-
kwencje ignorowania zagrożeń 
i zaniechań pracowników mogą 
więc być katastrofalne.
- Członkowie zespołów SOC 
odgrywają kluczową rolę na 
cybernetycznej linii frontu. To 
oni zarządzają alertami doty-
czącymi zagrożeń i reagują na 
nie, aby chronić swoje firmy 
przed potencjalnie poważnymi 
naruszeniami bezpieczeństwa. 
Badanie pokazuje jednak, że 
wywierana na nich presja cza-
sem pociąga za sobą ogromne 
koszty w życiu prywatnym – 

powiedział Bharat Mistry, dyrek-
tor ds. technicznych w Trend 
Micro.  - Aby zapobiec wypaleniu 
zawodowemu najlepszych pra-

cowników, firmy powinny 
korzystać z  bardziej 

zaawansowanych 
platform do wykry-
wania zagrożeń 
i  reagowania na 
nie, które będą 
w  stanie inteli-
gentnie korelować 

alerty i ustalać ich 
priorytety. Nie tylko 

poprawi  to  ogó lną 
ochronę, lecz także 
zwiększy wydajność 
analityków i poziomy 
zadowolenia z pracy 

- dodał. 
Odpowiedzią firmy Trend Micro 
na problemy zespołów SOC jest 
rozwiązanie Trend Micro Vision 
One. Gdy alerty są uszeregowa-
ne wg priorytetu i skorelowane 
na podstawie danych z całego 
środowiska informatycznego, 
zespoły mogą wykorzystywać 
swój czas bardziej efektywnie. 
Mniej alertów i  lepsze analizy 
pomagają im również odzyskać 
równowagę w życiu zawodowym 
i zmniejszyć emocjonalne koszty 
związane z wykonywaną pracą. 

Obciążeni alertami
OPR. RED.

Firma Trend Micro Incorporated, opublikowała wyniki nowego badania, 
które pokazują, że zespoły odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo 
i obsługujące centra operacji bezpieczeństwa (SOC) są w dużym stresie 
również po godzinach pracy, a główną przyczyną tego stanu rzeczy jest 
nadmierne obciążenie alertami. 

Bharat
Mistry
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Dzięki zasilaniu energią odnawial-
ną ze zbudowanych na potrzeby 
Orange farm wiatrowych w Wiel-
kopolsce, od teraz Orange Flex 
jest pierwszą w Polsce usługą 
telekomunikacyjną neutralną 
klimatycznie. Wpisuje się to 
w podejście #OrangeGoesGreen, 
którego celem jest zminimalizo-
wanie wpływu Orange Polska na 
klimat i środowisko oraz osiąg-
nięcie neutralności klimatycznej 
netto do 2040 r. Korzystanie 
z usług we Flexie przez jednego 
użytkownika wiąże się z emisją 
3,273 kg CO

2
e miesięcznie, co 

zostało wyliczone zgodnie z zasa-
dami GHG Protocol, uznanego 
międzynarodowego standardu. 
W Orange Flex ponad 90 proc. 
miesięcznego śladu węglowego 
związane jest z zużyciem ener-
gii elektrycznej niezbędnej do 
zapewnienia usług. Od dzisiaj 

całość tej energii będzie pocho-
dziła z odnawialnych źródeł. Jest 
to możliwe dzięki działającym już 
dwóm farmom wiatrowym, które 

powstały na potrzeby Orange 
w okolicach Poznania. Wytwa-
rzanie energii odnawialnej nie 
powoduje bezpośrednich emisji 
CO

2
e do atmosfery, jest więc dzia-

łaniem na rzecz planety, dzięki 
ograniczaniu efektu cieplarniane-
go związanego z emisjami gazów 
cieplarnianych. 

Zgoda na 
przejęcie 
Polkomtel 
Infrastruktura 
Prezes UOKiK Tomasz Chróst-
ny wydał zgodę na przejęcie 
przez Cellnex Poland kontroli 
nad Polkomtel Infrastruktura. 
Przejmująca spółka należy do 
grupy kapitałowej Cellnex – 
operatora infrastruktury służą-
cej do świadczenia m.in. usług 
telefonii komórkowej. W Polsce 
grupa Cellnex rozpoczęła dzia-
łalność w marcu 2021 r. po 
przejęciu kontroli nad spółką 
TowerCo, która jest właści-

cielem infrastruktury teleko-
munikacyjnej pasywnej obsłu-
gującej P4 – właściciela sieci 
Play. Polkomtel Infrastruktura 
zarządza całością infrastruktu-
ry telefonii mobilnej operatora 
sieci Polkomtel, z wyłączeniem 
sieci rdzeniowej. Działalność 
uczestników koncentracji 
pokrywa się w zakresie udo-
stępniania (hostingu) infra-
struktury telekomunikacyjnej 
pasywnej, wykorzystywanej 
do świadczenia usług sieci 
komórkowej. Infrastruktura 
pasywna to w szczególności 
wieże i maszty telekomuni-
kacyjne. W tej sprawie Urząd 
przeprowadził badanie rynku, 
w którym skierował pytania do 
operatorów sieci komórkowej 
– Orange Polska, T-Mobile 
Polska i P4. Analiza UOKiK 
pokazała, że chociaż Cellnex 
Poland po przejęciu Polkomtel 
Infrastruktura będzie posiadał 
ponad 50 proc. masztów tele-
komunikacyjnych wykorzysty-
wanych przez sieci komórkowe 
w Polsce, to koncentracja nie 
doprowadzi do ograniczenia 
konkurencji. Podobną opinię 
przedstawił Prezes UKE Jacek 
Oko.

Orange Flex 
neutralny dla klimatu

Pełna kontrola nad 
Premium Mobile
Należąca do Grupy Polsat spółka 
Polkomtel, operator sieci Plus, 
podpisała ze spółkami PM 1 Mobi-
le Holdings Limited oraz WBN 
Holding Limited list intencyjny 
dotyczący określenia wstępnych 
warunków transakcji, której przed-
miotem byłoby docelowo objęcie 
samodzielnej kontroli nad spółką 
Premium Mobile Sp. z o.o., naj-
bardziej dynamicznie rozwijającym 
się krajowym operatorem MVNO. 
Finalizacja transakcji uzależniona 
jest od uzyskania odpowiedniej 
zgody antymonopolowej, wniosek 
o udzielenie której został już zło-
żony w UOKiK. W ramach zawar-
tego listu intencyjnego zapisano, 
iż udziałowcy spółki PM 1 Mobile 
Holdings Limited, reprezentującej 
pomysłodawców i założycieli spółki 
Premium Mobile, za swój 28,01 
proc. udział w kapitale Premium 

Mobile uzyskają w ramach realizacji 
opcji call kwotę około 35,5 mln zł, 
podlegającą określonym w liście 
korektom. Intencją Polkomtel 
jest docelowo dokonanie wykupu 
pozostałych 53,69 proc. udzia-
łów w spółce Premium Mobile od 
spółki WBN Holding Limited, przy 
czym cena zapłacona za te udziały 
będzie implikowana przez kwotę 
rozliczenia z PM 1 Mobile Holdings 
Limited. Finansowanie transakcji 
przeprowadzone zostanie w całości 
ze środków własnych Polkomtel. Po 
pięciu latach od startu komercyjne-
go Premium Mobile obsługuje aktu-
alnie około 425 tys. aktywnych kart 
SIM, spośród których około 70 proc. 
korzysta z usług kontraktowych. 
Skala przychodów wygenerowanych 
przez spółkę w 2020 r. osiągnęła 
125 mln zł, rosnąc dynamicznie 
w tempie +37 proc. r/r. 
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mojeID 
dla klientów 
Heyah 01
Od zeszłego roku klien-
ci oferty subskrypcyjnej 
Heyah 01 jako pierwsi na 
rynku telekomunikacyjnym 
mogli zakupić ją, wery-
fikując swoją tożsamość 
w bezpieczny sposób online 
poprzez bank, bez koniecz-
ności wychodzenia z domu. 
Teraz usługa mojeID od 
Krajowej Izby Rozliczenio-
wej poszerza listę dostęp-
nych podmiotów umożliwia-
jących zdalne potwierdzenie 
danych o Bank BNP Paribas 
i Bank Ochrony Środowi-
ska, dzięki czemu skorzy-
sta z niej jeszcze więcej 
osób. Cyfrowa identyfika-
cja pomaga 
m.in. w przy-
sp i e s zan iu 
i usprawnia-
niu procesów 
związanych 
z  o b s ł u g ą 
klienta i zarządzaniem 
dokumentami. Dla użyt-
kowników Heyah 01 prze-
kłada się to na komfortowe 
korzystanie z usługi sub-
skrypcyjnej od samego jej 
początku, czyli zamówienia 
oferty. Potwierdzenie toż-
samości online w sklepie 
internetowym Heyah 01 
oznacza bowiem wygod-
niejszy sposób odbioru karty 
SIM, np. w paczkomacie. 
Sam model subskrypcyjny 
to z kolei m.in. łatwiejsze 
płatności. Aktualna lista 
banków w usłudze mojeID, 
służących do weryfikacji 
tożsamości, zawiera już 9 
pozycji: PKO BP, PKO S.A., 
Inteligo, ING, GET IN Bank, 
mBank, Banki Spółdzielcze 
Grupa BPS, BOŚ Bank oraz 
BNP Paribas. Wszyscy ich 
klienci mogą teraz zamówić 
ofertę Heyah 01 w najwy-
godniejszy z możliwych 
sposobów.

Współpraca Orange 
z TAURONEM
Orange Polska podpisał umowę 
o dostępie do sieci światłowodowej 
spółki TAURON. Dzięki tej 
współpracy Orange planu-
je zyskać dostęp do sieci 
obejmującej ponad 200 
tys. gospodarstw domo-
wych w Polsce Południowej, 
w województwach dolnoślą-
skim, śląskim i małopolskim. 
Łącza dla ponad 100 tys. gospo-
darstw domowych wybuduje TAU-
RON Obsługa Klienta w ramach 
trzeciego konkursu Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa (POPC3). 
Drugie tyle operator hurtowy 
podłączy na zasadach komercyj-
nych, w ramach tzw. dogęszczania 
sieci. Sieć dostępowa budowana 

jest w 90 proc. z wykorzystaniem 
podbudowy słupowej linii ener-

getycznych. – To kolejny 
przykład współpracy, 
dzięki której Orange Pol-
ska zwiększa dostępność 
swoich usług światło-
wodowych bez niepo-
trzebnego dublowania 
infrastruktury. Obecnie 

w zasięgu Orange Światłowodu 
znajduje się ponad 5 mln gospo-
darstw domowych w całej Polsce, 
z czego około 20 proc. właśnie na 
sieciach udostępnionych w ramach 
współpracy z innymi operatorami 
– mówi Tomasz Kowal, dyrektor 
rozwoju współpracy regionalnej 
Orange Polska.

Fotowoltaika 
od Orange Energia
Ruszył pierwszy etap sprzedaży 
instalacji fotowoltaicznych od 
Orange Energia. Korzystanie z roz-
wiązania od Orange to 100 proc. 
energii wyprodukowanej z własnej 
instalacji do użytku w gospodar-
stwie domowym. Oferta Fotowoltai-
ki od Orange Energia jest adresowa-
na do każdego, bez względu na to 
od jakiego sprzedawcy kupuje dziś 
energię. Fotowoltaika jest dostępna 
w wybranych salonach Orange. 
W każdej chwili można również 
uzupełnić formularz kontaktowy. 
Doradca Orange Energia skontak-
tuje się w celu umówienia terminu 
spotkania, podczas którego zosta-
nie przygotowana indywidualna 
wycena instalacji fotowoltaicznej, 
uwzględniająca wymagania klienta 
i możliwości techniczne. W nieda-
lekiej przyszłości klienci będą mieli 
możliwość monitorowania pracy 
swojej instalacji fotowoltaicznej 
za pomocą dedykowanej aplikacji 
mobilnej. Orange Energia oferuje 
zestawy fotowoltaiczne zawierające 
najwyższej jakości komponenty 

uznanych, światowych producen-
tów, m.in. Sharp, Bauer, Longi, 
Huawei, SolarEdge. Falowniki 
typu on-grid akceptowane są przez 
wszystkich krajowych operatorów 
systemów dystrybucyjnych. Montaż 
instalacji fotowoltaicznej jest wyko-
nywany przez wyspecjalizowane 
ekipy Orange. Klient nie ponosi 
dodatkowych kosztów dostawy 
i montażu oraz profesjonalnego 
projektu technicznego. Orange 
Energia zapewnia także przygo-
towanie wszystkich formalności 
niezbędnych do zgłoszenia instalacji 
do Operatora Systemu Dystrybu-
cyjnego w celu wymiany obecnego 
licznika energii elektrycznej na 
licznik dwukierunkowy. 
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Przestrzeń 
5G dla 
startupów
Autonomiczne wózki widłowe, 
cyfrowe bliźniaki fabryk czy 
transmisje VR-owe z kame-
rami 360 stopni – to tylko 
niektóre innowacyjne rozwią-
zania, które będą testowane 
w sieci 5G Łódzkiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. 
Wszystko dzięki 5G LAB, 
czyli przestrzeni do tworze-
nia i testowania innowacji 
wykorzystujących sieć piątej 
generacji. Od dziś młode 

technologiczne firmy mogą 
korzystać z infrastruktury 
5G, którą ŁSSE stworzyła 
we współpracy z partnera-
mi: Orange, Ericsson, UKE.  
5G LAB powstało jako odpo-
wiedź na potrzeby startupów. 
Firmy, które w programie 
Łódzkiej Strefy o nazwie „S5 
– Akcelerator Technologii 
5G” tworzą innowacje opartej 
na 5G, potrzebowały miejsca 
do przeprowadzania testów 
zanim ich rozwiązania na stałe 
wejdą do użytku w fabrykach 
inwestorów i partnerów bizne-
sowych Strefy. Z wewnętrznej 
sieci 5G skorzystają startupy 
działające w akceleratorze S5 
Łódzkiej Strefy, gdzie trafia 
do nich wsparcie merytorycz-
ne, mentorskie i finansowe 
(skorzysta 40 startupów, do 
których trafi blisko 13 mln zł 
wsparcia). 5G Lab Łódzkiej 
Strefy pozwoli osiągnąć pręd-
kość pobierania na poziomie 
850 mb/s przy zachowaniu 
minimalnych opóźnień. 

Pierwsze połączenie 
głosowe 5G VoNR
Deutsche Telekom wraz z partne-
rami ogłosili pomyślne zakończenie 
pierwszego na świecie połączenia 
5G Voice over New Radio (VoNR) 
w środowisku bazującym na ele-
mentach sieciowych wielu dostaw-
ców. Testy tego innowacyjnego 
rozwiązania, które zostały przepro-

wadzone w Warszawie, pozwoliły 
zweryfikować możliwości sieci 5G, 
opartej na architekturze Standalone 
(SA) z równoległymi sesjami usług 
z zakresu głosu i danych 5G. Taka 
konfiguracja pozwoliła na zintegro-
wanie 5G Core od firmy Ericsson 
z architekturą i IP Multimedia 
Subsystem (IMS) dostarczoną 
przez firmę Nokia, a same połą-
czenia były z kolei realizowane na 

komercyjnych terminalach Sam-
sunga i Xiaomi oraz Mobile Test 
Platform od Qualcomm. Przepro-
wadzone rozwiązanie jest ważnym 
krokiem w kierunku komercyjnego 
wprowadzenia płynnych usług 
głosowych 5G w sieciach Deutsche 
Telekom. W sieciach 5G SA, gdzie 

wszechobecna jest architek-
tura cloud-native, operatorzy 
będą mogli dostarczać wyso-
kiej jakości usługi głosowe 
bez konieczności polegania na 
rozwiązaniach LTE. Dodanie 
VoNR do najwyższej jakości 
transmisji danych, zapewnia-
nych przez technologię 5G, 
pozwoli klientom równole-

gle korzystać z usług głosowych 
i danych. Dzięki temu VoNR będzie 
odgrywać kluczową rolę w wielu 
usługach powiązanych z 5G, od 
udoskonalenia połączeń głosowych 
w istniejących rozwiązaniach po 
zupełnie nowe usługi związane 
z niewykorzystywanymi dotychczas 
możliwościami wideokonferencji 
czy rozszerzoną lub wirtualną rze-
czywistością. 

W NetWorks!, czyli spółce zajmu-
jącej się zarządzaniem sieciami 
Orange i T-Mobile, pracuje flota 
kilkunastu dronów, które obsługują 
doświadczeni piloci – inżynierowie. 
Wykorzystywane są m.in. do weryfi-
kacji linii widoku dla fal radiowych, 
jako rozwiązanie alternatywne do 
wynajmowania podnośników oraz 
sprawdzenia dostępności miejsca 
pod instalację stacji bazowej. Każda 
operacja drona daje oszczędności od 
1 do 3 tys. zł. W terenie firma wyko-
rzystuje duże drony, zdolne unieść 
aparat cyfrowy i mające nawet do 
20 km zasięgu. W miastach pracują 
małe i lżejsze. Służą głównie inwen-
taryzacji dachów oraz ich otoczenia 

na potrzeby analiz oddziaływania 
inwestycji na środowisko. NetWorks!, 
zachęcony świetnymi doświadcze-
niami z pracy dronów, przymierza się 
do rozszerzenia ich wykorzystania. 
Chodzi o wykonywanie pomiarów 
PEM, oblot konstrukcji wież i masz-
tów precyzyjnie oceniający ich stan 
techniczny oraz digitalizację i mode-
lowanie 3D stanu sieci.

Drony na usługach 
Orange i T-Mobile



W skrócie

te
le

k
o
m

u
n
ik
a
c
ja

69

Technologia 
IoT w Innogy
Identyfikacja za pomocą 
fal radiowych, która od lat 
sprawdza się w logistyce 
i zarządzaniu procesami 
przemysłowymi, jest sto-
sunkowo rzadko stosowa-
na przez dostawców usług 
publicznych, takich jak 
operatorzy energii. Innogy 
Stoen Operator robi kolejny 
krok w kierunku Przemysłu 
4.0. i rozpoczyna wdrażanie 
technologii RFID (Radio-
-Frequency Identification) 
w magazynach. Dzięki niej 
zautomatyzuje identyfikację 
obiektów i komunikację na 
linii człowiek – maszyna. 
Główną korzyścią wdrożo-
nego systemu jest przede 
wszystkim uproszczenie 
procedury przyjmowania 
i wydawania sprzętu, skró-
cenie czasu wyjazdu brygad 
w teren i możliwość przezna-
czenia zaoszczędzonego czasu 
na inne zadania. Szczególnie 
pracochłonne jest przyjęcie 
do magazynu głównego licz-
ników energii od producenta 
oraz firm realizujących usługi 
na zlecenie iSO, co wymaga 
kontroli ilościowej dosta-
wy oraz rejestracji modeli 
i numerów seryjnych setek 
tysięcy obiektów. Manualna 
realizacja tych czynności 
jest bardzo pracochłonna 
i obarczona ryzykiem błędów 
przy spisywaniu numerów. 
Zastosowanie technologii 
RFID daje możliwość automa-
tycznego policzenia liczników 
i spisania ich numerów seryj-
nych bez rozpakowywania 
palet. Po wdrożeniu skano-
wanie palety zawierającej 
320 elementów zajmuje około 
minuty, co oznacza ponad 
200-krotne przyspieszenie 
procesu, a także całkowitą 
eliminację błędów związa-
nych z manualnym przepisy-
waniem numerów seryjnych, 
które wcześniej zajmowało do 
kilku godzin.

Ostrzeżenia: CERT 
T-Mobile Polska…

…i Poczty Polskiej

Zespół CERT T-Mobile Polska 
ostrzega przed zagrożeniem 
związanym z podatnościami 
w programach Acrobat oraz 
Acrobat Reader. Programy te sto-
sowane są głów-
nie do odczytu 
plików w forma-
cie PDF, a  ich 
niezaktualizo-
w a n a  w e r s j a 
może umożliwić 
cyberprzestęp-
com zdalne wykonanie złośli-
wego kodu. Atak następuje po 
otwarciu stworzonego do tego 
celu pliku PDF, a jego potencjal-
ne skutki zależą wyłącznie od 
wyobraźni atakującego. Ofiara 
ataku narażona jest na utratę 

danych albo ich zaszyfrowa-
nie, wykorzystanie zasobów 
komputera do dalszych ataków 
czy też całkowite przejęcie PC. 
Najnowsze, dostępne na oficjal-

nej stronie pro-
ducenta, wer-
sje programów 
są pozbawione 
tych podatności. 
CERT T-Mobile 
Po l s ka  r e ko -
menduje pilną 

aktualizację oprogramowania. 
Przypominama również o zacho-
waniu szczególnej ostrożności 
w przypadku plików o nieznanym 
pochodzeniu. Są one częstym 
narzędziem wykorzystywanym 
przez cyberprzestępców.

Od 1 lipca br. Poczta Polska 
przejmuje obsługę celną prze-
syłek spoza Unii Europejskiej. 
Pełnienie tej roli stało się 
pretekstem do przeprowadze-
nia przez cyberprzestępców 
groźnych akcji phishingowych. 
Akcje polegają na kierowaniu do 
użytkowników prywatnych zawi-
rusowanych wiadomości zawie-
rających prośbę o uzupełnienie 
dokumentacji 
celnej doty-
czącej towa-
rów zakupio-
nych w azja-
tyckich skle-
pach interne-
towych. Speł-
nienie prośby 
grozi przekazaniem wrażliwych 
danych osobowych lub nawet 
utratą pieniędzy. – Po kliknięciu 
w załącznik albo link znajdujący 
się w otrzymanej wiadomości, 
komputer może zostać zara-
żony wirusem, w tym wypad-
ku koniem trojańskim, który 
pozwoli przestępcom wykraść 
dane i przejąć kontrolę nad kom-

puterem. W przypadku najnow-
szego ataku cyberprzestępców, 
jaki wykryliśmy, użytkownik 
może też zostać poproszony 
o dane logowania do banku 
albo innych serwisów. Grozi 
to przekazaniem wrażliwych 
danych osobowych, a nawet 
utratą pieniędzy z kont banko-
wych. Kategorycznie wyjaśnia-
my, że Poczta Polska nie wysyła 

do klientów maili 
dotyczących cła 
i nigdy nie prosi 
swoich klientów 
o dane bankowe – 
podkreśla Justyna 
Siwek, rzecznik 
prasowy Poczty 
Polskiej. Operator 

pocztowy prosi, aby wszelkie 
wiadomości tego typu zgła-
szać pod adresami: incydent@
poczta-polska.pl lub cyberbez-
pieczenstwo@poczta-polska.pl 
oraz o przesłanie podejrzanej 
wiadomość jako załącznik, a nie 
poprzez „przekaż dalej”, gdyż 
utrudnia to analizę e-maila 
i opóźnia ustalenie sprawcy. 
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Premier Mateusz Morawiecki 
powołał Janusza Cieszyńskiego 
na sekretarza stanu w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów 
odpowiedzialnego za realizację 
zadań z zakresu infor-
matyzacji oraz na peł-
nomocnika rządu ds. 
cyberbezpieczeństwa. 
Nowy sekretarz stanu 
zastąpił na stanowisku 
ministra cyfryzacji Marka 
Zagórskiego, który złożył 
rezygnację. – Celem numer 
jeden jest dalszy rozwój 
e-usług. Tego dziś oczekują Pola-
cy. Kolejny to kadry dla cyfrowej 
gospodarki. Z branżowych rapor-
tów wynika, że w Polsce brakuje 
kilkudziesięciu tysięcy informa-
tyków. Jestem przekonany, że 
to zaniżone szacunki. Jeśli, jako 

państwo, chcemy się rozwijać – 
musimy mieć ludzi, którzy będą 
w stanie realizować te działania – 
mówi o swoich planach na nowym 
stanowisku J.Cieszyński. – Kolejne 

zadanie – kontynuacja dzia-
łań w zakresie dostępu do 
szybkiego internetu. W tej 
dziedzinie widać już spore 
postępy, jednak nadal 1/3 
Polaków jest poza zasię-

giem szybkiej sieci. Chciał-
bym, aby internet – tak 
jak woda i elektryczność 
– był dostępny w każ-

dym domu – dodaje. J.Cieszyński 
w latach 2018–2020 był wicemi-
nistrem zdrowia odpowiedzialnym 
za informatyzację sektora zdrowia, 
w tym m.in. nadzór nad Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia. 

Janusz
Cieszyński

Milion abonentów 5G 
dziennie

Płać 
tylko za 
rzeczywiste 
użycie
Podczas pandemii wiele firm 
nie mogło obniżyć wydat-
ków za licencje posiadanego 
oprogramowania ochronne-
go, mimo że z powodu pracy 
zdalnej i urlopów znacznie 
mniej z niego korzystały. 
Zawarte umowy nie pozwa-
lały na zmianę bazy będącej 
podstawą licencjonowania 
lub przeniesienie niewy-
korzystanych uprawnień 

na kolejny rok bez dodat-
kowych opłat. W wyniku 
tej sytuacji wśród klien-
tów wzrosło oczekiwanie 
stworzenia przez dostaw-
ców elastycznego portfolio 
rozwiązań i wprowadze-
nia sposobu wyceniania 
bazującego na faktycznym 
wykorzystaniu produk-
tów. Wychodząc naprzeciw 
tym oczekiwaniom, firma 
F-Secure wprowadziła do 
oferty bazującą na chmu-
rze, modułową platformę 
F-Secure Elements. Umoż-
liwia ona firmom szybkie 
i elastyczne dobieranie 
usług cyberbezpieczeństwa 
do swoich potrzeb. Rozwią-
zanie obejmuje wykrywanie 
podatności oraz incyden-
tów i reagowanie na nie, 
ochronę urządzeń końco-
wych, a także systemów 
współpracy w chmurze 
(m.in. Microsoft Office 365).
Wysokość rozliczenia za 
usługę uzależniona jest od 
stopnia jej rzeczywistego 
użytkowania, co pozwala 
zredukować koszty ochrony 
przedsiębiorstwa. 

Firma Ericsson, szwedzki dostaw-
ca sprzętu telekomunikacyjnego, 
przewiduje, że liczba mobilnych 
abonentów 5G przekroczy 580 
mln do końca 2021 r., a codziennie 
będzie ich przybywać około 1 mln. 
Według prognozy zamieszczonej 
w 20. wydaniu „Ericsson Mobility 
Report”, możemy spodziewać się, 
że 5G stanie się najszybciej przyjętą 
technologią w historii – zgodnie 
z prognozami do końca roku 2026 
osiągnie liczbę 3,5 mld abonen-
tów i zasięg obejmujący 60 proc. 
populacji. Jednakże tempo przyj-
mowania technologii znacznie się 
różni w poszczególnych regionach. 
W Europie sytuacja w zakresie 
wdrożenia 5G rozwija się wolniej. 
Nasz kontynent pozostaje z tyłu za 
Chinami, USA, Koreą, Japonią i ryn-
kami krajów należących do Rady 
Współpracy Zatoki Perskiej (GCC). 
Zgodnie z przewidywaniami, liczba 
abonentów 5G przekroczy próg jed-

nego miliarda dwa lata szybciej niż 
miało to miejsce w przypadku 4G 
– LTE. Kluczowe czynniki obejmują 
wczesne zaangażowanie Chin we 
wdrożenie 5G oraz wcześniejszą 
dostępność i coraz większą przy-
stępność komercyjnych urządzeń 
5G. Ponad 300 modeli smartfonów 
z 5G zostało już zapowiedzianych 
lub wprowadzonych na rynek. Ta 
tendencja komercyjna powinna 
utrzymywać się w nadchodzących 
latach, wspierana przez zwiększo-
ną rolę łączności jako kluczowego 
elementu odbudowy gospodarki po 
pandemii COVID-19. 

Janusz Cieszyński 
zastąpił ministra cyfryzacji






