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Po raz czwarty zosta³o zorganizowane Niezale¿ne Forum Operatorów Ka-
blowych MEDIA-FORUM. W dniach 7-10 maja 2014 roku zgromadzi³o
w zamku w Pu³tusku 150 uczestników. Patronatem honorowym forum objêli:
Jan Dworak, przewodnicz¹cy KRRiTV, prezesi UKE i PIRC-u oraz redakcja
„TV-Sat Magazynu”, która by³a równie¿ wy³¹cznym patronem bran¿owym. 

P
odczas uroczystego otwarcia, w którym wziêli udzia³ m.in. Jan Dwo-
rak i Bogus³aw Kisielewski – przezes Kino Polska, redaktor naczelny

„TV-Sat Magazynu” Henryk Ciski i dyrektor Andrzej Miko³ajczyk
przypomnieli 25-letnie dokonania redakcji i wielk¹ rolê, jak¹ odegra-

³a ona w kszta³towaniu pejza¿u audiowizualnego w Polsce. Szczególnie podkre-

œlono cenne inicjatywy w pierwszym, pionierskim okresie, kiedy to nast¹pi³o

wielkie zapotrzebowanie na telewizjê kablow¹. W tamtym czasie nie by³o ¿ad-

nych uregulowañ prawnych i „TV-Sat Magazyn” wzi¹³ na siebie obowi¹zki edu-

kacyjne i organizacyjne wobec œrodowiska kablowego. Podkreœlono, ¿e do dzi-

siaj miesiêcznik, bêd¹c jedynym czasopismem wysokonak³adowym, kolporto-

wanym powszechnie, utrzymuje nadal wysoki poziom i cieszy siê zainteresowa-

niem czytelników.

Jan Dworak omówi³ zagadnienia dotycz¹ce dzia³alnoœci bran¿y nadawców

i operatorów kablowych w kontekœcie „Strategii Regulacyjnej KRRiTV na lata

2014 – 2016”. Przedstawi³ m.in. ró¿ne warianty zagospodarowania kolejnych

multiplexów telewizji naziemnej oraz projekt zapisów zasady mast curry. Zapo-

wiedzia³ równie¿ minimalizacjê barier umo¿liwiaj¹cych wejœcie na rynek nadaw-

ców satelitarnych i kablowych. Interesuj¹co zabrzmia³a deklaracja Przewodni-

cz¹cego o zamiarze przeznaczania 10 procent op³aty audiowizualnej na realiza-

cjê projektów realizowanych przez media komercyjne. W strategii KRRiTV s¹

te¿ zapisane dzia³ania na rzecz swobody wypowiedzi – temu maj¹ s³u¿yæ debaty

pod patronatem nie¿yj¹cego dr. Karola Jakubowicza, który na ³amach „TV-Sat

Magazynu” zamieœci³ przez 20 lat na drugiej stronie 256 komentarzy. Postano-

wiliœmy aktywnie w³¹czyæ siê w to dalsze dzie³o dr. Jakubowicza. 

Do ciekawszych tematów poruszanych na MEDIA – FORUM nale¿y zali-

czyæ wystapienie dr. in¿. Adama Siewicza z UKE o wymaganiach i badaniach ja-

koœci us³ug telekomunikacyjnych, ich wdra¿aniu i praktyce memorandum.

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej zorganizowa³a panel pt. „Nowelizacja

zapisów rozporz¹dzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-

powiadaæ budynki i ich usytuowanie – podsumowanie sytuacji w rok po wejœciu

w ¿ycie nowych przepisów” z udzia³em Jacka Silskiego – prezesa PIRC, Jacka
Kosiorka, Krzysztofa Sidora, Janusza Osowskiego i Jacka Szymczaka.

O doœwiadczeniach w budowie inwestycji szerokopasmowych w Polsce cie-

kawie mówi³a Anna Stre¿yñska, prezes Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. 

Bardzo dobrym pomys³em by³o umo¿liwienie spotkania z praktykuj¹cymi

prawnikami w zakresie prawa dostêpu do budynków i nieruchomoœci spó³dziel-

ni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i przedsiêbiorstw

telekomunikacyjnych. Ewelina Grabiec i £ukasz Bazañski z kancelarii prawnej

itBlegal omówili równie¿ sposoby zg³aszania kradzie¿y infrastruktury telekomu-

nikacyjnej oraz powiedzieli, jak przygotowaæ siê do dochodzenia swych praw w
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s¹dzie w razie uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej operatora lub in-

frastruktury innych podmiotów, np. energetycznej przez operatora. Mecenas

£ukasz Bazañski omówi³ te¿ umowy o robotach budowlanych dotycz¹cych sieci

telekomunikacyjnych w systemie „projektuj i buduj”. Zaprezentowano modele,

zagro¿enia, formy wynagrodzenia, tytu³y prawne do nieruchomoœci na cele bu-

dowlane, prawa autorskie do dokumentacji projektowej. Tematy te wywo³a³y

bardzo ¿ywe zainteresowanie wœród uczestników, zmuszaj¹c organizatorów do

zmiany terminów innych prelekcji.

Kamil Kurek i £ukasz Biernacki z Krajowej Izby Komunikacji Etherneto-

wej zaprezentowali dwa tematy: „Gigapower” oraz „ Jak ISP kup¹ przy Inter-

necie majstrowali, czyli co dwa wêz³y, to nie jeden”.

Uczestnicy konferencji otrzymali mo¿liwoœæ dostêpu do materia³ów pre-

zentowanych przez prelegentów. My te¿ bêdziemy z nich korzystaæ. To œwietny

pomys³ umo¿liwiaj¹cy utrwalenie zas³yszanych treœci i szkoda, ¿e rzadko stoso-

wany. Mediaforum niew¹tpliwie by³o bardzo atrakcyjna dla uczestników ze

wzglêdu na podejmowanie praktycznych tematów. Codzienne problemy ma³ych

i œrednich kablooperatorów mog¹ byæ dobrze rozwi¹zywane na takich konferen-

cjach. W Polsce, wbrew pogl¹dom, ¿e mo¿e istnieæ tylko jedna platforma sateli-

tarna i kilka operatorów kablowych, okazuje siê, ¿e jest nadal pole dzia³ania dla

ok. 500 sieci kablowych i to one przedstawiaj¹ te¿ œwietn¹ ofertê telewizyjn¹, te-

lefoniczn¹ i internetow¹ i to – co wa¿ne – czêsto za ni¿sz¹ cenê.

Po zakoñczeniu pierwszego dnia konferencji Canal+ zaprosi³ na niespo-

dziewany event, który na pewno pozostanie w pamiêci uczestników.

Podczas uroczystej kolacji Henryk Ciski i Andrzej Miko³ajczyk wrêczyli

dwa patenty satelitarne za wybitne zas³ugi dla polskiego pejza¿u satelitarno-

-kablowego. Otrzymali go: Mariusz Wargocki, od 24 lat prezes sieci kablowej

„Krawarkon” w Warszawie, niestrudzony organizator Niezale¿nego Forum

Operatorów Kablowych, oraz in¿ynier Janusz Osowski – od 25 lat wspomaga-

j¹cy na co dzieñ operatorów kablowych. Obaj podkreœlili, jak wa¿ne dla nich by-

³o wrêczenie tego trofeum w tym œrodowisku.

Mi³ym akcentem wieczoru by³o dzielenie ufundowanego przez organizato-

rów tortu jubileuszowego dla redakcji „TV-Sat Magazynu” z okazji jubileuszu
25-lecia. 

Kana³ Kino Polska Muzyka zorganizowa³ na koniec wieczoru koncert ze-

spo³u Myslowitz, który stworzy³ wspania³¹ atmosferê i porwa³ uczestników kon-

ferencji do tañca i udanej zabawy.

Sponsorami MEDIAFORUM by³y: Canal+, KinoPolska Muzyka, Disco-
very Networks Ceemea, A+E Networks Poland, Viasat, R&S, ADESCOM, Ah-
mes; Sport Klub, Stopklatka TV, TV Pasja, DiscoPolo Music, KOMAX, WISAT,
DIOMAR, InfoMac, Digital Hardware, Telkom Telmor, Falesia Systemy.

Tradycj¹ MEDIA-FORUM sta³o siê jego organizowanie w polskich zam-

kach. Odby³o siê ono ju¿ w Rynie, Lidzbarku Warmiñskim, a ostatnio w Pu³tu-

sku. Ciekawe, gdzie organizatorzy zaprosz¹ nas za rok? Tym bardziej ¿e przyby-

wa chêtnych. (mar)
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