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Informacja prasowa 

                 13 kwietnia 2018, Warszawa 

 

Przede wszystkim o pieniądzach i o zmianach w prawie - 22 Konferencja KIKE 

Operatorzy ISP, operatorzy kablowi oraz dostawcy usług B2B i sprzętu telekomunikacyjnego 

z całej Polski spotkali się w Warszawie na XXII Konferencji Krajowej Izby Komunikacji 

Ethernetowej (KIKE). Wydarzenie, które już od ponad 10 lat, integruje branżę małych i 

średnich operatorów telekomunikacyjnych stanowiło okazję do dialogu o najbardziej 

aktualnych wyzwaniach, zagadnieniach i problemach dotyczących branży.  

 

W XXII Konferencji KIKE wzięło udział blisko 700 uczestników, 50 wystawców, 284 organizacji 

i przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, przedstawicieli administracji publicznej oraz 

reprezentantów instytucji finansowych. Głównym celem organizatorów było dostarczenie 

uczestnikom informacji, które pozwolą na sprawne wykorzystanie środków przekazywanych 

mikro- i małym przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym w ramach pożyczki 

szerokopasmowej. Nie zabrało również zagadnień związanych ze zmianami w przepisach i 

prawie telekomunikacyjnym obowiązującym w Polsce i Europie. Wydarzenie rozpoczęto 

wystąpieniem Karola Skupnia, Prezesa Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej oraz Członków 

Zarządu Izby, w czasie którego podsumowano status projektów KIKE, działalność grup 

roboczych GRAP i GRTV oraz poinformowano o wznowieniu projektów KIX 2.0 i Akademii KIKE.  

 

Inaugurujący Konferencję Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w swoim 

wystąpieniu zaznaczył, że KIKE jest największą izbą gospodarczą, której członkowie oczekują 

od niego konkretnych rozwiązań. Przedstawił także najważniejsze problemy branży w aspekcie 

ich regulacji w ciągu najbliższych osiemnastu miesięcy.  

 

Finanse i plany na przyszłość  

 

Podczas pierwszego dnia Konferencji przedstawiono wnioski z pierwszych miesięcy 

funkcjonowania pożyczki szerokopasmowej oferowanej przez Alior Bank. Dyrektor Anna 

Nikodemska-Minota, zarządzająca Działem Funduszy Unii Europejskiej i Programów 

Publicznych, zaprezentowała również plany na przyszłość związane z uruchomieniem nowego 

produktu finansowego. Kolejnym ważnym zagadnieniem związanym z finansami była prelekcja 

prowadzona przez przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego nt. gwarancji bankowych i 

pożyczek z instrumentów finansowych PO PC w planach BGK na rok 2018. Tego samego dnia 

nowe produkty finansowe dla ISP w swojej ofercie przedstawiło Towarzystwo Inwestycji 

Społeczno-Ekonomicznych TISE, które już niebawem, jako drugi pośrednik finansowy, będzie 
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udzielać pożyczek szerokopasmowych na podstawie umowy zawartej z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego. Przedstawiciele Towarzystwa zapowiadali, że ich oferta skierowana 

będzie głównie dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej. Tematykę 

bezpieczeństwa 200 GB w sieci Exatel SA w trakcie swojej prezentacji poruszyli natomiast 

Adam Sedlin, Kierownik Działu Sieci Transportowej EXATEL SA i Andrzej Kowalski, Dyrektor 

Optics RBC Polska.  

 

Debatowano również nt. certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości Internetu, a 

także badań oglądalności w IPTV i tego, co naprawdę ogląda się w Polsce. W trakcie swojej 

prelekcji Witold Kołodziejski, Prezes KRRiT, stwierdził, że istnieje na rynku coraz pilniejsza 

potrzeba badania oglądalności treści multimedialnych i słuchalności lokalnych nadawców 

radiowych, do czego branża telekomunikacyjna jest ustawowo zobligowana.  

 

Pojawiło się również kilka tematów związanych z: realizacją projektów OSE poruszonych przez 

przedstawicieli VECTOR Solutions; technologią 4K HDR, o której opowiedział Paweł 

Paluchowski, Wiceprezes Zarządu KORBANK SA oraz ofertą EVIO, czyli nowym dekoderem 

Telewizji Światłowodowej, zaprezentowaną przez Mateusza Zająkałę, Dyrektora ds. rozwoju 

EVIO Polska. Nie zbrakło także ciekawego case study - Transcoding OTT dla KIKE 

przedstawionego przez Łukasza Jokiela, Starszego Specjalistę ds. Wsparcia Technicznego 

Przedsprzedażowego KLONEX i panelu technicznego „Bezpieczeństwo w protokole BGP” 

prowadzonego przez Roberta Woźnego, Architekta Rozwiązań Integrated Solutions.  

 

Wieczór zarezerwowano na uroczystą Galę KIKE przygotowanej w klimacie Wielki Gatsby, w 

której wystąpili: Drugi Tydzień, Tancerze.pl oraz VJ Mike. Spotkanie było okazją do 

nagrodzenia wyróżnieniem firmy XBEST za wieloletnią współpracę i zaangażowanie przy 

konferencjach KIKE, a także do uroczystego powitania nowych członków Izby a wśród nich 

operatorów: MONTMAY Sp. z o.o., LKH INTERMEDIA Sp. z o.o., Systemia.pl i 6G NETWORK.  

 

Prawo w branży telekomunikacyjnej 

Drugiego dnia konferencji więcej czasu poświęcono zagadnieniom prawnym, wśród których 

szczególnie istotny był Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej oraz kwestie zabezpieczenia 

danych osobowych i wprowadzenia rozwiązań zgodnych z nowymi regulacjami. Uczestnicy 

zgłębili temat wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym – autorskiego 

projektu pracowników itB Legal Bazański Grabiec Kancelarii Radców Prawnych, 

przygotowanego do wykorzystania przez przedsiębiorców zrzeszonych w Krajowej Izbie 

Komunikacji Ethernetowej, iNET Group Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego „e-Południe”. Ta wspólna inicjatywa ma przyczyniać się do 

integrowania środowiska małych i średnich firm. Katarzyna Orzeł, radca prawny Kancelarii 
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Orzeł, przybliżyła kwestie zabezpieczenia danych osobowych na gruncie RODO i sposobów 

wprowadzania rozwiązań zgodne z nowymi przepisami.  

Publiczność zgromadzona na panelu dyskusyjnym „Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej 

– nowe prawo telekomunikacyjne” z zaciekawieniem słuchała o planowanym zakończeniu 

prac nad całkowicie nowym, unijnym prawem telekomunikacyjnym i o tym, co czeka branżę 

telekomunikacyjną. Mecenas Jakub Woźny z Kancelarii Prawnej Media stwierdził, że konieczne 

będzie napisanie nowego prawa telekomunikacyjnego. Reprezentujący Ministerstwo 

Cyfryzacji Ignacy Święcicki dodał, że Parlament, Komisja i Rada Unii Europejskiej przedstawiają 

odrębne projekty oraz propozycje kompromisu co jest specyfiką prac instytucji unijnych. 

Zaznaczył też, że w Radzie UE ścierają się interesy poszczególnych państw. Dopełnieniem był 

głos Karola Skupnia, Prezesa KIKE podkreślającego, że przepisy EKŁE będą inaczej skutkować 

w różnych krajach, ponieważ nie jest to jedyna regulacja, do której musimy się dostosować, a 

instytucje unijne nie reprezentują interesów operatorów, ponieważ skupiają się na 

abonamentach.  

Ostatniego dnia wystąpili także eksperci IMPAKT SA z prelekcją „Nowe Routery Lanberga 

dedykowane dla ISP”. Przedstawiciele branży w składzie: MITRACO Sp. z o.o., Grupa Onet, SGT 

SA, EVIO Polska, KORBANK SA, METROPORT i MatteBox rozmawiali o telewizji w sieciach 

szerokopasmowych. Debatowano także o ewolucji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 

który stawia przed środowiskiem szereg wyzwań. O bezpieczeństwie stanowiącym wartość 

dodaną opowiadał ekspert G Data Software, a kwestię stałej dostępności i niezawodności 

systemu IPTV MatteBox przybliżył uczestnikom Bruno Bagiński z firmy MatteBox.  

Wśród tematów znalazły się także nowości „Jambox update” przedstawione przez Bartłomieja 

Czardybona, Prezesa Zarządu SGT SA oraz strategia 5G w kontekście telekomunikacji 

przewodowej poruszane przez przedstawicieli branży. Zaprezentowano także status 

projektów dla MiŚOT prowadzonych przez iNET Group i e-Południe oraz status projektu KIKE 

Safe. 

„Szczególnym zainteresowaniem licznie przybyłych do Warszawy uczestników XXII Konferencji 

KIKE cieszyły się panele i prezentacje związane z aktualnymi kwestiami prawnymi, a w 

szczególności z wdrożeniem RODO w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym. Podczas 

kolejnych konferencji z pewnością wracać będziemy między innymi do EKŁE, ponieważ na 

podstawie tej dyrektywy unijnej, polskie prawo telekomunikacyjne musi być napisane 

praktycznie od nowa. Warto też raz jeszcze podkreślić, że zmieniły się formy finansowania 

projektów telekomunikacyjnych przez UE i obecnie skupiamy się na tworzeniu systemu 

wieloletniego wsparcia operatorów w postaci korzystnego kredytowania inwestycji. Z 

pewnością do nich także wrócimy podczas XXIII Konferencji” – podsumował XXII Konferencję 

Karol Skupień – Prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.  
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XXII Konferencja KIKE odbyła się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji.  

Partnerami merytorycznymi wydarzenia byli: itB Legal Bazański Grabiec Kancelaria Radców 

Prawnych oraz Kancelaria Prawna Media. 

W gronie Partnerów i Wystawców Konferencji znaleźli: się Exatel, Impakt, Mattebox, 

Infradata, Klonex, Vector Solutions, SGT, Telewizja Światłowodowa Evio, x-best.pl, ADB, 

Assecco, Avios, Lovo, CyberTeam, D-Link, Altar Sara, Veracomp, TP-Link, LigoWave, Nelrodata, 

GData, Kontel, A-LAN Technologie, Alfa Extranet, Altaria Solution, Orange, Grandstream – 

Impet Computers, Interlab, AM Technologies, Rateart, Teleoptics, Telcom Telmor, Terra 

Thaler, Atmos. 

 

Patroni Medialni: TV SAT, TELEPRO, TV Lider, ICT Professional, Okablowani.pl. 

 

Organizatorem konferencji jest KIKE Events Sp. z o.o. 

 

Informacje o konferencji dostępne są na stronie Konferencje KIKE.   

 

Więcej informacji: 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:  

Małgorzata Solarczyk 

Specjalista ds. Organizacji Eventów 

KIKE Events Sp. z o.o. 

tel: 606 889 921 

e-mail: malgorzata.solarczyk@kikeevents.com 

 

 

http://konferencje.kike.pl/
tel:606%20889%20921
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