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Ewolucja czy rewolucja w WT ? 

Operatorzy telekomunikacyjni 

Światłowód / skrętka 

Operatorzy  
CATV 

Współosiowe okablowanie / Multiswitche 

Operatorzy TV SAT 
Maszt antenowy, anteny 

 okablowanie współosiowe 

„Neutralność” i „otwarty dostęp”  

Operatorzy Radio 



 

Najważniejsza nowość - światłowody 

Novum w WT – instalacja światłowodowa. 

Opis wymagań dla instalacji optycznej: 



 

Światłowody – gdzie szukać podpowiedzi ? 
Wydawnictwa: 

Inżynier Budownictwa – Styczeń 2013 
Artykuł dot. Projektowania i budowy 

światłowodowych instalacji budynkowych 
dla budynków wielorodzinnych. 

Norma firmy FCA 

Projektowanie i budowa sieci 
FTTH MDU. 

Inżynier Budownictwa – Październik 2013 
Artykuł dot. Projektowania i budowy 

światłowodowych instalacji w zabudowie 
jednorodzinnej. 



 

A więc jednak rewolucja ? 

FTTx w Europie 

Źródło: Ftth Council Europe 



 

Tylko czy wszędzie ? 

A w Polsce ? 



 

A więc co dalej? 

Co w perspektywie 2014-2020 

Jest oczywiste, że w perspektywie kilku/kilkunastu lat podstawową techniką dostarczenia 
pasma zgodnego z wymaganiami POPC minimum 30 Mb/s oraz oczekiwanego przez EAC pasma 
100 Mb/s (dla co najmniej połowy gospodarstw domowych) będzie technika FTTx. 
  
W ostatnich kilku latach na polskim rynku trwał "światłowodowy pat” a  
wskaźnik przyłączy w technologii FTTx wynosił  ok. 0,1 -0,2 %  
 
Podstawowymi przyczynami były :  
a) regulacje (brak protekcji inwestycji)  
b) wydłużenie życia "starych" sieci miedzianych przez inwestycje w sieci xDSL  
c) "monopol osiedlowy" telewizji kablowych inwestujących w DOCSIS (3.0) 



 

A więc co dalej? 

Co w perspektywie 2014-2020 

W latach 2012/2013 powstało kilkanaście-kilkadziesiąt projektów, głównie wskutek interwencji 
publicznej (program POIG 8.4), które pozwalają na podstawie liczby podpisanych przez WWPE 
umów na dofinansowanie oszacować w przybliżeniu liczbę aktywnych abonentów na 15-20 tys. 
portów HC (homes connected) i potencjalnie ok 30-40 tys HP (homes passed).  
 
Skala ta nie jest adekwatna do pojemności polskiego rynku (ok. 14 mln. gospodarstw 
domowych, około 9-10 mln. łączy stałych) zwłaszcza jeśli porówna sie rynek polski do rynków 
sąsiednich gdzie penetracja FTTx wynosi przykładowo: Litwa 12%, Słowacja 5,5%. 
 
Tak więc - zakładając trend jest wzrostowy w zakresie wzrostu penetracji FTTx - oraz  
biorąc porównawczy średni wskaźnik penetracji w krajach naszego regionu na 
poziomie ok . 8-10 % , w perspektywie do 2020 roku  należałoby w Polsce budować minimum 
ok. 100-200 tys. portów optycznych a optymalnie ok. 300-500 tys. 



 

A więc co dalej? 

Jest co robić tylko czy jest za co ? 

W ramach POPC ->  Oś 1  
 
wsparcie projektów w zakresie 
budowy, rozbudowy lub 
przebudowy sieci dostępowej o 
parametrach co najmniej 30 Mb/s  

 
Oś 1 będzie stanowić : 45,23% 
środków POPC a więc około 1 , 02 
mld EUR  



 

Wróćmy do tytułowego pytania:  
Nos dla tabakiery czy tabakiera dla nosa ? 
Czyli gdzie w tym wszystkim jest interes nabywcy lokalu ? 

Dziś już nie mówimy o  

triple-play. 

 

Internet wszechrzeczy: 

W ciągu kilku lat będziemy mieć w 
domu kilkanaście urządzeń z 
własnym adresem IP  
w tym być może także ….  

komputer ;) 



 

Wróćmy do tytułowego pytania:  
Nos dla tabakiery czy tabakiera dla nosa ? 
Czyli gdzie w tym wszystkim jest interes nabywcy lokalu ? 

Dziś już nie mówimy o  

triple-play. 

 

Internet wszechrzeczy:  

• smart metering, smart grid,  

• M2M,  

• inteligentne budynki  

• smart cities Źródło: 
www.smartgrid.epri.com 



 

Wróćmy do tytułowego pytania:  
Nos dla tabakiery czy tabakiera dla nosa ? 
Czyli gdzie w tym wszystkim jest interes nabywcy lokalu ? 

 

Triple-play się skończył ;)  

Infinite-play wymaga „nieskończonego” pasma ! 

 

Pasmo nie ma być ograniczeniem dla swobody różnych 
zastosowań ! Pasmo nie ma być PROBLEMEM abonenta ! 



 

Dziękuję za uwagę ! 
www.akademiaswiatlowodowa.com.pl 

 

http://www.akademiaswiatlowodowa.com.pl/

