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Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6.11.2012 (Dz.
U. Nr 0, poz. 1289) zmieniające rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie wprowadza w dziale IV
„Wyposażenie techniczne budynków” nowy rozdział
(8a) p.t. „Instalacja telekomunikacyjna” i określa
szczegółowe wymagania dla różnych typów budynków:
 mieszkalnych wielorodzinnych,
 zamieszkania zbiorowego,
 użyteczności publicznej,
 użyteczności publicznej przeznaczonych na
potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania,

WYMAGANIA i WYPOSAŻENIE
Budynkowa instalacja telekomunikacyjna powinna
umożliwiać:
 świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym
usług transmisji danych, poprzez szerokopasmowy
dostęp do Internetu; do roku 2020 dostęp:
- 30 Mb/s dla wszystkich
- 100 Mb/s dla co najmniej 50% gospodarstw.
 usługi rozprowadzania programów telewizyjnych i
radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości,

KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA(SYSTEM
TRAS KABLOWYCH) - ciąg elementów osłonowych, umożliwiający dowolne wprowadzanie kabli telekomunikacyjnych do budynku (z piwnicy i z dachu)
oraz ich swobodne rozprowadzanie w budynku:
przepusty kablowe, rury instalacyjne, szyby
(szachty) instalacyjne, koryta, dukty i kanały.
Kanalizacja telekomunikacyjna i miejsca kolokacji
urządzeń powinny być przygotowane w sposób
umożliwiający wymianę lub instalowanie dodatkowej
infrastruktury w trakcie eksploatacji budynku bez
konieczności naruszania jego konstrukcji.

Rys. Przykład prowadzenia tras kablowych

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAĆ NOWE
BUDYNKI
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OKABLOWANIE TELEKOMUNIKACYJNE
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych składa
się z co najmniej:
 2 włókien światłowodowych
 2 kabli UTP kat.5
 kabli współosiowych
układanych od budynkowego punktu styku PS do
wszystkich skrzynek mieszkaniowych TSM oraz
 antenowej instalacji zbiorowej do odbioru RTV
satelitarnej i naziemnej z zastosowaniem kabli
współosiowych lub włókien światłowodowych.

Rys. Wiązka kabli do mieszkania:

KABLE ŚWIATŁOWODOWE:

2 włókna

KABLE WSPÓŁOSIOWE (KONCENTRYCZNE):

2 kable

KABLE SYMETRYCZNE:
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Rys. Pełny schemat okablowania teletechnicznego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zgodny z
nowelizacją rozporządzenia z dn. 6.11.2012 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie

TELEKOMUNIKACYJNE
NIOWE (TSM)

SKRZYNKI

MIESZKA-

w budynkach wielorodzinnych należy lokalizować w pobliżu
drzwi wejściowych do
mieszkania.
Skrzynki zapewniają
funkcjonalne połączenie abonenckiej instalacji mieszkaniowej z
budynkową instalacją
teletechniczną, a za
jej pośrednictwem ze
wszystkimi sieciami i
systemami lokalnymi
oraz dostawcami publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Rys. Przykładowa telekomunikacyjna skrzynka
mieszkaniowa TSM
(FCA Sp. z o.o.)
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PUNKT STYKU (PS) lokalizowany w osobnych pomieszczeniach technicznych lub dedykowanych
szafkach teletechnicznych, zapewniający funkcjonalne połączenia budynkowej instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną
różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Rys. Przykładowy multi-operatorski punkt styku PS
(FCA Sp. z o.o.)
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WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
budynki wielorodzinne powinny być wyposażone w:
 instalację sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej,
 sygnalizację alarmowo-przyzywową dostosowaną
do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 antenową instalację zbiorową, służącą do odbioru
cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy
naziemny i satelitarny,
oraz inne nieobowiązkowe lokalne instalacje telekomunikacyjne (teletechniczne), takie jak:
 instalacje i systemy zabezpieczeń (alarmowe,
kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sygnalizacji
zagrożeń, ostrzegawcze itp.),
 zintegrowane systemy komunikacji lokalnej i
zewnętrznej (np. domofon IP z funkcją odbioru
przez telefon komórkowy),
 instalacje i systemy teleinformatyczne,
 instalacje i systemy akustyczne,
 instalacje i systemy telemetryczne (np. elektronicznego odczytu liczników),
 instalacje i systemy sterowania (np. zużycia
energii),
 instalacje i systemy monitoringu (np. kontrola
konstrukcji,
stanu
urządzeń,
teleopieka,
powiadamianie o zagrożeniach),
 informatory elektroniczne, tablice synoptyczne,
 i inne

zdalnego odczytu liczników, jak i dla szerokopasmowej telekomunikacji),
 wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej,
cieplnej, wodno-kanalizacyjnej itp.,
Pominięcie renowacji budynkowej instalacji teletechnicznej podczas nadarzającej się „okazji” - to utrata
możliwości jej oszczędnego unowocześnienia i zapewne nieunikniona konieczność poniesienia jeszcze większych kosztów w przyszłości.

AUDYT TELETECHNICZNY
fachowa ekspertyza techniczna - to niezbędne
narzędzie podejmowania prawidłowych decyzji o
zakresie i sposobie dostosowania budynkowej
instalacji telekomunikacyjnej do nowych warunków.
To sposób powstrzymania degradującego wpływu
różnych niekontrolowanych sieci telekomunikacyjnych na całą substancję budynkową. Do dyspozycji
doświadczeni specjaliści branżowi, rekomendowani
przez Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI.

A BUDYNKI ISTNIEJĄCE?
Nowe budynki wielorodzinne są już wyposażane w
nowoczesne, kompleksowe instalacje teletechniczne, służące zarówno wszelkim systemom lokalnym
(budynkowym), jak i nieograniczonemu dostępowi
do szerokopasmowych usług multimedialnych.
Budynki, które takiej instalacji nie będą posiadały już wkrótce mogą stać się mniej atrakcyjne. Sytuację
pogarszają, niestety, także sami operatorzy telekomunikacyjni i dostawcy TV kablowej, którzy
wykonując instalacje kablowe i antenowe na wyłączne własne potrzeby pogarszają stan techniczny
budynków i w żadnym stopniu nie przyczyniają się
do polepszenia funkcjonalności teletechnicznej budynków.
Dlatego pełną lub częściową renowację instalacji w
istniejących budynkach należy powiązać z innymi,
planowanymi inwestycjami, takimi jak:
 przebudowa budynku; remont klatki schodowej,
piwnic, elewacji, dachu,
 wymiana chodnika lub jezdni na działce wokół
budynku, zmiana zagospodarowania działki,
 budowa nowej instalacji liniowej np. domofonu,
systemu CCTV, antenowej, TV kablowej,
 wykonanie przepustu do budynku,
 instalacja zdalnego opomiarowania liczników (w
tym przypadku warto wziąć pod uwagę instalacje
kablowe, które mogą być wspólne zarówno dla
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UZYSKAJ ODPOWIEDZI NA PYTANIA:
-

jaki najszybszy Internet jest możliwy w budynku?
czy jest możliwy odbiór RTV-SAT w jakości HD?
czy wszystkie lokalne systemy są sprawne?
czy zabezpieczenia są prawidłowe?
czy operatorzy mają zagwarantowany dostęp?
jak nie dopuścić do degradacji przestrzeni
wspólnej w budynku?
- jakie są koszty przystosowania budynku do
nowych standardów?
- jak skutecznie obniżyć koszty bieżącej
eksploatacji?
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