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OPINIA 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]  

w konsultacjach dot. planowanej nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie. 

 

 

W związku z planowanym wydaniem nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przedstawiamy propozycje kluczowych 

modyfikacji w zakresie wymagań dotyczących instalacji telekomunikacyjnych w budynkach. Są one 

oparte na kilkuletniej już praktyce stosowania przepisów regulujących w sposób szczegółowy zakres 

obowiązkowych instalacji telekomunikacyjnych. 

 

Ogólna ocena funkcjonujących dotychczas przepisów jest pozytywna i wymagania dot. instalacji 

telekomunikacyjnych w budynkach powinny zostać bezwzględnie utrzymane. Wprowadzone w życie 

w 2013 r. doprecyzowanie zakresu instalacji teletechnicznej budynków pozwoliło na uporządkowanie 

i poprawę faktycznych warunków realizacji takich instalacji w nowych inwestycjach, szczególnie 

wielorodzinnych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują jednak na zasadność wprowadzenia 

modyfikacji w zakresie instalacji teletechnicznych budynków. Szczególnie, że opracowywane obecnie 

założenia przepisów miałyby wejść w życie niemal 10 lat od wprowadzenia uszczegółowionych 

wymagań dla instalacji teletechnicznych, – podczas, których zaszły zarówno istotne zmiany 

w technice telekomunikacyjnej, jak i uwarunkowaniach prawnych dla realizacji instalacji 

teletechnicznych. 

 

Postulaty ogólne dot. dalszego procedowania w obszarze telekomunikacji: 

1. W przypadku zidentyfikowania potrzeby przeprowadzenia dogłębnych konsultacji, w tym 

w zakresie uwarunkowań ściśle technicznych i inżynierskich postulujemy organizację grupy 

roboczej, z udziałem kluczowych organizacji branżowych rynku telekomunikacyjnego oraz 

przedstawicieli Ministra Cyfryzacji. 

2. Diagnoza dla docelowego rozwiązania powinna uwzględniać zmiany techniki 

telekomunikacyjnej oraz rozwój usług i potrzeb ich odbiorców (mieszkańców), 

w perspektywie efektywnego wejścia w życie nowych rozwiązań w procesach 

inwestycyjnych, tj. lat 2023-2024. 

3. Kształt przepisów powinien uwzględniać, że podmiotem zobowiązanym i odpowiedzialnym za 

realizację instalacji powinien być inwestor inwestycji budynkowej, a sama instalacja, jako 

część składowa nieruchomości (art. 30 ust. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych) powinna zostać zrealizowana w sposób gwarantujący możliwość jej 

wykorzystania przez wielu operatorów oraz świadczenia pełnego zestawu usług 

telekomunikacyjnych oraz telewizyjnych i radiofonicznych. 
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4. W warstwie technicznej, kluczowym postulatem jest, aby wykonywane instalacje spełniały 

warunek możliwości ich wykorzystania przez wielu operatorów, w tym w szczególności 

pozwalały na instalowanie dodatkowego okablowania oraz urządzeń w odpowiednio 

przygotowanych przestrzeniach w pionach, poziomach, punktach styku oraz lokalach 

mieszkalnych. 

5. Uwzględnienie w wymaganiach specyficznych uwarunkowań zabudowy szeregowej, a także 

wprowadzenie podstawowych wymagań w zakresie inwestycji jednorodzinnych. 

6. Należy rozważyć wprowadzenie wymagań w zakresie zapewnienia zasobów teletechnicznych 

między budynkiem, grupą budynków a możliwym punktem przyłączenia w granicy 

nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja, szczególnie w przypadku inwestycji 

wielobudynkowych tak aby możliwe było przyłączanie (wprowadzenie okablowania) 

budynków bez konieczności wykonywania dodatkowych prac ziemnych na 

zagospodarowanym już często terenie. 

7. Proponujemy określić wymagania palności i rozprzestrzeniania ognia dla elementów instalacji 

telekomunikacyjnej tj. kable (światłowodowe, współosiowe i UTP), kanalizacja (mikrorury, 

rury, peszle, koryta, itp.) oraz zasady i wymagania dla ich stosowania np. czy kabel 

rozprzestrzeniający ogień może być prowadzony w szczelnej kanalizacji 

nierozprzestrzeniającej ognia. 

8. W zakresie wymagań spoza zakresu ściśle rozumianych warunków technicznych, tj. poza 

aktualnym upoważnieniem ustawowym, kluczowe dla efektywnego funkcjonowania 

przepisów dot. instalacji teletechnicznych jest wzmocnienie w zakresie kontroli sposobu 

projektowania oraz wykonania instalacji telekomunikacyjnych na etapie pozwolenia na 

budowę, pozwolenia na użytkowanie oraz kontroli stanu technicznego w toku życia budynku. 

 

Uwagi szczegółowe: 

 

1. Zakres instalacji  

 

Aktualne wymagania dla instalacji telekomunikacyjnych definiowane były w okresie, w którym dla 

zapewnienia możliwości świadczenia usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych przez różnych 

operatorów telekomunikacyjnych, a także dla dystrybucji sygnału z instalacji zbiorowych wymagane 

było zapewnienie różnych mediów transmisyjnych w tym kabli koncentrycznych, kabli parowych oraz 

włókien światłowodowych. Wynikało to przede wszystkim z ówczesnego stanu rozwoju techniki 

telekomunikacyjnej oraz stanu rynku i architektury sieci telekomunikacyjnych, a także relatywnie 

wysokich kosztów konwersji sygnału elektrycznego do optycznego. W perspektywie kolejnych lat 

należy spodziewać się kontynuacji obecnego już na rynku trendu, w którym nowe inwestycje 

przyłączane są za pomocą kabli światłowodowych. 

Biorąc to pod uwagę, poddajemy pod rozwagę możliwość ograniczenia zakresu typów 

wykorzystywanego w budynkach okablowania oraz oparcia się w głównej mierze o rozwiązania 

światłowodowe. 
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2. Budynki jednorodzinne i uzbrojenie działki 

 

Aktualny zakres budynków objętych wymaganiami wz. wyposażenia w instalację telekomunikacyjną 

wynikający z §56 to budynki wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej oraz budynki 

zamieszkania zbiorowego. Dodatkowo §26 wskazuje, że działka budowlana przewidziana pod 

zabudowę ww. budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość 

przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci telekomunikacyjnej. 

 

W naszej ocenie zakres ten wymaga dostosowania w następujących zakresach: 

2.1.  Budynki jednorodzinne, w tym w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. 

• W pierwszej kolejności postulujemy uzupełnienie §56 o budynki jednorodzinne. 

• Korespondujące z nim wymagania w rozdz. 8a powinny obejmować zapewnienie przepustu 

kablowego do budynku oraz drożnych dróg kablowych do zlokalizowanego w pobliżu wejścia 

do mieszkania punktu, który mógłby spełniać funkcję punktu dystrybucji sygnału w budynku 

– np. w dedykowanej skrzynce mieszkaniowej.  

• Taka lokalizacja powinna być też wyposażona w zasilanie umożliwiające podłączenie 

niezbędnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

Jest to wymaganie podstawowe i o pomijalnym koszcie na etapie wznoszenia budynku – 

ogranicza się bowiem do zapewnienia kilku lub kilkunastu metrów rurki HDPE. Jest jednocześnie 

kluczowe, aby zostało uwzględnione przez projektanta i wykonane w toku prac budowlanych. 

W innym przypadku, w ramach instalacji usługi telekomunikacyjnej konieczne jest wykonywanie 

dodatkowych prac, w tym przewiertu przez ścianę oraz prowadzenie nowych dróg kablowych, 

których z uwagi na brak odpowiednich przepisów projektant lub inwestor mogli nie przewidzieć. 

Tym samym, w nowych, często już urządzonych i zagospodarowanych lokalach niezbędne są 

dodatkowe prace, których można było w prosty sposób uniknąć. Postulujemy dodatkowo, aby 

jako rozwiązanie opcjonalne, które powinno zostać rozważone na etapie projektowania, jednak 

uzależnione od woli i potrzeb inwestora, wprowadzone zostały także zapisy o możliwości 

realizacji instalacji budynkowej (ewentualnie mieszkaniowej w przypadku dwóch lokali w 

budynku jednorodzinnym) zarówno w zakresie instalacji światłowodowej do pomieszczeń lub 

przewidzianych lokalizacji urządzeń dystrybuujących sygnał bezprzewodowy Wi-Fi, a także 

ewentualnie instalacji zbiorowych. Brak odpowiednich przepisów, nawet o charakterze 

kompetencyjnym i nieobligatoryjnym, skutkuje w praktyce, że instalacje telekomunikacyjne mogą 

być pomijane na etapie projektowania i budowy. Następnie, dopiero po odbiorze budynku 

okazuje się, że instalacja ta w praktyce jest jednak niezbędna i jest niejako „dorabiana”, co 

generuje dodatkowe koszty i czas po stronie inwestora.   

 

2.2. Uzbrojenie działki 
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Z tych samych względów zasadne byłoby uzupełnienie wymagań odnośnie uzbrojenia działek 

budowlanych przewidzianych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w tym 

jednorodzinnymi, o zapewnienie: 

• punktu dystrybucyjnego (odpowiednik pomieszczenia technicznego w zabudowie 

wielorodzinnej),   

• kanalizacji (rury HDPE o średnicy uzależnionej od liczby mieszkań przy czym min. 40 mm) 

w relacji od budynku do granicy działki, która w przyszłości pozwoli na bezkolizyjną 

budowę przyłączy telekomunikacyjnych bez konieczności prowadzenia już po zasiedleniu 

budynków uciążliwych dla mieszkańców prac ziemnych.  

Tym samym należy określić wymagania (liczba i średnica rur) dla przyłączy do budynków 

(budynek – pierwsza studnia) oraz dla pozostałej kanalizacji telekomunikacyjnej na terenie 

osiedla budynków wielorodzinnych do punktem styku dla osiedla, a także określić wymagania 

dla pokrywy studni przybudynkowej (z wietrznikiem/bez wietrznika) oraz wskazać wymaganą 

minimalną głębokość ułożenia rur/kabli. 

Wykonanie takiej kanalizacji na etapie realizacji całej inwestycji łącznie z wykonywaniem innych 

przyłączeń instalacji, nie będzie stanowiło dodatkowego znaczącego obciążenia dla inwestora. 

Taki sposób realizacji uzbrojenia będzie jednocześnie możliwy do wykorzystania niezależnie, czy 

sieć telekomunikacyjna poza granicami działki budowlanej została zrealizowana, jako linia 

nadziemna czy doziemna. 

W przypadku działek budowlanych przeznaczonych do zabudowy wieloma budynkami (osiedla) 

uzbrojenie techniczne działki budowlanej powinno uwzględniać konieczność wykonania 

kanalizacji „osiedlowej” w sposób umożliwiający doprowadzenie okablowania z jednego punktu 

w granicy działki budowlanej do poszczególnych budynków. 

Przedmiotowe wymagania powinny aktualizować się na etapie projektowania budynków 

i określania ich lokalizacji na działce budowlanej oraz być weryfikowane w toku procedury 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy danego budynku/budynków. 

 

3. Instalacja telekomunikacyjna w budynkach użyteczności publicznej 

 

W kontekście wymagań związanych z instalacją telekomunikacyjną budynków użyteczności publicznej 

należałoby wprowadzić dodatkowy – w stosunku do aktualnego stanu prawnego – wymóg, aby była 

to światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku. W aktualnym stanie prawnym 

w przypadku budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej ich instalację 

telekomunikacyjną stanowią, obok kanalizacji telekomunikacyjnej budynku elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami 

telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną 

siecią telekomunikacyjną lub od urządzenia systemu radiowego do wyjścia gniazda abonenckiego 

(§ 192c pkt 2 rozporządzenia). Jedynie w przypadku budynków użyteczności publicznej 

przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania 
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rozporządzenie przewiduje, że ma być to światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna (§192d 

rozporządzenia). 

Z uwagi na postęp technologiczny w obszarze telekomunikacji brak jest podstaw do zachowania 

takiego rozróżnienia, w tym w szczególności pozostawienia uregulowania zgodnie, z którym 

w przypadku budynków użyteczności publicznej innych niż te o charakterze oświatowym, elementy 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie mają być oparte o medium światłowodowe. Powyższe 

zagadnienie ma szczególne znaczenie w przypadku w przypadku dostępu do budynków użyteczności 

publicznej (w tym w szczególności w ramach tej kategorii tzw. nieruchomości komercyjnych, czyli np. 

galerii handlowych, biurowców itp.), w których przedsiębiorcy telekomunikacyjni nadal napotykają na 

praktyczne problemy w uzyskaniu dostępu do nieruchomości ze strony ich właścicielu lub zarządców.  

 

4. Wymagania odnośnie okablowania światłowodowego 

 

4.1.  Zakończenia kabli światłowodowych 

§ 192e. Instalację telekomunikacyjną budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowią 

w szczególności: 

3) światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable światłowodowe, 

wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy 

światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do 

zakończeń kabli w każdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej; 

§ 192f. ust. 5. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192d pkt 2 oraz § 192e pkt 3: 

2) należy wykorzystywać złącza światłowodowe jednomodowe typu SC/APC; 

 

W związku z brzmieniem powyższych przepisów powstają w praktyce wątpliwości dotyczące 

sposobu zakańczania kabli w telekomunikacyjnych skrzynkach mieszkaniowych. Przepisy nie 

wskazują bowiem wprost, w jaki sposób kable w skrzynce powinny zostać zakończone. Zdarzają 

się przy tym sytuacje, w których kable nie są w żaden sposób zakończone i są jedynie 

doprowadzone do skrzynki mieszkaniowej. Taki sposób realizacji instalacji może powodować 

praktyczne problemy na dalszym etapie eksploatacji instalacji, ponieważ kable światłowodowe 

są bardziej narażone na uszkodzenia niż kable metalowe. Brak odpowiedniego ich zakończenia 

oraz zabezpieczenia z wykorzystaniem wskazanych w przepisach złączy SC/APC nie powinien być 

dopuszczalny do stosowania.  

Tym samym postulujemy wskazanie wprost w przepisach, że zakończenie kabli 

światłowodowych w skrzynce mieszkaniowej powinno być realizowane poprzez instalację 

odpowiednich złączy SC/APC. Jednocześnie należy dodać wymaganie dla złączy typu SC/APC 

poprzez dodanie zwrotu „8°”. Złącze SC/APC występuje w dwóch wariantach: ze szlifem 8° i 9°. 

W Polsce najczęściej stosowany jest szlif 8°, jednak szeroka dostępność tanich produktów  

z Dalekiego Wschodu generuje ryzyko pojawiania się złączy w standardzie 9°, który nie zapewnia 

dobrej współpracy z wersją 8° a niedopasowanie nie jest widoczne „na pierwszy rzut oka”. 
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4.2. Doprecyzowanie wymagań dla włókien jednomodowych 

W obowiązującym § 192f. ust. 5 określono wymagania dla włókien światłowodowych. Biorąc pod 

uwagę doświadczenia z prac organów normalizacyjnych, w tym prac Międzynarodowej Unii 

Telekomunikacyjnej, ang. International Telecommunication Union (ITU), będącej specjalistyczną 

agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwracamy uwagę na nieprecyzyjne zapisy 

w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu, w zakresie parametrów jednomodowych włókien 

światłowodowych wykorzystywanych  przy budowie światłowodowej infrastruktury 

telekomunikacyjnej budynku. 

Zdecydowana większość firm telekomunikacyjnych realizując sieci światłowodowe, stosuje normy 

Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej, a w szczególności Sekcji Normalizacji 

Telekomunikacji (ITU-T). Normy te opisują szereg parametrów  geometryczno-transmisyjnych 

światłowodów jednomodowych. Powszechnie znane w branży telekomunikacyjnej są dwie normy 

charakteryzujące standardowe jednomodowe światłowody oraz światłowody o zwiększonej 

odporności na zgięcia:  

• ITU-T  G.652 (11/2009) - Transmission media and optical systems characteristics – 

Optical fibre cables. Characteristics of a single-mode optical  fibre and cable 

• ITU-T  G.657 (10/2012) - Transmission media and optical systems characteristics – Optical 

fibre cables. Characteristics of a bending-loss insensitive single-mode optical fibre and 

cable for the access network. 

Niestety przyjęty w rozporządzeniu sposób zdefiniowania wymagań dla światłowodu 

jednomodowego uniemożliwia w praktyce automatyczne stosowanie światłowodów, które 

deklaratywnie spełniają wymagania  normy  ITU-T G.652 lub G.657 dla światłowodów 

podkategorii  A2 lub B3 powszechnie stosowanych na świecie w instalacjach budynkowych sieci 

FTTH. 

Zmusza to inwestora do podejmowania dodatkowych działań, które mają na celu upewnienie się 

czy rzeczywiste parametry wybranego światłowodu spełniają zaostrzone wymagania 

rozporządzenia.  Rodzi  to niepotrzebne dodatkowe koszty i  wydłuża czas inwestycji. 

W naszej opinii nie ma też racjonalnych przesłanek by wymagania w rozporządzeniu były 

ostrzejsze niż w przywoływanych normach ITU-T. 

W paragrafie 192f ust. 5 pkt 1  podaje się wprost szereg parametrów  transmisyjnych 

 światłowodów jednomodowych. Nasze zastrzeżenia budzą szczegółowe wartości tych 

parametrów opisane w przepisach. Istotę problemu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Wymagania dla światłowodu 

jednomodowego zgodnie z 

obowiązującym rozporządzeniem 

(paragraf 192f ustęp 5. punkt 1) 

ITU-T 

G.652D 

(11/2009) 

ITU-T  G.657 

(10/2012) 

Światłowód 

podkategori

i A2 

ITU-T  G.657 

(10/2012) 

Światłowód 

podkategori

i B3 

Uwagi 

Parametr Wartość Wartość Wartość Wartość  

a) tłumienność dla 

długości fali w 

≤ 0,4dB/km ≤ 

0,4dB/km 

≤ 

0,40dB/km 

≤ 

0,40dB/km 
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paśmie 1310nm–

1625nm 

b) tłumienność dla 

długości fali 

1550 nm 

≤ 0,25dB/km ≤ 

0,3dB/km 

≤ 

0,30dB/km 

≤ 

0,30dB/km 

Światłowody zgodne z 

 ITU-T  G.652D (11/2009), 

ITU-T  G.657A2 

(10/2012), G.657B3 

(10/2012), mogą nie 

spełniać wymagań 

rozporządzenia 

c) tłumienność w 

paśmie 1383 ± 

3nm 

≤ 0,4dB/km ≤ 

0,4dB/km 

≤ 

0,40dB/km 

≤ 

0,40dB/km 

 

d) długość fali 

zerowej 

dyspersji 

chromatycznej λ
0
 

≥ 1300nm i ≤ 

1324nm 

≥ 1300nm 

i ≤ 

1324nm 

≥ 1300nm i 

≤ 1324nm 

≥ 1250nm i 

≤ 1350nm 

Światłowód zgodny z  

ITU-T  G.657B3 (10/2012) 

może nie spełniać 

wymagań rozporządzenia 

e) współczynnik 

dyspersji 

chromatycznej D 

≤ 0,092 ps/nm2 

· km 

≤ 0,092 

ps/(nm2· 

km) 

≤ 0,092 

ps/(nm2· 

km) 

≤ 0,11 

ps/(nm2· 

km) 

Światłowód zgodny ITU-

T  G.657B3 (10/2012) 

może nie spełniać 

wymagań 

rozporządzenia. Błędny 

zapis jednostki 

współczynnika dyspersji 

chromatycznej w 

rozporządzeniu. Powinno 

być [ps/(nm2· km)] lub 

[ps/nm2/km] 

f) nominalna 

średnica pola 

modu (dla λ = 

1310 nm) 

od 8,6 do 9,5 

μm przy 

tolerancji 

średnicy pola 

modu ± 0,6 μm 

8.6-9.5 

μm, 

tolerancja 

±0,6μm 

8.6-9.5 μm, 

tolerancja 

±0,4μm 

8.6-9.5 μm, 

tolerancja 

±0,4μm 

 

g) długość fali 

odcięcia dla 

włókna w kablu 

≤ 1260nm ≤ 1260nm ≤ 1260nm ≤ 1260nm  

h) tłumienność 100 

zwojów o 

średnicy 60 mm 

dla długości fali 

1625 nm 

≤ 0.1dB ≤ 0.1dB Nie 

zdefiniowa

ne 

Nie 

zdefiniowa

ne 

Inne parametry testu 

odporności 

światłowodów na straty 

zgięciowe, które zawarte 

są w rekomendacjach 

ITU-T  G.657A2 

(10/2012), G.657B3 

(10/2012) 

 

W związku z tym proponujemy następujące brzmienie paragrafu 192f ust. 5 pkt 1) 

rozporządzenia: 

a) tłumienność dla długości fali w paśmie 1310nm–1625nm nie większa niż 0,40dB/km, 
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b) tłumienność dla długości fali 1550nm nie większa niż 0,30dB/km, 

c) tłumienność w paśmie 1383 ± 3nm nie większa niż 0,40dB/km, 

d) długość fali zerowej dyspersji chromatycznej λ0 nie mniejsza niż 1250nm i nie większa niż 

1350nm, 

e) współczynnik dyspersji chromatycznej D nie większy niż 0,11 ps/(nm2 · km), 

f) nominalna średnica pola modu (dla λ = 1310nm) od 8,6μm do 9,5μm przy tolerancji 

średnicy pola modu ± 0,4μm, 

g) długość fali odcięcia dla włókna w kablu nie większa niż 1260nm, 

h) tłumienność jednego zwoju o średnicy 20mm dla długości fali 1550nm nie większa niż 

0,1dB 

W wyniku wprowadzenia zaproponowanych zmian światłowody G.657 podkategorii A2,B2 i B3 

będą spełniały wymagania rozporządzenia. 

Wydaje się, że docelowym rozwiązaniem powinno być przywołanie wprost w rozporządzeniu 

odpowiedniej normy i unikanie podawania listy pojedynczych parametrów. Z drugiej strony 

rozumiemy jednak, że ze względu na ograniczenia nakładane przez ustawę o normalizacji 

może to być trudne do wprowadzenia. 

 

5. Kanalizacja telekomunikacyjna budynku 

 

5.1. W przepisach rozporządzenia sformułowano następującą definicję: „kanalizacja 

telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających 

wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi 

przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów 

instalacyjnych”. Zawarto w niej odwołanie do przykładowego sposobu wykonania takiej 

kanalizacji w postaci szybów lub kanałów instalacyjnych.  

Proponujemy modyfikację tej definicji poprzez nadanie jej następującego brzmienia: 

„kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych 

umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym 

między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, koryt, duktów, które mogą być 

umieszczane w szybach lub kanałach instalacyjnych”. 

W naszej ocenie elementy te, tj. tzw. szachty/piony instalacyjne nie stanowią sensu stricte 

elementu kanalizacji kablowej budynku, ale są dla niej potencjalnym miejscem lokalizacji. 

Podobnie jak klatka schodowa jest miejscem dla instalacji korytek kablowych w technice 

natynkowej. Tym samym stanowią integralną część budynku, która może być 

wykorzystywana także na inne cele, w tym dla realizacji innych typów instalacji technicznej.  

5.2. Ponadto należy rozważyć określenie wymagań dla prowadzenia kabli telekomunikacyjnych 

z punktu styku, przez punkt koncentracji do TSM, tj. określić jak prowadzić, w czym (czy bez 

rury/peszla czy w rurze/peszlu ochronnym) kable na całej trasie od pomieszczenia 

technicznego lub punktu koncentracji do TSM w lokalu klienta (np. w piwnicach, 

pionach/szachtach, korytarzach, od szachtu do TSM w lokalu itp. 
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5.3.  Biorąc pod uwagę niedaleką perspektywę budowy sieci 5G, w szczególności lokalizowania 

istotnej liczby punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu, należałoby również 

uwzględnić konieczność zapewnienia w budynkach przepustów/dróg kablowych z dachu do 

pomieszczeń wewnętrznych zapewniających możliwość poprowadzenia kabli dla instalacji 

dostępowych systemów radiowych. 

 

6. Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe 

 

Proponujemy następujące uzupełnienie wymagań w zakresie telekomunikacyjnych skrzynek 

mieszkaniowych (TSM): 

6.1.  Proponujemy, aby zapewnienie gniazda zasilającego 230V AC było wymagane w każdej 

telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej. Zwrot „w razie potrzeby, z doprowadzeniem 

zasilania elektrycznego” proponujemy, więc zastąpić zwrotem: „z doprowadzeniem zasilania 

elektrycznego”. W przypadku braku wykonania takiego zasilania na etapie budowy, powstają 

istotne problemy praktyczne z zapewnieniem zasilania dla niezbędnych urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

6.2. Proponujemy, aby do opisu funkcjonalności skrzynki mieszkaniowej, dodać zwrot wskazujący na 

konieczność zapewnienia możliwości chłodzenia i wentylacji urządzeń, co jest niezbędne dla ich 

prawidłowego funkcjonowania oraz uniknięcia zagrożeń związanych z ich ewentualnym 

przegrzewaniem. Proponujemy, aby rozważyć wprowadzenie minimalnych wymagań 

na wymiary zewnętrzne i wewnętrzne skrzynki mieszkaniowej, a także wprowadzenie 

wymagania dot. zabezpieczenia przed łatwym dostępem (zatrzask lub zamek na klucz). 

6.3. Materiały, z jakich wykonano TSM powinny zapewniać zgodność z dyrektywą RoHS a materiały 

izolacyjne powinny być bezhalogenowe. 

6.4. Materiały i sposób wykonania skrzynki nie powinny skutkować ekranowaniem sygnału 

bezprzewodowej sieci WiFi zapewniając jednocześnie odpowiednią wytrzymałość mechaniczną 

(podać kod IK). 

6.5. Brak jest też zapisu o doprowadzeniu przewodu ochronnego do skrzynki. 

6.6. Proponujemy rozszerzenie wymagań dla TSM o zakończenie (zaterminowanie) kabli instalacji 

mieszkaniowej (LAN, RTV-SAT, ew. światłowód)  

6.7. Postulujemy również doprecyzowanie wymagań w zakresie ochrony przed niewidzialnym 

światłem laserowym. Promieniowanie takie nie wydostaje się poza szafę, słupek, skrzynkę, 

gniazdko. Powinien być umieszczony trójkąt ostrzegawczy w ostatnim punkcie, w którym osoba 

otwierająca element nadal jest chroniona przed promieniowaniem np. na zamknięciu wtyku 

SC/APC, na tacce spawu, na polu komutacyjnym itp.. Podobne oznaczenia powinny zostać 

umieszczone we wszystkich punktach, w których możliwy jest kontakt z niewidzialnym światłem, 

w tym w lokalizacjach innych szaf, skrzynek zlokalizowanych (montowanych) wewnątrz 

budynków np. w pomieszczeniu technicznym, na piętrach, w szachtach, w piwnicach, 

korytarzach itp. Właściwe oznakowanie i zabezpieczenie mają kluczowe znaczenie z punktu 

widzenia zdrowia osób i odpowiedzialności za ewentualne niespodziewane zdarzenia. 
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6.8.  Proponujemy dodanie zapisu dotyczącego konieczności montażu skrzynki z odpowiednim 

zabezpieczeniem oraz w taki sposób, żeby uniemożliwiał przypadkowy kontakt z niewidzialnym 

światłem. 

 

7. Instalacja mieszkaniowa / instalacja w lokalach użytkowych 

 

7.1. § 192e – proponujemy, aby dodać zapisy wskazujące na konieczność wykonania mieszkaniowej 

instalacji telekomunikacyjnej, umożliwiającej dystrybucję sygnału od TSM do poszczególnych 

pomieszczeń mieszkalnych poprzez wykonanie niezbędnej ilości odpowiednio rozmieszczonych 

gniazd. W przypadku braku wcześniejszego wykonania takiej instalacji, w szczególności po 

odbiorze i wyposażeniu mieszkania, często, istotnie utrudnione lub nieestetyczne, jest 

wykonywanie dodatkowych tras kablowych. Może to ograniczać możliwość korzystania z usług 

telekomunikacyjnych w mieszkaniu do dystrybucji sygnału za pomocą bezprzewodowej sieci Wi-

Fi. Jednocześnie takie rozwiązanie, wzorowane na wymaganiach dla instalacji elektrycznej, 

powinno zostać zapisane w sposób odpowiednio elastyczny, umożliwiający dostosowanie 

instalacji mieszkaniowej do realnych wymagań. Przykładowo, należałoby wprowadzić wymóg 

doprowadzenia kabla światłowodowego do salonu i zakończenie go na panelu gniazd z puszką 

elektroinstalacyjną o głębokości minimum 60 mm. Kabel powinien przechodzić przez TSM  

z pozostawieniem w niej 1,5 m zapasu i dalej bez przecinania powinien być poprowadzony z TSM 

do gniazda optycznego w salonie. Kabel od TSM do salonu powinien być prowadzony  

w dedykowanej tylko dla niego rurze gładkościennej lub rurze karbowanej (tzw. peszlu)  

o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 16 mm. 

7.2. Jeżeli kabel światłowodowy zostanie zakończony w TSM (nie będzie doprowadzony do salonu) 

należy dodać wymaganie, aby dwa włókna były zakończone w TSM dwoma wtykami SC/APC. 

Dodatkowo także rozszerzyć wymagania dla TSM o zakończenie (zaterminowanie) pozostałych 

kabli instalacji mieszkaniowej LAN (kable UTP), RTV-SAT (kable współosiowe). 

7.3. § 192c pkt 2 – proponujemy wskazanie minimalnej liczby wymaganych gniazd, a także 

doprecyzowanie, że instalacja powinna zostać doprowadzona do każdego lokalu użytkowego 

oraz sypialni i pomieszczeń do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego. 

Aktualne wymaganie doprowadzenia instalacji do gniazda abonenckiego nie jest wystarczająco 

precyzyjne. Celem zmiany byłoby jasne wskazanie, że instalacja ma zostać doprowadzona do 

wszystkich pomieszczeń w budynku, które nie pełnią wyłącznie funkcji techniczno-

gospodarczych (w których taka instalacja, w większości wypadków byłaby zbędna). 

 

8. Punkt styku i inne punkty dystrybucyjne w budynku. 

 

Proponujemy doprecyzowanie wymagań w zakresie punktu styku poza pomieszczeniem technicznym.  

Dodatkowo, istnieje potrzeba wprowadzenia bardziej szczegółowych wymagań w zakresie punktów 

dystrybucyjnych w budynkach. Poza punktem styku, do którego dochodzą operatorzy niezbędne są 

bowiem także dodatkowe punkty koncentracji kabli z TSM, tj. z poszczególnych lokali, które dalej 
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prowadzone są do punktu styku. Sytuacja ta jest szczególnie istotna w budynkach wieloklatkowych 

oraz bardzo wysokich. 

 

9. Instalacja radiowo-telewizyjna – zakres częstotliwości 

 

Z uwagi na zmianę przeznaczenia częstotliwości radiowych aktualnie dla telewizji naziemnej 

wykorzystywane są obecnie częstotliwości poniżej 790 MHz. Natomiast część pasma 800 MHz 

z zakresu 791-862 MHz (w rozporządzeniu jako „do 862 MHz”) jest aktualnie wykorzystywana przez 

operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych.  

Oznacza to, że § 192f ust. 6 pkt 3 lit. a i b powinny otrzymać następujące brzmienie: 

„a) pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 790 MHz przy 

odpowiednio równomiernych charakterystykach częstotliwościowych,  

b) zysk kierunkowy nie mniejszy niż 14 dBi dla zakresów od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 790 

MHz,”. 

Tymczasem w chwili obecnej częstotliwości z zakresu 791 do 862 MHz, wchodzące w zakres tzw. 

dywidendy cyfrowej, przeznaczone są dla operatorów systemów sieci telefonii ruchomej. Zostały one 

rozdysponowane w ramach aukcji i będą przeznaczone do wykorzystania w sieciach komórkowych.  

Natomiast dla naziemnej telewizji cyfrowej wykorzystywane są aktualnie częstotliwości poniżej 790 

MHz. 

Wprowadzenie wnioskowanej zmiany, jest niezbędne, dla ograniczenia ryzyka wzajemnych zakłóceń 

pomiędzy poszczególnymi systemami radiowymi: sieciami komórkowymi i instalacjami budynkowymi 

do odbioru telewizji. 

Zwracamy jednocześnie uwagę, że zmiany zakresów dla tych instalacji mogą w przyszłości ulegać 

dalszym zmianom, m.in. z uwagi na zmianę przeznaczenia częstotliwości pasma 700 MHz 

z radiodyfuzji na bezprzewodowy dostęp do internetu. Tym samym bardziej elastyczne, ewentualnie 

możliwe do rozważenia rozwiązania to wprowadzenie obowiązków: 

• dla Projektanta/Wykonawcy instalacji TV -  uwzględniania, obowiązującego na dzień 

sporządzania projektu, planu zagospodarowania częstotliwości (UKE) w zakresie 

obejmującym TV naziemną; 

• dla Właściciela/Zarządcy/Administratora – dokonania niezbędnych dostosowań instalacji TV, 

uwzględniających zmiany tego planu, zachodzące w trakcie eksploatacji instalacji, a które 

dokonane powinny być w okresie przejściowym - tak, aby mieszkańcy budynku mieli 

możliwość korzystania z usług TV w sposób ciągły. 

 

 

 

 


