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  W nowoczesnych budynkach XXI wieku instalacja telekomunikacyjna 

powinna być jak  układ nerwowy inteligentnego organizmu, integrujący  różne funkcje: 

komunikacji zewnętrznej i lokalnej, nieograniczonej wymiany informacji, zapewnienia 

bezpieczeństwa osób, mienia, konstrukcji, nadzoru i sterowania, optymalizacji zużycia 

energii, mediów itd. Aby wdrożyć taki system, należy go starannie zaprojektować, wykonać, 

a następnie świadomie użytkować przez cały okres eksploatacji. Praktyka budowy i 

utrzymania takich instalacji w istniejących obiektach pokazuje jednak zupełnie coś innego. 

Budynkowe instalacje telekomunikacyjne tworzą najczęściej zbiór przypadkowych instalacji, 

nie mających nic wspólnego z potrzebami użytkowymi budynków, a jedynie zapewniają 

interesy biznesowe kolejnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Budynki traktowane są 

jako swoisty „rynek zbytu” do którego musi mieć dostęp każdy operator, bez względu na 

szkody, jakie mogą być tym budynkom wyrządzane przez kolejne nakładające się instalacje. 

Mało tego - instalacje wykonywane w budynku przez operatora na własne potrzeby, mimo 

zachowania wszelkich pozorów, wykonywane są zwykle w sposób maksymalnie utrudniający 

możliwość wykonania poprawnych i opłacalnych instalacji przez innych operatorów (tylko 

specjalista jest w stanie zauważyć, że ten kabelek został skrócony za dużo o 10 cm, a tamto 

urządzenie blokuje już powieszenie czegokolwiek innego). Na tym tle istnieje duże pole 

sporu pomiędzy właścicielami/zarządcami budynków, a będącymi „na prawie” przedsiębior-

cami telekomunikacyjnymi. Jak można zrozumieć intencje projektu Ustawy, dawane są 

jeszcze większe uprawnienia operatorom, aby mogli skuteczniej pokonywać opór właścicieli i 

zarządców budynków. Czy nie jest to jednak zbyt krótkowzroczne? Instalacje zostaną 

wykonane, wskaźniki osiągnięte, ale budynki pozostaną raczej na miarę co najwyżej XX, a 

nie XXI wieku. 

 

 

 

 



Pytania do legislatora: 

1) Jak powinna być wykonana instalacja telekomunikacyjna w nowym budynku 

wielorodzinnym, aby skutecznie zapewniała dostęp wszystkim potencjalnym operatorom 

telekomunikacyjnym bez konieczności wykonywania przez nich dodatkowych instalacji? 

 

2) Czy instalacja telekomunikacyjna wykonana zgodnie z nowelizacją rozporządzenia o 

wyposażeniu technicznym budynków i ich usytuowaniu z 6.11.2012 (Dz. U. 2012, poz. 

1289) zapewnia neutralność technologiczną dla wszystkich operatorów publicznych? Czy 

operator telekomunikacyjny może zgodnie z projektem Ustawy art. 30 / b / 4 narzucić w 

budynku dowolną własną technologię, nawet uniemożliwiającą świadczenie usług przez 

innych operatorów? 

 

3) Na jakie wsparcie prawne i merytoryczne mogą liczyć właściciele i zarządcy budynków 

istniejących, którzy chcieliby dostosować instalację telekomunikacyjną budynku wg 

standardu jak dla nowych budynków? Jakie mogą mieć podstawy ich żądania przebudowy 

kolidującej, istniejącej sieci telekomunikacyjnej spełniającej lub nie spełniającej określone 

warunki techniczne? Czy mogą żądać usunięcia nieczynnej instalacji operatora itp.? Kto 

stwierdzi, że taka instalacja jest nieczynna? 

 

4) Budowa każdej nowej (przez kolejnego operatora telekomunikacyjnego) budynkowej 

kanalizacji telekomunikacyjnej wiąże się z koniecznością naruszenia konstrukcji budynku: 

nowe przepusty w ścianach i stropach, nowe konstrukcje, szafki instalacyjne itp. Zgodnie 

ze standardem, określonym w nowelizacji rozporządzenia o wyposażeniu technicznym 

budynków i ich usytuowaniu z 6.11.2012 (Dz. U. 2012, poz. 1289, par. 192f ust. 4 pkt. 3) - 

budynek powinien być wyposażony w instalację telekomunikacyjną, która powinna „być 

wykonana w sposób gwarantujący możliwość wymiany lub instalowania odpowiedniej 

ilości jej elementów, o których mowa w (...) § 192e, a także instalację dodatkowej 

infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz z osprzętem instalacyjnym i 

urządzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji budynku;”. Praktyka 

pokazuje, że instalacje telekomunikacyjne w istniejących budynkach wykonywane są 

powszechnie bez odpowiedniej dokumentacji projektowej i bez udziału fachowej kadry 

inżynierskiej. Czy legislator przewiduje określenie maksymalnej liczby osobnych 

kanalizacji telekomunikacyjnych możliwych do wykonania w budynku i na jednej klatce 

schodowej (bo chętnych operatorów do świadczenia swoich usług w budynku może być 

przecież wielu i to nie tylko dostawcy internetu), które nie spowodują jeszcze 

nadmiernego naruszenia konstrukcji budynku, wzrostu zagrożenia życia, zdrowia i 

pożarowego? Jak zgodnie z obowiązującymi i projektowanymi przepisami prawa powinien 

być rozwiązywany taki konflikt? 

 

5) Projekt Ustawy przewiduje: „7. Jeżeli użytkowany budynek mieszkalny wielorodzinny, 

budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek użyteczności publicznej nie jest 

wyposażony w instalację, o której mowa w ust. 6, właściciel jest obowiązany wyposażyć 

budynek w taką instalację, w przypadku rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku 

związanej z rozbudową, nadbudową lub przebudową instalacji technicznej wewnątrz 

budynku”. Jaki ma być zakres tej instalacji, czy wg standardu jak dla nowych budynków? 

 



6) Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie wskazują wprost (literalnie) na konieczność i 

zakres dokonywania jakiegokolwiek przeglądu instalacji telekomunikacyjnej w budynku - 

w efekcie w żadnych standardach, czy programach dedykowanych takim przeglądom 

trudno znaleźć odpowiednie zapisy i sposoby postępowania. Instalacje pozostawiane są 

zwykle samym sobie i są często „zaczynem” postępującej degradacji budynku. Czy 

legislator przewiduje dookreślenie zakresu niezbędnej konserwacji technicznej 

budynkowej instalacji telekomunikacyjnej oraz sposobu i zakresu dokonywania 

całościowej, okresowej oceny w ramach przeglądu budynku? 

 

7) Zgodnie z tabelą zgodności z dyrektywą nr 2014/61 UE istnieje informacja, że Etykieta   

„gotowy na szybki internet” została implementowana do polskiego porządku prawnego w 

§63 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 

marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (- nie można jednak znaleźć 

żadnych zapisów w akcie ujednoliconym na oficjalnej stronie Sejmu). Czy legislator 

przewiduje formę i tryb przyznawania takiej Etykiety? Z praktyki stosowanej w innych 

krajach - chodzi raczej o Etykietę dającą szybką, widoczną informację (np. w formie 

dobrowolnego oznakowania w budynku) o charakterze przede wszystkim marketingowym, 

propagującym przystosowywanie budynku do „szybkiego internetu”, a nie tylko (jak to ma 

miejsce obecnie) z punktu widzenia prawa geodezyjnego i kartograficznego, gdzie na 

jakieś wyraźniejsze efekty trzeba będzie poczekać w dłuższej perspektywie. Czy legislator 

przewiduje jakieś formy takiego właśnie zastosowania Etykiety? 

 

8) Kto może ocenić w sposób wiarygodny i niezależny od wpływów i interesów stron (np. 

operatorów) poprawność funkcjonowania, zasadność zastosowanych rozwiązań 

technicznych, czy też wpływu instalacji telekomunikacyjnej na bezpieczeństwo osób, 

mienia i konstrukcji budynku? Z uwagi na złożoność techniczną i występowanie konfliktów 

interesów różnych stron, czy nie byłoby celowe wdrożenie jednolitego i niezależnego 

standardu oceny technicznej budynkowych instalacji telekomunikacyjnych przez 

specjalistów branżowych, w pewnym zakresie na wzór audytu energetycznego 

budynków? 

 

 

Uwagi ogólne do ustawy: 

 

Dotychczasowe przepisy prawne nie odzwierciedlają w wystarczającym stopniu pełnej 

wiedzy i praktyki inżynierskiej, dotyczącej budynkowej instalacji telekomunikacyjnej, co jest 

źródłem wielu nieporozumień i sporów prawnych. Budynkowa instalacja telekomunikacyjna 

składa się z dwóch zasadniczych, osobnych i niezależnych elementów: 

- kanalizacji teletechnicznej - podlegającej przepisom prawa budowlanego, 

- sieci kablowej - nie podlegającej przepisom prawa budowlanego 

Oba powyższe elementy muszą zachować ciągłość: kabel zewnętrzny łączy się w PUNKCIE 

STYKU z kablem wewnętrznym; kanalizacja zewnętrzna łączy się w (tzw.) PUNKCIE 

DOSTĘPU z kanalizacją wewnętrzną (w praktyce najlepiej, gdy odbywa się to w studzience 

kablowej, zlokalizowanej na granicy działki właściciela). Oba wymienione punkty 

lokalizowane są w obiektach w zupełnie innych miejscach. Obowiązują inne reguły 



techniczne projektowania, wykonania i użytkowania kanalizacji kablowej i znajdujących się w 

niej kabli. Kanalizacja jest na stałe powiązana z  budynkiem; kabel natomiast jest 

elementem, który może być dokładany lub usuwany z kanalizacji w dowolnym momencie. W 

jednej kanalizacji kablowej budynku mogą znajdować się kable wszystkich operatorów 

telekomunikacyjnych - błędem jest budowanie osobnych kanalizacji kablowych przez 

kolejnych operatorów z naruszeniem konstrukcji i bezpieczeństwa budynku. 

Aktualne przepisy nie uwzględniają tej specyficznej dwoistości instalacji telekomunikacyjnej. I 

tak np. Ustawa podaje wyłącznie definicję „punktu styku”, ale  nie definiuje już punktu 

połączenia dwóch kanalizacji. Podaje definicję instalacji telekomunikacyjnej, nie 

uwzględniając jej dwoistości i stosując czasem wymienność kabla na kanalizację - to 

przecież nie jest to samo! Definicja „przyłącza telekomunikacyjnego” również jest 

nieprecyzyjna itd, itp. Nowelizacja Ustawy powinna te wszystkie nieścisłości usunąć, by nie 

było więcej, wynikających z tego powodu, niepotrzebnych sporów i nieporozumień. 

 

 

 

           Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

 

         Prezes STP XXI 
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