KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ
ul. Lindleya 16
02-013 Warszawa
Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701
e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl
KRS 0000316678, REGON: 141637224, NIP 9512270210
Warszawa, grudzień 2014

Podsumowanie wydarzeń w KIKE w roku 2014
Poniżej zostało przygotowane krótkie podsumowanie ważniejszych wydarzeń
w naszej Izbie i w naszej branży w roku 2014. Oczywiście nie ma tu takich drobnych
rzeczy, jak codzienna praca biura, zarządu i grup roboczych – tylko same ważniejsze
wydarzenia i efekty prac. Do wydarzeń postarałem się przyporządkować „sprawcę”
działania. Najwięcej wydarzeń sprokurowała GRAP – Grupa Robocza ds. kontaktów
z Administracją Publiczną. Ale są też działania zarządu, grupy Taniego Łącza,
naszego biura oraz Kike Events. Cieszy bardzo fakt, że pomimo zmian w 2014 na
urzędniczych stanowiskach – WWPE zmiana dyrektora, MIR zmiana ministra, MaiC
2x zmiana ministrów, nowy prezes UOKIK – pomimo takich zmian udaje się naszej
Izbie współpracować sprawnie i efektywnie z naszymi władzami w Polsce i w Unii
Europejskiej.
Pewnie nie wszystko udało się spisać; nie ma wszystkich spotkań i konferencji
w których uczestniczyliśmy reprezentując KIKE, nie ma wszystkich artykułów
i wywiadów do: RPKOM, TELKO.IN, Polskaszerkopasmowa.pl, TwójInternet,
Dzinnik Gazeta Prawna i innych portali lub czasopism – ale i tak widać, że Izba działa
prężnie na rzecz małych i średnich operatorów.

Styczeń:









GRAP; przeprowadzono konsultacje z UKE nt. retencji danych
GRAP; prace nad POPC – konsultacje w MAiC
RPKOM; wywiady z ISP
GRAP; przygotowano poradnik postępowania po kradzieży infrastruktury
GRAP; spotkanie w Łodzi – przyjęcie nowych członków do GRAP
Zarząd; przyjęcie 3 firm w poczet członków Izby
GRAP; przygotowano stanowisko przeciwko opodatkowaniu światłowodów
GRAP; artykuł do miesięcznika dla zarządców nieruchomości

Luty:
 GRAP; konsultacje z UKE w/s inwentaryzacji
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KikeEvents; szkolenia światłowodowe
GRAP, Zarząd; spotkanie memorandum w MAiC w sprawie podatku od kabli
GRAP, UKE, URE, UTK; powstaje fundacja Niezłomni
Zarząd; przyjęcie nowych członków
GRAP; konsultacje z UKE w/s SIIS
GRAP; konsultacje w/s POPC – rząd przyjął końcowy dokument
GRAP; polemika z artykułem w Pulsie Biznesu szkalującym ISP
Zarząd, GRAP; uczestnictwo w konferencji TIME 6FG
GRAP; premier opowiedział się przeciwko podatkowi od kabli w kanalizacji
Zarząd; ustalenie terminu wiosennej konferencji KIKE
GRAP; poradnik w/s zwrotów przyznanych ulg
GRAP; konferencja ENGAGE

Marzec:





GRAP; stanowisko KIKE w/s barier opublikowane w Rzeczpospolitej
TŁ; uczestnictwo w konferencji PLNOG
Zarząd; uczestnictwo w konferencji Krajowe Sieci Szerokopasmowe
Zarząd; podpisanie listu otwartego w/s usuwania barier w budowie sieci

Kwiecień:





GRAP; konsultacje w MaiC w sprawie funduszy europejskich
WWPE, GRAP; poradnik beneficjenta
GRAP, WWPE; wykładnia dot współdzielenia sieci
GRAP; interpretacje dotyczące art. 139 PT

Maj:









Konferencja KIKE
Walne KIKE
Zarząd; spotkanie Klastra Myślenickiego
KikeEvents; warsztaty projektowania sieci
GRAP; poradnik dot. postępowania reklamacyjnego
TŁ; powstaje węzeł i klaster e-Północ
GRAP; protest KIKE w/s usuwania spółek cywilnych z rejestru UKE
Zarząd; ramowa umowa o połączeniu sieci z Netią

Czerwiec:
 Zarząd; spotkanie klastra e-Południe
 spotkanie w Miechowie i Wolbromiu dot. budowy sieci światłowodowych
 GRAP; UKE wycofało się z pomysłu wykreślania SC z RPT
2







Zarząd; w nowym składzie zarząd rozpoczyna pracę dla Izby
Zarząd; nowa siedziba biura – Warszawa, ul. Lindleya 16
Zarząd; spotkanie Klastra Myślenickiego
RPKOM, TELKO; wywiady z ISP
GRAP; omówienie ustawy o prawach konsumenta

Lipiec:







GRAP; konsultacje z WWPE w/s rozliczania wskaźników projektowych
GRAP; raport KIKE dot. stanu budowy sieci szerokopasmowych z 8.4
publikacje w/w raportu prasie i serwisach branżowych
GRAP; konsultacje z WWPE i MAiC
wywiady z ISP w prasie branżowej
GRAP; omówienie wyroków SOKIK dot. branży telco

Sierpień:








warsztaty dot. funkcjonowania telewizji lokalnej
wywiady z ISP w portalach TELKO i RPKOM
GRAP; informacja dot. retencji danych
KikeEvents; szkolenia dla handlowców i kadry zarządzającej
GRAP; konferencja dot. 2 rocznicy Memorandum PiKiD
GRAP, UKE; raport dot. sieci NGA
Zarząd; ustalony termin jesiennej konferencji KIKE

Wrzesień:







Zarząd; Konferencja Krajowe Sieci Szerokopasmowe
Zarząd; warsztaty Mediacom
Zarząd; przyjecie 2 nowych członków do Izby
GRAP/Zarząd/KE; organizacja spotkania z WWPE dla beneficjentów 8.4
działania informacyjne w/s obrony przed atakami DDOS
GRAP; interpretacje dot. praw reemisji kanałów TV

Październik:







po kilku latach walk o prawdziwe dane mamy sukces; mali ISP to 20% rynku!
publikacje w portalach branżowych danych o budowie sieci przez ISP
Zarząd; konferencja klastra e-Południe
GRAP; poradnik dot. przekształcenia S.C. w S.K.
TŁ; zmiany w węźle Warszawskim
GRAP; rozpoczęcie prac nad poradnikiem budowlanym
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Listopad:









GRAP; komisja europejska przyjęła proponowaną przez Polskę wersję POPC
GRAP; stanowisko w/s ofert RSS-ów
Jesienna konferencja KIKE
GRAP; konsultacje z PARP
Zarząd; przyznanie nagród – Konektory KIKE
artykuły w prasie, reportaże w TV z tematów poruszanych na konferencji KIKE
GRAP; międzynarodowa konferencja fundacji Niezłomni
Zarząd; konferencja KFS

Grudzień:







GRAP; konsultacje w MaiC w ramach Memorandum
Zarząd; konferencja w Lublinie dot. Polski Wschodniej
GRAP; rozmowy w UTK w/s usprawnień dot. infrastruktury kolejowej
GRAP; rozmowy w URE w/s dostępu do infrastruktury energetycznej
Zarząd; przyjęcie 1 nowego członka do Izby
GRAP; nowe wersje wzorcowej umowy i regulaminu

opracował: Józef Chwast KR KIKE
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