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Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 6 listopada 2012 r. wyznaczy³o nowy, znacznie wy¿szy standard dla
instalacji telekomunikacyjnych w budownictwie wielorodzinnym oraz jedno-
czeœnie mo¿e byæ wskazówk¹, jak wykonywaæ nowoczesne instalacje teletech-
niczne w budownictwie jednorodzinnym. W ka¿dym budynku wielorodzinnym
zamieszkania zbiorowego i u¿ytecznoœci publicznej, który otrzyma³ pozwole-
nie na budowê po 23 lutego 2013r. lub jest planowany remont wymagaj¹cy po-
zwolenia na budowê, musi zostaæ wykonana infrastruktura kablowa zakoñczo-
na Telekomunikacyjn¹ Skrzynk¹ Mieszkaniow¹ w ka¿dym lokalu. Do ka¿de-
go mieszkania powinny byæ doprowadzone instalacje pozwalaj¹ce na odbiór
telewizji naziemnej, kablowej, radia i telewizji satelitarnej zawieraj¹ce okablo-
wanie:

* œwiat³owodowe – co najmniej 2 w³ókna jednomodowe dla operatorów
telekomunikacyjnych,

* komputerowe – co najmniej 2 kable UTP kat.5E: po jednym dla insta-
lacji wejœciowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej oraz operatora in-
ternetowego,

* telewizyjne – co najmniej 2 kable wspó³osiowe: po jednym dla anteno-
wej instalacji zbiorowej oraz operatora telewizji kablowej 

* dla sygnalizacji alarmowo-przyzywowej dostosowanej do potrzeb osób
niepe³nosprawnych

Powy¿sza infrastruktura ma zapewniæ w ka¿dym lokalu mieszkalnym
mo¿liwoœæ niezale¿nego korzystania z instalacji antenowej dla telewizji sateli-
tarnej i naziemnej, zaprojektowanej i wykonanej zgodnie z prawem budowla-
nym. Wszystkie kable wprowadzane do budynku nale¿y zabezpieczyæ przed
przepiêciami a w przypadku anten instalowanych na dachu nale¿y równie¿
uwzglêdniæ instalacjê odgromow¹. Zestaw antenowy ma zapewniæ odbiór pro-
gramów naziemnej telewizji cyfrowej i radiowych oraz programów satelitar-
nych z co najmniej dwóch satelitów za pomoc¹ profesjonalnych anten sateli-
tarnych nie mniejszych ni¿ 120 cm.

Dystrybucjê sygna³ów RTV-SAT do poszczególnych lokali mieszkalnych
zapewniaj¹ tzw. Punkty Styku wykorzystuj¹ce systemy multiswitchowe. Maj¹
one umo¿liwiæ pe³ny i niezale¿ny dostêp do sygna³ów satelitarnych oraz sygna-
³ów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T i radia, dla wszystkich mieszkañców
oraz ³atwe pod³¹czanie abonentów przez operatorów telekomunikacyjnych.
Punkty Styku s³u¿¹ do integracji wszystkich instalacji telekomunikacyjnych,
alarmowych, domofonowych itp.

Nabywcy nowych mieszkañ powinni zadbaæ o ewentualne rozprowadze-
nie sygna³ów/okablowania wewn¹trz swojego lokalu, najlepiej powierzaj¹c to
zadanie tej samej firmie, która wykona³a instalacjê budynkow¹.

Specjaliœci zadbaj¹, aby wykorzystaæ opisan¹ powy¿ej profesjonaln¹ infra-
strukturê budynkow¹ do wykonania instalacji wewn¹trz mieszkania przed
wprowadzeniem siê do lokalu (najlepiej przed tynkami i malowaniem) i pod-
³¹cz¹ j¹ do Telekomunikacyjnej Skrzynki Mieszkaniowej. W TSM s¹ zapew-
nione wysokiej jakoœci sygna³y TV SAT, radiowe oraz ewentualny dostêp do
ofert operatorów telekomunikacyjnych.

Dziêki wymaganej przez tzw. Rozporz¹dzenie Budynkowe instalacji tele-
komunikacyjnej, nie trzeba doprowadzaæ do mieszkania ¿adnych dodatko-
wych kabli do telewizji kablowej, naziemnej czy Internetu oraz instalowaæ an-
ten na balkonach, elewacji lub dachu. Do ka¿dego mieszkania s¹ bowiem do-
prowadzone wszystkie niezbêdne kable oraz jest dostêpny bardzo dobrej jako-
œci sygna³ z anten TV i SAT dla potrzeb pod³¹czenia telewizora i dekodera cy-
frowego. Uniwersalnoœæ okablowania pozwala na œwiadczenie us³ug przez
wielu operatorów telekomunikacyjnych, gdy¿ ka¿dy z nich ma równe prawa
do pozyskiwania abonentów. Brak ograniczeñ zwi¹zanych z dostêpem do oka-
blowania teletechnicznego stwarza mieszkañcom mo¿liwoœæ wyboru us³ug te-
lekomunikacyjnych od wielu dostawców, co wp³ywa na lepsz¹ jakoœæ, ni¿sze
ceny i szybk¹ obs³ugê serwisow¹. 

Fani nowych technologii ju¿ dziœ mog¹ odbieraæ telewizjê satelitarn¹ w ja-
koœci UHD (4K) oraz wiele niekodowanych programów satelitarnych w jako-
œci HD, jak równie¿ skorzystaæ z ofert polskich platform satelitarnych. Rów-
nie¿ cudzoziemcy maj¹ mo¿liwoœæ odbioru wielu zagranicznych programów
w³aœnie drog¹ satelitarn¹, wystarczy tylko pod³¹czyæ dekoder wybranej plat-
formy do gniazdka w mieszkaniu.

Przy ewentualnej zmianie operatora telewizji kablowej lub Internetu, nie
trzeba prowadziæ nowych kabli. Wystarczy ¿e wybrany dostawca us³ug teleko-
munikacyjnych pod³¹czy sygna³ w punkcie dostêpowym (Punkcie Styku) bu-
dynku. 

Dodatkow¹ korzyœci¹ jest utrzymanie wysokiej estetyki klatek schodo-
wych, bez kabli, listew instalacyjnych i jakichkolwiek skrzynek teletechnicz-
nych. Do niedawna brakowa³o odpowiednich przepisów, skutkiem czego ope-
ratorzy w czêsto dowolny sposób wykonywali w³asne instalacje. Teraz dewelo-
per lub zarz¹dca w budynkach podlegaj¹cych Rozporz¹dzeniu maj¹ obowi¹-
zek zadbaæ o tak zwany Punkt Styku, czyli wydzielone pomieszczenie lub/i
przejrzyst¹ technologicznie szafê, w której bêd¹ wykonane wszystkie pod³¹-
czenia.

Dla usprawnienia wykonywania instalacji zgodnych z Rozporz¹dzeniem
Budynkowym, mo¿na stosowaæ innowacyjny system RACK-SAT, który jest
kompletnym i funkcjonalnym Punktem Styku (punkt kolokacji urz¹dzeñ),
który umo¿liwia ³atwe pod³¹czenie operatorów telekomunikacyjnych i budyn-
kowej instalacji antenowej RTV-SAT do okablowania poprowadzonego do lo-
kali mieszkalnych. System ten ca³oœciowo integruje instalacjê multiswitchow¹
z innymi z instalacjami telekomunikacyjnymi, alarmowymi i domofonowymi. 

Z tego miejsca wszystkie kable teletechniczne s¹ prowadzone w odpo-
wiedni sposób prosto do lokali mieszkalnych.

Ostatnia nowelizacja Rozporz¹dzenia Budynkowego to bardzo potrzeb-
na zmiana dla mieszkañców budynków wielorodzinnych. Nie tylko dba o bez-
pieczeñstwo U¿ytkowników instalacji teletechnicznych i estetykê nowych osie-
dli, chroni elewacje i balkony przez naruszeniem, ale przede wszystkim zapew-
nia mieszkañcom nieograniczony dostêp do us³ug operatorów telekomunika-
cyjnych, dziêki czemu mog¹ wybraæ dowoln¹ ofertê Internetu, telewizji lub in-
nych us³ug telekomunikacyjnych bez wzglêdu na stosowan¹ technologiê. 

Nowy standard infrastruktury teletechnicznej
w budownictwie mieszkaniowym w Polsce

Anteny naziemne i satelitarne wraz z ochroną odgromową – foto
DIOMAR 

Zakończenia kabli w pokoju TV – foto DIOMAR
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