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NETWORK NEUTRALITY

Zasadność regulacji ruchu w Internecie

Debata publiczna



Wszystkie 
rodzaje przesyłu
i źródeł danych 
są równe.

Każdy użytkownik 
ma prawo dostępu 
na takich samych 
zasadach.

Różnicowanie 
wysokości taryfy 
wyłącznie w oparciu
o prędkość przesyłu.

Niedozwolona 
dyskryminacja 
użytkowników, źródeł
bądź rodzaju przesyłu.

Neutralność sieci (Network neutrality, NN) 
– koncepcja
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Źródło: “Global IP Traffic Forecast and Methodology, 2006-2 011”, Cisco. 

• W latach 2005-2011 
przesył danych wzrósł
ośmiokrotnie

• Przesył P2P wzrósł
pięciokrotnie 

• Przesył wideo wzrósł
siedemdziesięciokrotnie 
i stanowi 30% całości

• Przesył VoIP wzrósł
dziesięciokrotnie

Dynamiczny rozwój sieci

Ruch internetowy (petabajty / mies.)



Przeciętne dzienne użycie przepustowości 
(relatywnie) stałych łącz

Źródło: Sandvine (2010): Fall 2010 Global Internet Phenomena Report (prime time ratio for various 
regions) http://www.sandvine.com/downloads/documents/2010 Global Internet Phenomena Report.pdf

Relatywna liczba użytkownikówRelatywne użycie pasma

Godziny



Niedozwolona dyskrymi-
nacja (wykluczenie) 
użytkowników, źródeł
bądź rodzaju przesyłu.

Każdy użytkownik 
ma prawo dostępu 
na zasadach 
zawartych w 
umowie z ISP.

Network management (NM) -
koncepcja

Priorytetyzacja
przesyłu
i źródeł danych –
usługa premium.

Różnicowanie 
wysokości taryfy 
zgodnie z wybranym 
planem taryfowym.
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Odejście od NN 
zaburzy konkurencję
wśród ICP

ISP traktują wrogo 
nowoczesne usługi 
internetowe

Net management 
może być nadużywany 
przez  ISP

Argumenty Pro NN

Małym i średnim ICP będzie znacznie 
trudniej niż wielkim, zasobnym, od dawna 
działającym serwisom, pokryć koszty usługi 
premium. Nowopowstające ICP natkną się
na wyższe bariery wejścia.

ISP wolałyby Internet bez serwisów i usług 
bogatych np. w pożądane przez 
użytkowników treści wideo – a więc hamują
innowacyjność.

Stosując nie do końca transparentne 
techniki NM, ISP mogą próbować
faworyzować źródła kierując się
partykularnym interesem, a kontrola 
regulatorów będzie trudna w realizacji
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NN gwarantuje, że ISP 
nie będą faworyzować
własnych treści

Różne standardy NM 
używane przez 
różnych ISP zaburzą
integralność Sieci

Ryzyko związane z 
powyższymi 
zagrożeniami oraz 
sprawowanie nadzoru 
tez ma swój koszt

Argumenty Pro NN

Duże telekomy są często właścicielami firm 
ICP. Nadużywając NM mogą stosować
praktyki dające im nieuprawnioną
przewagę konkurencyjną

W obliczu różnorodności protokołów, 
priorytetów i rodzajów danych, może to 
doprowadzić do niestabilności i awarii, 
dezintegracji internetu jako sprawnie 
funkcjonującej całości.

Koszty potencjalnych awarii, zagubienia lub 
przekłamania danych podczas przesyłu są
trudne do oszacowania, ale mogą być
znaczne. Sprawowanie kontroli regulatorów 
nad bardziej skomplikowanym systemem 
NM będzie także droższe.
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… dlatego kontrola nad nim nie 
powinna się znajdować w 
rękach prywatnych korporacji…

Argumenty Pro NN

Internet to 
dobro 
wspólne…

…ani „ żaden organ władzy nie 
powinien decydować, kto ma wygrać, 
a kto przegrać w Internecie”.

Julius Genachowski, Przewodniczący 
Federalnej Komisji Łączności



NN ogranicza 
konkurencję ICP

Nie ma miejsca na 
nowe, innowacyjne 
usługi

ISP finansują
rozwój, a korzyści 
czerpią wielcy ICP

Argumenty Contra NN

Duzi ICP przywłaszczają sobie znaczącą
część przepustowości, przez co osłabiają
pozycję bardziej innowacyjnych SME.

Innowacyjne start-upy, które nawet byłoby 
stać na usługę premium, nie mogą z niej 
skorzystać, bo Seć jest zatkana.

Dalsza rozbudowa potencjału 
przesyłowego Sieci jest nieopłacalna dla 
ISP. Do tej pory ponosili oni koszty, a 
korzyści czerpali dostawcy treści.
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Dlaczego to ISP mają
finansować dobro 
wspólne?

NN to konieczność
wyższych nakładów 
inwestycyjnych

Net management 
poprzez optymalizację
zwiększy efektywność, 
a dostęp będzie tańszy

Argumenty Contra NN

Skoro Sieć, zdaniem władz i polityków,  ma 
być publicznym, niezbywalnym dobrem, to 
jej modernizacji nie powinny finansować
firmy prywatne.  

Skoro to firmy prywatne mają finansować
rozwój Sieci, to dlaczego narzuca się im 
droższy wariant (NN).  

Wprowadzenie NM zoptymalizuje użycie 
przepustowości. Nie trzeba będzie 
utrzymywać nadmiarowych mocy 
przesyłowych, by gwarantować
maksymalną prędkość transferu w 
godzinach szczytu.
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Większa konsumpcja 
powinna oznaczać
wyższą cenę

NN utrudni walkę z 
hackerami, wirusami i 
spamem

Argumenty Contra NN

Znakomita większość branż kieruje się
zasadą proporcjonalności ceny do 
wielkości konsumpcji. Wprowadzenie tej 
sensownej zasady zrównoważy popyt. Ci, 
którzy korzystają z usługi w mniejszym 
stopniu, będą płacić mniej.  

W legislacji wprowadzającej NN trudne 
będzie efektywne wyszczególnienie 
dopuszczalnych działań, polegających na 
filtrowaniu niepożądanych danych, takich 
jak ataki DoS, spam, czy tez wirusy.
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Unia Europejska czujnie się przygląda

Ostrożne i 
bezstronne 
podejście

„Obecny pakiet regulacji prawnych skutecznie 
chroni użytkowników przed nieuczciwym 
postępowaniem ISP.” - Nelie Kroes, 
Wiceprzewodnicząca KE i Komisarz ds. 
Agendy Cyfrowej 

Pakiet 
Telekomunikacyjny
2009

Dostęp do Internetu jest jednym z praw 
podstawowych obywateli UE, na równi z 
prawem do swobody wypowiedzi i swobodnego 
dostępu do informacji.

Zostały określone minima w jakości usług 
transmisji danych – postulat zwolenników NN.

Powołano BEREC - Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej.

Panuje stan gotowości do wprowadzenia zmian 
legislacyjnych, gdy zajdzie potrzeba.



Unia Europejska szuka rozwi ązania po średniego 

Cel Pakietu: 
uniemożliwić
blokowanie lub 
spowalnianie źródeł, 
co nie oznacza 
zupełnego zakazu NM

Ostrzeżenia BEREC dla Operatorów przyniosły 
skutek, choć nie ukarano za dodatkowe opłaty 
VoIP. Zwolennicy NN uważają, że to za mało.

Zapowiedziano okres przejściowy dla ISP po 
wprowadzeniu nowych regulacji oraz obowiązek 
wprowadzenia zmian w prawodawstwie państw 
członkowskich do czerwca 2011.

Kroes: „Powinniśmy unikać rozwiązań
hamujących inwestycje i nieefektywnych w kwestii 
zarządzania przepustowością. NM jest potrzebny, 
by wdrożyć model usług „najlepiej, jak to możliwe”
oraz wprowadzić usługi w rodzaju eLearning lub 
eHealth.”

Najważniejsze, by rynek ISP był
konkurencyjny (wiele podmiotów), a klienci 
mogli łatwo zmieni ć dostawc ę. 



FCC – Federalna 
Komisja Łączności -
skłania się ku NN, ale 
ma przeciw sobie 
Republikanów 

FCC skłania się ku NN, ale nie oznacza to 
zupełnego zakazu stosowania NM. 

Sierpień 2008: upomnienie dla  Comcast (ISP) z 
powodu spowalniania transmisji BitTorrent. 
Uchylone przez Sąd Federalny (kwiecień 2010) –
zakwestionowano uprawnienia FCC do wydania 
upomnienia.

Maj 2010, FCC podejmuje kroki, by wypełnić lukę
prawną. Opowiada się bardziej zdecydowanie za 
NN (Przewodniczący Julius Genachowski). Mimo 
to jest krytykowany za uległość względem ISP, a 
z drugiej strony natrafia na opór Republikanów, 
wśród których ISP mają silne wpływy.

Spór mniej filozoficzny niż w EU, bardziej 
praktyczny - przerwy transmisji w sieci AT&T w 
Nowym Jorku i San Francisco.

USA – FCC jest silnie blokowana



Obecna i spodziewana penetracja oraz cena 
Internetu szerokopasmowego w wybranych krajach

33,112,633,88%11,43,634,8%31,2%Niemcy

29,220,933,30%6,11,933,6%31,7%Szwecja

29,181,333,06%6,62,133,5%31,4%Francja

22,101,320,06%8,91,720,3%18,7%Węgry

30,720,814,84%8,91,215,0%13,7%Czechy

29,450,213,04%8,91,113,1%12,0%Słowacja

20,470,612,48%5,80,712,6%11,9%Polska

%Punkty 

procentowe

Śr. cena dostępu 

szerokopas-

mowego

I poł. 2010, EUR

Dalszy 

przyrost 

penetracji 

po 2012

Spodziewana 

penetracja do 

końca 2012

Dystans do nasyceniaSpodziewa

ny poziom 

nasycenia

Penetracja 

(I pol. 

2010)

Kraj

Źródło: statystyki OECD, obliczenia własne autorów



Wpływ NN na wskaźnik penetracji 
usług szerokopasmowych

Maks. penetracja (NM) Penetracja w modelu NN

Polska Słowacja Czechy Węgry Francja Szwecja Niemcy



Wpływ NN na wartość rynku usług 
szerokopasmowych w wybranych krajach

2 52411 31141,433,126,1%34,8%Niemcy

2461 10136,529,225,2%33,6%Szwecja

1 6887 56536,529,225,1%33,5%Francja

12154027,622,115,2%20,3%Węgry

13058138,430,711,2%15,0%Czechy

5625036,829,59,8%13,1%Słowacja

2621 17625,620,59,4%12,6%Polska

NNNMNNNM

Wzrost 

kosztów 

konsumenta

(mln € / rok)

Rynek

(mln € / rok)

Cena (€/mies.)PenetracjaKraj

Źródło: statystyki OECD, obliczenia własne autorów



Popyt na przesył
rośnie szybciej niż
przyrost możliwości 
infrastruktury

Lawinowo wzrasta 
popyt na przesył
oraz liczba 
użytkowników, a 
cena dostępu 
spada

Skoro technologia przesyłu nie rozwija się w 
tempie umożliwiającym jego skuteczne 
dostarczanie, potrzebne są inne mechanizmy 
gwarantujące utrzymanie jakości (Net 
management).

Popyt na przesył danych przeciętnego 
użytkownika wzrośnie 122 razy.

Źródło: Clarke, Richard N. „Costs of Neutral/Unmanaged IP 
Networks”, Review of Network Economics, Vol. 8, No. 1, 

Marzec 2009.
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Cena za dostęp nie 
jest skorelowana z 
popytem na 
przesył…

W modelu NN, ISP 
musiałyby 
inwestować w rozwój 
o 60% więcej niż w 
NM.

… dlatego popyt na przesył wzrasta 
lawinowo. Albo infrastruktura zostanie 
powiększona, albo popyt powinien zostać
ograniczony poprzez wprowadzenie 
proporcjonalnego modelu cenowego. 

Więc albo cena za dostęp pójdzie w górę o 
25%, albo ISP dostaną zgodę na 
stosowanie technik optymalizacji użycia 
zasobów, w tym na różnicowanie 
prędkości w zależności od rodzaju 
transferu.

Wnioski 2/4



Net management 
nie ograniczy 
„demokracji 
internetowej”

Net management 
jest już stosowany

Wszyscy użytkownicy nadal będą mieli takie 
samo prawo dostępu do wszystkich danych. 
Różnica będzie jedynie w jakości dostępu (np. 
prędkości w zależności od pory dnia), a nie w 
prawie do dostępu.

Obecnie priorytet mają transmisje VoIP i 
streaming video, jako te, których jakość dla 
użytkownika jest powiązana z utrzymaniem 
stałej prędkości przesyłu.

Transfer internetowy oparty jest o model 
„najszybciej jak się da” (ang. best effort), co 
oznacza, że prędkość przesyłu jest zależna od 
aktualnego obciążenia łącz i może nawet 
chwilowo spadać do zera.

Wnioski 3/4



NN to nieefektywna 
alokacja zasobów

Niektóre treści 
internetowe już
obecnie są
różnicowane przez 
legislację…

Nie wszystkie rodzaje transmisji muszą
mieć jednakowo wysoki priorytet. Bez 
szkody dla komfortu użytkownika, część z 
nich mogłaby mieć priorytet niższy, dzięki 
czemu inne mogłyby mieć wyższy, np. 
internetowa TV 

… i nikt nie czuje się ani ograniczony w 
swoich prawach do swobodnego dostępu 
ani cenzurowany. Przykładem są treści dla 
dorosłych, dostęp do których jest od 
dawna regulowany prawnie.

Wnioski 4/4



Jeśli ISP mają
dostać fundusze, 
powinny utracić
całość lub część
kontroli

Dodatkowe 
wynagrodzenie musi 
zostać wydane na 
rozwój Sieci

Skoro pieniądze na inwestycje miałyby 
pochodzić od rządów, międzynarodowych 
funduszy lub organizacji politycznych, to one, a 
nie providerzy, powinny mieć kontrolę nad 
zasadami użycia infrastruktury. Interes wspólny 
powinien przeważyć nad prywatnymi celami.

Dodatkowe środki, jakie ISP miałyby 
otrzymywać od dużych ICP (w ramach usługi 
premium), musiałyby być przeznaczone na 
inwestycje, a nie wzrost dochodu dla 
akcjonariuszy. 

Net management – pod warunkiem, że…

Jasne zasady, 
prosty nadzór

Zasady Net management muszą być spójne i 
przejrzyste. Kontrola ich przestrzegania musi 
być nieskomplikowana dla urzędów 
regulacyjnych.



Nie ucierpi jakość
dla użytkownika

ISP podporządkują się
zasadom 
wspólnotowym 

Zarządzanie przesyłem danych nie spowoduje 
zauważalnego spadku jakości dla użytkownika. 
Będzie on mógł dopasować plan taryfowy do 
swoich potrzeb.

Lepiej zarządzany Internet powinien wspierać
idee europejskie: integracji, solidarności,  
spójności wewnętrznej i równości. W żadnym 
wypadku nie może przyczyniać się do rozpadu 
Unii, ani powiększenia różnic ekonomicznych 
lub socjalnych pomiędzy państwami EU.

Net management – pod warunkiem, że…



Podsumowanie

Niezależnie od tego, która ze 
stron ma rację, decyzje muszą
zostać podjęte szybko. 
Albo Internet pozostanie 
neutralny lecz droższy, albo 
dozwolone będzie stosowanie 
technik optymalizacji przesyłu.

Brak decyzji grozi załamaniem 
przepustowo ści. 



Metodologia

Instytut Századvég Alapítvány stosuje metodologię
Copenhagen Economics , duńskiej firmy doradczej 
zajmującej się m.in. szacowaniem wpływu rozwiązań
prawno-ekonomicznych na poziom dobrobytu.

Wszelkie pytania prosimy kierować do autorów 
Raportu na adres email: sekretariat@proinwestycje.pl


